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Dags för vårens match och för—AIK
Lagom till kvällens derby här på Råsunda har AIK 

kommit i gång. Senast bekräftat med två segermatcher 
mot SAAB och Gais. Skall det av bara farten bli en tredje 
seger nu också mot Djurgården? Allt talar för att AIK 
kommer att tyngas av favoritskapets börda och att Djur
gården därmed får slå underifrån. Men inte avgöres ett 
derby efter vanliga normer. Där spelar alltid tillfällighe
terna in. Vad som helst kan alltså hända.

Från de senaste derbyna minns kanske supporterna i 
bägge lägren hur Djurgården länge hade hand om det 
s. k. initiativet och även ledningen i mål för att sedan 
tvingas ge sig för ett kämpavilligt och chanstagande AIK. 
Ungefär på samma sätt som Djurgården ledde ”lilla der
byt” mot Hammarby häromsistens med 1—0 för att duka 
under med hela 4—1.

Derbyt mellan Djurgården och AIK är ”vårens match”. 
Missar man allting annat i fotbollsväg, vill man inte missa 
mötet mellan ”arvfienderna”. Då kommer cupstämningen 
fram. I fjol upplevde Djurgården och AIK sin 50:e all
svenska match sinsemellan. Av dessa har AIK vunnit de 
flesta. Genom att plocka 3 poäng i mötena med Djur-
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(Dags för...)
gården i fjol hängde AIK länge med i guldstriden mot 
Åtvidaberg. Slutet kom med silverplats, och det var ju 
vackert så.

I år har det gått sämre, och fram till matchen mot 
SAAB stod AIK utan seger. Med kniven på strupen tog 
sig AIK samman, vann klart, återställde lugnet i de egna 
leden och kunde sedan lägga även Gais på rygg.

”Vi var för bra för att det inte skulle lossna någon 
gång”, menade tränaren Jens Lindblom. ”Oturen kan ju 
inte förfölja oss i evighet”.

Dags för Djurgården att efter att nu ha hamnat i het
luften också komma igen och visa lejonklorna . . .

Dags i varje fall för en pangmatch.

”Berätta om målet...”
Sedan det blivit allt vanligare att de aktiva fyller sport

sidorna i våra vanligaste tidningar och yrkesjournalisterna 
ofta tvingas(?) fungera som bandspelare för all den vis
dom, som trötta lirare sprider kring sig i omklädnings
rummen, har även Stadionprogrammet beslutat göra ett 
avsteg och ställt den här frågan till en målskjutande 
”hjälte”:

”Det var inte något mål vilket som helst du klämde 
in, men kan du berätta själv hur det gick till?”

”Jo då gärna, för det är ju inte varje dag det händer. 
Det var så att jag vaknade i morse och kände på mej att 
jag hade en massa boll i mej. Jag klädde mej raskt och 
åt sedan pannbiff med lök. När jag träffade kompisarna 
i omklädningsrummet kände jag att jag hade ännu mera 
boll i mej, men jag beslöt att hålla det hemligt. Så lyss
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(Berätta...)
nade jag lite på vår tränares dösnack och uppfattade så 
mycket som att han fått det mesta om bakfoten. Men 
han kunde ju inte veta att jag hade mycket mera boll 
i mej.

”Ja visst ja, jo nu ska jag berätta om den här baljan. Vi 
gjorde alltså avspark och jag fick hand om lädret, men 
domaren var en petig jäkel och blåste av liret och sa’ att 
avsparken måste gå framåt. Ny avspark men nu fick inte 
jag bollen. Sen lirade vi hit och dit och grabbarna började 
bli trötta. Snart började det bli dags för halvtid och jag 
kände på mej att jag hade en massa boll i mej. Nu måste 
det hända något. Men sä blåste domaren för halvtid och 
medan vi drack en läsk och fick skällning bestämde jag 
mej för att något skulle ske i andra halvlek.

Vi kom ut på planen och vid en hörna höll jag mej 
framme och klippte till direkt. Bollen märkte ingenting.
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(Berätta...)
Det blev ett stort hål i luften och målvakten tog hand 
om bollen. Han gjorde en läng utspark och det blev far
ligt nere hos oss i stället. Det grejade sig till sist och bol
len kom upp i vår kedja igen.

