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Den största dagen.
Djurgårdarnes seger i Svenska mästerskapet, som utgjorde den glansfulla afslutningen 

på deras lika vackra som målmedvetna insats i mästerskapsstriderna.

MÄSTERSKAPSLAGET.
G. Johansson, Nordenskjöld, M. Johansson, Wicksell, Rudén (sittande), Gustafsson, Englund, 

Olsson, Söderberg, Hemming, Fredberg.

När onda tungor efter försommarens talrika 
nederlag hviskade: "i år lär väl ändå Djurgår
darne inte bli fotbollsmästare", var det ej utan, 
att många Djurgårdsentusiaster med dystert miss
mod motsågo höstens täflingar. Det föreföll dem, 
som om det aldrig skulle blifva en ända på neder
lagen, och man gick ofta till matcherna med en 
känsla, som om man ginge till sin egen begraf
ning. Inte hjälpte det heller mycket, att Wåhlin 
trafvade omkring och förkunnade Djurgårdens 
seger i Svenska mästerskapet som en tvärsäker 
sak. Hans optimism är som bekant af det obot
liga slaget. Men det gjorde åtminstone så mycket, 
att det höll förhoppningarne om en vändning till 
det bättre vid lif. Och vändningen kom. Vi 
minnas den händelsen lika väl som om den in
träffat i går. Matchen tisdagen den 14 augusti, 
då de svartblå efter en enastående hård kamp 
lyckades besegra Mariebergarne med 3-2.

Ruffarlagens ruskiga sammandrabbning, som 
rubriken löd i Idrottsbladet. Den lilla sensations
rubriken må stå för Idrottsbladets egen räkning 
och beredde åtminstone Top och T. T. en liten 
glad stund.

Men faktum kvarstår i alla fall, att det var en 
af de hårdaste matcher Djurgårdarne haft att 
genomkämpa.

Aldrig hade man förut på länge sett energi 
och krafter så hänsynslöst sättas in i spelet som 
under denna sammandrabbning. Och när allt 
var öfver, fanns jämt så mycket krafter kvar, att 
spelarna kunde upprätta ta sig in till afklädnings
rummen.

Djurgårdarne hade genomgått elddopet. De 
hade visat, att de både kunde och ville segra. 

Läget hade ändtligen fått den stadga och homo
genitet, som lofvade godt för fortsättningen. Och 
de olika spelarne visade en form, som tydde på 
ett både intensivt och långvarigt träningsarbete. 
I de dagarne rådde glädje i Djurgårdslägret och 
det gamla kära samtalsämnet "laget och mat
cherna" intog åter hedersplatsen vid samkvämen.

Och så följde matchen mot Sandviken, som 
slutade med en ny seger för de svartblå. En 
Gäfletidning gaf våra spelare följande betyg vid 
det tillfället:

"Målvakten i Djurgårdslaget hade ej tillfälle 
att visa hvad han dugde till, backarna säkra, half
backarna kraftiga spelare, centerhalfven föreföll 
något indisponerad. I forwardskedjan var "Kö
ping" bäst, vänsterinner gjorde många fina upp
läggningar men spelade för mycket för publiken. 
Af yttrarna var den vänstra bäst; högerinner 
ådrog sig en sensträckning i midten på första 
halftid och kunde sedan ej effektivt deltaga i 
spelet."

Sedan minnas vi den upprörda tidningspole
miken om semifinalmatchen mot Göteborgskam
raterna, hvilka senare som bekant först afsade sig 
allt deltagande i mästerskapsstriderna, men sedan 
ångrade sig. Rättvisan hade sin gång. Den plats 
i finalen, som Göteborgskamraterna genom sin 
afsägelse först afstått åt Djurgårdarne, tillkämpade 
de sig ändå efter två hårda matcher, som redan 
förut refererats i Medlemsbladet.

Härmed äro vi framme vid årets största och 
viktigaste match, finalen mot A. I. K. i Stadion 
den 11 november, och som slutade med en säker 
och bejublad seger för Djurgården med 3—1.

*
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Det var längesedan vi varit med om en match, 
som börjat under så förtätad spänning. Äfven 
de mest högröstade Djurgårdsentusiasterna tyst
nade, när Svedberg satte i gång kulan till det 
första anfallet. Nåja, det hann aldrig längre än 
till Melcher, men kraften och säkerheten i det
samma visade, att Svartingarna kastat sig in i 
leken rustade med sina allra bästa egenskaper. 
Knappt hade det första anfallet brutits, förrän en 
ny stormattack satte Djurgårdsbackarne i rörelse. 
Denna gång var det Rune, som kommit fram i 
en af sina snabba rusher. Förgäfves sökte Ekis 
fånga hans fina centring. Bollen svepte förbi, och 
svartingen Holm bereddes tillfälle att göra sin 
första stora dundermiss för dagen.

Men så småningom började de svartblå att 
samla sig. Englund i centern pressade sig oemot
ståndligt fram och i vackra uppläggningar sände 
han bollen ut till yttrarna. Gotte fick trots sin 
ringa träning flera tillfällen att visa sin duglighet, 
och Rune Ohlsson stod vanligen maktlös inför 
den smidiga Djurgårdsyttern. Förresten hela 
Djurgårdskedjan visade ett ypperligt stridshumör. 
Einar Olsson formligen sprakade af arbetsifver 
och fyndiga uppslag och Knata försummade intet 
tillfälle, som kunde föra bollen framåt. Det blef 
alltså arbetsamma stunder nere i A. I. K.-försva
ret, och Thodde Malm och Lindström höljde sig 
med ära under de hårda nappatagen mot de svart
biås alltjämt påträngande anfallsmän. I ett obe
vakadt ögonblick lyckades Gunnarsson spela sig 
fri, men Melcher hann fram i sista ögonblicket 
och stängde vägen — på bekostnad af en hörna, 
som blef utan resultat.

Den nervösa stämningen bland Djurgårdarne 
uppe på läktaren hade för länge sedan lagdt sig. 
Inför våra pojkars förtroendeingifvande, säkra 
spel, tvekade vi ej ett ögonblick på segern. Det 
fanns ingen man i laget, som ej gjorde sin plikt 
och heja-laget fick ej många stunder lediga mel
lan hvar bedrift, som måste lofprisas. Men det 
som skulle släppa den stora jubelstormen lös, 
fattedes ännu — Djurgårdarna kunde ej göra 
mål: Skotten ville aldrig lyckas eller också var 
det något annat som i de afgörande ögonblicken 
lade hinger i vägen. 24 minuter hade redan gått.. 
Ansträngande och hårda för dem, som vänta på 
ett förlösande målskott.

Då inträffade verkligen någonting, som kom 
våra känslor och förhoppningar att skifta ganska 

betydligt. Svartingarna gjorde mål lika oväntadt 
som vackert. Svedberg hade fått bollen, gled 
smidigt förbi bägge Djurgårdsbackarna och 
smällde sedan iväg ett förrädiskt långskott, som 
behändigt smet in i Djurgårdsnätets högra hörn.

