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Den stora segerdagen på 

Ullervi.
Djurgårdarne i mästarhumör slå Göteborgs-Kamraterna 

med 2—1.

Det är endast en sak, som vi Djurgårdsentusiaster 
gräma oss öfver — det är att vi ej alla fingo 
bevittna triumfen på Ullervi. Tolf hade likväl 
trotsat resans och dyrtidens besvärligheter för 
att komma dit ned och bevittna segern, och i 
deras berättelse fick sedan vår fantasi sola sig.

Men säkert är, att vi andra, som ej voro med, 
då Lund och hans vidtberömda kamrater kommo 
till korta mot Djurgårdarnes segervilja och energi, 
följde ändå i tankarne lika intensivt våra spelares 
ansträngningar som om vi personligen bevittnat 
matchen. Med hvilket jubel hälsade vi ej på 
Stadion underrättelsen om segern. Den dagen 
hade Djurgårdsentusiasterna svårt att skiljas från 
hvarandra. Det gick ej att bära glädjen ensam. 
Den måste delas. Kring spelarne rörde sig na
turligtvis samtalen. Hvem har gjort målen. Eng
lund, Einar, Knata! Kanske Köping!

Så på kvällen kommo de närmare underrättel
serna. Einar klämde in det första målet med ett 
härligt skott och Englund det andra. I Göteborgs 
Aftonblad skulle det stått, att Djurgården vunnit 
en intelligensens seger, en triumf för sin fasta 
vilja och handlingskraft. De måste ha spelat som 
gudar hela laget, tänkte och sade vi.

Den natten drömde vi endast om fotboll, om 
Einar och Englund, som sköto mål på mål, och 
om Wicksell och Nocke som lekte med Ceves 
älsklingar.

När de första tjärdoftande morgontidningarne 
dagen efter den historiska 4 november började säl
jas på gatorna, var det säkerligen många Djurgårds
entusiaster, som försakade den annars obligatoriska 
morgonslummern för att för få del af matchens 
sensationer så fort som möjligt.

Här nedan återges några klipp af matchen ur 
en Göteborgstidning, som förträffligt tolkar den 
respekt och beundran, som våra spelare måste in
jagat både hos Göteborgsspelare och Göteborgs
publik. *

Det var inte ödets mening, att Svenska fot
bollsmästerskapet skulle återbördas till Göteborg 
där så många lokalpatrioter anse, att det rätte

ligen hör hemma. Göteborgskamraterna fingo 
mot all förväntan stryk af Djurgården, visserligen 
med minsta möjliga målöfvervikt, men dock oåter
kalleligen och definitivt.

Förklaringen är lätt funnen. När anden är 
riktigt villig och köttet mycket starkt, kan man 
mycket väl vända upp och ner på naturens ord
ning, åtminstone i fotboll. Vad hjälpte det, att 
Göteborgskamraterna äro internationals så godt 
som allihop, medan Djurgården har blott några 
stycken; ödesgudinnorna hålla inte så noga reda 
på den saken. Men däremot visste de, att Stock
holmsspelarne rest med den oryggliga föresatsen 
att segra eller dö, och sådant ha nornorna re
spekt för. Vid fördelningen af den energi, än 
hvilken ingenting finnes viktigare, fingo de hit
resande nittio procent och de stackars våra 
knappt tio.

Det gick också som det gjorde. Hvad gagnade 
det, att Kamraterna säkerligen ha femtio procent 
större kunskap i fotbollspelet, när de inte hunno 
med att använda den. Medan de tänkte, hand
lade Djurgårdarne. En något så när opartisk 
njöt af att se detta rifvande alltid gå på, icke 
ett ögonblicks paus, som karaktäriserade gäster
nas spel. Det var en anda och en själ, och efter
som halfbackarne voro i mitten och Wicksell 
mitt i bland dem, var det alltid minst åtta i an
fallet och minst nio i försvaret. En oinvigd vid 
min sida anmärkte också: Är det inte många 
fler stockholmare än göteborgare på planen? 
Jag måste ge honom rätt, ty mot hvarje Kamrat
spelare fanns det alltid minst två stockholmare.