Vi tryckte på allt vi kunde. Deras vänsterback högg 
tag i min ena arm, när jag var inne i straffområdet och 
just skulle klippa till. Domaren blåste men drog ut till en 
frispark och då tänkte jag att med så mycket boll som 
jag hade i mej skulle jag nu ordna det hela.

Men det var tji. Som du såg sprang ”Flundran”, vår 
nya center, fram och satte bollen över hela muren och 
upp på läktaren. Helvisset va? Men nu tände det, nu 
skulle jag vända på det här, jag knöt händerna, drog 
upp byxorna, torkade svetten ur pannan och rusade i väg. 
I väg till vår massör vid linjen och bad honom gnugga 
mitt högra ben. Hörde hur publiken suckade, trodde 
kanske att jag var skadad. Jag kom in lagom för att vara 
med när vi fick en hörna. Allt hade gått på sned för oss 
tills nu, men jag hade ju en massa boll i mej och kände 
att jag skulle bli dagens hjälte.

Det var 2 minuter kvar. Vår högerback sprang upp 
efter linjen, snuvade två man och föll pladask omkull, 
när han råkade trampa fel på bollen. Men jag kom efter 
honom, tog hand om bollen, dribblade mej fri och från 
3 meters håll dundrade jag i väg ett skott, som förstås 
kunde varit hårdare men det räckte för att bollen sakta 
skulle i en lyra närma sig målvakten. Jag rusade emot 
honom för att ta returen om han inte kunde hålla 
bollen.”

”Ja, vidare, vidare, berätta nu om målet” säger den 
plötsligt otålige intervjuaren.

”Berätta, jag håller ju på, avbryt mej inte. Jo, målvak
Forts. sid. 13
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(Berätta...)
ten tappade bollen, jag fick den i ansiktet, jisses vad skitig 
jag blev och mitt i all röran kommer deras vänsterback 
och snubblar på mej, ramlar och råkar i fallet få en tå 
på bollen, som sakta rullar in det egna målet. Vilken 
lyckokänsla där jag låg och tänkte pä allt som hänt sedan 
jag vaknade i morse. Jag visste ju att jag hade mycket boll 
i mej.”

”Det var självmål alltså, inte mycket att randa om,” 
säger intervjuaren och fyller dagen därpå en halv spalt i 
sitt blad om MÅLET.

Allison

13



En södra latinare DIF:s fotbollsgeneral

Djurgården har bytt fotbollsordförande rätt ofta allt 
sedan Sigge Bergh drog sig tillbaka och tog tjänst hos 
Svenska Fotbollsförbundet. Sigge kunde fotboll inifrån 
i och med att han själv spelat i allsvenskan. Efter Sigge 
kom andra män på sektionens ordförandepost utan att 
någon direkt kunde påstå dem ha spelat aktiv fotboll på 
högre nivå, knappast ens på låg nivå. Det gick i alla fall 
rätt hyggligt för Djurgårdens fotbollsskuta. I är har 
”tredje mannen” efter den Sigge Berghska epoken klivit 
upp på kommandobryggan, och om honom kan man säga 
att han har åtskilligt med aktiv fotboll bakom sig.

Den nye mannen är Arne Janson, som har ett långt 
tillbakaflutet i Djurgården. Nu senast som styrelseledamot 
i konståkningssektionen! Denna lämnade han i fjol utan 
aning om att hans tjänster skulle behövas på fotbolls
sidan. Men där behövde man en ny man och då föll valet 
på Arne, som alltså fick hoppa in i en brytningsperiod 
med alla dess besvärligheter.

”Men det ska nog gä bra, bara jag hinner bli varm i 
kläderna och kommer underfund med var de djärva grep
pen skall sättas in, berättar han mellan slagen. Jag tycker 
att vi redan är en god bit på väg, och skulle vårt A-lag 
inte drabbats av så mycket skador hade vi varit ännu 
längre på väg. Jag vet att det är ett ansvarsfullt jobb 
som jag kastat mig in i, men det är också oerhört intres
sant ty det är delvis som att lägga ett pussel och fä alla 
bitar att passa in i mönstret. Med goda medarbetare och 
med stora ambitioner hos spelarna är jag övertygad om 
att hitta lösningar på alla våra just nu rätt stora problem.

