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Torsdagen den 26 maj kl. 19.00

Djurgårdens IF—AIK

En svart dubbelroll . . .
En i alla avseenden kanske inte så behaglig uppgift står 

AIK inför dels i dag mot Djurgården dels längre fram mot 
Hammarby. Om Djurgården således besegras av AIK, kan 
det vara upptakten till ”svartingarnas” framträngande till 
guldmedaljerna och nedpetande av Djurgården till silver
plats. Och det kan ju inte vara så behagligt för AIK att 
behöva behandla sin tvillingbror så illa, en tvillingbror, som 
i motsats till AIK aldrig vunnit några allsvenska guldme
daljer . . . Och så var det AIK:s möte med Hammarby. Med 
seger i den matchen kan AIK skicka ned Hammarby i för
därvet. Ingen angenäm uppgift, även om var och en är sig 
själv närmast i det allsvenska umgänget.

Men man kan också tänka sig motsatsen. Om Djurgården 
slår AIK i dag och Hammarby sedan går lika skoningslöst 
fram mot Svartingarna, kan det innebära att AIK halkar 
bort från allsvenskans medalj avdelning.

Hur som helst. Luften är laddad av spänning, och urladd
ningarna kommer att bli kraftiga.



Kring en schlagermelodi
Stockholms förnämsta fotbollsschlager — det är mötet mellan Djurgår

den och AIK. Förr i tiden har matchen hetat AIK—Djurgården, men i da
gens läge står de blårandiga som det ledande företaget, och därför gäller 
dagens övning Djurgården—AIK. Om Djurgården skall försvara sin le
dande ställning är en annan femma. AIK vill inte frivilligt se Djurgården 
löpa i väg mot guldmedaljerna utan kommer att göra allt för att påminna 
Djurgården om dödligheten även hos serieledare . . .

Matchen i dag är den 2o:e i ordningen mellan tvillingklubbarna. De ti
digare 19 matcherna har i största allmänhet varit svåra stötestenar för Djur
gården och soliga fotbollsminnen för Allmänna Idrottsklubben. Inte 
mindre än 11 segrar har ”svartingarna” kunnat hämta hem, medan Djur
gården vunnit futtiga två gånger. Första gången hände på den tid Hasse 
Jeppson ledde Djurgårdens kedja, och historiskt datum för denna match 
var den 22 maj 1951. Djurgården vann med 2—1 utan att ”Jeppe” be
hövde bidraga med något av målen, för vilka i stället ”Kinesen” Pettersson 
och ”Foppa” Forsberg svarade.

Djurgårdens andra seger är ännu färskare. Den inträffade i höstomgången 
av den nu pågående allsvenskan, närmare bestämt den 12 augusti, och Djur
gårdens seger var så knapp som möjligt. 1—0 blev det på ett skott av Birre 
Eklund och för att nederlaget skulle vara ännu försmädligare för AIK 
studsade bollen på Lennart Askinger, innan den lade sig till rätta i nätmas
korna hos Bengt Kjell.
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Efter 19 matcher
Här nedan är resultatet av de hittills spelade 19 allsvenska matcherna 

mellan AIK—Djurgården sedan första träffen 1927 fram till senaste träf
fen 1954 (AIK:s siffror först):

1927—28: 2—1 och 3—3 
1936—37: 4—1 och 2—1
1945— 46: 3—1 och 3—1
1946— 47: 5—0 och 2—0
1947— 48: 1—1 och 3—1

1949— 50: 2—1 och 1—1
1950— 51: 1—1 och 1—2
1952— 53: 0—0 och 2—1
1953— 54: 0—0 och 3—2
1954— 55: 0—1 och ?

I fråga om mål innebär detta att AIK har ledningen 38—19. Alltså har 
AIK för varje av Djurgården gjort mål svarat med att göra två. Skall den 
tågordningen fullföljas även i kväll?