Jag vill inte lasta Kamratspelarne. Olssons 
sneda centring, som vinden hjälpte in ett par 
millimeter under plankan, kunde ingen målvakt 
i världen hindra. Likaså frisparken mitt i andra 
halftid. Alla väntade att Wicksell skulle som 
vanligt placera den med farten af en meteor rätt 
mot mål, eftersom den fick gå in direkt. Men i 
stället gaf han en liten rackarpassning, som en 
annan helt oväntat lade på en af Kamratspelarne, 
så att bollen studsade i mål.

Konsten är ibland att ha tur.
Härmed är egentligen allt sagt om matchen. 

Stockholmarne spelade amerikansk fotboll och 
togo mycket ordentligt andan af våra spelare, som 
ändå envisades, att när de någon gång hade 
bollen tricksa och smådribbla — en omöjlig sak 
på en af upptinad nattfrost uppblött plan och 
med en boll som är som såpad. Kamraterna 
föllo på taktikfel, och utgången var rättvis. Jag 
säger bara det: låter nu Djurgården slå sig af 
A. I. K. förlåter jag dem aldrig. Ty med den 
anda, som i går låg öfver laget, har det förtjänt 
att bli svensk mästare 1917.
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Juniorernas sista matcher.
Djurgården—Svithiod 0-0.

Samma dag som federationsmatchen ägde rum 
i Stadion möttes ofvanstående lag ute vid Trane
berg till en match i juniorserien. Litet hvar hade 
nog väntat en hård strid mot de välspelande 
Svithiodpojkarna, och onda tungor hade till och 
med hviskat om nederlag för oss. Nu ställde 
emellertid Svithiod upp med endast 9 man och 
vår seger skulle då — mänskligt att döma — 
varit ganska gifven. Men pojkarne tycktes vara 
rädda att göra mål och lade genomgående i 
dagen en initiativlöshet, som gjorde att matchen 
slutade oafgjord med 0 — 0.

Första halftid lågo visserligen Djurgårdarne 
öfver, men deras spel var vekligt och kraftlöst, 
under det Svithiodspelarne arbetade för brinnane 
lifvet. Flera gånger hade våra forwards målet 
öppet, men skotten voro af det bedröfligaste 
slaget och generade ej märkbart Svithiods mål
vakt. Bergvall däremot måste flera gånger träda 
i aktion, då Svithiods anfallsmän lyckats komma 
förbi det tröga Djurgårdsförsvaret, där endast 
Göken visade någon större lifaktighet.

Andra halftiden hade man väntat en uppryck
ning af Djurgårdarne, men i stället var det Svi
thiodsspelarne som lade i dagen en allt större 
arbetsifver. Deras tre forwards arbetade med den 
verkliga Djurgårdsklämmen under det våra lyste 
med allt — utom med sina Djurgårdsegenskaper. 
"Gud är god", suckade säkert Bång, när i matchens 
sista skede en Svithiodspelare bröt igenom stan
nade fram mot målet och sköt, men Bergvall 
genom tur och skicklighet lyckades rädda.

Hale.

Djurgården—Olympia 5—1.
Söndagen den 28 oktober ställde juniorerna 

upp till spel för sista gången denna säsong.
Vi hade naturligtvis gett oss den på att segra, 

sedan pojkarna nu kommit i ett utmärkt spel
humör. Dessutom längtade vi att utplåna det 
otrefliga uttrycket från vår allt annat än lyckade 
match mot Svithiod.

Målen regnade nu också in i Olympias målbur. 
Men ödets gudinna tyckte det var orättvist, att vi 
skulle klara nollan i serien och, så skänkte hon med

GLÖM EJ
nyårsönskningarne 
i Medlemsbladet.