Arne Janson har gått länga vägen. Han började sin fot
bollsbana i Södra latins skollag, som gjorde fina insatser 
i Dagens Nyheters skolturnering om Kronprinsens pokal. 
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Arne gick center och hade vid sin vänstra sidan en herre 
vid namn ”Stabben” Ahlner, som på den tiden tillhörde 
Karlbergs BK för att senare gå över till Hammarby. Även 
Arne Janson spelade i vardagslag i KB och gick därifrån 
till Djurgården, där han medverkade i diverse bandy- och 
fotbollslag och hade en halv fot inne i A-laget, innan 
civila uppgifter sade ifrån att hans tid inte räckte till ra
tionell träning.

”På den tiden spelade jag framskjuten center och fick 
passningar bakifrån av just ”Stabben”. Det blev rätt 
många mål. Kanske vore det en idé med en framskjuten 
center även i dagens fotboll. . . Hur som helst höll vi på 
att bli kronprinsmästare i Södra latin. Vi nådde två fi
naler men både mot Falun (1933) och mot Kungsholmen 
(1935) fick vi dra kortaste strålet.

Åtskilliga år senare kom jag ut pä hal is genom att 
min dotter Suzanne började med konståkning med följd 
att jag valdes in i sektionsstyrelsen. Där gjorde jag fyra 
år. Nu får Suzanne stå på egna ben på vägen mot VM- 
titeln.

I kväll är det första gången som jag upplever en derby
match mot AIK i egenskap av fotbollsbas. Det känns 
nervpirrande. Vilken stimulans för den stockholmska fot
bollen är väl inte dessa historiska derbyn. En seger lyfter 
upp hela föreningen till nya förhoppningar. Ett nederlag 
får ofta motsatt verkan. Alla våra 17 sektioner behöver 
en seger antingen det gäller fotboll eller ishockey mot 
AIK. En sådan seger lever man länge på. Jag tycker för 
övrigt att vi är på rätt väg med en rad lovande ungdomar 
ur de egna leden som aktuella för en chans i A-laget. 
Detta befinner sig i en generationsväxling just nu, och 
den har blivit extra besvärlig genom att vi drabbats av 
så många skador med följd att vi inte kunnat ställa upp 
samma lag från match till match. Det gör att vi inte törs
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(En södra ...)
sikta särskilt högt just nu, och jag hoppas att vår kära 
publik inte skall bli otålig bara för att segrarna blivit rätt 
få. Kan vi rida ut stormarna och komma ifrån den ho
tande närheten med bottenlagen törs jag lova att det så 
småningom skall lossna. Det finns stor skicklighet i dju
pet av vårt lag. Kanske får vi visa det redan i kväll, sä
ger förhoppningsvis den nye fotbollsordföranden och 
drömmer om att få uppleva sitt livs första fotbollstriumf 
mot arvfienden.
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DN-pokal till bäste man på plan

Derbydags mellan Djurgården och AIK innebär även 
dags för Tvillingcupen till bäste man på plan. Det är Da
gens Nyheter, som nu för ll:e gången i följd ställer upp 
detta eftertraktade pris.

I samtliga derbyn mellan tvillingklubbarna, alltså tvä 
gånger per år, står DN-cupen på spel, och det är inte 
för mycket sagt att detta pris satt extra fart på både 
AIK:are och Djurgårdare. Mesta farten har Djurgården 
förstått att hålla att döma av att priset sex gånger hamnat 
hos blåränderna.

Här är vinnarna av DN-pokalen sedan dess start:
1968: Stig Särna Åkerström och Jan ”Lillen” Svensson 

(bägge Djurgården)

1969: Kurt Andersson, AIK och Dan Brzokoupil, Djur
gården

1970: Hasse Nilsson, Djurgården och Owe Ohlsson, 
AIK

1971: Dag Szepanski, AIK och Tommy Berggren, Djur
gården

1972: Sven Lindman, Djurgården och Rolf Zetterlund, 
AIK.

