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FÖRORD

Till Tumba
A-laget i hockey

Djurgårn 
Stadion

Stockholm
Sverige 

Europa 
Jorden 

Universum

S
å adresserar en autografjägare sitt brev till idolen i mitten på 1950-talet. Dels för att bre

vet säkert ska nå fram och dels för att tydligt signalera hjältens och föreningens positio
ner i tillvaron.

Målsättningen med denna bok är att nå fram till många läsare. Läsare med olika intresse
inriktningar och med egna och unika relationer till Djurgårdens Idrottsförening. Boken för
söker också beskriva Djurgårdens Idrottsförenings position i tillvaron.

100-årsboken kan enkelt delas in i tre större avdelningar:
Den första, den längsta, rymmer de nio kapitel som berättar om föreningens historia. Skeen

den och händelser från 1891 till vår tid. Kapitlen varvas med telegram som hjälper läsaren att 
känna igen epokens konturer.

Bokens andra avdelning betraktar vi som den fria klassen. Här bjuds läsaren på utflykter till 
vitt skilda ämnesområden. Alltid med Djurgårdens Idrottsförening som utgångspunkt.

I tredje avdelningen dominerar det subjektiva. Ett galleri med porträtt av profiler från för
eningens första sekel. Bland portättörerna finns såväl devota fanatiker som lugna analytiker.

Att inspirera alla medverkande skribenter att skildra en epok, ett tema, en företeelse eller en 
person som hör till det djurgårdsliga har varit roligt och lärorikt.

Vi vet att våra läsare kommer att använda 100-årsboken på olika sätt. Några tar sig fram via 
sträckläsning, andra ströläser och fastnar för det som förvånar, värmer, roar eller oroar. Vissa 
väljer att glida fram över sidorna genom att titta på bilderna. Alla metoder är lika goda.

Vi hoppas att 100-årsboken ska ge våra läsare utökade kunskaper och vidgad förståelse samt 
väcka en djup kärlek till jubilerande Djurgårdens Idrottsförening.

Vi upplevde nämligen allt detta under de tre år vårt arbete pågick.

REDAKTIONEN



VÄRLDEN

1891
1900

1891
Bygget av den Transibiriska 
järnvägen påbörjas.

Norge avskaffar vicekungadö
met.

Oscar Wildes Dorian Grays port
rätt utkommer.

1892
I Sibirien uppmäts i februari 
temperaturer på —94 grader.

I mars öppnas den första eldriv
na järnvägen i Chicago.

1893
I januari belönas Louise Da
guerre med franska hedersle
gionen för sina fotografiska 
upptäckter.

Franske konstnären Henri Tou
louse-Lautrec gör affischer för 
Aristide Bruant i ny litografitek
nik.

1894
I augusti utbryter krig mellan 
Kina och Japan.

Rudyard Kiplings Djungelboken 
utkommer.

Franska bröderna Lumiére visar 
rörliga filmbilder.

Japan erkänns som internatio
nellt likaberättigat med de vita 
nationerna.

I december döms franske kapte
nen Alfred Dreyfus för lands
förräderi.

1895
Wilhelm Röntgen upptäcker 
röntgenstrålningen.

Norsk expedition under led
ning av kapten Leonard Kris
tensen blir först med att landsti
ga på Antarktis.

1896
I april organiserar Pierre de 
Coubertin de första moderna 
olympiska spelen i Aten.

Oscar Wilde Drottning Victoria

SVERIGE

1891
1900

1891
25 maj föds Bertil Norden
skjöld.

Fabrikör EW Lindqvist får pa
tent på primusköket.

Dammodet kräver klockad kjol 
och styv sommarhatt. Hos her
rarna slår kubben ut cylindern.

1892
Färjetrafiken mellan Helsing
borg och Helsingör öppnas.

26 september föds Ragnar Wick
sell.

Nya värnpliktslagen säger att 
alla vapenföra män mellan 21 
och 40 år skall undergå 90 da
gars vapenöfningar.

1893
Efter skilsmässa från Siri von 
Essen gifter sig August Strind
berg med Frida Uhl.

1894
Progressiv arvsskatt införs.

1895
Kung Oscar tillsätter ny unions
kommitté efter nya konflikter 
mellan svenska regeringen och 
norska stortinget.

1896
Hjalmar Branting blir förste so
cialistiske riksdagsmannen.

63-årige ingenjören och uppfin
naren Alfred Nobel avlider 10 
december i San Remo. Dödsbo
ets behållning 31587202 kr 28 
öre har Nobel testamenterat till 
vetenskapliga ändamål.

1897
Riksbanken får monopol på se
delutgivning.

Gustaf Eriksson vid Vagnfabriks 
AB i Södertälje konstruerar den 
första svenska bilen.

STOCKHOLM

1891
1900

1891
Djurgårdens Idrottsförening 
bildas 12 mars.

Diktaren och greven Carl Snoil
sky utnämndes, trots kritik i 
pressen till chef för Kungliga 
Biblioteket.

En söndag i oktober öppnar Ar
tur Hazelius sitt friluftsmuseum 
Skansen på Djurgården.

1892
I januari avlider stadens mest 
populäre varietéartist, 22-årige 
Sigge Wulff, vars största succé 
var kupletten Vill ni se Kalle P.

Stockholms velocipedförening 
arrangerar den 360 kilometer 

långa cykeltävlingen Mälaren 
Rundt. Gustaf Fjaestads vinnar
tid 15 tim 56 minuter.

1893
Nationalmuseum tackar nej när 
prins Eugen vill donera Ernst 
Josephsons målning Strömkar
len.

Reklam för cykeltävlingar.

Det sista stora privatpalatset, 
det Hallwylska ritat av Isak Cla
son, börjar byggas på Hamnga
tan 4.

1894
Ett nytt riksdagshus på Helge
andsholmen projekteras. Pla
nerna kritiseras av flera arkitek
ter och bildkonstnärer.

En stor hoppbacke uppförs i 
Saltsjöbaden i samarbete mel
lan Järnvägsbolaget och Djur
gårdens Idrottsförening.

1895
Nya Operakällarens matsal 
öppnar i april och Oscar Björcks 
takmålningar orsakar stor sed
lighetsdebatt.
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Ryssen Anton Tjechov gör fias
ko med pjäsen Måsen i S:t Pe
tersburg.

Italienaren Marconi lyckas i sina 
försök med trådlös telegrafi.

Giacomo Puccinis opera Bohéme 
har premiär.

1897
Härskaren över det brittiska im
periet drottning Victoria firar i 
juni 60-årsjubileum som regent.

I Ryssland döms 27-årige juris
ten Vladimir Uljanov (Lenin) till 
tre års förvisning till Sibirien för 
revolutionär verksamhet.

1898
I januari publicerar författaren 

Emile Zola sitt inlägg till Drey
fus försvar: Jag anklagar! 200000 
Paristidningar säljs och Zola 
döms till fängelse.

USA vinner krig mot Spanien 
och får Puerto Rico och Filippi
nerna. Cuba förklaras självstän
digt men blir i realiteten protek
torat under USA.

Auguste Rodin ställer ut sin 
skulptur Balzac på Parissalong
en och förlöjligas i pressen.

1899
I oktober utbryter boerkriget 
mellan britter och de nederländs
ka kolonisatörerna, boerna.

Jean Sibelius komponerar Fin
landia. Olympiastadion i Aten 1896.

Andrée startar sin nordpolsex
pedition med ballongen Örnen. 
Med ombord finns Nils Strind
berg och Knut Fraenkel.

1898
Fackföreningarna sammanslu
ter sig till en centralorganisa
tion, Landsorganisationen, LO.

Verner von Heidenstam ger ut 
sitt historiska epos Karolinerna.

1899
Kooperativa Förbundet bildas.

Sveriges befolkningsmängd upp
går till 5136000. Alfred Nobel

Djursholmsbanan, Sveriges förs
ta elektriska järnväg tas i bruk.

1896
I september invigs Nordens mo
dernaste idrottsanläggning, Id
rottsparken på den plats där 
Stadion nu ligger.

De populära varietéföreställ
ningarna förbjuds och etablisse
ment som Sveasalen, Novilla, 
Alhambra, Berns Salonger och 
Mosebacke får svåra tider.

En reproduktion av det första 
”Röntgenska fotografiet”, en 
hand som belysts av de Rönt
genska X-strålarna, visas i en 
bok & konsthandel på Drott
ninggatan.

1897
På den stora industriutställ
ningen på Djurgården kan man 
betrakta Lars Magnus Ericssons 
bordstelefon, Gustaf de Lavals 
separator och den första själv
gående vagnen, som har plats 
för två personer och drivs med 
fotogen. Topphastighet 25 
km/h.

Visning av rörliga kinematogra
fiska bilder i en salong vid 
Kungsträdgårdsgatan väcker in
tresse och förundan.

1898
Nya Operahuset invigs.

Velocipedsporten får sitt ge
nombrott.

1899
På nyårsafton läser kandidat 
Ruben G.son Berg Tennysons 
Ring klocka ring från Renbergets 
topp på Skansen. Folkmassor 
hurrar och hälsar det nya seklet.
Stockholmsutställningen 1897.

SA Andrées ballong Örnen.
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KÅKSTADENS
SÖNER SLUTER 

FÖRBUND

D
jurgårdens Idrottsförening bildades 

den 12 mars 1891 på ett litet kafé i 
kvarteret Alberget på Djurgården. Grundar

na av föreningen var ungdomar, de flesta un
der tjugo år och huvudsakligen bosatta i 
Djurgårdsstaden; alltså den lilla stadsdelen 
strax öster om området där Gröna Lund finns 
idag.

Stockholm var under 1880- och 90-talen en 
stad i snabb förvandling och expansion. Det 
var under dessa årtionden Stockholm växte 
från en småstad med låga trähus och smala 
gränder till en storstad av kontinentalt snitt 
med höga stenhus och vidsträckta avenyer. 
Förändringen berörde i hög grad Öster
malm, som försåg Djurgårdens IF med nya 
medlemmar under de tidiga åren.

1885 bytte Ladugårdslandet namn till Ös
termalm. Stadsdelen blev en av malmarna. 
Befolkningen ökade kraftigt; från 22000 invå
nare 1870 till drygt 40000 1885. På 1880-talet 
sköt en mängd nya hus i höjden. Esplanad
systemet tog form.

”Här rivs för att få luft och ljus; är kanske 
inte det tillräckligt?” skrev August Strind
berg i sin kända dikt Esplanadsystemet från 
1883. Dikten handlar om Östermalms födelse, 
då den gyttriga och omoderna bebyggelsen 

Strandvägen sedd från Skeppargatan 1897.
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med trånga gator får ge plats åt breda espla
nader och praktfulla femvåningshus efter 
fransk förebild.

De nya kvarteren drog snabbt till sig Stock
holms burgnare familjer. Framförallt blev 
Strandvägen, där husen började byggas 
1882, en eftersträvansvärd adress för inflytel
serika personer inom näringsliv, förvaltning, 
kulturliv och krigsmakt.

Men det var inte bara rikt folk som flyttade 
in på det nya Östermalm. Inflyttningen till 
Stockholm från landsbygden var stor och 
människor från alla samhällsskikt styrde 
flyttlasset mot huvudstaden.

”Över gården” blev adressen för lägre me
delklass och arbetarklass. Medan gathusen 
var välbyggda och innehöll paradlägenheter, 
på sju—åtta rum, fanns i de dragiga gårdshu
sen smålägenheter. Trångboddheten var 
stor. Ofta bodde fem personer i ett rum. 
Gårdshusens stora barnaskaror lekte på den 
nobla stadsdelens mörka bakgårdar.

Fullt med folk på krogar 
och i gränder

Djurgården var 1891 ett nöjes- och parkområ
de, som hade undgått de förändringens vin
dar som blåste genom andra delar av Stock

Ett fullsatt Hasselbacken 1900.

holm under 1880-talet. På grund av den kraf
tigt ökade befolkningen i Stockholm blev 
Djurgården dock alltmer invaderat av nöjes
lystna människor. Krogarna låg tätt och var 
fyllda med folk. Det rådde en hög stämning i 
kvarteren kring Hasselbacken och Allmänna 
Gränd. Man roade sig kungligt men bieffek
terna var de vanliga: fylleriet frodades, slags
målen likaså. Och var man rädd om skinnet 
undvek man Allmänna Gränd under små
timmarna. Uteliggare utan ”respekt för sin 
nästas kroppsliga integritet”, som en dåtida 
sedeskildrare uppfattade det, höll till i djur
gårdsbackarna. I samband med krog- och 
varietélivet förekom också en hel del prosti
tution.

Den paradisiska halvön
Men Djurgården kunde också visa upp en 
annan sida:

”Och de följdes åt på vägen uppåt Skan
sen. Träden hade nyss fått späda löv, som 
gåvo solljuset på deras väg en grönaktig skift
ning. — De kommo ned på Bellmansrovä
gen. Han plockade en bukett sippor vid väg
kanten och fäste den vid hennes barm.”

Raderna kommer från Hjalmar Söderbergs 
debutroman Förvillelser, från 1895. Här skild
ras hur den unge huvudpersonen Tomas 
Weber promenerar på Djurgården tillsam
mans med sin blivande älskarinna Ellen 
Karlsson.

Förvillelser ger en utmärkt inblick i 1890-
talets Stockholm; stadens stämningar och 
miljöer. Skildringarna från Djurgården för
medlar hur paradisiskt området kunde upp
levas av dåtida stockholmare.
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Picknick på Djurgården vid sekelskiftet.

Skansens grunda
re Artur Hazelius.

För majoriteten av stockholmare var be
grepp som semester, sommarlov och skär
gårdsutflykter okända. Men ett söndagsbe
sök på Djurgården med dess orörda natur, 
Skansen och Gröna Lund, var för många 
ljuspunkten i en slitsam tillvaro.

De jämnåriga grannarna
Skansen är årsbarn med Djurgårdens IF. An
läggningen var först tänkt som filial till Nor
diska muséet. Grundaren av Skansen och 
Nordiska Muséet hette Artur Hazelius. Sitt 
historiska intresse hade han sedan barnsben. 
Fadern, Johan August, intresserade sig för 
Carl Jonas Love Almqvists bonderomantiska 
idéer. De båda umgicks i Värmland när Alm
qvist som lantbrukare försökte förverkliga 
sina ideal.

Sonen Artur utvecklade med tiden ett 
starkt engagemang för folkbildningen. Så 
småningom utkristalliserades idén att samla 
föremål, kläder, hus etc från det gamla bon
desamhället. Eftersom industrialismen allt 
snabbare omvandlade Sverige, gällde det att 
sprida kunskap åt kommande generationer 
om hur man levde förr.

På friluftsmuséet Skansen placerade Haze
lius ut gamla allmogehus. Skansenområdet 
var från början inte särskilt stort, men expan
derade snabbt när Hazelius tog över det gam
la Tivoli-området nedanför berget. Han fick 
på så sätt en liten djurpark och några karusel
ler på sitt friluftsmuseum.

Djurgårdens IF hade under sina första år 
många kontakter med Hazelius. Klubben 
ordnade ofta skidtävlingar på Skansen. 
Bland annat använde man Sirishofsberget 
för backhoppning. Hazelius uppskattade 

DIF:are vid en skidtävling på Skansen 1893. Längst t v 
står föreningens grundare John Jansson. Ungefär i 
mitten i tvärrandig mössa och med den största bägaren 
i handen står Gustaf Tibell.
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djurgårdarnas idrottande. Han erbjöd dem 
att förlägga all träning och tävling till Skan
sen och samtidigt få tillgång till ett klubbhus 
på området.

Inom DIF var man smickrad över erbjudan
det, men tackade ändå nej. DIF:s medlem
mar höll till vid Frisens Park, där de kunde id
rotta betydligt mer ostört än på Skansen.

1897 års 
Stockholmsutställning 

blir en succé
Under senare delen av 1890-talet ändrades 
Djurgårdens karaktär. 1896 började den nya 
pampiga Djurgårdsbron byggas. Samma 
år förvandlades centrala Djurgården till en 
jättelik byggarbetsplats. Man projekterade 
Stockholmsutställningen året därpå.

Stockholmsutställningen 1897 blev en stor 
framgång. Den kombinerade tidstypisk na
tionalromantik med det modernaste inom 
den industriella utvecklingen på ett sätt som 
gav eko utanför såväl Stockholms som Sveri
ges gränser.

Mest intressant inom den nationalroman
tiska delen av utställningen var modellen av 
Stockholm på 1500-talet som byggts på Fram
näsudden vid Djurgårdsbrunnsviken. Bygg
naderna hade tillverkats av trä och gips och 
blev så illusoriska att åskådaren fick en upp
levelse av att verkligen ha förflyttats 300 år 
tillbaka i tiden.

En fungerande motpol blev industrihallen, 
ritad av Ferdinand Boberg, arkitekten på mo
det. I hallen visades tekniska och industriella 
nyheter. Åskådarna blev mest fascinerade av 
det elektriska ljuset, som lyste i olika färg
kombinationer. Det fick sitt verkliga genom
brott under utställningen.

1896 inträffade det som förändrade nöjesli
vet på Djurgården. Den nya varietélagen in
fördes och den förbjöd alkoholförsäljning  vid 
scenuppträdanden. Publiken blev tvungen 
att dricka i en annan, avgränsad lokal. I och 
med att lagen trädde i kraft falnade glansen 
kring Djurgårdens nöjesliv.

Oscar II vill ha ett 
kungligare Djurgården 

Händelserna kring 1896—97 hade gett Djur
gården en ansiktslyftning. Det var delvis följ
den av Oscar II:s strävan att återge Kungliga 
Djurgården dess kungliga aura. Djurgårdens

status hade också höjts på grund av stensta
dens utbyggnad. Paradgatorna Karlavägen, 
Narvavägen och Strandvägen närmade sig 
sin fullbordan och kom därmed närmare 
Djurgården.

Kungahuset fortsatte att omvandla Djur
gården. Kring sekelskiftet byggdes många 
stora och luxuösa enfamiljsvillor, flera för 
kungahusets medlemmar. Detta väckte kri
tik från olika håll. Dels klagade man på hu
sens placering: de störde den känsliga mil
jön. Dels fanns det en rädsla att Djurgården 
som hittills varit alla stockholmares angelä
genhet nu skulle bli ett reservat för kunglig
heter och annat fint folk.

Med facit i hand kan man konstatera att det 
inte gick så långt. Visserligen bor många för
mögna familjer idag på Djurgården, men om
rådet fungerar fortfarande som ett populärt 
utflyktsmål för folk i alla åldrar, Gröna Lund 
och Skansen har kvar sin dragningskraft.
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Kanske skulle man kunna påstå att Djur
gårdens Idrottsförening följer samma ut
veckling som Djurgården under 1890-talet.

Från att ha varit en liten stadsdelsklubb 
som idrottade under enkla förhållanden, 
blev DIF några år in på det nya seklet en av 
Stockholms ledande idrottsklubbar, vars 
medlemmar åtnjöt hög prestige.

Tidtagning med 
väckarklocka

Djurgårdens IF höll sin första tävling den 15 
mars 1891, endast tre dagar efter att förening
en bildats. Det var en skidtävling på Djur
gårdsbrunnsvikens is, där sex djurgårdare 
åkte en engelsk mil. Segraren hette Gustaf 
Tibell och vann på tiden 9 min 30 sek. Som 
tidtagarur fungerade en väckarklocka.

Gustaf Tibell vann också en backhopp
ningstävling några dagar senare. Han blev 
DIF:s framgångsrikaste skidåkare under de 
första åren och var mycket bra även i andra 
idrotter.

Gustaf Tibell hade visat sin kapacitet redan 
innan Djurgårdens IF bildades. 1886 arrange
rades den dittills största backhoppningstäv
lingen i Stockholm på Kärleksudden på Djur
gården. Man tävlade i flera klasser och Tibell 
tog hem segern i klassen ynglingar under 14 
år.

Djurgårdens idrottsför
ening hade i går anordnat en hastig
hetstäfling å skidor utan staf å Djurgårds
brunnsviken å en engelsk mils bana. I 
täflingen startade 6 täflande och blefvo 
de bästa tiderna följande:

Hr Gustaf Tibell........ 9 min. 30 sek.
» Karl Karlsson  9 » 32 »
» Emil Petersen....... 9 » 45 »

och kunna dessa tider i förhållande till det 
mindre gynsamma vädret, snöstorm med ter
mometern på + 0, anses som rätt goda.

Föreningens andra tailing, hastighets
täfling på skidor öfver kuperad mark, 
måste på grund af den ogynsamma väder
leken inställas.

Tävlingarna på Kärleksudden på Djurgården 1886. 
Tusentals åskådare följer en norsk gardists framfart i 
backen. Teckning av G Stoopendaal i Ny Illustrerad 
Tidning. ►

I en särskild klass tävlade soldater från 
Norska Gardet. De var suveränerna på skid
åkning vid den här tiden. ”Där märktes smi
dighet, kraft, spänstighet samt en utmärkt 
kroppsföring”, skriver Claes Lundin i sin 
bok Nya Stockholm från 1890.

Norrmännen var mycket skickliga skidåka
re. Medan Sverige saknade tradition som 
skidnation var backhoppning — eller back
löpning som det hette på den tiden — natio
nalsport i Norge.

Norska gardet på Ladugårdsgärde 1866.
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Skidpionjärerna
i Norska Gardet

Det var soldaterna vid Norska Gardet som på 
allvar drog igång intresset för skidåkning i 
det dåtida Stockholm.

Att Norska Gardet var förlagt till Stock
holm berodde förstås på unionen mellan 
Sverige och Norge, som kom till efter freden 
i Kiel 1814. Egentligen skulle länderna vara 
likställda inom unionen. Så blev det nu inte. 
Sveriges kung blev regent också i Norge, vars 
”lokala” styre upprätthölls av en ståthållare. 
Detta förhållande var grogrunden till ett 
starkt norskt missnöje, som slutligen fick 
unionen upplöst 1905.

De norska soldaterna i Stockholm hade 
främst en symbolisk funktion, som bestod i 
att representera den norska armén i unions
konungens hemland.

Norska Gardet kom till Stockholm 1856 och 
bestod av 100 infanterister. De tjänstgjorde 
som kungens livvakt. Gardet ersatte det 40-
tal norska hästjägare som dittills skött vakt
tjänstgöringen.

Gardisterna var inkvarterade i kasernen 
vid Storgatan 23 på Östermalm. De tränade 
bland annat skytte på Gärdet. Under vintern 
åkte gardisterna skidor på Djurgården. De
ras framfart i skidbackarna fascinerade stock
holmarna. Under vackra vinterdagar var det 
folkvandring till Djurgården för att titta på 
norrmännens djärva hopp. De flitigaste 
åskådarna var barn och ungdomar från Djur
gårdsstaden.

1883 bildades Sällskapet för befrämjande af 
skolungdomens fria lekar som ville etablera 
skididrotten bland stockholmsungdomen. 
Det var Sällskapet som arrangerade den tidi
gare nämnda stora backhoppningstävlingen 
på Kärleksudden.

Vintern 1884 anställde Sällskapet de skickli
gaste skidåkarna från Norska Gardet som in
struktörer. Man fick på kort tid fram flera 
skickliga svenska hoppare. Många blivande 
medlemmar i Djurgårdens IF fick här sin in
troduktion i den tävlingsinriktade idrotten, 
bland andra Gustaf Tibell.

I samband med en omorganisation av nors
ka armén bestämdes det att Norska Gardet 
skulle lämna Stockholm. Gardisterna reste 
tillbaka till Norge för gott i september 1888. 
En skildring från deras avfärd fanns att läsa i 
DIF:s medlemsblad från januari 1911:

”Det var med stor saknad alla skidlöpning
ens utöfvare sågo de käcka ’gutterne’ en reg
nig söndag marschera bort från sin kasern 
vid Storgatan med gardesregementets mu

sikkår i teten. Ett stort antal skidlöpare infun
no sig vid stationen för att säga sina forna id
rottskamrater och läromästare farväl.”

Alla norska soldater försvann dock inte 
från Stockholm. Aasmund Oppeböen, en av 
de instruktörer som arbetat åt Sällskapet för be
främjande af skolungdomens fria lekar stannade 
och fortsatte att lära ut skidåkning. Han blev 
också medlem i Djurgårdens IF 1892.

”Nu finns icke mera några norska gardister 
i Stockholm och saknaden af dem är verkli
gen kännbar för denna idrott. Skidlöpningen 
har visserligen icke afstannat, men bedrives 
kanske ej med så stor ifver eller under så god 
handledning som förr”, sörjer Claes Lundin 
i Nya Stockholm.

Styvben Starke stjäl kassan
Djurgårdsungdomarna beslöt att själva göra 
någonting åt saken. Vintern 1889—90 gjordes 
det första försöket att starta en idrottsför
ening på Djurgården.

Efter att ha åkt skridskor vid Rosenvik slog 
sig några ungdomar ned på en bänk vid bron 
till Beckholmen för att bilda en idrottsför
ening. Kamratgänget bestod av tolv infödda 
djurgårdsbor och det bestämdes att inga fler 
skulle få bli medlemmar.

Föreningen blev dock kortlivad. Organisa
tionen var obefintlig. Man saknade stadgar 
och möteslokal. En enda person utsågs till 
styrelse. Han kallades för Styvben Starke och

Djurgårdens Idrotts-Förening
anordnar

Söndagen den 4 Oktober kl. 2 e. m.

i Alhambra Salong
sin

Första stora Uppvisning
i Parterr- och Ringgymnastik, Atletik, Boxning 

och Brottning,
med benäget biträde af:

En framstående Mansqvartett,
Kuplettsångaren Herr FR. HELLSTRÖM, 

Herr EDVARD UNGE 
Humoristisk föreläsare och Historiettförtäljare.

Stor Vintergrupp, framställande vinterns idrotter.
— Diana i badet —

Stor Slut-Tablå under bengalisk belysning.
Biljetter jemte program å 75 öre finnas att tillgå hos medlemmar samt vid ingången.
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fick förtroendet att förvalta de inbetalda med
lemsavgifterna på 25 öre per person. Trots 
sitt styva ben lyckades han smita iväg med 
pengarna och söp upp vartenda öre tillsam
mans med några kamrater.

Även om det här försöket misslyckades så 
fortlevde idén att bilda en idrottsförening på 
Djurgården.

Dagen då DIF bildas
I början av 1891 bestämde sig 22-årige John 
Jansson för att bilda en idrottsförening på 
Djurgården. Anledningen var att en stor 
idrotts- och gymnastikfest skulle arrangeras i 
Stockholm. Där skulle självklart några djur
gårdsbor vara med, ansåg Jansson. Men då 
krävdes medlemsskap i en förening och det 
var därför nödvändigt att bilda en sådan.

John Janssons idé väckte stort intresse. Nu 
fanns det förutsättningar att bilda en idrotts
förening. Jansson sammankallade de intres
serade till ett möte den 12 mars på det lilla ka
féet med adressen Alberget 4A.

Ett tjugotal ungdomar kom till stiftelsemö
tet. John Jansson inledde med att redogöra 
för föreningens syfte, som var att ”utgöra ett 
föreningsband” mellan idrottsintresserade 
män som bodde på Djurgården. Personer 
från andra stadsdelar fick inte bli medlem
mar, med undantag för dem som tidigare 
bott på Djurgården.

Föreningens namn blev Djurgårdens Id
rotts Förening, med initialerna D.I.F. En 
kommitté tillsattes för att snabbt utarbeta 
stadgar. Inträdesavgiften bestämdes till 50 
öre och månadsavgiften till 10 öre.

De flesta av ungdomarna hade arbeten som 
handelsbiträde, springgosse eller maskin
skötare. Den lilla fritid som gavs fylldes av 
engagemang för den nystartade idrottsför
eningen. De första årens verksamhetsberät
telser genomsyras av medlemmarnas stolt
het över sin förening.

John Jansson

Långa Gatan vid tiden för DIF:s födelse.
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Ett problem för idrottsintresserade arbeta
re var den fientliga inställningen bland ar
betskamraterna, August Björkdahl, som gick 
med i DIF 1892 och då arbetade som bokbin
darlärling, har berättat om reaktionerna på 
arbetsplatsen, ”där vi mången gång fick heta 
sportfånar och idrottsidioter, ty idrotten tillhör
de de bäst ställda i samhället”.

Inom DIF, liksom inom andra idrottsför
eningar vid den här tiden, fanns ett mönster 
vad gällde den sociala strukturen. De aktiva 
utgjordes framförallt av arbetare, medan per
soner med högre positioner på den sociala 
rangskalan fungerade som beskyddare av 
föreningen. DIF utnämnde major Viktor 
Balck, en pionjär inom den svenska idrotten, 
till sin förste hedersledamot. Finansmannen 
Gustaf Wallenberg blev hedersledamot 
nummer två.

De tidigaste tävlingarna
Den första stora tävlingen där DIF represen
terades var den internationella gymnastik
festen i maj 1891. Festen var Sveriges första 
internationella tävling i fri idrott. Utländska 
deltagare kom från England, Finland, Norge 
och Danmark. Två djurgårdare, Gustaf Tibell 
och Harald Magnusson, deltog i löpning och

Djurgårdare samlade efter en tävling vid Kärleksud
den 1892. Sittande: Johan Björkdahl, första fr v, Algot 
Nilsson, femte.
Stående: Nils Widgren, femte fr v, August Björkdahl, 
elfte, Gustaf Tibell, trettonde, Aasmund Oppeböen, 
sextonde, Oscar Rylander, tjugonde.
Något bakom i mitten skymtar Axel Öfversten ovan
för Gustaf Tibell iförd plommonstop och John Jans
son, iförd grå mössa och något skymd.

Program för Idrottstäflingar
vid

Internationela Gymnastikfesten i Stockholm

den 18 maj 1891.

1. Hastighetslöpning. (Slätlöpning), 150 meter. 
Minst fyra pris. Försökstäflingar.

Färger:
1. Harald Anderson, Göteborgs Gymnastikfören........ grönt.
2. Einar Lindberg, Helsingfors Gymnastikklubb . hvitt, blått o. rödt.
3. Gust. Tibell, Djurgårdens Idrottsfören. .................. orange.
4. Cecil A. Shaw, London Athletic club grönt o. svart.
5. John Lindgren, Stockholms Gymnastikfören.......... blått o. gult.
6. Asbjörn Bjerke, Kristiania Turnfören.  ................  rödt, gult o. blått

7. Hans Haugom, Fören. »Tjalve», Kristiania......... blått, rödt o. grönt.
8. V. Ahlberg, Stockholms Gymnastikfören............ . blått o. gult.
9. Ad. Lagerberg, Andra Lifgardets Idrottsklubb....... rödt.

10. O. Knudsen, Kristiania Sportsfören.......................... grönt, gult o. rödt.
11. A. Hultman, Stockholms Amatörfören........... ......... ljusblått.
12. O. Bye, Kristiania Turnfören................................. rödt, gult o. blått.

13. Sigfrid Edström, Göteborsgs Gymnastikklubb...... grått.
14. V. korp. 65 Johansson, Andra Lifgardets Idrottskl. rödt.
15. E. Rosenqvist, Helsingfors Gymnastikklubb ....... hvitt, blått o. rödt.
16. Gard. 32 Jansson, Svea Lifgardes Idrottsklubb ... gult.
17. Vald. Jippson, Stockholms Allm. Idrottsklubb ... rödbrunt.
18. Em. Petersen, Kristiania Turnfören................... rödt, gult o. blått.

Sparkstöttingstäflan. Djur
gårdens idrottsförening hade i går anord
nat en försökstäflan å sparkstötting un
der gynsamma väderleksförhållanden. 
Följande tider noterades på banan »Djur
gården rundt»: O. Rylander 23 min. 30 
sek., O. Carlson 28 min. 10 sek., C. 
Blomgren 30 min. 10 sek. och A. Berg 
33 min. 52/5 sek.
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gång, men ingen av dem nådde bra place
ringar i den hårda konkurrensen.

Under sommaren 1891 ägnade sig med
lemmarna åt tävlingar i rodd, löpning och 
gång. Carl Öfversten, en av föreningens förs
ta medlemmar, har berättat:

”Vi samlades löpare och funktionärer, 
men sekreteraren saknades. Denne var en 
mycket viktig person, ty det var han som 
skulle skaffa klockan, till på köpet hans mors 
väckarur. Nu var hans mamma mycket rädd 
om klockan och den lånade hon inte ut. Där
för fick han vänta tills gumman gick i kyrkan, 
då han passade på att stoppa klockan under 
rocken och försvinna till tävlingsplatsen. Så 
kunde tävlingen gå av stapeln.”

Djurgårdens IF sammanträdde varje må
nad. Sammanträdena ägde ibland rum på ka
féet vid Alberget 4A, men för det mesta träf
fades man på ett större kafé, på gården Nan
nylund.

Årsskiftet 1891/92 fanns 29 medlemmar. 
Men tio av dessa uteslöts på grund av obetal
da medlemsavgifter. De 19 kvarvarande 
medlemmarna arbetade hårt med en skandi
navisk vinteridrottstävling på Djurgården i 
februari 1892. Under tävlingarna var norr
männen som väntat numret större än svens
karna. Men de tre deltagande djurgårdarna 
klarade sig utmärkt. Bäst var Gustaf Tibell 
som fick åtskilligt med publicitet:

”Bland stockholmarna intog G. Tibell ove
dersägligen första rummet och hans hopp 
gjordes med en säkerhet, en kraft och en 
schwung som gåfvo norrmännens föga ef
ter”, skrev Aftonbladet entusiastiskt. Stock
holms-Tidningen konstaterade att Tibell hop
pade utmärkt och ”stod säkert i backen”.

Även några förhoppningsfulla skidåkare 
från Lappland hade kommit ner till Stock
holm för att tävla. Men deras resultat blev då
liga — i jämförelse var stockholmarna över
lägsna. Den hårda konkurrensen bland klub
barna i huvudstaden hade tvingat fram en 
standardhöjning på skidutrustning och hop
parna hade utvecklat och förfinat sin teknik i 
backen.

Den sista sommaren?
I början av sommaren 1892 åkte DIF:s med
lemmar på båtutflykt i Stockholms skärgård. 
En nöjesresa för att upprätthålla intresset för 
DIF även när man inte kunde åka skidor. Re
san uppskattades mycket och blev ett åter
kommande inslag under tio somrar fram
över.

Trots båtresan tappade senare under som
maren många medlemmar intresset för för

Meriterande djurgårdare runt sekelskiftet. Övre ra
den: Bengt Tandberg, F Ljungberg, Oscar Rylander, 
Gustaf Söderström, Einar Tandberg, J A Hansson, 
Ernst Ekberg, August Bergman.
Andra raden: Hjalmar Johansson, Axel Andersson, 
Algot Nilsson, G Berggren, Oskar Bomgren, Johan 
Björkdal, K Larsson.
Tredje raden: E Holm och J Svensson.

eningen. En efter en gick ut ur DIF. Resultatet 
blev katastrofalt. Vid första höstsammanträ
det återstod endast sex medlemmar.

En av de kvarvarande medlemmarna, Ro
bert Andersson, träffade en augustikväll en 
bekant, August Björkdahl, på djurgårds
bron, Robert Andersson var på väg till ett 
DIF-sammanträde. Han berättade för Au
gust, som var ordförande i konkurrenten 
Stockholms Östra Idrottsklubb, att DIF an
tagligen skulle läggas ned vid kvällens möte. 
August protesterade: ”Så får ni helt enkelt 
inte göra”.

Stockholms Östra IK hade också problem 
med medlemsuppslutningen och August 
Björkdahls hjärta klappade lite extra för DIF 
eftersom han tidigare bott på Djurgården. 
Dessutom hade ju föreningen varit fram
gångsrik och att upplösa den nu skulle vara 
mycket olyckligt.

August föreslog därför att Djurgårdens IF 
skulle ändra sina stadgar och tillåta andra än 
djurgårdsbor att bli medlemmar. Om DIF ac
cepterade förslaget skulle han i egenskap av 
ordförande lägga ned Stockholms Östra IK:s 
verksamhet, som för tillfället gick på sparlå
ga, och istället låta medlemmarna gå med i 
Djurgårdens IF.

Robert Andersson framförde förslaget vid 
sammanträdet och fick styrelsens godkän
nande. Dock med förbehållet att hade inte 
SÖIK:s medlemmar gått med i DIF senast vid 
septembersammanträdet, skulle föreningen 
ovillkorligen läggas ned.
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Saltsjöbadsbacken vid invigningen.

Skidlöpning 
försiggår fr. o. m. den 7 Mars och tills vidare hvarje dag i 

Stora backen 
vid SALTSJÖBADEN.

Djurgårdens Idrottsförening har vidtagit anordningar, att för dess räkning 
hvarje dag mellan kl. 4,45 och 6 e. m. ett antal af dess bästa löpare (Tibell, Oppeböen, 
Widgren, Johansson m. fl.), då väderleken ej alldeles omöjliggör löpning, der infinna sig.

OBS.! Syftet härmed är att bereda tillfälle för 
dem som intressera sig för denna nationella sport att 
hvilken dag som helst kunna åse backlöpning. 

Res med 4-tåget från Stadsgården.
Söndagen den 11 Mars anordnar Djurgårdens Idrottsförening

Stor Skidtäfling.

Bröderna Björkdahl 
byter klubb

August Björkdahl, hans bror Johan och tre 
andra medlemmar i SÖIK infann sig på DIF:s 
septembersammanträde. De överlämnade 
föreningens tillgångar till DIF och ansökte se
dan om medlemsskap. Som naturligtvis be
viljades.

Nu bestod Djurgårdens IF av elva medlem
mar, som under John Janssons ledning slet 
hårt för att åter få fart på föreningen. Styrel
sen rekonstruerades och man antog nya stad
gar, som den här gången trycktes för att kun
na säljas till medlemmarna. Kraftansträng
ningen gav resultat. En efter en av de gamla 
medlemmarna återinträdde och nya tillkom. 
Vid årsskiftet 1892/93 var medlemsantalet 23, 
och läget åter stabilt.

De nationella skidtävlingarna i Uppsala i 
februari 1893 stärkte ytterligare föreningens 
ställning. Djurgårdens IF:s åtta deltagare 
placerade sig högt i resultatlistorna. Två djur
gårdare vann varsin tävling: backhoppning i
1-meters  stupet och terränglöpning på 5 kilo
meter.

Framgångarna innebar att Djurgårdens IF 
började nämnas med respekt inte bara i 
Stockholm, utan också i det uppvaknande 
Idrottssverige.
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Djurgårdare i Saltsjöbadsbacken 1895.

På skidor i Saltsjöbaden
Ryktet om den skickliga skidklubben nådde 
bankdirektör Knut Agaton Wallenberg, som 
kallade DIF till ett möte i Enskilda Bankens 
hus på Lilla Nygatan i Gamla Stan. K. A. 
Wallenberg hade 1891 grundat villastaden 
Saltsjöbaden. Han ville nu öka den nya or
tens attraktionsvärde. Strategin var att göra 
Saltsjöbaden till stockholmstraktens cent
rum för vintersport. Eftersom DIF var hu
vudstadens ledande skidklubb erbjöds för
eningen att utse en lämplig plats i Saltsjöba
den för en hoppbacke. DIF accepterade det 
generösa erbjudandet och såg till att Saltsjö
badsbacken blev verklighet. Som tack fick 
föreningen fritt disponera backen. Dessutom 
erhöll alla DIF:s medlemmar frikort på järn
vägslinjen Stockholm—Saltsjöbaden genom 
Gustaf Wallenberg, K. A:s halvbror, som var 
direktör för järnvägsaktiebolaget. Som tack 
för samarbetet valdes Gustaf Wallenberg till 
DIF:s andre hedersledamot.

Saltsjöbadsbacken var vid invigningen 
1894 Sveriges största hoppbacke. För djur
gårdarna, vana vid betydligt mindre backar, 
verkade den skräckinjagande. Till och med 
rutinerade backhoppare som Gustaf Tibell 
och Nils Vidgren landade på darrande ben. 
För att styrka sig svepte de varsin halvflaska

punsch. ”Nisse tycktes ha fått lite för myc
ket, för han gjorde dagens bästa saltomor
tal”, mindes Birre Nylund, senare mångårig 
ledare i DIF.

Saltsjöbadens järnvägsstation vid sekelskiftet.
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Djurgårdens IF håller möte 1898. Den fyruddiga stjär
nan var DIF:s märke före den gul-röd-blåa skölden.

Medlemmarna 
mångfaldigas 

1893 växte föreningen ytterligare. Antalet 
DIF:are nästan tredubblades: från 23 vid 
årets början till 65 vid dess slut. De flesta nya 
medlemmarna kom från Östermalm. Då ju 
Stockholms Östra Idrottsklubb ingått i DIF 
hade man en konkurrent mindre. Det fanns 
visserligen andra föreningar kvar, till exem
pel Östermalms Idrottsklubb. Men Djurgår
dens IF var den mest populära tack vare sina 
idrottsliga framgångar.

Vid DIF:s sammanträden gick diskussio
nens vågor höga. Medlemmarna hade blivit 
ordentligt engagerade i föreningsarbetet. 
Styrelsen blev tvungen att ta till straffbestäm
melser för att inte medlemmarna skulle tala i 
mun på varandra. De häftiga debatterna re
sulterade ibland i att sammanträdena avslu
tades med rejäla slagsmål.

Man diskuterade främst medlemmarnas 
skyldigheter och rättigheter. Militärer vägra
des medlemskap i DIF. De var nämligen inte 
amatörer utan tog emot prispengar. Kvinnor 
var också portförbjudna, liksom män som 
inte idrottade.

Vidare fick en DIF-medlem inte tillhöra nå
gon ytterligare idrottsförening. Detta inne
bar att fyra av de fem AIK:are som även blivit 
djurgårdare lämnade DIF. Den femte, Oscar 
Rylander, stannade kvar i DIF och blev vald 
till ordförande.

Första lättköpta 
segern över AIK

Tvillingklubbarna AIK och DIF bildades med 
en knapp månads mellanrum. Av samma an
ledning; för att delta i den internationella 
gymnastikfesten våren 1891. Två år senare, 
under AIK:s skandinaviska idrottsfest 1893, 
möttes de två lagen för första gången.

Klubbarna möttes i en populär sport: drag
kamp. DIF besegrade AIK i finalen, och en
ligt verksamhetsberättelsen var det en ”lätt
köpt seger”.

I AIK:s dragkampstävling året därpå börja
de det illa för de regerande mästarna DIF. La
gets första motståndare var Hammarby 
Roddförening — en föregångare till Ham
marby Idrottsförening. Hammarbylaget be
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Allmänna Idrottsklubben

”TVILLINGKLUBBARNA”
FOTBOLLSTADION — SOLNA — SWEDEN

Telegram: Tvilling klubbarna Solna Djurgårdens Idrottsförening

stod av Sveriges främsta atleter med den po
puläre Starke Arvid som ankare. Dessa väl
tränade bjässar skrämde slag på djurgår
darna.

”Hammarbys lag var alla muskulösa delta
gare som våra i utseende låg mycket efter. 
Genom denna nervositet blef följden att vårt 
lag förlorade första starten”, skrev dåvaran
de sekreteraren August Björkdahl.

Lagom till returkampen hade dock Djur
gårdens lag hämtat sig från chocken. Djur
gårdarnas teknik och taktik besegrade den 
här gången hammarbyroddarnas råstyrka. 
Och av rena farten vann man även den tredje 
och avgörande kampen efter 10 minuters 
stenhård satsning från båda sidor.

Djurgården hade under många år ett myc
ket slagkraftigt dragkampslag. Ett bevis är 
väl att djurgårdarna Karl Gustaf Staaf och 
Gustaf Söderström ingick i det dansk/svens
ka OS-lag som tog guld i Paris år 1900.

DIF ingår i den 
framväxande 

idrottsrörelsen
DIF:s medlemmar var aktiva inom många id
rottsgrenar under 1890-talet. Skidor, drag
kamp, allmän idrott och rodd. Man tävlade 
också i velocipedåkning, skjutning med sa
longsgevär, sparkstöttingsåkning, kälkåk
ning, atletik, simning och skridskoåkning.

Denna mångfald tog sig uttryck också i en 
ändring av stadgarna. I stället för att som 
1891 ”utgöra ett föreningsband” för idrotts
intresserade djurgårdsbor skulle DIF tre år 
senare verka för ”att befrämja idrotter av oli
ka slag”.

Under den senare delen av 1890-talet fort
satte Djurgården att utvecklas idrottsligt och 
organisatoriskt. 1898 var ett betydelsefullt år 
i flera avseenden. Dels nådde medlemsanta
let över 100-strecket, dels började DIF enga
gera sig i Svenska Idrottsförbundet som bil
dats i Göteborg 1896.

Dragkamp

Allmän idrott: en 
AIK:are och en 
Djurgårdare kring 
sekelskiftet.
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Kälkåkning. Målning av Bengt Tandberg.

Allmän idrott, 
längdhopp.

Stolta simmare. 
1906 lämnade sim
marna DIF och 
gick med i nystar
tade Neptun. Se
dan dess utövas 
inte sporten i 
Djurgården.

Nu startades idrottsföreningar i Stockholm 
på löpande band. Behovet av en övergripan
de organisation blev akut. Därför bildades 
Stockholms idrottsförbund på sommaren 
1898. Djurgårdens IF blev en av de första 
medlemmarna. Organisationens syfte var att 
understödja idrottsföreningarnas verksam
het. Styrelsen bestod av representanter från 
de olika klubbarna i staden.

1899 formerade Djurgårdens IF sitt första 
fotbollslag. Sporten introducerades i klub
ben av korgmakaren och göteborgaren Teo
dor Andersson, som tidigare hade spelat i 
GAIS.

I Göteborg var fotbollen tidigt etablerad, 
medan stockholmarna fortfarande uppträd
de som noviser på fotbollsplanen. DIF:arna 
visade sig dock vara läraktiga och redan un
der 1900-talets första år tillhörde fotbollslaget 
Stockholms bästa. ”De fruktade djurgårdar
ne”, som laget allmänt kallades, vann flera 
viktiga turneringar, till exempel hemförde 
man den Rosenska träningspokalen 1901.

1903 beslutade DIF-styrelsen om en viktig 
förändring. Man startade specialavdelningar 
för vissa sporter: en tidig variant av sektio
nerna. De första specialavdelningarna var: 
allmän idrott, bollspel och velocipedåkning.
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Djurgårdens idrottsliga framgångar fort
satte under det nya seklets första år, men 
med ekonomin var det sämre ställt. Efter 
några krisår, fyllda av besk kritik från reviso
rerna, tillträdde 1906 en ny ordförande, Carl 
Hellberg. Han var banktjänsteman och fick 
snart rätsida på föreningens ekonomi. Hell
berg inledde den tradition som inneburit fi
nansmän på DIF:s ordförandepost.

Under 1900-talets första decennium etable
rade sig Djurgårdens IF som en av landets 
främsta allroundföreningar, SM-tecken er
övrades i allmän idrott och bandy. Fotbollsla
get spelade flera SM-finaler och skidåkarna 
vann de flesta svenska tävlingarna.

Dessa år börjar Djurgårdens IF på allvar sin 
vandring mot att bli en av Sveriges mest 
framgångsrika och tongivande storklubbar.

Djurgårdsfotboll 1899.

Mats Wickman f 1961. Kulturhistoriker, en av hu
vudredaktörerna för denna bok. Redaktionell 
medarbetare i flera TV- och radioprogram. Hjal
mar Söderbergexpert och stockholmskännare. 
Låtskrivare till egna popgruppen.

Djurgårdens IF:s representationslag i fotboll 1900. 
Stående: DIF-ordföranden Gustaf Herman Anders
son, T Damstedt, P Egnell, Oskar Bomgren, N Lun
dell, Vilhelm Rosén.
Knästående: Acke Norling, Algot Nilsson, Johnsen. 
Längst ned: G Svensson, målvakten E Holm och Calle 
Jahnzon.



VÄRLDEN

1900
1930

1900
Andra olympiska spelen i Paris. 
USA:s friidrottare dominerar. 
Kvinnor får inte delta.

En internationell armé krossar 
det kinesiska boxarupproret. 
Boxarna har försökt störta lan
dets europeiska styre.

1901
En epok tar slut när drottning 
Victoria av Storbritannien dör, 
hon har regerat sen 1838.

Pablo Picasso

Charles Chaplin

18-årige spanjoren Pablo Picas
so har sin första utställning — en 
epok inleds.

1902
I Finland utfärdas påbud att an
vända ryskan som officiellt 
språk.

1903
Serbiska kungaparet och deras 
släktingar mördas i Belgrad av 
liberala officerare. Prins Peter 
Karadjordjevic väljs till ny 
kung.

Första motoriserade flygplanet i 
luften. Bröderna Wrights tur är 
12 sekunder och 70 meter lång.

1904
Världens högsta byggnad, Em
pire State Building i New York 
invigs.

1905
Tsar-Ryssland skakas av de
monstrationer, strejker och at
tentat, över 1000 demonstran
ter skjuts utanför Vinterpalatset 
i S:t Petersburg.

Japan blir stormakt genom se
ger över Ryssland efter ett in
tensivt krig.

T-Ford

1906
San Francisco drabbas av jord
bävning, över 1000 dödsoffer, 
mer än en kvarts miljon husvil
la.

1912
Natten 15 april sjunker världens 
största passagerarfartyg Titanic 
på sin jungfrufärd efter att ha 
kolliderat med ett isberg, 1513 
personer dör.

Norske upptäcksresanden 
Amundsen är först i historien 
att ta sig igenom nordvästpassa
gen mellan Nordamerika och 
Ryssland.

1907
Engelske generallöjtnanten Ba
den-Powells överlevnadsövning
ar för ungdom blir grunden till 
den världsomspännande scout
rörelsen.

1908
Henry Ford förverkligar tanken 
på en folkbil då första T-Forden 
rullar av bandet i Detroit.

1909
I februari publicerar Le Figaro 
futurismens manifest, där itali
enaren Marinetti hyllar teknik, 
fart och våld som grundelement 
i konsten och livet.

1910
I maj utropar Storbritannien Syd
afrikanska unionen, där boer och 
britter ska leva i fredlig sam
existens och härska över den 
svarta majoriteten.

Ryssen Kandinsky gör revolu
tion med sitt abstrakta måleri.

När 32-årige Jack Johnson blir 
förste svarte tungviktsmästaren 
genom KO-seger i femtonde 
ronden mot Jim Jeffries utbryter 
rasupplopp i flera USA-städer.

1911
Efter blodiga uppror i Kina stör
tas kejsardömet och republik ut
ropas.

1913
Dynastin Romanov firar 300-
årsjubileum på Rysslands tron.

Skandal i Paris kulturliv när ba
letten Våroffer uruppförs. Stra
vinskijs hypermoderna musik 
utmanar borgerskapet.

I Hollywood inleder engelsk
födde komikern Charles Chap
lin en storartad stumfilmskar
riär.

1914
Åtta mil långa Panamakanalen 
som förbinder Atlanten med 
Stilla Havet tas i bruk.

Österrikiske tronföljaren Frans 
Ferdinand skjuts 28 juni av en 
serbisk gymnasist. Skottet i Sa
rajevo.

Under augusti inleds ett världs
krig, där stormakterna Storbri
tannien, Frankrike, Ryssland 
och Japan ställs mot Tyskland 
och Österrike-Ungern.

I september hejdas tyskarna av 
franska och brittiska soldater 
vid floden Marne. Ställningskri
get vid västfronten varar flera 
år.

1915
På västfronten använder Tysk
land ett nytt vapen: den giftiga 
klorgasen.

1916
Nya konstriktningen dadaism 
föds på Cabaret Voltaire i Zu
rich.

Titanic
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1917
Genom att förklara krig mot 
Tyskland går både USA och 
Kina in i världskriget.

Strejker, demonstrationer och 
uppror i många ryska städer. 
Tsaren sätter in militär mot de 
strejkande. Trupperna gör my
teri. Tsaren abdikerar och arres
teras. En provisorisk regering 
störtas i oktober av bolsjeviker
na i en statskupp. I ledningen 
för nya sovjetstaten märks 
främst revolutionärerna Lenin 
och Trotskij.

26 november föds Bela Rerrich i 
Ungern.

1918
Efter Finlands självständighets
förklaring utbryter blodigt in
bördeskrig i landet. Borgerliga 
vita skyddskårer under Gustaf 
Mannerheim står mot de röda 
socialisterna. Med tysk hjälp 
segrar de vita, 70000 rödgardis
ter fängslas, 12000 dör i läger. 
Mannerheim blir riksförestån
dare.

De tre baltiska staterna förklarar 
sig självständiga.

Västfronten

De allierade sluter vapenstille
stånd med Tyskland och Öster
rike-Ungern i november. I världs
kriget dog närmare åtta miljo
ner människor.

1919
I Tyskland mördas de socialis
tiska agitatorerna Rosa Luxem
burg och Karl Liebknecht av sol
dater ur borgerliga skyddskå
ren.

Lenin

Enligt Versaillesfredens fördrag 
förlorar Tyskland bland annat 
samtliga kolonier och Elsass-
Lothringen, Österrike tvingas 
erkänna de självständiga stater
na Tjeckoslovakien, Polen, 
Ungern och Jugoslavien.

24-årige Jack Dempsey vinner 
VM-titeln i professionell tung
viktsboxning.

1920
I USA förbjuds all tillverkning 
och försäljning av sprithaltiga 
drycker, inklusive öl. Förbudet 
varar i tretton år.

1921
Lenin inför NEP, den nya eko
nomiska politiken, i Sovjetsta
ten.

1922
Irländaren James Joyce publice
rar sin nyskapande roman Ulys
ses.

I Italien formerar Benito Musso
lini den fascistiska rörelsen.

1923
Tysklands ekonomi bryter sam
man. Inflationen galopperar.

1924
53-årige Lenin dör efter flera 
slaganfall. I maktkampen som 
följer segrar Josef Stalin.

Amerikanske kompositören 
George Gershwin gör succé vid 
uruppförandet av Rhapsody in 
Blue.

1925
Adolf Hitler ger ut Mein Kampf, 
skriven under fängelsevistel
se.

I Moskva premiärvisas Sergej 
Eisensteins film Pansarkryssaren 
Potemkin.

1926
31-årige filmstjärnan Rudolf 
Valentino avlider i New York.
100 000 människor närvarar vid 
begravningen.

1927
23 oktober föds Edvin Vesterby i 
Estland.

Första ljudfilmen, Jazzsångaren, 
med Al Jolson i huvudrollen har 
premiär.

Svenskättade amerikanske fly
garen Charles Lindbergh gör 
första ensamflygningen över 
Atlanten.

1928
Skotten John L Baird överför de 
första TV-bilderna från London 
till New York.

I Berlin uruppförs Bertold 
Brechts Tolvskillingsoperan med 
musik av Kurt Weill.

Musse Pigg är huvudperson i 
första tecknade ljudfilmen.

Rudolph Valentino

Charles Lindbergh

Londonprofessorn Alexander 
Fleming upptäcker penicillinet.

Luftskeppet Graf Zeppelin fly
ger från Tyskland till USA på 
111 timmar.

1929
29 oktober: Börskrasch på Wall 
Street, New York. Inledningen 
till lång depressionsperiod i 
både USA och Europa.



SVERIGE

1900
1930

1900
Sveriges befolkning passerar 
fem miljonersstrecket. Medel
livslängden: 55 år för män, 57 år 
för kvinnor. 8 procent av befolk
ningen har rösträtt.

Ellen Key presenterar sin peda
gogik i boken Barnens århundra
de.

1901
I maj införs allmän värnplikt 
och det gamla indelningsverket 
försvinner.

Sven Hedin

Nobelprisen utdelas för första 
gången. Kemi, fysik, medicin, 
litteratur och fred delar på 
150800 kronor.

1902
Vårens storstrejk pågår i tre da
gar. Massorna kräver allmän 
rösträtt.

Forskningsresanden Sven He
din åter i Sverige efter en treårig 
expedition i Centralasien.

Drottning Lovisa och kung Oscar II.

1903
Socialdemokratiska ungdoms
förbundet bildas i maj med K G 
Ossian-Nilsson som ordföran
de.

1904
Riksdagsbeslut om stor skolre
form: realskola och gymnasium 
införs.

1905
Norska stortinget vill lämna 
unionen med Sverige. Inför för
handlingarna i Karlstad inkallas 
45 000 man, 26 oktober upplöses 
unionen på fredlig väg.

Hjalmar Söderbergs kontrover
siella roman Doktor Glas skapar 
debatt.

1906
40 arbetarfamiljer vräks av äga
ren till Mackmyra sulfitfabrik. 
Arbetarna förvägras rätten att 
bilda fackförening. Konflikt i 
sex månader.

1907
Första barnboken för hela fol
ket, Laura Fitinghoffs Barnen 
från Frostmofjället utkommer.

Svenska kullagerfabriken SKF 
startar i Göteborg och tillverkar 
Sven Wingquists uppfinning.

1908
I juli grips 20-årige ungsocialis
ten Anton Nilsson med två 
kamrater. De har sprängt loge
mentfartyget Amalthea varvid 
en engelsk strejkbrytare dödats. 
Nilsson döms till döden för 
brottet men benådas senare.

1908
24 april föds Inga Gentzel.

1909
I augusti inleds den långa 
storstrejken som berör hundra
tusentals svenskar. Sviterna ef
ter storstrejken är svåra: 26000 
arbetslösa och utvandringen ur 
Sverige mer än fördubblas.

Selma Lagerlöf får som första 
kvinna nobelpriset i litteratur och 
köper tillbaka barndomshemmet 
Mårbacka.

1910
I april utbryter strindbergsfej
den. Strindberg angriper Karl 
XII-myten och kollegan Verner 
von Heidenstams patriotism.

Amalthea

1911
Kvinnliga titelreformen debat
teras. Såväl gifta som ogifta 
kvinnor bör tituleras ”fröken”. 
”Min fru” eller ”min dam” an
ses också lämpligt.

Sverige inför som första land 
filmcensur.

1912
Läroboken för småskolan Sör
gården av Anna Maria Roos ges 
ut.

Uppfinnaren Gustaf Dalén får 
Nobels fysikpris.

1913
Ingenjör Ivar Kreuger börjar 
bygga sitt tändsticksimperium.

3 april föds Lennart Öberg.

Lagen om allmän pensionsför
säkring antas av riksdagen. 
Medborgare över 67 år får 45— 
195 kr om året.

1914
Ministären Staaf avgår i protest 
mot Gustaf V:s borggårdstal. 
Parlamentarismen hotas för ett 
ögonblick.

2 augusti mobiliserar Sverige. 
Dagen därpå gör regeringen sin 
neutralitetsförklaring.

1915
Adeln avstår frivilligt från sitt 
sista privilegium; att åtalas i 
hovrätten som första instans.

1916
I oktober börjar sockret ranso
neras.

1917
Ransonering av bröd och kaffe 
införs under vintern.
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Storstrejken 1909

Nio svenska fartyg sänks av rys
ka ubåtar i maj.

Mjölkransonering i juli. Smör
ransonering i november.

1918
Vintern innebär köldrekord. 
Potatisen förstörs. Bränslebris
ten är stor.

Klädransonering i april. To
baksransonering i oktober.

Ny lag införs: fattighus ska er
sättas av ålderdomshem.

12 oktober föds Olle Tandberg.

I december beslutar riksdagen 
om allmän och lika rösträtt.

1919
8 timmars arbetsdag stadgas i 
lag.

Evert Taube ger ut sin första vis
samling Sju sjömansvisor och Bys
san Lull.

Arne Borg

1920
Alkoholransonering genom mot
bok införs. Fyra liter sprit per 
man/månad.

Från 17 april är den svenska gif
ta kvinnan myndig.

Sven Jerring

1921
Dödsstraffet avskaffas.

Kerstin Hesselgren blir Sveriges 
första riksdagskvinna.

1922
Första Vasaloppet mellan Sälen 
och Mora, 22-årige skogsarbeta
ren Ernst Alm vinner.

Folkomröstningen om alkohol
förbud ger förbudsmotståndar
na knapp seger.

1923
4 januari föds Dan Netzell.

Sverige vinner ishockey-EM 
före Frankrike och Tjeckoslo
vakien.

Ny lag ger den svenska kvinnan 
rätt att inneha statlig tjänst.

1924
Första allsvenska fotbollsserien 
spelas. Tolv lag deltar, GAIS 
vinner.

1925
Greta Garbo och Mauritz Stiller 
skriver filmkontrakt i Holly
wood.

Hjalmar Branting dör 4 februari.

126 000 radiolicenser à 12 kronor 
är resultatet av Radiotjänsts 
första verksamhetsår. Hallå
mannen Sven Jerring stor favo
rit.

1926
Statliga Arbetslöshetskommis
sionen hänvisar arbetslösa till 
Stripa-gruvorna där strejk på
går. Socialdemokratiska rege
ringen vill upphäva beslutet 
men avgår efter riksdagsneder
lag.

Ingenjörerna Gustaf Larsson 
och Assar Gabrielsson startar 
med stöd av SKF Volvos bilfa
brik.

1927
Läroverken öppnas för flickor, 
folkskolan obligatorisk för alla 
samhällsklasser, realskolan blir 
4—5-årig.

28-årige Vilhelm Moberg debu
terar med Raskens.

Vid EM Bologna vinner Arne 
Borg tre medaljer och slår 
världsrekord.

1928
15 juli föds tvillingarna Hans 
och Stig Andersson.

Socialdemokraternas nye ord
förande Per Albin Hansson vill i 
samarbete med andra grupper 
förverkliga drömmen om folk
hemmet.

1929
19 januari föds Arne Arvidsson.

12 mars föds John Eriksson.

Sven Utterström vinner som 
förste svensk Holmenkollens 5-
mil. 20-talsmode



STOCKHOLM

1900
1930

1900
Det nya seklet firas med en mid
nattsmässa i Storkyrkan.

Strindbergs Till Damaskus har 
premiär på Dramaten med unga 
hustrun Harriet Bosse i huvud
rollen.

1901
Belysningen på Stockholms ga
tor drivs i ökad utsträckning 
med elektricitet. Gasljuset blir 
omodernt.

De stora Nordiska Spelen hålls i 
februari med grenar som skrid
sko, fäktning, hockey, curling, 
skidstafett och kappridning.

1902
Våldsamma gatukravaller ut
bryter i samband med rösträtts
möten i april. Hjalmar Branting 
uppmanar de 30000 deltagarna 
att med ”beslutsamhet sätta 
samhället i gungning”.

1903
Operasångerskan Kristina Nils
son besöker Stockholm för förs
ta gången på fem år. Denna 
småländska torpardotter bor 
numera i eget franskt slott.

Carl Larsson

Centralposthuset i jugendstil på 
Vasagatan invigs i oktober.

Den efterlängtade hoppbacken 
vid Fiskartorpet i Lill-Janssko
gen tas i bruk.

1904
På Blanchs teater öppnas Stock
holms första fasta biograf.

En av de sista hästspårvagnarna utanför 
mjölkcentralen.

Strindbergs begravning.

Folkmassor välkomnar Otto 
Nordenskjölds sydpolsexpedi
tion när den efter 27 månader 
återkommer till Stockholm.

De sista hästspårvagnarna tas 
ur trafik eftersom hela ringlin
jen nu är elektrifierad.

1905
Riksdagshuset på Helgeands
holmen står klart i januari.

Centralbadet i skön jugend på 
Drottninggatan 88 invigs.

1909
I Hallins konsthandel visas ”De 
ungas” grupputställning. Le
dargestalt är 20-årige Isaac Grü
newald.

I Kungsträdgården mördas che
fen för kustartilleriet general 
Beckman. Gärningsmannen ung
socialisten Vång tar sitt liv.

1910
Hinke Bergegren håller före
drag i Folkets hus om ”kärlek 
utan barn” inför stor publik.

1906
Operans John Forsell örfilar 
upp DN:s musikskribent Wil
helm Peterson-Berger på Gus
tav Adolfs torg.

I Folkets hus håller ryska socia
lister kongress, bland deltagar
na: Lenin och Stalin.

1907
Nordiska museet på Djurgår
den invigs i juni.

23 november avrättas rånmör
daren Ander med giljotin på 
Långholmens fängelsegård. Det
ta är sista avrättningen i Sverige.

1911
Första stora Strindbergsutställ
ningen i Hallins konsthandel vi
sar bokomslag och oljemålning
ar. Vinsten tillfaller nationalin
samlingen till Strindberg som 
startat samma år.

Strindbergs Ett drömspel har ur
premiär på Svenska teatern. In
dras dotter spelas av Harriet 
Bosse.

1908
Efter 15 års diskussioner hängs 
Carl Larssons målning Gustav 
Vasas intåg i Stockholm upp på 
Nationalmuseum.

I februari invigs Kungl Dramati
ska Teaterns nya byggnad vid 
Nybroplan. Strindbergs Mäster 
Olof spelas öppningskvällen.

800 deltagare i Internationella 
rösträttsalliansens kongress i 
Stockholm.

1912
På morgonen 19 maj jordfästs 
August Strindberg. Hundratu
sentals stockholmare följer kor
tegen längs Drottninggatan ut 
mot Norra Kyrkogården.

6 juni invigs femte olympiska 
spelen på nybyggda Stock
holms Stadion. Över 2000 id
rottsmän från 28 länder deltar.

Hjalmar Branting
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1913
Stockholms första gemensam
hetsbad vid Hässelby strand 
öppnas.

22-årige Gösta Ekman stock
holmsdebuterar på Svenska 
teatern i pjäsen Halvblod.

1914
Inför det 30000 man starka bon
detåget håller Gustaf V sitt borg
gårdstal där han kritiserar Staaf
ska ministärens försvarspolitik. 
Folkets vilja ska styra Sverige 
menar Branting och 50000 arbe
tare i en motdemonstration.

Den döende dandyn

1919
Mauritz Stillers film Herr Arnes 
penningar efter Selma Lagerlöfs 
roman, har premiär i septem
ber.

1915
Svenska filmens nationalscen 
Röda Kvarn på Biblioteksgatan 
invigs.

Finländske riksföreståndaren 
Gustaf Mannerheims stock
holmsbesök orsakar protestmö
ten och upplopp.

NK öppnar varuhus på Hamn
gatan och Rådhuset på Kungs
holmen invigs.

1916
Industrimannen Carl Fredrik 
Liljevalchs donation, en mo
dern konsthall invigs på Djur
gården.

1917
Oron inför årets 1-maj möten får 
högerkrafterna att bilda Stock
holms skyddskår.

Dalmasen Ernst Rolf gör revy
succé på Fenixpalatset.

1920
Svenska Akademien erhåller 
Källaren Den Gyldende Freden 
i Gamla Stan i överensstämmel
se med Anders Zorns testamen
te.