Bergvalls och Kurre Pagels hjälp Olympia ett mål.
Spelet var under första halftiden ganska jämnt 

fördeladt mellan lagen, om man också kunde 
märka en tydlig öfverlägsennet från Djurgårdarnes 
sida. Kalle Björklund ledde Djurgårdskedjan på 
ett öfverdådigt sätt och satte fart och spets på 
anfallen. Själf kunde han notera ej mindre än 
två mål under matchen, hvarjämte det, som Elias 
gjorde, var ett direkt resultat af hans fina upp
läggningar. Denna halftid slutade med 1 — 0 till 
Djurgårdens fördel.

Andra halftid satte Djurgården upp en hög 
fart, som alldeles tog andan ur Olympiaspelarne. 
De kommo sällan öfver sin planhalfva, så att 
Kurre, som hade tråkigt, kände sig föranlåten 
att gå Upp och rota ett tag i kedjan. Det är 
hans natur att vilja hålla sig framme, när tillfälle 
bjuds. Nu började emellertid målen på att komma. 
Kalle Björklund öppnade dansen med ett flott 
skott öfver hufvudet på målman. Lulle ville na
turligtvis inte vara sämre. Han placerade en boll 
tätt invid vänstra stolpen. Nu ökades farten än 
mera i kedjan. Elias går igenom flera gånger 
men antingen skjuter han bredvid eller öfver. 
Ändtligen efter mycket besvär lyckades han få 
in bollen. Olympia sticker emellan med ett par 
anfall, men utan resultat. Så pressar Djurgården 
till sig en hörna, Kalle Björklund lägger upp den 
fint och bollen stannar en stund framför målet. 
Ertan Löfberg kommer till undsättning och gör 
slag i saken genom att placera kulan i nätet. Nu 
stod spelet alltså 5-0 till Djurgårdens fördel. 
Men som sagt. Nollan var det oss icke givet 
att klara. Olympias högerytter får en passning 
och löper upp med bollen. Kurre rusar på och 
tar ifrån honom bollen, men sin vana trogen 
skall han naturligtvis “tråckla" ett slag, innan 
han släpper kulan. Nu bär det sig emellertid 
inte bättre, än att han blir fälld med krokben. 
Domarn blåser ej, och så behöfs det endast att 
Bergvall också står och slarfvar och målet är 
färdigt. Två minuter därefter ljuder pipan för 
full tid. Hale.
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Meddelanden från skidafdelningen.

Föreningens skidlöpare samlas i Stadion varje 
Onsdag kl 8 e. m. samt Söndag kl. 10 f. m. för 
förberedande träning. ♦

De som ämna deltaga i vinterns skidtävlingar 
torde ovilkorligen insända namn, adress och 
telefonnummer till föreningens expedition, Stadion 
vid äventyr att annars icke erhålla fribiljett till 
Saltsjöbanan. *

De medlemmar, som äro villiga att tjänstgöra 
vid vinterns skidlöpningar, torde insända namn, 
adress och telefonnummer till föreningens expe
dition i Stadion. *

Föreningens skidlöpare kallas till sammanträde 
i Stadion söndagen den 9 december kl. 10 f. m.

OBS.! Ingen får svika, viktiga frågor.
*

Träningstävlingarna å skidor taga sin början 
vid första tillfälle till skidföre med samling i 
västra tornet tisdagar och torsdagar kl. 8 e. m. 
Efter träningen finnes tillfälle till dusch.

*
De medlemmar som önskar erhålla frikupong 

för att åse de stora skidtävlingarna i samband 
med invigningen av Hammarby nya skidbacke, 
torde icke glömma att inlösa årsavgiften för 
1918. Den som innehar kupongbok för 1918 är 
berättigad att åse föreningens alla skidtävlingar.

*
Klassindelningen vid föreningstävlingarna i 

skidlöpning blir följande: Klass I: pristagare vid 
allmänna tävlingar. Klass II: pristagare vid före
ningstävlingar. Klass III: övriga deltagare. Ju
nior klass: deltagare under 16 år.

♦
Skidavdelningen måste till vintern betydligt 

rekryteras. Det är därför varje skidlöpares heders
sak att anmäla minst en ny medlem.