I kväll står den -ll:e DN-pokalen på spel. Vem blir 
den lycklige? Oftast brukar DN:s egen jury plocka fram 
bäste man på plan ur det segrande laget.
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Avkoppling

Djurgårdens fotbollsbas Arne Janson och hans kollega i 
samma funktion i AIK Bruno Nyberg har inför dagens 
match lugnat sina nerver genom att lämna huvudstaden 
och åka på gemensam resa söderöver för avkoppling i 
samband med en bostadskonferens i Malmö. Säkerligen 
har de dock mest snackat fotboll både på ned- och upp
resan. Och naturligtvis kommer de ilande till Råsunda
slaget direkt från tåget för att vara med i hetluften.

Arne Janson, Djurgårdens 
fotbollsordförande av år
gång 1973 upplever för förs
ta gången i ansvarig ställ
ning ett derby mellan arv
fienderna. Torde dä ha svårt 
att se så här lugn och sam
lad ut. . .
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Skräm-skott...

För att få publiken att återvända till de allsvenska läk
tarna har det kommit många förslag. Det senaste utspe
let gjorde Hammarbys fotbollsbas Lennart Nyman, som 
menade att Stockholm inte skulle få några godbitar på 
sitt fotbollsbord i form av landskamper sä länge publiken 
inte besvärade sig med att gå på klubbarnas allsvenska 
matcher. Strax kom det 10 000 åskådare rusande till Ham
marbys nästa match.

Hos AIK har Dag Szepanski lanserat en rad idéer, men 
innan de hunnit praktiseras har han föreslagit att klub
barna skulle kompenseras av finansminister Gunnar Sträng. 
”Låt honom plocka fram 12 miljoner kronor att fördela 
bland de allsvenska klubbarna”, är AIK:arens radikala 
förslag, som Sträng nu funderar över . . .
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Korta rader om AIK

AIK:s senaste nyförvärv, Sanny Åslund, slog ner som 
en bomb i SAAB:s försvar i slutminuterna i förra mat
chen här på Råsunda. Kommer frän Degerfors, tung och 
framåt som Gunnar Nordahl pä sin tid och länge ett 
eftertraktat byte för talangscouterna. Han är en av AIK:s 
mänga lyckade värvningar, men ingen skall tro, att Svar
tingarna inte även fostrar egna talanger.

Detta framgår närmare av denna summariska presen
tation av dagens AIK:

Ronny Gustafsson, född 1947, byggingenjör, egen pro
dukt, målvakt;

Björn Lundberg, 1948, fil. kandidat, frän Nynäshamn, 
omskolad back;

Tommy Kastman, 1946, systemman, från Kisa, back;
Börje Marcus, 1948, lärare, från Sollerö, back;
Jörgen Bengtsson, 1943, ekonomichef, frän Anderstorp, 

back;
Rolf Zetterlund, 1942, brandman, från Sandviken 

(Kramfors), mittfält;
Börje Leback, 1948, ingenjör, frän Älvsjö AIK, mitt

fält;
Dag Szepanski, 1943, produktchef, från Malmö FF (Bro

mölla), kedjan;
Torbjörn Ek, 1949, gymnastikdirektör, frän Ljusdal, 

kedjan;
Yngve Leback, 1948, ingenjör, frän Älvsjö AIK, kedjan;
Sanny Åslund, 1952, försäkringsman, från Degerfors, 

kedjan;
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Christer Johansson, 1953, studerande, egen produkt, 
kedjan;

Olavus Olsson, 1939, murare, från Högalid, back;
Göran Åberg, 1948, brandman, egen produkt, back 

(skadad);
Bo Sjögren, 1948, adjunkt, från Essinge IK, kedjan;
Gerry Rehn, 1952, studerande, egen produkt, back;
Roland Magnusson, 1943, tekniker, frän Djurgården 

(Hagalund), kedjan;
Tommy Lundh, 1948, brandman, från IFK Malmö 

(Höör), kedjan.

På olika fronter

Det är inte bara i fotboll, som AIK och Djurgården 
trivs med att drabba samman. Även i ishockey hör ju 
arvfiendematcherna till de stora sakerna med garanterade 
utsålda salonger på Johanneshov. I övriga idrotter, som 
man har gemensamma, är jämnheten och ovissheten inte 
lika stor som i fotboll och ishockey. I handboll har AIK 
dragit ifrån Djurgården inte minst sedan AIK nu ”gift 
sig” med Hellas och går upp i allsvenskan. Djurgården 
lirar handboll på undanskymd plats i fyran.

