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Nästa match på Fotbollstadion
Djurgården — AIK

Onsdagen 24/8

Efterlängtade gäster!

Så har vi då äntligen tillfälle hälsa Real Madrid väl
kommet till Fotbollstadion. Ett efterlängtat tillfälle, som 
vi faktiskt gått och hoppats på under en följd av år!

Tack vare Stockholms tre storklubbar, Djurgården, 
AIK och Hammarby, samt med välvillig medverkan av 
Dagens Nyheter, har vi i kväll alla chanser få se fotboll 
när den är som bäst, spelad av ett verkligt världslag.

Vi tackar initiativtagaren till kvällens match och vi 
tackar på förhand Real Madrid för den härliga fotboll 
vi är övertygade kommer att visas.

Nu gäller det inga eftertraktade seriepoäng, varför vi 
kan förvänta oss finesser och tekniska glimtar i riklig 
mängd. Med andra ord det som gör fotbollen till världens 
främsta spel!



Program

16.00 Vändkorsen öppnas, grammofonmusik
16.30 Kungl. Svea Livgardes musikkår
17.30 ”Kransenveteranerna” gymnastik
17.50 De båda lagen presenteras
18.00 Avspark första halvlek
18.55 Avspark andra halvlek
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En för alla, alla för en!

Det finns kanske folk som undrar varför just Djur
gården, som bevisligen just nu inte är i bästa form, skall 
ställa upp mot Real Madrid, som ju är världens bästa 
klubblag.

Svaret är helt enkelt det att Stockholms tre allsven
skar, AIK, Djurgården och Hammarby, numera bildar 
en pool, som tillsammans klarar av de internationella 
matcher som förekommer i huvudstaden.

Eftersom AIK tidigare i år tagit emot Fluminense från 
Brasilien och Hammarby svarat för motståndet mot ita
lienska Milan, var det denna gång Djurgårdens tur att 
ordna för match och arrangemang. Allt enligt principen 
”en för alla och alla för en”!
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4 segrar av 5 möjliga

Konkurrensen mellan kvällens gäster från Spanien och 
ett annat av Spaniens mest berömda ligalag, Barcelona, 
är knivskarp och minst lika hård som mellan Stockholms 
3 allsvenska storlag.

Matcherna mellan Real och Barcelona är alltid hetsiga 
— såväl på planen som på läktarna — och samlar givet
vis utsålt, både i Madrid som i Barcelona.

I år får man väl säga att Real ordentligt visat sin över
lägsenhet, ty av 5 matcher mellan de båda lagen har Real 
segrat i 4 och förlorat en enda. Det blev 3— 1 i Europa
cupen, två gånger. Det blev 5—3 i en annan cupmatch 
och det blev 2—0 och 1—3 i lagens båda seriematcher.
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Darcy Silveira Canario

Som det välklingande namnet anger kommer denne 
spelare från Brasilien. Canario är född den 25 maj 1935 
och anses vara en av Reals stora fynd. En man som 
mycket snart kommer att lysa med samma internationel
la kraft som exempelvis Puskas och di Stefano — säger 
man i varje fall i Real.

Snabb och teknisk som få är han en ytterst svår herre 
att tampas med och hans växelspel med Gento tillhör 
det som man — vare sig man är supporter till Real eller 
ej — inte kan undgå att glädjas över och applådera.

Är just nu en av de två spelare som ”hindrar” vår egen 
Agne Simonsson från eventuellt kontrakt med Real!







Stora derbyt på onsdag!

Trots att vi i kväll har storfrämmande från Spanien, 
skall vi väl inte glömma bort vår egen allsvenska serie, 
som ju nu spelar för fullt med intensiva strider i såväl 
topp som botten.

Det är därför alla orsaker i världen att stillsamt på
peka att redan nu på onsdag spelas en oerhört viktig 
match ute på Fotbollstadion. En avgörande jumbomatch!

Onsdag kväll är det nämligen klart för höstens stora 
derby — matchen mellan Djurgården och AIK. Sällan 
tidigare har så dyrbara poäng stått på spel som denna 
gång, då båda klubbarna kämpar mot nedflyttningsspö
ket! En intensiv och nervdallrande uppgörelse är att 
vänta, utan finspelning, men med massor av situationer 
och extra segersisu!
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En »trivseldirektör»!