Julaftonseger i debuten
Utöver de 19 allsvenska matcher, som AIK och djurgården spelat mot 

varann, har de bägge tvillingklubbarna under årens lopp drabbat samman 
i många andra sammanhang på fotbollsfronten. Den första matchen ägde 
rum på själva julafton år 1899 och då vann AIK med 2—0. AIK upp
trädde då i blå kläder, medan Djurgården hade klätt sig i rött. Av de sam
manlagt ungefär 150 matcherna har Djurgården märkligt nog vunnit de 
flesta och leder i mål med bortåt 20—0.
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Kvar att spela
19 allsvenska bataljer återstår, sedan Djurgården och AIK gjort upp sitt 

mellanhavande i dag. Så här ser det kvarvarande programmet ut:
27 maj: Göteborg—Gais, Norrköping—Hammarby, Hälsingborg—Mal

mö FF.
30 maj: Gais—Kalmar FF, Halmstad—Degerfors, Hammarby—Göte

borg, Sandvikens AIK—Norrköping.
4 juni: Hammarby—Degerfors.
5 juni: Djurgården—Gais, Göteborg—AIK, Hälsingborg—Halmstad, 

Norrköping—Malmö FF, Sandvikens AIK—Kalmar FF.
10 juni: AIK—Hammarby, Degerfors—Sandvikens AIK, Gais—Norr

köping, Halmstad—Djurgården, Kalmar FF—Hälsingborg, Malmö FF— 
Göteborg.
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Det var då det
När Djurgården i höstas klarade av AIK med 1—0 var det i första 

hand Arne Arvidssons match. ”Ingen idé att skjuta”, sade man i AIK:s 
kedja efteråt. De flesta av de i 1—0-matchen invecklade har överlevt både 
höstens och vårens vedermödor och ställer upp pigga och raska även i dag. 
Så här var uppställningarna i höstas:

Djurgården: Arne Arvidsson — Åke Olsson, ”Mysing” Pettersson — 
Arne Larsson, Cacka Andersson, Sigge Parling — Bernt Andersson, Hasse 
Tvilling, Jompa Eriksson, Birre Eklund, Knivsta Sandberg.

AIK: Bengt Kjell — Peo Enström, Lennart Askinger — Ivan Bodin, 
Lennart Carlsson, Bengt Anlert — Kurre Hamrin, ”Pröjsarn” Nilsson, 
”Tjotta” Olsson, Sven-Erik Westerberg, Kurt Liander.

Publik dragningskraft
Den största publik, som sett Djurgården—AIK i en allsvensk match, var 

den som strömmade till och packade ihop sig på Råsunda i senaste mötet. 
Då betalade 39.998 personer entré. Den största siffra som räknats in pä 
Råsunda om man inte räknar med publiken vid matchen AIK—Brage för 
en del år sedan. Den betalande siffran redovisades då en bra bit under 
40.000, men eftersom flera tusen plankade in anses matchen ha setts av 
(eller åtminstone ha hörts och bevistats av) bortåt 41.000 personer.

Under årens lopp har mängder av åskådare sett matcherna i allsvenskan 
mellan Djurgården och AIK. Här är publiksiffrorna i sammandrag:

Hemma Borta
1936—37 12.907 10.360
1945—46 28.828 19.294
1946—47 26.394 21.995
1947—48 25.786 23.105
1949—50 27.280 33.737
1950—51 22.325 36.959
1951—52 — —
1952—53 18.896 25.481
1953—54 38.488 24.805

5





Hur de spelat till i dag
Allsvenskan sjunger på sista versen. Djurgården leder och AIK ligger 

tvåa. Hur har de bägge klubbarna uppträtt för att komma därhän, hur har 
de spelat igenom de 19 matcherna fram till i dag? På den frågan ger föl
jande matchrader svaret:

Fortsättning sidan 11

—Halmstads BK h. 3—1
—Gais b. 5—1
—AIK b. 0—1
—Degerfors h. 1—1
—Norrköping b. 4—1
—Malmö FF h. 1—0
—Göteborg b. 1—1
—Sandvikens AIK h. 1—4
—Hälsingborg b. 2—0
—Hammarby h. 3—0
—Kalmar FF b. 6—1
—Kalmar FF h. 9—4
—Göteborg h. 3—1
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Saxat och klippt
UNGERSKA OFFENSIVEN

Det vore tråkigt för nordisk fotboll om den smärtsamma ungerska lek
tionen (27—4 på fyra matcher) i de skandinaviska ländernas huvudstäder 
gått spårlöst förbi. Ungrarna spelar med sju forwards praktiskt taget hela 
matchen, enligt den principen att försvaret skall trebackslinjen + målvak
ten sköta om.