1921
Karl Gerhard debuterar i maj 
med sin nyskapande revy Vart 
skall vi annars gå på Folkteatern.

1922
Drottningholmsteatern från 
Gustav III:s tid återinvigs efter 
en nästan hundraårig törnrosa
sömn.

1918
På Stockholms höstsalong visas 
Nils Dardels Den döende dandyn.

1923
Efter tolv års byggande invigs 
Stockholms stadshus ritat av

Ragnar Östberg. Klockorna i 
tornet spelar Örjanslåten kl 
12.00 varje dag.

Som en reaktion på bostadsnö
den i Stockholm bildas HSB, 
hyresgästernas sparkasse- och 
uppbyggnadsförening.

1924
Stockholm är världens telefon
tätaste stad med 25 apparater 
per 100 invånare.

1925
Konstnären, författaren och vis
sångaren Evert Taube gifter sig i 
Jakobs kyrka med hovkonstgju
tare Bergmans dotter Astri.

Gösta Ekman

Europas första skyskrapor, 
Kungstornen på Kungsgatan, 
står färdiga.

1926
I september invigs Konserthu
set vid Hötorget. Den nyklassi
ska byggnaden är ritad av Ivar 
Tengbom.

1927
Bröderna Jakob och Marcus 
Wallenberg övertar som tredje 
generation ledningen för Stock
holms Enskilda Bank.

1928
Nya Liljeholmsbron invigs i ok
tober.

China-teatern vid Berzelii Park 
blir landets största biograf med 
1500 platser. Premiärfilm: Anna 
Karenina med Greta Garbo.

1929
Sportpalatset vid S:t Eriksbrons 
ena fäste börjar ta form.

Gustaf Mannerheim

Stadshusets invigning

Borggårdstalet
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D
jurgårdens Idrottsförening är en av 

Sveriges största och anrikaste idrotts
sammanslutningar, och — som namnet an

ger — uppstod föreningen ute på Djurgården 
i Stockholm. När klubben sedan växte kom 
nya medlemmar från lite varstans i vad som 
nu kallas Storstockholm.

Men namnet levde kvar och blev mer än så 
— en symbol för de egenskaper som bäst ka
raktäriserar äkta djurgårdare, nämligen seg 
styrka och uthållighet, samt trofasthet gent
emot föreningen och de idrottsliga idealen. 
Symboliken fördjupas, när man vet, att det 
var under Djurgårdens vackra ekar som de 
första djurgårdarna fostrades och begreppet 
”djurgårdseken” tog form.

DIF-pionjären Axel Öfversten tillsammans med 
AIK:s grundare Isidor Behrens under en av de stora 
djurgårdsekarna.
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DIF mot AIK på hemmaplan — Stadion.

Djurgårdens väg till att bli landets största 
allroundklubb markerades främst av att 
brottning och boxning upptogs på program
met och blev storsporter tiden kring första 
världskriget. Och medan arvfienden AIK 
slutade med friidrotten och specialiserade sig 
på långa raden bollspel så var Djurgårdens 
signum länge de tunga styrkekrävande spor
terna. Båda föreningarna spelar allt framgent 
förgrundsroller i de mest folkkära idrotterna: 
fotboll och ishockey.

För att klara en så vittförgrenad verksam
het som Djurgårdens krävs det tre saker: 
många offervilliga ledare, gott om rörelse
kapital samt bra lokaler och idrottsplatser. 
Det första har Djurgården lyckligtvis haft i 
övermått. Däremot har kassaförvaltaren ofta 
haft bekymmer, ja för några år hotades gamla 
Djurgården till och med av konkurs. Fast då 
slöt gamla och unga djurgårdare upp som en 
man och stormen reds ut. Med idrottsplatser 
har det varit si och så. Under ett kvartssekel 
var Tranebergs idrottsplats Djurgårdens eget 
tillhåll för fotboll och friidrott. Men slutligen 
lades idrottsplatsen ned. Därmed var djur
gårdsfotbollen hemlös och har så förblivit, 
eftersom föreningens naturliga hemmaare
na, Stadion, endast sporadiskt stått till för
fogande.

Här borde Stockholms stad bättre förstå sitt 
ansvar.
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Backhoppning på Sirishofsberget.

Från Sirishof till Fiskis
Djurgårdens första stora, mästerskapstyng
da idrott blev skidsporten, både i backe och 
längdspår. Det var ingen tillfällighet att så 
blev fallet. Den lilla skara på Djurgården bo
satta ynglingar, som för hundra år sedan bil
dade Djurgårdens IF hade dagligen och 
stundligen tillfälle att studera och beundra de 
medlemmar av norska gardet som trogna sitt 
hemlands seder hoppade backe och åkte ter
räng på hemmagjorda skidor, medan de 
sommartid ägnade sig åt olika friidrottsgre
nar samt kapprodd i vanliga ekor och skjut
ning med salongsgevär.

Någon riktig fart på det hela blev det dock 
inte förrän den stadgebestämmelse togs bort 
som föreskrev att endast på Djurgården föd
da och bosatta ägde rätt att vara med i för
eningen. Under de sista åren före sekelskiftet 
ökade medlemsantalet kraftigt.

DIF:s första tävling i backhoppning ägde 
rum i Sirishofsbacken på Skansen; man hop
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pade från vårdkasberget och ner på Djur
gårdsbrunnsviken is. Till åminnelse av hän
delsen har Djurgårdens IF rest en minnes
sten på vårdkasberget och där högtidlighålls 
varje år föreningens stiftande den 12 mars.

Det finns många vilda historier om djur
gårdsgrabbarnas hopp i denna backe. De 
klumpiga skidorna var oftast bara försedda 
med en tårem. Så var det någon som kom på 
att hoppa i stövlar som var spikade fast på 
skidorna. Redan i första hoppet föll den upp
finningsrike backhopparen, fötterna åkte ur 
stövlarna och sittande i strumplästen såg han 
de stövelförsedda skidorna fara iväg över 
Djurgårdsbrunnsvikens is.

Men snart var stugan för trång. I och med 
att allt fler invånare i innerstaden sökte med
lemsskap i Djurgårdens IF samtidigt som 
backhoppningskonsten utvecklades, blev Si
rishofsbacken inaktuell. I stället blev Fiskar
torpet centrum för föreningens backhoppar
garde.

Visserligen byggdes Stockholms första 
storbacke i Saltsjöbaden med Djurgårdens IF 
som intressent, men den anläggningen kun
de inte konkurrera med Fiskis som låg inpå 
stans knutar.

Det var Skidfrämjandet som med djur
gårdsförvaltningens tillstånd började bygga 
skidbackar vid Fiskartorpet. Den första i ra
den tillät endast hopp på 10 meter. Där hölls 
1892 de första nationella backhoppningstäv
lingarna. Åtta år senare byggdes en något

Skidåkare från DIF vid Fiskartorpet 1906.

Lill-Einar Olsson

större backe, som populärt kallades själv
mördaren. Det var ett mandomsprov för den 
tidens skolungdom att våga hoppa i själv
mördaren. 1904 byggdes den första riktiga 
storbacken. Den var — och är — dimensione
rad för hopplängder uppemot 45 meter. Efter 
bara några år brann backen ner, återupp
byggdes, men brann på nytt för att 1928 ersät
tas av den nuvarande backen av sten, järn 
och betong.

Fiskis blev tummelplatsen för Djurgårdens 
backhoppare och här fostrades på löpande 
band långa rader av storhoppare. Först, äldst 
och mest krönt med mästerskapstitlar var 
Lill-Einar Olsson. Han är den verklige ur
djurgårdaren och legenden; tillsammans 
med brottaren Edvin Vesterby, Djurgårdens 
meste mästare med 16 SM-tecken. Lill-Einar 
var inte bara under flera år Sveriges bäste 
backhoppare utan också budkavleåkare och 
gymnast av stora mått. Vidare hjälpte han 
Djurgården till tre SM i fotboll.

År 1908 erövrade Lill-Einar den nyuppsatta 
Fiskartorpspokalen och två år senare vann 
han de första SM-tävlingarna i backhopp
ning som hölls i Sverige. Denna SM-titel tog 
han ytterligare fyra gånger. Suverän var Lill-
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Olof Tandberg i Saltsjöbadsbacken.

Menotti Jakobsson, Olof Tandberg och Lill-Einar Ols
son 1914.

Einar också i nordisk kombination där han 
hemförde sju SM-titlar.

Själv minns jag Lill-Einar bäst från några 
fotbollsderbyn mot AIK på Stadion under 
första världskriget. Man fascinerades av den 
lille högerinnern, som alltid bar en keps på 
sniskan på huvudet. Det var en vana han 
hade sedan skolåldern då kamraterna retade 
honom för hans ilsket röda hårfärg.

Lill-Einars efterföljare i Djurgårdens mäs
targarde var Nisse Lind och Menotti Jakobs
son med två SM var. Axel Herman Nilsson 
dominerade klubbens backhoppning på tju
gotalet med tre raka SM 1922—1924.
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Andra kända backhoppare i Djurgården 
var de fyra bröderna Tandberg: Bengt, Ejnar, 
Gunnar och Olof samt Oscar Bomgren och 
Axel Norling, den senare mycket känd och 
anlitad som backkonstruktör.

Budkavle à la Hedjerson
Djurgården hade även berömda längdåkare 
när seklet var ungt. Det stora namnet var Nils 
Adolf Hedjerson. Han kom till Stockholm 
från Hälsingland som tjugoåring, öppnade 
glasmästeri i Saltsjöbaden och anslöt sig till 
Djurgården. 1910 vann han det första svens
ka mästerskapet på 30 km, men hans speciali
tet var skidorientering och budkavlelöpning. 
Tillsammans med brödratrion Albin, Albert 
och Alfred Sandström bildade han Djurgår
dens sägenomspunna budkavlelag, som upp
repade gånger besegrade norrlandsklubbar
nas storrännare. Många historier var i svang 
när det gällde att överlista norrlänningarna.

En gång, under den nationella budkavle
tävlingen 1910, åkte Hedjerson andra sträc
kan och gick ut som tolfte man. Det hade bör
jat skymma och skidlöparna fick åka större 
delen av sträckan i mörker. Här var Hedjer
son betydligt bättre rustad än sina medtävla
re eftersom han hade med sig en elektrisk 
lykta, medan de andra fick klara sig med 
tändstickor. Hedjerson tog också in meter ef

STORA

på skidor
Söndagen den 27 Febr. kl. 1,15 e. m.

i Artilleribacken
9 av Djurgårdens bästa hoppare:

Menotte Jakobsson, K. Andersson, Svedberg 
B. Karlsson o. s. v., mot

Boström och Mattsson m. fl.
20 tävlande A. 5:s musikkår

Spårvagnen stannar vid avtagsvägen till backen

Uplands Idrottsförbund

Entré (nöjesskatt inräknad) 2 kr. Barn under 15 år 50 öre

DIF:s hoppare är dragplåster på skidtävlingarna. Fast 
affischnamnet nummer ett är felstavat. Menotti ska 
det vara.

Start för 3-milen. Saltsjöbadsdagen 1911.
Alfred Sandström, första fr v, Albert Sandström, tred
je, Albin Sandström sjätte, Nils Adolf Hedjerson, 
sjunde.
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Ett budkavelag: Nils Adolf Hedjerson, tv samt brö
derna Alfred och Albert Sandström.

ter meter på förtruppen. Större delen av 
sträckan följde han deras spår, men när un
gefär en tredjedel återstod av löpningen tog 
Hedjerson ut ett eget spår, som var betydligt 
genare än konkurrenternas. När dessa fortfa
rande hade långt kvar fick de höra att Hedjer
son hade siktats nära mål. Ingen trodde det 
var möjligt utan utgick från att meddelaren 
tagit fel. Men ryktet talade sanning och un
der folkets jubel gick en fräsch Hedjerson i 
mål som förste man. Med denna skidlöpar
bragd bäddade han för Djurgårdens seger i 
tävlingen. Albin Sandström på sista sträckan 
hade inga problem att hålla undan för norr
länningarna. På så sätt erövrade djurgårdsla
get för alltid Oscar II:s vandringspris.

Efter den aktiva tiden gjorde sig bröderna 
Sandström, som stammade från Umeå, ett 
stort namn genom att i Stockholm starta en 
skidfabrik, där de lanserade nya skidkonst
ruktioner. Familjen Sandström komplettera
des av systern Nanny och Alberts fru Sigrid. 
Båda var framstående längdåkerskor. Sigrid 
var medlem av det lag som vann Djurgårdens 
första SM-tecken bland kvinnorna. Tävling
en gällde längdskidåkning, lag 10 km. De öv
riga deltagarna i djurgårdslaget var Karin 
Boliner samt Ester Hedjerson, dotter till Nils 
Adolf.

Andra framstående längdåkare från den 
här tiden är Joel Eng och O.B. Hansson.

Låt oss heller inte glömma bort, att Nils 
Adolf Hedjerson i olika funktioner verkade 
som ledare och under åren 1925—28 var ord
förande för Djurgårdens IF.

Fotbollen gör entré
Kring tiden för Djurgårdens födelse infördes 
fotbollen i Sverige och inkörsporten blev 
Göteborg. Inspirerat av inflyttade skottar 
blev Örgryte den första svenska klubb som 
på allvar tog upp spelet för att sedan helt do
minera under 1800-talets sista decennium. 
Djurgården och AIK med flera stockholms
föreningar var inte sena att följa efter. Stock
holmsklubbarna var emellertid handikappade 
av att inte ha tillgång till riktiga planer förrän 
Idrottsparken invigdes år 1896. Då hade Ör
gryte redan under åtta år förfogat över egen 
idrottsplats i Balders Hage.

Djurgårdens matcher under de första åren 
finns bokförda i gulnade arkivpapper. Redan 
då grundlades arvfiendeskapet med tvilling
en AIK. Statistiken vet berätta att av Djurgår
dens matcher 1899—1900 spelades åtta mot 
AIK. Resultat: 2 vunna 2 oavgjorda och 4 för
lorade. Men Djurgården gick mot bättre ti
der. 1901 spelades 22 matcher, varav 10 mot 
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AIK och lika många mot Swithiod. Det här 
årets lysande facit blev 19 vunna, 3 oavgjorda 
och inte en enda förlorad.

1902 bildades Svenska Bollspelsförbundet, 
som fick en kort livstid men hann med att ar
rangera Sveriges första serietävling. Den kal
lades Stockholmsserien och bestod av sju 
lag, som spelade enkelserie. Det blev en strå
lande triumf för Djurgården: seger i alla sex 
matcher. Därefter följde Swithiod, Sleipner 
och AIK. Sedan dröjde det till 1910, innan 
den första svenska serien med lag från olika 
städer infördes på privat initiativ.

Så mycket livligare blev cup-spelet. 1896 
startade Svenska Fotbollförbundet tävlingen 
om svenska mästerskapet efter utslagsmetod. 
Örgryte stod i särklass de första åren och 
vann SM-finalerna utan att släppa in ett enda 
mål. AIK stack emellan med att slå Örgryte i 
två finaler men sedan återtog göteborgarna 
kommandot, nu med Djurgården som främsta 
utmanare. Det blev finalförluster 1904, 1906 
och 1909 mot Örgryte och 1910 mot Göte
borgskamraterna .

1912 blev året då vinden vände; föreningen 
stod äntligen vid målet. Djurgården vann sin 
första SM-titel i fotboll och fick samtidigt en

Djurgårdens IF:s fotbollslag 1901.

DIF:s fotbollslag samt ledare och anhängare 1905 på 
gamla Idrottsparken, där Stadion numera ligger. 
Bland de blårandiga märks: Ivar Friberg, första fr v 
Lill-Einar Olsson, fjärde, Axel Schörling, femte. Över 
mängden höjer sig Johan af Klercker iförd plommon
stop.
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Fotbollsmästerskapet till 
Stockholm.

Djurgårdarna slå Örgryte med 
3 mål mot 1.

Ett utomordentligt spel trots on hård
frusen plan.

Det gamla ordspråket ”tredje gån
gen gillt” passar bra in på årets final
match om fotbollsmästerskapet, ty först 
i tredje matchen lyckades de båda fi
nalisterna, Djurgårdens I. F. och Ör
gryte I. S., komma till ett afgörande.

en första matchen spelades, som be
kant, på Stadion med resultat att in
tetdera laget fick något mål. Den and
ra matchen, som spelades på Valhalla i 
Göteborg, slutade likaledes oafgjord 
med 1 mal för båda lagen. Så möttes 
då för tredje gången de båda kontra
henterna i går middag kl. 1 ute på Rå
sundas plan inför en intresserad och fry
sande publik på mellan 3- och 4,000 per
soner. ”Väglaget” var långt ifrån det 
bästa. Hela planen var frusen och hal 
och utefter kanterna lågo hela små snö
vallar som skyfflats af från planen. 
Luften var äfven kall och de solstrålar 
som kunde leta sig fram mellan moln 
tapparna värmde föga.

Oafgjordt spel under första halftid, ehu
ru Örgryte var det bättre laget.

Under domarskap af sergeant Thulin 
från Göteborg ställde lagen upp, Ör
gryte i sina röda tröjor och Djurgårdar

DIF:s fotbollslag som 1907 erövrade Vicanderska skölden.

na i sina välkända svart- och blårandi
ga färger. Örgryte, som valde sida, 
föredrog att spela med solen i ryggen 
och det blef alltså Djurgårdarna som 
hade afsparken. Det första försöket 
till anfall stoppas omedelbart, och Ör

gryte forwards flytta spelet bort mot 
Stockholmsmålet. Djurgårdarna synas 

dock alltifrån början varit i spelhumör, 
och när deras centerforward leder upp 
ett snabbt anfall svepa de öfver planen 
i välberäknadt samspel, som resulterar 
i en hörna vid Örgrytemålet. Den läm
nar dock intet resultat, men ögonblicket 
därefter är Nordenskiöld åter framme, 
passar bollen fyra meter framför mål
öppningen till Einar Olsson, som skju

ter i samma ögonblick som domaren 
rättvisligen blåser för off side. Berg
ström ooh Levin sopa emellertid snart 
åter rent framför eget mål och lilla 
Dahlberg i Djurgårdsmålet får mjuka 
upp sina stelnade lemmar med några 
famntag med bollen, som kommer hård 
och obeveklig susande mot maggropen 
efter att ögonblicket förut haft beröring 
med Myhrbergs snabba fot. Frykman 
visar från första stund att han är i spel
humör och presterar ett briljant för
svarsspel, hvilket gör att Djurgårdar
nas forwards åter kunna ge Bergström 
ett hårdt arbete. Lill Einar är mer 
snabb i vändningarna än vanligt, men 
Örgrytes försvar ger honom vid olika 
tillfällen en påminnelse om hans död
lighet, och efter hvar gång som han 
klämts mellan Gustaf Sandbergs och 
Levins försvarliga kroppshyddor vän 
tar man att han skall bli liggande där. 
Men han synes nu en gång vara gjord 
af sten och reser sig åter glad och ny 
ter, trycker mössan djupare öfver öro
nen och är så färdig att än en gång 
spela sina motståndare ett spratt med 
bollen.

Efter några hotande situationer fram
för Djurgårdsmålet komma stockhol
marna upp i samladt anfall och utan 
att man riktigt vet hur det gått till lig
ger bollen i Örgrytes mål. Den sköts 

dock från vänstersidan och gick in tätt 
intill vänstra målstolpen, utan att 
Bengtsson hann komma emellan.

Efter detta första mål, som hälsades 
med obeskrifligt jubel, spelar Örgryte 
upp sig afsevärdt och dominerar stund
tals helt och hållet. Det utjämnande 
målet låter heller icke vänta på sig 
länge. Efter ett inkast skicka Örgry
tes halfbackar ut bollen på vänstersi
dan, där den dras upp mot D. I. F:s 
mål, och cirka 15 meter från öppningen 
skjuter vänster inner. Dahlberg fångar 
dock bollen, men blir omedelbart attac
kerad af höger inner, som äfven lyckas 
peta bollen i mål. Spelet står nu lika, 
och de minuter som återstå på första 
haltid förgå utan att något ytterligare 
mål göres.

Djurgårdarna betydligt öfverlägsna un
der andra halftiden.

Örgrytes afspark inleder andra half
tiden, som ändtligen skulle bringa ett 
afgörande i den segslitna striden om 
mästerskapet. Den snabba och val 
samspelta göteborgska forwardskedjan 
ger Djurgårdarnas goda försvar 
mycket hårdt arbete, men nu, som 
så många gånger förr, visar det sig 
att en forwardskedja icke kan mycket 
uträtta, då icke halfbackarna under
stödja anfallen med den ihärdighet som 
ett godt fotbollsspel fordrar. Det ar 
därför de flesta gånger med en viss 
nonchalans som stockholmarnas försvar 
tar emot de framstormande rödblusar
na, och särskildt tycktes Frykman och 
Putte Öhman icke alltför imponerade 
af motståndarnas närgångenhet. En 
kvart in på andra halftiden börja Djur
gårdarna sin famösa spurt. Det blir i 
ett tag en rasande fart i spelet och 
man märker lätt nog att hvar man i la
get är besjälad af den tanken: Nu el
ler aldrig! Ju mer Djurgården pressar, 
desto mer påtagligt blir det hurusom 
Örgryte litar så godt som helt och hål
let på sina backar, som också prestera 
ett charmant försvar, men som dock i 
längden icke kunna hålla tio man från 
lifvet på sig. När därför Djurgårdarna 
genom en finurlig placering och en 
kallblodig petning af bollen från Einar 
Olssons sida togo ledningen af spelet, 
var detta endast hvad man hade väntat 
och hvad laget efter en stunds bril
jant »pel ärligen förtjänade. Efter den
na framgång för Stockholmslaget force
rade Örgryte det ena snabba anfallet 
efter det andra, men förgäfves. Än en 
gång fick Bengtsson till egen och alla 
göteborgarnas förtrytelse plocka fram 
bollen ur egna nätmaskor sedan den 
helt lätt berört Levin och på så sätt 
fått en för målvakten oberäknelig rikt
ning. 3 mål mot 1! Detta blir för 
mycket för den gamla veteranen Eric 
Bergström, som nu Ar efter är 
varit med om att spela hem 
mästerskapet åt sitt sällskap. Han 
går själf upp i forwardskedjan och 
det blir genast mer hotande vid alla an
fall från Örgryte. Stockholmarna lyc
kas dock hålla honom på tillräckligt 
långt afstånd från målet, och när do
marens pipa ljuder för full tid, står 
Djurgårdens L F. som segrare i mat
chen och som årets mästerskapslag i 
fotboll. En hård och välförtjänt se
ger för Stockholms mest populära fot
bolsspelare!

Fix.

Ur Dagens Nyheter 18/11 1912.
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Axel Schörling

Djurgården vann svenska fotbollmästerskapet.
Besegrade A. I. K. med 3―1. — En mycket hård match inför 7,000 åskådare.

(Med bild.)

hett eftertraktad revansch på Örgryte med 
seger 3—1 i finalen. Det blev ytterligare tre 
svenska mästerskap för Djurgården under 
cupens tid, nämligen 1915, 1917, och 1920.

Under den ”förhistoriska” tiden 1891— 
1915 kunde Djurgården bokföra 320 matcher, 
varav 190 vunna, 46 oavgjorda och 84 för
luster.

Fyra fotbollslegendarer
Uppgifterna om vilka som spelade i Djurgår
dens lag åren kring sekelskiftet är inte särskilt 
utförliga. Fyra namn tillhör dock den skara 
legendariska urdjurgårdare som tjänade sin 
förening både som aktiva och ledare.

Johan af Klercker som funktionär vid skidtävling.
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Lill-Einar Olsson är tidigare omnämnd. 
Han tog alltså tre av sina 16 SM tillsammans 
med fotbollslaget. Åren var 1912, 1915 och 
1917. Lill-Einar kom med i laget redan 1905. 
Där spelade han högerinner, fruktad som 
dribbler och skytt. Lill-Einar blev flera gånger 
uttagen att spela i fobollslandslaget men av
böjde alltid. Han lär haft svårt att få tillräck
ligt med ledighet från sitt arbete på posten.

Axel Schörling var en skicklig och teknisk 
allroundspelare. Han kunde spela på alla 
platser i laget och har gått till eftervärlden 
som uppfinnare av den sk ”schörlingen”. 
Begreppet innebär en bakspark över hu
vudet, som är föregångare till bicykletas. I 
Djurgården hade Axel Schörling en mång
fald ledaruppdrag. Han satt i överstyrel
sen ett tiotal år. Ännu längre var han ord
förande i brottningssektionen. Senare hade 
han samma post i Sällskapet Gamla Djurgår
dare.

Johan af Klercker vaktade i sin ungdom 
Djurgårdens mål och när denne jätte kastade 
sig efter ett skott var det — som någon senare 
skrev — som om ett av Stadiontornen rasat 
omkull.

Sedan blev Klercker mångårig sekreterare i 
Djurgården och redaktör för föreningens 
medlemsblad samt sportchef på Svenska

Dagbladet. Jag skulle kunna berätta hur 
många roliga historier som helst om honom, 
ty Klehan, som han kallades, var en skämtare 
av Guds nåde. Ändå led han av skelettelefan
tiasis, som gav honom ett väldigt huvud och 
händer stora som kappsäckar. Något av ett 
Frankenstein-utseende, ägnat att skrämma 
små barn på flykten. Men han var världens 
snällaste och hjälpsammaste människa där
till utrustad med ett fenomenalt minne. Vil
ket gjorde, att vi hans yngre kollegor alltid 
kunde ringa upp honom och fråga om något 
namn eller resultat.

Fastän Bertil Nocke Nordenskjöld är yngre 
än de tre nämnda måste man räkna honom 
till denna exklusiva krets av legendarer. Un
der fjorton år (1928—1942) ledde han som 
ordförande föreningens öden. Nocke var in
nan dess en av hörnstenarna i Djurgårdens 
första storlag i fotboll. Han spelade som back 
eller halvback i samtliga djurgårdslag, vilka 
var uppe i 11 finaler och vann 4 i gamla 
utslags-SM. Under denna tid spelade han 8 
landskamper, bl a i OS-laget 1920. Under sin 
militära karriär till majors grad sysslade han 
mycket med militär idrott och var 1918 Sveri
ges bäste bajonettfäktare.

Innan kavalkaden fortsätter med Djurgår
dens alla fotbollsstorheter under den första

Bertil Nocke Nordenskjöld tv.
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Tranebergs IP

DIF i kämpatagen på Tranan.

ket idag låter fantastiskt billigt, men innebar 
mycket pengar på den tiden. Stadsfullmäkti
ge gav ett anslag på 12 000 kr och 15 000 kr lå
nade Djurgårdens överstyrelse i bank. Det 
var ändå ett finansiellt vågspel. Som alltid i

Ur Stockholmstidningen den 2/10 1911. Övre bilden: 
Kronprinsen förklarar Djurgårdens nya idrottsplats 
invigd. Nedre bilden: Uppvisning av gymnaster från 
KFUM.

framgångsrika tiden, måste jag berätta histo
rien om hur djurgårdsfotbollen fick sitt första 
egna hem.

Kronprinsen var förste 
man på Tranan

Inför de stundande olympiska spelen i Stock
holm 1912 var de ansvariga tvungna att ord
na med tillräckligt många arenor för fotbolls
turneringen. Därför kom Råsundas och Tra
nebergs idrottsplatser att byggas, båda fick 
ordentligt tilltagna åskådarläktare.

Fotbollförbundets diktatoriske ordföran
de Anton Johansson erbjöd Djurgården att 
tillsammans med AIK och förbundet samgå 
om råsundabygget, men väl vetande att den 
mäktige Anton gillade AIK mycket mer än 
Djurgården tackade man nej, och nappade 
istället på ett anbud från Stockholms stad att 
få disponera ett område vid Tranebergsbrons 
västra landfäste, där idrottsplatsen skulle 
byggas.

Den 8 augusti 1910 beslöt Djurgårdens sty
relse att skriva kontrakt med stan på 25 år. 
Hela anläggningsprojektet med fotbollsplan, 
löparbanor och läktare gick på 40000 kr, vil

Idrottsplatsen vid Tranebergsbro 

inviges.
En vacker gymnasistikuppvisning. — Djurgården slår 

A. I. K. i fotboll med 3—1.
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Djurgården — Svenska mästare 1915
Stående: Gotte Johansson, Lill-Einar Olsson, Kalle 
Schlaaf, Jean Söderberg (reserv), Sten Knata Söder
berg, Kalle Karlstrand.
Sittande: Bertil Nocke Nordenskjöld, Melcher Jo
hansson (Säwensten), Götrik Putte Frykman, Ragge 
Wicksell, Vicke Jansson, och längst fram: Kalle Runn.

krislägen slöt emellertid medlemmarna upp 
som en man och tecknade bidrag.

I oktober 1911 kunde Tranan — som idrotts
platsen gemenligen kallades — invigas av 
kronprins Gustaf Adolf efter ett högstämt 
fosterländskt tal av ”den svenske idrottens 
fader” Viktor Balck. De 1659 åskådarna, som 
transporterats med ångslupar från Söder 
Mälarstrand eller promenerat den långa vä
gen runt Ulvsundasjön, kunde sedan glädjas 
åt att Djurgården slog arvfienden AIK med 
3-1.

Djurgården-Sleipner på Stadion.

Det blev enklare att ta sig till Tranan när 
flottbron kom till något år efter invigningen. 
På den traskade jag många gånger för att se 
Djurgården spela. Ibland, när publiken var 
stor, sjönk bron ner av tyngden så att vattnet 
trängde in och man fick sedan stå och se mat
chen i genomblöta strumpor och skor.

Tranebergs idrottsplats blev väl aldrig nå
gon lysande affär men den fyllde sitt ända
mål och sorgen blev stor när staden 1935 sade 
upp hyreskontraktet.

Första blårandiga 
fotbollsmästarna

Djurgårdens stjärnspelare anno dazumal 
återfinner man i de fyra lag som under tiden 
1912—20 vann SM. Två spelare var med 
samtliga fyra gånger, nämligen den tidigare 
nämnde Nocke Nordenskjöld och Ragge 
Wicksell. Båda var försvarsspelare. Wicksell 
var ofta anlitad i landslaget. Han spelade 33 
landskamper och deltog i OS både 1912 och 
1920.

Andra stöttepelare i laget 1912, som på Rå
sunda finalslog Örgryte med 3—1 var förstås 
Lill-Einar Olsson, iförd sin bekanta keps, och 
försvarsklippan, Götrik Putte Frykman, väl
dig och kämpastark. Putte debuterade redan 
som skolpojke i Djurgårdens A-lag och var 
lika bra i bandy som i fotboll. I båda dessa 
bollspel vann han två SM i Djurgården.

1915 vann Djurgården på nytt över Örgryte, 
nu med 4—1. Den tiotusenhövdade publiken 
fick nya gunstlingar i den säkre målvakten 
Kalle Runn, högeryttern Gotte Johansson 
som trippade fram så nätt och därför fick 
smeknamnet Fröken, och vänstervingen, 
den lille finurlige innern Sten Knata Söder
berg samt slutligen centringssäkre yttern 
Kalle Karlstrand.

1917 vann Djurgården finalen över AIK 
med 3—1. Nya bekantskaper var målvakten 
Fritte Rudén och rivjärnet, vänsterbacken 
Einar Hacko Hemming.

Men det allt överskuggande namnet var 
Kalle Köping Gustafsson som hade kommit 
till Djurgården från Köping året innan. Han 
blev under tio års tid en ovärderlig tillgång 
med sin stora räckvidd, förträffliga teknik 
och sin utomordentliga målfarlighet i huvud
spelet. Köping spelade 32 landskamper och 
har ett olympiskt rekord för fotbollspelare 
som han är ensam om i Sverige, och troligen 
också i världen, nämligen som deltagare i 
fyra OS i följd 1908, 1912, 1920 och 1924, sista 
gången dock bara som reserv.
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Djurgårdens N:o 10.

Idrotts-Förenings
Medlemsblad

Djurgårdens Idrotts-Förenings organ för idrott och skytte

9:e årg.

En bild från massakerdagen i Stadion den 21 okt.
Einar Olsson och Köping våga lif och lemmar framför Göteborgs-målet.

Utkommer med 12 nummer 

om året och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar.

Ägare: DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING. 
Ansvarig utgifvare: J. C. N. af KLERCKER. 

Redaktör: EINAR JOHANSSON 
Tidningens expedition: Riddaregatan 17.

A. T. * 1 27, * 58 42, R. T. 75 38.

1917
ANNONSPRIS:

10 öre pr mm. spalthöjd, 
(spaltbredd 100 mm).

Marginalannons 10 kr.
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Danskdödarna från 
huvudstaden

Samma år som Kalle Köping började spela i 
Djurgården, 1916, vann han sin största seger 
som en av förgrundsfigurerna i det lag som 
vann den historiska första segern över Dan
mark.

Djurgårdens legendariska fotbollsstjärnor 
är för mig oupplösligt förenade med denna 
match som spelades den 8 oktober och sluta
de med 4—0 seger för Sverige. Jag var elva år 
och hade samlat ihop tio-öringar av mina vec
kopengar till en krona, så att jag skulle kunna 
gå in på ståplats och se mina idoler. Och vil
ken match jag fick se!

Envåldshärskaren i fotbollförbundet Anton 
Johansson hade kommit ihop sig med göte
borgarna — ”dom är inga riktiga svenskar” 
löd hans ord — och hämnades genom att ta ut 
ett landslag bestående endast av stockholma
re. Fem från vardera Djurgården och AIK 
samt målvakten Peta Almqvist från Wester
malm. Han hade tidigare gjort succé mot det 
amerikanska lag som gästat Sverige. Ameri
kanarna hade ingen aning om europeisk 
”soccer”-fotboll utan praktiserade rena 
sparka-och-spring-spelet från hemlandets 
typ av fotboll. I och med detta kunde de spela 
jämnt med de svenska lagen.

Anton Johansson gjorde då genidraget att 
städsla den amerikanske tränaren Daven
port. Denne förlades tillsammans med laget 
som tagits ut mot Danmark, på internatläger

Det otroliga hände

och Stockholmarna fingo för första gången se en svensk 

boll hitta rätta vägen till ett danskt federationsnät.

i Saltsjöbaden. Där bedrev Davenport rena 
slavdriveriet och grabbarna blev så slutkörda 
att de knappt kunde gå ur sängen på morg
narna. Resultatet blev en hästkondition som 
tillät de våra att helt enkelt springa ifrån de 
överlägsna danska teknikerna och köra luf
ten ur dem.

Det svenska landslaget som den 8 okt 1916 äntligen 
vann en landskamp mot Danmark efter fem raka för
luster och 0—24 i målskillnad: Rune Bergström (AIK), 
Iffa Svensson (AIK), Ragge Wicksell (DIF), Bruno 
Lindström (AIK), Kalle Köping Gustafsson (DIF), 
Peta Almqvist (Westermalm), Götrik Putte Frykman 
(DIF), Louis Groth (AIK), Kalle Karlstrand (DIF), Sten 
Knata Söderberg (DIF), Todde Malm (AIK) samt trä
naren Davenport.
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Elvaåringens minnesbilder från den märk
liga 4—0 segern blev klara och entydiga. Jag 
kan ännu för min inre syn se hur Djurgårdens 
väldige centerhalv Putte Frykman stod som 
en vågbrytare mot de danska anfallsvågorna 
och i det närmaste utplånade den berömde 
danske centern Poul Tist Nielsen. Detsamma 
gjorde djurgårdaren och vänsterbacken Rag
ge Wicksell med den icke mindre berömda 
finurligt zick-zack dribblande högerinnern 
Mikael Rodhe. För att nu inte tala om de tre 
djurgårdarna i anfallslinjen. Det var Kalle 
Karlstrand som pricksköt första målet ur liten 
vinkel, det var lille Sten Knata Söderberg 
som grundlurade målvakten Sophus Han
sen, så att AIK-centern Iffa Svensson kunde 
skjuta tredje målet, och där fanns framförallt 
vänsterinnern Köping Gustafsson och hans 
suveräna huvudspel, som ledde till andra 
målet.

När den holländske domaren Tervoigts 
pipa ljöd för full tid tackade lyckliga svenska 
spelare varandra på det stillsamma sätt som 
då var brukligt — inga kramar, kyssar eller 
omfamningar. Min sista minnesbild innan 
jag traskade hem till Vasastan utan att rätt 
förstå vilken stor historisk händelse jag be
vittnat, gällde en man som föll ner på knä på 
gräsmattan och med knäppta händer sträck
te armarna mot skyn. Det var den djupt reli
giöse tränaren Davenport som tackade sin 
gud för segern.

1920-talet började bra för Djurgården. För
eningen vann sitt fjärde SM genom att final
slå Sleipner med 1—0. Nya i mästarlaget var 
den fine ytterhalvan Abbe Öijermark och 
centern Harry Sundberg.

Einar Hemming och Harry Sundberg på Tranebergs 
IP.

Sundberg slog in segermålet på straff, efter 
det att Kalle Köping fallit i Sleipners straff
område vid en hörna.

Såväl Harry Sundberg som Kalle Köping 
blev uttagna till OS i Paris 1924, där Sveriges 
fotbollslag tog brons. Medan Köping fick 
nöja sig med att vara reserv ingick Sundberg 
i laget.

I och med SM-guldet 1920 var den första 
storhetstiden lyktad. Djurgården lyckades 
inte kvalificera sig till allsvenskan som starta
de 1924. Till säsongen 1927/28 hade man 
dock lyckats ta steget upp från division II. 
Fast glädjen blev kortvarig eftersom Djurgår
den redan säsongen därpå var tillbaka i två
an, där laget spelade så dåligt att det degrade
rades ytterligare ett steg. Så det sista halvåret 
på 20-talet tillbringade det forna mästarlaget 
i division III.

Stående fr. v.: Charles Brommesson, Sven Rydell, ”Pära” Kaufeldt, Tore Keller, Rudolf Kock och tränaren 
Josef Nagy. Knästående i mitten: Gurra Carlsson. Knästående fr. v. Sven Friberg, Axel Alfredsson, 

Sigge Lindberg, Fritiof Hillén och Harry Sundberg.

Harry Sundbergs diplom från OS 1924.
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PROGRAM
— vid —

Djurgårdens Idrottsförenings 

INTERNATIONELLA 

BROTTNINGSTÄVLINGAR
(GREKISK-ROMERSK STIL)

i Cirkus Ernesto, Götgatan 50
Söndagen den 5 Dec. 1915 kl. 1,30 e. m.

TÄVLINGSFUNKTIONÄRER:

Djurgårdens sektioner, att de inte hade nå
gon varaktig hemvist utan ideligen måste 
flytta till nya lokaler.

Mest stationära blev brottarna. De höll från 
1923 till i ett hus på Döbelnsgatan, nr 97. Och 
vilken lokal det var! Den värmdes upp av en 
vanlig vedkamin. Tvättvatten fick man ha i 
hinkar och baljor.

Nog blev de härdade, gamla tiders brottare.
Djurgårdens brottningssektion bildades 

den 13 januari 1911 med Sven Låftman som 
ordförande. Låftman, som löpt 400 m på OS 
i London, var en idérik, mångsysslande id
rottsledare och en äventyrlig storaffärsman.

Låftman och de övriga i brottningssektio
nen tog genast sikte på OS i Stockholm 1912 
för att försöka få med några brottare i spelen. 
Uttagningstävlingar inför OS skulle ske un
der hösten 1911 på Cirkus i Stockholm. Men 
Stockholms polismästare satte till en början 
stopp för tävlingarna. Han förbjöd all brott
ning i huvudstaden med motivering att den 
var skadegörelse på person. En stor skandal 
var under uppsegling.

Då ingrep Sven Låftman. Som ledamot i or
ganisationskommittén för OS uppvaktade 
han kronprins Gustaf Adolf, vilken var kom
mitténs mycket energiske ordförande, med 
bön om ingripande. Kronprinsen blev tvär
arg och beordrade polismästaren att omedel
bart upphäva förbudet.

Tävlingsledare; ....... Kamrer Herr Carl Hellberg med bi
träde av Herr C. Hj. Skoglundh.

Överdomare:..............  Herr J. Sjökvist.
Domare: ........... Hrr D. Karlsson, A. Tirkonen och 

C. E. Lindblad.
Sekreterare och tidtagare: . Herr Thure Lager.
Läkare: .............................. D:r K. A. E. Fries,
Pressens adjutant: . ... . Herr C, Sundholm.

Polismästaren sätter P 
för brottningen

Brottning och boxning räknas till Djurgår
dens kärnidrotter. De har erövrat lejonpar
ten av föreningens flera hundra svenska 
mästerskap och har frambragt en lång rad in
ternationellt ryktbara mästare med olympi
ska samt VM och EM-meriter. De flesta av 
dessa berömdheter kom fram under seklets 
första decennier, ofta i mycket spartanska 
miljöer. Brottarna och boxarna hade nämli
gen det gemensamt med många andra av
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Bröderna Svensson på 
världens mattor

Vid Stockholms-OS fick Djurgården med sex 
brottare. Det kan tyckas många men vid den
na tid var Djurgården den enda föreningen i 
Stockholm som hade brottning på sitt pro
gram. De andra brottningsklubbarna hade 
tvingats lägga ner verksamheten av olika an
ledningar, något som innebar att Djurgården 
fick en rad duktiga brottare från de upplösta 
klubbarna. Fram till 1924 var sedan djurgår
darna ensamma om att brottas i huvudsta
den, och när brottarklubben Athén det året 
bildades, var det följden av en utbrytning ur 
Djurgården.

Den tekniskt skicklige Gottfrid Svensson 
var en av djurgårdsbrottarna som deltog i 
OS. Han hade 1911 vunnit den första SM-ti
teln i brottning åt Djurgården och vann ytter
ligare sex SM omväxlande i fjäder och lättvikt 
och i båda stilarna. Gotte krönte verket med 
att bli olympisk silvermedaljör 1920 i Antwer
pen. Han utförde sedan under många år ett 
stort arbete som ledare och domare i både 
Djurgården och brottningsförbundet.

Gottfrids yngre bror Fritiof var en hårdför 
brottare som 1922 blev världsmästare i ban
tamvikt efter att två år tidigare ha tagit OS-
brons i fjäder. 4 SM vann han desslikes.

DIF-brottningens deltagare i Stockholm-OS 1912.
Stående: Sven Olsson, mellanvikt, Viktor Mellin, 
mellanvikt, Ragnar Fogelmark, mellanvikt, Gottfrid 
Svensson, lättvikt.
Sittande: David Karlsson, tungvikt, Hjalmar Johans
son, domare och ledare, Ivari Tuomisto, tränare samt 
Alrik Sandberg, tungvikt.

Andra storheter i det äldre gardet var tung
viktaren Knut Wasström, som vann SM 
1916—17, den elegante Arvid Östman, mäs
tare 1926 och lättviktaren Wille Pettersson 
mästare 1916.

Fritiof Svensson

Gottfrid Svensson mot Spartas Gustaf Malmström på 
Tranan.
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Harry Wolff

Gustaf Andersson

Linnéas friluftsboxningar vid Aspudden 1925: Nisse 
Ramm slår knock-out på Harry Stenman.

Pris 10 öre.

Oscar Andrén

20-talets glada pugilister
Boxarna var nästan tio år efter brottarna i star
ten, vilket inte är så underligt, eftersom ama
törboxningen inte började på allvar förrän 
svenska boxningsförbundet bildades 1919. 
Men sedan blev det full fart och inte minst 
gällde det Djurgården. Under 20-talet befol
kade föreningen landslagen med rader av 
namnkunniga pugilister och plockade hem 
en mängd SM-titlar i alla viktklasser. Tillsam
mans med IF Linnéa dominerade man täv
lingarna i Sverige.

Eftersom boxning utvecklades till en myc
ket populär sport under 20-talet blev det 
ständigt rusning till klubbmatcherna mellan 
Linnéa och Djurgården. Dessa drabbningar 
ägde av tradition alltid rum på Cirkus i Stock
holm under trettondagen.

Klarast lysande bland Djurgårdens stjär
nor var lätta tungviktaren Nisse Ramm, som 
erövrade olympiskt silver 1928 i Amsterdam. 
Nisse vann två SM och lika många tog i de lät
tare klasserna den ettrige flugviktaren John 
Pihl, stilboxarna Oscar Andrén samt Harry 
Wolff och knockoutkungen Gurra Bergman.

PROGRAM
VID

KLUBBMATCH I BOXNING
MELLAN

DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING 
OCH

IDROTTSFÖRENINGEN LINNÉA

Å

Cirkus, Djurgården, Stockholm
den 6 januari 1925.
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Dubbelmästare blev även Oscar Kjällander i 
welter, David Lindén i lätt tungvikt och Gus
taf Andersson i tungvikt. Vi får heller inte 
glömma Gustav Magnusson. Gurra Magnus 
var tungviktsmästare 1926 och segerrik an
karman i våra första landslag mot Danmark 
och Norge.

Föreningens första 
friidrottare

Friidrott står numera inte på Djurgårdens 
program men kring sekelskiftet tillhörde 
klubben eliten. Kastaren Gustaf Söderström 
var Djurgårdens allra första svenska mästa
re. Gustaf stötte kulan 19,57 m i 1897 års SM 
men väl att märka med båda händerna sam
manlagt. Söderström upprepade segern året 
därpå. Då vann han också titeln i diskus bästa 
hand med 34,52.

Andra djurgårdare från antiken, som vann 
SM, var Karl Gustaf Staaf, stav och diskus, 
året 1900, Oscar Nordström, vilken segrade i 
grenhopp 1900 och 1902 samt Carl Jahnzon, 
viktkastning 1904—05.

Från den tiden kan också nämnas att olym
piske silvermedaljören i Athén, John Svan
berg, under några år tävlade för Djurgården, 
bland annat när han blev olympisk bronsme
daljör i London. Eric Almlöf blev som djur
gårdare olympisk bronsman 1912 i tresteg 
och påföljande två år svensk mästare. Stort 
namn på mästarlistan var också Einar Nils
son, som vann SM i kula fem år i rad 1910—14 
och dessutom två titlar i diskus. Populär ma
ratonmästare 1914 var den munvige Rulle 
Wåhlin. En av landets främsta allroundidrotts
män och mångkampare, Leif Dahlgren re
presenterade Djurgården under några år på
20-talet  och vann då ett par SM i grenhopp. 
Detsamma gjorde Kotte Granström i en an
nan inomhusgren, mellanhopp.

Sist i raden av föreningens namnkunniga 
friidrottare var en kvinna med långa vägvin
nande steg, Inga Gentzel. Hennes special
distans var 800 m. På denna sträcka var hon 
under några år helt överlägsen i Sverige: om 
detta vittnar fyra SM-tecken 1928—1931. 
Inga tog även ett SM-guld på 200 m 1929.

Ingas första internationella framträdande 
skedde på damolympiaden 1926. Hon kom 
då tvåa på 1000 m, slagen av världsettan på 
distansen. 1928 i Amsterdam var första gång
en damerna fick tävla olympiskt samtidigt 
som herrarna. Inga ställde där upp på 800 m 
och sprang in som trea. Hon satte samtidigt 
svenskt rekord, som löd på 2.17.8 och fak
tiskt höll fram till 1943.

Gustaf Söderström

Calle Jahnzon

Leif Dahlgren Rulle Wåhlin, maratonmästaren.
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Inga Gentzel th på Stadion 1928.

Bronsmedaljen blev alltså Ingas, men 
egentligen skulle hon haft silver. Tvåan i lop
pet, Kinuye Hitomi från Japan visade sig se
nare vara man och tog efter denna skandal 
sitt liv.

Blöt duell på Råstasjön
Bandyn var i början en toppidrott för Djur
gården men blev efterhand ett sorgebarn. 
SM instiftades 1907 och redan året därpå blev 
Djurgården mästare genom att i snöstorm fi
nalbesegra Östergötlands distriktslag med 
3—1. Djurgården visade upp en föredömlig 
kämpaanda, inte minst de berömda fotbolls
spelarna Putte Frykman, Erik Lavass och Ivar 
Friberg.

Djurgården kunde inte försvara mäster
skapet året därpå, man kom till finalen där 
det blev stryk mot arvfienden AIK med 3—7. 
Också AIK hade kända fotbollsspelare i laget: 
Todde Malm och Knutte Nilsson.

1911 var Djurgården ånyo i finalen, nu mot 
Uppsalakamraterna. Det blev en ordentlig 
omgång — hela 0—6 — sedan bandydoktorn 
Sune Almkvist och hans kamrater totalt kört 
slut på Djurgårdens försvar. Men 1912 fick 
Djurgården åtminstone halv revansch. Den 
oavgjorda finalen på Råstasjöns vattentäckta 
is kunde aldrig spelas om, utan båda tiller
kändes mästerskapstecknen.SM-finalen i bandy 1914 mellan AIK och Djurgården 

spelades på Brunnsviken.
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Djurgården medverkade i ytterligare två 
SM-finaler under 10-talet, båda knappt för
lorade efter mycket bra motstånd. Den första 
1914 mot AIK slutade 2—4 och om den stod 
att läsa i ett referat att ”djurgårdarna kom 
med det vanliga kämpahumöret och hade 
nya skridskor som de var ovana vid”. I AIK:s 
berömda kadett-lag spelade bland annat 
Torsten Tegnér och tennisstjärnorna Jotte 
Sölderström samt Pettersson-Sverige. Den 
sistnämnde drämde in tre mål i rask följd 
med sin tunga ”oxdödare” till klubba och det 
knäckte Djurgården. Den andra mot Uppsala 
förlorades med 2—3 efter fint spel på ditomis.

Sedan får vi flytta fram till 1930 för att åter 
hitta Djurgården i en SM-final.

Succé i hockey med 
bandyspelare

Precis som bandyn var ishockeyn väl framme 
från början, fast det skulle dröja trettio år in
nan ishockeyn kunde etablera sig som Djur
gårdens, jämte fotboll, verkliga storsport. 
Inom ramen för det äldsta avsnittet i för
eningens stolta historia finns det dock åtskil
ligt att förtälja.

Ishockey introducerades i Sverige olympia
året 1920. Det var då som fotbollsgeneralen 
Anton Johansson kom på den till synes be
fängda idén att skicka ner ett gäng bandy

Djurgården spelar SM-semifinal mot Stockholms-
Kamraterna 1912.

Djurgårdens mästarlag 1912.
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Svenska landslaget spelar en ishockeymatch i OS 
1924.

OS- och VM-laget 1928: Femma fr v är Nils Björn
ungen Johansson. Tvåa fr h Ernst Karlberg.
Till höger om Björnungen står Gustaf Lulle Johans
son, då IK Göta — senare DIF. Året efter OS blev han 
stolt fader. Sonen döptes till Gösta men skulle bli 
känd som Lill-Lulle. Sex gånger svensk ishockeymäs
tare i DIF:s färger. 

spelare till Antwerpen. Dessa hade aldrig 
sett en ishockeymatch, än mindre spelat 
någon. Det hindrade inte att laget i sin primi
tiva utrustning — bandyrör, fotbollströjor 
och utan skydd — först slog Belgien med 8—0 
och sedan Frankrike med 4—0 för att i match 
om tredje pris förlora med matchens enda 
mål mot Tjeckoslovakien. I detta historiska 
lag deltog en djurgårdare, Wille Arwe. Han 
var också med i landslaget året därpå när Sve
rige debuterade i EM och tog revansch på 
tjeckerna med 7—4.

Wille Arwe var den pådrivande kraften 
bakom bildandet av Djurgårdens ishockey
sektion 1922. Framgångarna kom snabbt; re
dan ett år senare spelade man SM-final. Den 
slutade med förlust mot IK Göta med 0—3. 
Historien upprepade sig året därpå, Göta 
vann återigen finalen, med samma siffror 
dessutom.

1926 var det dags för Djurgården att ta sin 
första SM-titel. Djurgården slog i finalen Väs
terås IK med 7—1. En bidragande orsak till 
Djurgårdens framgång var att fyra av för
eningens ishockeyspelare varit med i svens
ka OS-laget 1924 i Chamonix. Djurgårdarna 
hade där lärt sig åtskilligt nytt om ishockey av 
det kanadensiska laget, OS-turneringens su
veräner. Erfarenheterna kunde djurgårdarna 
sedan använda sig av på hemmaplan.

I guldlaget 1926 spelade den tidigare nämn
de Wille Arwe, Rubbe Allinger och Ernst 
Karlberg. Dessa tre hade varit med i OS-laget 
1924. Dessutom medverkade Sune Anders
son, den djärve målvakten Nils Björnungen
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Djurgården vann med
7—1 i ishockeyfinalen.

Västerås gjorde oväntat svagt motstånd mot det 
välspelande Djurgårdslaget.

Tecknarreportage från ishockeymästerskapet.

Johansson och den dribblingsskicklige Erik 
Tattarn Lindgren. Björnungen och Ernst Karl
berg var för övrigt med 1928 i det lag som er
övrade OS- och VM-silver i S:t Moritz.

Framtiden såg efter SM-segern ljus ut för 
Djurgården, men under de kommande åren 
lyckades man inte upprepa bedriften från 
1926.

Ett djurgårdslag runt decennieskiftet 1929—30. Kamratlighet, flärdfrihet 
och enkelhet

Bowlingen i Djurgården var länge en typisk 
andra-sport på äldre dar för idrottsmän som 
gjort sina största insatser i andra grenar. 
Bowlingsektionen bildades 1919 och ordfö
rande var länge fotbollsstjärnan Gustaf Ek
berg från Djurgårdens gamla mästarlag. 
Hans gamla lagkamrat Kalle Karlstrand var 
också bowlare liksom bandyns Melcher Sä
wensten, friidrottens Carl Jahnzon och 
svenska bowlingförbundets ordförande Eric 
Ahlström, för att nu nämna några av de mest 
kända.
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Eric Ala Ahlström skrev i Djurgårdarens ju
bileumsnummer 1931 att djurgårdsbowlarna 
ehuru ganska få till antalet alla utmärkte sig 
för de typiska djurgårdsegenskaperna: kam
ratlighet, flärdfrihet och enkelhet.

Charmiga skärmpionjärer 
i DIF

Djurgårdens orienteringssektion är, kan man 
säga, årsbarn med den mera regelmässigt be
drivna orienteringsidrotten, eftersom sektio
nen bildades 1919, samma år som den första 
riktiga stortävlingen anordnades av Stock
holms Idrottsförbund i Nackaterrängen, 
med Ernst Killander, alla orienterares Kille 
som regissör.

Tävlingen vanns med över 2 minuters för
språng av Djurgårdens berömde skidåkare 
O.B. Hansson. I lagtävlingen segrade också 
Djurgården, ty backhopparen Olof Tandberg 
blev fyra, långlöparen Kalle Sundholm ått
onde och sportjournalisten Erik Pallin, elfte 
man.

Under genombrottsåren rekryterades mest 
av skidåkande terränglöpare och yrkesmili
tärer. Djurgården för sin del bidrog med folk 
från nästan alla sina sektioner. Typiskt var att 
meste mästaren Lill-Einar Olsson också blev 
en hejare i att leta skärmar i skogen. Typiskt 
också att Orienteringssektionen blev sköte
barn för Djurgårdens flitmyra på ledarsidan, 
skidåkaren Birre Nylund. Han kunde ståta 
med fem förtjänstmedaljer i guld i lika många 
djurgårdsidrotter.

Ernst Killander.

Ur tidningen Sportjournalen

BOM, St.-T.
”Seg, envis sammanhållning det är eder styrka”.

Jag skall börja med en i detta 
sammanhang full bekännelse — jag 
har varit »A. I. K :are». På den 
tiden — det var under de första 
krigsåren — var rivaliteten A. I. K. 
—Djurgården mera härligt ilsken 
än någonsin förr eller senare. Då 
stod man i den kallbleka senhöst
solen och stack en blåfrusen näs
tipp genom Stadiongallret under 
ansträngningar att av bifallsorlet 

utläsa om det var Ekis, Iffa-Sven och Valle Gunnarsson 
som gjorde mål för Aikå, eller om de förhatliga (fast 
innerst inne djupt respekterade) Knata Söderberg, Kö
ping, Karlstrand eller Lill-Ejnar funno ryssjan. Tillhörde 
inte någon av föreningarna men »höll» på A. I. K.

Anledningen? Ja, den kan synas löjlig, men nu femton 
år senare tror jag nästan att det var — färgen på trö
jorna!

Sedan dess har jag så radikalt ändrat idrottslig färg, 
att jag snarast går under partibeteckningen »djurgårdare», 
utan att återfinnas i föreningens matrikel.

Orsakerna till att jag »håller på» Djurgården för att 
alltjämt använda skolpojksuttrycket för en känslostämning 
äro tre och jag ställer upp dem schematiskt för att inte 
inkräkta alltför mycket på det utan tvivel dyrbara ut
rymmet.

1) Djurgårdarna beflita sig alltid om att hålla en ren, 
idrottslig stil. Otaliga gånger har jag konstaterat detta 
i brottning och boxning, i bandy och fotboll, på skidor. 
»På gången och pannan...» — på stilen känns en djur
gårdare igen.

2) Djurgården som klubb är en sammanslutning, som 
orubbligt siktat mot de idrottsliga idealen och motstått 
tidens lockelser till dans kring guldkalven. Dubbelt stiligt 
av D. I. F. att trots en verksamhet som omspinner mer 
än någon annan svensk idrottsförening stå på säker grund 
utan att någonsin pruta av på de strängt idrottsliga målen.

3) Kamratandan och föreningskärleken hos alla djur
gårdare. Jag inbillar mig att alla djurgårdare måste bli 
ur-djurgårdare, även om de av någon anledning lämna 
klubben. Seg, envis sammanhållning det är eder styrka, 
djurgårdare!

Och om Ragnarök skulle komma och plåna ut alla 
idrottsföreningar och idrottsmän från detta klotet, så 
tror jag, att de två sista som vore kvar och bildade för
ening skulle vara — djurgårdare!

Stram salut för 40-åringen!
Bengt Ahlbom
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Ernst Ekberg

I början på 20-talet instiftades DM först in
dividuellt och senare i budkavle. Där tävlade 
Djurgården med framförallt Hellas, Djurs
holm och Fredrikshof om att vara starkaste 
stockholmsklubb. Men så kom Skogshög
skolan med stormästaren Folke Thörn i spet
sen och övertog hegemonien. Djurgårdsori
enterarna höll sig dock väl framme och de 
fina traditionerna från skidbudkavlarna för
valtades väl.

Djurgårdens övriga idrotter togs upp först 
på senare år, men nämnas bör: att bancyklis
ten Tage Carlsson blev fyrfaldig svensk mäs
tare 1909—12, samt att gångaren Ernst Ek
berg vann SM 5000 m på bana 1900, 1902 och 
1904.

I ett jubileumsnummer av Djurgårdaren år 
1931 gjordes en rundfråga till ett antal kända 
sportjournalister, däribland undertecknad, 
vilka ombads skriva vad de tyckte var särskilt 
karakteristiskt för Djurgården.

För min del angav jag tre saker: 1) Den all
tid rena idrottsliga stilen. 2) Vakthållningen 
kring de idrottsliga idealen, som motstått ti
dens lockelser till dans kring guldkalven. 3) 
Kamratandan och sammanhållningen som är 
seg och envis.

För sextio år sedan slutade jag med följan
de rader, som får bli slutord även för detta 
mitt kapitel till Djurgårdens 100-års bok.

”Om Ragnarök skulle komma och plåna ut 
alla idrottsföreningar och idrottsmän från 
detta klotet, så tror jag, att de två sista som 
vore kvar och bildade förening skulle vara — 
djurgårdare!”

Bengt Ahlbom f 1904. Nestor bland Sveriges 
sportjournalister. Blev efter juridikstudier i Upp
sala sportchef på Stockholms-Tidningen. Id
rottskrönikör i radio sedan 1945. Författare och 
idrottsledare. Under signaturen Bom medverka
de Ahlbom redan för 60 år sedan i skriften som ut
gavs till DIF:s 40-årsjubileum.

Tage Carlsson tv



VÄRLDEN

1930
1940

1930
I januari inför Sovjetunionen 
kollektivjordbruk, kolchoser.

Blå ängeln med Marlene Dietrich 
i huvudrollen premiärvisas i 
Tyskland. Filmen bygger på en 
roman av Heinrich Mann.

Emil Jannings och Marlene Dietrich i 
filmen Blå ängeln.

Spanske filmaren Luis Bunuel 
samarbetar med landsmannen 
och surrealisten Salvador Dali i 
filmen Guldåldern.

I Springfield, Massachusetts, 
USA kan man för första gången 
köpa djupfrysta matvaror, som 
framställts av uppfinnaren Cla
rence Birdeye.

13 länder möts i första VM-tur
neringen i fotboll i Uruguay. 
Värdlandet blir världsmästare 
genom att vinna finalen mot Ar
gentina med 4-2.

Amerikanska filmen På västfron
ten intet nytt efter Erich Maria 
Remarques roman förbjuds i 
Tyskland. Den anses skada lan
dets anseende.

Al Capone

1931
Charlie Chaplins film Stadens 
ljus har världspremiär i USA i 
februari.

Världens första TV-sända sport
program sänds i Japan och visar 
en baseballmatch från Tokyo.

I Tyskland är 4,1 miljoner män
niskor arbetslösa.

Gangsterledaren Al Capone i 
Chicago döms till elva års fäng
else och 50 000 dollar i böter för 
att han inte har betalat skatt.

En pyrande konflikt mellan Ja
pan och Kina går över i krig när 
Japan anfaller den kinesiska 
provinsen Manchuriet.

Konstnärsgruppen Abstraction-
Création bildas av kända målare 
som Piet Mondrian, Wassily 
Kandinsky, Hans Arp och Fer
nand Leger. Gruppen propage
rar för en bildkonst utan symbo
lik. Bilden föreställer bara sig 
själv.

1932
Vid vinter-OS i Lake Placid tar 
populära norskan Sonja Henie 
guld i damernas konståkning.

I mars kidnappas svenskättade 
flygarhjälten Charles Lindberghs 
18 månader gamla son. Pojken 
hittas senare mördad trots att 
kidnapparna fått den begärda 
lösensumman. Brottet väcker 
oerhörd bestörtning i hela värl
den.

I tyska presidentvalet får Hin
denburg 53 procent av rösterna. 
Hitler, nybliven tysk medborga
re, får 36,8, kommunisten Thäl
mann 10,2.

Nationalsocialisterna vinner en 
övertygande seger i det tyska 
riksdagsvalet och Hermann Gö
ring väljs till riksdagens talman.

Adolf Hitler

I amerikanska presidentvalet i 
november segrar demokraten 
Franklin D. Roosevelt stort över 
republikanen Herbert Hoover.

1933
Sista januari finns det 15 miljo
ner arbetslösa i USA.

I Berlin brinner riksdagshuset 
ner 27-28 februari. Branden får 
nazisterna att införa undantags
lagar mot kommunisterna.

Första nazistiska koncentrations
lägret öppnas i Dachau.

I USA öppnas den första drive-
in-bion i New Jersey.

I juni antar amerikanska kon
gressen en lag som ska ligga till 
grund för president Roosevelts 
”New Deal”, där staten ska ta 
större ansvar för individens väl
färd än tidigare.

Magnus van der Lubbe döms i 
december till döden för riks
dagshusbranden. 10 januari 1934 
blir han giljotinerad.

1934
Tyskland inför i januari en lag 
om tvångssterilisering som främst 
riktar sig mot brottslingar och 
personer med ärftliga sjukdo
mar.

Det första seriemagasinet säljs i 
USA.

Tyskland inställer i februari be
talningen av sina utlandsskul
der.

Adolf Hitler rensar ut menings
motståndare inom partiet 30 
juni under ”de långa knivarnas 
natt”.

Sophia Loren föds 20 septem
ber, åtta dagar före Brigitte Bar
dot.

2 augusti avlider president Paul 
von Hindenburg och Adolf Hit
ler blir både president och riks
kansler.

I oktober börjar Mao Tse-tung 
och hans bondearmé ”den 
långa marschen” för att und
komma de överlägsna rege
ringstrupperna.

1935
I Tyskland inrättas hälsobyråer 
med avdelningar för arvs- och 
rasvård. Icke-arier får inte läng
re utöva litterär verksamhet.

I Moskva öppnas en 82 km lång 
tunnelbana.
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Vid tävlingar i Michigan i maj 
sätter Jesse Owens fyra världs
rekord i friidrott på två timmar.

Hakkorsflaggan blir i september 
Tysklands nationalsymbol.

3 oktober angrips Abessinien 
utan föregående krigsförklaring 
av Italien.

1936
I Indien väljs Gandhis lärjunge 
Pandit Jawaharlal Nehru till 
ordförande i kongresspartiet.

I Spanien gör stora delar av 
armén uppror mot den vänster
republikanska regeringen. De 
revolterande soldaterna leds 
av fascisten general Francisco 
Franco.

Spanska inbördeskriget.

I juli avgörs OS i Berlin. Italiena
re, österrikare, bulgarer och 
fransmän gör Hitlerhälsning 
vid invigningsceremonin. Trots 
Jesse Owens fyra guldmedaljer 
får han inga lyckönskningar av 
värdlandets statsöverhuvud.

I det rojalistiska Storbritannien 
abdikerar kung Edward VIII för 
att kunna gifta sig med en bor
gerlig kvinna; den frånskilda 
amerikanskan Wallis Simpson.

1937
Baskiska staden Guernica i Spa
nien totalförstörs i april av tyska 
bombplan.

Världens längsta hängbro, Gol
den Gate-bron, invigs den 27 
april i San Francisco.

I New York uruppförs John 
Steinbecks pjäs Möss och männi
skor.

1938
I New Jersey börjar första han
delsvaran av nylon att produce
ras. Den är en tandborste.

Graham Greene, som nyligen 
konverterat till katolicismen, 
ger ut sin genombrottsroman 
Brighton Rock.

I april förnyar Storbritannien 
och Frankrike ententen och be
tonar sina förpliktelser mot 
Tjeckoslovakien.

General Francos falangister vin
ner makten över Spanien.

Amerikanske miljonären Ho
ward Hughes flyger jorden runt 
på rekordtiden 91 timmar och 16 
minuter.

Modedansen framför andra är 
Lambeth Walk.

Tyska judar måste numera bära 
speciella identitetskort.

Delar av Tjeckoslovakien inför
livas i september/oktober med 
Tyskland.

I USA orsakar radioprogrammet 
Världarnas krig panik. Orson 
Welles dramatisering av H.G. 
Wells roman är så realistisk att 
många amerikaner tror att Jor
den verkligen anfallits av varel
ser från Mars.

Jesse Owens i Berlin 1936.

Kristallnatten

Under ”Kristallnatten” 9 no
vember drabbas de tyska judar
na: butiker och hus skövlas och 
bränns, många människor får 
sätta livet till.

1939
Albanien ockuperas i april av 
Mussolinis italienska styrkor.

Storbritannien antar i juli en 
antiterroristlag för att bekämpa 
irländska extremister.