Denna motgång blef för Djurgårdarne signalen 
till nya, mera energiska kraftyttringar, och en 
frispark — med Ragge som säker exekutor — 
kunde endast med knapp nöd räddas af Hiller
ström. Men Djurgårdarne släppte ej taget. De 
kommo åter med förnyad energi, och snart hade 
Svartingarna åter en frispark på halsen. Och 
denna gången missräknade sig ej Ragge. Den 
hårda kulan blef för svår för Hillerström. Den 
gled honom ur händerna samtidigt som hela 
Djurgårdskedjan liksom en orkan svepte fram 
mot hans målöppning. I den hårda närfkamp, 
som nu uppstod, fick den påpasslige Fredberg 
en fot på bollen, och då — hej, hvad jubelstor
men tog fart på läktarna — hade Djurgårdarne 
utjämnat. Ögonblicket efter blåstes för halftid.

Andra halftiden börjades i samma uppdrifna 
tempo som den första. Svartingarna visade sig 
vara farligare än någonsin förut under matchen. 
De pressade utan afbrott. Men Djurgårdsför
svaret var sin uppgift vuxet. Ej ett ögonblick 
slappnade halfbackarnas vaksamhet och de form
ligen täflade med hvarandra om äran att ha gjort 
den djärfvaste brytningen och den vackraste upp
läggningen. Ock när halfbackarne någon gång 
ej räckte till, då fanns alltid en back till hands, 
som ryckte in och täckte luckan. De farliga mål
situationerna voro dock förunnade Djurgårdarne. 
Med jämna mellanrum bröto de sig igenom och 
vid hvarje sådant tillfälle sväfvade A. I. K.-målet 
i öfverhängande fara. Gotte höll på att näta 
med en öfverrumplande långcentring. Så fick 
Englund matchens allra största målchance efter 
det mest stilrena och vackra upplopp af Djur
gårdskedjan, som kan tänkas. Omarkerad och 
fri stod Englund med bollen framför Hillerström, 
som säkert kände sig som världsalltets mest 
olyckliga varelse i detta ögonblick. En petning 
endast och bollen hade legat i nät. Men Englund 
ville visa, att det fanns krafter i hans stadiga ben, 
och så smällde han af med ett skott, hvars make 
vi aldrig sett och väl knappast får skåda. Och 
bollen försvann i skyn högt öfver Hillerström, 
Äfven Svartingarna hade en del tillfällen, men då 
de lade i dagen föga af Djurgårdarnas energi, 
blef det egentligen aldrig så farligt för Rudén.

Det började lida på tiden, och det gällde att 
skynda, om något afgörande skulle vinnas. Den 
känslan kunde tydligt konstateras hos Djurgår
darna. Svartingarna började alltmera falla till
baka inför det ökade trycket från de svartblå. 
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Slag i slag följde deras anfall, lika snabba som 
farliga. Vänstersidan kommer fram och från 
Fredbergs fot dansar bollen in mot midten. Djur
gårdskedjan har följt bra med, och kampen blir 
hård om den runda kulan. Djurgårdsentusiasterna 
på läktaren ha svårt att sitta af spänning. Skall 
det lyckas? Man ser Gottes smidiga gestalt 
tränga fram. Nu, nu skjuter han! Mål! Det 
ledande målet, och lyckliga Djurgårdsbeundrare 
trycka glada och hänförda hvarandras händer. 
Glädjen hade knappt hunnit lägga sig förrän jub
let åter släpptes löst. Einar Olsson skjuter Djur
gårdens tredje och matchens grannaste mål. 
3—1. Nu var segern säker och utan afbrott 
ekade Djurgårdarnas glädjeutbrott till matchens 
slut. Men ännu när allt var öfver sutto Luckan 
och andra Djurgårdsentusiaster kvar med tårar 
i ögonen och svuro i glädjen mellan tänderna: 
"Tänk i alla fall såna djäkla grabbar!" Jn.

Djurgården vann på sin jämnhet. Halfbacks
kedjan var bålstark, den. saken är till leda upp
repad. Skulle någon ha priset af de tre så var 
det Nocke, som med segerviljan formligen strå
lande ur fysionomi och rörelser, hann med både 
att hindra Ekroth komma igång och att då och 
då tränga på som sjätte forward. Hvad som 
särskildt frapperade var emellertid yttrarnas goda 
spel. Gotte, den späda 50-kilo-ynglingen med 
sitt nyss öfverståndna magsår, gjorde ej endast 
det vinnande målet utan lurade äfven Runo Ohls
son så, att Thodde flera gånger fick störta till 
hjälp. Fredberg höll bollen fint på rätt sida om 
linjen och centrade vackert. Bäst i kedjan var 
dock Knata. Sämst skjutförmågan hos inner
männen. Rudén var sig lik och Hemming öfver
träffade sig själf, presenterade nära nog samma 
säkra tackling och spark som själfva Thodde. 
Äfven Melcher Johansson hade en stor dag och 
kom profetiorna om missar i regnvädret på skam.

Medlemsavgifter kunna även sändas under 
adress "D. I. F., Stockholm 5."

Samtliga spelare, som inneha fotbollskor, 
torde ofördröjligen inlämna dessa till kassören 
å exp. i och för reparation.

När Djurgårdens mästerskap i 
skjutning eröfrades.

Den föreningsmedlem, som söndagsmorgonen 
den 4 november befann sig ute vid Igelboda 
station kunde till sin öfverraskning konstatera att 
en hel del Djurgårdare stämt möte därute. Ännu 
mera öfverraskad kände han sig, då det konsta
terades, att samtliga föreningsmedlemmar voro 
utrustade med det ingalunda ofarliga skjutvapen, 
som i hvardagslag går under benämningen mau
sergevär. Hade redan då den Jönsonska revo
tutionen ägt rum skulle man nästan kunnat trott 
att en blodig uppgörelse skulle äga rum mellan 
de olika Djurgårdspartierna där ute i den vackra 
höstmorgonen. Nu var det emellertid ej så far
ligt. Det gällde endast föreningsmästerskapen i 
skjutning, som lockat hit ut en hel del af våra 
skytteentusiaster inom föreningen. Och de äro, 
som kanske inte alla Djurgårdare veta, en hel del. 
Bland deltagarne denna gången lade man sär
skilt märke till Hedjersons kraftiga gestalt och 
vederbitna anletsdrag. Albin Sandströms seniga 
norrlandstyp och skidafdelningens ordförande 
Birger Nylund, hvars leende ansikte gaf en tro
gen återspegling af den äkta skytteentusiastens 
stämning, när han står färdig att börja en täf
lingsdag.