♦
Föreningen skall till vintern anordna skidtäv

lingar för skolungdom.
 *

Djurgårdens Idrottsförening har haft sitt första 
skidlöparemöte för säsongen och valdes till skid
löparestyrelse hrr B. Nylund, ordf., D. Nilsson, 
sekr. samt övriga styrelsemedlemmar herrar N. A. 
Hedjersson, C. Olsson samt C. Almlöv. De större 
tävlingarna bestämdes till följande dagar:

Söndagen den 13 januari: distriktmästerskapet 
i budkavlelöpning.

Söndagen den 20 jan. vid Saltsjöbaden: D. I. F-s 
mästerskapstävlingar. Tävlan om Norges skid
förbunds vandringspris i kombinerad back- och 
terränglöpning. Bröderna Sandströms vandrings
pris i backlöpning samt desammas vandringspris 
å 30 km. Längdlöpning för juniorer samt 10 
km. för damer.

Lördagen den 26 jan.: distriktmästerskapet i 
komb. back- och terränglöpning samt för före
ningens medlemmar tävlan om Hovjuvelerare K. 
Anderssons vandringspris å sträckan Sickla—Salt
sjöbaden.

Söndagen den 27 jan.: distriktmästerskapet i 
komb. back- och terränglöpning samt backlöp
ning i samband med invigning av nya skidbacken 
vid Hammarby.

Söndagen den 3 Febr.: distriktmästerskapen å 
30 och 60 km. tävlan om Nackanäspokalen samt 
10 km. för damer. Allmän juniortävling för yng
lingar under 18 år å 15 kms-bana.

Söndagen den 10 Febr.: Saltsjöbadsdagen: in
ternationell backlöpning om järnvägsbol. Sthlm.— 
Saltsjöns vandringspris; internationell komb. back- 
och terränglöpning, om konsul Helge Ax-son 
Jonsons vandringspris; nationell längdlöpning å 
30 km. med gemensam start om Saltsjöbads
kannan; nationell längdlöpning å 10 km. för 
damer om Direktör Curt Heineckes vandrings
pris samt tävlan för juniorer å 10 km.

*
Vid Distriktmästerskapen kommer följande klass

indelning att ske:
Längdlöpning: Klass I: Tävlande som er

hållit intill 3:dje pris i klass II vid distriktmäster
skapstävlan samt de som tillhöra kl. I vid Svensk 
Mästerskapstävling. Klass II: Övriga tävlande 
över 18 år.

Backlöpning: Klass I: Tävlande som erhållit 
intill 3:dje pris i klass II vid distriktmästerskaps
tävlan samt de som tillhöra kl. I vid Svensk 
Mästerskapstävlan. Tävlande i klass I äger att 
göra särskild längdlöpningsprov. Klass II: Täv
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lande över 16 år som erhållit intill 3:dje pris i 
klass III samt de som tillhöra kl. II vid Svensk 
Mästerskapstävlan. Klass III: Tävlande över 16 
år som icke erhållit pris vid distriktmästerskaps
tävlan eller nationell tävlan samt de som äro 
under 16 år.

Komb. back- och terränglöpning: Samma klass
indelning som vid längdlöpning.

Särklass för äldre löpare (Klass 1 B) över 32 
år tillämpas vid längdlöpning samt backlöpning.

Innehavare av de s. k. Tranebergskorten skola 
innan årets slut redovisa dessa för kassören.
Styrelsen.

Samtliga spelare som inneha fotbollar torde 
ofördröjligen inlämna dessa till kassören å expe
ditionen. Styrelsen.