Det blir spel och spelglädje på det viset, och det vore beklagligt om vi 
här i Sverige skulle hamna i den sterila och förlegade engelska skolan med 
dess överdrivna markering och taktiska snusförnuftigheter, som gör att 
ingen törs spela ut för fullt och ta risker.

Ungerska skolan efter kriget har visat att det lönar sig att spela efter 
principen ”våga—vinna”. Det är tidens fotbollsmelodi.

Jag tycker att det är enbart trist, när man ideligen får läsa i fotbollsrefe
raten att den eller den forwardsstjärnan har ”tagits ner” av någon idog för
svarare, som tydligen inte vikit en tum frän sin plats utan bara koncentrerat 
sig pä att fungera som något slags överrock åt herr berömdheten.

Försvarsspelare växer som svampar ur jorden. Det har aldrig utgjort nå
got problem inom fotbollen att trampa ner forwards, som vill uträtta nå
gonting positivt.

Därför skall vi slå vakt kring våra forwards, som verkligen vill och kan 
utföra något positivt och inte bara hurra för de s.k. försvarskämpar som 
enbart utgör ett speldödande moment. Svensk fotboll var på 1930-talet 
inne i en dylik karg period, när den fega Hälsingborgstaktiken utgjorde 
normen för allt försvarsspel här i landet.

Lyckligtvis övervann vi den krisen, och jag hoppas för svensk fotbolls 
framtid att vi inte går mot en ny period, då spelet utarmas genom smal
spårigt defensivspel.

(R:et i DN)

Fortsättning från sidan 7

—Hälsingborg h. 0—6 —Norrköping h. 2—2
—Malmö FF b. 1—1 —Halmstad h. 0—0
—Norrköping h. 4—2 —Kalmar FF b. 1—1
—Degerfors b. 0—1 —Hälsingborg h. 2—2
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MOT NORRKÖPING

DIF är värt allt beröm för att laget, oaktat höstformen inte inställt sig 
ännu, sliter och arbetar och samlar behövliga poäng. Någon flykt över sitt 
spel har de blårandiga emellertid inte, det är ett surmulet jobbande utan 
leenden, men det är effektivt.

Försvaret med Cacka Andersson som primus gjorde en utmärkt match. 
Birger Stenman kreerar clownens roll och folk roar sig kungligt pä hans 
bekostnad, men hans konster grundar sig liksom alla goda clowners på ett 
gediget kunnande, så heder åt honom.

(Eng i ST)
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Hot för gipsad Jompa
Jompa Eriksson, som alltjämt går med ena foten i gipspaket, har led

ningen i allsvenska skytteligan, men skall han kunna hålla undan tiden ut? 
Kurre Hamrin trycker på, och det drar tydligen ihop sig till en spännande 
kapplöpning de två emellan. Här är ställningen mellan de främsta kul
sprutorna:

19 mål: John Eriksson, Djurgården.

17 mål: Kurt Hamrin, AIK.

13 mål: Gösta Sandberg, Djurgården, och Östen Ståhl, Halmstad.

12 mål: Ingvar Olsson, AIK, och Sylve Bengtsson, Halmstad.

11 mål: Torbjörn Jonsson, Norrköping, och Åke Norén, Göteborg.

10 mål: Karl Eriksson, Hälsingborg, och Olle Lind, Kalmar.

9 mål: Lennart Westergren, Halmstad, Jan Aronsson, Degerfors, samt 
Hans Olsson, Gais.

8 mål: Birger Eklund, Djurgården, Nils-Åke Sandell och Prawitz 
Öberg, Malmö, samt Karl-Alfred Jakobsson, Gais.

7 mål: Bengt Lindskog och Åke Jönsson, Hälsingborg, samt Bernt Wes
terlund, Hammarby.

6 mål: Axel Eriksson, AIK, Henry Thillberg, Malmö FF, Leif Fors
berg, Gais, och Bertil Rylander, Kalmar.

5 mål: Lars-Olof Johansson, Halmstad, Åke Klintberg, Degerfors, Lars 
Bohman och Rune Larsson, Hammarby, samt Lennart Holmqvist, Kalmar.

4 mål: Bernt Andersson, Djurgården, Hans Persson och Stig Pettersson, 
Hälsingborg, Birger Olsson, Kalmar, P. O. Hansson, Göteborg, samt Göran 
Skoglund, Sandviken.
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Situationen i allsvenskan
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A.-B. Smedbergs Boktryckeri, Stockholm 1955