Ledaren för dagens fältskjutning var fabrikör 
Paul Jacobsson, som vi minnas som en af de 
mera framstående representanterna i Djurgårdens 
oldboyslag vid Svenska Dagbladets stafettlöpning 
härom året. Han delgaf skyttarne förutsättnin
garne för täflingen. Med 5 minuters mellanrum 
skulle de olika patrullerna ge sig iväg för att 
terrängledes tillryggalägga den ganska drygt till
tagna patrullvägen. En marsch på minst tre 
timmar, som säkerligen skulle bli nog så an
strängande för äfven de mest vältränade bland 
deltagarne. Så var allt klart, och den första pa
trullen gaf sig ut i terrängen där alla höstens 
färger täflade med hvarandra om att draga upp
märksamheten till sig. Det blef ett väldigt klätt
rande och arbetande bland bergknallarne, och 
vid framkomsten till första skjutstationen visade 
de svettiga anletena, att de branta bergsidorna 
kräft en hel del af Djurgårdsskyttarnes krafter. 
Pang, pang smällde de första skotten och ekot 
studsade mångfaldigt tillbaka mellan bergåsarna. 
Målen voro här 1/1 figurer på 425 meters afstånd
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med en skjutid af 40 sek. men så listigt place
rade ute i terrängen, att felbedömningarna blefvo 
legio. Så framåt igen. Nu gick färden nedåt 
med en nästan yrande fart utför de höstvåta 
mossiga bergsbranterna. Hej! Tar inte Hjalle 
Åkis själfva skinnkälken till hjälp för att än mer 
öka upp farten. Jojomensan! Där går många 
kilo, som annars skulle blifvit besvärliga, när han 
tänker klara skidmärket i silfver i vinter. Stopp 
och omkull. Andra skjutstationen. Här skötte 
skidgubben och budkaflesegraren Alfred Sand
ström om ledningen med 1/2 figurer på ungefär 
300 meters afstånd som mål för kulorna. "Men 
snål om tiden är gubbfan", svor Birger Nylund, 
och knallade af sina sex skott på de 45 sekun
derna med en ilsken fart, som kom hans sido
kamrater att tro, att det var minst en kulspruta 
som den gode fabrikören trollat fram.

Upp igen och in i mörka skogen. Om skyt
tarne haft det minsta sinne för natur och höst
färger hade de säkert nu saktat af farten en smula 
under de höga granarne som stodo så saftiga 
och gröna liksom inbjudande till en stunds hvila. 
Men det tänkte inte skyttarne på, där de lunka
de fram mellan tufvorna och snåren. De an
tingen svuro inom sig öfver bomskott och otur 
eller solade sig i den härliga känslan, att alla 
skotten hittilldags voro välplacerade. Och så 
hamnade man efter en halftimma vid skogsfågeln 
“Ripas“ skjutstation. "Hvar finnas figurerna", 
frågade Nylund och stirrade förgäfves ut i ter
rängen. Jo, verkligen på 200 meters afstånd 
skymtade fram någonting som var stort ungefär 
som ett knappnålshufvud. “Det skall föreställa 
en 1/4 figur“, sade troskyldigt Ripa. “Med till
hjälp af din lifliga fantasi då“, ifyllde Birre och 
smällde af sina skott, så både gräs och tufvor 
flögo undan för kulorna. Så bar det vidare af 
in i skogen, och allt tyngre och mera ansträn
gande blef marschen genom den oländiga skogs
marken. “Nu skall det väl bli stora mål och 
långa skjuttider vid nästa station" pustande fläm
tade Hjalle Åkis fram, “annars lär väl icke jag 
kunna bli mästare det här året," “Nej akta dej", 
inföll en annan, “där står Saltsjöbadens knifviga 
Rylander för rusthållet, så har du inte kikare med 
dig kan du lika gärna smälla af skotten mot 
närmsta backe". Vid Ryans station blef det så 
om en stund åter halt. “Ladda med 6 skott! 
Framåt"! kommenderade Ryan. Skyttarne hasta
de fram till skjutplatsen, men 1/3 figurerna, som 
skulle finnas där, kunde ingen upptäcka. Hur 
lång skjuttid? 35 sek.! Dra åt helsike, röt Hjalle. 
Eld, kommenderade Ryan och så smattrade skotten 
mot de osynliga målen, som man smällt en näfve 
ärter mot en ladugårdsvägg. Markering. En 
massa svängningar med markörstafvarna och lika 
många rifningar i hufvudet af skyttar, som dess
utom högt bedyrade, att de aldrig skulle nämna 
Ryans namn och skjutning på samma dag. Med 
ökade steg fortsattes marschen. Endast en skjut
station återstod nu innan, den lyckade täflingen 
var slutförd. Nere vid Lundsjöns idylliska strän

der påträffades denna, sedan man dock haft att 
genomgå ännu en hel del strapatser ute i skogs
terrängens många besvärligheter. På en kulle 
hade mäster Jacob sin särdeles lyckligt valda 
skjutstation med 1/3 figurer på 310 meters afstånd 
placerade nere vid själfva sjöstranden. Skjuttiden 
var 45 minuter. Denna station kanske var dagens 
intressantaste. Men man fick dessutom det extra 
nöjet att se kulorna i yrande fart studsa fram 
öfver sjöns spegelyta. När de sista skotten knallat 
var täflingen slut, och man fick tid att tänka på 
hvila och vederkvickelse, sedan man dock tagit 
del af täflingsprotokollet och tryckt mästerskaps
skytten och segraren Hejderssons hand. Alla 
voro vi dock ense om att dagen varit härlig. 
Man endast beklagade att ej alla Djurgårdare fått 
taga del af dess både uppfriskande och spännan
de sensationer. Kommen därför med nästa 
gång. Jn.

Resultat
Klass III.

l. N. A. Hedjersson. 2. B. E. Ericsson. 3. 
Hj. Åkerholm. 4. Birger Nylund. 5. Gust. Erics
son. 6. Otto Jansson. 7. P. Ahlsén.

Klass II.
1. And. Mårtensson. 2. Albin Sandström. 3. 

Aug. Nylund. 4. Sven Ericsson.
Klass I.

1. O. B. Hansson. 2. Arvid Öhlin. 3. Vilgot 
Jansson. 4. Birger Öhlin. 5. T. Gustavsson.

Mästerskap å bana.
En presisionserie å 300 meter.

En tillämpningsserie å ½ fig. 300 meter. 
Mästare Hj. Åkerholm. 88 p.

Klass III.
1. Hj. Åkerholm. 2. N. A. Hedjersson. 3. 

Birger Nylund. 4. B. E. Ericsson. 5. Gust. 
Ericsson. 6. Otto Jansson. 7. P. Ahlsén.

Klass II.
1. And. Mårtensson. 2. Albin Sandström.

Klass I.
1. O. B. Hansson.

Mästerskap i kammarskjutning.
10 skott i stående ställning. Skjuttid 10 min. 

Afstånd 20 meter.
Mästare N. A. Hedjersson 46 p.

l. N. A. Hedjersson. 2. Gust. Ericsson. 3. 
Hj. Åkerholm. 4. Albin Sandström. 5. And. Mår
tensson. 6. B. E. Ericsson. 7. Otto Jansson. 8. 
P. Ahlsén. 9. Birger Nylund. 10. Alfred Sand
ström. 11. Sven Ericsson. 12. Arvid Öhlin. 13. 
B. Öhlin. 14. O. B. Hansson.

Hedjersson och Gust. Ericsson uppnådde sam
ma resultat men vid omskjutning segrade Hed
jersson med 50 p.
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Djurgårdens utmärkta tredje-lag
som obesegradt gått ut ur alla sina matcher.

Östlund, Sund, Sundberg E. (ordinarie linjeman), Arve, Olsson, Burman, Widgren, 
Öjermark, Nilsson, Karl Otto. Målvakten Per Ul saknas.

Ofvanstående samling af glada ynglingar är 
säkerligen bekant för hvarje Djurgårdare, som i 
somras om söndagarna gästade vår idrottsplats 
ute vid Traneberg. Det är föreningens tredje 
lag, som ensamt bland våra lag kan ståta med 
epitetet "obesegradt". Därför må man ej undra 
på, att stämningen var hög bland pojkarna, när 
fotot här ofvan togs.