Det råder inbördeskrig 
inom Djurgården för närvarande. Ett allas krig 
mot alla., Det är ett virrvarr som i revolutionens 
Ryssland. Alla vilja härska, skrifva lagar. Ingen 
vill lyda. Misstänksamhet, afundsjuka, förtal. Det 
är vapnen, hvarmed det kämpas. Hela förenings
lifvet håller på att förgiftas. Från styrelsen ned 
till de yngsta juniorerna. Ingenting är längre heligt. 
Ett anförande hålles inom styrelsen. Timman 
efter dryftas det allmänt på gator och torg. Ett 
samfälldt skri: “Bort med talaren, som yttrat 
sig så." Skvallret har triumferat. Djurgårdarne 
mötas, samtala och skiljas som de bästa vänner. 
Men bakom hvarandras ryggar afrätta de hvar
andra. Hänsynslöst som de vore dödsfiender. 
Ej klubbkamrater, som borde höra samman. Ärliga 
Djurgårdare, som offrat årtionden af entusiasm 
och arbete på föreningen drifvas bort som bränn
märkta förrädare. Trots de representera föreningens 
verkliga krafter. De måste bort. Frihetsmännen 
skola fram. Genast. I dag. Men ej genom ärlig 
strid. Nej, försåtet, den smygande öfverrump
lingstaktiken äro deras lika billiga som simpla 
stridsmedel. Det knakar betänkligt i Djurgårds
byggnaden. Hur skall det sluta?

*
Hittills ha striderna rasat inom föreningens rå

märken. Nu ha de förts utanför desamma. Till 

svenska fotbollsförbundets årsmöte. Djurgårds
revolutionens Kerenski-Jönsson offrade där en af 
föreningens mest sträfsamma och oegennyttiga 
medlemmar, vår representant i fotbollsförbundets 
styrelse, herr Petsén. “Petsén skall bort“, de
kreterade Jönsson, “vi vilja ha Frykman". Na
turligtvis logo våra motståndare i mjugg. Och 
Frykman kom in. Ett par medlemmar i före
ningen voro närvarande som åhörare. De 
både häpnade och förargades. Hvem hade gett 
Jönsson dessa order? Frykman, Petsén! De 
stodo som lamslagna, när resultatet meddelades: 
Frykman invald. Frykman är ju visserligen en 
personlighet med både begåfning och viljestyrka. 
Men det förklarar ändå ej Petséns fall. Det måste 
ligga något bakom. En kupp, en intrig, som ej 
tålde dagens ljus, förrän den skulle utföras. Det 
var en kupp. Ett hänsynslöst schackdrag af hr 
Jönsson, utan att han härtill ägde det minsta 
medgifvande från föreningens sida. En själf
härskarelat, som han själf lagt sig till med.

Här skall slaktas! Lefve revolutionen! Lefve 
Kerenski! *

Herr Petsén har således offrats. Hvarför? 
Fråga skarprättaren! Jag tror inte han kan ge 
något svar. Hvad däremot hela världen vet, är 
att hr Petsén var Djurgårdaren framför andra 
Djurgårdare. Han var den förkroppsligade Djur
gårdsentusiasmen. För honom var föreningen 
och dess verksamhet det allt uppslukande in
tresset. Någonting heligt, som ej fick hånas eller 
befläckas. Hvad en Djurgårdare gjorde var alltid 
förstklassigt — vare sig på fotbollsplanen eller 
kolstybben. Om han sedan misslyckades — det 
var oturen. Dessa voro hufvuddragen i hans 
Djurgårdstrosbekännelse.

Ständigt stod han redo att offra tid och arbete 
i föreningens tjänst. Så har han gjort i tolf 
långa år. I hans kontor på Riddargatan var 
hvarje Djurgårdare en välkommen gäst. Om han 
också velat stanna där hela dagen. Det kan ju 
hända, att äfven han hade sina svagheter. Han 
var endast en människa — som Jönsson. Men 
öfver allt i hans verksamhet har man spårat ett 
vaket, uppoffrande intresse för Djurgården. Nu 
har han vrakats. Efter en årslång förföljelsekam
panj, som nått sitt kulmin med den Jönssonska 
kuppen på fotbollsförbundets årsmöte. Bravo 
Jönsson! *

Hvad ha vi vunnit med herr Petséns störtande? 
Intet. Hvad ha vi förlorat? Åtskilligt. Vi ha 
förlorat vår plats i svenska fotbollsförbundets 
verkställande utskott. Dit det säkert ännu dröjer
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år, innan Frykman gör sitt inträde. Med varm 
hand har således herr Jönsson skänkt våra mot
ståndare utom föreningen en position, som Djur
gårdsintresset kanske på länge ej kan återintaga. 
Det betyder minskadt inflytande, minskade möj
ligheter för oss. Och vidare. Vårt samarbete 
med A, I. K. håller på att brista, då den bästa 
föreningslänken mellan klubbarne, herr Petsén, 
brutits ut. "Den heliga alliansen", hvars för
nämsta grundval var just vänskapen och det in
tima samförståndet mellan herrar Petsén och 
Sandborg står inför svåra pröfningar. Men det 
rubbar ej lugnet hos Jönsson och hans garde. 
Framåt marsch bara! Friskt mod i gossar blå!

