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Bäst i öst
Man behöver inte vara tankeläsare för att förstå, att sinnesstäm

ningen hos varje sann djurgårdare idag är tämligen glättig. Titta i 
serietabellen, så förstår man orsaken. Där finner man Djurgårdens an
rika namn i en tämligen trygg mellanposition. Inga ansträngda nerver 
för våra supporters denna höst. Fint läge för övervintringen och goda 
förhoppningar om en ljus och givande vår. Spelet har ju på sistone 
varit så övertygande att t. o. m. AIK-arna önskat sig djurgårdspoäng. 
Våra kära svarta vänner fick ju också litet hjälp på traven i söndags, 
då de randiga inte bara tog poängen mot Örebro SK utan också stö
kade till en del i ”skomakarnas” målskillnad.

Dagens match är Djurgårdens sista på hemmaplan i höst. Tankarna 
börjar söka sig mot varmare nejder — mot öster. Dit ger sig Djur
gården av på en höstturné, som fått fin reklam genom de senaste fram
gångarna. Det gäller att göra god propaganda för svensk fotboll där
borta i fjärran land — minst lika god som den Hälsingborg gjorde un
der sin lyckosamma färd genom samma trakter förra året. Ett bra sätt 
att hjälpa arrangörerna med att övertyga publiken om Djurgårdens 
höga klass vore onekligen en seger i dagens allsvenska fight. Det kan 
ge besked om vem som är bäst i öst.

När vi ändock är inne på kontakten med Fjärran Östern, kan det 
vara skäl att ägna några rader åt DIF:s nye högerytter ”Kinesen” Pet
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Flera fotbollförbund och ett stort antal enskilda idrottsföreningar 
inneha försäkring för sina idrottsmän i vårt bolag.

tersson, som svarade för inte mindre än 4 fullträffar mot Örebro SK 
i söndags. Det väckte onekligen en viss förvåning då Djurgårdens eng
elske tränare i matchen mot Degerfors den 27 augusti på Stadion kas
tade in ”Kinesen” som ytter i laget. Han hade via Reymersholm och 
AIK:s reservlag kommit till Djurgårdens B-elva utan att övertyga 
särskilt på något håll. Men det visade sig att han i högsta grad mot
svarade det givna förtroendet. Han blommade upp på ett sätt som ingen 
vågat tro och nu är han att betrakta som ordinarie på högerytterplat
sen. Han heter Hilmer Pettersson, är 25 år gammal och har kinesiskt 
påbrå — därav smeknamnet och de något österländska ansiktsdragen. 
Men han är svensk både i pass och hjärta.

Hälsingborg, trea i tabellen, räknas som ett av seriens bästa lag. 
Det var något av en sensation att HIF förlorade mot Norrköping se
nast. Får Djurgården lida för ”Pekings” (vi håller oss fortfarande i 
öster! !) oförsynta tilltag att knipa bägge poängen? I så fall blir det 
en fight av stort format.
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Då 1—4 blev 5 — 4

Fotbollexperten Bertil Johansson, signaturen ”Gib” i 
Ny Dag, har ett speciellt minne av ett tidigare möte Djur
gården—Hälsingborg. Om detta berättar han:

Djurgården har alltid haft en viss benägenhet att komma till rätta 
med dagens gäster på Fotbollstadion. Med undantag för det engelska 
ligalaget Charltons vänskapliga uppgörelse mot AIK för några år se
dan (britterna ledde som den minnesgode kanske kommer ihåg med 
hela 7—1 men fick det oaktat inte bättre än 7—7 sedan solnaelvan 
plockat fram det s. k. smokingliret) har signaturen för sin del inte 
sett maken till omkastning i en bollfight än då de blårandiga djurgår
darna en gråkall novemberdag 1945 fällde Hälsingborg med 5—4 efter 
att ha legat under med 1—4 (!) elva minuter in på andra halvlek.

Då liksom nu led Djurgården poängnöd, och därför var det helt na
turligt att det kom att utspelas fantastiska glädjescener i det blåran
diga lägret sedan dess vänsterytter Stig Nyström i allra sista match
minuten med ett listigt skott förfärdigat sitt lags segermål. Därmed 
var all rättvisa skipad den gången. Ty det var DIF som (trots under
läget ett tag) hade det bättre spelet.