De ha också skäl därtill efter sitt enastående 
goda arbete under säsongen. Det är mönster
laget framför alla andra. Där finns nämligen alla 
de egenskaper, som garantera framgången. Främst 
en kamratanda och sammanhållning, som aldrig 
sviker. Dessutom en arbetsvilja och en energi, 
som lofvar ännu bättre resultat till kommande 
säsong. Vidare är det en samling kärnfriska, 
hurtiga pojkar, som äfven utanför spelplanen 
äro ett nöje att vara samman med. Med få ord 
sagdt: de äro idrottsmän af den rätta och till

talande typen. I sin kapten, Nisse Sund, äger 
därjämte laget en verkligt sympatisk representant 
för denna ingalunda lätta uppgift, och få fotbolls
kaptener torde så obetingadt äga sina under
lydandes fulla förtroende som just han.

Att här nämna någon före de andra vore kan
ske en orättvisa mot hela laget. Så mönstergilt 
har hvarje man efter sin förmåga fyllt den plats, 
på hvilken han blifvit placerad. Endast det skulle 
kunna framhållas, att jag i somras på Tranebergs
läktaren hörde ett par flickor tvista om, huruvida 
Östlund eller Burman voro de grannaste poj
karne i laget.

Efter denna lilla presentation återstår endast 
att önska laget en god fortsättning under det 
kommande året med nya ■ segrar och fram
gångar både på fotbollsplanen och bland flickorna 
på Tranebergsläktaren.

Mästerskapstävlingarna i Sundsvall. För att 
ännu mer höja intresset för skididrotten inom 
föreningen och med tanke på ovan angivna täv
lingar, har till styrelsen inlämnats förslag att be
vilja fri resa och husrum till de, som icke blivit 
uttagna till mästerskapstävlingarna för att där
igenom bereda så många som möjligt tillfälle 
att representera föreningen.

Styrelsen ställer sig till detta förslag mycket 
välvillig och önskar likt alla, att föreningsfärgen 
starkt representeras och uppmanas därför var och 

en att energiskt bedriva sin träning, så att när 
Sundsvallsdagarna äro inne, "Djurgården" står 
vid dess tävlingar med en vältränad trupp, en 
som är fast besluten:

"Här skall segras!"
*

Träningstävlingarna taga sin början torsdagen 
den 3 januari och pågå därefter tisdagar och 
torsdagar. Samling i föreningslokalen, Stadion 
kl. 8 e. m.
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Djurgårdarnes sista match mot 
A. I. K. (2-3) som helt gick 

i den stora oturens tecken.
Lyckans växlingar måste äfven Djurgårdarne 

finna sig i. Mot hennes nycker hjälper ej ens 
Djurgårdshumörets mest storstilade yttringar, och 
hennes kalla hjärta låter sig ej bevekas af Djur
gårdsentusiasternas varmaste böner om seger för 
favoriterna. Så var det söndagen den 25 no
vember, då de svartblå dukade under, ej för 
svartingarnas öfverlägsna spel och skjutskicklig
het utan för den obeständiga, nyckfulla gudom
lighet, som jag ofvan nämnt. Den gången 
tycktes hon formligen frossa i att räcka oss chanser 
och öppna möjligheter så säkra och gifna, att 
vi voro färdiga att våga våra lif på — eller åt
minstone våra plånböckers innehåll — att de 
skulle lämna ett lyckligt resultat. Men så i det 
afgörande ögonblicket svek hon oss. Vräkte 
hänsynslöst ned hvad våra spelare med energi 
och omtanke byggt upp och lät i stället sin 
ynnest solsken i hittils oanad grad falla öfver de 
svarta.

Jag vet inte huru många gånger A. I. K:s mål 
syntes tillspillogifvet den matchen. De voro 
legio. Men alltid byggdes liksom en osynlig 
mur upp framför Hillerströms målöppning, som 
trotsade Knatas list, Englunds våldsamma energi 
och Einar och Gottes fyndiga kombineringar. 
Två gånger slog dock den allt öfverväldigande 
Djurgårdskraften en bresch i muren och tvang 
bollen i nät. Men ett tredje genombrott, som 
skulle ha lämnat åtminstone oafgjort resultat, 
kunde inte forceras.

Och ändå med hvilken fart och hvilken sä
kerhet spelade ej de svartblå. Englunds sprud
lande arbetsifver var en glädje för ögat, och 
Gotte Johanssons effektiva ytterspel ryckte oss 
alla med. Gotte! Du har mitt och alla Djur
gårdsentusiasternas tack. Sällan har du så varit 
till din fördel. Vaken, säker och snabb blef du, 
ju längre matchen skred fram, vårt stora hopp. 
Vid dina upplopp och centringar beto sig våra 
önskningar om framgång fast, och det behöfdes 
endast att du hade bollen och stämningen steg 
genast på Djurgårdsläktaren.

Einar Olsson spelade med samma friska hu
mör, som kom oss att jubla himmelshögt under 
finalmatchen, men sitt vackra skott från densamma 
kunde han icke göra om. Fast flera gånger var 
det nära. Som en åskby svepte Wicksell fram, 
då och då blixtrade det — ett fräsande skott 
kom Hillerström att känna sig som om all värl
dens olyckor i form af en boll störtade mot 
honom. Otur! otur! Öfver bredvid eller i fam

nen på målvakten. Hemming, Melcher, Nocke! 
Hvad hjälpte det, att ni höllo de svartes forwards 
med järnhårda grepp, som särskildt under sista 
delen af andra halftid beröfvade dem hvarje till
stymmelse till handlingsfrihet! Lyckan hade vänt 
oss ryggen, och endast hånlog åt våra ansträng
ningar.

Matchens förlopp var eljest i stora drag föl
jande. Djurgårdarne började med en serie ra
sande upplopp, inför hvilka Svartingarna i stort 
sedt stodo maktlösa. Både Knata, Einar och Eng
lund hade de härligaste chanser till mål, men 
alltid var det någon fatal omständighet som 
i sista ögonblicket grusade möjligheterna. För 
svartingarne däremot tycktes allt liksom tillrätta
lagdt.

Från utmärkta offsidepositioner kunde de vanli
gen starta sina fåtaliga anfall, och deras skott gynna
des af en tur, som inte var af det mera hvardag
liga slaget. Men när så Svartingarna ett stycke 
in på andra halftid ledde med 3—0 började Djur
gårdarne en offensiv, som i kraft och uthållighet 
väl knappast sett sin make. Hvarje man i Djur
gårdslaget spelade över sin form, och hela AIK-
laget måste kämpa som för livet framför sin mål
öppning. Det var då som Gotte Englund, Liten 
och Wicksell spelade med något av stora gnistan 
öfver sig. Första målet kom. Hårdt och snabbt 
skjutet av Englund på en passning från Gotte. 
Det andra följde strax efter. — Vid en hörna var 
Englunds hufvud påpassligt framme och — o 
under — bollen låg i A I. K.-målet. Men det 
tredje målet, som Djurgårdsentusiasterna bad om 
med sina strupars hela kraft, kom aldrig — där
för att lyckan så skändligen svek oss.
Jn

Inbjudan till distriktsmästerskapet i budkavle
löpning är utfärdad att hållas söndagen den 13 
januari 1918.

Upprop i föreningens lokal, Stadion, lördagen 
den 12 januari kl. 8 e. m.