I augusti undertecknar Sovjet 
och Tyskland en icke-angrepps-
pakt.

1 september går tyskarna till an
fall mot Polen och tre dagar se
nare förklarar Storbritannien 
och Frankrike Tyskland krig. 
Det andra världskriget är ett 
faktum. Två dagar senare för
klarar sig USA neutralt.

17 september anfaller Sovjet
unionen Polen från öster.

Franco

30 november bryter det rysk
finska vinterkriget ut.

Rysk-finska vinterkriget.

Nehru th.



1930 
1940

Ivar Kreuger

1930
Värmlänningen och klarabohe
men Nils Ferlin debuterar på vå
ren med diktsamlingen En död
dansares visor.

Svenske ärkebiskopen Nathan 
Söderblom får Nobels fredspris 
för sitt ekumeniska arbete.

Kvarlevorna av Andrée-expedi
tionens tre deltagare hittas efter 
33 år på Vitön och förs på farty
get ”Svensksund” till Stock
holm och begravs på Norra 
kyrkogården.

Internationella simförbundet 
diskvalificerar Arne Borg för 
brott mot amatörbestämmelser
na.

1931
Fem personer skjuts ihjäl när 
svensk militär öppnar eld mot 
demonstrerande arbetare vid 
Lunde i Ådalen. Händelsen är 
unik i den svenska historien och 
leder till storstrejk i hela Ådalen 
och stora demonstrationer över 
hela landet.

27-årige poeten Harry Martin
son slår igenom med diktsam
lingen Nomad.

Ådalen

1 augusti föds Roland Stoltz och 
26 dagar senare ser Sven Jo
hansson för första gången da
gens ljus.

1931 års nobelpris i litteratur 
ges postumt till Erik Axel Karl
feldt.

16 december föds Lars Björn.

1932
I februari startar svenska Röda 
korset en insamling för nödli
dande inom landet.

Sverige blir Europamästare i is
hockey efter att i finalen ha be
segrat Tyskland med 1-0.

Vid vinter-OS i Lake Placid tar 
Sverige guld och silver på 18 km 
skidor tack vare Sven Utterström 
och Axel Wickström. Svensken 
Gillis Grafström vinner silver i 
herrarnas konståkning.

Ivar Kreuger hittas den 12 mars 
skjuten i sin lägenhet i Paris. Ett 
finansimperium slås i spillror.

Poeten Gunnar Ekelöf debute
rar under sommaren med Sent 
på jorden.

Greta Garbo

Det blir bråk mellan strejkande 
arbetare och polis vid Klemens
näs massafabrik utanför Skellef
teå. Strejken utlöstes när arbets
givarna ville sänka lönerna med 
7 procent.

Hollywoods superstjärna Greta 
Garbo besöker sitt gamla hem
land i augusti.

6 augusti föds Gösta Sandberg.

31-årige lundajuristen och be
rättaren Fritiof Nilsson Piraten 
debuterar med Bombi Bitt och 
jag.

Hembiträden

1933
Vasaloppet inställs, liksom före
gående år, på grund av snö
brist.

600 luffare håller konferens i 
april i Heby, Uppland.

Socialdemokrater och bonde
förbundare gör upp om krispo
litiken efter ett flitigt kompro
missande från båda sidor. Sam
arbetet får namnet ”kohandeln”.

Socialminister Gustav Möller 
tillsätter i juli en utredning som 
ska undersöka hembiträdenas 
situation. I Sverige finns cirka 
50000 hembiträden, pigor på 
landet oräknade, som arbetar ca 
12-14 timmar per dygn.



SVERIGE 1930―1940 61

I bokfloden hösten 1933 finns 
Bödeln av Pär Lagerkvist, Nils 
Ferlins Barfotabarn, Kap farväl av 
Harry Martinson. Bland hös
tens debutanter märks Ivar Lo-
Johansson med Godnatt jord, Moa 
Martinson med Kvinnor och äp
pelträd samt En natt i juli av Jan 
Fridegård.

1934
I juli introduceras simborgar
märket.

31 juli föds Hans Mild.

Nya stadsteatern vid Götaplat
sen i Göteborg invigs i septem
ber.

1935
1935 kostar kräftorna 3-4 kronor 
per tjog.

29 augusti omkommer svensk
födda drottning Astrid av Bel
gien i en bilolycka.

Belgiska kungaparet Leopold och 
Astrid.

Inlandsbanan mellan Gällivare 
och Kristinehamn invigs. Järn
vägen förväntas få stor ekono
misk betydelse för inre Norr
land.

1938
Prygel och mörk cell avskaffas 
inom fångvården.

Skånska gymnastiklärarinnan 
och simmerskan Sally Bauer 
simmar över Kattegatt på rekord
tid.

1936
I oktober skriver Zarah Leander 
kontrakt med Tysklands största 
filmbolag, UFA.

Gösta Ekman och Ingrid Berg
man har huvudrollerna i Gustaf 
Molanders film Intermezzo.

Barbro Alvings ögonvittnesskild
ring av inbördeskriget i Spanien 
publiceras under vintern i Da
gens Nyheter. Alvings banbry
tande realistiska reportage väc
ker många svenskar till insikt 
om krigets barbari.

Ludvig Nordström

1937
En kommitté har samlat in 
335 000 kronor till de regerings
trogna styrkorna i Spanienkri
get.

Barbro Alving

I juni beslutar riksdagen om se
mesterledighet på tolv dagar för 
alla anställda.

Författaren Ludvig Nordströms 
radioserie Lort-Sverige väcker 
stor uppmärksamhet genom 
den närgångna skildringen av 
svenskarnas ohygieniska lever
ne.

Socialstyrelsen meddelar i de
cember att judisk härkomst inte 
är tillräcklig grund för att en per
son ska räknas som politisk 
flykting.

1939
30-årige magister Gösta Knuts
son från Uppsala, som introdu
cerar de populära frågesporter
na i svensk radio, ger ut barnbo
ken Pelle Svanslös.

Regeringen förbjuder svenskar 
att som frivilliga delta i Spani
enkriget. Sex månaders fängel
se eller dagsböter blir straffet.

Sandöbron

Importrestriktioner på kaffe och 
te utlöser en hamstringsvåg.

27 augusti säger statsminister 
Per Albin Hansson i ett tal på 
Skansen: ”Vår beredskap är 
god.”

18 arbetare dödas när Sandö
brons spann 31 augusti rasar 
över Ångermanälven. Spannet i 
betong ska bli världens längsta.

Socialdemokraterna, bondeför
bundet, högern och folkpartiet 
bildar 13 december en samlings
regering.



STOCKHOLM

1930
1940

1930
23-åriga Zarah Leander debute
rar i revyn ”Det glada Stock
holm” och sjunger slagdängan 
Titta in i min lilla kajuta.

29-årige Jussi Björling debuterar 
på Kungl Operan som Don 
Ottavio i Mozarts Don Juan.

Amerikanske Kodakmiljonären 
George Eastman donerar en 
miljon dollar till upprättande av 
en tandklinik för barn på Dala
gatan.

På Röda Kvarn visar skotten 
John Baird sin nya uppfinning 
TV-apparaten. Komikern Fri
dolf Rhudin tonar fram i rutan.

Sverige bästa nation vid brott
nings-EM på Cirkus på Djurgår
den.

4134506 människor besöker 
Stockholmsutställningen, byggd 
runt Djurgårdsbrunnsviken. 
Funktionalismen, som kom att 
forma våra hem, våra arbets
platser, våra städer, startar sitt 
segertåg. Det ändamålsenliga 
sätts i centrum när funkisarki
tekter som Gunnar Asplund, 
Sven Markelius och Sven Wal
lander ritar miljöer, där rymd 
och frihet bärs fram i rena linjer. 
Funkisen kritiseras av möbelZarah Leander

Stockholmsutställningen

Stadsbiblioteket

mästaren Carl Malmsten och 
skulptören Carl Milles.

Madame Alexandra Kollontaj 
utses till sovjetisk ambassadör i 
Stockholm.

Nya stadsdelen Gärdet börjar ta 
form och byggs ut efter hand 
under decenniet.

Gunnar Asplunds unika arki
tektoniska skapelse Stockholms 
Stadsbibliotek vid Sveavägen 
invigs.

1931
I september spelar Gösta Ek
man och Zarah Leander huvud
rollerna i Glada Änkan på Kon
serthuset.

I december sker hittills största 
stölden i Stockholm. Kassaskå
pet på Uppbördskontoret på 
Nybrogatan töms på 500 000 
kronor.

1932
Franske stockholmsambassadö
ren lyckas stoppa en sketch i 
Karl Gerhards nyårsrevy. Han 
menar att den är en ”smädelse 
mot Frankrike”.

6000 kommer på de svenska na
tionalsocialisternas första of
fentliga möte på Hötorget.

40 000 demonstrerar i mars mot 
regeringens arbetslöshetspoli
tik.

Citypalatset, Norrmalmstorg 1, 
invigs.

Föreningen ”Färg och form” 
bildas i källaren Freden. Bland 
medlemmarna finns Bror Hjort, 
Albin Amelin, Sven X-et Erix
son och Eric Hallström.

Ernst Rolf avlider 25 december i 
lunginflammation efter att ha 
hoppat i vattnet vid sommar
stället på Lidingö.

1933
Karl Gerhard gisslar nazismen i 
revyn Oss greker emellan.

1934
Årets mest uppmärksammade 
skådespelarprestation är Gösta 
Ekmans Hamlet på Vasateatern.

För första gången anordnas en 
allmän svensk vårsalong på Lil
jevalchs på Djurgården.

Tranebergsbron som förbinder 
Kungsholmen med Bromma tas 
i bruk under sommaren.

Stockholms första tunnelbane
linje, som går mellan Slussen 
och Skanstull invigs av Gustaf 
V.

Hjorthagens idrottsplats invigs.

1935
Herbert Tingsten utnämns till 
professor i statskunskap vid 
Stockholms Högskola.

Sveriges första familjekollektiv
hus med gemensamt centralkök 
och tvättnedkast står färdigt på 
John Ericssonsgatan 6 på Kungs
holmen. Huset är ritat av Sven 
Markelius.
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Statarförfattaren Ivar Lo-Johans
son ger ut indignationsroma
nen Kungsgatan, som berättar 
om storstadens baksidor, pro
stitution, arbetslöshet, miss
bruk.

Nya funkispåverkade trafikka
rusellen Slussen, som löser 
stans största trafikproblem, in
vigs i oktober.

Bredenbergs varuhus, ritat av 
Gunnar Asplund, öppnar i city.

Västerbron som förbinder Kungs
holmen med Södermalm invigs 
på hösten.

1936
Spanske clownen Charlie Rivel 
uppträder i mars på Auditorium.

Samfundet Visans Vänner bil
das på Den Gyldene Freden på 
rikstrubaduren Evert Taubes 
initiativ.

Färdiga att flytta in i är HSB:s 
moderna bostadshus på Kungs
klippan och vid Klara sjö. Chefs
arkitekt: Sven Wållander.

Flygtrafiken flyttar från Lindar
ängens sjöflygplats vid Ladu
gårdsgärde till nybyggda Brom
ma flygfält.

1937
Vid restaurering av fastigheten 
Lilla Nygatan 5 hittar byggnads
arbetare 18 200 silvermynt, skå
lar, knivar, bägare — allt i silver. 
Släkten Lohes skatt är den stör
sta från svensk stormaktstid. Kungsgatan 1935.

Västerbron

Pauline Brunius

18 april invigs Nordens största 
idrottsarena, Råsunda fotbolls
stadion, i Solna.

Docent Nanna Svartz vid Karo
linska institutet blir i december 
Sveriges första kvinnliga pro
fessor i medicin.

1938
Gösta Ekman dör vid 47 års ål
der. Hundratusentals stockhol
mare kantar gatorna där begrav
ningskortegen drar fram. Radio
tjänst hedrar skådespelaren med 
en tyst minut.

Skådespelerskan Pauline Bru
nius blir Kungl Dramatiska Tea
terns första kvinnliga chef.

Stockholmarnas stora vindsröj
ning hösten 1938 resulterar i att

Slussens invigning. 
50000 kubikmeter brandfarligt 
bråte slängs ut. En viktig åtgärd 
för stans luftförsvar.

1939
Landsflyktige tyske dramatikern 
Bertolt Brecht bosätter sig på 
Lidingö och knyter kontakter 
med svenska kulturarbetare.

Stockholms många jazzälskare 
hyllar amerikanske svarte or
kesterledaren, kompositören 
och pianisten Duke Ellington, 
vid flera uppmärksammade kon
serter.

Bertolt Brecht

Nationalmuseum töms på sina 
konstskatter på grund av krigs
faran.

Medborgarhuset på Söder in
vigs.

Från 24 november kan stockhol
marna åka skridskor på landets 
första konstisbana på Stadion.



WOLF LYBERG
DJURGÅRDEN

1930
1940 OM

RINGENS RIDDARE, 
MATTANS MÄSTARE OCH 

ANDRA HJÄLTAR

N
är jag av jubileumskommittén fått 

och accepterat uppdraget att skriva 
om Djurgårdens 30-tal blev det plötsligt an

ledning till extra tankeverksamhet.

För en som 1934 utvandrade från Dala
metropolen Falun till Stockholm borde det 
normalt sett inte varit en självklarhet att en
rollera sig i Djurgårdens IF.

Norra Latin
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Varför blev det då Djurgården? Den frågan 
ställde jag mig och efter lite grubblande kom 
jag fram till den rätt märkliga bakgrunden. I 
den måttligt framgångsrika idrottsstaden Fa
lun hade min far, idrottsintresserad bankdi
rektör, lyckats med en sammanslagning av 
tre mycket arga lokalkonkurrenter och bildat 
Falu BK, sedermera Falu BS. Bland de första 
framträdandena av denna klubbs stolta — 
och starka — bandylag var dels en match mot 
AIK, dels en match mot Djurgården.

Vid dessa tillfällen kom jag i kontakt med 
spelarna i de båda lagen — som för övrigt 
båda fick på moppe av FBK. AIK:arna med 
Rit-Ola Garland i spetsen träffade jag på ett 
pensionat efter matchen där enligt överens
kommelse middag skulle intas kl 16.00 (eller 
hette det fortfarande kl 4.00 em?). Min far 
skulle vara värd, men AIK:arna, ovetande 
om att jag var värdens son, undrade ”när 
kommer gubbtjuven så vi kan börja krubba”. 
Det där gjorde ju inget gott intryck.

När Djurgården några veckor senare kom 
på besök väntade de snällt till överenskom
met klockslag. Det var ett betydligt lugnare 
gäng och dessutom hade jag blivit otroligt 
imponerad av Birre Wejdeby, som uppträd
de i vita glacéhandskar under matchen.

— Det är de små, små detaljerna som gör 
det, sjöng på sin tid falusonen och revychar
mören Ernst Rolf. Faktum kvarstår: detta var 
bakgrunden till mitt val av Djurgårdens 
Idrottsförening.

Falugrabb kommer till 
Norra Latin

Av någon för mig outgrundlig anledning 
hade mitt rykte som fotbollsspelare spritt sig 
till Kungl Huvudstaden. Falu Läroverks fot
bollselva var nämligen på den tiden landets 
mest suveräna skollag och krossade det mes
ta motståndet. Men så hade där funnits Bra
gespelarna Olle Halldén, Kull och Ridder
stad. För att inte tala om Bertil Ericsson (Sand
viken och AIK) och Långshyttans stolthet 
Sigge Bergh. Sedan de försvunnit spelade jag 
ibland med viss framgång vänsterytter. Mitt 
första minne vid ankomsten till Norra Latin 
var att jag uppvaktades av en djurgårsde
putation bestående av de nya klasskamrater
na Arne Grunander och Farsan Sandberg 
samt juniorlagledaren Karl-Erik Kerj Jons
son, som med stor vältalighet lovprisade 
Djurgården som klubb och i synnerhet dess 
juniorlag i fotboll. Mitt beslut var ganska lätt 
— att komma från vischan och bli värvad till 
en så anrik klubb var något enastående. För

modligen var det en av 
klubbens sämre värvning
ar, men det blev dock en 
del matcher i det suveräna 
juniorlaget, ett verkligt 
kamratgäng, där Grynas 
var den store centertan
ken som till varje pris ville 
vinna skytteligan. Han 
hade hård konkurrens av 
Limpan Lindroth. De två 
markerade nästan varand
ra i slutmatcherna för att 
den ene inte skulle göra 
fler mål än den andre.

Först så här långt efteråt förstår jag att jag 
upplevde något unikt genom att jag deltog i 
de sista matcherna på gamla Tranebergs 
idrottsplats.

Man är väl militär, 
för fan!

Djurgårdens överstyrelse hade ett jobbigt de
cennium. Ordföranden Nocke Nordenskjöld 
var rena stålmannen, även om det sades att 
han var den första av Djurgårdens järnkami
ner. Hans tordönsstämma minns jag, liksom 
det stenhårda handslaget.

Bertil Nocke Nordenskjöld under ordförandetiden.

För sextio år sedan var det som 
synes möjligt att få en trerätters
middag för 7:50 kr. ►
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Tranebergs IP

— Man är väl militär, för fan! brukade Noc
ke säga. Överstyrelsen höll 150 sammanträ
den under decenniet. Nocke var med på 147 
av dem, bara det en liten bragd.

DIF var efter tidens mått en stor klubb, med 
medlemsantalet pendlande mellan 700—750. 
Med stolthet noterar ÖS att den 1930 lyckats 
skaffa fram en rymlig och centralt belägen 
klubblokal, som ”skall bidraga till att stärka 
sammanhållningen inom klubben”. Glädjen 
blev dock kortvarig. Redan 1 oktober 1932 
måste lokalen på David Bagares gata frånträ
das på grund av ”oöverstigliga svårigheter 
att finansiera densamma”. ÖS noterar med 
viss bitterhet att medlemmarnas svaga in
tresse bidragit till reträtten. Vice ordföran
den fick ta hand om den redan välfyllda pris
montern på sitt kontor.

Farväl Tranan
Den dåliga ekonomin går som en röd tråd ge
nom hela 30-talet.

Medlemmarna var urusla på att betala sina 
avgifter och det noteras till exempel 1934 att 
bara 1200 kronor influtit. Verksamheten 
1934/35 lämnade efter våra dagars syn på 
pengar närmast ett skrattretande underskott 
på 580:06. Som lök på laxen sänkte kommu

nen anslaget till Tranan med 33,5 procent och 
arrendet på dansbana och servering sjönk 
med en tredjedel.

Tranebergs IP avvecklades och förening
ens hem sedan 25 år blev ett minne blott. En 
annan kär ägodel skattade också åt förgäng
elsen. Saltsjöbadens skidbacke började bli 
betänkligt gnagd av tidens tand och ”torde 
väl inte så värst lång tid få stå skymmande i 
vägen för observatorieherrarnas stilla afton
betraktelser av livet på Mars med omnejd”. 
Ombyggnaden av backen skulle gå löst på 
25 000 kronor och inga mecenater skymtade i 
kulissen. Men som tur var hade DIF lierat sig 
med Skidfrämjandet så Fiskartorpets hopp
backe blev en reträttplats.
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DIF åter på Stadion
Fotbollförbundet ville ha DIF som hyresgäst 
när klubben hade gått upp till Allsvenskan 
1936/37. Men inget hände eftersom AIK hade 
första tjing på all träningstid på den nya Rå
sundastadion. De blårandiga fick öva sig 
bland Gärdets alla grästuvor. Det var därför 
som ÖS med stor glädje den 25 september 
1936 skrev kontrakt med Stadion fram tom 
30 juni 1943. Uppgörelse träffades även med 
Stadionstyrelsen om förhyrande av klubblo
kal i Klocktornet.

Under säsongen 1938/39 inrättade DIF ock
så sitt kansli i lokalerna där sektionernas 
medlemmar ett par kvällar i veckan kunde 
samlas och framlägga sina angelägenheter. 
Brottarnas Gottfrid Svensson kom att fram
stå som något av ett urverk, då han dök upp 
för att överlämna sina redovisningar och rap
porter. Brottarna och orienterarna var decen
niets mönstergossar.

Under 30-talets sista år blev Stadions frys
anläggning klar och Stadionstyret ville då 
disponera DIF:s omklädningsrum för ishoc
keyspelare och konståkare. Årshyran redu
cerades till hälften. Men så kom kriget och 
militären ockuperade lokalerna som dessut
om inte kunde uppvärmas i bränsleransone
ringens tider.

Djurgårdens Idrottsförening hade vid sitt 
35-årsjubileum 1926 stått på höjden av id
rottslig framgång. Överstyrelsen utslungade 
i jubileumsskriften en uppmaning till verk
ligt bred mångkamp riktad till landets övriga 
sektionsrika klubbar.

Men ingen ville ta upp den kastade hands
ken och inför 45-årsjubiléet 1936 konstatera
de klubbens sekreterare att ”vi äro just nu 
mer än vanligt sårbara. Nu skulle det fordras 
betydligt mycket större mod att utan risk för 
försmädliga sk garvargrin slunga ut en lik
nande utmaning”.

När jag begrundat de raderna så frågade 
jag mig; hur började 30-talet? Svaret kunde 
jag lämpligast få i gamla fina Idrottsbladet, 
där jag själv börjat arbeta 1937. Jag knallade 
upp till GIH:s förnämliga bibliotek och läste 
alla årgångar av denna klassiska idrottstid
ning, oslagbar som informatör för idrottsin
tresserade läsare.

30-talet börjar ljust
Jag häpnade över hur fint 30-talet inletts. Och 
över hur mycket det skrevs om vår kära för
ening. Den 5 januari 1930 mötte våra DIF-
boxare Linnéa i årets match på Cirkus på

Kommer DIF att 
vräkas från Stadion

Det var sorg i Djurgårdens Idrotts
förening, när för några år sedan med
delandet kom att deras kära gamla 
Traneberg skulle få ge vika för bygg
nadskomplex som i ett huj gjorde den 
gamla anrika föreningen hemlös. Men 
kommer dag kommer råd. AIK gav sig 
iväg från Stadion för att flytta in i 
pampiga Fotbollstadion, och Djurgården 
fick övertaga ”arvfiendens” klubbrum 
under Stadion-tornet. Där har nu Djur
gården byggt upp ett trivsamt hem, där 
tunga praktpjäser fylla den ena mon
tern efter den andra, vittnande om för
eningens insatser inom svensk idrott.

Nu kommer meddelandet som en blixt 
från klar himmel, att Stadion-planen 
kommer att läggas om till förmån för 
den länge efterlängtade konstfrusna ba
nan. Djurgården är alltså åter på väg 
att bli hemlös!

Vad säger man då om saken i Djur
gårds-kretsar. Vi låter frågan gå vidare 

till Djurgårdens sekreterare Axel Lind
gren.

— Jag är inte mer informerad än nå
gon annan och känner icke till något ut
över det som stått att läsa i pressen. 
Djurgårdens styrelse får väl vad det li
der ta upp saken till behandling men 
det torde inte vara något att göra, trots 
att vi har kontrakt med Stadion-styrel
sen till 1943. Jag ser heller ingen an
ledning till att vi skola sätta oss på tvä
ren — kunna planer på en konstfrusen 
bana förverkligas på Stadion, så är myc
ket vunnet därmed. Stockholm har ju 
länge önskat en dylik bana och varför 
skulle då Djurgården stå hindrande ivä
gen? Men på sätt och vis är det ju trist 
att vi skola behöva ge oss iväg från en 
plats, där vi börjar trivas.

Blir ni möjligen Råsunda-bor i 
fortsättningen?

— Vad vet jag? Vi få se hur långt 
saken avancerar men det blir kanske 
ingen annan råd än att ta emot Sven
ska Fotbollförbundets tidigare erbjudan
de att spela våra hemmamatcher på Rå
sunda — och det bästa är ju gott nog 
även om plankostnaderna på Stadion 
ställa sig billigare.

S. J.

Ur Idrottsbladet 1938

Djurgården, fyllt från golv till tak. 6—2 till 
DIF blev resultatet.

Djurgården inledde en utmärkt bandysä
song med en vänskapsmatch mot självaste 
Karlstads-Göta, en match som DIF visserli
gen förlorade men där götisterna kunde vara 
tacksamma över 5—4-segern. Sedan gick 
bandyspelet som på räls ända fram till SM-
finalen, som spelades i cupform mot Tirfing 
från Harnäs.

Ur Idrottsbladet 1930

DJURGÅRDARE.

Det var inte bara Djurgårdens skidlöpare, som utmärkte 
sig i söndags utan också föreningens bandyspelare som 
via Linnéa kvalificerade sig för SM-finalen. Tecknaren 
har här ovan avbildat några kända Djurgårdsprofiler.
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Djurgår’ns revansch
på Linnéa blev överlägsen i siffror men satt långt 

inne: 6—2 som kunde varit 3—5.
Det är förunderligt förtätad klubb

patriotisk stämning över boxningsmat
cherna mellan Djurgår’n och Linnéa. De 
bägge stora boxarlägrens supporters 
fylla hela Cirkus med sina hejningar 
och uppmuntringsrop åt sina respektive 
favoriter, och matcher som man i van
liga fall knappt skulle vilja se till slut 
bli på så vis nästan lika spännande som 
finalerna i den stora juniorturneringen.

Om vi nu ta som exempel fjäder
viktsmatchen mellan Gösta Dahlberg 
och Engström — det var utan tvekan 
en av de sämsta som ägt rum i Cirkus 
i år. Gösta Dahlberg har gått tillbaks 
katastrofalt — att under dylika om
ständigheter banta ned sig en klass är 
knappast tillrådligt, icke ens när det 
gäller att rädda klubbären. Engström 
åter praktiserar ett besynnerligt in

Aftonens högerswing: Sven Jansson
knockar Fagerström.

Lasse Emilsson applicerar en 
flygande mara.

effektivt sätt att boxas och stångas och 
är en foga prydlig företeelse i ringen — 
varför han egentligen vann över Dahl
berg är svårt att säga. Icke dess mindre 
applåderades domslutet — förmodligen 
i besvikelsen att den utboxning, man 
väntade från djurgårdarens sida, så to
talt uteblev.

En så skral fight som denna hade i 
vanliga fall varit detsamma som sig
nal till pilsnerpaus redan efter första 
ronden — nu följde man den med om 
inte andlöst så dock märkbart intresse. 
Den gällde ju i alla fall lika mycket 
som de övriga drabbningarna i klubb
matchen.

Som Djurgården vann ― dock betyd
ligt knappare än de officiella siffrorna 
5—3 ge vid handen. Det skulle för 
resten ha varit 6—2.

Artikel ur Idrottsbladet Nr 2 1930. Boxningsmatch un
der trettondagshelgen på Cirkus mellan Djurgården 
och Linnéa.
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Det ansågs bli en match mellan DIF:s för
svar och Tirfings kedja. Men det blev tvärt
om! Våren hade kommit i januari och det 
fanns bara 7—8 meters fast is i skuggan av 
Stadiontaket på ena långsidan.

Sigge Kungberg var med i DIF:s finallag 
och han minns mycket väl den märkliga mat
chen:

— Stadion var som en lervälling, det fanns 
knappt en isbit. Man fick springa på skrid
skorna för att kunna ta sig någonstans och 
bollen grävde hela tiden ner sig i snömoset.

— Tirfings mål var nog det underligaste jag 
sett. Ingen Tirfingspelare fanns på vår plan
halva, men en av deras backar slog på ett högt 
skott som dalade ner mot vårt mål. Björn
ungen Johansson (DIF:s målvakt) gick ner på 
ena knät för att fånga bollen. Men den stud
sade på en sån där issörja, bytte riktning och 
fortsatte förbi den häpne Björnungen in i 
mål.

Målet kom under de första minuterna och 
sedan pressade och pressade DIF, men de 
vidunderligaste målchanser brändes på 
grund av den usla isen. Resultatet 1—0 till 
Tirfing stod sig matchen ut och Nils Björn
ungen Johansson missade chansen att bli 
svensk mästare för DIF i både ishockey och 
bandy — han blev ju hockeymästare 1926. I 
stället fick han den tvivelaktiga äran att ha 
gjort säsongens tavla!

Ett bandyderby under 30-talet: Hammarby-Djurgår
den 0—2.

DIF:s finallag i bandy 1930. Övre raden: Curt Heu
man, Erik Lindgren, Ivar Gate, Sigge Johansson, Val
le Söderman, Sigge Kungberg, Folke Ahrsjö.
Nedre raden: Gösta Rosell, Nils Björnungen Johans
son, Hugo Grönkvist och Fredde Skoglund.
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Den första vårdagen på Stadion
...spelade DIF och Tirfing bandyfinal.
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IDROTTSBLADET

Djurgården gjorde hat tric i Arvika:
En lysande budkavleseger, en dubbel och grann backlöpningsvinst avslutade 

en strålande vecka, vars sista dag nästan sprängde staden.

Backen
dominerades även av Stockholm, men Selånger var 

nära dubbelseger genom starka Sven Eriksson.

Tänk att nå en SM-final i bandy... men 
ännu större saker inträffade denna vinter. 
”Djurgården gjorde hat tric i Arvika” rubri
cerar IB och skildrar Holger Schöns back
hoppningsseger över ingen mindre än Sven 
Selånger i SM. Men den verkligt stora hän
delsen i Arvika var segern i budkavle. Trion 
Stolpe-Kjellström-Lind hade först inte peng
ar till resan, men kom till sist iväg.

— Vad har ni här att göra, undrade seger
vissa konkurrenter.

Oldboyen Stolpe segade sig in som 3:e 
man, Kjellström höll positionen och det skilj
de 2.17 mellan DIF och ledarlaget efter 12 tim
mars tävling. Slutmannen Lind gjorde sedan 
en otrolig löpning. De ivrigt väntande lag
kamraterna svävade mellan hopp och för
tvivlan allteftersom tidsrapporterna ström
made in. De höll på att få fnatt när speakern 
under en lång tid övade den talrika publiken 
i att utbringa leven för DIF:s segrande lag. 
Men det gick vägen och Kalle Lind förklarade 
att han var stel i nacken efter att ha vänt sig 
om hundratals gånger för att ”se om det kom 
någon”.

Handbollen får snabb 
framgång

Handbollen, en sport som i slutet av 20-talet 
fått allt större spridning i Sverige, anamma
des inom Djurgården först av damsektionen. 
Det rapporteras om handbollsspel första 
gången 1931, då djurgårdsdamerna deltagit i 
en ”icke ännu slutspelad serie”. 1933 vann 
DIF-damerna en träningsserie och spelade 
”flera mycket goda matcher” i DM senare 
under året. Framgångarna inspirerade tydli
gen föreningens herrar att göra något och 15 
oktober 1934 såg handbollssektionen dagens 
ljus med duon Sture Hallström—John Lind
ström som driftiga och energiska ledare. Man 
lyckades mobilisera ett ungdomligt lag som 
startade med en tredjeplacering i klass 6 B.

En Schön seger. Sven och Holger är nöjda efter att ha 
belagt de två första platserna i backhoppning vid SM-
tävlingarna i Fiskartorpet 1934.

Inför säsongen 1937/38 konstaterar DIF:s 
överstyrelse förväntansfullt att ”glädjande 
nog har några fotbollsspelare som tidigare 
medverkat i andra klubbar nu anslutit sig, 
vilket kan betyda att handbollslaget är på väg 
mot betydligt större uppgifter...”

Föga anade man hur rätt man siade! Sä
songen blev den verkligt stora för handbolls
sektionen. Den store hjälten var ”ur-backen” 
Henry Hagis Hagelin, som också var med i 
DIF:s fotbollslag, dock som målvakt. Man 
värvade tre av Flottans kanoner: Harry An
dersson, Schönning och Stööp. Det gjorde 
susen. Laget krossade allt motstånd i klass 1 
och i DM mötte man i en minnesrik final 
svenska mästarna Hellas, som efter förläng
ning besegrades med 7—5. Tänk, bara 12 mål 
i en handbollsmatch på den tiden.

Handbollsstjärnan 
Hagis var också en 
skicklig fotbolls
målvakt.
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I SM-turneringen, till vilken DM-vinnarna 
kvalificerat sig, gick det som smort. DIF var 
snart uppe i semifinal i sällskap med Väster
ås, Karlskrona-Flottan och Östersund. En 
smart omlottning av förbundet föranledde 
våldsamma protester från Västerås IK.

Svenska Handbollsförbundet styrde ut
vecklingen med kraft och sa klart ifrån att ”vi 
får inte en käft att gå och titta på en final VIK-
Flottan i Stockholm”. Så man parade ihop de 
två i semifinalen och DIF skulle få ta sig an 
jämtarna. Västeråsarnas protester hjälpte 
föga. Mitt i alltihopa lämnade Östersund 
walk over i semifinalen, medan VIK i rena 
ilskan slog flottisterna. I slutet av april 1938 
var det så klart för den stora finalen i Skepps
holmshallen. Jag minns den väl eftersom jag 
börjat skriva om handboll i Idrottsbladet. 
Sporten förlöjligades av de flesta kollegorna 
som benämnde den ”hystning”.

Sällan torde så mycket folk ha räknats in i 
den avlånga hallen. 1550 betalande åskådare 
hängde som flugor i ribbstolar, repstegar och 
andra attiraljer som den lingska gymnastiken 
påbjöd skulle finnas i en gymnastikhall. Till 
och med måldomarna satt i ribbstolar och 
folk stod ända in på målstolparna. Stämning
en var obeskrivlig i den 35-gradiga värmen. 
Spelarna löpte stora risker att snubbla på 
framstickande ben när de sprang efter kan
terna. DIF spelade mästerligt och Schön
nings och Stööps kanoner och finurliga 
bakom-ryggen-skott lurade oupphörligt 
bjässarna från Västerås med de berömda He
linbröderna i spetsen. VIK:s skicklige mål
vakt Lola höll siffrorna nere till 3—6. Från un
derläge 6—8 gick Djurgården upp till ledning 
9—8. Sven Jerring direktrefererade dramati

Ett djurgårdslag i ishockey från 30-talets början.

Handbollslaget som spelade SM-final mot Västerås.

ken mål för mål och när 45 sekunder återstod 
var ställningen 12—12. Då ruffade DIF:s 
Hagis och domaren blåste för straff som 
obarmhärtigt sattes i mål. Så var den dröm
men till ända...

Året därpå blev det seger i östsvenskan och 
uppflyttning till allsvenskan, som enda stock
holmslag. Där säkrades nytt kontrakt, me
dan det i SM blev stopp mot Upsala IF, som 
blivit något av ett ”bogey team” för hand
bollspelarna.

Lägg ner ishockeyn — 
satsa på bandyn

Det är slutsatsen av resonemanget i ett proto
koll från 1934. För en nutidens djurgårdare 
måste det förvisso framstå som en typisk 
skröna eller orimlighet när den får höra hur 
obetydlig ishockeysektionen var på 1930-
talet.

I början av 30-talet var det tydligt att den 
storhetstid, som på 20-talet gjorde klubben 
till en alltid stark pretendent på SM-titlar, var 
på upphällningen. Det blev SM-semifinal 
1931 mot Hammarby, men 0—1 och förlust. I 
elitserien fanns DIF länge med bland de 2—3 
bästa lagen, men sjönk sen i placeringar. Ju
niorspelare saknades helt och från och med 
hösten 1934 tycks hockeyverksamheten mer 
eller mindre ha upphört.

Efter att Djurgården varit borta från ishoc
keyrinkarna ett par år hände plötsligt något. 
Jag minns det mycket väl eftersom jag då var 
volontär på Svenska Dagbladets sportredak
tion. Där smidde Lulle Johansson, signatu
ren Puck, en legendarisk hockeylirare, pla
ner för att nystarta ishockeyn inom DIF. Stor-
Klas Svensson och andra djurgårdsledare 
dök ideligen upp på redaktionen. Sent hös
ten 38 eller tidigt i januari 39 spelades sedan 
den första seriematchen.
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I DIF:s 50-årsskrift skriver Nippe Nieren
burg, spelare i såväl fotboll som ishockey, att 
debuten skedde på Hjorthagens Idrottsplats. 
Det stämmer inte. Jag var en av de 5 åskådar
na som såg nypremiären i 10 graders kyla på 
Östermalms IP. 38-årige Lulle var med lik
som Stor-Klas, 44 år gammal. Hans skridsko
åkning var väl inte av toppklass men när han 
fick på skott så var det verkliga rökare. Om 
jag minns rätt, och det är ingalunda säkert — 
matchen var så obetydlig att inte ens Id
rottsbladet skrev om den — så var Värtan 
motståndare och resultatet blev 9—0 till DIF.

Det blev bara två matcher till denna sä
song, men avancemang. Fast sedan uppstod 
svårigheter när man skulle nyrekrytera spe
lare.

”Nonsens! Larvigt! Du är inte klok!” Så lät 
kommentarerna från de hockeymannar som 
tillfrågades om de ville börja spela med DIF i 
klass 5. Men gamla fina namn som Per-Olof 
Jihde och Henry Reimer hörde till dem som 
nappade. Och sedan började vandringen 
efter principen ett år i varje serie.

Vi är nog snart tillbaka i elitserien, skriver 
DIF:s överstyrelse optimistiskt 1939. Det 
skulle ta ytterligare 10 år innan DIF:s hockey
lag bärgade ett SM-tecken...

Däremot har det inte blivit några fler SM-
tecken för bandyns del. Säsongen som DIF 
avslutade med SM-finalförlusten mot Tirfing 
blev den sista som spelades enligt utslag
ningsmodellen. Nästa säsong utgjordes SM 
av en mästerskapsserie, med fotbollen som 
förebild, där Djurgården placerade sig som 
femma i div I södra. Men 1931/32 gick spelet 
sämre och DIF halkade ur ettan. Trots idoga 
försök lyckades man inte återta en plats i 
bandysocieteten under resten av årtiondet. 
Därav frestelsen att satsa ishockeyns resur
ser på att ”skapa ett ordentligt bandylag”, 
som det står i det tidigare nämnda protokol
let från 1934.

Huvudstadens bästa 
skidklubb

På 30-talet var DIF den dominerande skid
klubben, inte bara i Stockholmsregionen, 
utan då och då ute i landet. Våra backhoppa
re var av mycket god klass med åtskilliga in
dividuella och lagmästerskap. Det blev OS-
uttagning både 1932 och 1936 (Holger Schön 
och Harald Hedjerson). Även till VM-täv
lingar reste djurgårdshoppare.

Längdlöparna var väl av meteorologiska 
skäl inte lika bra som hopparna. 30-talets 
mellansvenska vintrar tycks ha varit bedröv
liga. Varje år talades det om snöbrist och Salt

Harald Hedjerson i Fiskartorpsbacken 1935.

sjöbadsdagarna, DIF:s stora arrangemang, 
fick ofta inställas. Vintern 1934 anordnade 
DIF faktiskt skid-SM, men man fick flytta den 
kombinerade tävlingens längdmoment till 
Rämshyttan.

Backhoppning och längdåkning hade sen 
länge varit två åtskilda sektioner inom för
eningen, men den 4 januari 1933 slogs de 
samman till en gemensam skidsektion. 1933 
blev för övrigt ett nattsvart år eftersom inte 
ens ett DM-tecken hemfördes och de ekono
miskt betydelsefulla Saltsjöbads-dagarna fick 
inställas.

Men vintern 1933 blev dock lyckad i ett av
seende: fyra av DIF:s hoppare gjorde luft
språng på över 60 meter i den nyinvigda 
Hallstabacken i Sollefteå: Bengt Carlquist, 
Pelle Hennix, Holger Schön och Harald Hed
jerson. Det betonas i verksamhetsberättelsen 
för året att endast ett fåtal svenskar lyckats 
med den bravaden. Kanske var Pelle Hennix 
gladast av de fyra över bedriften. Han kom 
nämligen från Norrland och trivdes med att 
hoppa så bra någorlunda nära sina hem
trakter.
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Ruth Boes vinner en intern DIF-tävling 1937.

— Jag flyttade från Östersund till Stock
holm 1931 för att få arbete. Det här var under 
depressionsåren och chansen var störst att 
hitta jobb i huvudstaden. Jag var 20 år och 
hade redan varit med i en hel del backhopp
ningstävlingar, där jag träffat många skickli
ga och trevliga djurgårdare. Så direkt när jag 
kom till Stockholm sökte jag mig till DIF, 
minns Pelle Hennix, en av 30-talets skickli
gaste backhoppare med sammanlagt 4 SM-
titlar i lag och individuellt.

Även andra skidåkare som flyttade till 
Stockholm började tävla för Djurgården. 
Mora-systrarna Anna och Elin Henriksson, 
till exempel, gav som DIF:are längdlöpareli
ten hård konkurrens i Falun 1935, vid SM-
tävlingar som var mycket lyckade ur djur
gårdssynpunkt. Backhopparlaget segrade 
och Harald Hedjerson tog sin tredje SM-titel 
i nordisk kombination.

Samma vinter blev Saltsjöbadsevenemanget 
äntligen en fullträff, såväl Sportsligt som eko
nomiskt. Enorma publikmassor kom för att 

Pelle Hennix t h tillsammans med 30-talets suverän i 
backhoppning: Sven Selånger. ►

En kaffetår efter tävlingarna. Djurgårdarna Bengt 
Carlquist, första fr v, Harald Hedjerson, andra, träna
ren Menotti Jakobsson, femte, och Pelle Hennix, sjun
de, i glatt samspråk med några skidrivaler.
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se längdlöparna Sven Utterström, Jokk
mokks-Gustafsson och Hilding Olsson från 
Loos tävla om ”Kannan”, som Sven Uttern 
lyckades lägga beslag på för gott.

Kanske är det överraskande för en yngre 
generation DIF:are att få veta att föreningen 
redan i mitten av 30-talet ordnade en slalom
backe ute i Saltsjöbaden. Det fanns till och 
med elljus i backen, men det var svårt att 
komma igång med tävlingsverksamheten på 
grund av snöbristen. Man hade ännu inte 
uppfunnit snökanoner.

”Slalom bör kunna bli en populär sport 
bland stockholmsungdomen” skriver man i 
en av föreningens årsberättelser. Som så ofta 
träffar spådomen mitt i prick. Redan vintern 
därpå, 1937, blev två DIF:are historiska. Ha
rald Hedjerson och Inga Söderbaum, som 
ensamma utgjorde DIF:s hela trupp vid de 
första svenska mästerskapen i slalom, tog var 
sin mästartitel. Stig Hammar blev samma år 
Stockholms förste distriktsmästare i slalom.

Skidsektionen skakades säsongen 1936/37 
av en inre schism, som resulterade i att ett 
gäng hoppare bröt sig loss och bildade en 
egen klubb Skade, som 1939 lyckades snuva 
DIF på DM-tecknen.

Skidfolket blev Djurgårdens bästa SM-
samlare under 30-talet. Av föreningens 45 
SM-tecken svarade skidorna för 17!

Stig Hammar vinner första distriksmästerskapet i sla
lom 1937.

Slalompionjären Inga Söderbaum susar nedför 
pisten.
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Äntligen en ny 
Harry Persson

Det var vid de 17:e SM-tävlingarna 1936 som 
Idrottsbladets boxningsskribent Louis Coig
net, alias Henry Eidmark, konstaterade detta. 
En rosenkindad 17-årig yngling vid namn 
Olle Tandberg, som debuterat vid juniorbox
ningar på Cirkus 1934, kom nu fram i ramp
ljuset och spåddes att bli en ny Harry Pers
son. Pappa Olle Tandberg Senior var urdjur
gårdare och hade SM-tecken från både 10-
och 20-talen i nordisk skidkombination. 
Skam till sågandes hade han inte haft en 
aning om att den förhoppningsfulle telning
en givit sig på boxning. Först när sonen strax 
före sin 15-årsdag förlorat knappt mot Massa 
Lind i en semifinal gick det upp för fadern 
vad som höll på att hända.

Äntligen:HP n:o 2 har kommit!

Olle Tandberg 
den mest tekniske tungvik
tare Sverige någonsin haft.

— Där har vi tungviktsgrabben, som vi så länge väntat på! utbrast 
Bertil Molander, vår gamle knock-out-man, förtjust, när Olle Tand
berg i överlägsen stil expedierat långe Stig Westerdahl från Vivsta
vvarv.

Ett par bänkrader längre ned satt Massa Lind från örnen och berät
tade, hur det känns att ge Olle Tandberg stryk. lian är nämligen 
tills vidare den ende på jorden, som kan berätta om den saken. För 
två år sedan förlorade 14-åringen Olle mot Massa i JM:s lätt tnngvikts
semifinal — sedan dess har han icke blivit besegrad!

Det är nog knappast för mycket sagt, om vi konstatera att det är 
unga Olle Tandberg som satt färg på dessa SM, och att pojkvaskern 
är på rask marsch fram som n:o 1 bland våra pugilister, när det gäller 
popularitet.

När är nu inte meningen att reklamera tipp den gänglige ynglingen 
som något slags olympiahopp, men jag kan inte undgå att känna en 
stor tillfredsställelse över denne filbunkslugne 17-åring, som verk
ligen har blick för boxning.

Undertecknad har, som den minnesgode läsaren måhända erinrar 
sig, i alla tider hävdat, att det som gör en boxare är ”blicken” — detta 
gentemot andra experter, som framhållit att exempelvis fysiken spelar 
den största rollen.

Det är bra med fin fysik men bättre med god blick för en boxare: 
sin fysik kan han träna upp, har han däremot inte förmågan att se 
sina egna möjligheter till träffar och genomskåda motståndarens in
tentioner, blir han aldrig annat än en medelmåtta i ringen — sedan 
må han vara hur jättestark som helst.

Ett skolexempel på den saken gavs i går på matinén, då vår till for
matet f. n. största tungviktare, ”nära 2-metersmannen” Stig Wester
dahl från Vivstavarv, demonstrerade sin hjälplöshet mot den nästan 
huvudet mindre och cirka 10 kilo lättare djurgårdaren.

Ingen kan säga, att ej Westerdahl försökte vinna. Nan fick ta sitt 
tungviktslivs första räkning i första ronden, slogs sedan ut mellan re
pen ungefär som Dempsey av Firpo för 13 år sedan, och räddades av 
gonggongen, som kom i behaglig tid.

Under pausen stod Emil Johansson, som var sekond, och såg bekym
rat på en väldig blå bula, som svullnade upp under norrlänningens 
vänstra öga, och litet var trodde, att nu ger bjässen upp.

Men Stig Westerdahl satt och lömsknade till: här var min själ infe 
frågan om att ge sig! Nan satte fart som en retad giraff och fick in en 
hård höger på den överraskade Olle — men sedan var det slut med 
framgångarna. En perfekt vänster-höger mot käken fick honom alt 
byta färg och de stöddiga benen att skälva. Ringdomaren gjorde all
deles rätt, när han nu stoppade den ojämna drabbningen.

Det bör observeras, att Stig Westerdahl slår hårt med bägge hän
der. På fredagen hade han slagit ned ”Värnamos Camera” med en 
vänsterhook, och för två år sedan bräckte han sönder revbenen på Calle 
Bonnevier med en höger.

Men mot Olle Tandberg kunde han ingenting uträtta. Den pojken 
flaxade undan för slagen och lät sig aldrig träffas hårt — och vips 
var han där med sina farliga raka slag, när Norrlandsjätten var öppen 
efter sina försök till träffar.

Det är denna blick för motståndarens svagheter som gör, att jag 
tror Olle Tandberg så småningom utvecklas till vår nya Harry Pers
son. När han vuxit ut bör han sluta i någonting på 92 à 95 kilo. Har 
han då kvar sin rörlighet och kvickhet i armarna blir han sannerligen 
inte att leka med!

LOUIS COIGNET.

Olle Tandberg.

Visst var Olle Tandberg Sr populär på 20-talet, men 
ännu mer uppskattad skulle Olle Jr komma att bli.



DJURGÅRDENS IF 1930―1940 77

Tränaren Gurra Bergman t h har hjälpt fram sin adept 
Olle till ännu en landskampsseger.Den nye lite valpige tungviktaren, som lätt 

manövrerat ut farlige Lasse Emilsson i sin 
första SM-match, fortsatte via Harald An
dersson och ställdes i finalen mot tvåmeters
mannen Stig Westerdahl, 10 kilo tyngre än 
Olle. Publiken väntade sig ett blodbad, men 
med en rejäl höger slogs bjässen knockout i 
andra ronden. Räkning var obehövlig. Och i 
finalen golvade Olle Huvudstads knock
outskräck Calle Bonevier.

DIF:aren Olle blev snabbt en crowd
pleaser av stora mått. Alla väntade vi oss stor
dåd vid OS i Berlin 1936, men där förlorade 
Olle mot ungraren Ferenc Nagy, som disku
tabelt vann med 2—1. Tidigare hade svenske 
Tandberg boxat ut en av favoriterna, den 
hiskelige, svarte Arthur Oliver.

17 raka landskamper gick Olle och förlora
de inte en enda — trots att hela europaeliten 
stod på menyn. 1939 i Hamburg mötte han 
guldmedaljören från OS, Herbert Runge, 
som hade lovat att knocka svensken. Men det 
var snudd på att den tyske giganten golvades 
av Olle, som bara några dagar senare tog sig 
an en annan känd tungviktare, Heinten Hoff, 
som kallas en boxande känguru i IB. Och Olle 
utklassade även denne Vaterlandets andre
man.

Tandberg Junior togs också ut till Europas 
lag mot USA och vann sina matcher over 
there.

Olle Tandberg, 
”negerdödare” n:o 1 
mest populäre boxare i Berlin

Olle Tandberg träffar Ragnar Viking med högern 
1939.
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Nationella
Boxnings

tävlingar
i Folkets Hus, Borlänge

Söndagen den 12 jan. kl 3 e. m.

Deltagande föreningar:

Djurgårdens I. F., Stockholm, Sandvikens A. I. K., B. K. 29, Falun, 
Avesta A. I. K. samt Borlänge Sportklubb

Bland mera kända namn märkas:

Ruben Larsson och Harrv Eklund, Borlänge. Edmund 
Törnkvist, Mun samt Rune Törnblom, Harald Flodström 

och Karl Nordgren, Djurgårdens I. F.

Numrerade biljetter från 1 till 2 kronor plus nöjesskatt säljes i förköp utan förhöjning söndag 
förmiddag mellan kl. 11—1. Tel. 159.

Borlänga Sportklubb.

Rätt stuk på hatten 
har han: John An
dersson.

Försoning kring en 
panna renat

Under Gurra Bergmans och Åke Löwgrens 
ledning hade DIF ett utomordentligt fint 
boxargäng. DIF-boxarna skrapade faktiskt 
ihop 10 titlar under 30-talet. Av dessa tog Olle 
Tandberg själv fyra i rad. Särskilt minns jag 
en finalmatch på Cirkus där Olle mötte Lin
néas hardhitter Svarte-Per Eriksson. Som 
vanligt älskade min far och farbror, som gick 
på varje brottnings- och boxningsgala, att ge

John Andersson tränar inför en match mot Olle Tand
berg.

sig i slang med folk i publiken. Sedan de väl 
listat ut vilken boxare den närmaste omgiv
ningen höll på, så antog de alltid rakt motsatt 
inställning. De var båda Tandberg-suppor
ters, men förklarade nu högljutt att Svarte-
Per var helt överlägsen och att Tandberg var 
chanslös. Vilket ledde till våldsamma diskus
sioner med de kringsittande. Min far storm
trivdes men den här gången gick det nästan 
för långt då en rödbrusig smedtyp föreslog 
att man skulle gå ut och göra upp i en av rond
pauserna. När sen Olle vann klart på poäng 
erkände mina båda följeslagare att de inte 
förstod sig på boxning. Då inträffade ett för
soningskalas som slutade med att min far
bror, före detta finansminister och vid den 
här tiden ansedd chef för Vin & Spritcentra
len, bjöds att halsa ur helpannan Renat som 
gick laget runt.

Efter 120 matcher som amatör, av vilka bara 
6 förlorades, blev Olle Tandberg proffs. En 
annan av 30-talets boxande djurgårdare, 
John Andersson, tog också steget in i proffs
cirkusen. Han hade 1931 tagit SM-titeln i lätt 
tungvikt och proffsdebuterade samma år i 
Paris. John blev en av de stora publikmagne
terna i Velodrome d’Hiver, den berömda 
cykelarenan i Paris, där man också boxades. 
John vann EM i lätt tungvikt 1933 efter en 
fantastisk 15-ronders match mot Jack Etienne. 
Svenske John höll titeln i ett halvt år och 
slutade sin karriär i USA 1936—37, där han 
bland annat poängbesegrade exvärldsmästa
ren Mickey Walker.

John var tyvärr en boxare som inte gardera
de sig. Samtidigt var han en fighter utan like 
som tycktes totalt okänslig för slag. Han fick 
till slut ”ett ansikte som endast en mor kunde 
älska” och när man ibland stötte på honom 
uppe på Idrottsbladets redaktion så var det 
ingen god reklam för the noble art of selfde
fence.
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Kvalkomplex och 
franska nerver

Djurgårdens en gång så starka fotbollslag låg 
vid inledningen av 30-talet i östsvenskan, 
vilket var lika med div III. Tre raka segrar i se
rien tydde dock på en viss klass, men två 
gånger satte ett saftigt kvalkomplex stopp för 
uppflyttning. Tredje gången gillt blev det au
tomatiskt när Svenska Fotbollförbundet lade 
om seriesystemet och nu lät div III-vinnarna 
gå upp utan kval.

Nu följde några märkliga år. Allt såg ljust 
och lovande ut efter höstsäsongerna. Tät
platser varslade om goda chanser till seriese
ger, men kvalkomplexet tycktes ha ersatts av 
franska nerver. 1932/33 blev det en tredje 
plats i div II östra och 1933/34 presterade 
DIF:arna ”en pannkakas graciösa fall” när 
Sleipner rusade ifrån med fem poäng.

När bandy- och ishockeyspelaren Einar 
Stor-Klas Svensson tog över laget under sä
songen 1934/35 gick det bättre. Spelet stabili
serades, och DIF hade efter säsongens sista 
match placerat sig på samma poäng som 
segrande Norrköping, fast med sämre mål
skillnad.

Strax efter säsongens slut lämnades dock 
en protest in mot Djurgården till Fotbollför
bundet. DIF skulle ha brutit mot övergångs
reglerna i och med att en ännu inte ”grön” 
spelare, Emil Wiberg, deltagit i några mat
cher. Protesten godkändes; Djurgården från
togs åtta poäng, åtta mål och två placeringar. 
Nu spelade det här mindre roll, det enda man 
förlorade var äran att komma tvåa. Men tänk 
om DIF vunnit serien...

Säsongen därpå vann så Djurgården serien 
med fem poängs marginal och hade inte bru
tit mot några övergångsbestämmelser. Nu 
skulle det gamla kvalkomplexet begravas. 
Det var Hallstahammar SK med den fine 
målvakten Hammarström och fruktade back
sluggern Gurra Berg som var motståndare.

140 graders värme stormade 15 000 åskåda
re Stadion och hjälpte fram DIF som vann 
med 3—0. Nu ansågs DIF:s allsvenska avan
cemang klart. Det kunde bara gå på ett sätt i 
returen. Som slutade 3—0 till Hallstaham
mar. I sin analys av den matchen konstatera
de IB:s Gunnar Galin att djurgårdarna var 
som förlamade inför hemmalagets sparka-
och-spring-spel. Inför den tredje och avgö
rande matchen utlovade Hallstahammar 
seger.

Men Stor-Klas kontrade i en IB-intervju 
med att ”Det är redan bestämt att vi vinner.” 
Han fortsatte i samma stil inför den lätt för

Djurgården möter Derby på Stadion 1934.
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bluffade Gunnar Galin: ”Du kan förresten få 
segerintervjun genast.”

Fotbollförbundet ville förlägga matchen till 
Enköping eller Eskilstuna, men DIF vägrade 
spela där, dels på grund av usla planer, dels 
för att städerna låg nära Hallstahammar, vars 
fotbollspublik säkert skulle gå man ur huse 
för att se sitt lag spela den avgörande kval
matchen .

DIF:s klagomål hörsammades och mat
chen spelades i Norrköping. Tusen Hallsta
supporters hade tagit sig dit med extratåg, 
medan de hundra djurgårdsanhängarna där
emot inte behövde trängas på nervägen. En 
publik på 4534 jublade då Henry Hagelin 
gjorde en jättetavla och Hallsta tog ledningen 
med 1—0.

Men glädjen blev kortvarig för hallstasup
portrarna. Djurgårdens Bengt Garpe kvitte
rade i nästa anfall. Och strax efter pausen fick 
Sigge Bergh ordning på sina långa tentakler 
och gjorde segermålet. Avancemanget till 
allsvenskan var klart. Spågubben Stor-Klas 
bjöd spelarna på champagne och de som lät 
sig väl smaka var: Henry Hagelin; Gösta An
dersson, Allan Fredberg; Bertil Andersson, 
Sten Grönhagen, Birger Warneby; Herman 
Nordengren, Gunnar Blomström, Bengt 
Garpe, Sigge Bergh och Bosse Björkman.

Fotbollen får vårkänslor
I den allsvenska premiären säsongen 1936/37 
mot Gårda var spelet bedrövligt, men ändå 
bättre än källarnas. Trots en snabb 1-0-
ledning för DIF vann Gårda med uddamålet. 
Det avgörande målet var ett av de märkligas

Bengt Garpe

Glädjerusiga DIF-spelare och supportrar på Stadion 
efter segern över mästarna Elfsborg.
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te jag sett. En lyra slog i ribban och studsade 
i ryggen på en ovetande gårdait och in i mål.

Inte förrän i fjärde matchen lyckades blå
ränderna få en poäng (2—2) mot Örgryte. 
Men i höstsäsongens sista match gjorde 
Djurgården sensation genom att vinna med
5—3 över svenska mästarna Elfsborg. I varje 
sant djurgårdshjärta tändes nu hoppet till 
våren och i ÖS’ årsberättelse skrev sekretera
ren Axel Lindgren lyriskt:

”Klas Einar Svensson, missförstådde ban
dyapostel i ett föregående kapitel, lägg dina 
klubbskaft i en gammal säck och se glad ut, ty 
våren dig väntar. Våren, Djurgården och 
hela Stockholm som alla pocka på att få hälsa 
vår elva på den säkra sidan, om inte förr så 
den 13 juni, då slutsignalen blåses i Gårda— 
DIF-matchen på Ullevi. Om Gais eller Gårda 
måste offras på jumbobålet så kan du vara 
förvissad om att kamrater och örgrytare kom
mer bringa dig sin aktning. Hemresan skall 
bli ett enda triumftåg med uppehåll på varje 
station och anhalt mellan Olskroken och Lil
jeholmen för mottagande av svenska folkets 
hyllning, och då du äntligen, med av auto
grafskrivande värkande fingrar och av häls
ningstvång knäckt plommonstop, stiger ut 
från Stockholms Central, skall hela huvud
staden bjuda dig stora famnen. När du sedan 
någon dag gonar dig i solen på Strandvägen, 
traskar förstås den landsberyktade eskimå
terriern bredvid utan att med minsta lilla ryck 
i bakskånken förråda förnimmelsen av exis
terande lyktstolpar och ofrälse rackor. Med 
ögonen plirande bakom den grå kalufsen ser 
det ut som om den lilla svabben vill tillropa 
hela snobbrännan: ’Här kommer allsvenska 
Jerry och hans inte mindre allsvenske husse!’ 
Det är i vår det kommer att hända!”

Trots alla förhoppningar och tio vårpinnar 
blev det bara en säsong i allsvenskan på 30-
talet. Det blev nedflyttning tillsammans med 
Norrköping. Nu stundade åter svåra tider för 
blåränderna!

— Vi hade nog ett ganska mediokert lag om 
jag ska vara ärlig, säger Sigge Bergh idag.

En märklig händelse inträffade hösten 
1937. Den 17 oktober, dagen för stora dala
dansen, dvs mötet AIK—Brage på Råsunda 
nybyggda Fotbollsstadion, tröttnade så 
många på buss- och spårvagnsköerna att de 
istället gav sig av upp till Stadion för att se 
DIF spela 1—1 mot Skutskär. Hasse Garpe, 
sedermera ÖS-ledamot och fotbollsbas, kvit
terade på en straff några minuter före full tid. 
6974 betalade entré till den matchen.

Blåränderna spelade så sin första match på 
nya Råsunda, då AIK i nåder den 27 novem
ber 1938 nedlät sig till att möta DIF inför 3621 
åskådare. 2—4 borde varit 3—3 skrev IB och

noterade att Sigge Bergh var den förste djur
gårdare som satte näten i dallring i Solna
arenan. Notabelt också att Stubben Larsson 
ansågs ha överglänst landslagsmannen Erik 
Almgren samt att juniorlagets Carl-Johan 
Tornborg gjorde sin premiärmatch i A-laget.

— AIK låg ovanför oss andra, de var för det 
mesta oåtkomliga. Men annars var det hård 
konkurrens i stockholmstrakten, främst med 
Hammarby. En konkurrent jag alltid respek
terat. Vi hade hårda bataljer med de rejäla 
söderkillarna, som jag tyckte bra om, berättar 
Sigge Bergh.

Avspark för Djurgården. Fr v Gunnar Blomström, 
Hans Garpe och Sigge Bergh.
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Varför Pelle Larner kallades ”solskenscentern” ger 
Rit-Ola svar på.

Strax före avspark. Domare i matchen Djurgården— 
Sandviken är R:et Eklöw.

Trots att blåränderna hade den framfusige 
och målfarlige ”solskenscentern” Pelle Karls
son (senare Larner), så kärvade det under res
ten av decenniet och DIF blev kvar i tvåan. En 
andraplats efter Hammarby 1937/38, en tred
jeplats efter Hammarby och Ludvika säsong
en därpå och slutligen andraplats 1939/40 
efter Reymersholm, som tillfogade DIF-elvan 
ett rejält nederlag med 6—0 i en första serie
final.

Bowlarna får tuppkammar
Våra fina klotrullare kom från början att bli en 
mycket stark del av DIF:s allroundkunskap. 
Under SM 1932 höll så när lagmästerskapet 
för 5-manna på att gå åt vårt håll, men vi fick 
nöja oss med titeln för juniorer. I och med 
Östen Erikssons SM-tecken 1933 och andra
placeringar i såväl 2- som 5-mannalagtävling
arna växte tuppkammen hos bowlarna. Och 
året därpå höll det åter på att bli ett SM-
tecken i lag men förbundsordföranden Eric 
Ahlström missade i sitt sista slag och det blev 
silverplats.

1937 vann så DIF ett lagmästerskap i 4-
mannalag. Men då hade bowlarna samtidigt 
degraderats i seriesystemet och låg för första 
gången på åtskilliga år i div II. Bowlingsektio
nens prestationer liknades därför av ÖS vid 
fläsket i en s k varannandagsgris, där som be
kant strimmorna äro ömsom magra och öm
som feta. Ett bottenrekord slogs enligt skri
benten, då mästarelvan tog stryk av Per Albin 
Hansson et consortes, men vederbörande 
tröstade sig med att detta förmodligen berod
de på djurgårdarnas kända ridderlighet. En 
artighet således mot landets regering. Det 
var en mager strimma, konstaterades det, 
men med en suck skönjdes ändå en fet sådan, 
innebärande återinträde i division I.

RF lägger märke till 
Djurgårdens damer

Damernas idrottande var i början av 30-talet 
synnerligen aktivt och speciellt inom den fria 
idrotten skördades lagrar. Vår olympiska 
bronsmedaljör 1928 i Amsterdam, Inga Gent
zel, promenerade hem med SM-titlarna på 
800 meter 1930 och 1931, liksom hon gjort de 
två sista åren på 20-talet.

På den tiden var märkestagning också en 
stor del av föreningarnas verksamhet och 
DIF:s damer var ena hejare på att klara pro
ven. De tog varje säsong ett 30-tal av dessa 
RF:s märken, som tyvärr så småningom för
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svann ur cirkulationen. Men eventuella djur
gårdsforskare som har intresse kan fortfaran
de läska sig genom att djupdyka i RF:s mär
kesarkiv ute i Farsta. Alla de gamla provre
sultaten finns kvar.

Men magrare tider stundade då ”the old 
girls” Inga Gentzel, Ebba Myrberg och Elsa 
Kjellstrand övergav tävlandet. Handbollen

kom så småningom att under Anna Svenn
bergs, senare Dettner, bli en av hörnstenarna 
i verksamheten. Skidflickorna, både utför 
och på tvären, lät höra tala om sig och Elsa 
Pettersson blev den stora stjärnan i oriente
ringsskogarna, där hon aldrig villade bort 
sig

Mot slutet av årtiondet samlades djurgårds
damerna en gång i veckan för att sticka vantar 
och varma tröjor. Finlands sak var vår.

Inga Gentzel

Hjärngymnastik ersätter 
fri idrott

Som en anemisk sektion betraktades den en 
gång så framgångsrika fria idrotten. Det hela 
blev inte bättre av att urdjurgårdaren Knutte 
Knopp Westman under decenniet lämnade 
DIF för att i stället tävla i medeldistanslöp
ning för MoDo. Trots energiskt arbete lycka
des man inom sektionen inte få fram några 
nya stjärnor, men vi noterar att backhoppa
ren Erik Rylander under hösten 1933 skutta
de fina 7 meter i längdhopp.

Sektionen levde i hög grad på hoppet — det 
fanns nämligen en herre vid namn Kalle 
Lundberg som umgicks med mumrikar och 
andra redskap på ett så överdådigt sätt att 
över 20 DM-tecken inkasserades och det blev 
även ett SM-tecken i den mycket utövade 
grenen grenhopp. Det blev för övrigt en stor 
sensation när Kalle missade sitt 21:a raka DM 
och förhoppningen att hans långa serie aldrig 
kommer att överträffas blev sannspådd. Den 
sortens tävlingar upphörde nämligen!

Ebba Myrberg, en av DIF:s mest framgångsrika fri
idrottskvinnor. Hon erövrade i slutet av 1920-talet tre 
SM-guld i löpning och längdhopp.
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Gångare som just startat inför jublande publikmassor 
1934 på Stadion.

Kalle Lundberg kom att bli mycket välkänd 
under vintern 1938—39. TV fanns inte ännu, 
men frågesport och korsordslösning var före
mål för tävlande. Kalle var en av de verkliga 
allroundfenomenen och han kvalificerade 
sig till den SM-tävling som Aftonbladet ord
nade med magister Gösta Knutsson som le
dare.

Kalle var en baddare på att kunna svara på 
allt och mötte i SM-finalen en mångkunnig 
major från Göteborg, som efter ett par extra 
ronder fick ge sig för Kalle visade sig vara det 
verkliga oraklet. Huruvida det någonsin blev 
någon match mot hans efterföljare Ejnar 
Haglund förmäler icke historien.