Teknisk direktör i Real Madrid är en herre vid namn 
Emil Östreicher. Man skulle också kunna ge honom ti
teln ”trivselman” i den spanska storklubben, ty en av 
hans viktigaste uppgifter är just att se till att spelare 
och ledare i Real på såna här turnéer trivs och har det 
förstklassigt ordnat för sig på de ställen där man skall 
spela.

I god tid före kvällens match var Östreicher här och 
såg till att allt var som det skulle vara. Bra hotell, den 
mat som han vet önskas, en bra plan (Fotbollstadions 
gräsmatta fick högsta betyg vid inspektionen), samt över 
huvud taget allt som kan tänkas förekomma. Är allt det
ta ordnat, då spelar laget perfekt, säger Östreicher. Det 
får vi se i kväll...
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Real är 58 år som klubb

Real Madrid har ännu inte firat sin 60-årsdag som 
klubb. Den berömda klubben från Spaniens huvudstad 
är nämligen grundad år 1902 och har alltså att se fram 
mot stora jubileumsfestligheter om ett par år.

50.000 medlemmar har Real, vilka var och en betalar 
25 pesetas (ungefär 2:50) per månad i klubbavgift.

1947 invigde man sitt storstadion, då med plats för 
85.000 åskådare och med namnet Chamartin. 1953 var 
det klart för påbyggnad och namnbyte. Nu tar man in 
125.000 personer och namnet är Santiago Bernabeu — 
efter klubbens president under de senaste 19 åren. Ändå 
är det utsålt i förväg till vissa matcher — exempelvis de 
mot Barcelona!
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Jose Maria Vidal

För den som följde med Europacupens finalmatch i TV 
tidigare i år, kanske namnet är bekant. Annars är Vidal, 
av någon underlig anledning, icke så välbekant som 
många andra i detta av storstjärnor så uppfyllda lag.

Vidal är född den 6 maj 1935 och spelar ytterhalv på 
ett sätt som mången expert säger är det fulländade. TV- 
kommentatorn Putte Kock tillhör hans beundrare och 
det gör säkert var och en som sett honom uppträda på 
en plan!

Vidal är ”unik” även på ett annat sätt. Han är en högst 
egen framdriven produkt, ty han kommer från Real Ma
drids juniorlag och har alltså gått ”den långa vägen” till 
stjärnorna — men där är han nu säker...





Rogelio Domingues

tillhör den reaktionssnabba och ”för publiken” spelande 
typen av målvakt. En herre som kan göra de mest fan
tomartade räddningar i sitt mål, men som också, när han 
är på dåligt humör, kan låta de enklaste bollar slinka 
förbi sig in i nätet.

Rogelio är född den 9 mars 1931 och födelseorten är 
Buenos Aires, Argentina. Spelade, innan han kom till 
Real, bl.a. i Argentinas landslag, där han var med om att 
vinna Sydamerikanska mästerskapet.

Fick snart namn om sig vara Sydamerikas bästa mål
vakt och efter den benämningen dröjde det givetvis inte 
länge innan Real Madrid tog kontakt och skrev kontrakt!





Alfredo di Stefano

Ansedd som världens just nu bästa fotbollsspelare. 
Född den 4 juni 1926. Reals äldste, men bäste spelare. 
Köptes av Real efter hård strid med Barcelona. I själva 
verket köptes han från Barcelona för en svindlande 
summa. En summa som han dock med ränta ”återbeta
lat” genom sin publikdragande förmåga och sitt sätt att 
spela fotboll.

Innan det blev Spanien deltog han i Millionarios, en 
klubb i Bogota, Columbia. Flyttade till Spanien 1951 och 
till Real Madrid 1952. Född i Argentina.

I Argentina spelade han i den välkända klubben River 
Plate. Ännu i dag, vid 34 års ålder, håller han världsklass 
och torde ha alla chanser bli Fotbollsstadions favorit!





Backman stannar i stan!

Vi träffade Lennart Backman för några dagar sedan 
och frågade givetvis hur mycket sanning det låg i de 
rykten som vill placera den eminente flyern i Västan
fors som bandyspelare och i diverse andra klubbar i Da
larna som fotbollsdito.