Proviant och kläder för ombyte medtages till 
uppropet.

Anmälningstiden utgår torsdagen den 10 jan.

Med anledning av de nu rådande förhållandena 
få vi härmed meddela, att varje deltagare i vin
terns tävlingar själv får ordna med mat och dryck. 

Styrelsen.
*

Expeditionen hålles öppen tisdagar och freda
gar kl. 7.30—9 e. m., då även kassören träffas. 
Allm. tel. Österm. 18 26.

*
Anmälningar till allmänna skidtävlingar skola 

insändas till föreningens exp. eller under adress 
Stockholm 5 senast fem (5) dagar före varje 
tävling.



116 DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS MEMLEMSBLAD

De som en gång skola bli svenska fotbollsmästare.
Djurgårdens juniorer som hemförde segern i sin serie.

JUNIORLAGET.
Från venster: Rylander, Johansson J., Englund, Johansson N., Pagel, Bergvall, Berglund, Öijermark, 

Johansson G., Larsson, Löfberg och Björklund.

Ett af de käraste samtalsämnena under höstens 
långa diskussionskvällar på Feith var säkerligen 
juniorlaget och dess prestationer. Det hade sin 
särskilda flock af beundrare, som aldrig tröttnade 
på ett strö rosor öfver dess medlemmar, Berg
vall, Pagel, Göken, Lulle, Elias och Jocke, och 
allt hvad de nu heta. De voro stjärnor af första 
ordningen, som snart skulle sprida glans öfver 
Djurgårdsnamnet, bara deras tid väl var inne. 
Och säkert är att Djurgårdens juniorer af 1917 
förtjäna det betyget, att de sköta sig utmärkt. 
Deras matcher i höstomgången var ett nöje, som 
mången Djurgårdare ej ville neka sig att bevista. 
En sådan medryckande fart och arbetsifver låg 
det öfver ungdomens uppträdande på spelplanen.

"Per Ul gör lycka i Dalarne, men håller 
själf på att göra sig olycklig", skref Abbe på ett 
brefkort till undertecknad häromdagen. Kortet, 
som var afstämpladt Leksand, löd sålunda: "Hej 
på dej, Djurgårdare af Guds nåde. — Tack för 
komplimangen! Bara ni inte nu för alltid skaffar 
Eder Jönssons och Bångs onåd genom att på 
detta sätt hedra en ovärdig. (Red. anm.) Här 
sitta vi nu efter dagens motgångar och kunna 
icke annat. Per Ul har brutit sina laggar, och 
på hur många ställen han själf är af har ännu 
hvarken han eller doktorn i Leksand kunnat kon
statera. Per Ul har gjort hvad ännu ingen i 
kristenheten har lyckats eller vågat sig på. Han 
har dansat ned utför det 480 meter höga Björk
berget. Per Ul drack ett glas glögg i går kväll, 
och då for högfärdsandan i honom, och han be
dyrade för den samlade menigheten, att han 
skulle hoppa lika lätt utför Björkberget som en 
dalbonde från sin förstutrapp. Och Per Ul höll 
ord. Hvarenda kotte i hela byn var ute för att 
se på fenomenet. Jag däremot stannade hemma 

De hade det rätta gryet och Djurgårdshumöret 
öfver sig och som gjorde, att man alltid kände sig 
sympatiskt stämd mot våra yngsta svartblå, så 
snart de visade sig.

Ty djärf och oförskräckt, uthållig och aldrig 
misströstande skall en Djurgårdare vara. Och 
just de egenskaperna tyckte man sig gärna spåra 
hos dem under matcherna. Djurgårdarna äro 
dem tacksamma för hvad de uträttat. De ha i 
sin mån bidragit till att höja föreningens namn 
och anseende. Dessutom är det en sak som vi 
hoppas, att de ej i fortsättningen skola svika de 
färger, i hvars tjänst de gjort en så löftesrik och 
vacker början.

för att slippa blifva den förste, som konstaterade 
dödsfallet

Djurgårdarna tillhöra i alla fall ett seglifvadt 
släkte. Per Ul lefver, men som sagdt med både 
sig själf och laggarna i småbitar. Han är dess
utom vid ganska godt humör där han sitter i 
stolen och ser på sitt högra ben, som en grabb 
från granngården hittat vid foten af berget och 
nyss varit inne med. 'I morgon äro både jag 
laggarna kul’, säger Per Ul, ’och då göra vi väl 
ett par mil igen'. Hälsa till grabbarne i gänget! 
Abbe. Per Ul."

♦

Glöm inte att lyfta på hatten för Per Ul när 
ni härnäst möter honom på Stockholms gator. 
Han har förtjänat det.
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ETT GODT NYTT AR
TILLÖNSKAS ALLA DJURGÅRDARE AF:

Almlöf, Eric
Bergvall, Harald 
Bång, john F.
Carlson, S. S.
Ekberg, Ernst, med Familj.
Englund, Elias
Eriksson, Empa
Eriksson, Harald
Fagerberg, Edvin
Gustafsson, Karl, med Fru 
Haag, Evert
Hagberg, Harry
Hansson, O., med Fru 
Hellberg, Carl, med Familj 
Jacobsson, M.
Jansson, Albin

Jonsson, Arvid
Jönsson, Georg, med Fru och 

Grabb
Karlsson, K. Q.
Lemon, Einar
Lindgren, A.
Ljungdahl, Bröderna
Löfberg, Ernst
Mattsson, Pelle, med Fru
Nilsson, David
Nordberg, Edv.
Nordström, Olle
Nylund, Birger, med Familj
Olsson, Einar

Pallin, Erik
Petsén, C. O., med Familj

Petsén, V. N., med Familj
Rosborg, Ragnar

Rylander, Karl
Sandkvist, David
Sandström, Bröderna, med 

syster
Sund, Nisse
Sundholm, Kalle
Swanberg, Carl G.
Swärd, Eric
Söderberg, Sten, Jean och

Henning

Söderkvist, J.
Widgren, Kurt
Öiermark, Albert
Östlund, Eric

Detta är sista numret af medlemsbladet, 
som utgår under det gamla namnet och i dess 
gamla utstyrsel. Härmed har den afgående redak
tören nått ett af sina käraste önskemål att för 
vårt medlemsblad få ett nytt namn och på samma 
gång en mera tilltalande typografisk utstyrsel för 
dess första sida. Han lyckades vinna sty
relsen för detta sitt önskemål, och från och med 
1918 utgår sålunda Medlemsbladet under namnet 
Djurgårdaren, som bättre karaktäriserar dess upp
gift att vara Djurgårdarnas speciella tidning. 
Något som dessutom ytterligare framhäfves af 
den utmärkta titelvignett till detsamma, som ut
förts af artisten Lannmark. Att den afgående 
redaktören ej själf blef i tillfälle att äfven åt 
själfva tidningen ge det innehåll och den färg, 
som han tänkt skulle följa med dess nya dräkt, 
är han själf den första att beklaga. Han hoppas 
emellertid, att de nye maktinnehafvarne inom 
Djurgården — Jönsson och Bång — ej alltför 
mycket skola ondgöra sig öfver, att han med 
införandet af det nya namnet så att säga byggt 
ett litet minnesmärke åt sig själf.

