
Djurgården-Norrköping
FOTBOLLSTADION

6/9—59, Kl. 13.30
Nr 20 Pris 50 öre





Nästa match på Fotbollstadion
Djurgården —Skogshoved 

tisdagen den 8/9, kl. 19.00

Avgörande för guldmedaljerna!

Ett mästarmöte kan man utan vidare kalla dagens 
allsvenska uppgörelse. Djurgården och Norrköping käm
par båda i toppen av serien. Har siktet inställt på årets 
allsvenska guldmedaljer.

Dagens match är därför oerhört viktig för båda lagen 
och det torde kunna bli en både spännande och rafflande 
kamp. Välspelad också för den delen, ty här finns mas
sor av kunnande och bollkultur representerat.

För Fotbollstadions trogna publik har matchen också 
ett särskilt intresse. Nu får man tillfälle se om alla lov
ord om Örjan Martinssons centerspel är berättigat!

Än håller, efter 16 serieomgångar, nollan i Djurgårdens 
förlustkolumn. Är den nollan kvar efter matchen i dag 
är det inte utan att man kan räkna med guld till Stock
holm i höst!



Djurgården i Nordisk Cup

Redan på tisdag kväll är det ny samling för Djurgården 
här på Fotbollstadion. Då spelar svenskarna mot danska 
elitlaget Skogshoved från Köpenhamn.

Matchen spelas i elljus och börjar klockan 19.00. Är 
returkamp. Förra mötet, i Köpenhamn, slutade med 
svensk seger med 3—0, varför hemmalaget denna gång 
får finna sig i favoritskapet.

Matchen med Skogshoved ingår i Nordisk Cup, där 
lottningen för nästa omgång redan är klar. Det lag som 
går vidare av Djurgården och Skogshoved skall i nästa 
omgång spela mot KB, Köpenhamn och den omgången 
skall, enligt reglerna, vara färdigspelad före den 15 no
vember i år. Chans alltså till ytterligare elljusmatch med 
Djurgården som partner på Fotbollstadion!
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Ett litet kliv uppåt!

I allsvenska maratontabellen ligger Djurgården före 
årets säsong på en blygsam 13:e plats. Det kan heller 
inte bli tal om något större avancemang, trots att poäng
en strömmat in i riklig mängd!

Ett kliv uppåt i den tabellen tar man emellertid. Ett 
kliv uppåt som redan är klart. Det är Sleipner som får 
finna sig i att passeras av blåränderna. Djurgården hade 
319 poäng sammanlagt före årets serie, Sleipner hade 
335. Sleipner får som bekant inget mer och är därför med 
glans passerat. Djurgårdens rad ser ut som följer:

säs. sp. v. o. f. mål p.
14 319 127 65 127 602—591 319

Efter årets fina säsong förbättras ovanstående siffror 
på ett utomordentligt sätt av Stockholms topplag!

Ytterligare kliv uppåt kan det tyvärr inte bli tal om 
ännu på ett tag, ty Sandviken, som ligger närmast före, 
har hela 360 poäng. Däremot närmar man sig Landskro
na och Degerfors. Det kan bli ett par kliv nästa säsong!



Åke Johansson
kanske är mera känd en
bart under smeknamnet 
”Bajdoff”. Den spelstarke 
centerhalven har nu under 
en följd av år varit cen
tralfigur i storlaget IFK 
Norrköping och samtidigt 
landslagets stopper. Åke är 
född 19 mars 1928 och är 
till yrket linjearbetare. Av 
UK har han fått förtroen
det att 20 gånger represen
tera i svenska landslaget. 
Fick i VM stå tillbaka för 
Julie Gustavsson, vilket 
var ett hårt slag för den 
alltid lojale och ambitiöse 
IFK-aren. I år hade han 
en liten downperiod under 
vårens inledande matcher. 
Det märktes genast på 
Norrköpings resultat. I 
höst är åter praktformen 
tillbaka hos Åke — och 
därmed även hos Norrkö
ping. Juste och fin på plan, 
alltid spelande med meto
der som faller inom reg
lernas ram, har stoppern 
”Bajdoff” förstått att ska
pa respekt och erkännande 
för sin person. En stilig re
presentant för svensk fot
boll!
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18 landslagsmän på plan!

Det är ovanligt gott om landslagsfolk på plan i dag. 
Både Djurgården och Norrköping har i sina led spelare 
som representerat Sverige i landskamper.

Av dagens 22 spelare har inte mindre än 18 stycken 
varit med och spelat i blågult! Jämnt fördelade med 9 
spelare på varje lag. Det är bara Rune Lind och Len
nart Eriksson i Norrköping, samt Stig Gustavsson och 
Åke Rydberg i Djurgården, som ännu inte fått förmå
nen ta på sig landslagsdressen.

En som mer än de flesta skulle önska sig en enda li
ten landskamp ytterligare är Djurgårdens center Jompa 
Eriksson. Han har nämligen skrapat ihop 24 poäng på 
det eftertraktade internationella spelarmärket. Det mär
ke som kräver 25 poäng för att delas ut!
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Norrköping svår motståndare

Djurgårdens hemmastatistik ser inte över sig prydlig 
ut när det gäller dagens motståndare, IFK Norrköping. 
Djurgården har faktiskt klarat sig bättre nere i Norr
köping än här på sin egen hemmaplan.

