
Pris 50 öre

Stadion 
program

FOTBOLL
Djurgårdens IF • IFK Malmö

i Allsvenska serien div. I

Söndagen den 14 oktober

1956





Stadion 
program

Söndagen den 14 oktober 1956

Djurgårdens IF — IFK Malmö

i Allsvenska serien div. I



2



Vid allsvenskans ”vändkrets”

Med dagens matcher börjar andra halvlek av allsvenskan. I sön
dags lekte man ”sista paret ut” i första halvlek, och i dag vänder 
alltså allsvenskan in på upploppssidan. Efter de första 11 matcherna 
leder Norrköping och sladdar Hammarby, medan Djurgården och 
AIK håller sig i mittfältet. Möjligheterna till omkastningar i rang
ordningen är väl inte stora. Hammarby måste finna sig i 12:e plat
sen över vintervilan och Djurgården och AIK får väl finna sig i att 
ligga och nosa i bakhasorna på de stora kanonerna i serietäten. Det 
kan vara en behaglig placering på sitt sätt. Vad finns det för möjlig
heter till avancering för ”tvillingarnas” del på vårkanten? Kan Djur
gården bli något allvarligt hot för medalj lagen? Svårt att svara. 
Tidvis har Djurgården visat stort spel, såsom i den magnifika första 
halvleken mot Norrköping med 3—0-ledning, men minst lika tid
vis har Djurgården visat ihåligt spel som t. ex. mot Sandviken och 
Malmökamraterna. Att blåränderna rymmer mycket kunnande in
nanför västarna är inte att ta miste på, och när det verkligen ”slår” 
för hela gänget kan det bli storspel och storsegrar, men det verkar 
på något sätt vara svårt för Tumba & C:o och att få det att blomma. 
Det har varit många s. k. snudd på storsegrar i höst men antingen 
har målstolparna stått fel eller också har domarna sett fel eller 
också diverse otur spelat in — så sent som i söndags i form av en 
liten grästuva som kom bollen att studsa bort för Bernt Andersson 
vid ett annars givet mål i Malmö — och allt detta tillsammans har 
bidragit till att Djurgårdens position och poängsamling inte riktigt 
blivit vad den borde varit. I långa loppet brukar tur och otur jämna 
ut sig, och med tanke på att Djurgården snart står i högtur hos miss 
Fortuna, kan det hitta på att hända att det blir klättring uppåt i 
tabellen. Någon känning av gulddoft torde dock de för dylika ting 
känsliga näsborrarna hos Djurgårdens många supporters inte kun
na påräkna.

I dag är vi alltså framme vid allsvenskans ”vändkrets”. Senaste 
omgången vittnade om att nivelleringen fortsätter bortsett från att 
Norrköping gjorde ett litet ryck och tydligen ledsnat på klungspe
let. Annars anses det ju tämligen allmänt att jämnheten i allsven
skan vittnar om att det spelas dålig fotboll, att robotarna vevar i 
tomgång och att de stora idéerna slocknat för alltid. Så här års, när 
höstplanerna är hala, brukar det annars vara högtider för lagen 
med tekniskt kunnande. Varför har högtiderna inte kommit i van
lig ordning i höst?

”Något förslag att bättra på fotbollen och råda bot på det nuva
rande dödläget på den allsvenska fronten?” Med den frågan vänder
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sig Stadionprogrammet till fotbollsmärket ”Allison” i Dagens Ny
heter och får följande svar:

”Ja, varför det inte vill lossna i höst och varför publiken börjat 
ledsna på allt stångande framför målen, kan det råda delade me
ningar om, men jag inbillar mig att det till mycket stor del beror på 
att försvarsspelet alltid premierats i svensk fotboll. Att ”döda” en 
spelare, att vara ”överrock” och att kunna ”ta ned” en forward är 
saker som på något sätt glorifierats, men varför inte slå mera vakt 
om forwardsspelet, det som gör fotbollen. Att döda spel och idéer är 
en mycket enkel uppgift jämfört med att bygga upp något. De stac
kars forwardsspelarna hjälps på intet sätt på traven. De får miss
handlas nästan hur som helst. De hinner inte ens börja behandla en 
boll förrän en försvarare är framme och sopar bort både boll och 
bollbehandlare. Oftast nöjer han sig med att sopa bort bollbehand
laren. Bollen brukar märka betydligt mindre av misshandeln. Att 
det borde slås mera vakt om forwardsspelarna har jag tidigare för
sökt agitera för, men trots att de har de svåraste uppgifterna på 
planen, att försöka bygga upp något, verkar det som om domarna 
anser att hrr forwards tål att belastas med ytterligare en svår upp
gift, den att försöka överleva alla ”överfall” från försvararna. Do
marna har vissa möjligheter att låta fotbollen blomma upp igen. 
Ge forwards mera utrymme och frihet. Det är i alla fall ”strutarna” 
som ger fotbollen dess charm och dess publik!