♦
Revolutionen stormar vidare. På bakgator och 

sidovägar. En ny framgång skördas. Från 1 
januari ställer en annan gammal bepröfvad sty
relsemedlem, Hjalmar Skoglund, sin plats till för
fogande. "Jag är trött", sade han häromdagen, 
"trött på splitet och kifvet, ränkerna och det 
smygande pratet. Jag sjunker till bottnen. Där 
är lugnare än stormarne på ytan. Låten nykom
lingarne regera! De som arbetat i föreningen lika 
många månader som jag år. Låt dem leka idrotts
kungar, som de så gärna vilja. Vi gamla Djur
gårdare, som gjort vår plikt, ärligt och oförtrutet, 
ha tålamod. Det kanske kommer vår tid än en 
gång." *

Andra af de äldre styrelsemedlemmarna skaka 
betänksamt sina hufvud. Skola äfven de kanske 
följa efter frivilligt eller sköljas bort af storm
floden? Hej, revolutionärer! Då lyser frihets
solen på allvar fram. Då få ni ensamma sätta 
er upp gamla Djurgårdsgrålle. Hoppla! I vildt 
sken bär det af — men hvarthän??

Ny rapport från revolutionshögkvarteret! "Vår 
ädla sak går framåt! Medlemsbladets redaktör 
lämnar sin plats den 1 januari. Nya män, till
gifna revolutionen träda i stället."

*
Efter 1 ½ års arbete har således Medlems

bladets redaktör — Gud signe den vackra titeln 
— ansett sig böra draga sig tillbaka från den plats, 
som han mottog med en entusiasm, som borde 
räckt för ett lifstidsengagement. Som en parasit 
har han lefvat på föreningen — för 20 kronor 
numret. Men nu vet han både detta och hvilken 
undermålig individ han dessutom är. Redaktören 
är en fridens man. Han älskar trettio dagars 
lugn mer än tjugo runda silfverslantar. Han 
följer Skoglund och Petsén. De få väl alltid 
något trefligt att säga hvarandra, när de träffas. 
Kanske de bilda föreningen F. D. (Förbrukade 
Djurgårdare) där de sedan med förståelse och 
sympati skola hälsa Jönsson och de andra, när 
äfven de i tidens fullbordan söka inträde.

Nu skola i stället de unga hyperintelligenserna 
med revolutionens märken på sina andliga frack
uppslag träda fram. Höga och märkvärdiga.

De skola ge tidningen den färg, hållning och 
kärna, som den hitills saknat. Må de lyckas! 
Och måtte de tjugo kronorna ej kännas alltför 
tunga. Men darra Idrottsbladet och andra. Räken
skapens dag stundar.

*
Det är med Djurgårdarne som med ryssarne. 

De passa ej för ett demokratiskt styrelsesätt. De 
måste styras med hårda tyglar, ju hårdare desto 
bättre. Därför fram med diktatorn! Fram med 
järnnäfven som slår och krossar, kväser och binder. 
Men fort. Innan det är försent. Jn

Nyårsönskningarne i Medlemsbladet 
Liksom föregående år kan hvarje Djurgårdare 
för det billiga priset af 1 (en) krona (Obs. ingen 
dyrtidsförhöjning) genom en nyårshälsning i 
Medlemsbladet, dels skänka föreningen ett litet 
ekonomiskt handtag, dels visa världen, att han 
fortfarande är samma lyckliga och glada människa 
som förut.

Kassören mottager afgifterna. Ingen af före
ningens 800 medlemmar får saknas.
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