— Efter vad jag själv har mig bekant är ingen flytt
ning aktuell för min del, genmälde nämnde Backman. 
Han kunde inte ens förstå varför dylika rykten börjat 
cirkulera om hans enkla person just vid den här tid
punkten på året!

AIK-vännerna kanske kan andas ut och åter börja 
hoppas på en god bandysäsong. I varje fall till nästa 
rykte — som kanske då visar sig vara sanning, trots ryk
tesmannens nekande!



Djurgårdens IF
1. Arne Arvidsson

Domare: Aage Poulsen, Danmark
Linjemän: Hugo Bergström, Stockholm (röd 
flagg); Björn Boltzius, Stockholm (gul flagg) Real Madrid

1. Rogelio Dominguez

2. Orvar Bergmark 3. Gösta Sandberg

4. Olle Hellström 5. Hans Mild 6. Sigvard Parling

8. Kurt Andersson 10. Lennart Backman

7. Bernt Andersson 9. Leif Ericsson 11. Inge Bengtsson

2. Rafael Marguitos 3. Enrique Pachin

4. José Vidal 5. José Santamaria 6. José Zárraga

8. Luis del Sol 10. Ferenc Puskas

7. Darcy Canario 9. Alfredo di Stefano 11. Francisco Gento

Ljus-mörkblå-randig tröja, blå byxor Vita tröjor, vita byxor





Ferenc Puskas

Denne ungerske bollvirtuos är född i Budapest den 2 
april 1927. Köptes av Real 1958 och debuterade för klub
ben under en turné till Sydamerika.

Puskas är alltför välkänd i Sverige för att närmare 
behöva presenteras. Vare nog sagt att han under en följd 
av år var ungerska landslagets klarast lysande stjärna 
— under den tid då nämnda landslag ansågs vara värl
dens i särklass främsta, med otaliga stormatcher på sitt 
pluskonto.

Trots sina 33 år är Ferenc Puskas alltjämt en av värl
dens förnämsta spelare. En spelare som tjusar publiken 
var helst han framträder.

Puskas är en varm Sverigevän och har i år tillbringat 
sin semester uppe i Norrland, där han har sin svåger 
bosatt. Det är inte utan att man kan hoppas på hans 
medverkan som tränare i vårt land, om nu någon svensk 
klubb är intresserad när storstjärnan har slutat spela 
aktivt?!



Världsartister tar betalt!

Kvällens match på Fotbollstadion är den fjärde på den 
turné som Real Madrid just nu genomför. Tidigare mat
cher i Köln, Berlin och Köpenhamn och som avslutning 
följer så Göteborg. För dessa 5 matcher erhåller spanjo
rerna omkring 675.000 kronor — enbart för matcherna, 
alltså förutom resor och uppehälle. Säkert den dyraste 
fotbollsturnering som förekommit. Men så är det också 
idel världsartister som i kväll uppträder på vår plan!



Waldir Pereira
är det kanske inte många av oss som känner igen. Lite 
mer bekant låter kanske namnet Didi och det är heller 
ingen mindre än 1958 års stora VM-favorit i Sverige, som 
döljer sig under namnet i vår rubrik.

Didi är född den 8 oktober 1928 och var alltså ganska 
gammal när han köptes av Real för några säsonger sedan.

Av någon anledning har Didi heller aldrig kunnat kom
ma till sin rätt i Real. Världsstjärnan från 1958 har fått 
spela i Reals reservlag mesta tiden! Deltog endast i 4 
seriematcher i A-laget under den säsong som nu slutat! 
Är en av Reals 2 utlänningar och har ett år kvar på sitt 
kontrakt.

Nu ar han såld till Argentina och får återvända hem 
till sitt kära Sydamerika!





Förnämliga priser!

I dagens program återfinns en ”Real tävling”. Alla in
tresserade bör försöka lösa den, ty mycket förnämliga 
priser vinkar för dem som blir pristagare. Vad sägs om 
följande:

l:a pris: Flygresa Stockholm—Madrid och åter, samt 
2—3 dagars fritt uppehälle som Reals gäst.

2:a pris: Flygresa Stockholm—Madrid och åter, samt 
2—3 dagars fritt uppehälle som Reals gäst.