Blårandigt på drömresa västerut

Djurgårdens fotbollsspelare kan inte klaga på att behöva sitta 
hemma i stugan och rulla tummarna, när seriesäsongen är över. 
Det har för deras del varit fråga om åtskilliga s. k. drömresor till 
fjärran land. För inte länge sedan gick färden till USA, sedan kom 
trippen till Turkiet, till Fjärran Östern i två omgångar och i fjol till 
Syd-Afrika. Smärre avstickare har gått till Spanien, till Holland, 
till Polen, till Skottland, till Island etc., och något mer berest i fot
bollsväg torde väl därför inte finnas än Djurgården. Nu förbereder 
ledningen en ny drömresa, som denna gång skall gå västerut, över 
Atlanten, och starta i Sydamerika för att sluta i filmstaden Los 
Angeles.

Om allt går efter beräkning finns det således möjlighet att Djur
gårdens fotbollstrupp hamnar i Salvador, Porto Rico, Guatemala, 
Honduras, Los Angeles och San Francisco. Avresan är planerad till 
den 30 oktober och 22 spelare blir med på drömresan. När de kom
mer hem, har deras anhöriga börjat med julförberedelserna och 
väntar förmodligen att få bidrag till julklappssäckarna. Det finns 
mycket att köpa på andra sidan Atlanten. Dessutom skall där spe
las ett 10-tal matcher. Fotbollsklassen på de olika besöksorterna 
betraktas vara av ungefär sådan klass, att Djurgården skall kunna 
åstadkomma en prydlig matchlista.
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Djurgården och landslaget
På måndag träffas de ansvarsfyllda herrarna i UK för att slå 

sina kloka huvuden tillsammans och försöka kläcka nya landslag. 
Närmast är det Danmark, som står och väntar på att få känna på 
styrkeprovet av vad UK skall förmå. Längre fram står Ungern och 
väntar. För att emellertid ta en sak i sänder har UK inför sin mån
dagsuttagning mot Danmark fått oanade bekymmer. Landslaget 
gjorde en enligt allmän uppfattning s. k. plattmatch i sitt senaste 
framträdande mot Norge i Oslo, och kritiken har nu länge ropat på 
diverse ändringar. UK är emellertid en konservativ krets, och någon 
riktig generalstädning är det väl därför ingen som tror på. Men att 
det måste komma ett och annat nytt och krytt inslag i uppställ
ningen är ju givet. Efter Waggeryds storseger över Örgryte vid 
matchen i Göteborg såg det ut som om alla experter ansåg att ljuset 
borde komma från mörka Småland. Men när samma Waggeryd tog 
emot samma Örgryte på den småländska hemmaplanen och där 
totalkapsejsade — Örgryte vann med 5—1 — dämpades ropen på 
ett landslag à la Waggeryd till knappt hörbara viskningar. Så inte 
fick UK så mycket vägledning på den fronten.

Ett besvärligt problem har UK fått på halsen genom de från 
Italien hemvändande proffsspelarna, vilka på några håll visat ka
nonform och i respektive klubblag varit de kanske främsta orsa
kerna till att dessa lag varit höstens stora seriesensationer. Hit hör 
Sundsvall med Vittjärv Sundqvist som en vänsterytter i särklass, 
hit hör Örgryte med Gunnar Gren som trollgubbe och dirigent, och 
hit hör Eskilstunakamraterna med Sune Andersson som en kall och 
beräknande taktiker. Att denna trio i dagens läge skulle innebära 
uppenbara förstärkningar och en god krydda i den tunna landslags- 
soppan är det ingen som vill förneka. Men UK måste ju ha andra 
aspekter på sitt årbete. Man får inte bara se till dagens läge. Man 
måste se framåt, man måste hålla utkik på VM-året 1958. Håller 
t. ex. Gunnar Gren till dess? Han är redan en bit över oldboysåldern. 
UK har alltså svåra bedömningar vid sitt måndagsbord. Tvånget att 
sätta allt på ett kort för att slå Danmark finns inte. Vi har redan 
förlorat chansen att bli nordiska mästare i år. Den titeln tog Norge 
hand om i och med 3—1-segern över Sverige för någon månad 
sedan.

