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Första sedan 8 år
4—1 förra gången
DIF:arna möttes
Djurgården kan i dag för första gången sedan 1956 hälsa
Degerfors välkommet till en allsvensk match på Fotbollsta
dion. Så länge sedan är det nämligen som seriens två DIF-
elvor möttes i en allsvensk kamp på Fotbollsstadion. Det var
21 april 1956 då Djurgården vann med 4—1 och därigenom
hjälpte till att såga av värmlänningarna från allsvenskan den
gången. I den matchen vaktade Arne Arvidsson djurgårds
buren, medan Gösta ”Knivsta” Sandberg var vänsterytter. I
Degerfors spelade en herre vid namn Jan Aronsson center.
De två lagen har mött i allsvenskan efter 1956 men då har
uppgörelserna varit förlagda till Stadion vid Valhallavägen.
Degerfors gästade Råsunda två gånger i fjol. Vann med 1—0
över Hammarby men förlorade med 6—1 mot AIK.

Många landslagsmän
Det är en när det gäller landskamper mycket meriterad
skara som återfinns på dagens råsundamatta. I Djurgården
har mv Arne Arvidsson 15 gånger fått förtroendet att vakta
A-lagsburen, Hans Mild har 16 landskamper, Olle Hellström
6, Gösta Sandberg hela 52 och Leif Eriksson 6. I Djurgårds
stallet finns också Leif Skiöld och Jan Karlsson med 4 lands
kamper var.
I Degerfors A-lagsaktuella skara märks Jan Aronsson med
2 landskamper, hans broder Leif med en och Tord Grip med
två.

Knivsta Sandberg gjorde sin första A-landskamp 1951 borta
mot Jugoslavien och sin 52:a 1961 mot Schweiz i Väst-Berlin.
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Pressrosor
Djurgården berömdes i Göteborgspressen för sitt spel som
gav 3—1 mot IFK Göteborg förra torsdagen.
Så här skrev Lennart Crusner i Göteborgs-Posten:

Som väntat kom Djurgården till spel med traditionell skär
pa och robusta takter, men dessutom visade de för dagen rödblå stockholmarna också massor av fotbollstekniska finesser.
Deras första halvlek var utan tvekan imponerande. De använ
de sig klokt av planens fria ytor, spelade elastiskt rörligt och
innertrion Peder Persson—Leif Eriksson—Hans Nilsson acce
lererade och kombinerade stundtals på ett sätt som födde
spontana applåder inför öppen ridå. Samtliga deras tre mål
kom också som mogna frukter i ett välorganiserat och elegant
spel och kvällens behållning var deras 2—0 av Leif Eriksson
efter millimeterbetonat och sprintersnabbt triangelspel med
Hans Nilsson och Peder Persson som övriga komponenter.
Man får gå tillbaka till epoken Gren—Agne—Rune för att er
inra sig att cosinus och sinus stämt så matematiskt exakt på
en fotbollsplan...

Och Handelstidningen hade följande att säga om stockhol
marna:
Djurgården imponerade inte bara med sitt rätlinjiga spel
utan också med sin gnista i spelet. Stockholmarna föreföll ha
haft en ordentlig genomgång i pep talk före matchen. Försva
ret gjorde ett mycket säkert intryck med Hasse Mild som
bläckfisken i försvarslinjerna men mest imponerade ändå
innertrion. Den tillbakadragne cf Leif Eriksson spelade oupp
hörligt fram de snabba spjutspetsarna Hasse Nilsson och Pe
der Persson och den taktiken visade sig vara mycket effektiv
så länge göteborgarna avvaktade och inte gick till offensiven
som i andra perioden.
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Man förstår dock att publiken runt om i landet buar på
djurgårdarna. De sparar nämligen inte på krafterna i närkam
perna och domaren Gösta Karlsson från Norrköping var all
deles för tolerant med det stockholmska kraftspelet, speciellt
som det utövade av Leif Eriksson och Gösta Knivsta Sand
berg. Den senare fick under publikens jubel en åthutning av
domaren.
Göteborgs-Tidningens Sven Rydell hade följande att säga
om Djurgården:

Man förstår att DIF-ledningen gör allt för att få Gösta
”Knivsta” Sandberg i Xform. Han är en tillgång för sitt lag
och tycks aldrig bli för gammal för att leka med läderkulan.
Är samvetsgrann i spelet men litet för hård då och då i när
kamperna.
Peder Persson, f.d. Örebro, har fint smält in i DIF-miljön,
men irriterades av en axelskada från första halvleken. Hans
samspel med Leif Eriksson före andra målet var emellertid
föredömligt.
Hasse Nilsson var jättefarlig i DIF-anfallet. Ingen tillfällig
het att han gjorde två mål denna gång liksom i söndags. För
svaret var säkert. ”Lappen” Hellström verkar vara på rätt
väg och Hasse Mildh var ingen oäven stopper.

Publiken ökar i allsvenskan

Publiken har ökat omgång för omgång i årets allsvens
ka. Premiärens sex uppgörelser sågs av 63.716 medan det and
ra omgången kom 79.006 och den tredje 89.517. Det gör ett
snitt av 12.902.
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Djurgårdare skyttebäst

En djurgårdare leder den allsvenska skytteligan efter tre
omgångar. Namnet är Hans Nilsson, kanoniär från sin väns
terinnerplats. Han — liksom övriga laget — gick mållös från
Malmö stadion i premiären men kom sedan igen med två full
träffar i hemmapremiären mot Eskilstuna och upprepade
prestationen borta mot Göteborg. I fjol var Hasse Djurgårdens
främste skytt med 10 mål.
Skytteligan: i år: 4 mål: Hans Nilsson, Djurgården. 3 mål:
Tord Grip, Degerfors, Bertil Johansson, Göteborg. 2 mål: Pe
der Persson, Djurgården, Roger Karlsson och Anders Svens
son, Örgryte, Björn Carlsson och Sören Häggström, AIK, Har
ry Bild, Norrköping, Nils Svensson, Hälsingborg, Ove Grahn,
Elfsborg.
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Tord Grips stora dag

Tord Grip, högerinner i Degerfors, hade sin stora dag när
dagens råsundagäster i söndags vann sin första allsvenska se
ger för säsongen genom att hemma på Stora Valla besegra
Elfsborg med 3—1.
Han svarade för alla tre målen och blev därigenom den 40:e
allsvenskans förste hat tric-man. Alla fullträffarna kom efter
paus.
Grip har löd i skotten och brukar figurera flitigt i målpro
tokollet. Förra året antecknades han för 15 mål och var med
det näst bäst i sin klubbs skytteliga. Lasse Heineman var
värst med 17 mål.
Grips spel i söndags fick expertisen att tala om landslaget.
Lennart Nyman, UK-basen, hade också uppmärksamheten på
den 26-årige före detta hälsingen och belöningen blev en
landslagsplats mot Holland.
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Jämna matcher
Sedan Degerfors 1959 kom upp i allsvenskan igen har man
gjort jämna matcher i Stockholm mot Djurgården.
• 1960 blev det 1—1 på Stadion sedan Ulf Schramm gett
blåränderna ledningen men Tord Grip kvitterat på en straff
spark.

• 1962 spelade man 0—0 på Stadion.
• 1963 tillfogade Djurgården Degerfors dess tredje neder
lag i serien genom att vinna på Stadion med 3—2. Det var en
spännande match där gästerna tog ledningen med 2—0 efter
fullträffar av Jan Aronsson och Göran Kummelstedt, vilken
slog in en straff. Djurgården kom emellertid igen och reduce
rade genom Per-Olof Magnusson, kvitterade genom Kay Wie
ståhl och gjorde segermålet genom Hans Nilsson när 10 minu
ter återstod av uppgörelsen. Hela 18.407 åskådare mötte upp i
den grutska borgen vid Valhallavägen.

Ingen hemmaseger
På Stora Valla är också Degerfors utan seger sedan man
gjorde come back i allsvenskan.

• 1960 vann Djurgården med 3—2 och spurtade för att för
söka klara sitt allsvenska kontrakt, en uppgift man inte gick
i land med.
• 1962 vann Djurgården med 3—0 och bäddade genom den
segern för en sjusärdeles seriefinal mot Norrköping. Den hös
ten slogs man med östgötarna om det allsvenska guldet. I den
matchen vaktades djurgårdsburen av Ronnie Pettersson i ska
dade Arne Arvidssons ställe. Han skötte sig fint.