3:e—7:e pris: Två (2) biljetter till My Fair Lady på Os
carsteatern i Stockholm.

8:e—12:e pris: Två (2) biljetter till filmen Porgy and 
Bess.

På näst asida återfinns tävlingsuppgifterna. Sätt 
kryss i önskad ruta. Först öppnade kuvert med 12 rätt 
vinner priserna i tur och ordning. Riv ut hela denna sida 
och skicka till: Djurgården, Klocktornet, Stadion, Stock
holm. Lösningarna skall vara inne senast onsdagen den 
24/8 1960.

Namn (med tryckbokstäver)

Adress

Postadress

OBS.! De två första pristagarna får under besöket i 
Madrid se matchen Real Madrid—Penarol, Uruguay i 
världsfinalen för klubblag!



Real Madrid-tävlingen

Sätt kryss i önskad ruta

1. Mot vilket av dessa svenska lag har 
Real ej spelat de senaste 10 åren?

□ IFK Malmö
□ Gais
□ Hammarby

2. Mot vilket av dessa lag har Real 
förlorat match i Europa-cupen?

□ Rapid, Wien
□ Barcelona
□ Reims

3. Är di Stefanos nationalitet 
ursprungligen?

□ Italiensk
□ Spansk
□ Argentinsk

4. Hur många mål gjorde Ruskas i 
Europa-cupfinalen i Glasgow?

□ 4
□ 5
□ 3

5. När blev Real spanska mästare 
senast?

□ 1947
□ 1956
□ 1959

6. Hur många medlemmar har Real? □ 15.000
□ 50.000
□ 35.000

7. Vilken av följande Real forwards 
vann spanska skytteligan 1959?

□ di Stefano
□ Puskas
□ Gento

8. Vilket år grundades Real Madrid? □ 1902
□ 1908
□ 1912

9. Djurgården gjorde en uppmärksam
mad match i Spanien. Förlorade med 
2—3 mot ett topplag. Vilket?

□ Barcelona
□ Real Madrid
□ Espanol

10. Hur många gånger har Real vunnit 
Europa-cupen ?

□ 3
□ 4
□ 5

11. Vilken av följande svenskar har spe
lat proffs i spanska ligan?

□ Garvis
□ Nordahl
□ Gren

12. Vilken av Stockholms tre storklub
bar har de flesta kungliga medlem
marna?

□ AIK
□ Djurgården
□ Hammarby





Zarraga

heter Real Madrids kapten. En elegant och effektiv spe
lare, som är född den 15 augusti 1930 och alltså nyligen 
kunde fira sin 30-årsdag. Zarraga är måhända inte så 
flitigt nämnd när det gäller Reals alla stjärnor, men an
ses vara den som leder och dirigerar hela lagets spel.

Trots större lyskraft, internationellt sett, är det aldrig 
någon tvekan om vem som bestämmer i Real Madrid, 
när laget väl har intagit sina positioner ute på planen. 
Zarraga är kapten och respekteras som sådan av samtliga 
kamrater i laget, vilka väl vet att kaptenen har alla för
utsättningar för sin många gånger krävande post.
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Puskas årets skyttekung!

Real Madrid har förnämliga meriter! Som oslagbar 
prestation får man väl sätta att klubben nu vunnit 
Europacupen för klubblag 5 år i följd — eller med andra 
ord alla de år denna stora cuptävling existerat.

Även hemma i spanska ligan har man meriter att peka 
på. Ligamästare är Real således åren 1931—32, 33—33, 
53—54, 54—55, 56—57 och 57—58. Däremot har man av 
någon anledning lyckats sämre i spanska cupen, som man 
ännu aldrig vunnit!

Ference Puskas blev i år spanska ligans skyttekung 
med 24 fullträffar och det är därför inte underligt att 
man säger om Puskas att han just nu är på toppen som 
spelare — trots att han ju i många år varit världsstjärna!
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Luiz del Sol

En äkta spanjor, som köptes under dramatiska former 
från Sevilla för några år sedan. del Sol är född den 6 
april 1935 och spelade tidigare i en liten klubb i Sevilla. 
Betis hette den och där var del- Sol den stora stjärnan.