Men Bill Petterssons gamla ”mjölkkossa” är av en annan och bättre 
kaliber i dag! HIF ligger trea i serien, som för tillfället inte utan visst 
fog döpts om till ”allskånskan”, och har förmodligen inte minsta tanke 
på att släppa kontakten med täten. Därför blir också dagens uppgö
relse mellan Djurgården och Hälsingborg av det mera svårsiade slaget. 
De bakre skånska linjerna med landslagskeepern Kalle Svensson i 
spetsen låter sig inte överlistas i första taget! Men kan DIF visa sam
ma goda spel som mot t. ex. Malmö FF för några veckor sedan, vet 
man aldrig hur det går. Och som redan sagts: Gamla Djurgår’n har 
ju sedan gammalt en viss vana att kunna ”ta” HIF.
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Djurgårdens IF — Hälsingborgs IF
Fotbollstadion söndagen den 29 oktober 1950.

11. S. Nyström 7. M. Mårtensson
6. S. Carlsson

3. A. Blomqvist

1. O. Nilsson 5. B. Ivegren

2. I. Pettersson

4. B. Stenman

Djurgårdens I F
(Blå-svart-randig tröja, vita byxor)

10. N. Cederborg

9. H. Jeppson

8. H. Andersson

8. S. Persson

7. H. Pettersson 11. S. Bengtsson

Domare:
O. Gylén, Västerås

Linjemän:
G. Eriksson, R. Igesten, Västerås

4. S. O. Svensson

2. H. Malmström

6. S. Espling

Hälsingborgs IF
(Röd tröja, blå byxor)

9. H. Persson 5. S. Appeltoft 1. K. Svensson

10. Å. Jönsson 3. H. Ziegler



10



RÄTT
Hoppa efter bollen 

är tillåtet.

RÄTT
En korrekt utförd 
”glidande tackling” 

bestraffas inte.

FEL
Hopp mot en spe
lare räknas som 

farligt spel.

Fotbollsreglerna:

Hopp
En spelare skall straffas om han 

hoppar mot en motspelare. Detta be
tyder emellertid inte att spelaren 
gör ett fel om han hoppar för att 
nicka bollen och därvid kommer i 
beröring med en motspelare. Att 
hoppa mot bollen får inte förväxlas 
med att hoppa mot motspelaren.

En ”glidande tackling”, som ut
föres korrekt, är inte farlig för nå
gondera parten och skall således in
te bestraffas. Om en spelare däremot 
hoppar jämfota mot bollen just som 
den skall spelas av motspelaren kan 
denne bli skadad. Därför skall så
dana hopp bestraffas.
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Allsvenska serietabellen
Djurgården—Hälsingborg
Elfsborg—Degerfors 
Gais—Kalmar FF  
Jönköping—Örebro SK 
Norrköping—AIK 
Råå IF—Malmö FF

Malmö FF 10 9 1 0 30—11 19
Råå 10 8 0 2 25—10 16
Hälsingborg 10 6 1 3 22—12 13
Elfsborg 10 5 2 3 20—14 12
Degerfors 10 4 4 2 17—15 12
Djurgården 10 4 2 4 20—19 10
Norrköping 10 4 1 5 13—14 9
Jönköping 10 4 1 5 21—25 9
AIK 10 2 3 5 12—16 7
Gais 10 3 0 7 10—20 6
Örebro 10 1 2 7 12—27 4
Kalmar FF 10 1 1 8 8—27 3

NÄSTA MATCHOMGÅNG (höstens sista): AIK—Jönköping (på
Fotbollstadion), Degerfors—Djurgården, Elfsborg—Råå, Hälsingborg— 
Kalmar FF, Malmö FF—Örebro SK, Norrköping—Gais.
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A Djurgården—Hälsingborg 
B Gais—Kalmar FF 
C Norrköping—AIK 
D Jönköping—Örebro SK 
E Elfsborg—Degerfors 
F Råå IF—Malmö FF 
G Surahammar—Åtvidaberg 
H Karlskoga—Sandvikens IF 
K Höganäs—Norrby 
L Lund—Huskvarna S:a 
M Halmstad—Landskrona
N Nyköpings SK—Katrineholm
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