I bandy har Djurgården däremot lämnat AIK på efter
kälken. Djurgården blev seriesegrare i vintras och gick 
upp i tvåan. I bowling ligger AIK en god bit före Djur
gården, men i pingis har Djurgården dragit ifrån och åter 
klivit upp i allsvenskan. I slalom är AIK bäst genom inne
hav av en enda stjärna (hela sektionen). Djurgården skulle 
bara önska att tvillingbröderna hade folk i boxning, 
brottning, konståkning, fäktning etc. för att få demon
strera sin allroundstyrka . . .
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LAGUPPSTÄLLNINGAR
Domare: Bertil Lööw, Jönköping 

Linjemän: Åke Bennermo (röd flagga) 
och Tommy Andersson, båda Järfälla (gul flagga)

Djurgårdens IF
Ljus- och mörkblårandig 
tröja, blåa byxor1 Björn Alkeby

2 Inge Karlsson
3 Tommy Berggren
4 Jan-Erik Sjöberg
5 Hans Nilsson
6 Conny Granqvist
7 Harry Svensson
8 Håkan Stenbäck
9 Lars-Gunnar Renberg

10 Sven Lindman
11 Arne Skotte

12 Per Lövfors
13 Kjell Samuelsson
14 Per-Olof Erixon
15 Torgny Mattsson
16 Anders Ahlström
17 Ronny Skog
18 Tommy Davidsson
19 Göran Aral
20 Dan Bingestam
21 Lars Åhs

1 Ronny Gustafsson
3 Jörgen Bengtsson
4 Tommy Kastman
5 Börje Marcus
6 Rolf Zetterlund
7 Bo Sjögren
8 Börje Leback
9 Torbjörn Ek

AIK
Svarta tröjor 
vita byxor

10 Dag Szepanski
11 Yngve Leback
14 Björn Lundberg
16 Olavus Olsson
17 Sanny Åslund
18 Christer Johansson
19 Sten Pettersson
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MFF bäst i 10 år, Djurgården tvåa!

Bara fem av dagens allsvenska lag har haft sådan sta
bilitet, att de i 10 år hållit sig kvar i vår förnämsta fot
bollstävling.

Malmö FF toppar denna 10-årsliga genom att ha vunnit 
4 uppsättningar guldmedaljer och 3 silver. Sedan kom
mer Djurgården med 2 guldmedaljer, 1 silver och 2 brons
platser.

Utom MFF och Djurgården har följande tre lag orkat 
med de 10 åren: AIK, Norrköping och Örebro.

Som något för avdelningen kuriosa må noteras, att 
Hammarby hunnit åka ur allsvenskan tre gånger under 
dessa 10 år. Och kommit tillbaka med raska steg.
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Här finns det souvenirer

Fotbollsklubbarnas supporters nöjer sig inte längre med 
autografer. Det var en tid, när lyckan på jorden var att 
få en spelare i det älskade favoritlaget att skriva ner sin 
namnteckning på ett programblad eller i det särskilda 
autografblock, som de ordningsamma autografjägarna höll 
sig med. Nej, nu räcker det inte längre med ”åttografer” 
— nu vill man ha souvenirer. Klubbarna har också väl
villigt ställt sig som förmedlare av diverse presentartiklar, 
alltifrån snygga emblem och märken till T-shirts, ove
raller i äkta klubbfärger, vimplar etc.

Djurgården har ett rikligt sortiment dylika souvenirer, 
vilka blivit mycket efterfrågade. Inte minst till glädje för 
en viss hr Gunnar Sträng, som vill (och också får) moms 
pä försäljningen i enlighet med den paroll, som säger att 
idrottsklubbarnas uppfinningsrikedom, när det gäller att 
hitta på idéer, som kan ge några kronor i kassan, skall 
beskattas. . .