Djurgården bildade i senaste landslaget något slags stomme ge
nom att ha fyra man med i uppställningen. I målet förekom Arne 
Arvidsson, som vänsterhalv gnuggade Sigge Parling omkring och i 
kedjan fick Tumba Johansson ambulera som center och högerytter 
och Knivsta Sandberg trummade fram på vänsterkanten, varifrån 
han för övrigt kom i tillfälle att göra svenska tröstmålet.

Blir det Djurgårdsstomme även mot Danmark? Det verkar kan
ske inte just så i dagens läge. Det har inte ”slagit” riktigt för de 
fyra djurgårdarna i de senaste allsvenska matcherna, och kanske 
hör detta samman med en viss överansträngning och samtidigt en
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mättnad på fotboll. Det måste ju kännas av att spela både i klubb
lag och som halvt ”ordinarie” i landslaget. Mycket tyder på att 
Knivsta Sandberg är det säkraste kortet i denna kvartett. Ett och 
annat tyder sedan på att en djurgårdare utanför dessa ”fyra storas” 
krets kan bli aktuell, nämligen ”Lill-Lappen” Hellström, som sedan 
han debuterade så sensationellt den dag Djurgården slog AIK gått 
ytterligare framåt och visat sig vara en spelare just av det slag som 
borde kunna satsas på med sikt på VM-året 1958.

Match för match i höst
Med dagens match har Djurgår

den avverkat 12 matcher, och en 
del av dem gömmer nog en del be
svikelser för de blårandiga suppor

terna. Matcher som man alltså skul
le velat ha ogjorda . .. Hur det gått 
i höst framgår närmare av denna 
resultatförteckning:

Hemma:
Sandviken ........................... 1—2
-Norrköping ....................... 3—4
AIK ....................................... 2—1
-Halmstad ........................... 2—2
-Göteborg ............................... 4—1

Borta:
—Malmö FF ........................... 1—1
—Hammarby ........................... 5—2
—Västerås ............................... 0—1
—Gais ....................................... 1—0
—Hälsingborg ....................... 2—2
—IFK Malmö ........................... 1—1

Största segern vanns över Göteborgskamraterna och det skedde på Sta
dion för några veckor sedan. Det var en kärkommen seger inte minst 
med anledning av att Göteborgskamraternas ledare, förre Djurgårdsleda
ren Anders Bernmar, sagt sig känna till så mycket om Djurgårdens svaga 
punkter, att hans nya lag nog skulle ordna en klar seger. Det gick precis 
tvärtom. Djurgården vann sin största höstseger. Förargligaste och bitt
raste nederlaget inkasserades mot Norrköping. Djurgården hade i den 
matchen skaffat sig en som det ansågs betryggande ledning med 3—0, 
varpå hela spektaklet vände på sig och Norrköping vann med 4—3. Att 
det skedde med två skumma mål — rena misstag av domare och linje
män, ansåg neutrala vittnet ”Bassen” i IB — gjorde ju inte bitterheten 
mindre.

Inte så stor ära skördade Djurgården heller i höstens premiärmatch 
mot Sandviken, där diverse underskattning och ett alltför sent tryckande 
i botten av gaspedalen ledde till att ”järnmännen” norrifrån vann över 
”järnspisarna” från Stockholm.
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Kvar att hoppas på i vår
Med dagens matcher går allsven

skan till vintervila. Verksamheten 
återupptas i vår, närmare bestämt 
den 14 april.

Att det finns spelbara planer är 
man förstås inte garanterad. Det 
kan bli uppskov med seriestarten

14 april: —Halmstads BK (borta)
22 april: —Gais (hemma)
28 april: —IFK Göteborg (borta)

1 maj: —Hälsingborg (hemma)
10 maj: —Västerås SK (hemma) 

precis som i våras, då den myckna 
snön och den envisa kylan band 
kvar tjäle i fotbollsplanerna långt 
över ”tillåtet” datum.