Rent andligt tycktes djurgårdarna mot slu
tet av 30-talet ha varit i den absoluta eliten ef
tersom schackspelarna Edvard Norberg och 
Rulle Wåhlin fick många efterföljare och icke 
obekante AIK:aren Putte Kock erövrade till 
och med ett SM i bridge som djurgårdare...

TT går DIF till mötes
Flugan på modet ibörjan av 30-talet var gång
sport. IB-redaktören Torsten Tegnér fick hela 
Stockholm att gå genom sina entusiastiska 
artiklar. Även djurgårdarna smittades. 1935 
bildades vår gångsektion som bestod av bara 
en man, men ett lejon. Det var den ståtlige ty
pografen Erland Asplund på Fylgia på Tun
nelgatan, där IB trycktes.

TT upptäckte Erland bland alla korrektur 
och formar och fick med honom på Riksmar

schen. Sedan följde en DM-start med en fin 
bronsplats och en silverplats i SM på 5 km i 
Borås. Vid SM i Stockholm 1934 knallade Er
land överlägset hem 30 km och tog ännu en 
SM-titel 1935 på 3000 m bangång.

Gångsektionen hade stor ekonomisk fram
gång med sin provbana ute vid Källhagens 
värdshus. Erland Asplund blev landslags
man och vann 1936 en mycket omskriven se
ger mot Lettland i Riga, där han besegrade en 
så välkänd gångare som Dalinsj, lettisk natio
nalidol och världsrekordhållare. Men sedan 
Erland dragit sig tillbaka tynade gångintres
set bort och 1938 lades sektionen ned.

Djurgårdsorienterarna Curt Berggren, Sixten Öqvist 
och Bengt Hägeman.
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Organiserade orienterare
Vännerna av orientering börjar väl vid det 
här laget att oroa sig för att skribenten skall 
hoppa över orienteringen. Ingalunda. Så 
uppför man sig inte mot föreningens gullgos
sar när det gäller organisation och kontakt 
med överheten inom klubben.

Tidigare omnämnde Knutte Knopp var 
länge en av stöttepelarna, men framförallt 
skar ”Lidingöfilialen” Harry Ekman, Harald 
Lourié och Palle Sköld pipor i vassen. Harry 
och Harald blev för övrigt uttagna till den 
första internationella orienteringstävling 
som någonsin förekommit. Den 4 september 
1932 fick de båda djurgårdarna representera 
Sverige utanför Oslo, men i den ovana ter
rängen blev de bara 11:e respektive 36:e man.

Klubbmatcherna mot Hellas och IFK Falun 
drog annars störst uppmärksamhet till sig 
och gladde till en början djurgårdarna, men i 
den hårdnande konkurrensen mot slutet av 
årtiondet blev det allt sparsammare med 
framgångar. Speciellt sedan filialen från Li
dingö hoppat av.

DIF:s orienterare kunde i alla fall glädja 
sig åt duon Douglas Olsson—Axel Jonssons 
uppmärksammade initiativ då de 1937 star
tade sektionstidningen Mellan Skärmarna, 
som gavs ut en gång per månad.

Erland Asplund strax efter han gått i mål som svensk 
mästare 1934.

Vid 1938 års DM-tävlingar fick man äntli
gen lite tröst för all möda inom sektionen, 
främst genom Sixten Öqvists individuella se
ger. Jag citerar ur verksamhetsberättelsen:

”Sixten Öqvist, otippad av alla, tom djur
gårdarna själva, stormade fram genom sko
garna i Gnesta-trakten, så att markernas vil
lebråd vettskrämda flydde in i kringliggande 
landskap och sörmlandsbönderna ängsligt 
smögo sig in i kamrarna och drogo ned rull
gardinerna. Ingen vågade ens titta ’ur stu

Djurgårdsorienterarnas månadsblad

gan... med undran och med skräck’, som 
Snoilsky en gång så måleriskt skildrade för
hållandena vid en tidigare kämpes framfart 
genom bygderna, ty i jämförelse med Öqvist 
skulle säkerligen Stenbocks käcke kurir ha 
tett sig som en snigel med höggradig reuma
tism.”

Även lagtiteln vanns i DM det här året, 
men så fanns ju också den säkre Arvid 
Kjellström och den icke mindre berömde 
Hasse Broberg att tillgå.



86 WOLF LYBERG

Kobran och bjässen 
tar fem SM var

Brottnings

Brottningen blev för mig något alldeles spe
ciellt under uppväxtåren i Stockholm. Min 
farbror och min far (som varit officerskamrat 
med brottargeneral Einar Råberg i Visby) var 
otroliga brottningsentusiaster och saknades 
aldrig på parkett vid de stora tävlingarna i 
Konserthuset — inte ens de allra minsta 
klubbtävlingar i brandkårens lokaliteter und
gick deras närvaro... Det gick så långt att de 
vid dessa matcher hälsades välkomna ”som 
vanligt” av brandkårshövdingen Erik Holm
berg.

Den lilla baby-facade fjäder- och lättvikta
ren Einar Karlsson blev en av mina allra första 
idrottsidoler. Denne till synes ofarlige brotta
re var snabb som en kobra och gjorde de un
derbaraste parader. Han sopade hem 5 SM-
tecken under 30-talet och jag minns hur stolt 
jag var när Einar fick representera Sverige i 
Berlin 1936, där han dock drabbades av en 
skandalös domarinsats. I en match mot Reini 
från Finland dömdes Einar som förlorare, efter

Einar Karlsson, Djurgården,
Helge Lövgren, Vella samt 

A. Olsson, Alunda

Triangelmatch
S. K. Vellas Knivstasektion, Djurgårdens I. F. 

och Alunda I.F.

Einar Karlsson var 
som synes 30-talets 
affischnamn i brott
ning.

Georg Nilsson

I Ordenshuset, Knivsta 

SÖNDAGEN DEN 7 APRIL KL. 2 E.M.

Den gamle DIF-brottaren och OS-deltagaren David
Karlsson med sina tre söner på 50-årsdagen. Einar 
Karlsson överst.

att ha bollat med finnen under de avslutande 
10 minuterna. Bland annat slående tre styc
ken grandiosa livtag. Hade Einar tilldömts 
segern skulle det inneburit olympiskt guld! 
Nu fick han nöja sig med bronsmedaljen.

Den godmodige bjässen Georg Nilsson tog 
också han 5 SM under decenniet. Tungvikta
ren Nilsson var festlig att se och otroligt 
populär. Hans möten mot Spårvägens Eddy 
Andersson var dråpliga bataljer. Osvikligt 
som amen i kyrkan brukade min käre farbror 
högljutt ropa: ”Nelson, Eddy” vilket lika 
osvikligt framkallade högljudda skrattsalvor. 
Nelson Eddy var nämligen namnet på den 
tidens filmidol, en sjungande skådespelare 
som var känd för sina musikfilmer mot Jea
nette MacDonald.

Djurgården dominerade länge svensk brott
ning, men fick ökande konkurrens av Brand
kåren och Athen och när Einar och Georg 
mot slutet av decenniet började tröttna på 
nacksving, lindenor och krysstag verkade 
det klent med återväxten. Men Lennart 
Öberg och Arne Tarzan Edman drog snart 
uppmärksamheten till sig som JM-vinnare 
och Bengt Winqvist, en av det kommande 40-
talets stora började visa upp sitt brottarkun
nande i bantamklassen.



DJURGÅRDENS IF 1930―1940 87

Kapitelförfattaren tar ut kursen.

Yrke: Reseledare
Låt mig runda av kapitlet med fortsättningen 
på historien. Som jag tidigare nämnt spelade 
jag några fotbollsmatcher i Djurgårdens ju
niorlag på 30-talet. Under senare delen av 40-
talet hamnade jag åter i fotbollssektionen, 
men inte som spelare den här gången, utan 
som ledare.

Jag hade fått internationella kontakter värl
den runt genom mitt jobb som journalist och 
utnyttjade dem genom att ordna fotbollstur
néer. Det blev många resor över hela värl
den: Fyra gånger Fjärran Östern, Central-
Amerika, Syd-Afrika och Rhodesia (idag 
Zimbabwe). Vidare var vi det första icke-
östlag som gästade Sovjet. Så blev det förstås 
många matcher i övriga Europa, bland annat 
i fotbollsländerna England och Italien.

Hjärtat klappar fortfarande varmt för Djur
gården och fast jag bara har rätt över gatan till 
Stadion så blir det tyvärr alltför sällan några 
besök. Mina gamla styrelsekompisar har 
nämligen fått för sig att jag numera drar otur 
över laget när jag kommer.

Wolf Lyberg f 1917. Spelade fotboll i DIF:s junior
lag i slutet av 30-talet. Journalist på Idrottsbladet 
och aktiv som ledare, sexspråkig internationell 
expert och turnéarrangör inom DIF under 40- och 
50-talen. Lyberg har varit informationschef på 
Sveriges Riksidrottsförbund och sekreterare i 
Sveriges Olympiska Kommitté.



VÄRLDEN

1940
1950

1940
13 mars sluts fred mellan Fin
land och Sovjetunionen.

En köldvåg drar genom Europa. 
Snöfall på Rivieran och för förs
ta gången på 50 år fryser 
Themsen.

9 april invaderar tyska trupper 
Norge och Danmark utan krigs
förklaring.

10 maj marscherar tyskar in i 
Belgien, Nederländerna och 
Luxemburg.

Judisk massgrav

Vidkun Quisling

10 maj avgår engelske premiär
ministern Chamberlain och er
sätts av Winston Churchill.

14 juni intas Paris av tyska trup
per. General Charles de Gaulle 
grundar i London De fria frans
männens nationalkommitté.

De tre baltiska staterna införli
vas i augusti med Sovjetuni
onen.

London skadas svårt av tyskar
nas bomber.

Revolutionären och antistalinis
ten Leo Trotskij mördas i sitt 
hem i Mexiko 21 augusti.

Gemensam pakt sluts i Berlin 
mellan Tyskland, Italien och Ja
pan. Senare ansluter sig Ung
ern, Rumänien och Slovakien.

1941
Bertolt Brechts pjäs Mor Courage 
och hennes barn har urpremiär i 
Zurich i april.

22 juni anfaller tyskarna Sovjet
unionen. Ryssarna överrumplas.

Tyska polisen utfärdar en för
ordning som innebär att alla ju
dar över 7 år måste bära en gul, 
sexuddig judestjärna.

7 december anfaller Japan den 
amerikanska militärbasen Pearl 
Harbor på Hawaii.

8 december förklarar USA Japan 
krig.

1942
20 januari hålls konferens i Ber
lin där man diskuterar judefrå
gans ”slutgiltiga lösning”.

Norske nazistledaren Vidkun 
Quisling utnämns till minis
terpresident.

Deporteringen av Europas ju
dar till utrotningsläger börjar.

Sionistledaren David Ben-
Gurion kräver att en judisk stat 
ska upprättas i Palestina efter 
kriget.

I Nordafrika besegrar brittiska 
8:e armén under General Mont
gomery Fältmarskalk Rommels 
tyska trupper vid El-Alamein.

1943
2 februari vinner sovjettrupper
na slaget om Stalingrad. Tys
karna kapitulerar. En vänd
punkt i andra världskriget.

Judarna i Warszawas getto gör i 
fyra veckor desperat väpnat 
uppror mot Hitlers SS-trupper.

På sommaren landstiger gene
ral Pattons amerikanska och ge

Warszawas getto

neral Montgomerys brittiska ar
méer på Sicilien.

Mussolinis fascistiska Italien ka
pitulerar i september.

Oslos universitet stängs och 
över 1000 lärare och studenter 
arresteras. De anklagas för mot
stånd mot ockupationsmaktens 
ideal.

1944
4 januari går ryska trupper över 
gränsen till Polen.

6 juni börjar de allierade en in
vasion i Normandie. 25 augusti 
befrias Paris.

Inbördeskrig bryter ut i Grek
land.

1945
Ungern kapitulerar villkorslöst 
för de ryska trupperna i januari.

Stalin, Churchill och Roosevelt 
inleder en konferens på Jalta för 
att bestämma hur världen ska se 
ut efter krigsslutet.

13 februari inleder de allierade 
sin attack mot Dresden. Efter 
fyra dagar är den historiska sta
den ödelagd.
StalingradPearl Harbor
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I Jugoslavien bildar Tito rege
ring.

Hitler ger den tyska befolkning
en order att själva rasera sina 
städer och byar.

Amerikanska och sovjetiska 
styrkor möts i Torgau vid Elbe 
25 april. Samma dag bildas För
enta Nationerna.

28 april skjuts Benito Mussolini 
och hans älskarinna av italiens
ka partisaner.

30 april begår Adolf Hitler och 
Eva Braun självmord i Berlin.

7 maj befinner sig Tyskland i 
krig med 54 länder. Samma natt 
kapitulerar Tyskland — det 
tredje riket.

6 augusti fäller USA en atom
bomb över japanska Hiroshima. 
Över 100000 människor dödas 
av explosionen, den radioaktiva 
strålningen och de eldsvådor 
som följer. En andra atombomb 
fälls 9 augusti över Nagasaki.

14 augusti proklamerar den ja
panske kejsaren villkorslös ka
pitulation.

Norges regeringschef Quisling 
döms till döden för landsförrä
deri och arkebuseras den 24 ok
tober på Akershus fästning i 
Oslo.

I Japan avskaffas shintoismen 
som statsreligion.

Arabförbundet protesterar mot 
den judiska invandringen i Pa
lestina.

14 november inleds rättegången 
mot de tyska krigsförbrytarna i 
Nürnberg.

Nürnbergprocessen

Hiroshimabomben

1946
Norske utrikesministern Trygg
ve Lie blir FN:s första general
sekreterare.

Juan Perón vinner med stor mar
ginal presidentvalet i Argen
tina.

Frihetsrörelsen Vietminh går till 
anfall mot franska förband i 
Vietnam.

1947
USA slår in på en ny utrikespoli
tisk linje genom Trumandoktri
nen. USA åtar sig att ge alla fria 
stater sitt stöd så att de kan be
vara sin nationella självstän
dighet.

I Paris slår modeskaparen Chris
tian Dior igenom med sin New 
Look.

13 augusti når norrmannen 
Thor Heyerdahl Polynesien 
med sin flotte Kon-Tiki. Flotten 
har byggts efter gamla teckning
ar av indianernas farkoster.

Indien blir en självständig stat 
den 15 augusti. På grund av de 
stora motsättningarna mellan 
hinduer och muslimer delas 
landet upp i två stater, Indien 
och Pakistan.

1948
30 januari mördas den indiske 
folkledaren Mahatma Gandhi 
av en fanatisk hindu.

Kommunisterna tar makten i 
Tjeckoslovakien. Tennessee Wil
liams får det amerikanska Pu
litzerpriset för sin pjäs Linje 
Lusta.

15 maj meddelar det judiska na
tionalrådet att staten Israel har 
återuppstått.

Amerikanska grammofonbola
get Columbia lanserar en ny 
produkt — den långspelande 
grammofonskivan som får nam
net LP.

Eires parlament beslutar i no
vember att bryta alla band med 
Storbritannien. Irland blir re
publikens nya namn.

1949
En försvarsallians mellan Väst
makterna undertecknas i USA 
—Nordatlantiska försvarspak
ten NATO består av åtta länder.

Första datamaskinen introduce
ras på den amerikanska mark
naden.

Tito

Mahatma Gandhi

Mao Tse-tung utropar 1 oktober 
folkrepubliken Kina. Inbördes
kriget i Grekland upphör i okto
ber då den kommunistiska ge
rillan ger upp kampen.

I december meddelar Albert 
Einstein att han matematiskt 
kan förklara hur universum 
fungerar genom sin allmänna 
gravitationsteori.

Benito Mussolini

Mao Tse-tung



SVERIGE

1940
1950

1940
21 februari fäller ryskt flyg bom
ber över Pajala kyrkby.

Ransoneringen av kaffe och te 
börjar i mars.

De allierade vädjar om tillåtelse 
för fransk-engelska trupper att 
ta sig genom Sverige för att bistå 
Finland. Svenska regeringen 
säger nej. I april införs socker
ransonering.

Aprilpremiär för en gapskrattan
de Garbo i filmen Ninotchka.

26 april föds Ronney Pettersson.

Pajala kyrkby

Karin Boye

6 juli ger svenska riksdagen ef
ter för Tysklands krav och till
låter tyska militärtransporter 
genom vårt land.

Regeringen konfiskerar i sep
tember tre nummer av Göte
borgs Handels- och Sjöfartstid
ning, vars chefredaktör Torgny 
Segerstedt är en kämpande 
anti-nazist.

16-åriga Alice Babs Nilsson har 
huvudrollen i populära musik
filmen Swing it, magistern.

Ransonerings
kuponger

Mjöl och bröd samt fläsk och ost 
ransoneras.

Det totalitära samhället står i 
centrum i Karin Boyes omtalade 
roman Kallocain.

All bensintilldelning för civila 
ändamål stoppas i december. 
Motorerna drivs av gengas.

1941
Sverige: världens radiotätaste 
land med 1,5 miljoner radioli
censer.

Gengasbil

Författarinnan Karin Boye hit
tas 24 april död i ett skogsparti. 
Hon har begått självmord.

33 människor omkommer när 
tre jagare sprängs i Hårsfjärden.

I november utges första delen 
av Frans G. Bengtssons vikinga
epos Röde Orm.

En stor kampanj mot ryktes
spridning och oförsiktigt prat 
lanseras under mottot: En 
svensk tiger.

19 april föds Sven Lindman.

Ulla Billquists Min Soldat är 
schlagern som Sverige gnolar 
på.

1942
Från 1 januari förbjuds all onö
dig utomhusbelysning.

Textilransonering.

Den kallaste vintern i meteoro
logins historia, i Skåne uppmäts 
-35 grader.

Gert Fredriksson sätter svenskt 
rekord i kanot 10000 m.

2 april föds Kathinka Frisk.

Socialstyrelsen får i uppdrag av 
regeringen att inventera stam
men av tattare och zigenare.

Ulla Billquist

1943
Regeringen tar beslut om lag
ring av krigsmateriel för Dan
marks räkning.

Till följd av klädransoneringen 
är modet spartanskt och enkelt.

Lars Ahlin debuterar med ro
manen Tåbb med manifestet.

Nöjesskatt på dans införs.

1944
Utrikesminister Günther med
delar i januari att allt kulturellt 
samarbete med Tyskland har 
upphört.
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Ivar Lo-Johansson

Astrid Lindgrens bok Pippi Lång
strump får Svenska Dagbladets 
litteraturpris.

22-årige Stig Dagerman debute
rar med Ormen.

Karl Vennberg debuterar med 
diktsamlingen Halmfackla.

15 mars föds Björn Palmqvist.

Ingrid Bergman får en Oscar för 
sin roll i Gasljus.

Volvo vill att nya personbilen 
PV 444 ska bli en svensk folkbil.

I oktober avskaffas det 150-åriga 
statsystemet. Författaren Ivar 
Lo-Johansson har stått främst i 
kampen för lantarbetarna, som 
nu får kontantlön.

Årets dansfluga är jitterbug, 
speciellt populär bland swing
pjattarna.

1945
Från Budapest rapporteras sven
ske legationssekreteraren Raoul 
Wallenberg försvunnen. Wallen
berg har räddat livet på tiotusen
tals judar. Bland annat räddade 
han en person genom att ge den
ne sitt medlemskort i Djurgår
dens IF. Mannen troddes då vara 
svensk.

18 januari rapporteras malmö
flickan Jane Horney saknad.

Greve Folke Bernadotte organi
serar transporter av nordiska 
krigsfångar från Tyskland i vit
målade Röda kors-bussar.

4 april publiceras första reporta
get från de tyska utrotnings
lägren.

31 juli går samlingsregeringen 
och ersätts med en socialde
mokratisk ministär.

Atomen ersätter olja och kol, en 
förstasidesrubrik efter atom
bomsexplosionen över Hiroshi
ma. Många tror att med atomens 
hjälp ska världens energipro
blem lösas.

1946
25 januari utlämnas 167 balter 
till Sovjetunionen, trots mycket 
stark opinion. Enligt utrikesmi
nister Osten Undén kan denna 
fråga inte ”bedömas som en 
känslosak”.

Löparna Gunder Hägg och Arne 
Andersson avstängs på livstid 
på grund av brott mot amatör
bestämmelserna.

Fria skolmåltider införs.

1947
Systemet med folkbokförings
nummer införs, det består av fö
delseår, månad, dag plus ett tre
siffrigt tal.

Karin Kock blir Sveriges första 
kvinnliga statsråd.

Allmänt bidrag för barn upp till 
16 år införs. Bidraget är på 260 kr 
barn/år.

29 december föds Britt Elfving.

1948
Findus lanserar en nyhet — 
konserverad barnmat på burk.

Folke Bernadotte

De första olympiska spelen på 
12 år avgörs i London. Sverige 
är framgångsrikt och kommer 
på andra plats i nationskampen. 
Populärast är förstås guldet i 
fotboll.

17 september mördas Folke Ber
nadotte i Jerusalem av judiska 
terroristorganisationen Sternli
gan efter att ha medlat i FN:s 
regi mellan araber och judar.

Internerade balter

Första numret av Disney-tid
ningen Kalle Anka.

44-årige Harry Martinson får 
stort publikgenombrott med va
gabondromanen Vägen till Klock
rike.

1949
Alva Myrdal utses till chef för 
FN:s sektion för sociala frågor i 
New York.

Gerd Enequist utses till profes
sor i geografi och blir Uppsala 
universitets första kvinnliga 
professor.

Lars Forssell debuterar med 
diktsamlingen Ryttaren och 15 
årige Per Wästberg med roma
nen Pojke med såpbubblor.

Gunnar Nordahl skriver kon
trakt med Milan AC och blir 
Sveriges förste professionelle 
fotbollsspelare.

Filosofiprofessorn Ingemar He
denius bok Tro och vetande ska
par omfattande debatt om den 
kristna tron.

Per Wästberg

Raoul Wallenberg

Röda Korsets vitmålade bussar.



STOCKHOLM

1940
1950

1940
De nya stadsdelarna Fredhäll 
och Kristineberg på västra 
Kungsholmen är färdigbyggda.

Stockholms polismästare för
bjuder Karl Gerhard att fram
föra kupletten Den ökända hästen 
från Troja. Polismästaren anser 
sången förargelseväckande ef
tersom hästen kallas för ”min 
kamp”, vilket också är namnet 
på Hitlers självbiografi.

Ingrid Bergman

Karl Gerhard

Kungshuset, Kungsgatan 18, 
med bl a biografen Rigoletto står 
klart.

1941
Beckomberga sjukhus medde
lar att man med lovande resultat 
behandlat psykiskt sjuka pati
enter med elektrochocker.

Första Casinorevyn Hör oss, Kla
ra av Stig Bergendorff och Gösta 
Bernhard har premiär i sep
tember.

Elektrochockbehandling på Beckomberga.

Sven X:et Erixson

Kar de Mumma lanserar ordet 
swingpjatt i Svenska Dagbla
det. Swingpjätten uppträder i 
stor kavaj med breda slag och 
stora ficklock, trånga byxor och 
hatt med breda brätten. Träffas 
lättast på danspalatset Nalen.

transporter av tyska soldater ge
nom Sverige, som pågått sedan 
1940.

Filmen Casablanca med Humph
rey Bogart och Ingrid Bergman 
har premiär i oktober.

1944
Södermalm bombas av sovje
tiskt flyg.

Sol-och-våraren Gustav Rasken
stam döms till 3,5 års straffar
bete.

Södersjukhuset invigs.

Septemberpremiär för filmen 
Hets. Regi: Alf Sjöberg, manus: 
Ingmar Bergman. Filmen är ett 
triangeldrama i skolmiljö med 
Stig Järrel i rollen som den sa
distiske läraren.

1942
Vid tävlingar på Stadion segrar 
Gunder Hägg på 3000 m och sät
ter sitt sjätte världsrekord för sä
songen.

Vid jultid får hyresgäster an
vända varmvatten under tre 
dagar.

Sven X:et Erixson blir professor 
vid Konstakademien.

1943
Kungliga tennishallen står klar.

Vid ett opinionsmöte i april på 
Auditorium kritiseras de tåg

Tyska permittenttåg
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1945
Nybyggda Gymnastik- och Id
rottshögskolan tar emot första 
eleverna.

8 maj! Fred! Överlyckliga stock
holmare fyller Kungsgatan.

Först efter två år får engelska fil
men Pimpernel Smith med Leslie 
Howard svensk premiär. Fil
men som är en satir över nazis
men har tidigare stoppats av 
censuren.

Charles Chaplin gör parodi på 
Hitler i filmen Diktatorn, pre
miär i november. Filmen som 
visats i USA sedan 1941 har av 
svenska myndigheter ansetts 
alltför förargelseväckande.

Nio höghus står färdiga på Dan
viksklippan.

1946
Ingmar Bergman regidebuterar 
i februari med Kris.

Viveca Lindfors skriver kon
trakt med Warner Brothers i 
Hollywood.

Elva människor omkommer när 
en buss i november kör av bron 
till Lilla Essingen.

1949
Under ishockey-VM stormar 
17000 människor järnstaketen 
vid Stadion. Tjeckoslovakien 
vinner och Sverige blir fyra.

Sverige besegrar England med 
3—1 i fotbollslandskamp på Rå
sunda.

I april tar Djurgårdslaget hem 
guldmedaljerna i bågstöt efter 
en heroisk kämpainsats den 
andra tävlingsdagen.

De första skolpsykologerna bör
jar utbildas vid Statens psykolo
giska-pedagogiska institut.

Bonnierskrapan börjar byggas.

1947
Tungviktaren Olle Tandberg 
besegrar i juli amerikanen Joe 
Baksi på Råsundastadion.

Kungsgatan fredsdagen 1945.

Bussolyckan på bron till Essingen.

Viveca Lindfors

1948
Påskkravaller på Södermalm. 
1000-tals arbetslösa ungdomar 
attackerar polisen kväll efter 
kväll.

Barnbyn Skå på Svartsjölandet 
vid Mälaren tas i bruk. Barnpsy
kologen Gustav Jonsson ska 
med demokrati och frihet i stäl
let för disciplin och tvång få fa
son på socialt missanpassade 
barn.

En riksomfattande pappersin
samling pågår i skolorna. Euro
pahjälpen får 1,5 öre per kilo 
papper och 4 öre går till skolan.

Bostadsförmedlingen inrättas.

Gustav Raskenstam

Söderkravaller
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FRAMGÅNG

N
är Djurgårdens IF fyllde 50 år 1941 

hade de existerande tio sektionerna 
inga större bedrifter att skryta med. Frånsett 

att fanbärare Stubben Larsson — 21 år — 
svimmade i Stadshuset mitt i högtidstalet. Vi 
var som hela Europa i övrigt inne i en mörk

tid. Fotbollen hade inte lyckats i division II 
trots att man hade ett starkt lag på fötterna 
och ishockeyn som gjort comeback i de lägsta 
serierna hade svårt att hävda sig med sina 
bandyspelare och en och annan fotbollsspe
lare.

PROGRAM vid DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGS
50-ÅRSJUBILEUM

i

Slockholms Stadshus 
lördagen den 15 nov. 1941 
kl. 17.45, samling kl. 17.30

Procession för den
50-åriga förening
en.
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DIF:s juniormästarlag i fotboll 1937. Stående: Karl-
Johan Tornborg, Ingemar Holm, Bengt Allo, Sture 
Stussen Larsson, Åke Lindroth, Arne Grunander, Ro
land Löwenborg och Karl-Erik Jonsson. Sittande: 
Rune Andersson, Birger Sandberg, Karl-Erik Anders
son, Fred Sandström och Olle Lindqvist.

I inomhussporterna hade Olle Tandberg 
efter fem raka SM och med segrar i alla sina 
sjutton landskamper i boxning gått över till 
proffsstallet och med 40-talets inträde hade 
mästerbrottarna Einar Karlsson och Georg 
Nilsson lagt av. Backhopparna som fram till 
år 1940 hade erövrat inte mindre än 16 indivi
duella svenska mästerskap var borta med 
vinden under krigsåren och det skulle inte bli 
någon ny mästare under hela detta decen
nium.

Men ungefär när kriget vände i januari 1943 
efter slaget vid Stalingrad och det började 
ljusna i hela världen fann plötsligt Djurgår
den sin melodi ”Bättre och bättre dag för 
dag”. Den kunde vi alla börja nynna och viss
la vid krigets slut och en fotbollssäsong som 
skulle lyfta oss upp i allsvenskan samtidigt 
som vi började ana att vi hade ett storlag i is
hockey i vardande.

Vår dynamiske ordförande Bertil Nocke 
Nordenskjöld som en gång varit vår första 
järnkamin i fotboll dök upp som åskådare 
varhelst någon blårandssektion höll till. 
Sven Larson, som ägde krogen Tattersall, tog 
över ordförandeklubban i september 1942 
och höll fortet decenniet ut och lite till. Sig
vard Bergh, Sven Hellborg, Holger Carlsson, 
Eric Ahlström, Åke Dunér, Arne Malmgren, 
Ingvar Norén och Gunnar Rinman var andra 
ledare som i åratal höll fanan högt och offrade 
massor av fritid på sin kära förening.
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En enastående ledarduo var Birger Farsan 
Sandberg och Arne Grunander. De var par
hästar redan i Norra Latin och vann Kron
prinsens pokal i fotboll. De vann också DM 
för juniorer med Djurgården. Tillsammans 
spelade de också ishockey när sektionen 
gjorde sin omtalade omstart i seriesystemet. 
Farsan fortsatte med fotboll i A-laget i divi
sion II plus två allsvenska matcher, medan 
Grunander blev överstyrelsens sekreterare. 
Så småningom blev båda lagledare; Sand
berg för fotbollslaget, Grynas för hockeyla
get. Sedan hamnade Farsan i Svenska fot
bollförbundet, blev dess vice ordförande och 
slutade som hedersordförande. Under tiden 
gick parhästen Grunander till Svenska ishoc
keyförbundets styrelse, blev dess ordföran
de och slutade även han som hedersord
förande.

Farsan Sandberg värvade 1948 Gunnar 
Lundqvist till fotbollssektionen, där denne 
blev sekreterare. Tillsammans med bland 
andra Farsan själv skulle Gunnar Lundqvist 
komma att tillhöra ett ledargarnityr med stor 
betydelse för djurgårdsfotbollens komman
de framgångar.

Det var under 40-talet som Djurgården 
fann färg och form. Allt som i våra dagar ses 
som givna segrar och framgångar grundla
des under åren mellan Stalingrad och fram 
till tiden efter krigsslutet. Under sina första 
femtio år var Djurgården en liten storklubb 
med skidor och fotboll som viktiga inslag. 
Från slutet av 40-talet fram till våra dagar har 
Djurgården växt ut till en av landets mest be
tydelsefulla föreningar.

Att hålla på Djurgården har alltid varit för
enat med ett enda långt lidande. Det har varit 
upp och ner och sällan har man fått vara rik
tigt glad. Men lidandet är motorn bakom våra 
strävanden. Målet är att göra mål och bli kvitt 
lidandet. Men vad uppstår? Man segrar ihjäl 
sig som Djurgårdens ishockey på 50-talet el
ler Malmö FF på 80-talet. Upprepning och 
leda infinner sig. Nej, hellre lida än leda — 
men inte värre än att tillvaron kryddas med 
uppmärksammade och viktiga framgångar 
när de behövs som bäst. Och sådana har 
DIF:s olika sektioner förstått att pricka in 
med jämna och ojämna mellanrum.

Att samla alla möjliga idrotter under sam
ma fana och därmed samla på sig mängder av 
SM-tecken och pokaler visar på en aktivitet 
och kreativitet som vinner beundran, men 
där lurar också en fara i form av avundsjuka. 
Den stora djurgårdsfamiljen har inte alltid 
varit lycklig. En gång i tiden drog sektionen 
in mest pengar tack vare backtävlingar och 
Skansenstafetter. Inkomsterna fick den kost
samma fotbollen glädje av. De mindre sektio

Stor-Klas Svensson och Pära Kaufeldt. Två ledare som 
dominerade fotbollens 40-tal.

nerna kunde erhålla en allmosa, knappast 
mer. När fotbollen började gå med stor vinst 
i slutet av 40-talet ville skidsektionen, som då 
var utan pengar, vara med och dela på pot
ten. Skidorna fick nöja sig med en liten bit av 
kakan för nu hade ishockeysektionen stora 
utgifter, men också stora framgångar, och be
hövde hjälp. Och fotbollen kände större när
het med ishockeyn än med skidorna. Dessut
om tillkom flera andra sektioner som började 
ställa krav.

Att klösa fränderna som trängs i samma 
bur är vanligt när buren blir trång och kosten 
mager. Överstyrelsen hade en svår sits. Den 
kunde inte ge order till fotbollssektionen om 
vart överskottet skulle gå. I så fall hotade fot
bollen att öppna eget. Pengarna har makten 
och solidariteten sätts på prov. Hur har det 
avlöpt? Ja, Djurgården lever vidare med alla 
sina sektioner och har så gjort i 100 år.

Snudd på serieseger 
trots beredskap

”Gröta inte ihop spelet i centern och förlora 
aldrig humöret, ty fotboll är ju ändå ett nöje 
trots serieharvandet.” Ett direkt citat från 
årsberättelsen 1940, med en lekman vid pen
nan. Det har inte gått bra för Djurgården i fot
boll på länge och man förstår hur väl skriva
ren menar. All denna välmening väcker 
munterhet och absolut inget agg.

1940 hände något förfärligt. Djurgården 
förlorade i näst sista seriematchen mot jum
bolaget Nynäshamn med 0—3 och hade där
med förlorat kampen om seriesegern. Rey
mersholm som hade bättre målkvot var nu 
ohotade i toppen. Vår förlust berodde på att 
lagledaren Stor-Klas fick sex återbud per tele



DJURGÅRDENS IF 1940―1950 97

Av Rit-Ola

fon på söndagsmorgonen. Vi var mitt i bered
skapen och samtliga återbud berodde på in
dragna permissioner. Motståndaren Nynäs 
drabbades inte av sådana återbud. Deras spe
lare var anställda på Telegrafverket och där
med befriade från militärtjänstgöring. Djur
gården hade detta år 37 spelare i det militära, 
vilket var ovanligt många jämfört med andra 
klubbar. Var fanns rättvisan? Kanske var vi 
bättre krigare även utanför plan...

Under den första hälften av 40-talet hade vi 
ett stabilt lag på benen med snudd på seriese
ger varje säsong, men det lyckades inte i de 
avgörande ögonblicken. Tränare och lagle
dare var fortfarande Einar Stor-Klas Svens
son, besjälad av Djurgårdens väl och ve, född 
och uppväxt som han var i trakterna kring 
vårt vackra Olympiastadion.

Fotbollslaget innehöll många profiler: Gut
ta Karlsson, byggnadsarbetaren som köpte 
grävmaskin och blev sin egen. Allan Persson 
var fotbollsuppfostrad i IK Sture och jobbade 
i speceriaffär, Curt Sandberg var från Karls
krona och hade arbete som kontorist. Han 
blev sedermera en stark centerback. Center
halvback var Carl-Johan Tornborg, en bollbe
gåvning från Norra Latin och juniorlaget. 
Han kunde spela både ytterhalva och center, 
men som centerback höll han god allsvensk 
klass. Carl-Johan jobbade i statsförvaltning
en. Vänsterhalvan Anders Andersson var 
järnkaminen i den här uppsättningen; oer
hört energisk och teknisk. Han blev sederme
ra under efternamnet Bernmar en skicklig 
allsvensk ledare i Djurgården och senare le
dare för Västra Frölundas ishockeylag för att 
till slut hamna i IFK Göteborg som fotbollsdi
rektör.

I kedjan spelade Torsten Rey rollen som 
föregångare till Kurre Hamrin med luriga 
dribblingar och överraskande målskott. Bengt

Hasse Stelius
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Stubben Larsson 
lägger bollen till 
rätta inför en straff.

Garpe, statsanställd, hör 
till de flitigaste och pålit
ligaste arbetsmyror vi haft. 
Han var en av tre djur
gårdsbröder. Hans Garpe 
var lagkapten under sä
songen i allsvenskan 1936/ 
37 och den tredje brodern 
Gunnar spelade några mat
cher i division II. Gunnar 
var annars bättre i bandy 
och representerade A-laget 
under flera säsonger. Smör
handlaren Hasse Stelius 
gjorde mål utan att skjuta 
nämnvärt märkvärdigt. Han 
gick rakt på mål och hade 
som specialitet att vinna i 
närkamper med målvak
terna. Nils Nippe Nieren

burg, speditör och allroundspelare, var med 
i allsvenskan som junior 1936/37. Vänster
yttern Bosse Björkman, tulltjänsteman, var 
också med 1936. Det gäller för övrigt även 
Allan Persson och Bengt Garpe.

Sture Stubben Larsson kom med i juniorla
get som 14-åring. När han debuterade i Djur
gårdens A-lag i fotboll hade han matchen 
dessförinnan varit bollkalle. Stubben blev 
lagkapten redan vid 20 års ålder. Han jobba
de som målare, men var inte särskilt målfarlig 

frånsett en avsevärd pricksäkerhet i straff
sparkar. Där hade han bara en jämlike i hela 
landet, Kjell Rosén i Malmö FF. En gång 
missade Stubben en straff mot Malung. Det 
talades om den fadäsen i åratal. Han är proto
typen för en äkta djurgårdare, spelade såväl 
fotboll som bandy och ishockey.

Under min korta karriär i Djurgårdens ju
niorlag i slutet av 30-talet hade jag en ständig 
belackare i den drygt ett år äldre Stubben. 
Han var ung stjärna i A-laget och hade såle
des en viss position att sprida sina tråkningar 
ifrån. Han tyckte att jag dribblade lite för 
mycket och sprang mycket för lite. Stubben 
fick ivrigt medhåll från min lagkapten Bjarne 
Redestad, som menade att jag var alldeles för 
kär i bollen och tyckte det var konstigt, efter
som jag i min älsklingssport pingis lämnade 
ifrån mig bollen snabbt och ideligen. Men 
både Stubben och Bjarne blev tysta ett tag när 
jag gjorde mål på AIK i en cupfinal inför 
30000 på Råsunda i en förmatch till Sve
rige—Elfsborg. Egentligen skulle det spelats 
landskamp men andra världskriget hade just 
brutit ut. Jag fick en öppnande passning av 
vår ytterhalva Bengt Lundgren och fintade 
bort en motståndare samt rullade in bollen 
tätt intill högra stolpen, 1—0 efter en kvart. 
Jag var lycklig i en halvtimme. Inte längre. 
AIK vann med 4—1.

På Norra Latins skolgård: Fotbollsinstruktören Stub
ben lär ut sina konster.
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AIK:are hjälper DIF 
till Allsvenskan

Reymers, Brage, Ludvika och Hammarby. 
Det var alltid någon av dessa klubbar som 
lade sig före Djurgården i division II norra i 
början av 40-talet. Det var som förgjort. Eller? 
Säsongen 1944/45 engagerades förre lands

lagscentern och AIK:aren Pära Kaufeldt som 
tränare. Han tränade, spelade, jobbade och 
nästan bodde på Stadion vid Valhallavägen. 
Pära var rätt person. Djurgårdarna tog ho
nom till sitt hjärta och det gav snabbt resultat. 
Vi vann division II norra med fyra poäng före 
Surahammar, sex före Reymers och åtta före 
Brage. Sluthindret Åtvidaberg slogs tillbaka i 
kvalen med 1—0 och 2—0. Vi var i allsven
skan!

Vid tiden för det allsvenska kvalet mot Åt
vidaberg 1945 var Kjell Cronqvist, sockerba
gare från Brage, målvakt. Allan Persson var 
högerback och Sven Källén, mekaniker från 
Falköping vänsterback. Bjarne Redestad spe
lade vänsterhalva och kedjan hade följande 
utseende: Bo Björkman, Bengt Garpe, 
Åmåls-Persson, Stig Nyström och Evan Pet
tersson, finlirare och finmekaniker från 
Sandviken. Åmåls-Persson som blev Två
måls-Persson i kvalet var korvförsäljare och 
Nyström från Brage charkuterist. Den senare 
var ansedd som landets snabbaste fotbolls
spelare. Han gjorde elva landskamper och 
fem mål.

I allsvenskan gick det rätt hyggligt första 
året. Hasse Stelius kom trea i skytteligan me
dan Djurgården kom trea från slutet, och be
höll därmed det allsvenska kontraktet. Trots 
att vi åkte på ett braknederlag mot Norrkö
ping, 1—11!!

Djurgården som ett korthus 
Sju mål in på en kvart
Rubrik ur DN

Förlusten sved naturligtvis i skinnet. Tre 
raka segrar efter denna nesa gav emellertid 
en bekräftelse på att djurgårdsandan liksom 
djurgårdseken ”kan knäckas av på mitten 
men aldrig brytas ner!” Höstens sista all
svenska match på Råsunda var magnifik. 
Djurgården ligger under mot Hälsingborgs 
IF. När det är 18 minuter kvar är ställningen 
1—4. Då klipper fyra man in varsin ärta i rask 
takt efter varandra. Slutresultat: 5—4 till 
Djurgården.

Säsongen därpå placerade sig DIF fyra från 
slutet men med sju betryggande poäng från 
nedflyttning.

1947/48 gick det allsvenska spelet i moll. Vi 
slutade näst sist. Djurgården hade förlorat 
hemma mot Halmia med 0—1, men fick ändå 
chansen om grabbarna kunde slå Elfsborg 
borta och även de andra matcherna i samma 
omgång gick Djurgårdens väg. Vi vann mot
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Stående fr. v.: Sture ”Stubben” Larsson, A. Blomqvist, Knut Persson, H. Stelius, Stig Nyström och Bo Björkman. 
Knästående fr. v.: K. J. Torborg, Allan Persson, Kjell Cronqvist, Sven Källén och Bengt Garpe.

Ett allsvenskt djurgårdslag från 1945.

Elfsborg med 3—0, men även Halmia och 
Jönköpings Södra vann sina matcher och 
drog sig ur träsket.

Jämmer och elände! Djurgårdens IF var till
baka i tvåan.

Som plåster på såren begåvades Djurgår
den med en drömresa till USA. Fyra veckor i 
Amerika och en vecka på Island. Till den re
san värvades Hasse Jeppson från Örgryte. 
Det bästa nyförvärv föreningen någonsin 
gjort. Hasse Jeppson kom att bli en av Djur
gårdens skickligaste centrar genom tiderna. 
Han ägde lagom bollkontroll och en impone
rande genombrottskraft och även om Hasse 
inte hade en kanon av Gunnar Nordahls kali
ber var han honom överlägsen i luften. Jepp
son stod i en klass för sig som huvudspelare.

Resan till USA svetsade samman laget som 
svarade för en rekordserie i föreningens hi
storia. Alla matcher utom en, 2—3 mot Liver
pool, vanns under resans gång. I USA gjorde 
förutom Djurgården också Sofiaflickorna 
succé under samma tidpunkt. Gymnastik
flickornas ledare, Maja Carlquist, blev be
geistrad i Jeppson. Hon hade aldrig sett en 
stiligare idrottsman. Men när spelarna fråga
de om de fick bjuda ut flickorna på middag 
blev det blankt nej.

— Och det kanske ni tycker är tråkigt, sa 
Maja Carlquist.

— Ja, i varje fall är det tråkigt för Sofia
flickorna, svarade Stubben Larsson.

18 17 1 0 64―16 35
Siffrorna beskriver den magiska slutpositio
nen för Djurgården i division II norra säsong
en 1948/49. Laget hade spelat en oavgjord 
match mot Sleipner, för övrigt handlade det

DIV. II NORDVÄSTRA
(Slutspelad)

Djurgården 18 17 1 0 64—16 35
Åtvidaberg 18 8 4 6 42—33 20
Sundbyberg 18 8 3 7 43—37 19
Sleipner 18 8 3 7 37—47 19
Surahammar 18 6 5 7 28—34 17
SAIK 18 7 2 9 44—35 16
Karlskoga 18 7 2 9 30—36 16
Reymersh. 18 6 2 10 26—43 14
Sandv. IF 18 5 3 10 30—40 13
Ludvika 18 4 3 11 23—46 11

Ludvika—Djurgården 1—2
Reymers—Sandvikens IF 3—2
Sandv. AIK—Sleipner 6—8
Sundbyberg—Karlskoga 3—1
Åtvidaberg—Surahammar 2—4
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bara om segrar. Åtvidaberg, som slogs till
baka med 2—0 hemma och 4—1 borta, blev 
tvåa i serien och hela femton poäng efter.

På denna härliga viktoria följde inga kval 
och därmed var Djurgården tillbaka i allsven
skan. Nu hade det tillkommit en målvakt från 
Halmia vid namn Ove Nilsson. Han var av 
landslagsklass och blev ordinarie i Djurgår
den i hård konkurrens med Kjell Cronqvist. 
Arne Blomqvist spelade back med en otrolig 
kondition och var oslagbar bland de bollspe
lare som tränade i Lill-Jansskogens terräng. 
Sämre på att kuta var den lille innern Nisse 
Cederborg från Nynäshamn. Han hade det 
lätta och precisa tillslaget och gjorde 42 mål i 
allsvenskan. Birger Stenman agerade som en 
balett dansör på ytterhalvan. Han kom från 
Hagalund och kunde ta ner en boll med ena 
foten, högt över axlarna på motståndarna. 
Karl-Erik Cacka Andersson var en rese med 
blick för försvarsspel. Han gjorde 174 all
svenska matcher under en karriär som vara
de i tolv år. Tvillingarna Stig och Hans An
dersson var nästan lika bra i fotboll som i is
hockey. Hasse Tvilling kunde spela fram en 
ytter med kinesisk klokhet, medan Stig låg 
en aning tillbaka i försvaret. Även han hade 
dock listiga passningar som specialitet. Bjar

Kjell Cronqvist, Ove Nilsson och Hasse Jeppson har 
just kommit hem från en utlandsresa med Djur
gården.

ne Redestad, som jag ju själv spelat mycket 
tillsammans med i juniorlaget, hade vuxit ut 
till en kraftfull spelartyp och övertagit kap
tenssysslan efter Stubben Larsson. Sigge 
Parling debuterade i laget 1949. Han pröva
des som center, men kom aldrig till skott. 
Istället blev han en suverän ytterhalva.

Decenniets sista år vann även B- och C-
laget sina serier. Och juniorerna slog Haga
lund med stora siffror i en DM-final. Vilken 
fin avslutning på 40-talet.

På väg till Amerika 1948.

Passerkort för 
funktionärer och 
spelare till mat
chen Liverpool— 
DIF.

OFFICIALS and PLAYERS
PASS

to EBBETS FIELD
— for — 

Liverpool - Djurgarden

FRIDAY, JUNE 18, 1948
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I Kungsbacka en fotbollsyngling fanns som hette Hans 
och han var favorit bland siodens alla »fotbolls-fans» 
Men snort han sökte sig till Öis, togs mot med öppen famn 
och hos de rödblå snart han hade skapat sig ett namn.

På tennisplanen var han ock en lovande talang, 
som jämnåriga motståndare ganska lätt betvang.
Han skolmästare blev och kunde nog ha spelat rollen 
som näste Bergelin — om han ej älskat läderbollen.

Ibland han spela tennis liksom fotboll samma dog 
och slog på båda hållen för sitt serielag ett slag. 
Först flögs till tennismatch i Stockholm, sen flögs i retur 
till Götet för att slå en boll i motståndarnas bur.

En dag skrev Jeppson in sig som kadett uppå Karlberg 
och föredrog naturligt nog att skifta klubblagsfärg. 
Så miste Öis sitt centerfynd, till Djurgården han gick 
och visa öven där förmåga god att skjuta prick.

När klubben for till USA i fjol på bolhurné 
hon gjorde i sitt nya lag en lysande entré.
I pressen uti staterna skrevs nästan blott om Hasse 
och bollar 21 han slog med kläm i yankee-kasse.

När Gunnar Nordahl sa farväl och till Italien schappa 
fick Hasse axla landslagscenterns ärorika kappa.
När vi låg under emot Ungern var det han som vände 
på steken, reducerade sen vet ni vad som hände . . .
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Bandyn överlever trots allt 
1940 var bandysektionens fortbestånd i fara. 
Den brinnande punkten var om stockholm
ska division II skulle innehålla sex eller åtta 
lag. I det förstnämnda fallet måste DIF läm
nas utanför och hänvisas till division III. Ge
nom en ödets nyck bestämdes att serien skul
le bestå av åtta lag och därmed fortsatte ban
dysporten att existera inom Djurgården. I en 
kombination av helig vrede, glatt humör och 
en inneboende spelstyrka gick föreningen 
sta och vann serien och flyttades därmed upp 
till division I. Där vi tyckte att vi hörde 
hemma.

Konkurrensen från norrlagen i den högsta 
serien visade sig emellertid vara övermäktig 
och efter degradering höjdes åter röster för 
nedläggning av sektionen, som kostade 
pengar och allmänt kallades ett sorgebarn. 
Nåväl, entusiasterna lyckades rafsa ihop 
både pengar och ett lag som som kom tvåa ef
ter Mälarhöjden 1944.

Från 1946 hörde sektionen hemma i Pokal
serien, vilket var liktydigt med division III. 
Där blev A-laget kvar under tre år. 1946 kom 
laget tvåa efter Bellevue och säsongen därpå 
satte Gröndal upp ett oöverkomligt hinder. 
När serien var slut kom dock bandygänget i 
gång på allvar i DM och besegrade AIK (6—

2), Karlberg (5—1) samt allsvenska Reymers
holm (4—3). Sent skulle syndarna vakna... 
men vi var ju kvar i Pokalserien.

Den dynamiske ledaren Kjell Hedman lo
vade att äta upp sin hatt om inte Djurgården 
avancerade till division II nästkommande sä
song, 1948, och det sedan han lyckats värva 
förre storspelaren Lotta Lindholm (jo, han 
kallades Lotta) från Västerås. Lindholm blev

DIF:s bandylag säsongen 1940/41.
Övre raden: Gösta Lants, Nils Nippe Nierenburg, 
Yngve Liljeberg, Nisse Lindell, Gunnar Garpe.
Nedre raden: Pio Jihde, Erik Sjöberg, Henry Reymer, 
Lewenhaupt, Stubben Larsson.

Bandybatalj mellan DIF—Rättvik 1941 på Olympia
stadion.
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en injektion, tack vare hans breda kunskaper 
och rutin vann vi äntligen Pokalserien och 
gick upp i division II.

I B-laget härjade dribblern och kulsprutan 
Sigge Bergh efter behag. Med lite mera sats
ning hade han blivit en storspelare. Fotbolls
spelaren och fotbollsledaren Bergh i all ära, 
men bandy var hans gebit.

Tyvärr lämnade Lotta Lindholm förening
en inför säsongen 1948/49 och då hjälpte det 
inte att fotbollsmatadoren och taktikern 
Stubben Larsson tagit över efter Kjell Hed
man som ledare och ibland också tapper kas
sör. Mälarhöjden slog oss i finalen med 4—1.

Så småningom begåvades Djurgården med 
en riktig bandyspelare vid namn Gösta 
Knivsta Sandberg. Men då skriver vi 50-tal 
och det är en annan historia.

Från Stenålder 
till Guldålder

Djurgårdens IF var med bland pionjärerna 
inom svensk ishockey på 20-talet, men ledar- 
och spelarbristen tog loven av sektionen och 
man tvingades lägga ner verksamheten på 
30-talet. Efter en törnrosasömn på fyra år 

vaknade sektionen till liv igen. Man fick börja 
om från botten i klass 6 och parollen blev ”ett 
år i varje serie tills toppen var nådd”.

Efter att ha vunnit klass 61939 blev det kär
vare motstånd. Det lilla tappra Skuru visade 
sig vara en oresonlig motståndare och vann 
serie på serie fyra år på raken. Men Djurgår
dens ishockeylag med sina bandyspelare och 
fotbollsspelaren Stubben Larsson blev god 
tvåa och så här långt infriades förväntningar
na om promotion till högre serie säsong efter 
säsong. I ett fall fick vi dessutom benägen 
hjälp av Svenska Ishockeyförbundet för att 
klara avancemang. Det skulle dröja fram till 
1947 innan vi äntligen vann en serie, men då 
blev Atlas Diesel och Västerås SK för svåra i 
kvalet. Året därpå vann vårt A-lag åter divi
sion II och kunde också besegra Surahammar 
med 10—0 i kval till division I.

År 1948 inleddes den i det närmaste maka
lösa era av framgångar och mästerskap som 
har varat ända in i våra dagar. DIF kom 
1948/49 tvåa i högsta serien, men tyvärr blev 
det ingen SM-tävling denna säsong på grund 
av det milda vädret. Konstfruset fanns i Sve
rige bara på Olympiastadion, och det räckte 
inte till för ishockeyns behov.

Fotbollssektionen fröjdades mycket åt hoc
keyns framgångar. Det var ju, som vi vet, fot

Ishockeymatch mellan DIF—Forshaga 1948 på Olym
piastadion.
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bollen som hade skjutit till årliga pengar un
der hela 40-talet. Den långa utbildningspe
rioden började nu bära frukt. Ishockeyn stod 
på egna ben. Det var äntligen dags för separe
ration mellan bandyn och hockeyn. Spelarna 
orkade inte längre dubblera de båda sporter
na och dessutom dök det nu upp unga och lo
vande ishockeyspecialister från trakterna 
runt Traneberg och Westermalm. Hasse Ste
lius, som hängde med i eliten både i bandy 
och ishockey och dessutom var målfarlig cen
ter i fotboll, blev ett undantag:

— Jag orkar, sa 30-åringen Stelius och gjor
de en kämpainsats som hockeyback mot 
Sleipner i Norrköping. Först krigade han ner 
Sleipners duktiga forwards och därefter 
tvingades han gå i närkamp med ett tjog upp
retade åskådare. Stelius och Djurgården 
vann bägge matcherna.

Nu kom specialister som Gösta Lill-Lulle 
Johansson med sina precisa och djupa pass
ningar, raka puckar direkt på klubbladet. 
Vi hade tvillingarna Hans och Stig Anders
son, som med efternamnet Tvilling under 50-
talet skulle bli berömda i både fotboll och 
ishockey. Tvillingarna visste hela tiden var 
de hade varandra. Folk fick för sig att de hade 
ögon i nacken. Lennart Lill-Nippe Nieren
burg var en fighter med egendomlig och ori
ginell dribblingsteknik. Ytterforwarden Yng
ve Carlsson var kämpen som tog sig igenom 
försvarsmurar med en envishet som inte 
visste några hinder. Bengt Bingen Larsson 
var elegant högerforward, som ganska snart 
slog sig in i Tre Kronor. Från Örlogsvarvet tog 
Stor-Klas Svensson med sig Yngve Johans
son, en säker och offervillig målvakt. För
svarsspelare med säker blick var Cacka An
dersson. Alla var de omkring nitton, tjugo år. 
Hasse Stelius kände sig som oldboy med sina
30.

I SM NOTERADES TVÅ VÅLDSAMMA 
skrällar i söndags: D.jurgår’ns ”babylag” 
klippte till Västerås IK — serietvåa efter 
Hammarby! — med 16—1, och Forshaga de
monstrerade landsortens frammarsch genom 
att trycka till Atlas Diesel med 13—4. Fråga 
till Djurgår’ns lagledare Per Olof Jihde:

— Hur bar ni er åt för att göra så inånga 
mål mot ett så pass starkt lag?

— Vi spelade bort dom. Grabbarna använ
der sig av den här hemma originella metoden 
att passa pucken till varandra, och rätt vad 
det är befinner sig en man ensam med mot
ståndarnas målvakt. Då blir det i allmänhet 
mål.

— Hur reagerade publiken inför denna av
rättning av hemmaidolerna ?

— Det fanns bara en sak för dem att göra: 
ge sig på nåd och onåd och applådera. Do
mare, publik och motståndare var efter mat
chen rörande eniga om att inget lag tidigare 
presterat en så vacker och samtidigt effektiv 
ishockey i Västerås.

— Nästa match i SM?
— Blir mot Gävle GIK, och klarar vi dom 

sä har vi Södertälje SK se’n.
— Då blir det väl stopp direkt?
— Säj inte det. Laget är sä spelskickligt 

att det kan hitta pä ungefär vad som helst.
♦

Ur Idrottsbladet

Jag bara släpper ut dom 
Ishockeyframgångarna hade säkert uteblivit 
om inte Djurgården fått driftiga och kunniga 
ledare till sektionen: Arne Grunander var 
dess drivande kraft i många år. Lasse Lind
gren, Pio Jihde, Johnny Candelius och Filip 
Karlsson är andra ledarnamn från den här ti
den.

Pressen blev begeistrad över den nya spel
stilen som formades av Djurgårdens ungdo
mar och skrev om framtidens lag. Inte minst 
när DIF i februari 1948 besegrade Västerås IK 
borta med 16—1 och fick taktfasta applåder 
av publiken. Spelarna lyftes till himmelska 
höjder av journalisterna och Pio Jihde fick 
särskilt beröm för sitt sätt att sköta jobbet som

Ett samlat djurgårdsförsvar avvärjer en farlighet.
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Stående fr. v.: »Bingen» Larsson, »Lulle» Johansson, »Nippe» Nierenburg, Stig Andersson, Hans Andersson, Yngve 
Karlsson. Knästående fr. v.: Tore Andersson, Yngve Johansson, Karl-Erik Andersson

Djurgårdens ishockeylag säsongen 1949/50.

Lasse Björn som Tecknar-Lasse uppfattar honom.

taktiker och grindvakt i båset. Han blev lite 
generad:

— Jag bara släpper ut dom, sa Pio.
1947 hade det kommit en reslig yngling till 

hockeysektionen. Han hette Lasse Björn och 
fick hålla till i juniorlaget. Lasse kom, som 
många andra, från Traneberg och fick stå på 
tillväxt ett par år. Och som han växte åt alla 
håll! Det blev extra prima virke, inte sant? Ta 
vad som helst och jämför...

Från 1949 och flera år framåt var han Sveri
ges bästa ishockeyback:

— Vi var kanske dom sista riktiga amatö
rerna. Vi samlades vid vår hållplats i Trane
berg och tog buss nr 80 till Fridhemsplan. Där 
klev vi på spårvagnen ringlinje nr 4 — och 
åkte vidare till korsningen Valhallavä
gen/Sturegatan. Det spelade ingen roll om vi 
skulle till träning, seriematch eller lands
kamp. Vi träffades alltid först vid busshåll
platsen i Tranan, minns Lasse Björn.

Åldermannen Hasse Stelius om unge Lasse: 
— Cacka Andersson och jag var DIF:s enda 
backar och vi spelade således non-stop. Vi 
blev glada när Lasse tog sin plats i A-laget. 
Men det visade sig snart att Cacka och jag fick 
spela för fullt ändå — vår unge store Björn 
satt mest i utvisningsbåset. Men det blev 
bättre, han använde kroppen på rätt sätt i 
tacklingarna och så småningom blev han ac
cepterad av domarkåren.
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Skidsystrar får 
stora rubriker

1941 gjorde tre djurgårdsflickor sensation 
under svenska mästerskapen på skidor ge
nom att vinna lagtävlingen på 10 km före alla 
norrländska klubbar. Barbro Olsson blev 
trea, Maud Cederholm, sjua och tvillingsys
tern Dis åtta. Trion gjorde om samma presta
tion året därpå och 1943 svarade våra skidda
mer för insatser som gav eko i hela sportpres
sen. Ungefär samtidigt som det avgörande 
slaget vid Stalingrad tog slut, blev Maud Ce
derholm svensk mästarinna på 10 km. Hon 
slog sina medtävlare med klar marginal, trots 
ett töväder som inte passade henne. Maud 
föredrog lättföre. Djurgårdens flickor vann 
också lagtävlingen för tredje året i följd.

Dis och Maud Cederholm samt Barbro Ohlsson.

Våra tvillingar Maud och Dis Cederholm 
föddes i Stockholm 1915 och växte upp i Äp
pelviken. De började i IFK Stockholm, men 
där gick man mest in för simning så deras 
svåger rekommenderade en annan klubb — 
Djurgården.

— Det har vi aldrig behövt ångra. Vi blev 
aldrig sedda över axeln för att vi var flickor 
och man kommer ihåg oss än idag.

För femtio år sedan fick de aktiva i regel 
själva betala sina omkostnader.

— Föreningen stod aldrig för någon utrust
ning, men man eldade upp bastun åt oss två 
gånger i veckan. Bastun var belägen i Kanaan 
som låg en dryg mil från Äppelviken. Den 
sträckan sprang vi en gång i veckan, sommar 
som vinter.

Tävlingarna kunde bjuda på obehagliga 
överraskningar:

— Vid ett SM i Hudiksvall blev vi mycket 
besvikna. Det snöade in i stugan där vi bodde 
och det gick inte att stänga dörren. Dagen

därpå var vi alla tre förkylda och kunde inte 
göra vårt bästa, berättar Maud.

Systern Dis minns en annan incident:
— En gång körde vi tre mil på guldtid i Tul

linge. Då trodde arrangörerna av tiden att 
döma att banan var för kort. Vid en kontroll
räkning visade det sig emellertid att banan 
mätte en mil plus 25 meter och vi hade alltså 
kört sammanlagt 75 meter för långt.

— I dag följer vi inte med så mycket. Skid
åkning med skär är fult, kanske också ohälso
samt. Vi gillar inte heller de lätta och smala 
skidorna och har nog ingen särskild favorit 
bland dagens skidlöpare. Men visst beundra
de vi Mora-Nisse en gång i tiden...

Vad skidor i övrigt beträffar vann DIF lag
tävlingen i SM i nordisk kombination 1940 
genom Harald Hedjerson, Arne Carlsson och 
Bengt Carlquist.

— För första gången fick vi göra tre hopp, 
varav de två bästa räknades. Det var på det 
viset vi vann. Bäste killen från svåraste kon
kurrenten Grycksbo föll i två hopp, medan 
jag och dom andra djurgårdarna stod i alla 
sex, minns pensionerade arkitekten Bengt 
Carlquist.

— På så sätt gick vi om Grycksbo, som ju 
bara kunde tillgodoräkna sig fem hopp. Det 
var tur det, för dom hade nämligen bättre 
längdlöpningstider.

Bengt Carlquist på väg mot SM-guldet 1940.
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Margareta Florman

Frank Sinatra 
gjorde sensation på 

Maj-Britts hotell.

Maj-Britt Rönningberg som nybliven djurgårdare.

En annan skidtrio tog två år senare hem yt
terligare ett lag-SM. Den gången gällde det 
slalom och damer. Mästarinnorna var Mar
gareta Florman, Maud Hårleman och Mary 
Strömberg. 1947 erövrades det sista SM-
tecknet på 40-talet. Vilhelm Hellman, Bengt 
Jäderholm och Elof Ohlson vann lagtävling
en i backhoppning, vilket innebar första 
backhoppningsguldet i ett SM på elva år för 
Djurgården.

Stor framgång hade föreningen under någ
ra år genom att anordna den populära Skan
senstafetten. 1947 ställde Mora-Nisse upp:

— Det var svart med folk överallt och jag 
fick knappast plats för stavarna. Värst var alla 
ryggdunkningar från närgångna åskådare. 
Jag kände mig alldeles mörbultad när jag 
kom i mål.

Det året talade tidningarna om en brak
succé. Mycket snö, strålande sol, lagom tem
peratur och 20000 åskådare. Karl Lind, Åke 
Dunér och Gud Fader regisserade...

DIF-flicka applåderas 
av Sinatra

En uppmärksammad och något udda idrotts
flicka som tävlade för Djurgården åren 
1941—44 var konståkerskan Maj-Britt Rön
ningberg. Hon var praktiskt taget självlärd 
och fick nästan ingen hjälp alls med bidrag till 
tränare eller utlandsvistelse. Maj-Britt upp
trädde som dansös och skrapade ihop pengar 
som gick till en och annan konståkningskurs. 
Hon blev aldrig svensk mästarinna men var 
tvåa och trea vid flera tillfällen. Egentligen 
tyckte Maj-Britt inte om att vare sig träna eller 
tävla och hon lärde sig aldrig att göra riktiga 
figurer. Helst ville hon dansa också på isen.

Därför blev hon proffs 1949 med en egen li
ten cirkus bestående av en enda person: hon 
själv! Maj-Britt reste runt och uppträdde på 
en liten rund isfläck och hade många fina en
gagemang. Debuterade på Hotel Washing
ton i London där Frank Sinatra och Ava 
Gardner fanns i publiken. Maj-Britt turnera
de i tretton år och i 21 länder och avslutade 
sin proffskarriär i Stockholms Konserthus 
1969. Sedan flyttade Maj-Britt till Göteborg 
och Scandinavium där hon nu undervisat sä
kert ett par tusen barn i konsten att åka skrid
skor.

Strike ena året, spärr nästa
1939 hade bowlingsektionens representations
lag tagit steget upp i högsta divisionen samti
digt som man fyllde 20 år. 1942 erövrade trion 
Pantzar-Sund-Widgren NK:s vandringspris
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Som tioåring Maj-Britt kom till Stadion en dag 
och såg hur isprinsessor rista runor med behag.
Då fatta hon beslut: Jag skall bli lika bra som dem, 
och fick de första ”rören” nyårsdagen 35.

Hon tränade och tränade och åkte snart med brio 
och största segern vann hon i S:t Moritz 39.
Där ställde kontinentens stjärnor upp för expertisen 
men ingen såsom Maj-Britt rista runor uppå isen.

Teaterbiten blev hon, i teaterskola gick
och en dag hon en ganska skaplig roll i filmen fick.
Med Botvid och Modéen hon spela ”tok” med fart och kläm 
och drömmer nu om stjärnor — hoppas att bli en av dem.

När isen smält och skridskorna på hyllan lägges opp 
hon slänger sig i böljorna och trivs på vågens topp. 
Som Sally Baur simmar hon i prima crawl och fart 
och kunde blivit simmarstjärna — det är uppenbart.

Säj, visste ni att Maj-Britt är ett flickebarn med färg? 
Jovisst, ty sitt staffli hon sätter upp på närmsta berg, 
tar penseln fram och målar sig en tavla sen perfekt, 
men bäst hon klar i isprinsessans fjäderlätta dräkt.

För att få tid att träna hon i mörka natten väcks 
och traskar sen’ till Stadion att åka klockan sex. 
Som klubblös får hon träna blott när banan blivit fri. 
Vad skall av denna unga film- och isprinsessa bli?

Copyright: Rekord-Magasinet.
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för alltid. Jag var själv uppe i bowlinghallen 
på Grev Turegatan för att uppleva det spän
nande slutspelet. Jag hejade särskilt på Palle 
Pantzar — den satte möbelhandlaren som 
spelade utan skruv men antagligen slog hår
dast i stan. Som 13-åring hade jag fått en bil
jett till fotbollslandskampen Sverige—Polen 
av Pantzar. En jublande glad liten djurgårda
re satt en vårdag 1934 på stadion och såg Sve
rige vinna med 4—2.