Tittar vi på de senaste 5 säsongerna, har matchraden 
för Djurgårdens hemmamöten med Norrköping följande 
utseende:

Särskilt dramatiskt var det säsongen 56/57, då Djur
gården i stor ledning fick se Norrköping passera, efter 
en grandios slutspurt, där östgötarna spelade mästarspel.

I Norrköping har Djurgården som sagt klarat sig bätt
re. Där ser matchraden ut på följande sätt:

53/54 54/55 55/56 56/57 57/58
0—1 4—2 3—0 3—4 2—4

4 djurgårdspoäng och målskillnaden 4—6, mot 4 po
äng och målskillnaden 12—11 för hemmamatcherna. I 
dag alltså dags för en liten utjämning i hemmastatistiken 
och ett stopp för Norrköpings eventuella planer på tred
je raka segern på Fotbollstadion.
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Han rullar inte sina cigaretter

men kan konsten ”rulla in” mål!

Englands fotboll-UK har problem. Det gäller att hitta 
en användbar center till höstens landskamper. En center 
man kan hoppas på till VM-turneringen i Chile 1962. 
Det har varit ganska dåligt besatt på den posten under 
de senaste åren.

Nu anser sig många experter ha ”hittat’ den rätte i 
24-årige Brian Clough, center i Middlesbro.

— Han har allt det som de senaste årens innehavare 
av posten saknat, säger man. Han har förmågan att göra 
mål! Som bevis för sitt påstående hänvisar man till de 
3 senaste säsongerna. 55/56 gjorde Brian 38 mål, 56/57 
ökades det till 40 och förra säsongen vann han ligornas 
skyttetabell med 43 inprickade mål.

Brian har nu noterat 121 mål under de 121 matcher han 
spelat och det verkar onekligen förtroendevigande!

Som jämförelse nämner man Englands centrar Bobby 
Charlton, Nat Lofthouse och Derek Kevan, vilken trio 
gjort 29, 29 resp. 27 mål i ligan och inte lyckats något 
över sig i de landskamper dom fått vara med och spela.

Brian Clough är för individuell och så röker han för 
mycket säger man i engelska UK. På detta svarar Brians 
supporters:

— Brian rullar inte sina egna cigarretter, men han kan 
verkligen konsten att rulla in bollar i motståndarnas 
mål! Ett argument så gott som något annat.

Otänkbart är det nu inte att Brian Clough blir center 
i det engelska landslag som den 28 oktober i London 
skall spela mot Sverige. Något för Bajdoff Johansson att 
vakta på . . .
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Eric har sett 132 elljusmatcher!

Fotbollstadions elljusanläggning har fått många lov
ord. Experter från skilda håll fastslår att det här inmon
terade elljuset är av yppersta världsklass. Många röster 
säger helt enkelt att anläggningen torde vara en av de 
bättre, om inte den bästa, av vad som för närvarande 
finns.

— Jag har sett 132 elljusmatcher under årens lopp, sä
ger UK-chefen Eric Persson i Malmö. Jag för nämligen 
mycket noggrann statistik på allt som rör fotboll.

Utan vidare vågar jag påstå att någon motsvarighet 
till den anläggning som finns i Solna har jag inte sett nå
gon annanstans. Då har jag sett de flesta i Europa, såväl 
som i Amerika.
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Djurgården
Domare: Bertil Lööw, Jönköping

Linjemän: Ch. Johansson, Eskilstuna (röd flagg) 
O. Johansson, Eskilstuna (gul flagg) Norrköping

1. A. Arvidsson 1. B. Nyholm

2. S. Gustavsson 3. H. Mild 2. R. Lind 3. S. Axbom

4. O. Hellström 5. L. Broström 6. S. Parling 4. T. Jonsson 5. Å. Johansson 6. S. Gustavsson

8. H. Tvilling 10. H. Karlsson 8. H. Bild 10. H. Källgren

7. Å. Rydberg 9. J. Eriksson 11. G. Sandberg 7. L. Eriksson 9. Ö. Martinsson 11. L. Holmqvist

(Ljus-mörkblå-randig tröja, blå byxor) (Vit tröja, blå byxor)



Anteckningar från matchen
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Plock från utländska fronter

Världens äldsta fotbollsupporter säger man sig ha i 
den engelska staden Luton, vars lag i år var uppe i cup
finalen. Det är fru Hannah Taylor som åsyftas och hon 
fyllde i år 109 år.

Trogen gäst vid varje hemmamatch och ofta sedd i 
supporterbussen, när den ger sig iväg på långresor med 
laget! •

Det är hård konkurrens i Belgien mellan landets stor
lag Standard Liége och Anderlecht. Lagen skall förstär
kas till varje pris och än så länge leder Liége, som nu 
skaffat sig ungraren Sztani. Anderlecht förhandlade med 
fransmannen Kopa, men han var för dyr, så nu är man 
på jakt efter annat lämpligt ”offer” ...