Vårprogrammet ser för Djurgår
dens del ut så här:

17 maj: —AIK (borta)
22 maj: —Norrköping (borta)
26 maj: —Hammarby (hemma)

2 juni: —Malmö FF (hemma)
5 juni: —Sandviken (borta)

Var betyder planbytet?
Enda skillnaden på dagens 

matchomgång och den förra sönda
gen är att vad som då var hemma, 
är borta i dag. och vad som var 
borta är hemma. Lagen byter spel

plats. En ytterligare skillnad blir 
det säkert tillfälle att notera efter
åt — en skillnad i resultaten. Hur 
det gick i söndagens matchomgång 
kanske vi kan erinra om:

AIK—Malmö FF ............ 1—1
Djurgården—IFK Malmö 1—1
Hammarby—Gais .......... 4—2
Göteborg—Halmstad 1—1
Hälsingborg—Västerås . . 3—0
Norrköping—Sandviken P. 4—0
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Djurgårdens IF — IFK Malmö
i allsvensk fotboll på Stadion söndagen den 14 oktober 1956

11. G. Sandberg

DJURGÅRDENS IF:
ljus- och mörkblårandig tröja, 
mörkblå byxor

Domare: E. Boström, Strömsbro 
Linjemän: T. Gösberg, Karlsholmsbruk, 

H. Andersson, Uppsala
IFK MALMÖ:

gul tröja, 
vita byxor

8 9

7. S. Isgren
6. S. Parling

3. S. Gustafsson 10. H. Karlsson

4. B. Dahl

8. B. Palmkvist 2. G. Andersson

1. A. Arvidsson 5. L. Broström 9. S. Johansson 9. A. Andersson 5.I. Blomberg 1.H. Christens
son

2. O. Forsberg 8. J. Eriksson 10. B. Borg 3. C. Oredsson

4. O. Hellström
7. B. Andersson 11. S. Tarring

6. K. Friberg



Blir skåning skyttekung?
En skåning toppar den allsven

ska skytteligan men i hans kölvat
ten ligger konkurrenterna så nära, 
att det i dag kan bli skifte på le
darposten. Charles Gustafsson är 
alltså tillsvidare höstens skytte
kung, och sedan han nu blivit cen
ter i MFF-kedjan från att tidiga
re ha varit högerytter borde han 
ju få bättre tillfällen att producera 
sig som skytt. Eller är det lättare 
att komma till tals med målvakter
na från ytterkanterna? Hur som 
helst är det tydligt att Stockholm 
inte har så mycket att hoppas på i 
skytteligan. Bäst ligger Leif Skiöld, 
Tumba Johansson och Tjotta Ols
son till, men dessa tycks på säsong
slutet ha spillt bort sitt bästa krut.

Inför dagens matcher, årets sista, 
är ställningen i skyttetoppen den
na:

11 mål: Charles Gustafsson, MFF.
10 mål: Henry Källgren, Norrkö

ping.
9 mål: Karl Alfred Jakobsson, 

Gais.
8 mål: Harry Bild, Norrköping,

Harris Mathiasson, Göteborg, Sylve 
Bengtsson, Halmstad.

7 mål: Jan Ekström, Henry Thill
berg, MFF, Bertil Johansson, Göte
borg, Leif Skiöld, AIK, Hans Ols
son, Gais.

6 mål: Torbjörn Jonsson, Norr
köping, Ingvar Ohlsson, AIK, Sven 
Johansson, Djurgården, Sven Pet
tersson, HIF, Lars Olof Johansson, 
Halmstad.

5 mål: John Eriksson, Djurgår
den, Sven Sjöblom, Västerås.

4 mål: Leif Forsberg, Gais, Bengt 
Sjögren, Sandviken, Erik Berglund, 
Västerås, Inge Blomberg, Sture Tar
ring, IFK Malmö, Rune Larsson, 
Lars Bohman, Hammarby.

3 mål: Herbert Sandin, Norrkö
ping, Lennart Svensson, MFF, Axel 
Fährnström, Göteborg, Gösta Sand
berg, Djurgården, Gert Nilsson, 
Bengt Salomonsson, HIF, Stig An
dersson, Halmstad, Sixten Nilsson, 
Gais, Arne Hodin, Sandviken.