Om du inte får tag i önskade Djurgårdssouvenirer i 
samband med matchen, kan du på vanlig affärstid titta 
in hos Fyndshopen på Kungsgatan 62 i Stockholm. Där 
finns alla möjligheter. Dessutom kan du samtidigt lösa 
ditt medlemskort.
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Så har det gått

Det här är vad Djurgården och AIK hittills åstadkom
mit i vår längsta allsvenska fotbollsserie — 14 lag i stället 
för som tidigare bara 12 — och vid erinrandet om dessa 
resultat är kanske placeringen i tabellen mera förklarlig:

Djurgården:
—Gais (b) 0—2
—SAAB 2—1
—Öster (b) 1—2
—Malmö FF 3—1
—Örebro 0—0
—Hammarby (b) 1—4
—Norrköping 1—1
—Landskrona (b) 0—2

AIK:
—Sirius 0—1
—Elfsborg (b) 1—1
—Åtvidaberg 1—2 
—Örgryte (b) 0—2
—Öster 1—1
—Malmö FF (b) 0—2
—SAAB 3—1
—Gais (b) 3—1
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Enbenta spelare

Ibland har man anledning fundera över vissa spelares 
enbenthet — alltså lirare utrustade med ett stödjeben — 
och då frågar man sig, varför de fortsätter att vara en
benta hela sitt liv. Går det inte att träna upp stödjebenet 
till att användas även i fotboll? Det måste ju vara mycket 
lättare att kunna spela boll, om bägge benen fungerar 
och ger sin ägare möjlighet att behandla ”trasan” med 
både vänster och höger.

Man frågar tränaren Antonio Durån:

— Tja, det har nog inte sä stor betydelse. Jag vet många 
spelare, som är enbenta och gått ganska långt. De har 
blivit landslagsspelare, och det har' egentligen aldrig sagts 
något om att de använder bara ena benet.

Jag kan räkna upp flera namn, men nöjer mig med 
att nämna Bosse Larsson i Malmö. Han är ju ingen dålig 
lirare men ett faktum är då ändå att han bara har ett 
riktigt fotbollsben.

Men det är ju klart att om en spelare är så svag på 
sitt stödjeben, att han inte kan lägga en passning på 
10—15 meter rätt, när han tvingas använda stödjebenet 
— då är det förstås fel någonstans. Visst ska man träna 
bort en del av sin enbenthet, men det är ju nu så här 
i världen att man helst använder sin bästa fot. Och för
resten är det bättre att vara framstående på ena foten 
än att vara halvdan pä bägge.
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Kändis-majoritet hos AIK

Skulle AIK och Djurgården mäta sin inbördes styrka 
med att redovisa vilka kändisar man har som medlemmar 
vinner AIK en lätt seger. Man har nämligen i de svarta 
leden buntvis med känt folk att visa upp.

Utöver att man har kungen som förste hedersledamot 
och kronprinsen tvåa i rang (Djurgården har också kron
prinsen som hedersmedlem) kan bl. a. dessa kändisar 
nämnas i AIK:s matrikel: Tage Erlander, Sven Aspling, 
Krister Wickman, Eric Holmqvist och Sven Helén, alla 
mer eller mindre kända politiker.

Vidare kan AIK redovisa Kar de Mumma, Carl-Gustaf 
Lindstedt, Cornelius Vreeswijk, Lill-Babs Svensson, Ed
vin Adolphson, Putte Kock, Arne Borg, R:et, Rit-Ola, 
T.T. och Pripps Nils Holgersson.

Djurgården har som sagt kronprins Carl Gustaf som 
hedersmedlem och därtill hans systrar prinsessorna Birgit
ta och Désirée. Dessutom har man Erik Extergren i Bord
tennisförbundet och Helge Berglund i Ishockeyförbundet. 
Och Gösta Berg, han med motorbåtarna, samt inte att 
förglömma diverse namnkunnigt folk pä Sveriges Radio.

Ett guldlag i vardande

Som ett guldlag i vardande betecknade AIK:s lagledare 
Lennart Hemming de guldkantade, när fjolårets lycko
samma allsvenska säsong var överstånden och AIK knipit 
stora silvermedaljerna. Så här menade Hemming inför 
säsongavslutingen i form av svenska cupens match mot 
Djurgården:

Trots att laget gått genom serien med endast ett neder
lag har spelet endast ryckvis klaffat så som vi har re-
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surser till. Det är ingen överdrift att påstå att vi kan 
ännu mera än vi visat. Lägg därtill att dom flesta i laget 
är nära nog nykomlingar och att dom befinner sig i full 
utveckling, så förstår var och en att det inte är någon 
överdrift av oss i ledningen att se dagens lag som ett 
guldlag i vardande.