Sorgliga saker timade. Klubbens i särklass 
bäste bowlare, Östen Eriksson, gick 1944 
plötsligt över till konkurrenten och arvfien
den AIK. Det värsta var att det aldrig gick att 
utröna orsaken till detta ”svek”. Men Djur
gården hängde med bra i toppen av allsven
skan trots åderlåtningen. Särskilt Fritte Sund 
gjorde fina insatser både i ligan och i indivi
duella tävlingar.

Annars har bowlingens A-lag fått finna sig 
i att åka upp och ner mellan de två högsta di
visionerna. Det har liksom varit strike ena 
året och spärr nästa. 1949 blev ett fint år med 
plats i allsvenskan och detta mycket tack vare 
sektionens nye storspelare Evan Petterson. 
Samma år kunde Evan i överlägsen stil också 
erövra ett individuellt DM-tecken. Evan är 
identisk med den elegante ytterhalvan i fot
bollslaget, som spelade 40 allsvenska mat
cher mellan åren 1945—48.

Gasräkning på 700, 
ett fall för brottningen?

Mästerbrottarna Einar Karlsson och Georg 
Nilsson hade erövrat fem SM vardera under 
det 1930-tal, som dessutom sett Nils Land
berg vinna två svenska mästerskap. 40-talet 
skulle inte på långa vägar bjuda på samma 
glans och framgångar. Vi djurgårdare kände

Lennart Öberg dricker kaffe med brottarledaren Hjal
mar Johansson.

Lennart Öberg och Axel Grönberg i träningslokalen.

av det totala mörker som rådde ute i Europa. 
Våra brottare och andra idrottsmän fick inte 
tillfälle till internationella erfarenheter. Grän
serna var stängda.

1940 fick Djurgården en 100-procentig ut
delning på SM i fri stil. Vår ende representant 
Bengt Winqvist tog nämligen titeln i bantam
vikt. Winqvist blev ett glädjeämne även i fort
sättningen och erövrade sin andra SM-titel 
året därpå. Därmed var det slut med hemför
da SM-tecken för hela elva år framåt i tiden!

Men i Fyrstadsbrottningen återfanns fak
tiskt fyra djurgårdare i Stockholms lag — 
Bengt Winqvist, Åke Alm, Lennart Öberg 
och Arne Tarzan Edman.

Sektionens ekonomi var ett problem under 
40-talet. Med näppe kunde man betala en 
gasräkning på 700 kronor. Den fattiga sektio
nen gjorde ett gott breddarbete. I Stockholms 
DM 1945 vann Ivan Lindskog i fjädervikt, 
Åke Alm i welter, Lennart Öberg i mellanvikt 
och Winqvist blev tvåa i bantam. Lennart 
Öberg var ansvarig för gasräkningarna och 
var träningslokalens portvakt. Det var Len
nart som såg till att killarna infann sig man
grant och i rätt tid till träningspassen i klassis
ka brottningslokalen på Döbelnsgatan 97.
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1946 segrade Åke Alm och Lennart Öberg 
vid Arbetarolympiaden i Helsingfors. Alm 
svarade dessutom för en strålande insats i A-
landskampen mot Finland. Han vann båda 
sina matcher och fick pris för bästa svenska 
prestation.

Annars befinner sig sektionen under 40-
talet i en brytningstid, vilket inte behöver 
vara ett axiom för att man sysslar med brott
ning. Många lovande juniorer trängs på mat
torna under långa träningspass, men brott
ning är en svår och hårdarbetad gren och 
man får ha tålamod med återväxten. Gamla 
märken står sig emellertid: Arne Edman 
hemförde 1947 sitt andra DM i tungvikt med 
klubbkamraten Bertil Karlstrand på andra 
plats. Bror Löfdahl blev tvåa i mellanvikt.

1948 var livaktigt med Lennart Öberg i de 
flesta rollerna. Som ledare såg han till att våra 
brottare gjorde propaganda och svarade för 
en rad uppvisningar. En gång på Råsunda
stadion inför 44000 åskådare i samband med 
en allsvensk match mellan AIK och DIF. 
Öberg gjorde också den i särklass finaste in
satsen bland de aktiva. Han belade andra 
platsen på SM i grekisk-romersk mellanvikt. 
Det var då ett bra tag sedan någon av för
eningens medlemmar hade erövrat silverme
dalj i SM. Lennarts klubbkamrater Ragnar 
Gustafsson och Bertil Karlstrand blev trea i 
bantam respektive tungvikt.

Så gick 40-talet mot sitt slut och så små
ningom skulle Djurgården plocka hem SM-
guld i parti och minut tack vare en viss herr 
Vesterby. Och Lennart Öberg skulle komma 
att fortsätta som sektionens viktiga allt-i-allo 
under många framgångsrika år.

Pugilisterna på 
Pontonjärgatan

En av Djurgårdens bästa idrottsmän genom 
tiderna gör sin sista amatörsäsong 1940. Han 
heter Olle Tandberg och är begåvad med en 
viss obenägenhet att ge sina motståndare i 
ringen den minsta chans.

Olle Tandberg eskorteras till ringen 1943.
Fyrstadsbrottningen 1940: Bengt Winqvist, Stock
holm och DIF, försöker kasta Thure Johansson, 
Eskilstuna.
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Einar Hammar

Sture Fröberg

Olle gick 17 landskamper i tungvikt och 
vann dem alla, han var med två gånger i EM 
och tog hem titeln bägge gångerna. 1940 tog 
Olle sitt sista och femte raka svenska mäster
skap. Sverige hade aldrig ägt en bättre ama
törboxare. Olle segrade även vid de tillfällen 
han representerade Europa i tävlingar mot 
USA.

Nu var det dags att bli proffs och försöka 
tjäna en slant på dessa obestridliga kunska
per. Tandberg var utrustad med alla tiders 
vänster i svensk boxning och med en överläg
sen fysik och kondition. Vi tyckte väl lite till 
mans att store Olle var lite för snäll för den 
brutala proffsbranschen. Olle behärskade 
nästan allt inom boxningen, men något di
rekt vinstgivande knock out-slag var han inte 
begåvad med.

Djurgårdens boxningssektion förlorade nu 
tidvis en av sina duktigaste tränare, eftersom 
Gurra Bergman fortsatte som Olles coach 
även in i yrkesboxningen.

DIF-boxaren Einar Hammar var en pålitlig 
tävlingsmänniska på SM under flera år. Han 
vann fyra svenska mästerskap i klasserna 
welter- och mellanvikt. 1941 vann Einar sin 
sista mästerskapstitel och året därpå segrade 
DIF:s Bo Below i lätt tungvikt. Han mötte för 
övrigt klubbkamraten Olle Lindqvist i fi
nalen.

Olle Tandberg dyker upp igen. Djurgården 
har 1944 skaffat ny boxningslokal på Ponton
järgatan och proffset Olle är med och delar 
hyran och andra omkostnader. Året innan 
blev han europamästare bland proffsen ge
nom att besegra belgaren Karel Sys.

Åke Löwgren, Lennart Isokowitz och Har
ry Holmberg är några namn som måste näm
nas bland boxningsledare som lade ner ett 
styvt och många gånger otacksamt arbete för 
sin sport under denna period. I slutet av år
tiondet lämnade Harry Holmberg över ord
förandeklubban till Sven Holmberg.

Olle Tandberg och Gurra Bergman på väg mot nästa 
match.

Bengt Modigh i en 
match mot Arne 
Holm från Malmö.
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En stilfull yngling vid namn Sture Fröberg 
vann 1945 svenska juniormästerskapen i lätt 
tungvikt. Fröberg blev så småningom en av 
Tandbergs viktigaste sparringpartners. An
nars kan sektionen inte peka på några större 
framgångar under 40-talets andra hälft. Djur
gården erövrade inga SM-tecken under åren 
1943—48. Sex magra år med andra ord.

En ljusning kunde äntligen skönjas 1949 då 
Bengt Modigh blev svensk tungviktsmästa
re. Modigh hade gjort en del bra insatser re
dan tidigare och mognade sakta men säkert.

Samma år som Modigh blev svensk mästa
re vann han dessutom två förnämliga lands
kampssegrar mot Irland och England och 
blev helt följdriktigt utnämnd till Arets Djur
gårdare.

40-talets sista år hade DIF:s boxningssek
tion nöjet att se omkring 90 aktiva boxare i 
träning på Pontonjärgatan. Nu skulle vi be
stämt gå mot ljusare tider...

Friidrott, handboll 
och orientering

Friidrottssektionen flyttades upp till division 
III i Arrangörsringens serietävlingar och det 
mest tack vare folk från fotbollssektionen. 
Sålunda vann kassören Sven Hellborg tolv 
individuella segrar i olika grenar, den snabbe 
vänsteryttern Stig Nyström vann åtta snabb
kutningar och högeryttern Erik Nordgren 
var nästan lika snabb och vann fyra gånger.

1945 var sektionen nästan tömd på utövare 
och ströks ur Arrangörsringen. Friidrotten 
kallades Djurgårdens sorgebarn och mörk
rets broder...

Handbollen låg faktiskt i allsvenskan i bör
jan av decenniet, men föll sedan snabbt ner 
till division III. Men 1945 vann A-laget, med 
säkre målvakten Allan Rollander vid rodret, 
alla sina 18 matcher plus fyra kvalmatcher 
och gick upp i näst högsta serien. Med denna 
framgång fick vi låta oss nöja under resten av 
decenniet.

Orienteringssektionen är svagare än förr, 
men Kurt Berggren blev tolva och Erik Eriks
son trettonde man i DM i fälttävlan fredsåret 
1945. Föreningens bäste orienterare var en 
oldboy vid namn Sixten Öqvist, som blev tia 
på DM 1946.

Vi i yngsta sektionen slår 
till med besked

Hösten 1947 bildades en ny sektion som gjor
de succé med en gång. Arne Grunander var

mycket pingisintresserad och hade själv spe
lat i Norra Latins skollag. Han upptäckte dels 
att många pingislirare i andra klubbar egent
ligen var uppriktiga djurgårdssupportrar och 
dels att flera aktiva djurgårdare var duktiga i 
bordtennis. Arne vidtalade Svenska Bord
tennisförbundets Erik Extergren, en gammal 
djurgårdsvän, om att försöka bilda en sek
tion.

För att DIF skulle kunna vara med i All
svenskan redan från början såg Extergren till 
att hela Fredhälls BTK, som låg i div I, locka
des över till vår förening. Det gick galant då 
nästan alla medlemmar i Fredhäll var djur
gårdare i hjärtat. Vidare värvades sensatio
nellt nog Tage Flisberg från Norrköping — en 
av världens bästa lirare. Förutom Flisberg in

Stickan Elmblad
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gick Carl-Ottil Johansson, svensk mästare för 
AIK i singel 1943 och allsvensk fotbollsspelare 
i Djurgården, Arne Neidenmark, stjärna i 
Fredhäll, Arild Waeger, f d distriktsmästare 
och en av världens mesta DIF:are, Ove Elm
blad, en yngre bror till mera berömde Stic
kan, som redan lovat IFK Stockholm att stan
na kvar ett år till, men han var hängiven 
DIF:are av födseln och given förstärkning 
året därpå. Jag själv, som inte tränat eller täv
lat på ett helt år, lade mig i allvarlig träning 
för att försöka ta en plats.

Pingisprofil par preference
Stickan Elmblad och jag möttes i massvis av 
turneringar och i mer eller mindre uppgjorda 
uppvisningsmatcher samt i folkparker och 
på varietéscener. I hundratals timmar övade 
vi tillsammans, ibland inför allsvenska mat
cher eller landskamper och då handlade det 
mest om tempoträning. Ibland gällde det att 
finslipa allahanda tricks och jongleringar och 
allmän bollsäkerhet inför en turné med ton
vikten lagd på rent uppvisningsspel med in
slag av gags och bollkonster. Vi var mycket 
olika i spelstil. Stickan ägde en elegant back
hand med föga sting i, men han behärskade 
den med viss säkerhet. Annars var han en 
snabb defensivspelare med ett bombsäkert 
skär. Han hade inte mycket till underskruv 
att komma med, men å andra sidan hade han 
en perfekt timing i skäret och bollarna kom 
flygande och smygande tätt över nätkanten. 
Den som försökte slugga ut honom slog snart 
ut sig. Inte ens Tage Flisberg, utrustad med 
en av världens mest dräpande forehands, 
lyckades forcera Elmblads försvar.

Själv hade jag mindre bekymmer med Stic
kans defensiv. Vi hade spelat så mycket till
sammans att vi kunde varandra utan och in
nan och det blir alltid den offensive som 
tjänar på det. Mitt spel gick ut på hård fore
handoffensiv blandat med lite avig och hög 
defensiv, fast med mycket underskruv. Men 
det var med stoppbollar jag vann över Stic
kan Elmblad och alla andra defensivspelare i 
Sverige, som väl utgjorde 75 procent av topp
spelarna. Bland de tio bästa spelarna i landet 
var det nog bara Flisan, Veine Tuppen Fred
riksson och jag som var allround-spelare. 
Och så Arne Pannan Andersson, som var en 
ren slugger som aldrig lämnade bordet.

Jag använde stoppbollen som ett avgöran
de vapen. Efter några sneda och välplacerade 
forehandslag la jag en kort stoppboll precis 
bakom nät och så fort motståndaren hade 
hunnit fram och lagt över bollen anföll jag på 
nytt och då helst med forehand. Och så en ny

Inför en landskamp i bordtennis mellan Sverige och 
Tyskland 1939 poserar blivande djurgårdaren Tage 
Flisberg och Erik Extergren.

stoppboll. Och ibland två stoppbollar i följd. 
Och ibland stoppbollar till förbannelse och 
ineffektivitet.

Den betänksamma 
grävskopan

Arild Waeger var en udda figur i Stockholms 
pingishallar redan på 30-talet. Han var från 
S:t Eriksgatan 7, Kungsholmen. Arild mätte 
192 cm och var skrattretande spattig i alla rö
relser. Ändå blev han bra i pingis så antagli
gen var han rätt snabb i bollen. Waeger spela
de bordtennis lika långsamt som Rolle Stoltz 
lirade ishockey — det var ju Stoltz som upp
fann slow motion.

Annars hade Waeger gjort det om det fun
nits television på hans tid. Arild spelade med 
långsamma rörelser, men tack vare blick för 
oförutsedda situationer kom han till skott 
och hans forehanddrive var en plåga för alla 
dessa defensivspelare som dominerade 
branschen. Arilds forehand påminde om 
tennisspelarens och även på backhandsidan 
hann han med att ta ut svingen ungefär som 
Stefan Edberg.

Roligast var att se Waeger på den sk ploc
ken. På forehandsidan gick han ner med ar
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men som en betänksam grävskopa ända till 
golvet och kom upp med en liten boll som för
passades precis över nätkanten med behär
skad säkerhet. Så fort motståndaren kom av 
sig i offensiven tog Arild ett steg åt sidan och 
svepte in sin forehand med förgörande ver
kan. Han skulle ha slagit lika hårt som Flis
berg med svamp, men alldeles säkert hade 
svampspelet blivit i hastigaste laget för Wae
gers enorma Utväxling.

En gång — 1938 — fick Waeger en lands
lagschans. Han fick vara med och vinna över 
Lettland med 5—4 och det var han som blev i 
tillfälle att avgöra landskampen. Det var en 
pärs och Waeger undvek alla slags pärser, 
som till exempel att titta på DIF:s fotbolls
matcher .

Arild blev en allom bekant figur i det gamla 
Klara som den snabbaste och kunnigaste te
lefonmottagaren på Stockholms-Tidningen. 
Alla journalister ville ha direktkontakt med 
just Arild när de ringde in sina reportage. En 
gång när jag jobbade på Aftonbladet satt jag 
i Budapest och rapade upp det ena kinesiska 
och japanska bordtennisnamnet efter det 
andra utan att behöva bokstavera en enda 
gång. Det blev heller inga stavfel och inga 
hörfel. Arild Waeger kunde ju sin bordtennis.

Redan första säsongen tog Djurgårdens 
bordtennissektion storslam! Tage Flisberg 
vann SM i singel och i dubbel med Neiden
mark och tillsammans med undertecknad 
vann föreningen även allsvenskan komforta
belt.

Året därpå, 1949, vann jag och Arne Nei
denmark SM i dubbel. Dessutom nådde jag 
singelfinalen men förlorade den mot vetera
nen Liss Larsson. Stickan Elmblad och jag 
vann också dubbeln i Nordiska Mästerska
pen senare samma år.

Internationellt representerade Flisberg och 
jag landslaget och deltog i VM i London 1948. 
Där noterades inga särskilda framgångar,

Den mångkunnige artikelförfattaren.

men i jugoslaviska mästerskapen segrade 
Flisberg i singel och tillsammans nådde vi 
dubbelfinalen. Vi två DIF:are representerade 
också Sverige i segerrika matcher mot Väst
tyskland, Danmark, Jugoslavien och Polen.

I laget mot danskarna spelade också 
DIF:aren Arne Neidenmark och vår ledare 
var Erik Extergren.

”DJURGÅRDEN SLOG DANMARK MED
5—0” rubricerade Politiken.

Den tid som flytt — och 
den som kommer

När jag i slutet av 40-talet blickade tillbaka på 
den tid som flytt och försökte mig på en sam
manfattning av Djurgårdens idrottsförening 
och dess historia var jag övertygad om att ski
dor och fotboll var två grenar som dominerat 
och i högsta grad skrivit svensk idrottshisto
ria. Fast i framtiden skulle det aldrig bli tal om 
att en stockholmsklubb kunde hänga med på 
skidor eller backhoppning.

Att fotboll skulle bli affischsporten under 
ett par decennier stod helt klart för mig, även 
om föreningen då ännu inte vunnit allsven
skan. Men det dröjde bara några år till. Ishoc
keyn var en ny gren vi alla trodde benhårt på 
som kommande för Djurgår’n. I slutet på 40-
talet ägde vi ett lovande lag vars stomme höll 
i över tio år och gjorde DIF till Sveriges bästa 
ishockeyklubb. Och ställningarna har hållits 
tack vare tradition och yrkeskunskap.

Ett försök att idag titta in i 2000-talet överty
gar mig om att ishockeyn kommer att frodas, 
och att DIF fortfarande ska äga ett av landets 
bästa lag oavsett om vi lever kvar som betalda 
amatörer eller om vi spelar i en ren europeisk 
proffsliga. Fotbollen får allt svårare att klara 
sig. Trots en bred satsning på egna ungdo
mar och förmågor, kommer större och pen
ningrikare klubbar att köpa upp våra stjärnor 
in spe och göra allvarliga försök att köpa hela 
djurgårdsfotbollen på ett och samma bräde. 
Vilket gudarna förbjude!

Och hur ska det gå för boxning, brottning, 
bordtennis och bandy och alla de andra brö
derna och systrarna. De har inte annat att för
vänta sig än nåd. Låt oss hoppas att nåde
tiden kommer att vara i många, många år.

Djurgårdaren, 
bordtennisspela
ren och telefon
mottagaren Arild 
Waeger.

Bengt Grive f 1921. Spelade fotboll i DIF:s junior
lag i slutet av 30-talet. En av Sveriges främsta 
bordtennisspelare under 40- och 50-talen med fle
ra SM-tecken. Skrivande sportjournalist i Nya 
Dagligt Allehanda och Aftonbladet. Färgstark 
sportkommentator och en av veteranerna inom 
svensk television.
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1950
1960

Ethel Rosenberg

Julius Rosenberg

1950
25 juni går nordkoreanska trup
per in i Sydkorea. 1 juli land
sätts amerikanska markstyrkor 
för att bistå den sydkoreanska 
armén. Sovjet anser att Sydko
rea är angripare och anklagar 
USA för att lägga sig i främman
de staters angelägenheter. 
USA-generalen MacArthur har 
befäl över samtliga FN-styrkor 
som kallats till Korea. På hösten 
går Kina in i kriget. USA:s presi
dent Truman hotar med atom
bomben. Senare avskedar Tru
man överbefälhavaren MacAr
thur på grund av dennes 
självsvåldighet. Först efter tre år 
skrivs ett stilleståndsavtal mel
lan de två koreanska staterna.

I Sydafrika träder den segra
tionslag i kraft som styr apart
heidsystemet. Befolkningen de
las in i tre åtskilda grupper: vita, 
svarta och färgade.

De franska militärbaserna i Viet
nam angrips framgångsrikt av 
de kommunistiska Vietminh
trupperna i september. I flera år 
rasar striderna mellan de forna 
kolonialisterna och de gerilla
tränade vietnameserna.

1951
Amerikanska makarna Ethel 
och Julius Rosenberg döms i 
april till döden för atomspioneri 
för Sovjets räkning. Domen, 
som vållar stor debatt, verk
ställs två år senare i New York.

1952
Amerikansk TV direktsänder 
för miljonpublik den hittills 
största provsprängningen med 
atombomb i Nevadaöknen.

Filmen Rampljus av Charlie 
Chaplin har världspremiär i 
London.

1953
5 mars avlider den sovjetiske 
diktatorn Josef Stalin i hjärn
blödning. 59-årige Nikita Chrusj
tjev utses till kommunistpartiets 
förste sekreterare.

Nyzeeländaren Edmund Hilla
ry och sherpan Tenzing Norkay 
blir i maj de första att bestiga 
världens högsta berg Mount 
Everest.

Premiär för Härifrån till evigheten 
med Burt Lancaster, Deborah 
Kerr och Montgomery Clift. 
Sångaren Frank Sinatra gör en 
uppmärksammad biroll i fil
men.

USA-senatorn Joseph McCarthy 
leder den intensiva jakten på 
kommunistsympatisörer inom 
såväl administrationen som 
skådespelarkåren. Efter två må
nader har 1456 statstjänstemän 
avskedats på grund av oameri
kansk verksamhet.

Joseph McCarthy

1954
Högsta domstolen i USA förbju
der rasåtskillnad i skolorna.

Franska regeringen underteck
nar den 4 juni ett fördrag som 
ger Vietnam fullständigt obero
ende. Landet delas i två delar 
längs den 17:e breddgraden.

I franska nordafrikanska kolo
nin Algeriet leder före detta ser
geanten Ben Bella det nationella 
upproret.

1955
Öststaterna upprättar militäral
liansen Warszawapakten.

30 september omkommer den 
24-årige amerikanske filmskå
despelaren och ungdomsidolen 
James Dean i en bilolycka.

Argentinske presidenten Juan 
Perón störtas från makten av 
militären i september och tving
as i landsflykt.

1956
Två avhoppade brittiska diplo
mater, Guy Burgess och Donald 
MacLean framträder på en press
konferens i Moskva och berättar 
att de under flera år har lämnat 
ut hemliga dokument till Sov
jetunionen.

Två amerikanska filmstjärnor 
gifter sig: Grace Kelly med furst 
Rainier III av Monaco och Mari
lyn Monroe med författaren 
Arthur Miller.
Grace Kelly och prins Rainier III.

Koreakriget

Nikita Chrusjtjev
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21-årige  Elvis Aaron Presley slår 
igenom i USA med låtar som 
Hound Dog och Love Me Tender. 
Hans ”svarta” röst och rullan
de höfter älskas av ungdomarna 
medan föräldrar och prästerskap 
förfasar sig.

I oktober utbryter kravaller i Bu
dapest efter studentdemonstra
tioner för frihet och demokrati. 
Den nye regeringschefen Imre 
Nagy kräver att alla sovjetiska 
trupperna ska försvinna ur lan
det och att Ungern ska lämna 
Warszawapakten. Tre dagar se
nare invaderas Budapest av 
sovjetiska stridsvagnar under
stödda av bombflyg. Ryssarna 
återtar kontrollen. Nagy fängs
las och partichefen Janos Kadar 
blir ny regeringschef. Nagy av
rättas två år senare.

Egyptiske presidenten Nasser 
förstatligar Suezkanalen. Det 
leder till krig kring kanalen. I de 
våldsamma striderna deltar Is
rael, England och Frankrike.

1957
25 mars undertecknar rege
ringschefer för sex länder ett fö
redrag som ligger till grund för 
ett omfattande europeiskt eko
nomiskt samarbete — EEC. Med
lemmarna blir Italien, Frankri
ke, Belgien, Nederländerna, 
Luxemburg och Västtyskland.

Charles de Gaulle

I september väljs läkaren Fran
cois Duvalier, Papa Doc, till pre
sident på Haiti. Han inför 
skräckvälde på ön med stöd av 
sin specialpolis ton-ton macou
tes.

4 oktober skjuts den ryska satel
liten Sputnik I upp i rymden för 
att färdas i en bana runt jorden 
utanför jordatmosfären. En må
nad senare blir hunden Lajka i 
Sputnik II den första levande 
varelsen i rymden.

Från Paris meddelas att den 21-
årige Yves Saint-Laurent har ut
setts till modeskaparen Christi
an Diors efterträdare.

Jack Kerouacs roman På Drift 
(On the Road) ges ut i USA. Bo
ken blir snabbt oerhört populär 
bland ungdomar och romanens 
skildring av några personers 
kringflackande tillvaro, kantad 
med sex och droger, skapar en 
litterär skola.

1958
Charles de Gaulle får i maj upp
draget att leda Frankrikes rege
ring. De Gaulle ajournerar na
tionalförsamlingen för sex må
nader för att försöka lösa 
Algeriets krav på självständig
het.

Sovjetiske författaren Boris Pas
ternak tilldelas 1958 års nobel
pris i litteratur, men tvingas ef
ter hårda påtryckningar från po
litbyrån att tacka nej till priset.

1959
På nyårsdagen störtas Kubas 
diktator Batista efter en gene
ralstrejk i landet. De väpnade 
rebellerna under ledning av Fi
del Castro tar nu makten.

Den tecknade serien Asterix ut
kommer i Frankrike.

Elvis Presley

Fidel Castro
Budapest, Ungern

Nasser
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1950
1960

Snoddas

1950
Arkitekterna Nisse och Karin 
Strinning vinner tävlingen om 
en bra bokhylla. Stringhyllan är 
billig, praktisk och blir snabbt 
populär.

26 maj beslutar riksdagen att in
föra en nioårig grundskola.

Svenska fotbollslandslaget med 
20-årige söderkisen Lennart 
Nacka Skoglund i spetsen tar 
brons i fotbolls-VM i Brasilien, 
Uruguay tar guld- och Brasilien 
silverplatsen. Folklige hjälten 
Nacka skriver senare dyrt proffs
kontrakt med Inter i Milano.

300 personer blir hemlösa när 35 
bostadshus dras ned i en lerla
vin i Göteborgsförorten Surte i 
september.

29 oktober avlider kung Gustaf 
V efter att ha regerat i 43 år, han 
efterträds av sonen Gustaf VI 
Adolf som tar valspråket ”Plik
ten framför allt”.

Surteraset
1951
31-årige Lennart Hyland startar 
i januari en underhållningsserie 
i radio, Karusellen.

Dag Hammarskjöld

Sverigeloppet på cykel från Ha
paranda till Ystad lockar många 
deltagare. Populäraste deltaga
re är den 66-årige Gustaf Hå
kansson , kallad Stålfarfar.

I augusti upphör efter 14 år ran
soneringen av kaffet, den första 
konsumtionsvara som ransone
rades i samband med krigsut
brottet hösten 39.

I oktober ombildar Tage Erlan
der sin S-regering till en koa
lition mellan socialdemokrater 

och bondeförbundare. Bland 
Bondeförbundets fyra statsråd 
märks Gunnar Hedlund som 
inrikes- och Sam Norup som 
jordbruksminister.

Pär Lagerkvist tilldelas 1951 års 
nobelpris i litteratur.

Folke Sundquist och Ulla Ja
cobsson blir årets kärlekspar på 
film i Arne Mattssons Hon dan
sade en sommar som har premiär 
i december. Ulla Jacobssons 
nakna bröst blir årets mest om
talade.

1952
Bandyspelaren Gösta Snoddas 
Nordgren sjunger Flottarkärlek 
hos Lennart Hyland i Karusel
len. Sången ges ut på skiva och 
blir en försäljningssuccé. Af
färsmannen Torsten Adenby tar 
hand om naturbarnet Snoddas 
karriär och etablerar sig som 
Sveriges första manager.

Fladdermusfåtöljen presente
ras på möbelutställning i Göte
borg och blir en viktig rekvisita i 
det svenska tonårsrummet.

Ingemar Johansson, som kriti
serats starkt för sina insatser vid 
OS i Helsingfors, proffsdebute
rar i en uppvisningsmatch i Ös
tersund mot Olle Tandberg.

22 december döms Kurt Haijby 
till åtta års straffarbete för ut
pressning mot kungahuset. 
Upprinnelsen till rättegången är 
Haijbys påstådda homosexuella 
förbindelse med Gustaf V.

1953
Mora-Nisse vinner sitt nionde 
och sista Vasalopp på nya re
kordtiden 5.01,55.

Sverige vinner sitt första VM-
guld i ishockey i Bern, dock i 
svag konkurrens eftersom Ca
nada och USA saknas och Tjec
koslovakien lämnar turnering
en.

29-åriga Sara Lidman från Miss
enträsk i Västerbotten gör stark 
debut med romanen Tjärdalen.

47-årige Dag Hammarskjöld, 
konsultativt statsråd i svenska 
regeringen, utses till FN:s gene
ralsekreterare.

Riksdagen antar lagen om obli
gatorisk sjukförsäkring. Höger
partiet röstar emot.

7 oktober föds Mats Waltin.

Strängnäsbiskopen Dick Helan
der avsätts efter att i ett mycket 
uppmärksammat rättsfall ha 
dömts för ärekränkning.

1954
Fösta numret av tonårstidning
en Bildjournalen finns i kiosken 
i januari.

29 oktober startar Radiotjänst 
regelbundna försökssändning
ar med television. Första kväl
len bjuder på vädret inför vec
koslutet, veckans journal och 
programmet En skål för televi
sionen! av Staffan Tjerneld.

Mjölkflaskorna klirrar på sista 
versen. Lundauppfinningen 
Tetra Pak blir framtidens mo
dell.

Abstrakta mönster och rektan
gulära former i olika färger, teak 
och plastmaterial, rätlinjiga 
möbler och keramik med 
svängd linje är typisk svensk 
design i 50-talets början.

4 november hittas författaren 
Stig Dagerman död i sitt garage. 
Efter en svår skaparkris har han 
vid 31 års ålder begått själv
mord.

1955
Journalisten Barbro Alving, 
Bang, döms till fängelse efter att 
ha vägrat att delta i en civilför
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svarsövning på grund av sin pa
cifistiska övertygelse. Hennes 
ställningstagande väcker våld
sam pressdebatt.

Alva Myrdal utnämns till 
svenskt sändebud i Indien och 
blir därmed vår första kvinnliga 
ambassadör.

Efter nästan fyra årtionden av
skaffas den hatade motboken 1 
oktober och det blir fritt fram att 
köpa öl, vin och sprit på Sy
stembolaget.

I november startar P2, den nya 
radiokanalen, sina sändningar. 
Kanalen är tänkt att rymma nya 
experimenterande programfor
mer, menar radiochefen Olof 
Rydbeck.

1956
Sixten Jernberg är den mest 
framgångsrika svensken med 1 
guld, 2 silver och 1 brons vid 
vinter-OS i Cortina. Skrinnaren 
Sigge Ericson tar guld på 10 000 
m.

Radiotjänst får monopol på re
guljära TV-sändningar. Verk
samheten ska finansieras ge
nom licenser och ingen reklam 
får förekomma.

1957
14-årige Ulf Hannerz, specialist 
på akvariefiskar vinner 10000 
kronor i TV:s nya frågeprogram 
Kvitt eller dubbelt. Andra kun
skapshjältar ur folkdjupet är in
diankännaren Eric Uncas Eng
lund, amatörhistorikern Kjell 
Kvitt eller dubbelt

Bohman. Kvitt eller dubbelt, 
som leds av TV-chefen Nils-Erik 
Beahrendtz och museimannen 
Mats Rehnberg blir den svenska 
televisionens första stora pub
liksuccé.

Lasse Björn är lagkapten för det 
Tre Kronor som i Moskva sensa
tionellt erövrar guldmedaljen i 
ishockey.

En folkomröstning om en all
män tilläggspension, ATP, ge
nomförs i oktober. Folkpartis
ten Ture Königson i Göteborg 
lägger ner sin röst vilket gör att 
socialdemokraternas linje 1 vin
ner.

1958
Operastjärnorna Birgit Nilsson,
40 och Elisabeth Söderström, 31 
skriver kontrakt med Metro
politanoperan för säsongen 
1959-60.

20 november föds Rolf Ridder
wall.

Lill-Babs

30-årige Lars Forssell ger ut 
Snurra min jord och andra visor. 
Han fångar upp den nya frans
ka chansonen och ger den 
svensk dräkt.

1959
14 juni föds Håkan Södergren.

Ingemar Johansson blir proffs
världsmästare i tungviktsbox
ning efter att ha besegrat titelin
nehavaren Floyd Patterson på 
knockout efter 2,03 i tredje ron
den. Datum: 26 juni. Plats: Yan
kee Stadium, New York City. 
Två miljoner svenskar följer 
matchen i den nattliga radio
sändningen.

Ingemar Johansson och Floyd Patterson

26-årige medeldistanslöparen 
Dan Waern sätter åter världsre
kord på 1000 m med tiden 
2.17,08.

Bröderna Cartwright och deras 
pappa Ben blir de svenska TV-
tittarnas stora favoriter när den 
amerikanska western-serien 
Ponderosa sänds.

Landsplågan Är du kär i mig ännu 
Klas-Göran? blir det stora ge
nombrottet för folkhemmets 
mest omhuldade sångerska, 21-
åriga Järvsö-flickan Barbro Lill-
Babs Svensson. För text och 
musik svarar förre folkskollära
ren Stikkan Andersson.

Forskningsresanden Sten Berg
man skildrar hur han och hans 
fru blir adopterade på Nya Gui
nea av huvudjägaren Pinim i 
boken Min far är kannibal.

16 oktober föds Thomas Eriks
son.

Sara Lidman

Lars Forssell

Sixten Jernberg



STOCKHOLM

1950
1960

1950
Plexiglas, ett helt nytt plastma
terial presenteras på S:t Eriks
mässan.

Stadsdelen Vällingby byggs un
der 1950 och blir den första av de 
ABC-städer som byggs längs 
det alltmer vidsträckta tunnel
banenätet. A står för arbete, B 
för bostad, C för centrum. Arki
tekter och stadsplanerare från 
hela världen inspireras via stu
diebesök.

I oktober invigs tunnelbanelin
jen Slussen—Tallkrogen—Hökar
ängen och intresserade stock
holmare orsakar stopp i spärrar
na och förseningar i tidtabellen.

Karl Ragnar Gierow

Harriet Andersson

Nya Intima Teatern vid Oden
plan invigs med Ingmar Berg
mans uppsättning av Tolvskil
lingsoperan.

1951
Karl Ragnar Gierow efterträder 
Ragnar Josephson som Drama
tenchef.

Riksdagen beslutar att införa 
parkeringsautomater i Stock
holms city.

1952
17 januari debuterar Nicolai 
Gedda i Konsuln på Operan.

I sista rummet av Graham Greene 
har världspremiär på Dramatens 
lilla scen i oktober.

Billie Holiday

Knäppuppgänget

Vällingby

1953
I januari debuterar 31-årige Po
vel Ramel och hans knäppupp
gäng med revyn Akta huvudet på 
Folkan.

21-åriga Harriet Andersson och 
26-årige Lars Ekborg har hu
vudrollerna i Ingmar Bergmans 
filmatisering av Per Anders Fo
gelströms stockholmsroman 
Sommaren med Monika.

Kungsträdgården är centrum 
när stan firar sitt 700-årsjubi
leum.

1953 börjar omfattande rivning
ar i Klara. Det ska ges plats åt 
nya Hötorgscity.

Tumba-Tarzan

1954
Amerikanska jazzsångerskan 
Billie Holiday gör i januari succé 
på Konserthuset.

På biografen Saga spelas Prin
sessa på vift med Audrey Hep
burn och Gregory Peck.

Nykomlingen Sovjet vinner 
sensationellt när ishockey-VM 
avgörs på Stadion. Sverige 
kommer på tredje plats efter Ca
nada.

Sveriges första atomreaktor 
startas i Tekniska högskolan. 
Reaktorn ligger nersprängd fyra 
våningar under jord och drivs 
med uran från Frankrike.

Inbrottstjuven, djurvännen och 
folkhjälten Tumba-Tarzan grips 
efter fem månaders spaning.
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Lennart Carleson utses till pro
fessor i matematik vid Stock
holms högskola vid 26 års ålder.

1955
Ingrid Bergman har huvudrol
len när maken Roberto Rosselli
ni sätter upp Jeanne d’Arc på bålet 
på Operan. Kritikerna är negati
va och Stig Ahlgren på Vecko-
Journalen anklagar henne för 
att enbart visa upp sig för peng
ar.

För att ta hand om stadens ung
domar på fritiden byggs s k ung
domsgårdar där tonåringar ska 
kunna umgås på egna villkor. 
Den första invigs i december i 
Vällingby.

Johanneshovs isstadion ritad av 
Paul Hedqvist invigs.

1956
Lång dags färd mot natt av Eugene 
O’Neills uruppförs på Drama
ten. De fyra medlemmarna i fa
miljen Tyrone gestaltas av Lars 
Hansson, Inga Tidblad, Jarl 
Kulle och Ulf Palme i föreställ
ningen som regisseras av Bengt 
Ekerot.

10 juni inleds Ryttar-OS, som 
på grund av Australiens stränga 
karantänbestämmelser avgörs i 
Stockholm. Petrus Kasteman 
tar guld i fälttävlan och det 
svenska dressyrlaget med Hen
ri S:t Cyr erövrar guldmedaljen.

Drottning Elizabeth II av Stor
britannien gör statsbesök i Sve
rige. Statsrådet Ulla Lindström 
väcker uppmärksamhet genom 
att vägra niga och istället bockar 
för drottningen.

Amatörararkeologen Anders 
Franzén återfinner i augusti re
galskeppet Vasa, som sjönk på 
sin jungfrufärd på Stockholms 
ström 1628.

Svåra ungdomskravaller utspe
las i city under nyårsnatten 
1956/57. Hundratals ungdomar 
grips i samband med skottloss
ning, skadegörelse samt miss
handel.

1957
Ingmar Bergmans Det sjunde in
seglet, ett trosdrama i medeltids
miljö har stockholmspremiär i

Brasiliens fotbollslag

januari och tilldelas på våren ju
ryns specialpris vid Cannesfes
tivalen.

Engelske rocksångaren Tommy 
Steele ger i september en kon
sert på Anglaisbiografen.

1958
Tonårsidoler som Little Ger
hard och Rock-Ragge uppträder 
på rockgalor, bland annat i 
Eriksdalshallen. Också i radions 
populära Timmen Tumba är 
rocksångarna stamgäster.

9 maj invigs Moderna museet 
inrymt i f d flottans exercisbygg
nader på Skeppsholmen.

Fotbollsfebern står på topp när 
Sverige och Brasilien möts i 
VM-final på Råsunda fotbolls

Tommy Steele

stadion. Med stjärnan Pelé i 
spetsen vinner Brasilien med 
5—2. Det svenska silverlaget, 
där djurgårdaren Sigge Parling 
ingår, gör en strålande insats.

Landets nya jazzstjärna är 
värmlandsfödda Monika Zet
terlund som gör succé på Nalen, 
på skiva och i många radiopro
gram.

1959
Herbert Tingsten avgår som 
chefredaktör för Dagens Nyhe
ter och efterträds av trion Olof 
Lagercrantz, Sven-Erik Larsson 
och Sven Hedman.

Konstfacksskolan på Gärdet, ri
tad av Gösta Åbergh, öppnar.

Rymdoperan Aniara efter Harry 
Martinson versepos har pre
miär på Kungliga Operan. Mu
sik: Karl-Birger Blomdahl, Libe
retto: Erik Lindegren. Sceno
grafi: Sven X:et Erixson. Regi: 
Göran Gentele. Dirigent: Sixten 
Ehrling.

I Stockholm bildas den 21 juli 
EFTA, som är ett frihandelsför
bund mellan Sverige, Norge, 
Danmark, Storbritannien, 
Schweiz, Portugal och Österri
ke.

Monika Zetterlund

Lars Ekborg



DJURGÅRDEN

1950
1960

LARS-GUNNAR BJÖRKLUND

LILLEBROR
BJÖRKLUND HAR BLIVIT 

BLÅRANDIG

S
ommaren 1949 låg en av alla tiders 

största djurgårdare utslagen mitt på 
AIK:s hemmaarena, Råsunda. Olle Tand

berg gick på sitt livs propp mot Jersey Joe 
Walcott. Den som är filosofiskt lagd kan se en 
grov symbolik i detta faktum. Men ett av 
många kännetecken på Djurgårdens IF är att 
när allt ser som jävligast ut, så tar sig klubben 
samman med ett ”nej, nu får det vara nog” 
och sedan börjar marschen mot toppen, gär
na genom hagel, åska, skyfall och utifrån 
kommande otillbörliga kommentarer.

Vi som blev djurgårdare på 40-talet, dels på 
grund av att DIF var en präktig motpol till det 
då hatade AIK, dels för att vi verkligen tyckte 
om klubben, är måna att framhålla att vår kär
lek tändes under en lågkonjunktur. Vi är inte 
så vrånga att vi vill säga att de kamrater som 
började betala sin medlemsavgift i mitten och 
slutet på 50-talet och allt framgent var påver
kade av klubbens alphöga framgångar, men 
trots allt...

Min storebrosa Gurkan värvades av Nisse 
Grahn som materialförvaltare inom handbol
len 1950. Och bror kom hem till Tomteboga
tan med trunkar fyllda med stinkande tröjor, 
brallor och strumpor, ofta sammanhållna 
med venetianskt terpentin, ett trögflytande 
fludium som användes för att få bättre grepp. 

”Nej, nu får det vara nog” tycker fotbollscentern Jom
pa Eriksson.
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När Gurkan släppt greppet om trunkarna 
och försvunnit ut på äventyr, slet jag åt mig 
en dyblöt tröja, klädde på mig den, och satt 
sen framför spegeln och drömde om framtida 
bedrifter i Djurgårdens IF.

Bordtennisen hade börjat sprida glans över 
klubben och fotbollen hade utklassat allt 
motstånd i division II och tagit steget upp i 
allsvenskan lagom till 50-talets början. Nu 
började en osannolik framgångsperiod för 
den fula ankunge som blev en svan.

Det var inte bara jag som hittade in i DIF:s 
tröja, det var större gubbar än så. 50-talet blev 
de stora segrarnas tid, de stora profilernas, 
de stora ledarnas. In tågade Knivsta, Tumba, 
Stoltzan, Benet, Kathinka, Tjalle, Betty, Prin
sessan Birgitta och allt vad de hette.

Tjejerna, som faktiskt en gång av mulliga 
mansgrisar varit utestängda från DIF-samva
ron, började höra av sig alltmer. Anna Dettner 
och Aina Ekvall drev på sina underdimensio
nerade styrkor. Bara 10 procent av förening
ens medlemmar var kvinnor vid början av 50-
talet. De antika stadgarnas fel: ... ”Varje 
välfrejdad mansperson över 15 år” ... Det 
hängde kvar länge, men bandy- och hand
bollstjejer blev allt bättre. Elisabeth Thorsson 
och hennes pingiskompisar fick oss att jubla 
liksom skidflickorna, de som åkte utför.

Djurgården var under 50-talet en klubb i 
explosiv expansion. Det var som om alla my
rorna i en myrstack vaknat samtidigt, spottat 
i händerna (eller vad myror nu har för extre
miteter) och börjat jobba flerskift.

Hammarbybacken byggdes som ett monu
ment över framåtanda. Djurgårdsstenen res
tes på Skansen med välsignelse av Mats 
Rehnberg, folklivsveteranen och museiex
perten och invigningstal hölls av Nocke Nor
denskjöld.

Sven Pe Johansson klev in i skidsektionen 
och såg till att Skansenloppet hölls vid liv och 
vi småkillar jublade, eftersom det gav oss vår 
enda chans att få autografer av Mora-Nisse 
och andra nordbor från rikets utkanter.

Och vi arrangerade skidspel som vi till dels 
fick flytta på grund av snöbrist och vi arran
gerade SM i pingis som höll på att bli för 
långa mästerskap eftersom vi själva bidrog 
med plockspecialisten Lången Johansson 
som kunde dväljas vid möbeln i timmar.

Och vi brottades och boxades och plockade 
in SM i nästan allt och vi skänkte Moder Svea 
våra bästa krafter i parti och minut och vi var 
fruktansvärt stolta över att vara Djurgårdare. 
Och det är vi forfarande. Tills vår Herre bör
jar kalla på oss. Då skriver vi på för Gnaget: 
För — som den gamla storyn säger: ”Det är 
bättre att en gnagare dör än att en djurgårda
re gör det.”

Jeppe blev vår Messias
Hasse Jeppson kom till oss i Djurgården 1949 
och försvann till italienska Napoli 1951. Han 
spelade bara 39 allsvenska matcher för Djur
gården. Och ändå anses han vara vår mest 
värdefulla värvning någonsin. Kanske inte 
för att han sköt, nickade, brottades in 35 mål 
på dessa matcher, utan för att han kom vid 
rätt tillfälle för att bli Djurgårdens symbol och 
vägbrytare in i den nya tiden. Han blev vår 
Messias.

Jeppson gick i spetsen för det gäng som 
skulle skölja bort alla minnen från många år i 
östsvenskan mot Värtan, Örtakolonien, Hal
stahammar. Och försöka få oss att glömma 
den borttappade poäng mot Billingsfors, 
som gör Djurgården till en av de tre svenska 
välgörenhetsklubbar som tappade poäng 
mot tidernas sämsta allsvenska lag. Det var i 
mitten av 40-talet.

— Tiden i Djurgården var roligast, sa före
målet självt när vi satt och käkade lunch i 
Bryssel dagen efter kungabröllopet 1976.

— Innan djurgårdstiden var jag för ung och 
grön, efter blev allt så allvarligt. Mycket 
pengar var inblandade och fotbollen i Italien

Lennart Lången 
Johansson

Hasse Jeppson

Medlemstidning
en Djurgårdaren 
från 1952. Hasse 
Jeppson på omsla
get.
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Matchprogram och reseguider 
vid Djurgårdens resor på 50-
talet.

Knivsta Sandberg sedd genom Tecknar-Lasses ögon.

är ju religion. Tänk vad mycket jag hann med 
under mina djurgårdsår! VM-brons i Rio 
1950, ligaspel för Charlton i London, resor, 
tolv landskamper, succé i matchen mot ut
landsproffsen, seger mot England — och jag 
hann ändå spela bra tennis.

Lejonet från Postgirot
Sant, så sant. Men Jeppe blir ändå inte vår 
största idrottsprofil. Inte ens vår största fot
bollsprofil. Ett lejon från Postgirot får alla rös
ter för det epitetet. Lejonet (härvid avses för
stås stjärnbilden eftersom personen kropps
ligt sett knappast kan anses ha lejonets 
former, däremot dess mod) kom från divi
sion VI och klubben Knivsta IK. Gösta Sand
berg var namnet på ynglingen som upptäck
tes under några korpfotboll-matcher av Djur
gårdens B-lagsledare Tore Jansson, välsig
nad vare den synske mannen i all framtid. 
Knivsta Sandberg debuterade i A-laget 1951, 
blott 19 år gammal i Svenska cupen och fick 
faktiskt vara med om triumfen mot proffs
landslaget med 3—1 och höstsegern mot 
Malmö med 6—2.

Gösta Knivsta Sandberg är alla tiders störs
te djurgårdare. Inte bara för hans stora be
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drifter på idrottens vädjobanor. Den fyrkan
tige keruben har fyra SM i fotboll, 52 lands
kamper, OS-brons 1952, sex SM-titlar i is
hockey, fem säsonger i bandyns allsvenska, 
tränarskap, lagledarskap. Men, som sagt, 
det är inte bara bedrifterna det gäller. Det här 
är en positiv kille, som aldrig ger upp, aldrig 
gnäller, står pall i alla väder och är — Mr Djur
gården.

En gång när jag spelade i Norra Latins skol
lag kunde man i Svenska Dagbladet läsa da
gen efter: ”Den lille bastante vänsterinnern 
påminde för övrigt inte så litet om ’Knivsta’ 
Sandberg i kroppsbyggnad.” Herregud, vad 
stolt man blev och alla staketspjälkor i plug
get fick hålla truten.

Nya Djurgården höll sig lätt kvar i allsven
skan efter comebacken 1949/50 fast det är så 
här i efterskott omöjligt att begripa när killar
na lirade sina hemmamatcher. Mellan åren 
1948 och -50 spelade DIF 29 matcher i fyra 
världsdelar, vann 25 och förlorade bara två: 
mot turkiska Besiktas, 1—3, och engelska 
Liverpool, 2—3. Bakom alla fina turnéer som 
var obegripligt jobbiga i propellerflygets tid 
stod Wolf Lyberg, klubbens störste fixare ge
nom tiderna. Ett känt och aktat namn världen 
över, inte minst bland olympiska koryféer, så 
stora att vi konsumenter måste stå upp i giv
akt när vi ser deras bild i blaskan.

Djurgården flyger till England. Invägning av spelar
na: Foppa Forsberg, Cacka Andersson och Hinken 
Holmberg. Ledarna Anders Bernmar, Dave Astley och 
Arne Malmgren kollar vikten.

Frank Soo och Pära Kaufeldt inför ett fotbollsderby. 
Pära Kaufeldt har nu åter blivit AIK:are efter tränarse
jouren i Djurgården.
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RESERVEN FÖR RESERVEN
AVGJORDE ALLSVENSKAN

Två herrar som hatar 
känslopjunk

8—6—7—3—6 låter som en V5-rad, men är 
DIF:s placeringar åren efter återkomsten till 
allsvenskan, och sedan hände det 1954/55!

Djurgården hade gjort sig av med den pip
rökande tränaren Mr Dai Astley och trimmat 
in en fullkomligt osannolik kombination, en 
duo.

Tränare var Frank Soo, en korsning av en 
engelska och en Hongkongkines. Lagledare 
var Anders Bernmar, född Andersson i Nö
dinge, och tidigare halvbrutal A-lagsspelare i 
DIF. Dessa båda herrar hatade varje form av 
känslopjunk. Deras största njutning var san
nolikt en barfotapromenad på glödande kol 
efter en avrivning i isvaken och en väl använd 
natt med tagelskjortan på. De skapade det 
splitter nya begreppet Järnkaminerna. Paren
tetiskt kan jag bara nämna att en ovanligt 
naiv gympalärare i min skola lånade in de här 
båda domptörerna för att göra oss bättre i fot
boll. Efter första träningen orkade ingen gå 
till plugget på tre dar och Norrköping behöv
de inte anstränga sig för att slå ut oss i Kron
prinsens.

Alltnog lärde Soo/Bernmar sina killar att 
fysisk styrka och kroppslig hårdhet var nöd
vändiga ingredienser för att palla spela fot
boll i 90 minuter. Med framgång. De gjorde 
DIF till ett lag som inte kunde besegras.

Sexton matcher i rad utan nederlag fick vi 
uppleva. Från 30 maj 1954, då Malmö beseg
rades med 4—1 till den 8 maj 1955, då Häl
singborg dök upp på Råsunda och förvirrade 
begreppen för serieledarna. Det blev för öv
rigt vänsterbacken Mysing Petterssons sista 
match i Djurgården. HIF vann nämligen med
6—0 och Frank Soo som inte led av något 
känslopjunk ansåg att felet var Mysings. 
(Anders Bernmar skulle säkert delat Soos 
åsikt om han varit kvar i DIF. Men han hade 
vid den här tiden slagit ner sina bopålar i Gö
teborg.)

Djurgårdens säkra guld började bli osä
kert. Urdjurgårdaren Arne Larson flyttade 
till Holmsund efter hösten (12 matcher) och 
ersattes av Tisteln från Rosenön, Rune Oth
berg. Hans Tjalle Mild gick sönder och lika 
illa gick det för skytteligans ledare Jompa 
Eriksson, som stannade på 19 mål, slagen av
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Kurre Hamrin från AIK med fyra mål. 19 mål 
förresten! Det behövdes på 80-talet ett helt 
lag, en hel säsong för det.

Men saken ordnade sig och Farsan Sand
berg, Sigge Bergh, Kalle Liliequist, Gunnar 
Lundqvist och andra ledare kunde gotta sig 
åt guldet. Bra grabbar ska bra ledare ha, för
resten. I näst sista omgången blev guldet 
klart. Bland alla sargade och bandagerade 
kollin som befolkade Stadion hittade man en 
fräsch och oskadad örebrostudent vid namn 
Bo Finnhammar som klev in och gjorde båda 
målen mot GAIS. Naturligtvis höll vår kee
per Arne Arvidsson nollan. Han släppte bara 
in 27 mål på hela säsongen.

Det var ett bra Djurgår’n. Arvid längst bak 
hade Mysing, Åke Olsson, Rune Othberg, 
Cacka Andersson och Sigge Parling framför 
sig och längst fram i en ortodox femmanna
kedja fanns snabbe Sump-Hugo, Bernt An
dersson och kanonen Knivsta som yttrar, 
Jompa som slängig spjutspets och Birre Ek
lund och Hasse Tvilling som inrar.

Lagkapten var Karl-Erik Cacka Andersson, 
som fick hämta guldpokalen. Han var en av 
de sex guldmedaljörer som skulle vara borta 
nästa gång det begav sig. För övrigt är Cacka 
en av de kämpar som gjort otroligt mycket för 
DIF utan att göra något större väsen av sig 
och utan att vara publicitetsmässigt ”intres
sant”. Men huvudsaken är väl att alla blårän
der vet vad Cacka har gjort.

Djurgården började 1953 på allvar hota fotbollsdomi
nanterna Hälsingborg, Malmö och Norrköping, vilket 
skildras av Åke Skiöld.

Ingvar Petersson
IF

INGVAR PETERSSON (f. 3.9.1922), 
vänsterback i Djurgårdens IF, dit 
han kom 1950 från Kalmar AIK som 
center och högerytter. Omskolades 
till back. En synnerligen härd och 
kämpastark herre, fruktad av alla 
yttrar. B-landslagsman under 1953.

Copyright ALI FABOLAGET 
Alfa Allsvenskan 1954 i färg. Nr 215

Djurgårdens stolta fotbollslag 1955. Guldåret.

DJURGÅRDENS IF Stående fr. v.: Berndt Andersson, Hasse Tvilling, Bo Finnhammar, Carl-Erik Andersson, Birger Eklund, Gösta Sand
berg. Knästående fr. v.: Rune Othberg, Åke Olsson, Arne Arvidsson, Stig Gustafsson, Sigvard Parling.
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96 000 DIF-ögon får en 
glimt av helvetet

Det som hände hösten 1959 var ju egentligen 
ganska löjligt, men raffinerat sett ur spän
ningssynpunkt. Djurgården hade en fin år
gång och förlorade blott en enda match på 
hela spelåret. Vid tre poängs ledning före 
Blåvitt skulle de våra åka upp till Sandviken 
och sätta in dödsstöten. Naturligtvis fick vi 
stryk med 2—1 och så småningom visade se
rietabellen upp en rysare inför sista omgång
en. DIF ledde med 31 poäng, IFK Göteborg 
har 30 och Norrköping 29.

Och final mellan DIF och IFK Göteborg på 
Råsunda. På våren hade de våra slagit blåvitt 
borta med 2—0, en av få vårsegrar i en period 
av poängslukande remier.

Inför 48894 betalande åskådare sprang 
våra blivande hjältar ut på planen, ett lag som 
sannolikt är vårt bästa någonsin. Landslags
målvakten Arvidsson sista utpost. Stig Gus
tafsson, Hasse Mild och Lasse Broström som 
försvarsmur. Lill-Lappen Hellström och Sig
ge Sluring Parling ytterhalvor av internatio
nell klass. Sigge för övrigt redan VM-silver
medaljör och hyllad av konungen med me
dalj året innan. Tumba och Knivsta spelade 
yttrar utanför innertrion Hasse Karlsson, 
Jompa Eriksson och Birre Eklund. Vilket 
gäng! Det var Birre, den passningssäkre in
nern från Spånga, landslagsman den gången 
Djurgården hade nästan hela landslaget mot 
Finland, som sköt 1—0 på straff sedan han 

själv blivit fälld. Norrköping drog på mot 
Malmö, ledde med 4—0, så om det blev för
lust skulle vi bara sluta som trea. Det såg 
kärvt ut. Blåvitt kvitterade och när domaren 
drog in luft i lungorna rann göteborgslegen
den Bebben Johansson igenom och kom en
sam mot Arvidsson.

96000 djurgårdsögon hann se det innersta 
av det glödheta helvetet innan Bebben hade 
vänligheten att sparka mer i gräset än på bol
len.

Det blev guld igen trots en jobbig säsong. 
Målskyttet var klent, tränaren Lajos Szenrö
di fick kicken under pågående säsong, Tum
ba var en källa till ständig oro genom alla sina 
oregelbundna aktiviteter. Men han var bra 
också i fotboll. 1956 fick han chansen som 
landslagscenter mot Norge. Det blev stryk 
med 3—1 i Oslo och Tumba gavs inte en lugn 
stund av den norske valfångaren Torbjörn 
Svendsen. Tumba döptes till Norgehjälpen, 
men gavs av UK aldrig mer någon chans att 
hjälpa andra nationer.

Allra jobbigast säsongen -59 var att värv
ningarna slog slint. Tre värmländska muske
törer bodde på hotell Krillan och gjorde i stort 
sett inget mer. Jan och Leif Aronsson och is
hockeyfantomen Nisse Nilsson blev inga för
stärkningar.

Eftersom Djurgården innan sitt andra 50-
talsguld radat upp två tredjeplatser så förmo
dades -59 års guld leda till -60 års guld, och så 
vidare... Men vad som hände är så ruskigt 
att jag gläder mig åt att kunna lämna över den 
historien till 60-tals-skildrare Engstrand.

BIRGER EKLUND (f. 22.10.1929), 
vänsterinner i Djurgårdens IF. 
Kom redan 1950 från Spånga, men 
gick tillbaka för att nu definitivt 
vara djurgårdare. Kan spelets sto
ra linjer, skjuter perfekt och är 
farlig på huvudet. Litet långsam 
och tung.

Copyright ALIFABOLAGET 
Alfa Allsvenskan 1955-56. Nr 214

DIF:s fotbollslag i sjunde himlen efter SM-guldet 
1959. Svenska mästarna hyrde ett flygplan att fira i.
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Vattenskidåkaren 
Tumba.

Folkhjälten från 
Viggbyholm

”Han kom som en vind, vad bryr sig en vind 
om förbud...”, skaldade Hjalmar Gullberg. 
Han kunde tänkt på Sven-Olof Gunnar Jo
hansson från Viggbyholm. Denne yngling, 
gemenligen Tumba kallad, ställde nämligen 
inte till med korsdrag blott i Djurgården utan 
i hela nationen. Han skrinnade in i folkets 
medvetande 1951, 20 år gammal och kommer 
att leva kvar som en relik i folktron så länge 
landet består.

Förbud, tråkiga regler var till för att raseras, 
dödskallar skulle tvingas att garva, jantela
gen upphävas och det långsamma tempot i 
detta land förbytas till hysterisk aktivitet. I 
denna moderna folkopera uppträde kurtise
rade prinsessor, bepussade kungar, hockey
lirande kronprinsar, stora, långsamma bac
kar, kortkalsongfabrikörer, hjälmtillverkare, 
pokerlirare, vattenskidskoleelever, radio
programproducenter, UK-gubbar i fotboll, 
golfproffs, byggfirmor, jättefarliga ”björ
nar”, gråtande bankdirektör. Och mitt upp i 
alltihopa, jag höll på att säga en enda förnuf
tig människa, en stabilisator i form av hust
run Mona.

Hon älskar egendomligt nog fortfarande 
sin Nenne och alla vi andra älskar vår Johan 
som vi kallar honom sedan han snöt oss på 
det fina smeknamnet Tumba och förvandla
de det till efternamn. Inte kan man kalla en 
djurgårdare vid hans rätta namn.

Nu ska det här kapitlet inte arta sig till en 
monoton lovsång över den mest osannolika 
människa en klubb någonsin förfogat över, 
ty det är trots allt så som Lasse Björn och Rolle 
Stoltz alltid framhållit:

— En Tumba går väl an. Men fem Tumba 
skulle vara undergången inte bara för ett lag 
utan för hela nationen.

Har jag varit för orättvis i beskrivningen av 
Tumba? I så fall har ni missförstått mig. För 
mig är han en av seklets svenskar alla katego
rier.

Trots att han som ende svensk är trefaldig 
världsmästare i ishockey så fick han inte vara 
med om Djurgårdens första SM-guld i mo
dern tid, 1950. När Tumba kom in i bilden var 
manégen så att säga redan krattad.

Jag delar broder Grives funderingar i 40-
talskapitlet om storheten i det lag som fick se
gervinden att fladdra i djurgårdsfanan. Och 
störst av alla var den mörkhyade, artige, vän
lige herrekiperingsexpediten och — model
len Gösta Johansson, Lill-Lulle. Med sina tre 
mål mot Mora 1950 lade han grunden till den

Efter 9 sekunders spel gör Sven Tumba 1—0 mot Lek
sand 1959.

7—2-seger som skulle bli det officiella tecknet 
på att en ny epok inträtt.

Redan i semifinalen hade DIF ordnat vakt
ombyte i hockeytoppen. 40-talets dominan
ter, Bajen, Stångkorvarna från Södermanna
gatan slogs ut med 3—1.

Fotbollsspelaren Tumba.
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Tumba blev hela Idrotts-Sveriges favorit då han 
som 20-åring gjorde en rad glansfulla matcher i 
den olympiska ishockeyturneringen på Jordal 
Amfi 1952 och hjälpte till att kamma hem 
bronset åt Sverige.

I svenska landslaget i ishockey är 
Tumba bofast — han är en av Tre 
Kronors pålitligaste och effektivaste 
forwards. Bordtennis och biljard är 
hans hobby-spel.

Efter att ett par somrar ha hamstrat kondition i Djurgårdens reserv
lag i fotboll, fick han plötsligt förtroendet som kedjeledare i 

lagets allsvenska etta. Han var mycket målfarlig och mycket 
lovande men petades så småningom av centerkanonen 
Jompa Eriksson

I februari 1954 kunde 
Tumbo och hons kam
rater i Djurgår’n pryda 
sig med SM-tecken i 
ishockey. Motståndarna 
i finalen — Gävle God
templare — log led
ningen med 1—0. Tum
ba kvitterade och vi
sade sina vanliga 
glädjetecken, då puc
ken passerade mål
linjen. Det blev 5—1.

Den 19-årige Tumba slog igenom 1951, 
då han på Stockholms stadion var med 
om att slå amerikanarnas VM-lag med 
10―1. Fem av målen kom från Tumbas 
klubba.
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Djurgårdens första SM på 24 år
Mora utspelades på Malmen
3 mål ao Lill-Lulle, 7—2

Eleganten Lill-Lulle Johansson.

Världen är full av 
målvaktsklubbor

Finalen blev en stenhård duell inom min 
egen trettonåriga pojksjäl. Storebror Gurkan 
hade blivit polare med Moras målis, Stickan 
Johansson, som i sin tur hade donerat en mål
vaktsklubba till mig och låtit mig testa mål
vaktsskydden. Det var en plusvariant som 
hotade min djurgårdskärlek i finalen. Jag fick 
fråga Gurkan.

— Ingen tvekan, sa Gurkan. Världen är full 
av målvaktsklubbor. Däremot finns det bara 
en klubb som Djurgårn.

Så naturligtvis höll jag på Djurgårn på ett 
fullsmockat Östermalm (jojomensan den där 
griniga sandplanen där vårt C-lag i fotboll 
spelar) utan konstis, men med hockeytempe
ratur på isen och hockeyfeber på läktarna.

Polis-Johan stod i mål, Stelius och Cacka li
rade backar med nyvordne nittonåringen, 
montören Lasse Björn som avbytare när han 
inte satt i syndabåset. Och där framme öste 
de in mål, Lill-Lulle, Bingen, Tvillingarna 
Andersson — som sedermera likt Tumba 
snöt oss på lämpliga smeknamn och skrev 
Tvilling på dörrskylten — Lill-Nippe, Rap
pan Carlsson och Bertz Zetterberg. Det var 
ett kanongäng, men bättre skulle det bli.

Hasse och Stig Andersson, senare Tvilling, flankerar 
Yngve Carlsson. Lev inte som jag lever — 

utan som jag lär
Djurgårdens hockey hade några år uppboka
de för framtidsplaneringstrategi och inte 
förrän 1954 ansåg Grynas och kompani det 
var dags att slå till.

Arne Grunander, Grynas, är naturligtvis 
en av Sveriges största idrottsledare någon
sin. Han ledde sitt djurgårdsjobb, dels från 
sitt ordinarie lagvrängarknäck på Riddarhol
men, dels från Säcken, det vill säga krogen 
W 6 i Gamla Klara. Det var Grynas som ska
pade Djurgårdens guldhockey, det var Gry
nas som gav killarna rådet: ”Lev inte som jag 
lever, utan lev som jag lär!”
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Det var Grynas som satt i hotellobbys halva 
nätterna för att kolla att alla kom hem i tid — 
och inte gick ut igen!

— Men han hade dålig koll på nödutgång
arna, meddelar dåtidens största nattfrigång
are, firma Björn & Stoltz.

Grynas grundade också Ahearne Cup, en 
internationell turnering som gav alla familje
fäder chansen att rymma från juldagarnas 
släktträffar. Cupen kallades efter internatio
nella ishockeyförbundets ordförande Bunny 
Ahearne, en engelsk resebyrådirektör, som 
jobbade under mottot: ”Allt är gott som kan 
gynna mig och min verksamhet.” Tyckte vi i 
pressen.

DIF:s hockeykonster skildrade av Beverloo, Stock
holmstidningen 5/2 1951.

Träning på Östermalms IP i början av 50-talet. Yngve 
Carlsson, Yngve Johansson och Totte Magnusson.