Djurgården och skånekritiken
Efter att ha varit i Hälsingborg för två söndagar sedan och där ha 

gjort en match av sådant slag, att ortstidningarna ansåg det motive
rat med ett visst erkännande av Djurgårdens spel, kom Djurgården 
förra söndagen till Malmö och spelade 1—1 mot de s. k. kanarie
fåglarna. Efter den matchen blev det en annan låt i den stadens 
press.

Så här låter vi med saxens hjälp ett par skribenter i ”Sydsven
skan” tala:
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För mycket stockholms-pang
Det såg kritiskt ut ett slag då 

Knivsta-Sandberg (som back) bar 
sig illa åt mot Jan Jönsson, och 
publiklidelserna — redan i svall
ning sedan en IFK-are förvandlats 
till invalid — upprördes till den 
grad att man befarade en upprep
ning av händelserna vid kvalmat
chen mot Brage. Lyckligtvis lade 
sig så småningom vågorna både på 
och utanför planen.

Djurgårdarna spelar egentligen 
så bra boll att de skulle vinna på 
att ta litet nättare på saker och 
ting. Det är alls inte nödvändigt att 
satsa med maximal kraft i alla 
tacklingar, ej heller att kruta på 
för fullt i varjehanda skottlägen. 
Den eventuella heroism, som ligger 
förborgad i pang-fotbollen, får an
ses rätt enfaldigt och barnsligt be
tingad.

Det kan för sådana spelare un
derstundom vara lika nyttigt som 
omväxlande att använda sina resp. 
huvuden till annat än att nicka 
med, och det finns situationer när 
en smart ”undanläggning” ger stör
re behållning än en aldrig så pam
pig kanonboll.

Malmömålvakten använde sig av 
alla möjligheter till självförsvar, 
från nacksving till ett så enkelt 
trick som att sparka ut bollen högt 
över läktarna för att vinna tid. Och 
bollpojkarna bakom malmöburen 
var tydligen vidtalade att hålla sig 
passiva mot slutet: keepern hämta
de själv bollen och tog grundlig tid 
på sig för att göra det.

Sådant ser illa ut, men domaren 
reagerade inte. Icke heller kunde 
man finna att han drog av tillräck
lig tid för dessa eller andra spel
pauser. I det fallet förstår man ful
ler väl djurgårdarnas tydligt de
monstrerade missnöje.

(S. H.)

"Öststatsfotboll"
I Malmö har vi under senare år 

skämts bort med en myckenhet av 
verkligt fin och samtidigt effektiv 
fotboll, och därför ter sig denna 
höst särskilt påver. Senaste spel
söndagen erbjöd inget undantag, 
men så är man just inte van vid att 
Djurgården offrar något på elegan
sens altare.

Det är ingen tillfällighet att just 
Djurgården kan redovisa så vackert 
facit av sina möten med öststats
lag, just mot dessa ger kraftfotboll 
resultat. Stilen är ej tilltalande men 
ändamålet får väl helga medlen.

”Tur för Djurgården att klubben 
även har en ishockeysektion, så att 
spelarna får avreagera sig även på 
vintern”, menade ett vittne till mal
möframträdandet, och han tolkade 
rätt väl vad de flesta tänkte och 
tyckte.

Samme ironiker menade också, 
att Djurgården köpt ”grisen i säc
ken” när man förvärvade sandvi
kenspelaren Olle ”Lill-Lappen” 
Hellström.

— Det är alldeles tydligt, att 
man aldrig tidigare sett honom i 
aktion. Denne förträfflige finspela
re utgör ju ett alldeles förfärligt 
stilbrott i laget.

(Keeper, tydligen en herre med 
måttliga anspråk på humor, säger 
man i Djurgården som kommentar 
till ovanstående ”lustighet” om 
Lill-Lappen.)

MERA KLIPP
Och så var det ytterligare ett par 

klipp av programsaxen:

Är det 50-lappens fel?
Från Ullevi rapporteras att det 

mest förekom finsnickeri mellan 
Kamraterna och Halmstad. Vad 
man kallar för sådant snickeri in
nebär mest att man inte tar några 
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som helst risker utan spelar bollen 
i sidled till närmaste motståndare.