Det var då det. Inte nog med att AIK fick finna sig i 
att i avskedet på Råsunda förlora just den här cupmat
chen mot Djurgården, sedan följde alla skador och annat 
elände nu på vårkanten för att drömmarna om ett guld
lag just nu inte ser ut att slå in. Men mycket återstår. 
Plötsligt kanske segrarna bara rasar över AIK.

Även på Djurgårdssidan var i fjol optimismen stor. 
Tränare Durån kunde visserligen inte göra underverk, 
men han lovade att efter ett är skulle tider komma då. . .

Människan spår, men högre makter styr.
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Djurgårdens nästa hemmamatch

I fortsättningen har Djurgården två bortamatcher (Elfs
borg och Djurgården), innan det blir dags för nästa hem
mamatch, som spelas den 27 juni mot Sirius på Stadion. 
Sedan avslutar Djurgården sin vårsäsong med matchen 
mot Åtvidaberg. Speldag: 4 juli. Så sent på ”våren” har 
aldrig en allsvensk match tidigare spelats.
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Dagens rapporttavla

A Örebro—SAAB
B Norrköping—Öster 
C Sirius—Åtvidaberg
D Örgryte—Elfsborg

Djurgården — AIK

Namn Halvtid Full tid

0-3 0-4
— —
— —
— —
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Läget i allsvenskan

Åtvidaberg 8 8 0 0 19— 6 16
Öster 8 6 1 1 14— 5 13
Gais 9 5 1 3 13—10 11
Landskrona 8 4 2 2 11— 8 10
Malmö FF 8 4 0 4 17—14 8
Hammarby 9 3 2 4 10—12 8
Norrköping 8 1 5 2 15—13 7
Örgryte 8 2 3 3 9—15 7
Sirius 8 2 3 3 6—12 7
AIK 8 2 2 4 10—11 6
Saab 8 2 2 4 8—12 6
Djurgården 8 2 2 4 8—13 6
Örebro 8 1 3 4 7— 9 5
Elfsborg 8 1 2 5 7—14 4

15 juni: SAAB—Hammarby
17 juni: AIK—Landskrona

Gais—Sirius
Åtvidaberg—Örgryte 
Elfsborg—Djurgården 
Malmö—Norrköping 
Öster—Örebro

Den långa pausen fram till denna kompletta omgång 
är föranledd av en viss VM-kamp mellan Ungern och 
Sverige i Budapest.
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(Gårdagens match Landskrona—Malmö är ej inräknad 
i denna tabell).

Nästa omgång i allsvenskan:



Högsta priset

En hel meter högt är ett gyllene pris, som Djurgårdens 
boxningssektion fått sig tilldelat av en svensk-amerikansk 
idrottsledare, Sven Holmberg, vid dennes fransyska visit 
i Stockholm. På 1940-talet var Holmberg ordförande i 
Djurgårdens boxningssektion. Sedan utvandrade han till 
Staterna och startade där ett transportföretag, som går 
av bara farten . . .

Hans minnesgodhet gentemot Djurgården har nu re
sulterat i ett pris, som är så långt att det inte får plats 
i föreningens monter. Ett särskilt prisskåp blir aktuellt. 
”Årets bäste Djurgårdsboxare” skall varje säsong premie
ras med en miniatyr av den stora trofén.
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Dom faller mest...

När Malmö häromsistens slog AIK förekom en straff
spark som avgörande moment. Den föregicks av en film
ning av Bosse Larsson, som betraktas som ledande i 
branschen . . .

Det finns en särskild liga över dessa för Dramatiska 
teaterns elevskola närmast överkvalificerade spelare, vilka 
avslöjat en verklig talang att med ett snyggt svanhopp 
i rabatten lyckats övertyga domarna om att de blivit 
fällda med ett krokben och därför i enlighet med lagens 
stränga straff skall bjudas på en straffspark.