Ishockeyledaren Grunander skildrad av Tecknar-
Lasse.
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Djurgårdens tempo knäckte Gävlegodisarna
Grynas hade 1954 nästan samma gäng som 

fyra år tidigare hade vunnit SM, men med 
den stora skillnaden att DIF under mellan
perioden skaffat sig än större respekt genom 
att producera fem världsmästare. Dessa hjäl
tar från Zurich 1953 voro: Tumba, Tvillingar
na Stig och Hasse, Lasse Björn och Lill-Lulle. 
1954 års SM var en dubbelfinal. Första mat
chen på Östermalm vann vi med 5—1 inför 
sju och ett halvt tusen åskådare och i den 
andra matchen mot Gävle Godtemplare i Ge
valiastan avstod vi från en poäng för att gyn
na nykterhetstanken. Med bitar som Lasse 
Björn och Cacka Andersson i laget hände det 
väl understundom att Djurgården fick spela i 
numerärt underläge. Men vad gjorde det! 
Bröderna Hans och Stig Tvilling är Sveriges 
mest överlägsna fisklirare genom alla tider. 
Det var i det närmaste omöjligt att ta pucken 
från de kringsnirklande enäggstvillingarna 
som gick till 50 procent på telepati och 50 pro
cent på teknik. Man kom faktiskt på sig att sit
ta och önska en utvisning för de kristna.

Trångt framför Gävle Godtemplares målbur.
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Djurgårdens IF
Ishockeylaget 1955.

DIF introduceras för Hovet
1955 kom en ny SM-titel, men för mig person
ligen känns den nästan litet tragisk. Jag har 
ett fack i hjärtat för de hejiga söderbröderna 
från Bajen och deras mentalitet att ta livet 
med en klackspark och översätta denna filo
sofi till allt vad de gör inom idrotten.

Nu var det första finalen på nya Hovet, som 
visade sig vara ett blåshål och ett köldcen
trum så tufft att till och med pingvinerna fick 
slå åkarbrasor. Djurgården körde över Bajen 
med 6—3 i första matchen och än värre blev 
det.

11—2 i andra matchen står fortfarande som 
finalrekord, avdelning målkalas, men siffror
na spelar egentligen ingen roll. Det värsta var 
att Hammarby IF, åtta gånger svenska mästa
re, egentligen aldrig hämtade sig efter den 
dubbelknocken och har sedan dess inte varit 
i närheten av en SM-final.

Förutom hela det gamla gardet var Balja 
Berglund, reservkeeper och landets meste 
reserv, bänknötaren Stig Sjöstam med.

Så blev det några års uppehåll i titelfloden 
igen. Södertälje vann 1956, och 1957 efter 35 
år för Rakel fick äntligen landsorten sin första 
titel, då mycket starka Gävle Godtemplare 
tog revansch på oss för 1954 års nederlag.

Det går inte att tala om DIF:s ishockey utan 
att nämna tränare Arne Strömberg och ledare

Stående fr. v.: Bengt Larsson, Yngve Carlsson, Carl-Erik Andersson, Stig Tvilling, Stig Sjöstam, Hans Tvilling. Knästående 
fr. v.: Lennart Berglund, Sven Johansson, Yngve Johansson, Bertz Zetterberg, Lasse Björn, Gösta Johansson.
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Djurgårdens IF
ÅKE RYDBERG (22 är), högerfor
ward. En bollbegåvning utöver 
det vanliga. Att han är tämli
gen liten till växten märker man 
inte på ishockeyplanen. Snabb
het, fräckhet, hårdhet och käns
la för spelet är främsta poster 
på plussidan. Studerar i var
dagslag.

Copyright Alifabolaget

Lasse Björn tacklar godtemplaren Gösta Westerlund.

Pelle Bergström. Nu är det gjort. Och då bör 
alla veta att detta rara gamla, strävsamma par 
också var hjärnorna bakom Tre Kronor i 
många år. Jag sätter in den parentesen just 
nu, men den skulle kunnat stå varsomhelst.

Rolle Stoltz

Ty de har varit djurgårdare i decennier, an
tingen i frontlinjen eller också på rådgivar
plats.

Ratad av Hammarby, 
älskad av ett folk

1958 hade vi bara tre nyblivna världsmästare 
i laget som vann SM. Tumba och Lasse Björn 
tog sina andra VM-tecken i Moskva 1957 och 
en tunnhårig yngling från Atlas Diesel (Cop
co) fick vara med och sjunga ”Helan går...”, 
Rolle Stoltz. Det var nämligen så i Moskva att 
när Tre Kronor vunnit sitt VM skulle national
sånger exekveras. Men segerrusiga svenskar 
hade inte uppfattat att ”Du gamla” var på 
gång, så de beslöt att sjunga själva. Naturligt
vis kunde den här förvirrade skocken bara en 
enda svensk låt, nämligen ”Helan går”. Och 
den sjöng de med svetthesa röster alltmedan 
tusentals ryssar stod upp och blottade sina 
huvuden inför det de trodde var den svenska 
nationalsången. Och nåt ligger det väl i det.

Roland Stoltz hade kommit till oss för att bli 
en eternell i Tumbaklassen. Först som ”värl
dens långsammaste back” och banketternas 
okrönte snackmästare, för att sedan — så 
småningom — bli bisittare i TV:s nya radar
par Stoltz/Björklund.

Om Rolle skulle jag kunna skriva kilome
tervis. Fast det får bli en annan gång. Han var 
ingen höjdare när han kom — Hammarby 
hade tackat nej — men Torsten Flygelholm, 
ledare i Atlas Diesel, visste att Rolle skulle bli 
världsstjärna och DIF-ledarna trodde ho
nom. Kan ni tänka er Rolle i AIK-tröja...

— Nej, jag hade på mig en vid nå’t tillfälle, 
men jag fick ju desinficera mig sen, påpekar 
föremålet. Som gjorde en mer landskamp än 
polaren Lasse Björn, 218 stycken.

— Det e de som reknas. E man bara bättre 
än Lasse e man bättre än alla andra. För Lasse 
e bäst.

Så vokalt smeker han sin gamle polare på 
kinden. Den polare som han tyvärr råkade 
slå ut varenda framtand på i en match mot 
Italien i VM 1959. Lasse letade sig vid ett till
fälle ner i Rolles försvarshörn. Rolle trodde 
det var en spaghettikille på gång, slog upp 
lite vårdslöst med klubban och slog ut nötter
na på Lasse.

— Vad fan hade du där att göra! lär coachen 
Ed Reigle ha rutit åt en bittert klagande Lasse.

Alltnog företedde 1958 års svenska mästa
re stora likheter med klubbens framgångsri
ka fotbollslag. Där fanns förutom Tvillingar
na och Sven Tumba också nyförvärvet Gösta 
Knivsta Sandberg, Åke Rya Rydberg och 
kraftkornet Hans Tjalle Mild från Karlbergs 
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BK. Ove Malmberg, Benke Bornström, Arne 
Boman, Roffe Berggren och Kalle Lilja d ä tog 
sina första SM på Skellefteås och Södertäljes 
bekostnad.

Mål-Yngve Johansson, började bli till åren 
och fick konkurrens bakifrån, men än skulle 
Yngve hålla i minst fem år till.

Alltså var han med också 1959, då Djur
går’n bara behövde lira oavgjort uppe i Lek
sand för att klara hem titeln. Eftersom Lek
sand kunde bli mästare genom vinst så ansåg 
11870 masar det vara värt att uppleva mat
chen. Upptakten till en unik grej fick de vara 
med om utan att veta om det. Inte det att DIF 
vann med 3—1, det hörde liksom till. De fick 
se Tumba, Tjalle och Knivsta bli svenska 
mästare. Inte heller det unikt. Men samma år 
blev samma trio också svenska mästare i fot
boll. Och det är ganska unikt.

Ledarna Lasse Nordvall, Jonne Candelius 
och Lasse Lindgren fanns med, förutom van
liga starka kort på den sidan, och de styrde in 
DIF i ledarposition på 60-talet.

Oroligast för framtiden var tecknaren Be
verloo. Det var han redan 1957 när Djurgår

Djurgårdens curlingsektion startades 1951 
på initiativ av Hans Wilton: en djurgårdare 
som återvänt till Stockholm efter att ha bott 
i Norrköping. Wilton kom tillbaka curling
frälst till huvudstaden. Han beslöt att försö
ka starta en curlingsektion i sin gamla favo
ritklubb DIF.

— Vad kostar det då? undrade man i Djur
gårdens överstyrelse när Hans Wilton kom 
med sitt förslag.

— Djurgården kommer inte att behöva bi
dra med ett öre, vi blir helt självförsörjande, 
svarade Hans Wilton.

I och med detta svar godkände överstyrel
sen Wiltons förslag och curlingsektionen 
var ett faktum. Men det tog tid innan Djur
gården fick fart på tävlandet. Orsaken var 
att ingen utom Hans Wilton hade stått på en 
curlingbana tidigare. Han fick alltså lära 
upp de andra.

Djurgården höll till på curlingbanorna 
som låg vid tennisstadion. Förhållandena 
var enkla. Man tränade och tävlade utom
hus. Vid snöfall fick curlarna själva skotta 
ren banan. Efter några år restes dock ett tält 
över banorna och curlingspelarna kunde 
koncentrera sig på själva spelet.

Åren gick. Djurgården etablerade sig så 
småningom som curlingklubb, men utan att 
nå den översta toppen. Detta gjorde inte så 
mycket, enligt Wilton. Huvudsaken var 
inte att vara bäst utan att ha roligt.

Djurgårdens curlingsektion lades ned 
1974 eftersom tältet med curlingbanorna 
revs och spelarna blev hemlösa.

Mångsysslaren Hans Tjalle Mild.

den somnade till och släppte 4—2 till 4—5 mot 
Grums av alla lag! Slut på stockholmsdomi
nansen trodde Beverloo. Jovisst, ja.

Djurgårdshockeyns 50-tal gav oss fem SM-
titlar. Och fler skulle det ju bli.

Storhetstiden i ishockey kan bäst beskrivas 
i statistik på följande sätt. Under de tio sä
songerna från 1953/54 till och med 62/63 spe
lade Djurgården 128 seriematcher. Av dessa 
vanns 115 matcher, fem slutade oavgjorda 
och endast åtta matcher förlorades! Det är en 
fullkomligt vansinning statistik, men om 
man lyfter på siffrorna och tittar på personer
na bakom så förstår man bättre. Med de käm
parna kunde det inte ha gått på annat sätt!

Djurgårdens IF
KALLE LILJA (29 år), centerfor
ward. En tekniker som har få 
om någon överman i landet. 
Tyvärr är inte åkskickligheten i 
paritet. Annars hade den gode 
Kalle spelat permanent i lands
laget. Arbetar med förkärlek på 
små ytor och kan "snurra upp" 
ett försvar. Affärsbiträde.

Copyright Alifabolaget
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Att slå sig till 100 000 bagis 
i överskott

De aktiva till trots så var det väl ändå den drif
tige ledaren Sven Holmberg som kom att sät
ta prägel på 50-talet för DIF:s pugilistsektion. 
Rubrikmässigt stor var hans present till klub
bens 60-årsdag 1951. Det var då han tillsam
mans med Narva och AIF sydde ihop den så 
kallade ryssgalan. 1951 var inte begreppet 
glasnost bekant och det tog månader av pap
persexercis och väntande på Sovjetambassa
den för att för första gången på 20 år frigöra 
en rysk trupp till ett Sverigebesök.

Ryssarna kom, sågs av den fullsatta Kung
liga Hallen och segrade! Bara blivande OS-
bronsmedaljören Stig Sjölin (slagen i Hel
singfors -52 av Floyd Patterson) vann sin 
match. Men vad gjorde det! Fattiga boxnings
sektionen drog in 100000 bagis i rent över
skott. Överstyrelsen genom Gunnar Rinman 
fick låna 60 000 av boxarna för att klara klub
bens totala ekonomiska balans.

Apropå Narva var denna klubbs boxare 
Jerka Ågren sig själv ovetande en välgörare 
av DIF:s boxning, utan medlemskort. När 
han vann sitt OS-brons i Berlin 1936 blev han 
idol för en liten vante i Norrköping. Vanten, 
som hette Bertil Ahlin, lät morsan sy box
handskar och pucklade på kompisarna ute i 
trädgårn. Via klubben Akilles kom Benet, för

Ett lyft för DIF. Roy Svedberg, Olle Tandberg och Ber
til Ahlin.

så blev han känd och historisk, till Djurgår
den 1949. Då hade han redan fyra SM. Samt 
naturligtvis finalplatsen i EM i Dublin 1947. 
Benet vann sin semifinal med bruten tumme 
och fick tyvärr lämna walk-over i finalen. I 
OS 1948 poängförlorade han mot en peruan 
med 2—1 och 1952 var han skadad. Benet 
vann två SM i fjäder och en i lättvikt för DIF 
och hann med 37 landskamper.

— Nån knockoutboxare var jag inte. Där
emot en rätt hygglig tekniker och förmodli
gen den som sprungit baklänges mest i box
ningens historia, beskriver föremålet sig 
själv. Väl blygsamt tycker de experter som i 
Benet sett en av rikets bättre stilboxare. Inte 
en enda gång blev han nedslagen och inte en 
enda gång på tio år förlorade han mot en 
svensk. 1954 gick han sina fyra sista matcher, 
vann alla och kunde bruka insidan av huvu
det till studier på en aftonskola. Sedan blev 
han ordförande i sektionen i fem år samtidigt 
som han jobbade på OK. Det var dit brorsan 
ledde mig så att jag fick betyga Benet min 
ungdomliga aktning och få hans autograf. 
Han hade bra stil där också.

Tre år äldre än Benet var bantamviktaren 
Roy Svedberg. Roy byggde sin boxning på en 
osedvanlig snabbhet och liksom Benet på stil
boxning. Det gav resultat. Snabbheten var 
måhända en kompensation för Roys handi
kapp. Han var nämligen dövstum.

— Lite kunde han snacka när han blev arg, 
sa Benet som var ständig res- och rumskom
pis med Roy. Roy kom ursprungligen från 
Trollhättan (som ju också levererade Skofte
by-Bengtsson till eliten) och tog trippel-SM 
varav två för Djurgården. Lättviktaren Roger 
Höglund och Nils Olsson i lätt mellanvikt 
blev 1958 Djurgårdens sista svenska mästare 
på 50-talet.
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Roy började först med fotboll och löpning, ett intresse som hängde med 
länge. Att grabben Inte saknade anlag visar hans tider i löpning: 400 m 
54,0, 800 m 2.00,7 och 1500 m 4.22,0. Genom att Roy är dövstum hade 
han dock vissa svårigheter, speciellt i fotboll, där han inte kunde upp
fatta domaren pipsignaler.

1941 började Roy boxa*  och gick då i flugvikt. Debuten för Väners
borgs BK blev mindre lyckad. Men efter energisk och målmedveten trä
ning i nya klubben Skoftebyn, började framgångarna komma och snart 
drog den lille grabben uppmärksamheten till sig. Hans träningskamrat 
den tiden var Olle Bengtson, svensk mästare och nu proffsboxare.

1945 blev han svensk juniormästare och visade därvid sådan boxning 
att man anade en man för landslaget. Det blev också så. I den blågula 
dräkten visade han sig snart vara en pålitlig man. Han boxades tekniskt, 
var svår att träffa och stod för de slag, som han fick ta emot. Hans fyn
diga dykningar och »vattentäta» armbågsparader väckte jubel.

Roys största match har varit mötet med den danska EM-tvåan Henning 
Jensen i landskampen mot Danmark 1950. Dansken var uttagen i Europa
laget mot Amerika, och ansågs som landskampens säkraste segrare. 
Svedberg visade en sådan snabbhet, teknik och skicklighet att han för
mådde utboxa Jensen fullständigt. Även den danske domaren höll på Roy.

När Svedberg 1950 ställde upp i SM, var han ringrutinerad boxare. Sju 
gånger hade han skrudat sig i blågul dress, fem av landskamperna hade 
hon vunnit. I SM-finalen mötte han teknikern Gösta Bergelin från Göteborg. 
Dennes försök att »öppna» misslyckades. Roy vann klart. Då han inte kunde 
uppfatta några applåder, hyllade publiken honom med lyftade händer!

Vid 1952 års SM trodde man att Svedberg sett sin bästa tid som boxare. 
Han förde nu Djurgårdens färger. Men när finalmännen i bantamvikt stod 
i sina hörnor och väntade på startsignal, var han den ene. Han vann också 
fullt klart. Pojken har för övrigt tillhört »nomaderna». Han har represente
rat Vänersborgs BK, Skoftebyn, Redbergslids BK och Djurgården.
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Tortyrkammaren i Sibirien
Döbelnsgatan 97. En lokal inpyrd av svett, 
grusade förhoppningar och för allt i världen 
även infriade drömmar. Brottarnas tortyr
kammare. Där lärde jag känna Edvin Vester
by hösten -59 och våren -60. Då hade han ett 
decennium bakom sig som djurgårdsbrott
ningens affischpelare. Nu stod OS i Rom för 
dörren och Edvin blev min läromästare. Nej, 
jag var inte OS-kandidat i brottning. Jag skul
le referera OS.

Och jag lärde känna Edvin som en utmärkt 
lärare. Ambitiös, kunnig, listig, målmedve
ten och med en stålglimt i ögonen om man 
tog det för lugnt. Det fick jag inte göra. Min 
kragstorlek ökade med fyra nummer efter 
alla låga bryggor. Edvin visste.

Han är född i Estland, men kom till Sverige 
som 16-åring. Sen blev det Djurgår’n. Och 
ganska snart stod han som svensk junior
mästare. Året var 1949. Edvin hade folk som 
höll i piskan. Lennart Öberg var en. Han 
är en av de största djurgårdarna genom alla 
tider. Som brottare och som ledare. Som 
kompis.

Edvin var efterlängtad. Det hade varit glest 
med framgångarna alltför länge. Trots det låg 
Djurgårdens brottning bland toppklubbarna 
i Sverige om man ser till erövrade svenska 
mästerskap. Men Edvin blev vår Mr Brott
ning. När han drog sig tillbaka på 60-talets 
slut dignade medaljskörden av tecken. I fem 
VM-starter och fyra OS-starter kom han bara 
vid två tillfällen utanför poängplats. Han 
blev svensk mästare individuellt vid 14 tillfäl
len och i lag vid två, rev åt sig silvermedaljer, 
var säker kugge i Stockholms fyrstadslag och 
landslagsman otaliga gånger. Han var två
stilsbrottare. Bättre i den fria stilen, där hans 
snabbhet och benstyrka kom mer till sin rätt. 
Offensiv, men inte dumdristig. Kunde brot
tas defensivt och gräva fram poäng på sina 
parader.

Medaljer i Melbourne
Den resultatmässiga höjdpunkten i Edvins 
karriär kom i OS i Melbourne 1956. Men sät
tet han tog sitt OS-silver på har gång på gång 
tagits fram som exempel på hur egendomligt 
de dåvarande brottningsreglerna var beskaf
fade. Inget ovanligt i nutid heller, förresten. 
FILA, det internationella brottningsförbun
det, kan inte berömmas för någon större klar
syn på avdelningen regler och ofta, alltför 
ofta, ändras reglerna.

Edvin hade förlorat sin första match mot 

Lennart Öberg och Edvin Vesterby vid kaffebordet.

Edvin Vesterby på brottarmattan.

Edvin Vesterby har besegrat Bengt Frännfors, Fager
sta i SM 1958.
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bulgaren Stoikov med 2—1, men vann sedan 
resten fram till avslutningsmatchen mot rys
sen Vyrupajev. Denne hade i sin tur förlorat 
på poäng mot rumänen Horvath. Edvin hade 
slagit Horvath på poäng. Situationen var nu 
att Edvin skulle ta guld om han slog ryssen. 
Förlorade han på poäng skulle rumänen vin
na före ryssen och Edvin skulle få brons. Men 
om Edvin förlorade på fall skulle han ta 
silver!

När det var 30 sekunder kvar av matchen 
låg Edvin under på poäng och hade i det läget 
bara brons. Rikstränaren Preven Svedberg, 
själv olympisk guldmedaljör röt då:

— Lägg dig på rygg, Edvin!
Naturligtvis lydde Edvin rådet, besegrades 

på fall och fick en medalj av högre valör. 
Snacka om konstiga regler! Summan av kar
demumman var i alla fall att Edvin blev bättre 
placerad än Horvath som han tidigare slagit, 
så all rättvisa skipades hur som helst.

I hallen intill tog en annan djurgårdare 
olympisk silvermedalj. Fast då visste han sä
kert inte vad Djurgården var. Han var ungra
re och vann silver i värja. Hans namn var Bela 
Rerrich och han skulle efter sitt avhopp, som 
för övrigt skedde under olympiaden, bli en 
av Djurgårdens största ledare någonsin och 
arkitekten bakom 70-talets lysande djur
gårdsprestationer i d’Artagnans sport.

Och Edvin, han åkte hem och kastade folk 
i mattan i nästan en dekad till.

På tal om ungrare, förresten. Antal Lazslo 
kom till oss på 50-talet och blev svensk mästa
re i welter, fristil 1959 med sin oerhörda styr
ka och snabbhet. Antal, som efter idrottskar
riären etablerade sig i korvförsäljningsbran
schen, hade det svårt med vikten redan som 
aktiv. Vid ett tillfälle var han tvungen att ban
ta sju kilo ner till welter för att få möta Fin
spångs representant i serien. Antal låstes in i 
bastun på översta laven och hämtades ut 
några timmar senare och leddes magerlagd 
och urvattnad till invägningen, där det kon
staterades att Finspång lämnade walk-over i 
welter. Grattis!

Gurkans gage — 
50 spänn säsongen

Handbollen vilade, för att inte säga sov, på 
sina lagrar vid 50-talets inträde. Lagrarna var 
förvisso inte bjärta i färgerna, men en udda
målsförlust mot Västerås IK i 1938 års SM-
final och två säsonger i högsta serien med 
tvångsnedflyttning på 40-talet var värt en 
runristning.

Nu bar det utför med god fart och en divi
sion II-plats vid decenniets början byttes mot

Antal Lazlo

en plats i ”eliten”, vilket dessvärre är likty
digt med division IV. Och sedan blev det upp 
och ner under hela 50-talet mellan eliten och 
trean innan 50-talets pojk- och juniorkull var 
mogen att blanda in klubben i toppstrider i 
division II med doft av allsvenskan i näsbor
rarna. Men då hade det blivit 60-tal.

Det gamla gardet med Sven Larsson, Lud
de Karlsson, Ekan Rosén, Slum Olofsson och 
allt vad de hette fick bara i små portioner läm
na plats åt juniorerna. Av vilka det 1951 fanns 
nio stycken i klubben. Knappt till ett fullt lag 
alltså. Över mängden höjde sig Stickan Pet
tersson, sedermera tre gånger placerad på 
poängplats i olympiska spel. I höjdhopp.

Bela Rerrich th 1958.
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Manager Lennart Gurkan Björklund och 
tränare Ivar Tomten Hansson knegade i det 
tysta och inom två år hade juniorsektionen 
vuxit till cirka 150 man, rekryterade företrä
desvis från Norra Latin och Kungsholmens 
läroverk och tassemarkerna längst upp i Va
sastan. Det gick till så att Gurkan använde lil
lebror (skriftställaren) som agn och bete i sko
lor och på sommarläger. Så blev det nytt folk 
i sektionen. Och tur var det, eftersom över
styrelsen med Kalle Liliequist i spetsen yt
terst gärna ville lägga ned handbollen som 
bara kostade pengar. Inom parentes kan 
nämnas att min bror Gurkan fick 50 spänn 
per säsong för att frakta trunkar med blöta 
tröjor runt stadens sporthallar. Trunkarna 
fick han hålla med själv.

DIF:s handbollslag 1953. Tränare Ivar Tomten Hans
son längst tv, lagledaren Lennart Gurkan Björklund 
längst th och Lars-Gunnar Björklund th om mål
vakten.

Nåväl. När A-lagsmanager Gillis Florsjö så 
småningom började peta in juniorerna — 
som då slogs med Lunden, Hele, AIK och Sil
wing om herraväldet i stan, så började pilen 
visa uppåt igen. In kom långe Hasse Thor 
(2,02), linjespringare Tobbe Carlsson, väns
terskytten Fritte Lange, snabbe Kajan Boman 
och kanonskytten Lasse Pilo Haglund, som 
sedermera skulle bli stor grabb i diskus och 
flerfaldig olympier.

Och fotbollssektionen bidrog med folk som 
ville hålla igång på vintrarna, det vill säga, de 
som inte platsade i hockeylaget. Ronney Pet
tersson, målvaktsbjässen var en, Bosse Finn
hammar en annan, Sivert Sandberg en tredje 
och landslagsbacken Janne Carlsson var en 

fjärde. Knivsta var på gång, men hann aldrig 
in i gänget. Då hade vi förmodligen gått raka 
spåret till allsvenskan.

50-talisternas småmynt i form av serie- och 
cupsegrar som pojkar och juniorer kom inte 
att växlas i hårdvaluta förrän på 60-talet, men 
herregud, vi var ju fortfarande unga då 
också.

Sedan är det en annan femma att ung
domsverksamheten stagnerade när Gurkan 
la av och det innebar att 50-talisterna i några 
fall släpade med ända in på 80-talet. Och då 
bar det utför igen. Köttets seger över anden.

Beträffande min egen ringhet på hand
bollsbanan så ryktades det vid ett tillfälle att 
jag hade häng på en plats i juniorlandslaget. 
Samma källa uppgav dock att platsen gick till 
en annan yngling, enär man inte hade brallor 
i min storlek. Tro inte att mobbing och trakas
serier är en modern företeelse!

Förbryllande idrottslig 
tabellakrobatik

Bowlarna inledde sitt 50-tal med en idrottslig 
tabellakrobatik som är helt förbryllande. 
Först dominerar Djurgården SM för tvåman
nalag och vinner dubbelt. Veteranen Fritte 
Sund, född 1898 och med meriter sedan sent 
20-tal dunkar in 876 och hans polare, förre 
cyklisten och pingisliraren Kjell Anjou — 21 
år yngre — vinner före klubbens andralag.

Sedan händer det underbara att Djurgår
den vinner allsvenskan under inledningen 
av jubileumsåret. Alla drar sitt strå till stac
ken detta märkliga år. Söderhof ledde se
rien, men Djurgården kunde gå förbi om 
man klappade till arvfienden Gnaget. Och 
tänk det gjorde man! Fritte Sund gick i spet
sen och slog in åtta raka strikes, gnagarna 
bleknade och spred sina klot runt lokalen, 
fjärran från de käglor som säkra blåränder 
hittade fram till. Segermarginalen blev fak
tiskt 230 pinnar.

Efter det vann vi finalen mot Örgryte med 
152 pinnar. Härligt. Men sedan: Vad händer? 
Jo, ny serie och betalt för gammal ost. Vi har 
plötsligt fastnat med fingrarna i grepphålen. 
Kloten går snett och vint, men vi har ändå en 
chans att få stanna i allsvenskan, om vi blott 
som vanligt slår AIK. Närå. Stryk och bye-
bye. På lång tid, alltför lång tid. Vi fick istället 
glädja oss åt sådana saker som att profilen 
Greven Andersson tog hem lilla DM 1952. 
Det var hans andra DM. Det första tog han 
med fotbollslaget 1927. Och fotbollsliraren 
Ewan Pettersson kom tillbaka och slog svens
ka rekord.
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Bollsport för 
genomresande

Bollar som gick snett och vint kunde man hit
ta inom vår bandysektion under 50-talet. Sju 
SM-finaler och två guld när seklet var ungt 
skulle följas upp av nya himlastormande 
framgångar. Till den delen kom och gick sto
ra delar av svenska bandyeliten och kände på 
våra klubbor under 50-talet. Företrädesvis 
värvade Curre Söderberg och det övriga ban
dyfolket personer som hade vägarna förbi 
Stockholm i studiesyfte. Det var litet för ti
digt i världen för de stora övergångssummor
na även i bandy. Kom sig alltså att blivande 
advokaten Bengt Gullesjö pluggade juridik i 
stan och sköt en massa mål åt oss, liksom bli
vande läraren från Askersund, Svante Eriks
son och hans långe kompis Karl-Erik Söder
gren. Och så fanns Knivsta med förstås. Un
der hela 24 säsonger. Och grabben blev till 
råga på allt klassisk genom att bli landslags
man i tre sporter. Fotboll och ishockey städa
de han undan på 50-talet, i bandy fick han 
vänta till 1962, då han fick tre chanser, två 
mot Finland och en mot Norge. Gjorde givet
vis mål i första matchen. Direkt.

Men Djurgården fick han inget lyft på un
der 50-talet. Den lovande inledningen med 
DM-finalseger över Bajen 1951 var löften som 
inte infriades. Laget pendlade mellan topp 
och botten i tvåan, var vid flera tillfällen yt

terst nära att gå upp, men var också nere i tre
an. Med fotbollskillar i spetsen försökte man 
och just när killarna började tröttna och tänk
te varva ner, så slog det till. Men då var det 
60-tal. Och äntligen allsvenskan.

Färgstarke Bengt, 
vackra Betty & Co

Den förste pingisdjurgårdare jag stötte på 
hette Åke Karlsson. Fast då var han inte djur
gårdare. Han var två år äldre än jag och sopa
de möbeln med alla uppstickare på gamla 
Birkagården i Vasastan. Några år senare dök 
det upp en högklassig ung djurgårdare vid 
namn Åke Rakell som företedde klara likhe
ter med vår vän Karlsson. Det var förstås 
samma kille med nytt namn och ny klubb. 
Åke blev aldrig den stora kanon vi väntat oss, 
men lag-SM och lag-NM blev hans. Och nu 
matchar han sonen mot framgångar i tennis.

Nästa djurgårdare jag mötte var Anders 
Olsson, Lill-Olle. Han har inga titlar att luta 
sig mot. Han var en liten, rödlätt, diskret 
franska-lärare vid Norra Latin som dök upp 
för att inspektera den pingislokal jag var före
ståndare för. Uppe under takbjälkarna. Men 
så tog han spaden och visade oss hur det 
skulle gå till. På samma sätt som han var med 
och tränade DIF:s stora stjärnor.

Birger Stenman, bandymålvakt och fotbollsspelare, 
kastar sig förgäves efter en boll i bandyderbyt 
Djurgården—AIK 1954.
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Elisabeth Thorsson

Bengt Grive, svensk mästare 1951, samtalar med 
världsmästaren 1949 Johnny Leach.

Signhild Tegnér

För sådana hade vi på 50-talet.
Den pingisdjurgårdare jag har haft mest 

med att göra är Bengt Grive och han är tvi
velsutan ett av klubbens största namn alla ka
tegorier. Dels för att han blev svensk singel
mästare 1951, dubbelmästare en gång och 
lagmästare två gånger, dels för att han under 
decennier representerat Djurgården utåt på 
ett lysande sätt. Inte minst under sin långa 
karriär som TV-kommentator. Grive är ett 
vandrande idrottslexikon, ett sånt där som 
kanske kan missa några fakta då och då, men 
istället är fullproppad med poänger. Som 
spelare var han tekniker i första hand och om 
han hade varit boxare så hade han fått veta att 
han saknade knockout-slag. Och så var han 
litet lat, säger polarna.

Det var herrarna som bjöd upp till dans i 
början av 50-talet och det var damerna som 
hakade på. I en bildtext i klubbtidningen pre
senteras Elisabeth Thorsson och i texten fun
derar skriftställaren (antagligen Kalle Lilie
quist) hur man kan få tag på telefonnumret 
till den vackra damen. Jorå, en man letade sig 
fram. Jan-Erik Lundqvist, tennisfantomen, 
som sedermera skulle representera DIF i sin 
specialsport, hittade numret och gjorde frö
ken Thorsson till fru Lundqvist.

Men innan dess hann Betty göra mycket 
nytta för klubben och mycket nöje för sig 
själv. Elisabeth upptäcktes av sin styvfar till
lika hovsångaren Martin Öhman som mat
chade den spröda violen fram till hög inter
nationell klass. Betty vann SM-singeln 1954 
och plussade sedan under decenniet på med 
SM-titlar i lag, dubbel och mixed och en mas
sa andra framgångar. Som affischpelare för 
DIF:s pingis var hon den främsta, men vid 
bordet fick hon ett tag lämna över hegemonin 
till bohuslänsflickan Signhild Tegnér, som i 
den helt djurgårdsdominerade singelfinalen 
1955 tog sitt första SM. En singeltitel till blev 
det, två dubblar och fyra lag-SM. Nämnas 
bör också de andra flickorna som gjorde DIF 
till ett oslagbart lag med fem raka lag-SM un
der senare delen av 50-talet, nämligen Ing-
Britt Molin och Siv Pettersson.

Stora mästare på herrsidan var Stig Elm
blad, Lennart Lången Johansson och Bosse 
Malmquist, men störst av alla var Björne 
Mellström som kom till oss från Bajen 1957. 
Han fick ensam hålla Djurgården i den yp
persta pingistoppen när laget började vackla 
i slutet av 50-talet. Björne Mellis vann tre SM-
titlar i singel under decenniet och komplette
rade med sin sista 1962. Också i mixed blev 
han mästare.

Åke Rakell
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Djurgårdare slog fantastiskt världsrekord

135 meter ut i rymden
Det är naturligtvis inte helt rättvist att fokuse
ra skidsportens aktiviteter på ett enda rubrik
namn, men jag kan inte låta bli att falla för 
frestelsen: Dan Netzell. Enskedehoppare se
dan tolvårsåldern tog han sitt förnuft till 
fånga i slutet av 40-talet och bytte till Djurgår
dens färger. Danne var mer långhoppare än 
stilhoppare och det första stora beviset på sin 
förmåga gav han i Garmisch-Partenkirchen, 
där han hoppade 92,5 meter eller fem meter 
över backrekordet inför 60000 åskådare.

i Oberstdorf,
135 m. av Netzell

Dan Netzell i luften.

rekordförbättring på 8 meter

Men det var bara början. 1950 kom rekord
hoppet som gjorde honom till Årets Djurgår
dare och för allt i världen också till inofficiell 
världsmästare och rekordinnehavare i skid
flygning. Platsen var Oberstdorf och Dan 
hade gjort ett lyckat hopp på 127 meter och 
ett misslyckat. Eftersom termiken var den all
ra bästa beslöt han sig för en luftfärd som 
skulle ta fem sekunder och föra honom 135 
meter ut i rymden.

Det här vållade stor sensation, såväl utom
lands som på hemmaplan. Fast rekordet fick 
han bara behålla ett år, finnen Luiro hoppade 
längre året efter, men äran har han kvar.

Det väntade andra uppgifter för Dan Net
zell. Till exempel att hoppa hem Djurgårdens 
tjugoandra svenska mästerskap i grenen och 
det borde väl ha varit lämpligt att göra det i 
samband med det SM som klubben arrange
rade i den renoverade, för att inte säga om- 
och nybyggda Hammarbybacken, med sä
kerhet Djurgårdens största projekt någon
sin. Och det projekt som delade upp klubben 
i för- och motfalanger till den grad att djur
gårdsandan fick upprätthållas med respi
rator.

Motståndarna fick ideligen lök på laxen när 
byggnadstillstånd uteblev och stadens pap
perskvarnar malde långsamt och grovkor
nigt och när klubbkassörerna vadade i ovän
tade räkningar. Det som skulle bli en billig 
restaurering blev istället en totalreparation.

SM i BACKE 28 JAN KL 13
KOMB. BACKMOMENTET ONSD 31 JAN Kl 12

HAMMARBYBACKEN
DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING



Folke Mikaelsson i Hammarbybacken.

Tillskyndarna fick dock sin triumf — om än 
kortvarig. Till SM-tävlingarna samlades årets 
största publik i Stockholm, cirka 30000 åskå
dare, varav 10000 undvek att betala entré, 
men visst blev det kosing över.

Fotbollens Gunnar Lundqvist lär ha blickat 
mot skyn och den högste och utbett sig om 
snörika vintrar 100 år framåt. Hans kontakter 
var uppenbarligen inte de bästa för Hammar
bybacken blev det strå som höll på att knäcka 
kamelens rygg.

Publiksuccé till trots, så blev Dan Netzell 
utan SM-tecken. Alla sanna djurgårdare såg 
att Danne hoppade längre än Bror Östman 
och alla sanna djurgårdare ansåg att han hop
pade bättre, men domarna tyckte annorlun
da och Dan fick nöja sig med ett silver.

Det blev istället 24-årige Folke Mikaelsson 
som tog vårt 22 SM-guld. Mickel var född i 
Ångetrakten, men blev djurgårdare när han 
flyttade ner till Stockholm för studier. För
hoppningar grundades när han vann DM för 
Stockholm och dessa slog in när han 1957 
vann SM i Dala-Järna.

Lilla fru Kerstin tackar 
för förtroendet

Men allt var förvisso inte backhoppning i den 
sektion som slitit ihop flest SM-guld åt Djur
gården. Kerstin Winnberg från Östersund 
beslöt sig för att flytta till Stockholm och bli 
fru Ahlqvist och eftersom Kerstin var mycket 
duktig att åka utför, lockades hon av sek
tionsbasen Birre Nylund att komma till DIF. 
Lilla frun tackade för förtroendet med att vin
na SM i storslalom som arrangerades för förs
ta gången för damer detta år, 1951. Att Kers
tin var en vinnare visste vi redan. Året innan 
hade hon vunnit slalom, dock inte för Djur
gården, och därmed spräckt suveräna Sarah 
Thomassons svit.

Tyvärr blev det bara ett SM för Kerstin hos 
oss. Vi fick vänta på nästa Jämtlandstös och 
hon kom från slalomfusionen Östersund-
Frösö SLK, en sammanslagning till vilken 
bland andra Plex Petersson bidrog.
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Kathinka Frisk

Vivi-Anne Wassdahl kom till Djurgården 
med en hel hop mästerskap och medaljer i 
alla utförsdiscipliner och varför skulle hon 
lida av Stockholmsklimatet? Närå. Hon vann 
SM i slalom 1958 och försvann sedan som en 
vind mot nordliga nejder.

Ungefär i samma veva söktes medlemskap 
i föreningen av en mörk, tjusig tjej som hette 
Kathinka Frisk. Ingen visste om hon var fågel 
eller fisk eftersom hon varit bosatt i Schweiz 
större delen av sitt unga liv, men jisses vilken 
kanon hon blev. Sitt första störtlopp i djur

Kerstin Winnberg-Ahlqvist

Vivi-Anne Wassdahl vinner damklassen i en tävling i 
Saltsjöbaden.

gårdsfärger åkte hon hem redan 1959 och se
dan fortsatte uppförskurvan för utförstjejen. 
Men då blev det 60-tal.

Också grabbarna hängde med i medalj stri
den och för ett sentida barn kanske det låter 
märkligt, men storstadsklubben Djurgården 
vann faktiskt två år i rad SM i nordisk kombi
nation, lag genom herrar Kjell Martin, Tex 
Berg och Umberto Öqvist. Naturligtvis inspi
rerades grabbarna av möjligheterna till trä
ning i egen backe innan den blev till kommu
nal kaffeved.

Så farväl, kära, gamla 50-tal! Du som skapade 
storklubben Djurgårdens Idrottsförening 
och förlåt alla klubbkompisar som inte blivit 
harangerade i det här avsnittet. Djurgårdens 
historia i boklig form måste komprimeras. 
Vilken underbar historia vår klubb har förres
ten. Och vilken härlig framtid, Stockholms 
Stolthet.

Lars-Gunnar Björklund f 1937. Norra Latinstu
dent och handbollsspelare i DIF på 50-talet. Sport
redaktör inom Sveriges radio-TV sedan -58. Från 
70-talets början även omtyckt folklig profil i 
många av TV:s underhållningssatsningar. Väl
känd marknadsdirektör på Tipstjänst sedan 1979. 
Bland annat introducerade han Lotto i vårt land.



VÄRLDEN

1960 
1970

1960
Till kärnvapenmakterna räknas 
USA, Sovjetunionen, Storbri
tannien och från 1960 även 
Frankrike.

Boxaren Floyd Patterson återtar 
tungviktstiteln genom KO-se
ger mot Ingemar Johansson i re
turmatchen i Yankee Stadium.

21 mars dödas 71 människor av 
polisen i Sharpeville i Sydafri
ka. De demonstrerade mot in
förandet av strängare passlagar 
för svarta.

Jurij Gagarin

John F Kennedy

Marilyn Monroe

Amerikanen Caryl Chessman 
avrättas i San Quentin efter åtta 
uppskov och tolv års väntan.

Vid sommar-OS i Rom heter 
drottningen Wilma Rudolph. 
Den svarta amerikanskan tar 
guld på 100 m, 200 m och i sta
fetten.

Med knapp marginal besegrar 
demokraten John F Kennedy re
publikanernas Richard Nixon i 
amerikanska presidentvalet.

”Sydvietnams nationella befri
elsefront”, FNL bildas. FNL:s 
mål är att störta sydvietname
siska regimen.

1961
27-årige ryssen Jurij Gagarin 
färdas 89 minuter i rymdskep
pet Vostok 1 och blir första män
niskan i rymden.

17 april landstiger CIA-tränade 
kontrarevolutionära grupper i 
Grisbukten på Kuba. Efter fyra 
dagar segrar kubanerna. USA 
kritiseras hårt för sin inbland
ning av Sovjet och flera västre
geringar.

17 september omkommer FN:s 
generalsekreterare Dag Ham
marskjöld i en flygolycka under 
resa från Kongo till Nordrhode
sia.

Flyktingströmmen från Öst- till 
Västberlin ökar oavbrutet och i 
augusti besätter trupper ur 
DDR:s armé Östberlin. De byg
ger en hög mur för att hindra 
människor från att passera 
gränsen.

I september döms 89-årige brit
tiske filosofen och nobelprista
garen Bertrand Russel till sju 
dagars fängelse för att ha plane
rat en antikärnvapendemon
stration.

11 december anländer de första 
amerikanska militärtrupperna 
till Sydvietnam.

1962
I maj drar en terrorvåg över Al
geriet orsakat av den hemliga 
organisationen OAS. I juli för
klarar president de Gaulle Alge
riet som självständig stat. Åratal 
av krig har härjat i landet.

USA upptäcker ryska raketba
ser på Kuba och kräver att de de
monteras. Konflikt mellan Sov
jet och USA trappas upp. FN 
medlar i Kuba-krisen och påven 
vädjar om fred.

5 augusti avlider amerikanska 
skådespelerskan Marilyn Mon
roe efter en överdos sömnme
del.

1963
Amerikanska marinbiologen 
Rachel Carson ger ut boken Tyst 
Vår.

Genom filmen Agent 007 med 
rätt att döda blir 33-årige skotten 
Sean Connery James Bond för 
miljoner biobesökare.

I England blir popgruppen The 
Beatles från Liverpool populära 
och omskrivna tonårsidoler.

22 november mördas ameri
kanske presidenten John F Ken
nedy under ett besök i Dallas. 
Lee Harvey Oswald, som miss
tänks för mordet, skjuts till 
döds framför TV-kamerorna när 
han ska föras till ett fängelse.

The Beatles

1964
22-årige  amerikanen Cassius 
Clay blir tidernas yngste världs
mästare i tungviktsboxning ge
nom att slå Sonny Liston.

Cassius Clay och Sonny Liston.

11 juni döms sydafrikanske 
ANC-ledaren Nelson Mandela 
till livstids fängelse.

16 oktober spränger Kina sin 
första atombomb.

1965
I mars leder Martin Luther King 
rösträttsmarsch genom Alaba
ma. Demonstrationståget skyd
das av nationalgardet.

Sedan slutet av mars använder 
USA napalmbomber i sitt krig 
mot FNL och Nordvietnam.

1966
Indira Gandhi väljs till indisk 
premiärminister.

På 23:e partikongressen i Mosk
va väljs Leonid Brezjnev till 
generalsekreterare.

29 augusti håller Beatles sin sis
ta offentliga konsert.

Värdlandet England vinner 
fotbolls-VM efter 3—2 mot Väst
tyskland.

Sharpeville
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1967
I april tar militären makten i 
Grekland genom statskupp. Le
dande politiker och fackför
eningsmän grips, undantags
tillstånd införs och politiska 
partier förbjuds. Kungafamiljen 
lämnar landet.

Israel utökar efter sexdagarskri
get i juni sitt territorium. Israeli
ske stabschefen Moshe Dayan 
blir folkhjälte efter den snabba 
segern över Egypten, Syrien 
och Jordanien.

1 juni kommer Beatles nyda
nande LP Sergeant Pepper’s Lone
ly Hearts Club Band.

San Francisco är centrum för 
flowerpowerrörelsen vars hasch
doftande freds- och kärleksbud
skap med hjälp av rockmusik 
sprids över västvärlden.

Kubas förre finansminister Er
nesto ”Che” Guevara skjuts till 
döds i Bolivias djungel i okto
ber.

3 december genomför professor 
Christiaan Barnard den första 
lyckade hjärttransplantationen 
på ett sjukhus i Kapstaden.

Prag

1968
4 april mördas medborgarrätts
kämpen Martin Luther King i 
Memphis. 46 människor dör i 
kravaller som följer dödsbudet.

11 april undertecknar USA:s 
president Lyndon B Johnson en 
medborgarrättslag som ger 
svarta medborgare samma rät
tigheter som vita.

Under den stora kulturrevolu
tionen i Kina tvingas hundratu
sentals människor bort från stä
derna för att leva och arbeta på 
landsbygden.

USA-senatorn Robert Kennedy 
mördas i Los Angeles den 5 
juni.

Månlandningen

Maj är studentrevoltens månad 
i Frankrike. Regelrätta gatustri
der mellan poliser och studen
ter i Paris följs av en omfattande 
strejkvåg över hela landet.

Den löftesrika demokratise
ringsprocessen i Tjeckoslovaki
en avbryts abrupt i augusti då 
Sovjet och dess allierade ocku
perar landet.

Mellan 8 000 och 10 000 männi
skor dör varje dag av svält un
der det pågående inbördeskri
get i Nigeria mellan federala 
trupper och Biafras styrkor.

Bob Beamon från USA gör 8.90 i 
längdhopp under OS i Mexico 
City, där svarta USA-löpare 
knyter protestnäven inför värl
dens ögon.

Kulturrevolutionen i Kina.

I november ger amerikanske 
presidenten Lyndon B Johnson 
order om att bombningarna av 
Nordvietnam ska upphöra.

5 november vinner Richard 
Nixon presidentvalet i USA.

1969
Organisationen för Palestinas 
befriande, PLO, väljer i februari 
Yassir Arafat till ledare. Golda 
Meir blir Israels nya regerings
chef.

På Nordirland utkämpas svå
raste striderna sedan andra 
världskriget mellan katoliker 
och protestanter.

Martin Luther King

Ernesto Che Guevara

Amerikanske astronauten Neil 
Armstrong blir i juli den första 
människan på månen.

Många av världens främsta 
rockmusiker framträder i au
gusti på Woodstockfestivalen i 
USA som besöks av 400000 
människor och förevigas på film 
och skiva.
Studentrevolten i Paris.

Bomber över Vietnam.

Flower child



SVERIGE

1960
1970

1960
1 januari införs fyraprocentig 
omsättningsskatt på varor, 
OMS.

Sverige blir bästa nation vid vin
ter-OS i Squaw Valley, USA. 
Guld till Sixten Jernberg på 3-
milen, damstafettlaget och skid
skytten Klas Lestander.

LO uppmanar i mars konsu
menterna att bojkotta Sydafri
kanska varor.

LO och SAF enas om likalön
princip. Särskilda kvinnolöner 
ska avskaffas inom fem år.

Elisabeth Djurle, Margit Sahlin 
och Ingrid Persson blir Sveriges 
första kvinnliga präster.

Jean Paul Sartre

Margit Sahlin

1961
Gravida kvinnor varnas för att 
ta läkemedlet Neurosedyn. Lä
kemedelsföretaget Astra miss
tänker att Neurosedyn kan 
framkalla fosterskador.

Piratradiostationen Radio Nord 
sänder populära underhåll
ningsprogram från skeppet Bon 
Jour utanför Stockholms skär
gård.

Sveriges Radio startar Melodi
radion med succéprogram som 
Det ska vi fira och Tio i Topp.

Filmen Änglar, finns dom? med 
Jarl Kulle och Christina Schollin 
är årets kassasuccé.

1962
Journalisten Eva Moberg ger ut 
debattboken Kvinnor och män
niskor.

Sveriges Tre Kronor vinner VM 
i ishockey i Colorado, USA. 
Folkhjälten Sven Tumba Jo
hansson blir världsmästare för 
tredje gången.

Såsom i en spegel i regi av Ingmar 
Bergman får en Oscar som bästa 
icke-amerikanska film.

3 april föds Jens Öhling.

Riksdagen beslutar att en nio
årig grundskola ska ersätta 
gamla sexåriga folkskolan.

28 augusti fäller svenska jagare 
sjunkbomber mot en främman
de ubåt i vattnet kring Fårö.

Romanen 491 av Lars Görling 
riktar hård kritik mot samhällets 
socialvårdande myndigheter.

Lennart Hyland värd i TV:s nya 
succéunderhållning Hylands 
Hörna.

1963
Riksdagen antar lag som ger alla 
rätt till fyra veckors semester.

Sven-Olof Larsson slår Gunder 
Häggs 21 år gamla rekord på 
5000 m.

20-årige värmlänningen Jonny 
Nilsson vinner både 5000 och 
10000 meter i skridsko-VM, 
båda på världsrekordtider.

Jan Myrdal ger ut boken Rapport 
från en kinesisk by.

Med 249 röster mot 50 beslutar 
riksdagen att högertrafik ska in
föras i Sverige.

Lennart Hyland

60-talsmode

Vilgot Sjömans filmatisering av 
491 totalförbjuds först, men 
släpps efter regeringsbeslut och 
vissa klipp.

Keve Hjelm och Thommy Berg
gren spelar far och son i 33-årige 
Bo Widerbergs genombrotts
film Kvarteret Korpen.

1964
Britt Ekland gifter sig i februari 
med brittiske skådespelaren Pe
ter Sellers.

Ett nytt politiskt parti bildas — 
Kristen Demokratisk Samling, 
KDS.

Från maj månad säljs receptbe
lagda preventivtabletter, P-pil
ler, på svenska apotek.

27 juli föds Jan Viktorsson.

23 november föds Lars Myrberg 
(Lars Lundgren).

Franske författaren och filoso
fen Jean-Paul Sartre tilldelas 
årets nobelpris i litteratur, men 
tackar nej av principiella skäl.

1965
Svenska kvinnor som deltagit i 
organiserade abort-resor till Po
len riskerar åtal.

Kolmårdens djurpark öppnar.

Svenska regeringen beslutar i 
november att omedelbart av
bryta alla handelsförbindelser 
med Rhodesia.

ASEAs största order hittills på 
320 miljoner — ett atomkraftverk 
ska byggas norr om Oskars
hamn.Eva Moberg
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HasseåTages filmsuccé 
Att angöra en brygga.

Universitetet i Umeå invigs, ex
pansion inom högre utbildning
en skapar universitetsfilialer i 
flera städer.

Premiär för HasseåTages kome
di Att angöra en brygga.

1966
Enligt SIFO ogillar 45 procent av 
det svenska folket USA:s Viet
nam-politik.

Vintern 1966 är värsta svenska 
köldvintern sedan andra världs
kriget.

12 juni föds Mikael Johansson.

Fotbollsspelaren Ove Kindvall 
skriver proffskontrakt med hol
ländska Feijenoord. Övergångs
summan är 200 000 kronor.

22 september föds Stefan Rehn.

I oktober utges Lennart Nils
sons bok Ett barn blir till, en fo
tografisk skildring av männi
skans utveckling före födseln.

27 oktober föds Jens Fjellström.

Sveriges hetaste popgrupp är 
Hep Stars med skivframgångar 
som Sunny girl och Cadillac.

Annandag jul klär skådespela
ren Per Oscarsson av sig under 
en monolog i Hylands Hörna 
och folkstorm utbryter.

Statsrådet Ulla Lindström läm
nar regeringen i protest mot för 
liten höjning av u-landsbistån
det.

13 december föds Niklas Karl
ström.

1967
Vid Cannesfestivalen får Pia 
Degermark pris som bästa kvinn
liga skådespelare för sin roll i fil
men Elvira Madigan av Bo Wi
derberg.

Ledaren för ungdomshemmet 
Skå, Gustav Jonsson skapar be
greppet ”det sociala arvet” i av
handlingen om asociala pojkar 
och deras bakgrund.

Vilgot Sjömans film Jag är nyfi
ken — gul passerar oklippt ge
nom censuren och banar väg för 
större frihet inom svensk film.

1968
Skidåkerskan Toini Gustafsson 
är vår bästa deltagare i vinter-
OS i Grenoble. Tar första indivi
duella damguldet sedan 1920.

Amerikanska desertörer från 
Vietnam-kriget kommer till 
Sverige och begär politisk asyl.

Från höstterminen förkortas 
svenska skolveckan till fem da
gar.

Efter våldsamma kravaller flyt
tas Sveriges Davis Cup-match 
mot Rhodesia från Båstad till 
franska Rivieran.

Skrivande skådespelaren Kent 
Anderssons tredje satiriska pjäs 
Sandlådan (efter Flotten och Hem
met) blir stilbildande.

1968 är sista året för gamla stu
dentexamen.

Vid sommar-OS i Mexico tar 
Björn Ferm guld i femkamp och 
seglarbröderna Sundelin guld i 
5,5 metersklassen.

1969
1 januari införs ny mervärdes
skatt på 18 procent, moms.

Riksdagsbeslut om kommun
sammanslagning: 800 kommu
ner ska bli 282.

Riksdagsbeslut om förbud mot 
proffsboxning och sänkt myn
dighetsålder: från 21 till 20.

Tvåöringar och tvåkronor för
svinner och femöresmyntet får 
nytt mindre format.

Ur filmen Elvira Madigan.

Hans Alsér och Kjell ”Hamma
ren” Johansson vinner dubbeln 
i bordtennis-VM för andra 
gången.

Tage Erlander och Olof Palme.

42-årige Olof Palme blir ordfö
rande för socialdemokraterna 
och statsminister. Utbildnings
minister efter Palme blir Ingvar 
Carlsson.

5 december premiär för Sveri
ges Radios nya TV-kanal TV 2.

Vild strejk i LKAB:s Svappavaa
ragruva inleder storkonflikt i 
malmfälten.

Amerikanska Vietnam-desertörer.



STOCKHOLM

1960
1970

1960
I januari öppnar nya storflyg
platsen Arlanda.

Siri Derkert har som första kvin
na separatutställning på Moder
na Museet.

Stockholms högskola övertas av 
staten och blir Stockholms uni
versitet.

Täby galoppbana invigs i au
gusti.

Mina drömmars stad, första delen 
av Per Anders Fogelströms äls
kade stockholmssvit kommer i 
augusti.

1961
24 april bärgas Vasa, regalskep
pet som sjönk på sin jungfrure
sa på Stockholms ström 1628.

Regalskeppet Vasa.

Ingmar Bergman

Stig Wennerström

Affärsmannen Axel Wenner-
Grens donation till internatio
nellt forskningscenter tar form i 
byggnadskomplex i Sveavägens 
ände.

Prinsessan Birgitta gifter sig i 
Rikssalen på Stockholms slott 
med tyske prinsen Johann Georg 
av Hohernzollern.

Ingmar Bergmans film Såsom i 
en spegel har premiär.

1962
AB Svenska Ord scendebuterar 
i april med revyn Gröna Hund på 
Gröna Lund. Duon bakom ver
ket är Hans Alfredson och Tage 
Danielsson.

Arlanda
Maranata, utbrytargrupp ur 
Pingstkyrkan, håller uppmärk
sammade väckelsemöten med 
sin ledare Arne Imsen.

Vilgot Sjömans debutfilm Älska
rinnan får god kritik av bland 
andra Jörn Donner.

1 oktober invigs Johanneshovs 
Isstadion — Europas näst störs
ta inomhusarena för ishockey.

1963
Jan Malmsjö och Anna Sund
qvist har huvudrollerna i musi
calen Stoppa världen, jag vill stiga 
av som spelas på Scalateatern.

Ingmar Bergman blir chef för 
Dramaten efter Karl Ragnar 
Gierow. Bergmans film Tystna
den väcker debatt på grund av 
vågade sexuella skildringar.

Ishockey-VM i Stockholm, Sov
jet vinner, Sverige på andra 
plats.

Rivningen av Klara.

På Operan debuterar 22-åriga 
Sylvia Lindenstrand.

På Barnhusgatan öppnas Fol
kets Hus, ritat av Sven Marke
lius.

Engelska The Beatles gör succé i 
Kungl Tennishallen och med
verkar i TV-programmet Drop 
In.

1964
På Moderna museet visas en ut
ställning med amerikansk pop
konst. Andy Warhols polyfoto
serie av Marilyn Monroe och 
hans Campbells soppburk be
skådas och beundras.

Rivningen av Klara börjar och 
en minaret av stål och glas av 
Edvin Öhrström vinner tävling
en om prydnad mitt på Sergels 
torg.
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Stockholms rådhusrätt dömer 
flygöversten Stig Wennerström 
till livstids fängelse för grovt 
spioneri.

1965
Från 1 juli får alla skolelever i 
Stockholm gratis läroböcker.

Tuffa rockgruppen Rolling 
Stones uppträder i Kungl Ten
nishallen.

Peter Weiss drama Mordet på 
Marat spelas på Dramaten.

Vid Kungens Kurva invigs 
IKEA:s stora runda möbelvaru
hus.

Ridande polis mot ungdomar 
under hötorgskravaller i augus
ti. Ungdomarna är främst lång
håriga mods i amerikanska ar
méjackor.

Skådespelaren och författaren 
Erland Josephson ny Dramaten
chef efter Ingmar Bergman.

1966
28-årige boxaren Bosse Högberg 
förlorar EM-titeln i mellanvikt 
till fransmannen Yoland Levé
que i en dramatisk match.

27 februari utkommer Stock
holms-Tidningens sista num
mer.

Många artister i TV-sänd galafö
reställning på Operan för No

belpristagaren Martin Luther 
Kings fond. King är själv närva
rande.

25-årige protestsångaren Bob 
Dylan på Konserthuset i april.

Demonstranter bränner USA:s 
flagga utanför amerikanska am
bassaden i protest mot kriget i 
Vietnam.

I augusti invigs Essingeleden 
som sträcker sig från Kungshol
men över Essingeöarna till Sö
dertäljevägen.

På Dramaten gör Ernst-Hugo 
Järegård och Jan-Olof Strand

berg succé i Becketts absurda 
pjäs I väntan på Godot.

1967
Koreografen Birgit Cullbergs 
balettensemble har premiär på 
Stadsteatern.

23 april stängs klassiska dans
palatset Nalen på Gata Rege
rings.

I maj talar franske filosofen 
Jean-Paul Sartre vid Russeltri
bunalen i Folkets Hus — en kon
ferens som analyserar USA:s 
handlande i Vietnam.

I maj invigs 120 meter höga Kak
nästornet på Gärdet.

Jan Myrdal

Författaren Jan Myrdal arreste
ras efter ett FNL-möte i Folkets 
hus i december.

1968
Utbildningsminister Olof Pal
me och Nordvietnams Moskva-
ambassadör går i spetsen för de
monstration mot USA:s krigfö
ring i Vietnam.

Marspremiär för dokumentär
filmen Dom kallar oss mods av 
Stefan Jarl och Jan Lindqvist.

Första pendeltågen längs sträc
kan Södertälje—Stockholm—
Kungsängen. Ur filmen Dom kallar 

oss Mods.
24 maj ockuperar studenterna 
sitt kårhus på Holländaregatan, 
det startar med opinionsmöte 
mot UKAS, ett förslag om fasta 
studiegångar.

1969
Tre Kronor tar silver i ishockey-
VM som spelas på Hovet.

Sverigehuset, vid Hamngatan 
och Kungsträdgården, invigs. 
Byggnaden är ritad av Sven 
Markelius.

Erland Josephson

Nalen

Vietnamdemonstrationer utanför 
USA-ambassaden.
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1970

DEN 
GRÖNSKANDE EKEN 

FÅR NYA SKOTT

60
Christina Wahl
berg, t v, var med i 
fäktningslaget 
som vann SM-guld 
1962.

-talet var Djurgårdens i svensk 
idrott. Aldrig förr hade en förening 

dominerat över så vida fält. Totalt vann DIF-
representanter 69 svenska mästerskap i 11 
olika idrotter. Där fanns de tunga titlarna, 
4 i ishockey och 2 i fotboll, men också mäster
skap i till exempel bob, cykel och tennis. SM-
segrar också i traditionella starka djurgårds
grenar som bordtennis, boxning och brott
ning.

Kung Gustaf VI Adolf i samspråk med SM-
semifinalisterna i tennis Gudrun Rosin och Katarina 
Frendelius 1961.

Den lysande författaren men AIK:aren Pär 
Rådström har skrivit en aning ringaktande 
om Djurgården: ”det vilar något grabbigt 
Tumbigt över föreningen”. Därför är det ro
ligt att kunna konstatera att kvinnorna fanns 
med i högsta grad. På 60-talet vanns svenska 
mästerskap för Djurgården av Elisabeth 
Thorsson i bordtennis, Katarina Frendelius i 
tennis, Britt Elfving i konståkning och Ka
thinka Frisk i alpin skidåkning. Och fäkt
ningssektionen tog 1962 sitt första guld ge
nom damlaget i florett.
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REKORD

BJÖRNE MELLSTRÖM.
En s.k. bamsing från Söder 
i Stockholm. Svensk mäs
tare fyra år i rad, innan 
han i år blev besegrad i 
SM-finalen

att landslagsdressen kan bäras upp 
ännu bättre några år framöver.

☆ ☆ ☆

Nestorn i den svenska truppen till

|VI AN TRODDE ett tag att tonåring
arnas tid var förbi i bordtennis, att 
den utvidgade och skärpta konkurren
sen inte längre skulle tillåta några s.k. 
underbarn att slå sig fram till mästar
titlarna. Påfallande många av de be
römda spelarna i officiella ranglistor 
runt om i världen var på väg att bli 
oldboys. Det talades om att sportens 
utveckling stod stilla eller också att 
de gamla talangerna levde på sin rutin 
så att några nya inte kunde komma 
fram i rampljuset.

Men hur är det idag? Japanerna har 
verksamt bidragit till att ändra på 
uppfattningen sedan de slog igenom 
och började lägga beslag på VM-tit
larna i Bombay 1952. Det är unga 
pojkar och flickor som representerat 
den uppåtgående solens land, nya 
namn nästan varje år, om man bort
ser frän Ichiro Ogimura. Han har bli
vit en 27-årig veteran i särklass bland 
sina landsmän, ty han var 21 år då 
han slog Tage Flisberg i VM-finalen 
1954 och börjar nu allvarligt fundera 
på att dra sig tillbaka från tävlingarna 
som aktiv.

De små snabba, smidiga japanerna 
har visat europeerna att respekten för 
de gamla mästarnamnen varit onödigt 
och överdrivet stor. Det finns moment 
i bordtennis, där erfarenheten uppvägs 
av oemotståndlig, ungdomlig intensitet, 
vitalitet och reaktionsförmåga. Undan 
för nya ess!

☆ ☆ ☆

Tage Flisbergs enastående insats in
om svensk och internationell bordten
nis har varit ett mångårigt glädjeämne 
under tre decennier (30-, 40- och 50-
talen), men samtidigt har Svenska 
bordtennisförbundets ledning oförtövat 
arbetat på bred front bland ungdomen 
för att finna och fostra hans efter
trädare. Det är många som hunnit bli 
kallade »kronprinsar» innan Kungen 
från Norrköping beslöt sig för att fri
villigt abdikera, mätt på mästerskap 
och ära i internationella sammanhang.

Så sent som till VM 1959 försökte 
man övertala Flisan att lägga sig i 
allvarlig träning, ty den nya svenska 
given hade dä ännu inte resulterat i 
full hand. I år är emellertid den unga 
generationen fullvuxen och kan ställa 
ett komplett landslag på benen. Efter
som de yngsta tillskotten är fjolårs
juniorerna Hasse Alsér från Borås och 
Stellan Bengtsson från Falkenberg 
samt på spinnsidan blott 15-åriga små
landsflickorna Lena Guntsch och Britt 
Andersson talar emellertid allting för

10
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Handbollen har ju inte varje decennium 
burit fram guld och ära, men juniorflickorna 
blev svenska mästarinnor 1967. Elfving och 
Frisk är för övrigt med sina fem mästerskap 
vardera långt framme när det gäller att kora 
60-talets djurgårdare. I hård konkurrens med 
ledartrojkan Arne Grunander — Sigge Bergh 
— Gunnar Lundqvist och Gösta Knivsta 
Sandberg, tongivande i samtliga guldlag 
både i ishockey och fotboll, ger jag enväldigt 
pingisens Björne Mellström hederstiteln. 
Han vann bara på 60-talet åtta SM, i singel, 
dubbel, mixed och lag. Björne Mellis är inte 
bara djurgårdare utan också söderkis i 
kvadrat:

— Jag var ganska kaxig på den tiden. Vid 
ett SM kom folk fram och frågade hur det 
skulle gå. Jag sa som jag tyckte, att jag inte 
hajade hur jag skulle kunna få stryk. Här 
finns bara 127 torskar och så jag. Och det 
gjorde ju folk galna. Men jag tappade bara ett 
set och tog SM, berättar Björne.

Eftersom jag fått order att vara personlig i 
min syn på Djurgårdens 60-tal, så tar jag mig 
rätten att konstatera att decenniet inte bara 
var Djurgårdens — utan också mitt. I början 
av 1960 fick jag min första fasta journalistan
ställning på gamla klassiska Idrottsbladet, 
IB, på Tunnelgatan 3. Jag gick först på prov 
en månad och fick sen stanna med en må
nadslön på 450 kronor.

Djurgårdssympatier spirade på IB:s redak
tion; hos Wolf Lyberg, Sverker Benson, den 
fenomenale redigeraren Benno Lennmark 
och Palle Brewitz. Palle hade dock MFF:s sto
ra märke på kavajslaget, men förklarade det 
med orden: ”man vet aldrig när man spring

SE-special: TOMMY ENGSTRAND — RONNY KARLSSON (foto)

SE testade Kerj under 
matchen: Nära hjärtsnörp!

En pulsmätare manövrerad av en GCi-fysiolog 
avslöjade det hektiska känslolivet hos »Världens 

mesta djurgårdare» under Guldfinalen. 
Övre kurvan: lägsta puls 135 slag i minuten. Nedre 
kurvan: högsta puls 178 slag. Normal puls: 70—75!

er på Eric”. Hövdingen i MFF, Eric Persson, 
hörde till Palles många vänner och märket 
var en present till den fine stilisten och humo
risten. Men alla vi djurgårdare var förstås 
bara jollar som guppade runt fyrbåken AIK:
arnas AIK:are Torsten Tegnér, den vitale och 
originelle chefredaktören, som en gång blivit 
svensk mästare i bandy för vår ärkerival.

Jag skulle fylla 21 senare under året, jag fick 
resa, se och beskriva idrott — och jag fick be
talt för det. Och mitt Djurgården noterade 
framgångar var än föreningen drog fram. Li
vet lekte...