• 1963 slöt matchen på Stora Valla 0—0.
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Fem i mål — tre missade
Åtta straffsparkar har hittills utdömts i allsvenskan och av
dessa har fem resulterat i mål. Det brukar genomsnittligt mis
sas var tredje straffspark i storserien.

I första omgången gjorde ”Bebben” Johansson sin ”plikt”
när Göteborg slog Eskilstuna, medan Bo Larsson i MFF ställ
de Arne Arvidsson i DIF-buren chanslös efter en diskutabelt
dömd stramare. I andra omgången missade Elfsborgs Henry
Larsson mot Örgryte, Peder Persson när han fick försöka en
andra gång mot Eskilstuna och smedstadens Einar Janserud
vangen när han ställdes öga mot öga med Arvidsson. Peder
Persson hade dessförinnan gjort Djurgårdens första mål på
straff. I tredje omgången sköt MFF:s Jörgen Ohlin sin straff
mot Norrköping och detsamma gjorde Tord Grip mot Elfs
borg.
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Segern väsentligast
Det här kunde ha blivit fler mål, tyckte många inne i De
gerfors omklädningsrum efter matchen mot Elfsborg berättar
Värmlands Folkblad men Gunnar Nordahl, strålande glad,
hade detta som tillägg: — Ja det är klart att med rätt tillvara
tagna chanser kunde siffran ha varit ännu större, men det vä
sentligaste för oss i dag var ändock segern.
Ja, ingen kunde ta miste på den uppriktigheten. När laget
nu väl lyckats spräcka nollan bör det andra komma av sig
självt.
— Det blev typiskt nervöst i våra led när ledningsmålet lät
vänta på sig, ni vet det där psykologiska ledningsmålet som
både vi och publiken väntade på.
Men det gick vägen ändå — och det var med uppriktig gläd
je som Degerforsledningen handtackade sina grabbar för en
strongt genomförd match.
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Djurgårdens
IF

Domare: Bror Lindqvist, Bergnäset
Linjemän: Ingvar Hansson, röd flagg, och Birger
Petersson, gul flagg, båda Luleå

Degerfors IF

7 Leif Aronsson
6 Gösta
Sandberg
3 Torsten Furukrantz

1 Arne Arvidsson

5 Hans

2 Lars Arnesson
Ljus- o. mörkblå
randigtröja, blå byxor

4 Olle
Hellström

10 Hans Nilsson

9 Leif Eriksson

8 Tord Grip

9 Jan-Erik Karlsson

8 Peder Persson

10 Jan Aronsson

7 Boris Johansson

11 Stig Enock

13 Leif Sköld

4 Gunnar
Aronsson

5 Håkan
Höglander
6 Göran
Kummelstedt

2 Willy Sträng

1 Hans Pettersson
3 Sven Augustsson

Röd tröja,
blå byxor

Leif och Sträng toppar

Örgrytes centerhalv Vilgot Schwartz är nu den allsvenske
spelare som gjort de flesta matcherna i svit i storserien, sedan
Norrköpings Harry Bild på grund av skada måste tacka nej
till matchen i Malmö. Harry kom upp i 167 matcher i svit.
Schwart gjorde mot AIK sin 113:e komp i storserien vilket
innebär att han deltagit i samtliga sitt lags matcher sedan
ÖIS 1959 återbördades till allsvenskan.
Av dagens råsundaaktörer har Leif Eriksson kommit upp i
47 matcher i följd i djurgårdströjan medan Willy Sträng i De
gerfors har en match färre i sin allsvenska svit.