Man tar inga chanser och försö
ker sig inte på några genombrott. 
Det ansågs på sin tid att 50-lappen 
i svensk fotboll skulle stimulera 
spelet, men i stället tycks motsatsen 
vara förhållandet. Sämre och mera 
torftig fotboll har man sällan skå
dat än den, som numera premieras 
med en halv hundralapp per match.

Det spelades mycket bättre fot
boll på den gamla amatörtiden, och 
även under de många år som lirar
na fick en tia i fickpengar gick det 
bra. Men med 50-lappen tycks allt 
initiativ på en fotbollsplan ha för
svunnit.

Ändå finns det de som vill göra 
våra spelare till avlönade halv
proffs. Hur dålig fotboll kommer 
det att spelas då?

Tydligt är att inte pengarna gör 
spelet eller spelaren.

(R:et i DN)

Vilt i Skåne
Rena skandalmatchen var det i 

Bårslöv utanför Hälsingborg där 
domaren fick utvisa en stor del av 
publiken samt en spelare. Det skån
ska blodet råkade tidigt i svallning 
såväl utom som på planen. Efter 
tre straffsparkar i snabb följd väd
jade domaren till Glumslövs lagle
dare att denne skulle söka tala för
stånd med sina mannar. Samtalet 
hade emellertid ingen inverkan 

utan snarare blev Glumslövsspelar
na vildare. Domaren fick då utvisa 
en spelare. Den tillresta Glumslövs
publiken blev då våldsam varpå do
maren fick ge vakterna order om 
att Glumslövspubliken skulle utvi
sas. Först när detta var gjort kun
de matchen slutspelas. Bårslöv 
vann med 5—4.

Synd att läsarna inte kan få reda 
på hur stor den utvisade publiken 
var. Kanske bara en betalande 
åskådare?

"Dom passade på . . "
Ledarna är oftast mer objektiva 

än spelarna. Riktigheten av detta 
konstaterande bekräftas efter sam
mandrabbningen mellan Malmö
kamraterna och Djurgården. I ett 
par tidningar kan man således få 
läsa dessa synpunkter.

Det verkade som om Djurgården 
förberedde nästa söndags match 
mot oss eftersom dom passade på 
att skada tre av våra spelare. (Sagt 
av Malmöcenterhalven Inge Blom
berg.)

Vi hade otur som fick ett par 
spelare skadade, men därför tyckte 
jag inte att Djurgården spelade 
ojust. Djurgården kan ge hårda tör
nar men också stå för smällar utan 
att jämra sig. Jag klandrar dem 
inte. (Sagt av Malmöledaren Ingvar 
Gärd.)
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Allsvenska situationen

Djurgården—IFK Malmö ..............
Gais—Hammarby ...........................
Halmstad—Göteborg ......................
Malmö FF—AIK ...............................
Sandviken—Norrköping ..............
Västerås—Hälsingborg ..................

Norrköping .......... 11 7 1 3 31—15 15
Malmö FF .......... 11 5 4 2 30—17 14

Göteborg .............. 11 6 2 3 23—17 14

AIK ....................... 11 5 2 4 20—14 12
Djurgården .......... 11 4 4 3 22—17 12
Hälsingborg .......... 11 4 4 3 17—14 12

Halmstad .............. 11 3 5 3 22—21 11
Gais ....................... 11 4 2 5 26—26 10
Sandvikens IF .... 11 5 0 6 16—27 10
Västerås SK.......... 11 4 1 6 11—31 9
IFK Malmö .......... 11 2 4 5 17—26 8
Hammarby .......... 11 1 3 7 14—24 5
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Stadions rapportsystem
På stora anslagstavlorna: Djurgården (blå tavla)—IFK Malmö (röd tavta)

A. Malmö FF—AIK .......................

B. Halmstad—Göteborg ..................

C. Sandviken—Norrköping ..........

D. Gais—Hammarby .......................

E. Västerås—Hälsingborg . .............

F. IFK Stockholm—Degerfors . . . .

G. Jönköping—Waggeryd ..............

H. Skellefteå—GIF, Sundsvall ....

I. Åtvidaberg—Kenty ...................

J. Fässberg—Norrby .......................

K. Ljusne—Friska Viljor ..............

L. Grängesberg—Ludvika..............

Full tid markeras med en punkt mellan målsiffrorna.
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Vilket tips är bäst?
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ANTECKNINGAR:

Soneson & Rydells Boktr., Sundbyberg 1956