Det finns åtskilliga lirare, som faller ofta och gärna och 
ibland kan det verka som det går att blåsa omkull dem. 
Det är inte precis domarnas älsklingar. Framför allt inte 
när de efteråt erkänner sig ha filmat.

De fallande lirarnas liga leds av Bosse Larsson och sedan 
finns en rad framstående stjärnor, vilka har lätt för att 
snubbla omkull och därför torde vara noterade hos de 
garvade domarna. Därmed kanske de också råkar ut för 
att även vid ett korrekt platt fall inte få någon straff
spark.

Bland dem, som utom Bosse Larsson faller omkull 
tämligen ofta finns Harry Bild i Öster, Dag Szepanski i 
AIK, Ove Kindvall i Norrköping, Tom Turesson i Ham
marby, Arne Skotte i Djurgården och ytterligare några 
lirare med dåliga dobbar . . .
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Häromsistens: AIK höll ut längst

Senaste derbyt mellan Djurgården och AIK gick i ok
tober på Råsunda inför 20 141 åskådare, vilka länge såg 
Djurgården leda med 1—0 efter ett pangmål av Anders 
Ahlström. Just då var Djurgården i stöten och halvvägs 
på väg mot himlen efter att veckan före ha slagit Ham
marby med hela 8—1.

Allt talade för att AIK skulle bli Djurgårdens andra 
offer, men liksom nu senast mot Hammarby, då Djur
gården också ledde både länge och väl med 1—0 blev det 
snabbt ombytta roller på slutet. AIK kunde utnyttja två 
missgrepp i Djurgårdens försvar och av 0—1 göra 2—1 
genom Börje Leback (passning från broder Yngve) och 
Dag Szepanski, den senare på straffspark sedan en djur
gårdare ansett sig tvingad fälla en svarting.

Szepanski hade iskyla långt ut i tåspetsarna, när han 
slog in straffen. Allt var över pä 7 minuter. Så lätt går 
det att vända en match. Det gäller bara att ”stå på” in i 
det sista. Hammarby vände 0—1 till 4—1 också på knappa 
10 minuter. I kväll gäller för Djurgården att komma 
ihåg dessa de två senaste derbyläxorna.
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20 AlK-segrar, 15 för DIF

Kvällens match är den 52:a allsvenska mellan Djurgår
den och AIK. Tidigare har AIK 20 och Djurgården 15 
segrar, medan man spelat 16 oavgjorda.

De fem senaste årens resultat (Djurgårdens siffror först):
1968: 4—0 och 2—0, 1969: 1—0 och 2—0, 1970: 0—1 

och 4—1, 1971: 0—1 och 1—2, 1972: 1—1 och 1—2; sam
manlagt leder Djurgården i mål med 16—8.

Åren 1968 och 1969 var hemska är för AIK: inte ett 
enda mål i de fyra matcherna.
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Vill du bli en blårand?
Så här blir man medlem

Hur blir man medlem i Djurgården? 'En stående fråga 
bland intresserade, som tycks tro, att man måste kunna 
boxas, brottas, spela ishockey, fotboll och bandy eller åka 
konståkning för att bli medlem hos oss. Men ingalunda 
finns det sådana krav, säger medlemsdetaljen hos Djurgår
den. Det går att bli medlem utan att visa upp talangerna 
på aktiva fronter.

Sedan man väl blivit medlem, finns det möjligheter att 
bli omhändertagen och utvecklas till stjärna både i fotboll 
och brottning. Mänga, som vill bli medlemmar torde dock 
nöja sig med att bara få vara medlem och slippa risken att 
bli knockad i en boxningsring eller få en meniskskada. . .

Om du hör till dem, som alltså går och väntar på att bli 
medlem och supporter i Djurgården, så är det bara att 
fylla i nedanstående kupong och skicka in den till oss på 
Stadion, så kommer det strax besked om övriga detaljer 
för medlemsskapet. Välkommen i den blårandiga kretsen.

Till Djurgårdens IF 
Stadion
114 33 Stockholm

Jag anmäler mig härmed som medlem, sänd mig uppgifter!

Namn: ...................................................................................

Adress: ................................................................................

Postadress: ............................................................................

Född den:......./........ 19.......
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Tryckeri Balder AB, Stockholm 1973