18

19

Blivande stormålvakt?
En blivande stormålvakt var det allmänna omdömet om
Degerfors nye burväktare för säsongen Hans ”Osten” Petters
son sedan han mot Göteborgskamraterna på Nya Ullevi gjort
den ena prakträddningen efter den andra och räddat ett deci
merat Degerfors—vy Ove Ivarsson blev skadad och i det när
maste obrukbar efter 20 minuter — från ett större nederlag
än 2—0.
”Osten” blev snabbt varm i kläderna och fick stormande
applåder av de 17.000 på läktarna sedan han plockat ner även
de värsta mörsarna från ”Bebben” Johansson och Owe Ohls
son.
”Osten”, 23 år gammal, kom från Kumla. Han uppmärk
sammades redan i fjol då Lennart Nyman tog ut honom som
reserv i B-landslaget mot Finland.
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Nästa match på Stadion
Djurgården spelar sin nästa allsvenska match på torsdag,
då man tar emot Hälsingborg på Stadion vid Valhallavägen.
Avspark sker kl. 18.
Djurgården skall spela fyra matcher i vår på Stadion. Det
är förutom mot Hälsingborg nu Kristi Himmelsfärdsdag, mot
Örebro 24/5, Elfborg 3/6 och GAIS 14/6.
I höst har Djurgården förlagt samtliga sina allsvenska upp
görelser till Fotbollsstadion.
Djurgården har att ta revansch på Hälsingborg för de 2—0
som skåningarna vann med på Råsunda i andra vårmatchen i
fjol. Krister Granbom och Sven-Göran Peterson hette mål
skyttarna hos HIF. På Olympia vann sedan Djurgården med
2—1.
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Göteborg först till 1.000 poäng?
Blir Göteborgskamraterna det första allsvenska laget att nå

över 1.000 poäng sammanlagt? Det är väl inte omöjligt att så
sker. ”Änglarna” från rikets andra stad hade innan den 40:e

upplagan av allsvenskan startade kommit upp i 971 poäng.

Med de fyra man har nu blir det alltså 975. Det gäller alltså
för Owe, ”Bebben” ”Fölet” och de andra att skrapa ihop 25
till för att nå de magiska 1.000. Och hinner de inte i år så

passerar de säkert tusenpoängstrecket nästa säsong.
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Över 20.000 mål detta år
19.501 mål hade tillverkats i allsvenskan innan den 40:e sä

songen inleddes den 12 april i år. Det fattas alltså 499 fullträf

far i 20.000. Det vill emellertid till att det i år blir bättre fart
på målfabrikationen än i fjol. Då hann man med 469 mål och
det förslår alltså inte för att komma upp i 20.000 detta år.

Nu frågar man sig om de allsvenska målspottarna skall hin

na upp i 20.000 redan nästa år. Nästa säsong når de under alla
omständigheter detta tal. Vem blir jubileumsskytten?
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Allsvenska tabellen
Malmö
Djurgården
Örgryte
Göteborg
Hälsingborg
Örebro
AIK
GAIS
Degerfors
Elfsborg
Norrköping
Eskilstuna

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
2
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
1

0
1
1
1
0
1
1
2
2
2
2
2

5— 2
8 —2
6— 3
5— 4
3—2
3—2
7—6
1— 2
3—6
2—5
3—6
1—7

5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
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Dagens rapportsystem
A Djurgården—Degerfors

B Hälsingborg—Göteborg
C Örebro—Malmö
D Elfsborg—AIK

E Norrköping—Eskilstuna"'
F Örgryte—GAIS*

G Karlstad—Sandvikens AIK

H Sandvikens IF—Brage
K Västerås IK—Hallstahammar

L IFK Ystad—Husqvarna

M Kristianstad—Högadal

N Billingsfors—Halmstad
* Dessa matcher börjar 18 resp. 18.30 varför slutresultat
inte hinner meddelas.
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Landskamp nästa på Råsunda

Nästa uppgörelse på Fotbollsstadion blir landskampen mot
Sovjet, vilken spelas onsdagen den 13 maj. Matchen är en
kvartsfinal i Europacupen för landslag. Ryssarna skall försöka
utkräva revansch för de 1—0 som Sverige vann med i Moskva
i fjol. Örjan Martinsson svarade då för det svenska segermålet.
1962 möttes också Sverige och Sovjet på Råsunda och den
gången gick gästerna segrande ur striden. 2—0 blev slutresul
tatet. Kurt Hamrin hade chansen att göra ett svenskt reduce
ringsmål då han fick slå en straffspark. Han missade emeller
tid.
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