I Spanien gäller regeln att man 20 dagar innan visst 
datum måste registrera spelare som man vill ha med i 
liga eller cup. del Sol uppmärksammades av Reals led
ning och följden blev den att en utsänd från klubben 
flög till Sevilla och köpte honom kontant — dagen innan 
denna dag D!

Det var en kupp i äkta Real Madrid-stil och en kupp 
som man i den stora klubben inte ångrat en enda minut, 
ty del Sol har utan tvivel motsvarat alla förväntningar.
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Francisco Gento

Gento är även han en äkta spanjor. Han är född den 
21 oktober 1933 och kom till Real Madrid från en liten 
ort i Spanien som heter Guarnizo.

Gento anses vara världens snabbaste spelare och den 
som sett honom göra sina vindsnabba raider på högra 
kanten av en plan är förvisso beredd skriva under på det 
betyget. I varje fall torde det finnas många stackars mot
ståndarbackar som är villiga hålla med om den saken.

Gento är en av de 3 spelare i Real som varit med om 
att vinna samtliga 5 tävlingar om Europacupen. De an
dra två är di Stefano och kaptenen Zarraga.
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José Emilio Santamaria

Reals elegante och otroligt skicklige centerhalv är född 
31 juli 1929 och tillhör alltså lagets oldtimers. Han kom 
till Real Madrid år 1955, där han raskt blev en av lagets 
bättre spelare och på kort tid skaffade sig ett rykte som 
en av Spaniens absolut yppersta stoppers.

Santamaria är född i Montevideo, huvudstaden i Uru
guay, där han spelade för det berömda laget Nacional. 
Redan innan han kom till Spanien var han ansedd vara i 
stjärnklassen, även sett med sydamerikanska ögon och 
de svenskar som haft tillfälle se honom i aktion är säkert 
villiga skriva under på påståendet om hans ypperliga 
klass!

Djurgårdens IF — Real Madrid 

vinner? Vad tippar Ni?

Namn Halvtid Full tid
— —

— -

— —

— —

— —
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Dagens rapportsystem

A Djurgården—Real Madrid .....—...... .. • .
B Hälsingborg—Hammarby .... .....—...... •
C Örgryte—Sandviken ............. .....—...... • .
D Jönköping—Göteborg ............. .....—...... •
E Eskilstuna—Sifhälla ............. .....—...... •
F Motala—Sleipner ..................... .....—...... •..
G Kalmar FF—Högadal ............. .....—...... .. •...
H Gunnarstorp—Saab ................. .....—...... .. •...
K Gais—Oddevold ..................... .....—......

L Marma—Östersund ................. .....—...... .... •..
M Lycksele—IFK Luleå ............. .....—...... .. . •..
N Boden—Friska Viljor ............. .....—...... •
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Situationen i Allsvenskan
före den 18/8

IFK Norrköping 14 11 2 1 47—13 24
IFK Malmö 14 9 4 1 22— 8 22
Örgryte 13 10 1 2 37—14 21
Malmö FF 13 6 3 4 20—13 15
Sandviken 13 6 3 4 24—32 15
IFK Göteborg 13 4 4 5 23—27 12
Degerfors 14 4 4 6 28—39 12
Hammarby IF 13 5 1 7 25—33 11
AIK 14 3 4 7 18—28 10
Hälsingborgs IF 13 4 0 9 18—26 8
Djurgårdens IF 13 2 2 9 9—28 6
Jönköping 13 2 0 11 8—28 4
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VM-stjärnan som blev reserv!

Vid VM i fotboll 1958 blev en spelare hela svenska 
publikens favorit. Namnet var Didi och att han var en av 
stjärnorna i Brasiliens VM-segrande lag behöver vi väl 
inte upplysa om.

Nämnda Didi är nu medlem i Real Madrid, men han 
har haft ytterst svårt att kvalificera sig till en plats i den 
spanska klubbens A-lag!

Ett bättre bevis på lyskraften på Reals stjärnor kan 
man inte tänka sig! Vem hade 1958, efter att ha sett Didi 
dirigera Brasilien till VM-titeln, kunnat tänka tanken att 
han två år senare skulle vara reserv i ett klubblag?!
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A-B. SMEDBERGS BOKTR.. STHLM 1960