SE tar EKG på DIF-hjärta
På IB fanns den gamle fine telefonmottaga
ren Arild Waeger, djurgårdare in i märgen i 
den långa svajiga kroppen. Han behärskades 
av den milda pessimism, som jag funnit som 
kännetecknande för en hel del djurgårdare. 
Vad sägs om den här episoden med Arild 
som huvudperson:

Djurgården i ishockeyslutspel mot AIK på 
Hovet på 60-talet. Det handlade om bäst sam
manlagt i två matcher. Den första hade de 
våra vunnit med 6—1, och nu ledde Rolle 
Stoltz & Co med 7—0 i den andra matchen. 
Totalt 13—1 med någon minut kvar att spela. 
Då fick en gnagare tag på pucken och lycka
des pillra in den i mål.

Arild, som satt framför mig på pressläkta
ren, vände sig om, såg ut som om världens 
undergång närmade sig och sa med en själv
bekräftande blick: ”Jojo, nu börjas det...”

Bäste kompis med Arild var Kerj Jonsson, 
en annan legendarisk djurgårdssupporter 
och sportskribent. Kerjs hjärta klappade lika 
intensivt för DIF som Arild Waegers. Ibland 
klappade det till och med livsfarligt intensivt. 
Efter IB-tiden på 60-talet jobbade jag ett par år 
på SE, den tuffa bildtidningen som tyvärr 
sköljdes bort i porrvågen. När Djurgården 
spelade allsvensk seriefinal i fotboll mot IFK 
Norrköping den sista omgången 1966 så be
slöt vi oss för att göra ett udda reportage. Vi 
skulle under matchens gång ta EKG på Kerj, 
som villigt ställde upp, och högst upp på en 
av de utsålda läktarna snördes in i sladdar 
och kopplades till apparater. Kerj var spänd 
och askgrå i ansiktet. Redan en kvart före 
matchen gjorde nålen kraftiga utslag — allt
medan Kerj höll låda om att: ”Jag känner på 
mig att det inte går vägen för grabbarna 
idag.”

Några minuter efter avspark slog nålen i 
botten. Kerj var fruktansvärt nervös och 
GCI:s Göran Agnevik som skötte provtag
ningen, föreslog viskande att vi skulle avslu
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ta testet och kalla på läkare. Men Djurgården 
vann med 3—0, tog allsvenskt guld för andra 
gången under detta framgångsrika 60-tal, 
och Kerjs hjärta höll. De rekordutslag som 
nålen gjorde vid de tre målen får väl kallas 
positiv stress.

Cykelbudet under eken
Stockholmstidningen är ytterligare en tid
ning som inte längre finns. Ta en titt på 
Stockens första sportsida en vinterdag 1962. 
Så vacker att varje djurgårdsöga tåras. DIF 
obesegrat i fem olika serier. Den nybildade 
tennissektionen med ”lirarnas lirare” Janne 
Lundqvist ledde sin serie, handbollslaget 
hade 26 poäng efter 13 omgångar, ishockey
laget toppade med 27 av 28 möjliga poäng, 
herrlaget i bordtennis ledde före Norrby och 
bandylaget intog visserligen inte första plat
sen i division 1 norra, men hade bara släppt 
en poäng. Även brottningslaget hade varit 
etta i sin serie och bowlinglaget var med i tät
striden.

Detta är en av de ljuvligaste djurgårdsda
garna i mitt minne, jämförbar endast med 
den vackra sommardag 1955 när DIF tog sitt 
första SM i fotboll i modern tid. Jag var cykel
bud på Nordisk Bokhandel och trampade 
den tunga velocipeden med fyllda boklådor 
både fram och bak, ut till Kungl Djurgården. 
Där intog jag ryggläge under en gammal djur
gårdsek och njöt av den hyllning som suverä
ne tecknaren (och AIK: aren) Rit-Ola gav vårt 
lag. Under rubriken ”Efter 35 år!” utbringa
de Rit-Ola ett fyrfaldigt leve för ”gamla Djur
gården.” Har himlen nånsin varit mer blå? 
Var den inte till och med blårandig...

Småklubbsanda 
i storklubb

Vad låg då bakom DIF:s framgångar? Orsa
kerna är givetvis flera, men en står över alla: 
Djurgården har under alla tider haft förmå
gan att rekrytera goda ledare. Dessa har i sin

De är obesegrade i fem olika serier
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tur skapat den speciella ”djurgårdsandan”. 
Den är inte en myt, utan omvittnas av många 
som längre eller kortare tider har tävlat för 
DIF. Andan finns där, men den är svår att be
skriva. Kanske kommer fotbollens Gunnar 
Lundqvist närmast med orden: — En små
klubbsanda i en storklubb.

Lyssna till en annan entusiast och fram
gångsrik djurgårdare hur han ser på andan, 
Carl-Erik Jätten Eriksson, 3 gånger svensk 
mästare i bobsleigh på 60-talet, sedermera 
också på olympisk poängplats med sin 
”kälke”.

— Jag har alltid hävdat att DIF-andan är 
medfödd. Det går inte att vara riktig djurgår
dare och så plötsligt gå över till AIK. Andan 
finns inom en. Jag skulle aldrig kunna tänka 
mig att tävla för någon annan förening. Det 
var naturligt för mig att gå till DIF när jag bör
jade med bob. Men föreningen hade inte nån 
bob-sektion, så jag fick bilda en själv. ..

Fäktningsledaren Bela Rerrich:

Carl von Essen

Carl-Erik Eriksson t v.

— Jag har aldrig tänkt tanken att inte vara 
djurgårdare. För mej är det en självklarhet att 
vara djurgårdare. Jag har aldrig haft något 
kontrakt med föreningen men alla har hållit 
sina löften och jag har blivit alltigenom juste 
behandlad. Djurgården har inte alltid varit 
en framgångsrik förening, men det handlar 
om ups and downs, precis som i livet självt.

Bela Rerrichs ord förklarar något av DIF-
andan. Bela kom till Sverige i slutet av 50-
talet. Fäktningen är Belas liv och han spred 
sportens evangelium från första stund på 
svensk jord. Bela Rerrich ledde DIF:s fäktare 
till hela 5 SM på 60-talet.

Carl von Essen är en av årtiondets stora 
DIF-fäktare:

— Bela är som ett barn — och detta sagt i or
dets allra mest positiva betydelse. Han har 
barnets öppna sinne och öppna ögon. Han är 
ständigt på jakt efter nyheter som kan tillföra 
fäktningen något. Som ingen annan kan han 
se små detaljer. Samtidigt har han visioner 
och vyer. Bela lär oss respekt för motståndar
na och för varandra. Han är ute efter ”moto
rerna” som ska driva, både i Djurgården och 
i landslaget. Men Bela kan också fara iväg åt 
helvete i detaljer på grund av viljan att prova 
allt nytt, men han utvecklar hela tiden spor
ten och de fäktare han tränar.

Andra stora 60-talsledare i DIF var pingi
sens Erik Extergren, sedermera förbunds
ordförande och internationellt erkänd BT-
ledare, Åke Dunér, Kalle Liliequist, Bo Hed
vall, Åke Erixon, den originelle Henry Nord, 
handbollens Gillis Florsjö, bandyns Åke 
Karlsson, brottningens Helge och Lennart 
Öberg. Hur många duktiga ledare från re
kordåren under 60-talet jag än nämner, så är 
kön närmast oändlig av namn som borde 
vara med...

Bollbegåvningar samlas 
kring nystanet

Bandyn är lillebror bland de stora bollspor
terna. Visserligen har Djurgården spelat sju 
SM-finaler under åren och vid 2 tillfällen bli
vit svenska mästare, senast 1912. Men efter 
sortin ur allsvenskan 1941 har bandysektio
nen kommit i skuggan av storebröderna fot
boll och ishockey. 60-talet betydde dock ett 
uppsving, roligt att följa för oss som samlade 
poäng på frysmärket på Stadion.

Spelåret 1960/61 gick DIF upp i högsta se
rien. I de mest optimistiska kretsarna speku
lerades det i att året 1962 skulle ge SM-guld, 
lagom till minnet av den senaste triumfen. 
Och till en början såg det sensationellt bra ut: 
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i norrgruppen i 61/62 års division 1 var DIF 
obesegrat efter fyra omgångar. Nåväl, nollan 
i förlustkolumnen skulle väl ändå komma att 
raderas ut i samband med bandyklassikern 
Edsbyn? Icke så. Djurgårdens bandy spelade 
”60-talets match” och nådde 3—3 och Arne 
Arvidsson fick med en straffräddning den 
bandykunniga publiken på ön att bara gapa.

I DIF:s bandylag trängdes bollbegåvningar 
med fotboll som huvudsport. De ville ha nå
got att göra och komma samman även under 
den mörka årstiden. Det var Arne Arvidsson, 
fotbollslandslagets målvakt, Knivsta Sand
berg förstås, Lasse Broström, Leif Eriksson 
och Laban Arnesson med flera. Gnistan och 
bollsinnet gjorde dessa allround-lirare farliga 
för vilka bandyspecialister som helst. Kniv
sta var stjärnan, förmodligen ständigt given i 
bandylandslaget, ifall han skulle ha satsat 
enbart på denna sport. Nu var ju Knivsta 
med överallt, VM-spelare både i fotboll och 
ishockey. Gösta Knivsta Sandberg är tider
nas djurgårdare för mig och jag undrar om en 
enskild spelare någonsin har betytt så mycket 
för sin förening som Knivsta för DIF.

Säsongen 62/63 åkte bandylaget ur serien 
ena dagen — och in igen den nästa. Serierna 
lades om och DIF fick ett nådeår som togs bra 
tillvara. 65/66 var det emellertid åter dags för 
respass. Sedan dess har det varit kärvt för 
bandyn, vilket framförallt berott på dåliga 
träningsförhållanden genom åren.

Knivsta Sandberg tar bollen från Västanfors Lars 
Lööv.

DJURGÅRDENS IF Övre raden fr. v.: Jan Åslund, Carl-Göran Öberg, Benny Winthe, Valter Klang, Leif Eriksson, Lars Broström, Lars Arnesson, 
Gösta Sandberg, O. Holmberg. Nedre raden fr. v.: Hans Jansson, Christer Andersson, Arne Arvidsson, Tom Rune, Håkan Persson
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Lars Broström 
DJURGÅRDENS IF

LARS BROSTRÖM (25 år), center
halv. Härjade vilt i Värtan innan 
han kom till Djurgården. Slog di
rekt i allsvenskan där han inte 
har många övermän. Idealisk boll
spelartyp som använder huvudet 
inte bara utvändigt. Bryter bra, 
spelar fram föredömligt och dess
utom alltid på sin plats. Tjänste

Copyright ALIFABOLAGET 
Alfa Sv. Fotbollserien 1957-58. Nr 576

Fotbollen står på öronen
DIF:s fotboll gick in på 60-talet med storm
steg — och stod på öronen direkt. Allsven
skan hade vunnits gloriöst 1959 och DIF var 
favorittippad till seriesegern året därpå. Men 
tyvärr: fotbollens gåva till den då 70-åriga för
eningen var en present som ingen var trakte
rad av: degradering till division 2. Märkligt 
att ett lag som spelade propagandafotboll 
mot femfaldiga europamästarna Real Madrid 
och vann med 2—1, blev näst sist i allsvenska 
omgången efter att ha blivit totalt utspelat 
och förlorat med 1—4 i den sista allsvenska 
omgången mot Norrköping. Tala om ”bogey 
ground” och ”bogey team”: IFK Norrkö
ping i Idrottsparken är skräcken för DIF. 
Hösten 1988 vann Djurgården där — jag tror 
det var den första vinsten någonsin. Tradi
tionens makt inom idrotten kan vara fruk
tansvärt stark.

Trots inledningen skulle 60-talet bli glatt. 
Förutom degradering till division II förde 
nämligen decenniet med sig 2 guld, 2 stora 
silver, 1 litet silver samt ett brons för Djurgår
den. Och här följer ett par stora fotbolls
ögonblick från 60-talet.

En kall oktobersöndag 1964, Djurgården 
mot IFK Göteborg på Råsunda. DIF leder 
med 3—1, det behövs ett mål till för att vinna 
guld. Slutsignalen har redan blåsts i Norrkö
ping där hemmalaget besegrat Malmö FF 
med 3—0. Vid 3—1 vinst för DIF går mäster
skapet till MFF, 4—1 betyder djurgårdsguld. 
Nu står de nervösa skåningarna i Norrköping 
och väntar på slutsignalen från Solna. Då 
rapporteras via radion: straff på Råsunda — 
för DIF. Leif Eriksson har varit på väg ige
nom, men fällts precis på straffområdets 
gräns. Eller var Leif en eller annan centimeter 
inne i straffområdet? Det tycker domaren 
Einar Mårtensson — han blåser straff. DIF 
skickar fram Berndt Andersson, Sump-Hugo 
kallad, inte för att han brukade sumpa givna

Kay Wieståhl och Leif Eriksson.

Bernt Sump-Hugo Andersson dribblar sig förbi IFK 
Göteborgs Nils Johansson.
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chanser utan för att han var från Sumpan, 
Sundbyberg. Sump-Hugo lugn, lagom an
sats, bra träff på bollen och måååål!

Djurgårdens tredje uppsättning fotbolls
guld i modern tid var ett faktum. Vild glädje 
på Råsunda, tung vandring med nedböjda 
huvuden in i omklädningskabysserna för 
MFF-spelarna i Norrköping. Djurgården 
mästare med ett mål till godo...

Ny generation, 
stor sensation

När det allsvenska spelåret 1966 inleddes 
hörde DIF till de lag som nämndes i resone
manget om nedflyttning. Sirius i Uppsala 
gjorde en storsatsning — och den gick ut över 
Djurgården. Sirius i division III skulle upp i

Att spela i div II 1961 var ingen munter upp
levelse för de forna svenska mästarna. Länge 
såg det till råga på allt ut som om DIF skulle 
tvingas vara kvar i tvåan ännu en säsong. 
Men järnkaminerna lade på ett extra kol i 
slutspurten och lyckades norpa åt sig en 
kvalplats mitt framför näsan på IFK Stock
holm. De båda lagen hade samma poäng, 
men DIF ståtade med bättre målskillnad. I 
de sista två matcherna hade djurgårdarna 
öst in mål. Först 11—1 mot IFK Eskilstuna 
hemma, och sedan exakt samma siffror mot 
IFK Sunne borta. Av bara farten vann DIF 
sedan samtliga kvalmatcher och var åter 
uppe i högsta serien. De som visade vägen 
för avancemanget var framförallt Leif & 
Leif, dvs Skiöld och Eriksson, som toppade 
den interna skytteligan. Leif Skiöld var 
värst, mot Eskilstuna gjorde han över hälf
ten av DIF:s mål, sex stycken. Säsongen 
därpå, 1962, visade Leif Skiöld åter sin klass 
genom att vinna allsvenskans skytteliga.

Stående fr. v.: Berndt Andersson, Hans Mild, Leif Eriksson, Hans Karlsson, Hans Nilsson, Boris Johansson, Knäst. fr v.: Torsten 
Furukrantz, Jan Carlsson, Arne Arvidsson, Lars Arnesson, Gösta Sandberg.
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Knivsta hissas efter fotbollsguldet.
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allsvenskan, kosta vad det kosta ville, och till 
den ändan behövdes de bästa spelare landet 
hade, nämligen djurgårdare. Arne Arvids
son, Torsten Furukrantz, Hans Tjalle Mild, 
Leif Eriksson och Hans Nilsson lockades till 
lärdomsstaden. Det påstås att det inte bara 
var den kulturella och bildande atmosfären 
runt läroinstitutionerna som var orsaken...

Fotbollsordföranden Sigge Bergh fick iklä
da sig den riksbekanta värvarrocken, och 
bege sig ut i provinserna för att försöka upp
täcka talanger. Att köpa färdiga storspelare 
var det inte tal om.

— Sigge hade en sällsynt blick för talanger 
och han hade känningar runt om i Sverige, 
människor som ringde och tipsade oss om 
lovande lirare, minns Gunnar Lundqvist, 
mångårig sekreterare i fotbollssektionen.

— Alla föll för Sigge när han kom ut till 
landsorten och träffade tilltänkta nyförvärv, 
deras flickvänner och föräldrar. Sigges taktik 
var att snacka om allt utom fotboll. Beskriva 
vilken fin stad Stockholm var att bo i till 
exempel. Det lyckades för det mesta.

Sigge kom inte tomhänt hem den här gång
en heller, och Djurgården bjöd i seriespelet 
på den ena överraskningen efter den andra 
med ett nästan helt nytt lag.

När det drog ihop sig till sista omgången 
stod DIF och IFK Norrköping mot varandra i 
en ren seriefinal.

Ni vet att Djurgården vann med 3—0, och 
att supportern Kerj Jonsson satt med sina 
EKG-sladdar uppe på läktaren. Här hade så 
gott som samtliga landslagsstjärnor lockats 
bort från DIF, och så går ett gäng okända ung
domar och vinner allsvenskan! Det var en 
stor seger för Djurgården, vunnen tack vare 
att de nya spelarna med en gång anammat 
DIF-andan; fighteregenskaper parade med 
hög effektivitet.

— Men så hade vi också en mycket social 
syn på värvningarna, menar Gunnar Lund
qvist. Vi försökte få med fruarna i samvaron 
så mycket som möjligt. Vi skaffade jobb och 
bostäder, vi åt middag ihop på Stadionhof på 
Sturegatan eller i vårt gamla klubbrum efter 
träningar och matcher. När jag idag möter 
våra gamla lirare så säger dom: ”Gunnar, fan 
va fint vi hade det på den tiden.” Det känns 
skönt.

Ledarteamet Torsten Lindberg-Bo Brattlöf 
ska äras för triumfen -66, likaså spelarna:

Där fanns bland andra den väldige målvak
ten Ronney Pettersson, den starke mittfälta
ren Jan-Erik Prillan Sjöberg, energiknippet 
Kay Wieståhl och så Ormsjös gåva till fot
bollsetablissemanget: Sven Lindman som 
skulle bli en stor tillgång för klubben under 
många år.

Ronney Pettersson

Skruva på dojan, 
sa Mr Djurgården

Naturligtvis fanns också Mr Djurgården med 
i laget. Knivsta Sandberg hade pumpat in 
djurgårdsdygderna i sina unga lagkamrater 
— ”det värsta Gösta visste var en torr tröja 
efter en match”, minns Gunnar Lundqvist. 
Och han bars nu på kompisarnas axlar i ett 
ärevarv efter denna sista match som aktiv i 
fotbollströjan, tillika hans 300:e allsvenska 
match! ”Knivsta, Knivsta, Knivsta”, dånade 
det från Råsundabetongen. Med mina lung
ors fulla kraft stämmer jag in i hyllningarna 
än i dag.

Knivsta personifierade djurgårdsdygder
na. Han var kämpastark, envis, outslitlig och 
oöm. Ibland var han kanske väl oöm. Under 
en match mot Hammarby 1965 spelade han 
med en svårt skadad fot. Doktor Sten-Otto 
Liljedahl hade tidigt på matchdagen under
sökt foten och avrått från spel.

— Skruva på dojan nu, sa Knivsta. Om en 
stund har foten svullnat så att jag inte kom
mer att få in den i skon.

Sagt och gjort: Knivsta gick med fotbolls
skon på sig från klockan 10 på förmiddagen 
och bara med uppbjudande av sina sista kraf
ter lyckades massören Putte Asp efter mat
chen befria honom från pinoredskapet.

— Jag behövde ju den foten att springa 
med, var Knivstas kommentar när han blev 
omplåstrad.

Sigge Bergh i 
värvarrocken.
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Finaldrama: Västra Frölunda svenska hockeymästare i 7 minuter 

TUMBASKOTT SÄKRADE NIONDE SM-TITELN
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◄ Dagens Nyheter den 12 feb 1962.

Hockeysverige ger 
DIF en match

Det var bara någon minut kvar av seriefina
len 1962 i ishockey mellan DIF och det nya 
storlaget Västra Frölunda. Det stod 4—4 och 
en poäng skulle räcka för Djurgårdens nion
de svenska mästerskap. Frölunda hade ska
kat segermaskinen DIF genom att gå från 
0—3 underläge till ledning med 4—3. Ett styc
ke in i den tredje perioden sköt Tumba ett 
mastigt slagskott som gav 4—4, men med Ulf 
Sterner i spetsen spelade Frölunda på chans 
och gastkramade alla DIF-supporters bland 
de nästan 17000 åskådarna på gamla öppna 
Hovet.

Jag var på väg ner mot rinken för att hinna 
med några snabba intervjuer, IB:s presslägg
ning närmade sig. Bakom Djurgårdens mål 
stod Arne Grunander, mannen bakom klub
bens hockeysektion. Det annars rödbrusiga 
ansiktet var närmast kritvitt, hatten hade åkt 
på sned, Grynas var tagen. Hans Djurgården 
var pressat. Det var en ny upplevelse för 
honom...

Klockan tickade: 19.51—19.52 — då fick 
Sterner tag på pucken till höger i DIF:s zon 
och vräkte iväg ett våldsamt slagskott, som 
tog i nätet bredvid målet, bara någon decime

Sven Tumba har 
morgongymnastik 
i Sveriges Radio.

Djurgårdens IF
KURT THULIN (22 är), höger
forward. Bildar en mycket slag
kraftig kedja tillsammans med 
"Tumba" och "Lill-Stöveln." 
Borde vara "Benjamin" i den 
trion men är det inte alls. Kan 
mycket ishockey (landslagsman) 
och har det rätta humöret och 
blicken för den hårda sporten. 
Studerande.

Copyright Alifabolaget

Rolle och Lasse.
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Djurgårdens IF
LEIF SKÖLD (25 är), vänsterfor
ward. Kom till Djurgården från 
AIK i fotboll men har visat sig 
mycket nyttig inom ishockeyn 
också. Har ett utmärkt bollsin
ne att falla tillbaka på. Frisk, 
fräck och framåt på isen. Arbe
tar som elektriker.

Copyright Alifabolaget

Hans Tjalle Mild i hård kamp om pucken med Sovjets 
Vingars Prjazjinikov. 

ter från Grunander. Arne spratt till, stirrade 
som förhäxad på matchuret och i samma 
ögonblick som Hesa Fredrik ljöd tog den sto
re DIF-ledaren tag i mig, och kramade mig så 
att revbenen krasade. Jag har efteråt kollat 
med Grynas — han hade ingen aning om vem 
han slöt i sin lyckliga famn. Mästerskapet, 
det femte i rad, det tredje under 60-talet, var 
vunnet efter en pärs som förebådade hårdare 
tider...

Det blev ett SM till under 60-talet, året där
på. Djurgårdens ishockey hade stått i en

De tre tjugoåriga MoDo-spelarna Henna 
Svensson, Kent Lindgren och Björn Palm
qvist bildade den sk baby-kedjan, som sä
songen 1964/65 överraskade motståndarna 
genom sin respektlöshet och målfarlighet.

Samma säsong tvingades DIF spela i ned
flyttningsserien. Ishockeylaget hade missat 
medalj två säsonger i rad och var mitt uppe 
i en generationsväxling. Knivsta, Tjalle och 
Tvillingarna hade slutat. Lasse, Björn och 
Tumba hade inte många säsonger kvar. 
Och den egna återväxten var det dåligt 
med. Djurgården började nu på allvar leta 
ishockeyspelare ute i landet.

Sagt och gjort. 1965 värvade Djurgården 
hela babykedjan. Därmed försvann en stor 
del av MoDos spelarkapital inför framtiden. 
Hockeysverige häpnade över den fräcka 
värvningen och MoDo rasade.

— Det är oförskämt att plocka åt sig en hel 
kedja från en mindre förening, dundrade 
MoDos hockeybas Sven-Olof Sandberg och 
vägrade att godkänna övergången till Djur
gården, vilket fick till följd att Svensson, 
Lindgren och Palmqvist blev avstängda 
större delen av säsongen 1965/66.

Men kedjan kom aldrig att fungera lika 
bra i Stockholm som den hade gjort i Norr
land. Kent Lindgren lämnade DIF efter två 
säsonger och Henna Svensson följde snart 
efter. Björn Palmqvist, däremot, blev en av 
DIF:s absolut bästa spelare i åtskilliga år 
framöver.
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klass för sig från slutet av 50-talet fram till 
1964. Detta var en tid då DIF spelade 56 serie
matcher i följd utan nederlag! Laget var först 
med att använda tre kedjor och utgjorde un
der många år grundstommen i Tre Kronor.

Spelarpersonligheterna stod som spön i 
backen under den här epoken. På 60-talet 
märktes främst: backfarbröderna Stoltz och 
Björn (bägge vill ha ett ord med i laget när 
Sveriges repliksnabbaste idrottsman utses), 
den vilde Tumba, publikgunstlingen med tu
sen olika projekt på gång samtidigt och med 
skott och finter som dittills aldrig skådats, 
den fruktansvärde stridshästen Hans Tjalle 
Mild, vidare nykomlingarna; ilsnabbe Kurre 
Thulin och nyttige allroundspelaren Lill-
Stöveln Öberg. Och så givetvis Knivsta, all
svensk i fotboll, bandy och ishockey under 
ett par år i början av 60-talet.

Djurgårdens ishockey var inte ett självspe
lande piano; ett berömvärt ledararbete gjor
des av Lasse Nordvall — Lasse Lindgren — 
John Candelius, tränaren Arne Strömberg, 
Yngve Carlsson, Ungdomsledaren Filip Carls
son och så storpappa Arne Grunander.

Djurgården var före sin tid inom svensk is
hockey. Men en föraning om att övriga Sveri
ge höll på att komma ikapp gavs den där vin
terkvällen när Sterners sista skott smet tätt 
utanför målvakten Tommy Björkmans kryss. 
Efter mästerskapet 1963 skulle det dröja 20 år 
innan SM-tecknen åter var hemma...

Det äkta paret Gundi Busch och Lill-Lulle Johansson.

Djurgårdens IF
OVE MALMBERG (27 är), höger
back. Fick sin hockeyuppfostran 
i Göta i Stockholm men har nu 
spelat flera säsonger för Djur
gården. En ambitiös, hård och 
bra back som gör mycket nytta i 
det tysta. Lite vårdslös i tack
lingarna men en verklig kämpe. 
Tjänsteman.

Copyright Alifabolaget

Stående fr. v.: Kurt Thulin, Gösta Sandberg, Sven Johansson, Leif Skiöld, Roland Stoltz, Gösta Westerlund, Hans Mild, Carl-Göran 
Öberg, Åke Rydberg. Knästående fr. v.: Eddie Wingren, Tommy Björkman, Lasse Björn, Kurt Svensson, Hans Stergel, Ove Malmberg
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Isprinsessa får hockeykung
En av Djurgårdens stora ishockeyspelare ge
nom åren, Gösta Lill-Lulle Johansson drog 
till Västtyskland på 50-talet. Han kom hem 
som en än bättre spelare och dessutom i säll
skap med en vacker kvinna. Gundi Busch 
hette hon, världsmästarinna i konståkning 
1954, samma år vann hon även EM. De två 
gifte sig och beslöt sig för att stanna i Sverige 
— ett beslut som kom att göra Djurgården till 
landets ledande konståkningsklubb under 
60-talet.

Konståkningssektionen hade bildats 1956 
på initiativ av mångåriga ordföranden i dam
sektionen, Anna Dettner. Djurgården satsa
de i början på de yngsta konståkningstalang
erna och tävlade enbart i juniorklassen. Snart 
knöts den gamle mästeråkaren Hasse Lindh 
till sektionen som tränare. Och framgångar
na började också komma smygande, med bra 
resultat i till exempel JSM.

1964 bestämde sig Gundi Busch, som då 
var etablerad tränare i Sverige, för att lämna 
sin dåvarande klubb SASK och istället gå 
med i Djurgården. Med till den nya klubben 
följde hennes mycket lovande adepter Britt 
Elfving och Görel Sigurdsson.

I och med övergången började Djurgår
dens storhetsperiod i konståkning. 1964 var 
Britt Elfving tvåa i SM, men året efter stod 
hon som mästare och Görel Sigurdsson var 
då tvåa. Britt vann sedan varje SM fram till 
och med 1969. Ofta hade hon Görel Sigurds
son och Christina Carlsson, som varit med 
från starten i DIF, strax efter sig på prislistan

Den breda elitklubben DIF representeras här av Lill-
Stöveln Öberg, ishockey, Elisabeth Thorsson, bord
tennis, Rolf Andersson, cykel. För dagen är dock alla 
involverade i ett cykellopp.

Britt Elfving

— i SM -65 tar man hem de tre första platser
na. En annan djurgårdare som placerade sig 
högt i resultatlistorna var Christina Skarby, 
dotter till den utmärkte sektionsordföranden 
Arne Skarby.

Andra ledare, tillika föräldrar, som slet hårt 
för sektionen var Ulla och Gunnar Sigurds
son. Gunnar är för övrigt en av Sveriges mest 
meriterade konståkningsdomare. Han har 
dömt vid ett flertal stora internationella täv
lingar som EM och VM.

Och Gundi Busch tränade Djurgårdens 
flickor från tidig höst till dess vårsolen smälte 
isarna, på kvällar, söndagar och när de hade 
håltimmar i skolan. De höll till på den lilla is
banan vid Tennisstadion, på Östermalms IP 
eller på Stora Mossen, och även inne i gamla 
Hovet när taket där väl kommit på plats. Hon 
hade ingen lön från Djurgården, utan ställde 
upp för att hon hade känsla för föreningen. 
Hon fick lite pengar av ungdomarnas föräld
rar, och hon var i långa tider som en andra 
mamma för sina flickor.

Gundi började själv träna konståkning 
som 4-åring. Hela hennes uppväxt och barn
dom handlade om träning och tävlingar, och 
hon tränade i snitt åtta timmar om dagen. Det 
var otroligt svårt att nå världstoppen i konst
åkning. Hon tränade balett, smidighetsgym
nastik, kondition vid sidan av all tid på isen.

Därför var det något av en kulturchock för 
Gundi att möta de svenska realiteterna i sam
manhanget.

— Flickorna hade inte tid att träna mer än 
ett par timmar om dagen. Förresten fick dom 
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inte träna mer för föräldrarna. På den tiden 
satsades det mycket på skolan, läxor skulle 
göras, tider skulle passas.

— Jag upptäckte begåvningar som mycket 
väl skulle ha kunnat bli stora namn även in
ternationellt. Men att träna två timmar om 
dagen räcker inte. En viss nivå kan man nå, 
men inte mer.

Britt Elfving var i början av sin karriär när 
Gundi tog hand om henne. Britt tränade am
bitiöst och hade enligt Gundi kunnat bli 
bland de tio bästa i världen.

— Men det fattades pengar. När Britt skul
le till en uttagningstävling inför OS i Ins
bruck 1964, fanns det helt enkelt inga medel. 
Då blev jag riktigt arg — fast det hjälpte ju inte 
heller...

Sextiotalets nykomlingar
Cykel, Tennis och Bob

På 60-talet startades tre nya sektioner inom 
föreningen: cykel, tennis och bobsleigh. Där
med fanns det hela 18 sektioner. I början av 
decenniet hade DIF över 2000 medlemmar 
och var en av de största idrottsföreningarna i 
vårt land.

De nya sektionerna var en medveten sats
ning, om än icke ekonomiskt framsynt. Djur
gården skulle vara den breda elitklubben, 
alla skulle få plats; backhoppare bredvid 
pingislirare, bobåkare sida vid sida med fäk
tare. Alla sektioner hade eget ekonomiskt an
svar. Det lät bra i teorin, men i praktiken var 
det fotbolls- och ishockeysektionen som fick 
skjuta till av sina medel.

— Djurgården hade ju ett namn som stor
klubb. Därför gick jag dit när jag fick höra att 
dom skulle satsa på cykel, säger Gunnar Gö
ransson som tillsammans med två etablerade 
landslagsmän, Herbert Dahlbom och Oswald

Gunnar Göransson och Oswald Johansson.

Johansson, trampade hem fyra SM åt DIF på 
60-talet.

Richard Zacharias hette mannen bakom 
tennissektionen. Zacharias hade alltid haft 
ett gott öga till Jan-Erik Lundqvist och varit 
rådgivare när Janne, liten och tunn, i späd 
tennisålder, varit illa ute mot äldre och större 
motståndare. Så kom det sig att Jan-Erik 
Lundqvist ställde upp för farbror Richard, 
när denne kallade till DIF-spel 1960.

Janne bidrog med sex av totalt tio SM-
tecken, och en poäng i sammanhanget är att 
han blev svensk mästare i dubbel, både inne 
och ute, tillsammans med Davis Cup-kom
pisen och AIK:aren (!) Ulf Schmidt.

Tvillingklubbar, va’re ja!
Jan-Erik Lundqvist var under 60-talet DIF:s 

internationellt mest kände medlem, rankad 
bland de tio bästa tennisspelarna i världen. 
Om Janne inte fått för sig att han inte kunde 
spela på Wimbledons gräs, så skulle kanske 
Djurgården haft en Wimbledon-segrare tio år 
före Björn Borg...

1963 skar det sig mellan stridbare tennis
ledaren Zacharias och DIF:s överstyrelse. 
Zacharias tog helt sonika med sig hela tennis
sektionen med Janne Lundqvist och Jonte 
Sjögren, senare Davis Cup-kapten och Wi
lander-tränare, i spetsen, spatserade ut från 
Klocktornet och bildade eget — Malmens TK.

Jan-Erik Lundqvist
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Björne Mellström fixerar bollen i SM-finalen 1962 mot 
Landskronas Georg Gamba Karlsson. En match som 
Mellis vinner.

Fattigdom tvingar DIF 
från bordet

Djurgårdens bordtennis på 60-talet liknade 
fotbollslagets tröjor, den svängde mellan 
ljusblått och nattsvart. Herrlaget vann all
svenskan tre gånger, damlaget en gång. Stor
stjärnorna Elisabeth Thorsson och Björne 
Mellström tog totalt 11 SM, tre för Elisabeth, 
åtta för Björne. Dock skulle mörkare tider 
komma; i mitten av decenniet fanns inga lira
re av klass kvar. Herrlaget gav upp den all
svenska platsen och fick börja om allra längst 
ner i seriesystemet och damernas bordtennis 
lades ned. Björne Mellström ser tillbaka:

— Egentligen var det onödigt det som hän
de efter de stora åren. Våra ledare hajade nog 
inte att även pingisen höll på att lämna ama

törstadiet. Vi behövde nya lirare, och jag tja
tade på ledningen att vi skulle köpa in Kjell 
Johansson och Carl-Johan Bernhardt. Kjell 
hade ju fått sitt stora genombrott i Eskilstuna 
och han ville komma till Djurgården. Inte 
gratis dock, han ville bli ersatt med några tu
senlappar. Tiden gick och ingen agerade för 
att värva Kjell, så han hamnade i Sölvesborg. 
Då tröttnade jag också och skrev på för Engel
brektspojkarna.

— Jag har för mej att bingon gick bra på den 
där tiden, så vi hade pengar att vara med och 
locka storspelare till oss. Du förstår vad det 
hade betytt rekryteringsmässigt ifall vi hade 
fått Kjell Hammaren och Bernhardt. Då hade 
ju alla talanger kommit till Djurgården och vi 
hade kunnat fortsätta att dominera.

Men ekonomiskt ansvariga inom förening
en menade att det inte fanns någon chans att 
hänga med i penningkarusellen. Seriepingis 
har aldrig varit någon publiksport, och skul
derna växte sektionen över huvudet. I Djur
gårdaren 67—68 saxar jag följande som berät
tar en del om kalla ekonomiska realiteter med 
anledning av att DIF:s nya lag vunnit en lägre 
serie och var på väg uppåt igen: ”Hotet om 
att än en gång nå fram till allsvenskan är än så 
länge inte högaktuellt. Tids nog kommer det 
bekymret.”

Pingislirare i Djurgården under de stora 
åren på 60-talet var förutom Björne Mellström 
också Anton Bolgar, Åke Rakell, Pille Hey
derdahl och Hans Weltenius. Curre Öster
holm får jag inte glömma. Såvitt bekant den 
ende aktive som har representerat alla de tre 
stora stockholmsföreningarna Djurgården, 
AIK och Hammarby.

Efter det att Elisabeth Thorsson slutat med 
bordtennisen 1961 var Siv Pettersson bästa 
djurgårdsdam. Hon tog ett SM-tecken i dam
dubbel 1965.

Benny, lohnny och Edvin Vesterby.
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Edvin Vesterby pryder Djurgårdarens omslag.

Från Vesterby till Vesterby
Kraftsporterna boxning och brottning var på
litliga SM-leverantörer under 60-talet. Totalt 
22 SM-titlar, tretton för brottningen och nio 
för boxningen.

Djurgården hade en bra brottningstrupp 
på 60-talet. 1961 erövrade man första platsen 
i fri stil i det första lag-SM i brottning som nå
gonsin hållits. SM-segern gick i repris 1965. 
Ankare i båda dessa lag var Edvin Vesterby 
och Bengt Fridh.

Edvin Vesterby är stilbildare inom Djurgår
dens brottning. Pålitlig, lojal, och med en vil
ja som kan försätta berg. Han tog sex SM på 

60-talet. Ändå undrar jag om inte Edvin blev 
som allra stoltast när sonen Benny vid 16 års 
ålder blev svensk bantam-mästare 1969.

Från fäder skall det komma...
Bengt Fridh inledde sin brottningskarriär 

på 50-talet och hade det tvivelaktiga nöjet att 
på 60-talet få positionen som den eviga tvåan. 
Visserligen blev det två lag-SM, men den rik
tiga fullträffen i individuella SM vägrade in
finna sig. Närmast var han 1964, då han som 
welterviktare kom tvåa två gånger, i både 
grekisk-romersk- och fri stil.

Antal Lazlo var ytterligare en djurgårdare 
från 50-talet som brottades framgångsrikt de
cenniet senare. Han var med i laget 1965 och 
hade vunnit två individuella SM tidigare un
der 60-talet.
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Bo Grebbert

Kronofogde Sjöholm vill 
sätt P för boxningen

Det började blåsa motvind för boxningsspor
ten på 1960-talet. Medan proffsboxningen 
ännu en tid surfade på vågorna från Ingemar 
Johanssons VM-titel 1959, och den ena ”ga
lan” efter den andra arrangerades, jagades 
sporten intensivt av folkpartiriksdagsmän
nen Yngve Hamrin i Jönköping och Sten Sjö
holm i Helsingborg. Den 1 januari 1970 för
bjöds också alla former av professionell box
ning i Sverige, inte bara matcher utan också 
träning. Segern blev dock inte total för box
ningsmotståndarna; amatörboxningen fick 
en ”nådatid” — ja, exakt så uttryckte sig för
budsivrarna. Den kom att omgärdas av än 
mer rigorösa regler och detta ska på intet sätt 
kritiseras, utan noteras med tacksamhet.

Även Djurgårdens boxare fick känna av 
tidsandan. 60-talet kom ju att bli det röda och 
radikala årtiondet. Många radikala och intel
lektuella såg över axeln på sport i allmänhet, 
och kanske boxning i synnerhet.

Paradoxalt nog — boxningen är ju den mest 
genuina arbetarsport som finns och de hög
röstade på barrikaderna gjorde ju allt för att 
solidarisera sig med arbetarklassen. Men för 
velourfolket var boxningen bara rå och pri
mitiv.

Trots den negativa trenden blev 60-talet 
som tidigare nämnts mycket framgångsrikt

Djurgården börjar 1960 med en boxningsskola för 
barn och ungdomar i träningslokalen på Pontonjär
gatan.

för djurgårdsboxarna. Nio svenska mäster
skap bärgades och när decenniet ändades 
ståtade DIF med totalt 49 SM och höll därmed 
positionen som Sveriges näst bästa box
ningsklubb efter Linnéa, men klart före göte
borgska Redbergslid, där Ingemar Johansson 
inledde sin sagolika karriär.

Djurgården kontrar 
med tre P:n

Boxarna höll under 60-talet fortfarande till 
på Pontonjärgatan på Kungsholmen. Ledar
na Bengt Modigh och Torsten Almqvist sat
sade all tid och sig själva och gjorde berömli
ga gärningar med talangerna och de mindre 
bemedlade. Ove Larsson hette den förste 
djurgårdare som blev svensk mästare detta 
årtionde. Han vann lättviktstiteln 1961. 
Två år senare ståtade DIF med tre mästare; 
Hans Pincoffs i flugvikt, Ove Ljungqvist i 
lättvikt och Teofil Pollex i mellanvikt. Året 
därpå blev Djurgården bästa klubb i SM med 
Pincoffs och Pollex som mästare på nytt, och 
sitt tredje raka mästerskap tog Hasse Pincoffs
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året därpå då han vägde in i bantamvikt. Yt
terligare två svenska mästare frambringades 
av Djurgården på 60-talet; Bo Grebbert vann 
i fjädervikt 1968, och Carl-Axel Putte Palm 
segrade i samma klass året efter.

Det blev också Putte Palm förunnat att vin
na Djurgårdens 50:e svenska mästerskap i 
boxning när han stod som segrare 1970, men 
det tillhör ju ett annat kapitel.

De tre P-na, Pincoffs, Pollex och Palm, är 
givetvis bland de bästa som djurgårdsbox
ningen fått fram genom alla tider. Pincoffs, 
teknikern med intuitiv snabbhet i händer och 
fötter är en av Sveriges stora boxare i de lätta
re klasserna. Pollex, en fighter och knock-
out-kung som blev det stora namnet i Eriks
dalhallen efter 50-talets bejublade Lennart 
Risberg. Teofil Pollex var avhoppad polack 
och den kräsna stockholmspubliken tog ho
nom med en gång till sina hjärtan. En av våra 
största, alla kategorier, i de lätta klasserna 
skrev jag om Pincoffs — det omdömet gäller i 
allra högsta grad också Putte Palm.

En annan boxningsprofil som sedermera 
skulle göra en utmärkt insats som rikstränare 
blev svensk juniormästare under detta år
tionde; Sten Berglund.

Allt som allt: trots att pengarna tröt och 
sponsorerna i någon större omfattning ännu 
ej gjort sin entré i idrotten, och trots att det

inte ansågs ”fint” att boxas gjorde boxnings
sektionen utmärkt propaganda för Djurgår
den på 60-talet. Ledare och boxare visade den 
rätta djurgårdsandan — återigen.

Carl-Axel Putte Palm th.

Teofil Pollex t h.



174 TOMMY ENGSTRAND

Yngst och bäst
Pia Degermark, 17, fick 
årets pris vid filmfestivalen 
i Cannes — hon fick det för 
sin debutroll i ”Elvira Ma
digan” där hon spelar mot 
Thommy Berggren. Det är 
Bo Widerbergs förtjänst, a 
Pia, innan hon i ilfart fick 
bege sig till Cannes och 

kvällens avslutningsgala.

Kathinka och Elvira genom 
framtidens portar

När 60-talet inleddes var skidsektionen Djur
gårdens mest merittyngda. Hela 66 SM hade 
skidåkare och backhoppare vunnit åt DIF, 
fördelade på 43 individuella tecken och 23 i 
lag. Och det skulle bli fler SM-vinster under 
decenniet, även om de namnkunniga back
hopparna inte riktigt fick till det.

Kathinka Frisk hette en mörkhårig, vacker 
flicka som redan 1959 kom hem från Schweiz 
där hon studerade och vann sitt och Djurgår
dens första SM i störtlopp. Det skulle bli yt
terligare fyra titlar för Kathinka, tre i stört
lopp och ett i storslalom.

Tidningen Djurgårdaren citerade i tidigt 
60-tal en mening från en norrländsk avisa: 
”Den enda skidförening söder om Dalälven 
som norrlänningar fruktar.” Det lät det...

Jag ber Erland Almqvist, som lärde sig åka 
utför i S:t Anton i Österrike på 20-talet, och 
som var skidordförande och allt-i-allo i Djur
gården under ett antal år på 60-talet, att be
skriva Kathinka Frisk.

— Hon var en lidingöflicka som hamnade i 
en schweizisk flickpension där det gavs ut
märkta möjligheter till alpin åkning. Hon 
kom hem till SM-tävlingarna som en frisk 
fläkt, med en delvis ny stil. Här i Sverige 
hade vi ju alltid åkt i den klassiska österriki
ska sk Arlberg-stilen. Fransmännen höll då 
på att ta över den internationella skidåkning
en och Kathinka hade lärt in den franska sti
len. Den var väl inte så elegant som den vi 
gamla slalomentusiaster använde, och många 
rynkade på näsan åt det nya. Men rasande ef
fektiv var den, rakt på portarna, tempofyllt. 
Kathinka vinklade skidorna och for rakt 
fram. Fullständigt orädd var hon.

Utförsåkning skulle bli 70- och 80-talets in
nesport och ett nymornat intresse märktes 
redan på 60-talet. Ungdomar strömmade till 
backen i Saltsjöbaden (där Djurgården fick 
inkomster från liften). Bland dessa ungdo
mar fanns ett par namn som skulle bli kända 
inom andra verksamhetsfält med tiden. Pia 
Degermark, som gjorde världssensation som 
Elvira Madigan i filmen med samma namn, 
och Göran Zachrisson, TV-sporten, som sva
rat för ett antal uppmärksammade reportage, 
inte minst om utförsåkning.

Någon ny Lill-Einar Olsson skymtade dock 
inte. Djurgårdare ställde varje år upp i Vasa
loppet, men var långt från segerresonemang
en. Backhoppningsgardet var namnkunnigt 
med Folke Mikaelsson och Lill-Holger Karls
son som förgrundsgestalter, den senare OS-

Handboll
Hur många djurgårdare känner till att det 
finns en ort som heter Hornskroken? An
tagligen inte så många, men åtminstone 
borde de som spelade handboll 1962 min
nas namnet. Mot Hornskroken spelade 
nämligen Djurgården kvalmatcher till div 
II. Man vann såväl matcherna hemma i 
Stockholm som borta i Boden och var där
med klara för tvåan för första gången sedan 
40-talet.

Hornskroken uppträdde inte lika diabo
liskt som namnet antydde. Det gjorde inte 
AIK heller, trots att de svarta fallit ned från 
den allsvenska himlen och nu spelade i 
samma serie som Djurgården. Djurgården 
vann nämligen överraskande den första 
derbymatchen.

Djurgården stannade i tvåan några sä
songer. Ett år var laget nära serieseger, men 
höll inte distansen ut. Ett annat år hade man 
redan degraderats då förbundet bestämde 
sig för en serieomläggning som räddade 
kvar DIF.

1968 fick Djurgården ett chockartat be
sked. En av de bästa spelarna, ett nyförvärv 
från Norrland, visade sig inte vara spelklar. 
DIF fråntogs därmed ett antal poäng, och 
efter att ha varit tryggt placerade i mitten av 
tabellen blev man nu jumbo och förvisade 
till div III.

Säsongen därpå vann DIF dock trean och 
var åter redo för derbyn mot AIK.

Kathinka Frisk
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uttagen till spelen i Squaw Valley 1960. Men, 
som sagts, det ville sig inte riktigt för back
hopparna. Kanske beroende på att tränings
möjligheterna blev allt sämre i Stockholm.

Kathinka Frisk var alltså det stora namnet 
bland flickorna i den alpina avdelningen, 
Karl-Ivar Fahlén, sedermera aktiv i Svenska 
Skidförbundets alpina kommitté, hennes 
manlige motsvarighet. Kiffa Fahlén kom tvåa 
i SM i störtlopp på Dundret i Gällivare 1960.

Från Tomtebogatan 
till Globen

Läsaren kan fråga sig: har sportjournalisten 
Engstrand varit hundraprocentigt objektiv 
när han genom åren behandlat Djurgårdens 
alla idrotter i olika medier? Visst är jag blåran
dig djupt in i själen, väckt till insikt i sexårsål
dern på Tomtebogatan i Birkastan.

Lekkamraten Lars-Gunnar från samma 
gata hade flera fingrar med i spelet när det 
gällde att styra mig åt klocktornet till.

Numera är det ofta från Globens pressläk
tare jag följer mitt Djurgården. Journalister 
ska vara obundna. Men i en massmediamans 
liv måste det också finnas utrymme för en pri
vat sektor. Där finns för mig Djurgårdens Id
rottsförening. Jag kan dock med gott samvete 
säga att jag aldrig i skrift eller tal favoriserat 
DIF. Snarare tvärtom. På en träff hos Svens
ka Fotbollsförbundet blev jag en gång ankla
gad för att ”å det grövsta” ha skällt ut Djur
gården i en match i början på 70-talet. Djur
gården på Stadion mot Norrköping visade 
upp en fruktansvärd ineffektivitet. Bollen låg 
ett tiotal gånger på Norrköpings mållinje, 
ändå blev det 1—0 eller möjligen 2—1 till gäs
terna. Jag kände inte igen Djurgården — och 
sa det.

Radioreportern Tommy Engstrand intervjuar Tre Kro
nors Mats Åhlberg 1976.

Lill-Holger Karlsson i Fiskartorpsbacken.

Samma sak när DIF i ishockeyns SM-slut
spel 1983 fick en vådlig omgång av Färjestad 
i den första matchen i Karlstad. 6—1 för värm
länningarna.

— Djurgården chanslöst, bortspelat och 
frånåkt, sa jag i radion. Inför den femte och 
avgörande matchen i Göteborg några veckor 
senare mötte jag ledarduon Leif Boork/Putte 
Carlsson på ett hotell.

— Får vi ett objektivt referat idag, eller ska 
du låta som i Karlstad, frågade de och deras 
ögon tycktes leta efter ett AIK-märke på min 
jacka.

Men i stort har jag klarat balansgången. 
Kanske har jag vid några tillfällen agat den 
jag älskar, det brukar ju vara så...

Nu fyller DIF 100 år. Mina djurgårdsmin
nen går 40 år tillbaka i tiden. Ljusa och mör
ka. 60-talet som jag här fragmentariskt har 
försökt klä i egna ord var nästan bara ljust. 
Sen dess har som bekant tillvaron skuggats 
till och från. Men helt i skymundan hamnar 
aldrig Djurgårdens Idrottsförening.

Tommy Engstrand f 1939. Reporter på Idrottsbla
det under 60-talets första hälft. Därefter på klas
siska bildtidningen SE. Kom till radions sportre
daktion 1968, där han var chef 1979—87. Som 
många sportkollegor också verksam inom 
underhållnings-TV. Numera frilans, bl a som 
sportkommentator på TV 3.
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1970
1980

Salvador Allende

Richard Nixon

1970
2 februari avlider brittiske filo
sofen och matematikern Bert
rand Russel 97 år gammal.

Från Storbritannien meddelas 
att The Beatles nu definitivt 
splittrats.

1 maj marscherar amerikanska 
trupper in i Kambodja.

18 september avlider 28-årige 
Jimi Hendrix. Hendrix förnyade 
rockmusiken genom sitt unika 
sätt att utnyttja elgitarrens klang
möjligheter. 4 oktober tystnar 
för alltid den själfyllda rösten 
hos 27-åriga sångerskan Janis 
Joplin.

Anwar Sadat blir ny egyptisk 
president efter bortgångne Ga
mal Abdel Nasser.

1971
Genom en blodig statskupp gri
per generalmajor Idi Amin mak
ten i Uganda.

3 juli dör en av de stora person
ligheterna från 60-talets rock
scen: Jim Morrison, sångare i 
the Doors.

1972
30 januari, ”Bloody Sunday”, 
dödas 13 människor i London
derry på Nordirland vid sam
mandrabbningar mellan brittis
ka soldater och katolska de
monstranter.

25-årige engelske sångaren och 
låtskrivaren David Bowie slår 
igenom med albumet The rise

David Bowie

and fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars. Bowies bland
ning av raffinerad popmusik 
och utstuderad image återfinns 
även hos andra artister som 
Roxy Music och Alice Cooper.

Fem män grips på bar gärning 
när de bryter sig in i det demo
kratiska partiets högkvarter 
Watergate i Washington. De 
handlar på uppdrag från repu
blikanerna, sanktionerat på högs
ta nivå. President Richard Nixon 
tvingas avgå.

5 september tar sig arabiska ge
rillamän ur gruppen ”Svarta 
september” in i Münchens OS-
by. Elva israeliska idrottsmän 
dödas.

Publikfavorit under OS i Mün
chen blir 15-åriga ryska gym
nastikflickan Olga Korbut — 
Sparven från Minsk.

1973
27 januari undertecknar USA 
och Nordvietnam ett vapenstille
ståndsavtal.

Militären griper makten i Chile 
11 september. Socialistiske pre
sidenten Salvador Allende dör 
vid kuppen. Militärjuntan an
vänder fotbollsstadion i Santia
go som fångläger. Cirka 5000 
människor dödas.

I november störtas Papadopou
los militärregering i Grekland.

1974
Amerikanske tidningskungen 
Randolph Hearsts dotter Patricia 
kidnappas av den anarkistiska 
gruppen SLA.

Västtyskland vinner VM i fotboll 
på hemmaplan. Sverige gör en 
utmärkt insats och blir femma ef
ter strålande spel av bland andra 
Ronnie Hellström och Ralf Ed
ström.

I juni inleder Frankrike en serie 
kärnvapenprov vid Muruoa
atollen.

1975
För trettonde gången försvarar 
Muhammad Ali sin VM-titel i 
tungviktsboxning. Utmanaren 
Joe Frazier ger upp efter 14 ron
der.

Amerikanske sångaren och gitar
risten Bruce Springsteen får vid 
25 års ålder stort genombrott 
med sitt tredje album Bom to 
Run.

35 stater undertecknar i Helsing
fors ett avtal om säkerhet och 
samarbete. Alla länder lovar att 
respektera de mänskliga rättig
heterna.

Gisslandramat i Münchens OS-by.

Efter spanske diktatorn Francos 
död 20 november blir prins Juan 
Carlos ny statschef och demokra
tin börjar spira.

Fotbollsstadion i Santiago.
Belfast, Nordirland.
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Aldo Moro hittas mördad.

Ayatollah Khomeini

Norska nobelkommittén tilldelar 
ryske fysikern Andrej Sacharov 
fredspriset 1975. Sacharov får 
inget visum för att resa till Oslo 
och delta i prisceremonin.

1976
Amerikanska filmen Gökboet med 
Jack Nicholson i huvudrollen 
erövrar fem Oscar.

President Isabel Peron grips och 
sätts i husarrest när en militär
junta övertar makten i Argen
tina.

1977
På nyårsdagen publiceras Char
ta 77 i Prag. Förre inrikesminis
tern Hajek, filosofen Patocka, 
dramatikern Havel och ytterli
gare 253 konstnärer och intel
lektuella har undertecknat ma
nifestet som syftar till att pressa 
tjeckoslovakiska regeringen att 
följa Helsingforsavtalet från 
1975.

I Västtyskland mördas riksåkla
garen Siegfrid Buback och ar
betsgivarnas ordförande Hans-
Martin Schleyer av terrorister.

Mao Tse-tungs änka och tre 
andra, ”de fyras gäng”, ute
sluts i juli ur det kinesiska 
kommunistpartiet.

1978
I Rom mördas ledaren för det 
kristdemokratiska partiet Aldo 
Moro av Röda brigaderna.

Nobels fredspris delas mellan 
Egyptens och Israels ledare: 
Anwar Sadat och Menachem 
Begin.

1979
16 januari lämnar shahen och 
hans familj Iran för ”en tids ut
landsvistelse.” Detta blir upp
takten till den iranska revolutio
nen. 1 februari återvänder den 
shiamuslimske ledaren ayatol
lah Khomeini från Paris efter 15 
år i exil. 11 februari upplöses na
tionalförsamlingen Fyra dagar 

senare inleds rättegångar mot 
shahens anhängare som resul
terar i dödsdomar. Ayatollah 
Khomeini utropar den islamska 
republiken 1 april.

28 mars inträffar ett haveri i 
kärnkraftverket i Harrisburg i 
USA. En härdsmälta är nära.

Margaret Thatcher blir Storbri
tanniens första kvinnliga pre
miärminister.

Nicaraguanske diktatorn Anas
tasio Somoza flyr till USA och 
den sandinistiska motstånds
rörelsen tar makten.

Hans-Martin Schleyer

4 november stormas amerikans
ka ambassaden i Teheran av ira
nier och 80 personer tas som 
gisslan.

26 december går sovjetiska 
trupper in i Afghanistan.

Margaret Thatcher

Harrisburg

Miljöpartiet De gröna bildas i 
Västtyskland.

Världens första provrörsbarn 
föds 26 juli i London.

En religiös sekt under ledning 
av amerikanen Jim Jones begår 
kollektivt självmord.

Gerillamän i Afghanistan.
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1970
1980

1970
Sydkraft AB får tillstånd att 
uppföra Sveriges första kärn
kraftverk i Barsebäck.

Städerskan Maja Ekelöf får i feb
ruari Rabén & Sjögrens littera
turpris för sin roman Rapport 
från en skurhink.

1 april startar de första färg-TV 
sändningarna i landet.

Regissören Roy Andersson de
buterar med En kärlekshistoria. 
Filmen är en skildring av två 
tonåringars kärlek.

Svensken Hannes Alfvén tillde
las nobelpriset i fysik för sina ar
beten inom plasmafysiken.

1971
Jan Troells film efter Vilhelm 
Mobergs roman Utvandrarna 
har premiär.

Jan Guillou

Peter Bratt

18-årige Stellan Bengtsson blir 
singelvärldsmästare i bordten
nis i Nagoya, Japan.

Annonsskatt för tidningar in
förs samtidigt som presstödet 
inrättas.

1972
Europas längsta bro, Ölands
bron, invigs i september av 
kronprins Carl Gustaf.

Under OS i München tar sim
hopperskan Ulrika Knape guld i 
höga hopp och silver i svikt
hopp. Simmaren Gunnar Lars
son tar två guld på 200 resp 400 
m medley.

Carl XVI Gustafs trontal.

1973
Jan Guillou och Peter Bratt pub
licerar i maj en artikel i den ny
startade tidningen Folket i Bild/ 
Kulturfront om Sveriges okän
da spionorganisation, informa
tionsbyrån IB, som understödjs 
av socialdemokraterna. Bratt 
och Guillou döms senare till 
fängelse för spioneri på grund 
av avslöjandet.

15 september avlider kung Gus
taf VI Adolf. Han efterträds på 
tronen av sin sonson Carl XVI 
Gustaf.

1974
På grund av en omfattande olje
kris träder i januari en elranso
nering i kraft.

Riksdagen beslutar om en ny 
grundlag som bland annat inne
bär att kungen endast får cere
moniella uppgifter och att röst
rättsåldern sänks till 18 år.

Svenska popgruppen ABBA vin
ner schlagerfestivalen i Brigh
ton med låten Waterloo. ABBA

gör sedan ett segertåg över värl
den och toppar listorna i många 
länder.

Ny abortlag — under de 12 förs
ta veckorna kan kvinnan själv 
bestämma om hon vill ha abort.

Franska mästerskapet i tennis 
vinns av 18-årige Björn Borg 
från Södertälje. Den jämnårige 
Ingemar Stenmark, tar sin förs
ta världscupseger i slalom i Ma
donna di Campiglio i Italien.

Eyvind Johnson och Harry Mar
tinson tilldelas nobelpriset i lit
teratur.

1975
19-årige Klas Östergren debute
rar med romanen Attila.

Gösta Ekman har huvudrollen i 
Hans Alfredsons film Ägget är 
löst och en viktig roll också i 
Tage Danielssons komedi Släpp 
fångarne loss — det är vår!

19 april kallar statsminister Olof 
Palme den politiska ledningen i 
Tjeckoslovakien för ”diktatu
rens kreatur”.

Sverige vinner Davis Cup i ten
nis.

1976
Astrid Lindgren angriper svens
ka skattesystemet i artikeln 
”Pomperipossa i Monismanien”, 
som publiceras i Expressen.

Socialstyrelsen vill att vi äter 6-8 
brödskivor om dagen i en an
nonskampanj från Brödinstitut
et.

Filmen Utvandrarna

ABBA
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Kungabröllopet

Davis Cup-laget

Riksdagen antar en lag om med
bestämmande på arbetsplatser
na, MBL.

Den 19 juni gifter sig kung Carl 
XVI Gustaf med västtyskan 
Silvia Sommerlath i Storkyrkan 
i Stockholm. Sverige får en ny 
drottning.

Björn Borg vinner som förs
ta svensk herrsingelfinalen i 
Wimbledon.

I Montreal vinner Anders Gär
derud OS-guld på 3000 m hinder 
på världsrekordtiden 8.08.02. 
Det första svenska friidrottsgul
det sedan 1948.

Efter 44 år vid makten får social
demokraterna lämna över rege
ringsansvaret till de borgerliga 
partierna. 7 oktober väljs cen
terpartiets ledare Torbjörn Fäll
din till statsminister av riksda
gen.

1977
I Argentina skottskadas och 
kidnappas 17-åriga svenskan 
Dagmar Hagelin.

Polisen griper 30 personer som 
misstänks för att ha planerat en 
kidnappning av socialdemokra
tiska politikern Anna-Greta 
Leijon.

1 juli försvinner mellanölet.

14 juli föds Victoria Ingrid Alice 
Desirée Bernadotte, svensk 
prinsessa.

I augusti hittas 75 gifttunnor 
som grävts ner på B T Kemis fa
briksområde i Teckomatorp.

1978
Ingemar Stenmark vinner VM-
guld i storslalom och specialsla
lom.

Sverigepremiär för amerikans
ka succén Saturday night fever — 
en film om diskoteksgeneration
en . Huvudrollsinnehavaren 
John Travolta blir stor idol.

11 september avlider racerstjär
nan Ronnie Peterson efter en 
olycka på Monzabanan i Milano.

5 oktober avgår den borgerliga 
trepartiregeringen. Folkpartiet 
och moderaterna accepterar inte 
centerpartiets krav om folkom
röstning i kärnkraftsfrågan. Ola 
Ullsten blir statsminister i en 
folkpartistisk minoritetsregering.

Ingmar Bergmans film Höstsona
ten med Ingrid Bergman och Liv 
Ullman har premiär i oktober.

1979
I januari erkänner ett artonårigt 
vårdbiträde vid Östra sjukhuset 
i Malmö att han dödat 17 åldriga 
patienter genom att hälla rengö
ringsmedel i deras saftglas.

I februari har Lasse Åbergs film 
Repmånad premiär.

20 mars grips 42-årige fd FN-
officeren och SÄPO-inspektören 
Stig Bergling av israelisk polis i 
Tel Aviv. Bergling är misstänkt 
för olaga underrättelseverksam
het och utlämnas till Sverige.

Anna-Greta Leijon skulle föras bort i 
denna låda.



STOCKHOLM

1970 
1980

1970
Sven Tumba snubblar på skrid
skorna vid invigningen, och 
Sovjet vinner före Sverige när 
ishockey-VM för andra året i rad 
avgörs på Hovet.

På gatorna dominerar fortfaran
de det kort-korta modet.

Demonstranter mot Vietnam
kriget kastar ägg på USA:s am
bassadör Jerome Holland vid in
vigningen av USA:s kulturcen
ter.

Stor succé gör 88-öresrevyn på 
restaurang Skeppet i Friham
nen. Revyns skapare Hasse å 
Tage och pianisten Gunnar 
Svensson är de enda medver
kande.

1971
7 april mördas den jugoslaviske 
ambassadören Vladimir Rolovic 
av två kroater från den höger
extremistiska Ustasjarörelsen.

12 maj ska almarna i Kungsträd
gården fällas för att bereda plats 
åt en ny tunnelbanestation. 
Fällningen stoppas av demon
stranter som klättrar upp i de 
gamla träden.

Almarna i Kungsträdgården.

70-talsmode

Sven Tumba

Norrmalmstorgsdramat

1972
Nya stadsdelar skapas på Järva
fältet. Kista, Husby och Akalla 
börjar byggas.

1973
I fem dagar hålls fyra personer 
som gisslan av en k-pistbeväp
nad man på Kreditbankens kon
tor vid Norrmalmstorg. Råna
ren Janne Olsson kräver tre mil
joner i lösensumma samt att 
Clark Olofsson släpps fri och 
gör honom sällskap. När poli
sen gör gasattack ger Olsson 
och Olofsson upp och lämnar 
tillsammans med den oskadade 
gisslan banken.

På Östermalm invigs Fältövers
ten, ett stort, modernt bygg
nadskomplex som innehåller 

parkeringsdäck, köpcentrum, 
arbetsplatser, servicehus och 
”vanliga” lägenheter.

1974
Grekiske tonsättaren och dikta
ren Mikis Theodorakis är närva
rande då hans sångspel Mina 
sånger skall leva uruppförs på 
Södra teatern. Bland andra 
medverkar Arja Saijonmaa.

Skådespelaren Jan-Olof Strand
berg utses till ny chef för Drama
ten efter Erland Josephson.

PK-huset, Hamngatan 12, står 
färdigt.

Kulturhuset vid Sergels torg in
vigs. Det har ritats av Peter Cel
sing och är tänkt som en motvikt 
till det kommersiella city. Tea
terdelen används av riksdagen 
då gamla Riksdagshuset på Hel
geandsholmen byggs om.

Ulf Lundell
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Västtyska ambassaden.

1975
Eurovisionens schlagerfestival 
går av stapeln på Älvsjö-mässan 
22 mars. Som protest organise
rar den ”progressiva musikrö
relsen” en alternativ festival.

24 april klockan 12.00 ockuperas 
den västtyska ambassaden av 
sex tyska terrorister. Två diplo
mater avrättas när den västtys
ka regeringen vägrar att gå med 
på terroristernas krav på frisläp
pande av västtyska fångar. Efter 
att sprängladdningar explode
rat i byggnaden kan resten av 
gisslan räddas, medan två av 
ockupanterna dör.

Tribadernas natt, en pjäs om Au
gust Strindberg av Per Olov En

Skateboardåkning

quist uruppförs på Dramaten i 
september.

1975 finns det 10 000 tomma lä
genheter i Stockholm.

1976
30 januari hämtas Ingmar Berg
man, mitt under pågående re
petition på Dramaten, av poli
sen. Han misstänks för skatte
brott. Bergman frias senare från 
misstankarna, men tar mycket 
illa vid sig av händelsen och 
lämnar Sverige.

Ulf Adelsohn

Filminspelning av Bo Wider
bergs Mannen på taket på 
Odenplan.

I april debuterar den 26-årige 
rocksångaren Ulf Lundell som 
författare med romanen Jack. 
Boken gör succé och blir 70-ta
lets generationsroman.

Förbud för skateboard-åkning 
överallt utom på lekplatser.

1977
Punkvågen kommer till Stock
holm på våren i och med en kon

sert på Jarlateatern med den 
amerikanska gruppen Ramo
nes. Den snabba tuffa punken 
vitaliserar rockmusiken.

Gallerian vid Hamngatan/Re
geringsgatan invigs.