Notiser.
Allmänt sammanträde äger rum tisdagen 

den 8 januari 1918 kl. 8 e. m. i föreningens 
lokal, Stadion.

Bandy- och Fotbollavdelningen kallas 
härmed till sammanträde fredagen den 11 janu. 
ari 1918 kl. 8 e. m. i föreningens lokal, Stadion. 

Val av ordförande.

Boxningsundervisning anordnas under in
struktörs ledning måndagar och torsdagar kl. 8 
— 9 e. m. i föreningens lokal, Stadion.

Brottning. Träning varje tisdag och fredag 
kl. 7 — 9 e. m.

Alla, som äro intresserade, välkomna!

Medlemsavgifter äro:
Inträdesavgift.......................... Kr. 2: -
Årsavgift över 20 år . . . „ 5:-

„ 17-20 år . . . „ 3:-
„ under 17 år (ung-

domsavdeln.). . „ 2:-
Ständig medlem................... ,. 30: -

Ständig medlem och ungdomsavdelningen in
gen inträdesavgift.

Glöm ej årsafgiften för 1918
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Meddelanden från skidafdelningen.

Sönd. d. 13 Jan. Distriktsmästerskap. Budkavle
tävling.

Lörd. d. 19 ,, D. I. F:s Mästerskap. Komb. 
back- och terränglöpning.

Sönd. d. 20 „ D:o. D:o.
Backlöpning.
Längdlöpning 30 km.
Längdlöpning för damer och 

juniorer å 10 km.
Lörd. d. 26 „ Distriktsmästerskap i komb. 

back- och terränglöpning. 
Terränglöpning: Sickla-Salt

sjöbaden.
Sönd. d. 27 „ Invigning av Hammarby nya 

skidbacke.
Distriktsmästerskap i komb. 

back- o. terränglöpning samt 
backlöpning.

Internationell backlöpning i 
Falun.

Lörd. d. 2 Febr. internationell komb. back- och 
terränglöpning i Örebro.

Sönd. d. 3 D:o.
Internationell backlöpning i 

Örebro.
Distriktsmästerskap å 30 och 

60 km. 10 km. för damer.
Allmän juniortävling å 15 km. 
Nationell terränglöpning å 15 

km. i Västerås.
Lörd. d. 9 „ Saltsjöbadsdagen: Internatio

nell komb. back- o. terräng
löpning.

Sönd. d. 10 „ D:o.
Internationell backlöpning.
Nationell längdlöpning 30 km., 

10 km. f. damer samt klubb
tävlan för juniorer.

Nationell terränglöpning å 30 
km. i Nyköping.

Sönd. d. 17 ,, Invigning av Södertelje nya 
skidbacke. Nationell back
löpning.

Nationell terränglöpning å 25 
km. i Eskilstuna.

Nationell terränglöpning å 25 
km. Idrottsklubben Framåt.

Sönd. d. 24 „ Stafettlöpning 100 km. Djurs
holm.

Nationell backlöpning i Ham
marbybacken.

Nationell backlöpning i Falun. 
Internationell komb. backlöp

ning i Göteborg.
D:o i Holmenkollen.

Månd. d. 25 „
Den 2 — 10 Mars.

Holmenkollendagen.
Sv. Mästerskapstävlingarna i 

Sundsvall.
Sönd. d. 10 Mars. Internationell backlöpning i 

Sundsvall.

säljer

SKIDOR
ute vid

SALTSJÖBADEN.

I höstens federationsmatch mot Norge i 
Kristiania deltogo endast tvä Djurgårdare, Köping 
och Wiksell. Det kan ju förefalla litet, allden
stund den inbitne Djurgårdsentusiasten endast 
godkänner ett federationslag — Djurgårdens 
representationslag helt och odeladt. Men nu är 
vår värld så full af kalla beräkningar, att det ej 
finnes någon plats för känslorna, när de komma 
utanför Tranebergs och Stadions gränsmärken, 
och det har gjort att Djurgårdarne måst nöja sig 
med blott två representanter. Knata var nog 
också påtänkt, men han undanbad sig.

Emellertid hedrade sig som vanligt våra bägge 
Djurgårdare på Frogners hårda sandplan och 
hade sin nog så ärofulla andel i segern. Wick
sell spelade centerhalfback på det öfverlägsna, 
effektiva sätt som ingen, sedan Frykman försvun
nit från arenan, kan göra honom efter, och Kö
ping hade det ansvarsfulla värfvet att leda ked
jans attacker mot det norska målet. Som Köping 
är utrustad med den sällsynta egenskapen att ej 
kunna draga på sig ett par bollskor till en match 
utan att också göra mål, följde han naturligt
vis äfven nu sina vanor. Af matchens båda mål 
— svenskarna vunno som bekant med 2—0 — 
gjorde nämligen Köping själf det ena och tre 
fjärdedelar af det andra alldenstund Ekroth enast 
hade den oundvikliga plikten att sända en af 
Djurgårdarens utmärkta passningar i nät. Ett 
andra mål hade dessutom Köping inne i det 
norska nätet, men ogillades på grund af ett myc
ket otvifvelaktigt offside.

I federationsmatchen mot danskarne återfinna 
vi också endast två Djurgårdare, Köping och 
Wicksell! Hade de varit flera kanske vi hade 
vunnit. Åtminstone påstod Per Ul det, när mat
chen var öfver. Emellertid skilde sig äfven nu 
våra Djurgårdare från sin kräfvande uppgift på 
ett öfverlägset sätt. Wicksell höll den fruktade 
Tist så i schack, att han hvarken kunde göra 
bollen än mindre det svenska målnätet något för 
när, och Köping föll naturligtvis i gamla vanan, 
och gjorde svenskarnes enda mål under matchen.

Anmäl adressförändringar!

Täflingsdata vintern 1918.

Ring upp Allm. Tel. Saltsjöbaden (namnanrop) 
när DU behöver några.

BIRGER NYLUND
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Hur det gick till, då de gamla 
Djurgårdarne voro unga.

Ett klipp ur Ny Tidning för Idrotts 
novembernummer 1901 samt en 

historisk inledning.

"Djurgårdaren är lika gammal som historien", 
yttrade redaktör Klercker vid D. I. F:s tjugufem
årsfest förra året, och den senaste tidens häfda
tecknare ha gifvit Klehan rätt. Det finnes till 
och med de som påstå att Djurgårdaren fram
trädde samtidigt med Adam, och att Djurgårds
släktet sedan utvecklat sig och gått framåt vid 
sidan af den öfriga mänskligheten. Man kan 
nämligen knappast på annat sätt förklara Djur
gårdarens egenartade och framstående karaktärs
egenskaper, som så märkbart skilja honom från 
dg öfriga innebyggarne på jordklotet. Ett faktum, 
sem dessutom ytterligare bekräftas af det afund
sjuka intresse, som alltid Idrottsbladet ägnar Djur
gårdarnes göranden och låtanden på idrottsfältet.