Kurre Hamrin har fått ny klubbkamrat i argentinaren 
Federico, som inköpts av Fiorentina för en stor summa 
pengar. Han spelade tidigare för Central Cordoba och 
betecknas som ett nytt sydamerikanskt fenomen. Det ta
las för övrigt om att man i Italien åter är redo släppa 
köpstoppet på utländska spelare. Ett krav från publi
ken ...
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Svenska domare till Polen

Den 23 september spelas en match i Europa-cupen. 
Matchen spelas i Lods i Polen, mellan årets polska mäs
tarlag, Lods och Luxemburgs mästarlag Jeunesse D’Esch.

Sistnämnda lag är välbekant här hemma, i varje fall i 
Göteborg, där luxemburgarna spelade två gånger i Eu
ropa-cupen mot IFK Göteborg förra året.

Till matchen i Polen har Svenska Fotbollförbundets 
domarkommitté anmodats utse matchfunktionärer. DK-
sekreterare Axel Bergqvist meddelar också att så är 
gjort.

Följande svenska trio åker ner till Polen: Gösta Lind
berg och Gösta Ackeborn, Göteborg, samt Bengt Andrén, 
Linköping. Gösta Lindberg som domare och de båda öv
riga som linjemän.
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Ligalag värt nära 3 miljoner!

Engelska ligan har startat och bland lag som gjorde 
sensationellt bra resultat var Tottenham, fjolårets bot
tenlag. I år är det annan fart på laget, som under led
ning av den i Sverige sedan VM välkända Danny Blanch
flower (kapten i Nord-Irlands landslag), tycks gå mot en 
fin säsong.

Tottenham är engelska ligasystemets mest kostsamma 
lag. De 11 spelare som representerade i ligapremiären har 
tillsammans kostat klubben omkring 2.900.000 kronor!

Värmen var tryckande i England och jämfört med 
förra säsongens premiärdag var det 130.000 mindre åskå
dare denna gång. Bäst var Arsenal, som samlat 47.585 
personer.
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Vilken målvakt föredrar UK?!

I dagens match är publiken i tillfälle att jämföra de två 
målvakter som är mest aktuella när det gäller höstens 
återstående landskamper. Det gäller som bekant Norge 
på hemmaplan i Göteborg den 18 oktober, samt England 
och Irland borta i London resp. Dublin den 28 och 31 
oktober.

Bengt ”Zamora” Nyholm, Norrköping, och Arne Ar
vidsson, Djurgården, torde vara de två namn som mest 
intresserar vårt UK när det gäller den viktiga målvakts
posten.

Båda två har i höst visat stor säkerhet och jämnhet 
och var och en har sina förespråkare. Det är att hoppas 
att dagens forwards ordnar flitig sysselsättning till både 
Bengt och Arne, så att man kan anställa jämförelser och 
få tips om UK-valet!
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Dagens rapportsystem

(Punkt mellan siffrorna markerar slutspelad match)

A. Djurgården—Norrköping

B. Malmö FF—AIK

C. Hälsingborg—Hammarby

D. Sandviken—Halmstad

E. Brage—Örebro

F. Hallstahammar—Köping
G. Avesta—Degerfors

H. Sleipner—Högadal

K. Motala—Landskrona

L. Varberg—Fässberg

M. Sifhälla—Huskvarna IF

N. Fagervik—Holmsund

(Rapporttavla från match från vilket slutresultatet ej 
hinner meddelas, nedtages.)
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Situationen i Allsvenskan

Före den. 6/9

Djurgården 16 8 8 0 32—14 24

Örgryte 17 9 4 4 34—27 22

Göteborg 16 10 1 5 42—22 21

Norrköping 16 9 3 4 41—23 21

Malmö FF 16 9 3 4 34—20 21

Hammarby 16 9 0 7 34—41 18

Sandviken 16 6 4 6 29—43 16

AIK 16 5 3 8 29—35 13

Halmstad 16 5 2 9 27—29 12

IFK Malmö 16 5 2 9 28—31 12

Hälsingborg 16 4 3 9 30—36 11

Gais 17 1 1 15 13—52 3
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Världens bästa innertrio?!

Den lille fransmannen Raymond Kopa, som under 
fjolårets VM tjusade svensk publik med sitt fantastiska 
spel i det franska VM-laget, har nu flyttat hem från 
Spanien och Real Madrid.

Därmed har franska mästarlaget Reims fått en inner
trio som man kanske törs utnämna till världens bästa! 
Fontaine—Kopa—Piantoni är namnen och alla kända från 
bl.a. 1958 års VM-spel som världsstjärnor.

Real Madrid kan givetvis tänkas konkurrera. Där 
kommer man eventuellt med Didi—di Stefano—Puskas. 
Eller kanske det kan bli Didi—di Stefano—Pelé, om den 
sistnämnde inte ångrar sig och stannar kvar hemma i 
Brasilien. Något tredje klubblag som kan konkurrera 
med Reims och Real finns väl inte ? ! ?

32





A.-B. SMEDBERGS BOKTR.. STHLM 1959