Det skulle naturligtvis vara en tacksam uppgift 
att här i Medlemsbladet skildra Djurgårdarens 
väg genom historien, men ämnets omfång och 
kassören Sundholms månhet om att få Medlems
bladet så litet som möjligt lägga oöfverstigliga 
hinder i vägen. Och det behöfs kanske knappast. 
Om man nämligen, som Klehan mycket träffande 
framhöll i sitt föredrag, utgår från det förhållandet 
att vid hvarje världshistorisk händelse en Djur
gårdare spelat hufvudrollen så ingår ju kunskapen 
om Djurgårdarne i allmänbildningen. I stället 
kommer i Medlemsbladet att inflyta en del epi
soder och händelser från den tid, som ännu 
ligger inom räckhåll för den äldre nu lefvande 
Djurgårdsgenerationens minnen. Det blir dels 
klipp ur tidningar och tidskrifter, som plockats 
fram ur biblioteksgömmorna, dels hoppas redak
tören på personliga bidrag från de gamla Djur
gårdarne som voro med och bröto stigarne för 
oss yngre. De kunna lämnas så väl muntligen 
som skriftligen i hur enkel och konstlös form 
som helst och skola sedan om så behöfves — 
beroende på ämnets allvarliga eller skämtsamma 
innehåll — omarbetas för Medlemsbladet. Början 
göres med en liten idrotts-lyrisk skildring hur 
Djurgårdarne spelade boll en höstdag ute vid 
Saltsjöbaden anno 1901 post christum natum.

*
I slutet af förra veckan lästes i Stockholms 

morgontidningar en notis, som förmälde att tvenne 
lag från Djurgårdens idrottsförening på söndagen 
skulle hålla handicaptäflan i fotboll vid Saltsjö
baden. Det var något nytt.

Nog visste man att Djurgårdarne vintertid bruka 
tumla om vid Saltsjöbaden så snön yrde om dem, 
men hvar skulle de väl sätta upp sina “goal
post" därute bland furor och klippblock? Jo, 
framför sitt skolhus ha barnen i Saltsjöbadens 
samskola en härlig lekplan, som med tiden gjorts allt 
bättre och bättre och nu t. o. m. kan användas 
till fotbollsplan, och där skulle Djurgårdarne nu 

spela i det dubbla ändamålet att träna de egna 
krafterna samt gifva de infödda Saltsjöbadsgossarne 
en idé om huru fotbollspel tillgår.

Vid 1-tiden på middagen började spelet. D. 
I. F:s välkända och vältränade bollag stod emot 
ett yngre lag af klubbkamrater, hvilka voro iförda 
röda blusar, hvarigenom motståndarne tydligt 
kunde skiljas från hvarandra. Direktör C. L. 
Kornerup hade välvilligt åtagit sig att vara domare.

Handicapningen var ordnad utan vare sig do
maren eller de täflande lagen hade kännedom 
därom, nämligen så att det yngre laget hade 
4 mål till fördel. Nu gjorde emellertid äldre 
laget, de blå, just fyra mål mot 0, hvadan spelet 
blef oafgjordt. 5 minuters ytterligare spel för 
hvardera sidan med 1 mål till fördel för de röda 
resulterade ej heller något, då de blå hunno göra 
1 mål mot 0.

Då blef det paus. Dock ej för alla. Ty en 
del af Djurgårdarne ställde upp sig mot ett lag 
stridslystne Saltsjöbadspojkar. Nu blef det lif. 
Bollen gick i sick-sack mellan Djurgårdsmännen 
och följdes af hela skaran pojkar i en klump. I 
ifvern glömde de både regler och platsindelning 
och då slutligen bollen flög genom Djurgårdarnes 
mål blef det ett oerhördt jubel från åskådande 
kamrater, mammor, pappor och andra.

Blef så 7 minuters ytterligare spel å hvardera 
sidan för de båda Djurgårdslagen. De röda spe
lade äfven nu med 1 mål till fördel, men be
segrades ändtligen af de blå, som gjorde 3 mål 
mot 0. Åskådarne voro ej så särdeles talrika 
dock var den tafla planen erbjöd i hög grad 
tilltalande med den klara, lagom friska höstluften 
och de lysande, prunkande färger, som utgöra 
årstidens charme. Det ostadiga vädret på mor
gonen hade säkerligen hållit mången tillbaka i 
staden att åtnöja sig med en enfaldig Strandvägs
promenad. Ej ens våra idrottsmän äro ännu fria 
från den öfverdrifna rädslan för dåligt väder. 
Så snart solen något döljer sig bakom moln
tappar, och vinden sveper om knutarna låter man 
sig skrämma af den unkna råa luft, som möter 
på stadsgatan.

Bland dem som togo bollspelet i betraktande 
märktes en skara ynglingar i nytvättade blåvita 
sportdräkter, mycket intresserade. Var det månne 
främmande bollspelare som ville göra Djurgår
darne herraväldet stridigt! Å nej. Det var ett
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relativt fredligt åttalag från Stockholms rodd
förening som på en utfärd längs skärgårdsled 
gjort strandhugg vid Saltsjöbaden. Då de stego 
i båt på morgonen varnades de allvarligen för 
de svarta gubbarna på himlafältet. Men lyckan 
står den djärfve bi, och de belönades rikligen för 
sin tilltagsenhet af solens blida strålar, som skim
rade mellan rödgula höstlöf och glimmande mot 
fjärdarnes böljor. Vägen till Saltsjöbaden hade 
gått med lugn takt på 1 tim. 40 min. Hem tog 
1.50. Hungrig hund jagar bättre än mätt.

Djurgårdarne foro väl ej heller hungriga från 
Saltsjöbaden, men de fingo mer än mättad mage. 
De fingo den glänsande belöningen för somma
rens duktiga, ihärdiga arbete på fotbollsfältet. 
Deras ordförande G. H. Andersson kunde näm
ligen till "kaptenen", Alg. Nilsson, öfverlämna 
"Grefve Cl. von Rosens träningspokal för som
maren 1901". Den helförgylda pokalen bär föl
jande stolta inskrift.

Vunnen af D. I. F. 
kapten Alg. Nilsson 

efter 16 täflingar
hvarunder D. I. F. framgått som segrare 14 
gånger (3 w. o., 1 oafgj.) med sammanlagdt 30 
mål mot 2.

Enligt beslut på Svenska Idrottsförbundets års
möte, kommer idrottsman, som utan giltigt skäl 
utebliver från tävling, varuti han anmält sig till 
deltagande, att bestraffas enligt härför uppgjorda 
bestämmelser.

Straffet för dylik försummelse utgår med var
ning eller ock diskvalifikation intill sex (6) må
nader.

*
Härmed meddelas att till mästerskapstävlin

garna i Sundsvall resekostnaderna kunna ned
bringas till c:a 6: — pr deltagare om skidavdel
ningen möter upp mangrant till de kommande 
tävlingar, som anordnas av Skytteavdelningen.

Gevär tillhandahållas.
Se vidare meddelanden i idrottspressen.

GYNNA
DENNA TIDNINGS

ANNONSÖRER!

Ohoj Idrottsmän! 
beställ Edra kläder hos skräddare 
O. L. LUNDHOLM

Barnhusgatan 2 (hörnet av Drottninggatan.) 

Allt arbete utföres bra och billigt.

Vem är vem?

En lycklig tränarpappa i kretsen af sin lika lyckliga familj.

Vem är det den allmänna idrotten sköter 
i Djurgårdens Idrottsförening och nöter 
sina skor i terrängen, 
då han lämnat sängen 
för att staka ut banor 
åt våra grabbar med anor 
från äldre tider 
med skarpa strider 
och fin-fina tider, 
då Djurgårdsnamnet fick lysa 
och kom alla beundrare mysa 
över Djurgårn’s okuvliga segeranda 
från Ystad upp till Haparanda?
Vem är det vi helst se oss instruera 
i hopp, kast och löpning med mera? 
Vem är det vi hoppas arbetet skall göra 
att vi våra färger med glans kunna föra 
ännu många gånger på Stadion-Traneberg? 
Vi lita på Dig Edvard Nordberg.

V. N. Petsén
STOCKHOLM

Riddaregatan 19
Riks Tel. 75 38. Allm. Tel. * 1 27, ★ 58 42.

Rekommenderar sitt partilager af:
OMSLAGSPAPPER,

BINDGARN, 
BORSTAR, 

KORTVAROR 
M. M. M. M.
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Till Mästerskapslaget 1917.

D I. F. som väl är kändt 
nyss till Göteborg blef sändt.
Det var ”elvan” här och claquen, 
som skulle sköta om attacken.
På halfbackskedjans trio fin 

jag vad om ett fat vin.
Tänk att I. F. K. 
fick så väldigt klå, 
att Levin blef nästan grå. 
Från skifvan sedan hem 
vi "knata" utom en.
Så kom finalen. Glöm den ej! 
Den blef ett enda ljudligt hej.

I intervjun sa Köping sedan:
"vi vunno redan 
på Ullevi".  
Ty det var Einars fina skott, 
Och "Ragges" frispark som var flott, 
och Nockes å de andras kläm, 
som mästerskapet i år tog hem.

Och när "J-n" sedan skref 
uti Idrottsbladet, blef 
det beröm för hvarje kotte, 
Jag tror han börja visst med "Gotte".
Och vi minns ju Fredbergs mål 
som på Hillerström tog kål, 
och att "Rudde" blott 
under matchen fått 
plocka ut ett enda skott.

Honnör för ett försvar 
som Rudde, Hacko — Melkers var.
Å hvilket lif på Djurgårn’s claque, 
tur var att Stadion ej sprack.
I intervju sa Kneproth vresigt 
vi spelte mesigt
i A. I. K.
Men det var endast hälften sant, 
ty deras spel var ganska grant, 
men det var Djurgårn’s gamla kläm, 
som mästerskapet i år tog hem.

Helge Heidwall.

Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1918.

Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.
R. T. 127 45. A. T. 44 34.

v. ordförande: B. Nylund, Baggensudden, Saltsjöb.
R. T. Norr 1 07. A. T. 43 43, Saltsjöb. 81.

Sekreterare: J. Bång, Tulegatan 2, IV.
A. T. Vasa 74 04.

v. sekreterare: D. Nilsson, Artellerig. 26 IV. ö. g. 
adress: Bell. A. T. Österm. 51 96.

Skattmästare: K. Sundholm, Jungfrugatan 21, II. 
A. T. Österm. 61 34.

v.skattmästare: E. Ekberg, Skånegatan 18, III.
A. T. Söder 51 10.

Materialförv.: G. Jönsson, Linnégatan 5, n. b.
A. T. 282 64.

v. materialförv.: E. Nordberg, Repslagareg. 9, n. b. 
A. T. 310 95.

Klubbmäst.: R. Grönskog, Skeppareg. 46, ö.g. II

v.klubbmäst.: R. Wicksell, Fridhemsgatan 13.
A. T. Kungsh. 13 60.

Styrelseledam.: C. Jahnzon, Soltorp, Huddinge.
R. T. Huddinge 45.

B. Nordenskjöld, Johannesg. 28. 
A. T. 205 20.

V. N. Petsén, Riddaregatan 17.
R. T. 75 38. A. T. 127 & 58 42.

C. Hj. Skoglundh, Alströmerg. 19, I 
A. T. Kungsh. 24 70.

Suppleanter:

R. Grönskog, (se ofvan).
D. Karlsson, Bengt Ekenhjelmsg. 11. 

A. T. Söder 357 81.

Afdelning för allmän idrott:

Ordförande: Edvard Nordberg (se ofvan). 
Sekreterare: S. Brodin, Döbelnsgatan 31, I.

A. T. 110 11.

Materialförv.: C. Swanberg, Rådmansgatan 46, II.
A. T. Va 88 53.

Ledamöter: K. Sundholm (se ofvan).
E. Almlöf, Artillerigatan 3, IV.
O. Johansson, Saltsjö-Järla.
E. Hellgren.
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Afdelning för Brottning:

Ordförande: David Karlsson, (se ofvan).
Sekreterare: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Materialförv.: Gottfr. Svensson, Tomtebog. 20. ½ tr. 

adress: Ohlsson. A. T. V. 606 90.

Ledamöter: Herman Pettersson, Fridhemsgat. 32.
A. T. K. 45 37.

Afdelningen för fotboll och bandy:

Ordförande: C. Hj. Skoglundh (se ofvan).
Sekreterare: J. Bång (se ofvan(.
Materialförv.: G. Jönsson, (se ofvan).
Ledamöter: G. Frykman, Bellmansgat. 26.

A. T. 302 25.

H. Lundberg, Birkagat. 3, I.
A. T. Vasa 41 94.

R. Skoglund, Pontoniergat. 5, III.
N. Sund, Banérgatan 31, ö. g. n. b.

Afdelning för skididrott:

Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: D. Nilsson (se ofvan).
Materialförv.: B. Gillström, Tulegatan 18.

A. T. Vasa 99 06.

Ledamöter: N. A. Hedjersson, Saltsjöbaden.
Riks & A. T. Saltsjöbaden 129.

C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.
A. T. 223 51.

Föreningens expedition

Stadion Vestra Tornet, n. b., ingång från Sture
vägen, hålles öppen tisdagar och fredagar kl. 
7,30 — 9 e.m. Allm. Tel. Österm. 1825,

Expeditionshafvande: Kassör K. Sundholm.

Tranebergs Idrottspark

Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Följande, om det rätta Djurgårdssinnet vitt
nande rader, ha vi ej ansett oss böra undandraga 
läsarne af Medlemsbladet med sitt sublima patos, 
som bitvis når oanade höjder, böra de intressera 
äfven andra än föremålet som de närmast afse 
— målvakten Rudén.

Vem är vem?
Han står där, elegant lutad mot målstolpen, en 

smärt, blond nittonåring.
Ute på planen går den vilda leken fram och åter, 

men han, han står lugn på sin post, iakttagande 
kamraternas, de kära svartbiås, kamp mot fienden, 
de fruktade svartingarne . . . Leken kommer när
mare, han får vara med, nu får "han" visa vad han 
duger till Ett leende krusar de ungdomliga läpparna: 
"De Svartingarna, att dom våga!"

Då kommer skottet, hårdt och oväntadt, invid 
högra stolpen. Ett ögonblick arbetar hjärnan så . . . 
då ses en svart strimma stryka efter marken sam
tidigt som den runda kulan närmar sig sitt "mål". 
Ja, endast närmar sig, fram hinner den ej. Den 
svarta strimman griper den och skickar den genom 
luften bort från sig.

Vem är vem: Fritjov Rudén 
Han stod där smärt, blondhårig, 
en yngling knappt tjuguårig, 
på bröstet det lyser ett blånande D 
på hvilket med stolthet han ned kan se, 
han kämpade och stred emot A. I. K.-laget 
han spelade och segrade uti mästerskapet.

Aranka.
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