1978
I juli finner arkeologer medelti
da lämningar på Helgeandshol
men.

Polisen stormar den 20 septem
ber det ockuperade kvarteret 
Mullvaden på Södermalm. Oc
kupationen inleddes efter kom
munens beslut om rivning.

Punkare

Ockupationen av Mullvaden.

1979
Under en tjänsteresa till Filippi
nerna dansar Stockholms mo
derata finansborgarråd, Ulf 
Adelsohn, i bastkjol tillsam
mans med opponenten John-
Olle Persson.

Stockholm Marathon arrange
ras för första gången den 4 au
gusti. 45000 åskådare hejar 
fram över 2000 löpare.

Inspelningen av Mannen på taket.



DAN SVANELL
DJURGÅRDEN

1970
1980

VÄRJORNA BLIXTRAR ― 
LAGSPORTERNA LIGGER 

LÅGT

D
jurgårn de e bästa laget. Spöa 

Hammarby och Gnaget!” Så 
sjöng svensktoppsartisten Kisa Magnusson i 

början av 1970-talet. Då — 1970 — blev även 

Djurgårn ”de bästa laget” för mig. Det var då 
jag lärde känna mitt Djurgården. Ett Djurgår
den som — näst efter barn och familj — alltse
dan dess haft utrymmet närmast hjärtat, som 
säkert är blått, rött och gult.

När jag som fjortonåring flyttade upp till 
Stockholm från Katrineholm sommaren 1970, 
gick det inte längre att hålla på mästarna KSK 
i bandy. Här var det hockey och fotboll, som 
gällde bland kompisarna i Saltsjöbaden och 
Vasastan. I det läget bestämde jag mig för 
Djurgården. Dels var det ett vackert namn, 
dels hade de både ett hockeylag och ett fot
bollslag som höll till i den högsta fotbolls- 
och hockey societeten. Bandyn glömde jag 
snabbt bort...

För mig börjar därför Djurgårdens historia 
1970, trots att föreningen existerat i 79 år 
dessförinnan. Men det var från och med 70-
talet som jag blev djurgårdare. I gengäld har 
jag försökt att ta igen de förlorade åren i hän
givenhet i efterhand. Fast jag är inte säker på 
att det lyckats.

Mitt första idrottsminne av Djurgården 
härrör från 1971 då jag tillsammans med en 
kompis och ur-AIK-are skulle gå på Hovet för 
att se mitt livs första ishockeymatch.

Matchen var mellan AIK och Djurgården. 
Vilken härlig upplevelse. Vilken atmosfär! 
Vilken spänning! Det här var något annat än 
Backavallen i Katrineholm. Hur matchen
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gick, minns jag inte. Men jag tror att AIK 
vann, annars hade jag säkert kommit ihåg 
någon annan detalj än den jag nu tänker åter
berätta.

Mitt bestående intryck av denna min första 
ishockeymatch och den första gång som jag 
fick se mina nya favoriter livs levande, var 
min mors förmaning innan avfärden till gam
la ärevördiga Isstadion.

”Du har väl ordentligt med kläder på dig? 
Du har väl inte glömt långkalsongerna?” 
Morsan trodde fortfarande att det handlade 
om bandy och KSK.

”Mamma, svarade jag uppgivet. Jag ska på 
ishockey, det spelar man inomhus, inte ut
omhus.”

Sedan den dagen lade min mor sig aldrig i 
hur jag gick klädd då jag stack iväg för att se 
mina kära hjältar Djurgårdens IF!

Under 70-talet lyckades varken fotbolls
killarna eller hockeylaget ta några SM-guld. 
70-talet blev i den bemärkelsen ett magert de
cennium. Det saknades kontinuitet i fotbolls- 
och ishockeylagen. Det värvades friskt och 
såldes lika friskt så det blev svårt att satsa 
långsiktigt. Trots att många spelare knappt 
hann säga goddag innan de sa adjö fanns det 
ändå trotjänare inom båda sporterna som 
borgade för en viss stabilitet i lagen. Fotbol
len hade Sven Lindman och Tommy Berggren 
som var med under hela 70-talet och tillsam
mans har spelat 27 år i Djurgården. Inom is
hockeyn fanns Björn Palmqvist som ytterst 
sällan gjorde en dålig match.

DIF jojo i tabellen
Fotbollen åkte upp och ned i tabellen, och det 
enda som verkade vara bestående var tid
ningsskriverierna om schismer i styrelse och 
lagledning, felinvesteringar på spelarsidan 
och tränarbråk. Men låt oss nu ta det i tur och 
ordning.

Fotbollen tog sitt senaste SM-guld 1966. 
Många hoppades därför att 70-talet åtminsto
ne skulle ge någon medalj av den ädlare sor
ten. Men icke...

Under åren 1970—75 höll laget i varje fall till 
på den övre halvan, med två undantag, 1972, 
då laget blev sjua, och 1974 då man kom åtta. 
1970, 1973 och 1975 nåddes höjdpunkterna. 
De åren tog DIF lilla silvret genom att lägga 
beslag på tredje platsen i serien. 1975 var la
get, som då fått Eskilstunabon Bengt Persson 
som ny tränare, länge en het aspirant till gul
det. Till följd av sjukdom och skador vann 
man dock bara en av de sju sista matcherna 
och tvingades släppa förbi såväl Malmö FF 
som Öster.

Ett minne från en av mina första fotbolls
matcher är från försommaren 1973. Tillsam

Övre raden: tränaren Vladimir Zabrodsky, Roffe 
Rydin, Per-Allan Wickström, Stig Larsson, Pelle 
Lundström, Kenta Engdahl, Anders Andrén, Lennart 
Skördåker, Sven-Bertil Lindström, Thomas Palm, 
Owe Svensson, Billy Sundström, Anders Rylin och 
Ulf Eriksson.
Nedre raden: Rune Andrén, Björn Wagelind, Christer 
Ahlstrand, Jörgen Palm, Thomas Carlsson, Christer 
Wiberg, Roland Einarsson, Kent Olsson och Lars-Åke 
Ludde Lundell.

THOMAS CARLSSON
23 år. Snickare. Back. En av all
svenskans s. k. bad boys. Fruktad 
för sin fränhet. DIF:s egen produkt 
med meriter från Vikingarna.

STIG LARSSON
22 är. Timmerman. Forward. Kom
mer frän Nacka SK. I vintras en av 
DIF:s basta anfallsmän. Påpasslig 
skytt.
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Håkan Stenbäck i en match mot AIK 1976.

Bengt Persson.

Avslutningsfest efter fotbollsallsvenskan 1977. Fr v 
Björn Karlsson, Kjell Karlsson, Sven Lindman, An
ders Grönhagen, Björn Alkeby, Vito Knezevic, Tom
my Davidsson och Tommy Berggren.

mans med ett gäng kompisar hade jag just 
spelat klart en fotbollsmatch i korpen. Hälf
ten höll på Djurgården, medan resten, denna 
varma juniafton, av någon oförklarlig anled
ning höll på motståndarna — AIK! Platsen 
var Råsunda och på den tiden kom det drygt 
30 000 åskådare till arenan (oh, ljuva 70-tal!).

Det var så långa köer att man fick skjuta 
upp kick-off, för att alla skulle hinna in till 
matchstart. Men vi företagsamma orkade 
inte köa.

En av killarna i laget jobbade på en godis
fabrik. Med sig till matchen hade han en kar
tong färska cocosbollar. Med hjälp av denna 
välfyllda kartong fick vi en kille som stod 
långt fram, att köpa biljetter även till oss. På 
så sätt kom vi snabbt in på matchen, som fa
voriterna tyvärr förlorade. Jag tror det var 
med 0—3. Snacka om tung hemfärd — åt
minstone för oss som var tillräckligt kulturellt 
bildade för att hålla på Djurgården.

Tränare kommer och 
tränare går

Inte mindre än sex olika tränare fanns i an
svarig ställning på DIF-bänken under 70-ta
let. Mr Djurgården — Gösta Knivsta Sand
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berg — såväl inledde som avslutade decen
niet . 1979 kallades han dock för manager eller 
teknisk direktör. Men mer om det sedan.

Till säsongen 1972 hade DIF-styrelsen loc
kat Malmös guldtränare Antonio Duran till 
Stockholm och Stadion. Han lyckades dock 
inte göra ett guldlag av Djurgården som slu
tade 7—3—8 i serierna.

Redan nämnde Bengt Persson, som tidiga
re framgångsrikt lett IFK Eskilstuna, gjorde 
debut 1975 och blev snabbt mycket populär 
hos spelare, styrelser och supportrar. Givet
vis bidrog hans debutsäsong — lilla silverme
daljen — till det mycket positiva omdömet. 
Men snart skulle BP få konstatera att inte bara 
världen är föränderlig, utan även djurgårdar
nas gunst. BP lyckades inte upprepa brava
den från -75. De resterande tre tränaråren 
hamnade laget på platserna 11—10—5.

Teorierna om varför det gick rakt utför, 
trots omtalade nyförvärv som Anders Grön
hagen och Roland Andersson, var lika 
många som det finns djurgårdare. Men i ef
terhand måste man nog konstatera att de ytt
re förhållandena var bedrövliga för Djurgår
dens fotbollskillar.

Träningsmöjligheterna under senvintern 
och våren var nästan obefintliga (situationen 
känns igen; huvudstadens fritidspolitiker 
försummar fortfarande idrotten). Detta i 
kombination med skador och alltför högt 
uppskruvade förväntningar, kan dock vara 
en förklaring. Lika god som någon annan.

Ohelig allians 
närmar sig målet

Men hösten 1978 var det i alla fall frid och 
fröjd. Äntligen hade Bengt Persson hittat rätt 
laguppställning. Ett synnerligen udda men 
effektivt radarpar var anfallsduon Tommy 
Berggren och Anders Grönhagen. 70-talets 
järnkamin no 1 och den ”nye Nacka” slog 
knut på motståndarförsvararna. Dåvarande 
förbundskapten Georg Åby Ericsson myste, 
och nominerade bums de bägge djurgårdar
na till landslagsdressen. Berggren vann skyt
teligan med 19 mål och Grönhagen gjorde 10 
mål. Inte illa av en f.d. back och en tidigare 
ofta halvskadad toppforward.

Ändå hade säsongen börjat trist. Spelet 
stämde inte alls. Men så småningom reste sig 
laget likt Fågel Fenix upp och tog en gruvlig 
revansch. Anförda av toppduon Berggren 
och Grönhagen öste man in mål i match efter 
match. Minnesrik är den regniga söndagsef
termiddag då Landskrona Bois besegrades 
med 7—0 på Stadion.

Harry Svensson, Per Lövfors och Lars Åhs uppvaktas 
av sina fans.

STOCKHOLM—SVERIGE 11-1
Djurgården—Landskrona 7—0 • Norrköping—Hammarby 0—2 • Halmstad—AIK 1—2

JÄTTEN I LUFTEN
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Tecknar-Anders syn på Djurgårdens tränarbyte.

Tränaren Knivsta Sandberg hissas efter bronsmedal
jen 1971.

Tommy Berggren och Anders Grönhagen.
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Den dittills hårt prövade tränaren Bengt 
Persson reste sig från djurgårdsbänken då 
hans DIF gjort 5—0 i den sagolika segermat
chen. Vänd mot publiken på Sofiavägsläkta
ren, tog han sig för pannan, nöp sig i armen 
och frågade: Drömmer jag?

Nej, varken vi på läktaren eller BP drömde. 
Äntligen fick vi supportrar jubla. Matchen 
därpå fick AIK på nöten med 4—0. Vilken 
fantastisk djurgårdshöst, som trots den be
drövliga inledningen slutade med en femte 
plats.

Språkbarriär hindrar 
framgångar

Men Bengt Persson, som hade varit på väg ut 
ur föreningen ett år tidigare, fick — trots den 
makalösa höstsäsongen — inte förnyat för
troende. Styrelsen ansåg att efter fyra år med 
en och samma tränare, var det naturligt med 
ett byte.

Nye fotbollsbasen Hans Troedsson plocka
de nu in Alan Ball S:r vars största fotbollsme
rit säkerligen var att hans son med samma 
namn, gjort succé i engelska landslaget 1966 
och i London-laget Arsenal i mitten på 70-ta
let. Ball, som kom till Sverige 1974 hade in
nan DIF tränat SAAB i Linköping och Sirius i 
Uppsala.

Men även Knivsta gjorde comeback på 
djurgårdsbänken, nu som manager eller tek
nisk direktör. Det innebar i praktiken att han 
efterträdde gamle lagkamraten Olle Lill-Lap
pen Hellström som lagledare.

Problemet var bara det, berättar en spelare 
från den tiden, att Knivsta talade inte engels
ka och Ball förstod inte svenska!

Snart stod det klart att Hans Troedsson och 
de övriga i styrelsen gjort ett misstag. Den 
nya managern fick tillsammans med Lill-
Lappen ta emot spelarrådet, som enhälligt 
krävde att Ball sparkades före seriestarten.

— Det här är det värsta vi varit med om. Vi 
får inte träna och han kan ingenting om fot
boll och verkar inte bry sig om det heller, sade 
spelarna under träningslägret i engelska 
Norwich till allt mer bekymrade herrar 
Hellström och Sandberg.

DIF-ledningen tog spelarnas kritik på all
var. Tillsammans med den blivande för
bundskaptenen Lars Laban Arnesson tog så 
Knivsta och Lill-Lappen över ansvaret för trä
ning och matchning. Trots allt strul hamnade 
laget tia.

En profil i DIF-lägret denna säsong var en 
annan engelsman — Malcolm Macdonald, 
som DIF-ordföranden köpt loss under en

De såta vännerna Allan Ball och Knivsta Sandberg. Eller...?

Super-Mac i aktion mot Malmö FF 1979.
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43. KJELL SAMUELSSON,
21 år, studerande, forward. 
Egen produkt som kan få sitt 
stora genombrott i år. Använd
bar även som mittfältsman. 
Tongivande i reservlaget förra 
säsongen. Har prövats i 
A-laget i Tipscupen.

resa till England. Super-Mac, som varit skyt
tekung i såväl Arsenal som engelska landsla
get, var knäskadad och gjorde ingen större 
succé.

Men ekonomiskt gick det bättre. Macdo
nald fick 8000 kronor per match i DIF-tröjan. 
Han gjorde dock bara åtta matcher och sam
manlagt två mål, innan han återvände till 
London. Men eftersom han drog så mycket 
folk till de matcher han spelade, gick affären 
i hamn.

Större succé gjorde ett annat av 1979 års ny
förvärv, Ronald Åhman, landslagsstoppern 
från Örebro SK, med sitt eleganta liberospel. 
Pressen kallade honom Sveriges svar på 
Beckenbauer.

På höstkanten hittade djurgårdsstyrelsen, 
som trots många krav på reningsbad fortfa
rande bestod av samma personer som året in
nan, ännu en ny tränare. Denna gång var det 
Arwe Mokkelbost, norsk tränare för Karl
stads BK, som föll styrelsen på läppen.

Vad decenniets sportsliga misslyckande 
berodde på är givetvis svårt att svara på. Men 
faktum är att den kontinuitet som tidigare 
präglat DIF-fotbollens ledare, var som bort
blåst under 70-talet. Styrelseledamöter kom 
och gick. Ordföranden och tränare avgick 
mitt under säsongen.

Utförsbacken påbörjades under 1970-talet 
för DIF-fotbollens del. Det kom att dröja fram 
till slutet av 80-talet innan den återigen till
hörde societeten i Sverige.

Björn Alkeby gör en räddning mot AIK 1976.

Ljusgestalter under 
ett mörkt årtionde

Förutom de redan nämnda spelarna Tommy 
Berggren och Anders Grönhagen, som fort
satte med DIF-fotbollen in på 80-talet, finns 
det mängder av spelare, vars insatser på fot
bollsplanen lever vidare i minnet.

Sven Lindman, som kom till DIF redan på 
60-talet, spelade genomgående stabilt och sä
kert under hela decenniet. Det är därför ing
en överdrift att utnämna den mångårige lag
kaptenen till 70-talets fotbollsspelare i DIF.

Svenne växte till en ledargestalt, såväl på 
plan som vid sidan. Med sina 14 år i Djurgår
den och 312 allsvenska matcher är han en av 
de verkligt stora i DIF:s fotbollshistoria.

Även hans lillebror Jörgen visade sig vara 
en duktig fotbollsspelare då han likt sin store
bror övergav norrlandsfotbollen för Stadion 
och DIF.

Andra spelare som också gjorde berömvär
da insatser under decenniet är extremt tuffe 
Claes Cronqvist, stabile mittbacken Jan-Erik 
Prillan Sjöberg, den jäktade Dan Brådskan 
Brzokoupil, målfarliga Hasse Nilsson och 
Harry Svensson, slitstarke mittfältaren Per 
Lövfors, dribblingssäkre publikfavoriten 
Arne Skotte, ilsnabbe Håkan Stenbäck, som 
inte var bror med Lasse Dribbler Stenbäck, 
spelgeniet Curt Olsberg, trygge målvakten 
Björn Alkeby för att nu nämna några som var 
med och formade Djurgårdens 70-talsfotboll.

Under åren på 70-talet kom också flera duk
tiga spelare fram för A-lagsspel efter utbild
ning i Djurgårdens pojk- och juniorlag. Bland 
dem kan nämnas Björn Alkeby, Tommy Da

Sven Lindman
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vidsson, Kjell Samuelsson, Hasse Holm
qvist, Lasse Stenbäck och många, många 
fler.

En annan yngre och lovande spelare från 
den tiden var Sven Krantz, som dock förolyc
kades under tragiska omständigheter.

I slutet av decenniet lockades en mycket lo
vande pojklagsspelare till föreningen: Stefan 
Rehn, som då lämnade Sundbybergs IK för 
spel i DIF. Han kom sedermera att bli en av 
80-talets stora djurgårdsspelare. Ett förhål
lande som höll så gott som hela 80-talet ut.

Ett bevis för att det just på 70-talet fanns 
många bra fotbollsspelare är det faktum att 
flera av dem blev aktiva fotbollstränare: Brö
derna Sven och Jörgen Lindman, Birger Ja
kobsson, Tommy Davidsson, Björn Alkeby, 
Claes Cronqvist och Anders Grönhagen.

Begravning i högsta 
societeten

Inte heller ishockeyn hade något lyckat 70-
tal. En finalplats 1979 var det närmaste Djur
gården kom SM-guldet.

Under 70-talet förändrades seriespelet för 
ishockeyns del. Från att tidigare ha bestått av 
två division I-grenar — en nordlig och en syd
lig — blev serien nu en enda elitserie med fyra 
lag till SM-slutspel. Den bästa placeringen 
under den ”gamla” allsvenskans tid var and
ra platsen 1972. Fast sedan kom laget bara 
femma i slutspelet.

Tre lyckliga människor: Jörgen Lindman, Vito Kneze
vic och Lasse Stenbäck.

S:t Erikscupspelaren Stefan Rehn.

... OCH ALLA VILL SE DJURGAR’N I MORGON
■ Vad det här föreställer? Jodå, rätt gissat. Det är 
kön utanför Johanneshov till morgondagens orgie 
Djurgårn—Modo på Isstadion.

Foto: OLLE LINDEBORG

Så här såg det ut hela morgonen — flera hundra 
meter lång kö. Om det finns plåtar kvar? Knap
past troligt när du läser det här.

■ Om hur Djurgården valsade runt med Färje
stad och gick till finalen kan du läsa i ett stort 
reportage på SPORTEN
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Den nya elitserien och Djurgården kom 
inte alls överens till en början. Debutåret 
75/76 slutade i moll. Laget kom nia och fick 
därmed respass ur den högsta societeten, 
som man tillhört sedan 1948. Begravnings
stämning rådde bland alla djurgårdsanhäng
are. Och inte blev man gladare av att det se
naste guldägget inom DIF-hockeyn Kent 
Nilsson, efter degraderingen inte kunde 
motstå locktonerna från ärkerivalen i föror
ten norr om Norrtull.

Sanningen är den att Kenta hade övertalats 
av den dåvarande ishockeystyrelsen att stan
na kvar i laget för att, som alla de andra vikti
ga spelarna, hjälpa till att omgående få till
baka Djurgården till elitserien. Nu bar det sig 
emellertid inte bättre än att överstyrelsen 
körde över hockeyfolket och i smyg tecknade 
ett avtal med sina motparter i Solna-klubben, 
vilket fick till följd att Kenta lirade ett år med 
Gnaget för att därefter bli proffs i Atlanta 
Flames.

Kenta är numera förlåten! Hans insatser i 
guldupplagan 1989 var klart godkända.

129. BJÖRN PALMQVIST, 27 år, 
brandman, ytterforward. 
Djurgårdens bidrag till VM-
truppen 1971. Mycket god skytt 
som alltid har en plats vikt i 
Tre Kronor. 182 cm, 80 kg.

En av få farliga situationer framför djurgårdsmålet i en 
match mot Södertälje 1974 som DIF vinner med 8—3.

Kenta Nilsson
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Sång och skådespel gör 
DIF till segrare

Dåvarande hockeyordförande Ulf Adelsohn 
jobbade hårt för att sejouren enbart skulle bli 
ettårig i div I. Med hjälp av pålitliga djurgår
dare som Mille Schmidt, John Lindgren Jr, 
Kisa Magnusson och Ulf Elfving startades en 
särskild kampanj, som syftade till ett omedel
bart avancemang.

Adelsohn blev finansborgarråd i Stock
holms stadshus och lämnade då över DIF-
hockeyn till Bengt Broberg — en sedermera 
mycket omdiskuterad idrottsledare i Djur
gårdens IF.

Adelsohns kampanj lyckades. Tränare 
Tjalle Milds pojkar vann div I östra och stod 
som etta även då kvalserien färdigspelats. 
Djurgårdens IF var våren 1977 återigen ett 
svenskt elitserielag i ishockey!

Nu inledde Benke Broberg sina omtalade 
värvningar till Djurgården.

Under 50- och 60-talen var det nästa enbart 
stockholmskillar som spelade i hockeylaget. 
Detta faktum kom ju även att bli signifikativt 
för Djurgården under mästaråren i slutet på 
80-talet. Men under 70-talet, även innan 
Broberg-epoken, var det många spelare från 
landsortslagen, som lockades till Djurgår
den.

Stockholm var istället väl representerat 
bland DIF:s tränare. Flera gamla djurgårdsli
rare passerade revy : Lasse Björn, Rolle Stoltz 
och Tjalle Mild. Även fd ishockeyspelare 
som härstammade från landsorten tränade 
DIF under 70-talet: Lill-Stöveln Öberg, Bert-
Ola Nordlander och Garvis Mättää.

Brobergs vinnande 
värvningar

Inför comebacken i elitserien hösten 1977, 
som slutade med en åttondeplats hade Bro
berg värvat etablerade namn som trollgub
ben Bosse Berglund och den spelskicklige 
centern Håkan Dahllöf till DIF.

Inför säsongen 1978 var inte bara tränaren 
Eilert Garvis Mättää ny. Då lyckades Broberg 
även locka till sig tre mycket namnkunniga 
spelare: backfantomen Mats Waltin, slitvar
gen Håkan Eriksson och eleganten Anders 
Kallur.

Laget hamnade trea i serien. Gick till SM-
slutspel och nådde finalen. Trots en fin insats 
på Hovet med vinst över finalmotståndarna 
MoDo, blev det ”bara” silvermedaljer. I de

Anders Kallur gör ett av målen i 6—1 matchen mot AIK 
1979.

Bo Berglund, Anders Kallur och Håkan Dahllöf.

två efterföljande finalmatcherna blev Örn
sköldsvikslaget alltför svårt.

Djurgården hade dock fått ett stort hål i 
spelartruppen efter första finalmatchen. Det 
var säsongens blivande vinnare av Expres
sens guldpuck Anders Kallur som skadats så 
illa att det blev stopp för fortsatt finalspel. 
Guldchansen för Djurgården försvann, me
nade många, genom Kallurs skada.

Efter året i DIF blev Kallur Stanley Cup-
mästare fyra år i rad under proffssejouren i 
New York Islanders.

— Men samarbetet med Bosse Berglund 
och Håkan Dahllöf är ändå en av de spelmäs
siga höjdpunkterna under min hockeykarri
är, säger Anders som trivdes med liret på de 
stora rinkerna i Sverige.

Det var inte bara en höjdpunkt för Anders. 
Utan även för oss på läktarna, som med för
nöjsamhet följde succékedjans framfart på 
rinken i Isstadion.
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Mats Waltin rundar målburen.

Claes-Göran Myggan Wallin mellan entusiastiska 
Djurgårds-supportrar.

Några av 70-talets 
puckprofiler

En tidigare värvad Anders, med efternamnet 
Hedberg, gjorde också succé i djurgårds
dräkten. Speedkulan Hedberg kom från 
MoDo 1972, spelade två säsonger med DIF, 
blev gymnastikdirektör och därefter proffs i 
NHL. Sedermera blev han dessutom klubb
direktör i den omtalade klubben norr om 
Norrtull.

Från MoDo hade även Björn Palmqvist 
kommit sju år tidigare, 1965. Han slutade i 
DIF 1978. Frånsett en säsong, då han provade 
på spel i Björklöven, höll han till i DIF under 
hela tidsperioden. Den slitstarke Palmqvist 
bildade tillsammans med skarpskytten Stig 
Larsson ett radarpar som år efter år var Djur
gårdens målfarligaste.

Andra lirare som etsat sig fast i minnet är 
målspottaren Claes-Göran Myggan Wallin,

Derbykämparna och landslagsspelarna Hans Virus 
Lindberg och Anders Hedberg.

dribblingsglade Peter Wallin, dalmasen Fol
ke Totte Bengtsson, publikfavoriten Stefan 
Perlström, den store starke Peter Gud
mundsson, färgstarke stockholmskisen Tho
mas Carlsson, slitvargen och sedermera 
NHL-proffset Leif Svensson, urdjurgårda
ren Per-Allan Wickström samt poliserna 
Hans Säcken Särkijärvi och Peder Nilsson. 
Den senare vaktade kassen i många säsonger.

Mats Waltin är nog ändå den störste av alla 
lirare i DIF under decenniet. Hans storhet 
kanske beror på det faktum att redan första 
säsongen blev triumfartad. Genom sitt spel 
var han inte bara ishockeylagets mest värde
fulla spelare, han vann också publikens ode
lade uppskattning. Mats äger ett spelsinne 
som är få av dagens ishockeyspelare förun
nat. En specialitet var hans sätt att vända bort 
en forcheckande motståndare genom att run
da egen målbur och direkt slå en öppnande 
lång passning till rätt forward. Hejaklacken 
Blue Saints fick i regel med sig hela Hovet i 
den enkla men mycket träffande ramsan 
”Super-Mats Super-Mats”. Uppskattning
en stärkte ytterligare Mats självförtroende 
och epitetet hängde med i många goda år.
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Bandy
Vid 70-talets inledning hade Djurgårdens 
bandylag precis åkt ned till div III. Den pe
riod under 60-talet, då DIF var ett stabilt div 
I-lag kändes oerhört avlägsen.

Orsakerna till kräftgången var flera: Stock
holmspubliken svek alltmer bandyn. Ett 
derby mot AIK i div II 1968 drog samman
lagt tre betalande åskådare. Samtidigt pas
serade 9 997 fler personer vändkorsen hos 
grannen Johanneshovs isstadion. Ishockeyn 
var nu definitivt den ledande vinterspor
ten.

Tidigare hade bandylagets höga standard 
berott på att flera av DIF:s bästa fotbollsspe
lare under vintern ägnat sig åt bandyn. Men 
under 70-talet var det inte längre möjligt att 
hålla elitklass i båda sporterna. Div I-spel i 
fotboll krävde en hård satsning enbart på 
denna sport, något som var ett led i en pågå
ende utveckling inom idrotten mot speciali
sering och professionalism.

En fotbollsspelare som på äldre dar satsa
de hårt på bandyn var Gösta Knivsta Sand
berg. Han spelade i DIF:s bandylag under 
hela 70-talet. Mot slutet av decenniet funge
rade han som spelande tränare. Och 1979, 
vid 48 års ålder, kunde Knivsta fortfarande 
knäcka sina motståndare genom att han 
”ställde sig till förfogande som murbräcka 
och åkte upp så stora gluggar i motståndar
försvaren att det sedan bara var för vår ked
ja att åka igenom och ta vara på konfekten”, 
enligt en verksamhetsberättelse.

Det fanns fler bandyveteraner i Djurgår
den under 70-talet. Äldst på plan var den ti
digare förbundskaptenen Uno Wenner
holm som värvades till DIF efter säsongen 
1972/73, då bandylaget gått upp i div II. Den 
51-årige Wennerholm fick, liksom senare 
Knivsta, rollen som spelande tränare.

Två säsonger spelade DIF i div II, sedan 
var det dags för respass ner till trean igen. 
Man hade inte lyckats med att få ihop ett till
räckligt slagkraftigt lag. Detta berodde i hög 
grad på att en följd av dåliga vintrar spolie
rat satsningen på ungdomsspelarna.

Även om degradering hotade vid några 
tillfällen, behöll DIF sin plats i trean under 
resten av 70-talet och höll därmed undan för 
AIK som låg förankrat i div IV.

Mats började med både pojkfotboll och 
pojkishockey i Djurgården. Blev sedan en 
mycket duktig fotbollsspelare hos Knivsta 
Sandberg i Brommapojkarna.

— Men fotbollen blev för trist. När jag spe
lade var det 2—3—5-uppställningen som gäll
de. Men i början av 70-talet, då man gick över 
till den mer defensiva uppställningen, 4— 
3-3-, blev det för tråkigt, berättar Mats som 
dock hann med flera matcher i juniorlandsla
get i fotboll, bland annat ett EM, innan han 
1972 definitivt valde ishockeyn.

— Det valet har jag aldrig ångrat, förklarar 
Mats som efter ett antal framgångsrika sä
songer i SSK återkom till DIF. Under sina 
hockeyår hann Mats med 236 A-landskam
per. Och än i dag är han Super-Mats för djur
gårdspubliken.

Minnet av en 
märklig match

Ett minne från en av 70-talets sista hockey
matcher gör sig i det här sammanhanget på
mint. Det var den 25 november 1979. DIF, 
utan skadade Mats Waltin, Håkan Eriksson 
och Håkan Dahllöf, mötte Västra Frölunda 
på Hovet.

Favoriterna låg under med 5—7, då det 
återstod 1 minut och 12 sekunder. Flera av de 
9192 åskådarna var på väg mot tunnelbanan, 
då speakern plötsligt förkunnar att DIF redu
cerat till 6—7. Målskytt Peter Wallin. 15 se
kunder senare kvitterade Glenn Johansson 
till 7—7 och efter 19:47 slår Dag Bredberg, ef
ter en sagolik passning från Bosse Berglund, 
in segerpucken 8—7.

Vilken vändning! Nästan hela isstadion 
kokade av lycka. Endast frölundasupportrar
na kunde hålla sig för skratt. Tre mål på 54 se
kunder. Samtliga mål gjordes dessutom un
der ett byte och av samma kedja!

Tre DlF-mål i sista minuten
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Jätten i boben
Om Mats Waltin var decenniets lirare med 
stort L, så var en av de mest internationellt 
meriterade djurgårdarna bobåkare.

Carl-Erik Jätten Eriksson är innehavare av 
ett märkvärdigt svenskt rekord. Han har

nämligen deltagit i sex olympiska spel. Han 
började 1964, var med hela 70-talet och sluta
de först efter vinter-OS i Sarajevo fyra år in på 
80-talet. Det ni, är ett svårslaget rekord.

Jätten var egentligen fotbollsspelare från 
början.

— Jag spelade juniorfotboll för DIF i slutet 
av 1940-talet. Bobåkandet kom först senare, 
berättar Jätten.

Och eftersom Jätten alltid varit djurgårdare 
— det blev han då han träffade en AIK-are 
som han inte gillade — ville han starta en bob
sektion i Djurgården.

— Jag fick träffa överstyrelsen och berätta
de om mina planer att åka bob i DIF. Alla 
utom dåvarande sekreteraren Kalle Liliequist 
stödde mig.

Sedermera blev dock Liliequist en av Jät
tens allra största supporters.

Upprinnelsen till att DIF fick en bobsektion 
och en OS-åkare av stora mått var en semes
terresa till Garmisch 1957. Jätten var där för 
att åka skidor och träffade några killar, som 
undrade om han inte ville följa med dem på 
en bobfärd. Från det första åket i Garmisch 
tog det sedan 27 år innan Jätten la av efter 
vinter-OS 1984. Då, snart 54 år gammal, tyck
te han det var dags att sluta.

— Min största framgång var sjätteplatsen 
vid OS 1972, berättar Jätten, som sedan 1971 
hade en egen träningsbana på tomten i Fä
rentuna utanför Stockholm.

Just bristen på ordentliga träningsmöjlig
heter var det kanske svåraste hindret för 
Carl-Erik, som trots detta var en otrolig entu
siast för bobsporten och därmed dess största 
förespråkare i Sverige.

För de japanska bobfantasterna är han 
främst ihågkommen för sin kritik av bobåkar
nas förläggningsort vid Sapporo-OS 1972.

— Vi fick ligga i ett logementsliknande rum 
där bobåkarna från olika nationer fick dela 
plats. I en tidningsintervju förklarade jag att 
”hemma på min bondgård har sågbocken 
det bättre i vedboden än vi har det här!”.

Det uttalandet tog skruv hos de internatio
nella hövdingarna. Jätten och hans svenska 
bobåkare fick det betydligt bättre därefter.

1970 tog han sitt sista svenska mästerskap. 
Eftersom det inte har arrangerats några SM-
tävlingar sedan dess, är Jätten och Djurgår
den fortfarande regerande svenska mästare i 
bob!

Jätten var också först med att ragga sprin
ters och andra snabba löpare till sina olika 
bob-lag i landslaget och Djurgården. Därför 
finns således namn som Kent Rönn, Christer 
Garpenborg, Torsten Johansson och Per-Ola 
Olsson med i den långa raden över aktiva 
djurgårdare under 1970-talet.

OS-laget 1972: 
Thomas Gustafs
son, Jan Johans
son, Tom Mentzer 
och Jätten Eriks
son.

Carl-Erik Jätten Eriksson th.
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Bela och Bernadotte 
i spetsen för fäktningen 

Frågan är om inte Djurgårdens mest fram
gångsrika idrottare 1970—79 fanns i fäkt
ningssektionen? Ingen annan djurgårdssek
tion har i modern tid så dominerat ett svenskt 
landslag, bland såväl ledare som aktiva, som 
Djurgårdens fäktare med Oscar Bernadotte 
och Bela Rerrich i spetsen.

Långt från toppnyheterna i radio och TV 
och på tidningarnas sportssidor, har de 
svenska fäktarna i allmänhet, och kanske 
Djurgårdens i synnerhet, nått stora inhems
ka och internationella framgångar.

— Många trodde kanske att fäktsporten 
var en överklassport. Men så var inte fallet. 
Lika lite som tennis, är det detta någon sport 
enbart för de ”rika”, säger en av de verkliga 
urdjurgårdarna i svenska fäktningslandsla
get, Carl von Essen.

— Jag började fäktas 1957 eftersom min 
mamma, som var från Finland, hade täv
lingsfäktats. Vi slet oerhört i våra lokaler. 
Men detta gav också resultat. VM- och OS-
gulden under 70-talet är ett bevis för att hårt 
arbete och intensiv träning lönar sig, berättar 
Carl von Essen vidare.

Fäktmästare Bela Rerrich mottar utmärkelse från 
kungaparet efter att hans adepter vunnit OS-guld i 
lagvärja 1976.

Hasse Jacobson, 
t h, är illa ute mot 
ryssen Boris Lou
komski men reder 
upp situationen

GULD
STÖTEN

”En underbar seger”

Calle von Essen triumferar under OS i Montreal 1976.
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Mängder av mästerskap
Frågan är om inte fäktningstränaren Bela 
Rerrich är den mest meriterade av alla djur
gårdsledare genom tiderna?

Fyra djurgårdsgrabbar, som tränats och 
lärts upp av Bela, tog OS-guld i Montreal
1976. (Carl von Essen, Göran Flodström, Leif 
Högström och Hans Jacobson). Enda utbö
lingen i guldlaget var Rolf Edling från LUGI.

För en gångs skull blev fäktarna ordentligt 
uppmärksammade av massmedia. Löpsed
lar och förstasidor skrek ut guldglädjen och 
svenska folket upptäckte yrvaket att fäktning 
faktiskt var en kvalificerad sport, och inte 
bara något som förekom i gamla matinéfil
mer.

Vid VM i Buenos Aires året därpå tog 
Flodström, Högström och Jacobson lagguld i 
värja. Redan 1974 och -75 tog man VM-guld i 
lagvärja. -74 var det tre djurgårdare i guldla
get, året därpå fem!

Till de internationella framgångarna ska 
läggas klubbframgångar i florett då Hans Ja

Det segrande laget i värja. LUGIs Rolf Edling samt 
djurgårdarna Hans Jacobson, Leif Högström och Carl 
von Essen. Den fjärde djurgårdaren Göran Flodström 
är kvar på sjukhuset efter att ha skadats.

cobson tog SM-guld 1972 och Maud-Ann 
Tesch, som blev individuell SM-vinnare 1975 
och -78.

I värja blev Djurgårdens fäktare ännu mera 
framgångsrika på hemmaplan. Carl von Es
sen tog individuellt SM-guld 1970 och -78, 
Jean Vænes (-73), Hans Jacobson (-74) och 
Leif Högström (-79). Under perioden 1972—
78 var det endast vid ett tillfälle (lag-SM 1976) 
som det segrade laget inte hette Djurgårdens 
IF.

— Det var en fantastisk period. Men bak
grunden till dessa 70-talets framgångar ligger 
i beslutet att engagera Bela Rerrich som fäkt
ningstränare samtidigt som styrelsen fick en 
mycket kompetent ordförande i Oscar Berna
dotte. Dessa två har betytt otroligt mycket för 
fäktningsframgångarna — såväl inom Djur
gårdens IF som inom svenska landslaget, sä
ger Carl von Essen.

Oscar Bernadotte blev genom sina kontak
ter och sitt engagemang den ledare som såg 
till att de svenska fäktarna hamnade i den ab
soluta världstoppen.

Ryssarna, som fram till dess dominerat 
fäktningssporten tillsammans med Ungern, 
var mycket hemlighetsfulla. Glasnost och 
perestrojka var då helt okända begrepp för de 
ryska idrottsmännen.

Men genom sina kontakter lyckades Oscar 
Bernadotte få tillstånd att skicka över en 
grupp svenska fäktare till ryssarnas tränings
läger i Minsk.

Djurgårdarna Carl von Essen, Hans Jacob
son och Bela Rerrich åkte till Minsk och lycka
des få ryssarna att under alkoholens påver
kan avslöja sina knep.

— Vi drack vatten i stora snapsglas. Rys
sarna drack lika mycket — men vodka! berät
tar Carl von Essen.

Om det var detta ”trick” som fick svenska 
fäktare att lägga beslag på världstoppen un
der 70-talet, låter han dock vara osagt.

Orientering
Orienteringen fortsatte att utmärka sig på 
det publicistiska området under 70-talet. 
Sektionen gav regelbundet ut tidningen 
Mellan skärmarna, som funnits sedan 30-
talet. Här står Orienteringssektionen för en 
unik tradition inom Djurgården.

Annars var orienteringens prestationer 
blygsamma. Sektionen deltog i olika täv
lingar i stockholmsområdet med varierande 
framgång. Som innerstadsklubb hade man 
uppenbara problem med nyrekryteringen, 
och de flitigaste orienterarna var nästan 
samtliga gamla trotjänare inom sektionen.
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Lennart Öberg tillsammans med bröderna 
Torbjörn, Frank och Tommy Andersson.

Brottning
Det mest dramatiska som inträffade för 
djurgårdsbrottningens del på 70-talet var 
att huset, och därmed träningslokalen på 
Döbelnsgatan 97 revs 1971. Efter nästan 50 
år i samma lokal blev nu brottningssektio
nen hemlös. Den nya hemvisten blev Åkes
hovshallen. Från början verkade flyttning
en positiv eftersom det fanns stora barnkul
lar i västerort. Men med tiden avtog 
tillströmningen av yngre förmågor.

Flera meriterade brottare från olika gene
rationer, som alla fostrats på Döbelnsgatan, 
tog hand om verksamheten i Åkeshov: Len
nart Öberg, Edvin Vesterby och Bengt 
Fridh.

Den stora talangen i Djurgården under 
70-talets inledning hette Frank Andersson. 
Han hade flyttat till Stockholm från Troll
hättan några år tidigare och brottarintresset 
hade tänts på allvar.

— Det var främst tränarna Bengt Fridh 
och Edvin Vesterby som entusiasmerade 
mig. Tidigare hade jag varit något av en 
idrottslig allsysslare, har Frank sagt.

Frank Anderssons främsta merit under 
djurgårdstiden var när han blev den förste 
svenske juniorvärldsmästaren någonsin, 
1973. Året därpå flyttade han tillbaka till 
Trollhättan och lämnade därmed DIF.

Det stora problemet för brottningen på 
70-talet var att publiksiffrorna ständigt nåd
de nya bottennoteringar. Det blev allt svåra
re att dra in pengar inom sporten. Många 
unga löften slutade därför när de uppnått 
senioråldern.

Den mest framgångsrike djurgårdaren på 
brottningsmattan under hela 70-talet var 
ingen brottare. Utan domare. Brottnings
sektionens mångårige kassör Axel Brun fi
rade stora triumfer genom att döma i de fles
ta stora internationella tävlingar under de
cenniet, som till exempel OS 1972 och 1976.

Putte med 
boxningshandskar 

Boxningssporten har alltid varit en tongivan
de idrott inom Djurgårdens IF. Så även un
der 70-talet, trots att framgångarna för för
eningens boxare kom av sig en bit in på de
cenniet.

I DIF har man satsat på killar, som valt att ta 
sin idrott på allvar, och inte på att nå fram
gångar via enkla och snabba lösningar. En av 
de mest framgångsrika boxarna under 70-ta
lets början var Carl-Axel Putte Palm. Han 
blev djurgårdare, för det hade hans far be
stämt!

— Jag blev helt enkelt nedslängd i Djurgår
dens boxningslokal av pappa. Där fanns re
dan min äldre bror, berättar Putte, som grät 
våldsamt då han första gången konfrontera
des med den tuffa djurgårdsmiljön.

Putte Palm

Putte söker en blotta hos motståndaren.
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Men ett dygn senare var han tillbaka i loka
len — av egen fri vilja. Nyfiken på den nya 
idrotten och de nya förebilderna. En av hans 
idoler under uppväxten var djurgårdsboxa
ren Hans Pinnen Pincoffs, som tog SM-guld 
i flugvikt 1963 och -64 samt bantam 1965. 1969 
fick Putte sitt första SM-guld i fjädervikt. 
Också under 70-talets två första SM-tävlingar 
(1970 och -71) försvarade Putte sitt och Djur
gårdens SM-tecken.

1971 fanns det ytterligare en djurgårdsbox
are som blev SM-segrare. Christer Cornbäck 
som tog sitt mästerskap i mellanviktsklassen.

1972 ansåg hela Djurgårdens IF att Putte 
var en given OS-boxare för Sverige. Men inte 
olympiska kommittén.

— Jag var inställd på OS. Jag hade haft det
ta i sikte under hela 1971 och satsade allt på 
att få OS-boxas. När jag sedan kom trea un
der för-OS 1971, trodde jag nog att saken var 
klar, berättar Putte.

Men SOK (Sveriges olympiska kommitté) 
vägrade! Sent omsider fick han dock en in
bjudan med armbågen. Vilket han av naturli
ga skäl tackade nej till. 1973 slutade han som 
boxare.

Carl-Axel Putte Palm tillhörde inte bara 
Djurgårdens, utan även Sveriges, bästa box
are under slutet av 60-talet och ett par år in på 
det nya decenniet. Han matchades flitigt och 
det kunde ibland bli uppemot 40-talet mat
cher under en säsong. Trots att det var 
strängt förbjudet att ta betalt på den tiden, 
fick Putte — precis som alla andra boxare då 
50—150 kronor per match.

Handboll
Handbollen befann sig i en svacka under 
första hälften av 70-talet. Från att ha spelat i 
div II hamnade man inom loppet av några år 
i mera ”gärdsgårdsbetonade sammanhang” 
i div IV. Men vid sidan av serieharvandet i 
div IV nådde A-laget ett par uppmärksam
made segrar, och 1974 blev laget titelinne
havare i såväl lilla DM i Stockholm som 
Minnebergscupen.

Året därpå vände det äntligen för hand
bollen. Rutinerade spelare som Fritz Lange 
och Hasse Thor bidrog till en serieseger, 
som lyfte upp Djurgården till div III.

Det första året i trean blev tungt, med en 
jumboplacering som följd men laget gav 
inte upp utan kämpade oförtrutet vidare. 
Allsvenskan tycktes visserligen vara utom 
räckhåll, men då och då blixtrade laget till 
med riktiga toppmatcher, och 70-talet kun
de avslutas med framtidstron i behåll.

Lotta Crispin

Den heta debatten i riksdagen om proffs
boxningens vara eller icke vara, gjorde det 
svårt, inte bara för DIF, att rekrytera nya box
are under 70-talets inledning. Därför var det 
inte bara Djurgårdens boxningssektion, som 
förde en ganska anonym tillvaro under de 
resterande åren på 70-talet.

DIF- och iskonstnärer
Likt stolta svanar har djurgårdens iskonstnä
rer dansat fram på isarna. Det är inte i första 
hand ishockeylaget jag då tänker på, utan de 
många och duktiga skridskoåkarna, som ut
gör Djurgårdens mycket framgångsrika 
konståkningssektion.

En av de mer namnkunniga djurgårdarna i 
denna gren under 70-talet var Lotta Crispin. 
Hon vann junior-SM 1973 och seniorguldet
1977. Men då slutade hon tvärt — blott 17 år 
gammal!

— Ja, jag hade fått ut vad jag ville av konst
åkningen då. SM-guldet var hela tiden mitt 
mål under 70-talet. Därför kändes det natur
ligt att lägga av efter SM-segern, berättar Lot
ta, som därefter satsade på slalom istället.
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Tillsammans med Eva Hermansson, Lena 
Håkansson, Ulla Örnmarker och Jeanette 
Cappucci, kom Lotta att utgöra förgrunds
figurerna bland 70-talets konståkningstjejer. 
Men innan hon la av 1977 hade hon hunnit 
med flera EM- och VM-tävlingar, samt en rad 
SM-tävlingar.

— Tyvärr var det enbart flickor man träffa
de då man åkte konståkning. Livet inom 
konståkningen blev så olikt det verkliga livet. 
Jag saknade det naturliga sociala umgänget 
mellan killar och tjejer i konståkningen. Det 
var en av orsakerna till att jag inte fortsatte, 
berättar Lotta vidare.

Redan då var det svårt med istider och till
gång på inomhushallar. Det gjorde att Lotta i 
början på 70-talet lämnade hemklubben i Sol
lentuna och sökte sig till Djurgårdens IF.

— Då — liksom nu — var Djurgården en 
extremt tävlingsinriktad klubb. Den hårda 
konkurrensen var naturligtvis ett av skälen 
till de framgångar vi då nådde.

Under 1960-talet hade Djurgården varit en 
av landets absolut främsta konståkningsklub
bar. Viljan att föra den traditionen vidare, var 
därför mycket stark hos 70-talets ledare inom 
sektionen. Även om djurgårdsåkarna aldrig 
uppnådde samma resultat som under 60-ta
lets gyllene år, blev facit ändå lyckat för 1970-
talet.

Ekonomin var ett påtagligt bekymmer för 
Djurgårdens konståkare under 70-talet. 
Många gånger hängde det på fantasifulla ini
tiativ från ledare och föräldrar, att flickorna 
skulle kunna åka iväg på såväl internationella 
som nationella tävlingar. Gedigna ledarin
satser gjordes under decenniet av Ulf Örn
marker, som skötte all bingoverksamhet, och 
Gertrud Olsson, som startade sektionstid
ningen Saxbladet och organiserade tränings
läger.

— Vi hade en fantastisk sammanhållning 
— trots den stundtals mycket hårda konkur
rensen oss emellan. Jag minns verkligen 70-
talets konståkning i Djurgården med mycket 
stor glädje, summerar Lotta.

Skidåkaren på biltaket
Den nedåtgående trenden för skidsektioner
na (slalom och backhoppning), fortsatte på 
70-talet trots flitmyror på ledarsidan som Las
se Pettersson och Karl-Harry Karlsson. Fast 
visst fanns det ljusglimtar, framförallt i slutet 
av decenniet.

I störtlopp bidrog Benny Beppo Lindberg 
till att försvara de en gång så stolta djur
gårdstraditionerna inom skidsporten, då han

Benny Lindberg

Bordtennis
Efter att den forna storklubben DIF till
bringat åtskilliga år i gärdsgårdsserierna var 
det 1973 dags för avancemang till allsven
skan. Det var tio år sen sist och man hade 
väl vissa förväntningar på den kommande 
säsongen.

Men förväntningarna infriades inte. 
Djurgården parkerade sig sist i tabellen och 
vann bara en av tretton matcher. När det se
dan var dags för nedflyttningsserien gick 
det lika illa där: noll poäng på sex matcher.

Att DIF så grundligt misslyckades i sin 
allsvenska comeback berodde framförallt 
på ekonomiska omständigheter. Bordten
nisen var — och är — ju ingen publiksport 
och alltså inte särskilt inkomstbringande. 
Därför avstod styrelsen från de värvningar 
som hade varit nödvändiga för att kunna 
etablera bordtennislaget i allsvenskan. Ge
nom styrelsens handlingssätt förlorade DIF 
inga pengar, men däremot förlorade man 
en allsvensk plats, som sedan dess inte har 
kunnat återtas.

Under återstoden av 70-talet spelade DIF 
i div II. Laget tillhörde de bättre i serien men 
nådde aldrig översta toppen. Björne Mell
ström kom tillbaka till klubben som tränare 
och hade med sig en 16-åring från Israel vid 
namn Dror Pollak. Denne unge talang sopa
de bordet med motståndarna och blev 
snabbt bäst i laget. Dessvärre försvann han 
också snabbt från Djurgården och Sverige 
och hann aldrig bli någon verklig förstärk
ning.
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1978 — 28 år gammal — blev svensk mästare 
i störtlopp.

Men mest uppmärksammad blev han då 
han deltog i ”den flygande kilometern” ned
för bergväggarna i Portillo i Chile. Då åkte 
han 198, 128 kilometer i timmen, vilket var be
tydligt snabbare än det han presterat i Italien 
något tidigare.

En liten egenhet med Benny var hans enor
ma träningsvilja. Den gick vid ett tillfälle ut 
över stockholmsbilisterna. Benny ville prova 
ut sin hjälm under hög fart och eftersom det 
inte finns någon fartbacke eller någon snö i 
Stockholm på sommaren så spände han helt 
enkelt fast skidorna på takstället på sin bil. 
Hans kompis satte sig vid ratten och ni kan ju 
själva föreställa er mötande bilisters reaktion 
vid åsynen av en hopkrupen skidåkare på ta
ket på en bil som dundrar fram i 150 kilometer 
i timmen.

Karlssöner som 
framgångar röner

1979 fick backhopparen Christer Karlsson till 
det. Han tog då individuellt SM-guld, en bra
vad som han upprepade året därpå. Dessut
om var han med och tog lagguld vid SM -80.

Tommy Karlsson hade tagit 70-talets första 
guld 1970 i backhoppning. Det var då 13 år se
dan en djurgårdare tog denna SM-titel. 
Christer och Tommy var inte släkt, men där
emot var Tommy bror till den duktige DIF-
hopparen på 50- och 60-talen, Lill-Holger 
Karlsson.

Cykel
Djurgårdens cyklister inledde 70-talet med 
ett intensivt träningsläger på Mallorca. Un
der decenniet satsades det hårt på ungdo
marna och verksamheten på bredden var 
omfattande. 1977 var pedaltramparna re
presenterade i hela 60 olika tävlingar. Dock 
hade man svårt att nå de riktigt höga place
ringarna.

Samma år flyttade sektionen från gamla 
fäktsalen i Stadion till en mera tidsenlig lo
kal i Akalla ”med direkt kontakt med lands
vägsdamm och asfaltsdoft”, och förhopp
ningarna inför framtiden var stora. Mot slu
tet av decenniet började satsningarna ge 
resultat, kanske till följd av ett nytt trä
ningsläger på Mallorca.

1979 kom det djurgårdare till start i inte 
mindre än 90 tävlingar. Och flera av dem 
nådde målet i tid för höga placeringar i pris
listorna. Varje helg nådde Djurgårdens cy
kelstall en tredjeplacering som lägsta utbyte 
av allt tävlande. Verksamheten, som bland 
annat finansierades genom gödselförsälj
ning, växte så explosionsartat att man till 
och med tvingades tacka nej till diverse åka
re. Och den goda utveckling som började 
när cyklisterna fick ett eget hem i Akalla har 
som bekant fortsatt även under 80-talet.

Christer Karlsson i luften



201

En glad Christer Karlsson precis efter SM-segern 1979.

Bowling
Under 50-talet vann Djurgården vid ett 
tillfälle SM. Bowlarna tillhörde landets 
främsta.

Undan för undan växte bowlingen fram 
till en landsomfattande sport. Yngre förmå
gor stormade fram. De gamla märkena so
pades undan och Djurgården tvingades 
göra en stört dykning ner i seriesystemet.

I början av 70-talet började det dock vän
da, efter ett antal år i div III tog sig bowlarna 
upp i div II och man började tro på framti
den. Men käglorna föll inte riktigt som man 
tänkt sig, och under några år åktes det hiss 
upp och ner i tvåan och trean. I mitten av 
70-talet var DIF nära att ta klivet upp i all
svenskan, men kloten rullade inte riktigt 
som de skulle.

1976 blev ändå ett bra år. Djurgårdens 4-
mannalag hamnade på fjärde plats i SM-
spelet i Malmö, och Leif Törnström och 
Hasse Östlund tog sig till finalkamp, där 
Östlund lade beslag på en andraplats.

1978 tog bowlingen åter klivet upp i all
svenskan. 15 år hade det dröjt innan ”upp
görelsen med otur, spöken, änkor och an
nat elände var inne”, enligt verksamhets
berättelsen. Men det gick sämre än väntat. 
Den kanske viktigaste tävlingen — mot är
kerivalerna AIK — vanns dock, och gjorde 
klart för de andra lagen att DIF var en kon
kurrent att räkna med.

70-talet avslutades i div II, men sen dess 
har laget tagit nya tag, och hissåkandet av
slutats för en mer permanent vistelse i div I.

Efter SM-triumfen försvann dock Tommy 
till skidklubben Skade. Men några år senare 
— 1975 — kom han tillbaka till Djurgårdens 
IF. Då tog han även med sig flera av sina kam
rater i Skade. Och bland dem fanns Christer 
Karlsson.

Christer, som är den senaste store back
hopparen i Djurgården var bofast i landslaget 
under decenniet. Han var i det längsta med 
och slogs om en plats till vinter-OS i Lake Pla
cid i början på 1980, men fick inte åka dit.

— DIF var dominerande inom backhopp
ningen under de här åren. Men nu är det 
svårt med rekryteringen. Delvis beroende på 
bristen på backar, men även på den ”nya” 
vädersituationen. Vi har ju ingen snö nume
ra, konstaterar Christer uppgivet.

Annat var det när han började, innan snö
kanonerna blev en realitet.

— Vi fick själva bära upp snön i korgar och 
preparera backarna innan vi skulle träna. En 
gång ställde vi i ordning backen tre gånger, 
men varje gång kom regnet dagen efter och 
förstörde den.

Men på 50- och 60-talen då backhoppning
en var en stor och populär sport fanns det 
backar överallt, minns Christer.

— Fanns det inga, gjorde vi i ordning egna 
backar, berättar Christer, som dock tror på en 
ny backhoppningsvår i och med framgångar
na för Jan Boklöv i slutet av 80-talet.

1970-talet innehöll en hel del individuella 
framgångar för djurgårdare i olika idrotter, 
men inte så värst många lagbragder att yvas 
över. Tvärtom var det stundtals tungt att vara 
djurgårdssupporter. Ändå tror jag att baksla
gen under 70-talet och i inledningen av 80-
talet, blev grunden för de senaste årens 
sportsliga framgångar för vår älskade för
ening.

För mig blev trots allt 70-talet ett ljust djur
gårdsdecennium, det var ju då jag lärde kän
na mitt Djurgården. En bekantskap jag aldrig 
ångrat.

Dan Svanell f 1956. Journalistutbildad på Sku
rups folkhögskola. Lokalradioreporter under 80-
talets första hälft, därefter politisk journalist på 
Förenade Landsortstidningar. Skriver i tidningen 
Djurgårdaren samt i matchprogram för DIF:s fot
boll och hockey. Sedan 1989 informationssekrete
rare på Utrikesdepartementet.
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1980
1990

Lech Walesa

1980
Sovjetiske regimkritikern An
drej Sacharov förvisas till Gor
kij.

Europas första kvinnliga presi
dent blir Vigdis Finnbogadottir 
som vinner isländska president
valet.

50 nationer bojkottar OS i 
Moskva i protest mot Sovjets in
marsch i Afghanistan. Svenska 
simmarna Bengt Baron och Pär 
Arvidsson får guldmedaljer lik
som värjfäktaren Johan Har
menberg.

Arbetarna vid Leninvarvet i 
Gdansk ansluter sig till strejker 
som pågått i Polen sedan i juli. 
Strejkledare är Lech Walesa.

I september utbryter krig mel
lan Iran och Irak.

I oktober får polska fria fackför
eningsrörelsen Solidaritet offi
ciell status.

I november börjar rättegången i 
Peking mot ”de fyras gäng” 
som anklagas för förbrytelser 
under kulturrevolutionen. En 
av de åtalade är Maos änka.

I december mördas John Len
non på gatan utanför sitt hem i 
New York.

Etiopien

1981
52 amerikaner som hållits som 
gisslan i Iran släpps efter 444 da
gar.

Socialistpartiets kandidat Fran
cois Mitterand vinner franska 
presidentvalet.

I oktober mördas Egyptens pre
sident Anwar Sadat.

I december övertar ett militär
råd makten i Polen och inför un
dantagstillstånd. Solidaritets 
Lech Walesa sätts i husarrest.

1982
I april invaderar argentinska 
soldater brittiska kronkolonin 
Falklandsöarna i Sydatlanten. I 
juni kapitulerar Argentina inför 
den brittiska övermakten.
Brittiska soldater på Falklandsöarna.

Efter långa strider tvingar Israel 
PLO att dra sig tillbaka från 
västra Beirut i Libanon där 
500000 civila drabbas hårt av 
bombanfall och hungerblockad 
som fördöms av USA och väst.

I Spanien segrar socialistiska ar
betarpartiet stort i valen och ef
ter mer än 40 år får landet åter en 
vänsterregering.

1983
Skogsdöden sprider sig i 
Central- och Nordeuropa som 
resultat av industriernas svavel
utsläpp.

De Gröna får 5,6 procent av rös
terna i det västtyska valet och 
därmed plats i förbundsdagen.

I augusti mördas oppositionsle
daren Benigno Aquino när han 
efter tre års exil återvänder till 
Filippinerna.

Över 2000 amerikanska solda
ter invaderar i oktober den väst
indiska ön Grenada, där en re
volution pågår.

1984
Norske diplomaten Arne Tre
holt grips, misstänkt för spione
ri för Sovjetunionens räkning.

I Beirut i Libanon pågår utdra
get inbördeskrig mellan kristna, 
muslimer och Libanons armé. 
Franska och amerikanska freds
styrkor finns i landet.

Svältkatastrof till följd av torka 
drabbar Etiopien, dagligen dör 
omkring 1000 människor.

I oktober mördas Indiens pre
miärminister Indira Gandhi av 
två sikher ingående i livvakten. 
Sonen Rajiv efterträder henne.

Amerikanske rockmusikern Prin
ce får sitt genombrott med albu
met Purple Rain.

1985
I Uruguay och Brasilien får lång
variga militärregimer ge vika för 
civila regeringar.

I Geneve hålls första toppmötet 
sen 1979. USA:s omvalde presi
dent Reagan möter Sovjets nye 
partichef Michail Gorbatjov.

I maj omkommer 52 människor 
då en fotbollsläktare fattar eld i 
Bradford i Storbritannien. Sam
ma månad dödas 39 åskådare, 
varav flera barn, i upplopp vid 
finalen i Europacupen på Hey
selstadion i Bryssel mellan Ju
ventus och Liverpool.

I juli sjunker Greenpeacefarty
get Rainbow Warrior efter en 
explosion i Auckland, Nya Zee
land. Det uppdagas att dådet 
utförts på uppdrag av högsta 
franska ledningen.

I juli anordnas i London och 
Philadelphia världens största 
rockgala Live Aid, till förmån 
för de svältande i Etiopien.

1986
I februari flyr Filippinernas dik
tator Ferdinand Marcos till Ha
waii efter att i presidentvalet be
segrats av Corazon Aquino.

I april utför amerikanskt flyg ett 
överraskande nattligt bomban
fall över Libyens huvudstad Tri
poli.
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Tjernobylolyckan

I april inträffar en explosion i 
kärnkraftverket i Tjernobyl norr 
om Kiev i Sovjetunionen.

Glasnost och perestrojka är Mi
chail Gorbatjovs honnörsord i 
hans kampanj för förnyelse av 
det sovjetiska samhället.

Storpolitisk skandal i USA då 
det visar sig att landet illegalt 
sålt vapen till Iran och gett vins
ten till contrasgerillan i Nicara
gua.

Michail Gorbatjov

1987
250 miljoner kronor kostar Vin
cent van Goghs målning Sol
rosor som säljs på auktion hos 
Christies i London.

1988
Intifaden fortsätter — palesti
nernas uppror mot Israel i de oc
kuperade områdena Västban
ken och Gazaremsan.

Giftgasangreppet i Halabja.

Efter fredsavtal i Geneve 1 april 
inleder sovjetiska trupper re
trätt ur Afghanistan. Åtta års 
krig är slut.

5000 människor, de flesta kur
der, dör i mars när Irak anfaller 
staden Halabja med giftgas.

I baltiska staterna växer folkets 
protest mot sovjetiska övermak
ten explosionsartat.

Vid sommar-OS i Söul fälls 
amerikanske sprinterstjärnan 
Ben Johnson för doping. Spe
lens drottning är sprintern Flo
rence Griffith-Joyner från USA.

George Bush väljs till president 
i USA och Pakistan får en kvinn
lig ledare — Benazir Bhutto.

Folkomröstning fäller chilenske 
diktatorn Pinochet efter 15 år 
vid makten.

Hip-hop-musiken får sitt ge
nombrott med Tone Locs singel 
Wild Thing.

1989
Författaren Salman Rushdie 
döms till döden av ayatollah 
Khomeini för hädelse av islam i 
boken Satansverserna.

Ännu en engelsk fotbollskata
strof: i april kläms 94 åskådare 
till döds vid upplopp på Hills
borough stadion i Sheffield.

Studentupproret i Peking spri
der sig till andra kinesiska stä
der. I juni massakreras 1400 stu
denter på Himmelska fridens 
torg.

Panamas diktator general Nori
ega grips efter en stor ameri
kansk blixtattack när 24 000 sol
dater invaderar landet i decem
ber.

Ungerske partichefen Janos Ka
dar tvingas avgå i maj och i Po
len vinner Solidaritet jord
skredsseger i juni.

Under hösten flyr tusentals öst
tyskar till väst, DDR:s polis slår 
brutalt mot massdemonstratio
ner i landet. Partichefen Erich 
Honecker avgår.

I november öppnas Berlinmu
ren och samma månad lägger 
förbundskansler Helmut Kohl 
fram en plan för Tysklands en
ande.

I december störtas och avrättas 
rumänske diktatorn Nicolae 
Ceausescu i en folklig resning.

Som symbol för demokratise
ringsprocessen i Tjeckoslovaki
en väljs regimkritikern och dra
matikern Vaclav Havel till presi
dent i december.

1990

Irak invaderar Kuwait under 
hösten. FN:s säkerhetsråd för
dömer invasionen. För att und
vika angrepp tar Iraks diktator 
Saddam Hussein utlänningar 
som gisslan.

Västtyskland vinner fotbolls-
VM i Italien. Sverige tar inte nå
gon poäng.

ANC-ledaren Nelson Mandela 
friges efter 27 år i sydafrikanska 
fängelser.

3 oktober: Tyskland enas.

Benazir Bhutto

Nicolae Ceausescu

Vaclav Havel

Studentprotester i Peking.

Berlinmuren raseras.



SVERIGE

1980
1990

Ingemar Stenmark

1980
Under OS i Lake Placid, USA, 
tar Ingemar Stenmark guld i sla
lom och storslalom.

23 mars hålls en rådgivande 
folkomröstning i kärnkraftsfrå
gan. Resultat: landets tolv kärn
kraftverk ska användas i 25 år 
och sedan avvecklas.

Inga-Britt Törnell blir Sveriges 
första jämställdhetsombudsman.

Björn Borg vinner för femte året 
i rad herrsingeln i Wimbledon.

Olof Palme utses till medlare i 
kriget Iran—Irak av FN:s gene
ralsekreterare Kurt Waldheim.

1981
Sverige vinner för första gången 
bandy-VM. Sovjetunionen har 
segrat i alla tidigare VM-turne
ringar.

Meeri Bodelid vinner damklas
sen när kvinnor första gången 
deltar i Vasaloppet.

Sovjetiska ubåten U 137 går en 
oktobernatt på grund långt in i 
Karlskronas skärgård. Rege
ringen framför skarpa protester 
till Sovjet.

Ubåt 137

Stellan Skarsgård

1982
Stellan Skarsgård får utmärkel
sen silverbjörnen vid filmfesti
valen i Berlin för sin roll i Hasse 
Alfredsons film Den enfaldige 
mördaren.

IFK Göteborg vinner UEFA-
cupen i fotboll.

Ur filmen Fanny och Alexander.

Mats Wilander, 17 år, blir i juni 
den yngste någonsin att vinna 
de öppna franska tennismäster
skapen.

Rolling Stones uppträder inför 
ett fullsatt Ullevi i Göteborg.

Nyvalda socialdemokratiska re
geringen devalverar kronan 
med 16 procent.

Filmpremiär för Fanny och Alex
ander av Ingmar Bergman. Re
gissörens farväl till filmskapan
det erövrar 1984 fyra Oscar.

1983
Överstelöjtnant Bertil Ströberg 
vid flygvapnet häktas, miss
tänkt för grovt spioneri.

Annichen Kringstad vinner sitt 
andra VM-guld i orientering.

Regeringen inför löntagarfon
der från årsskiftet 1983/84.

Carola Häggkvist vinner svens
ka uttagningen till melodifesti
valen. Segerlåten Främling blir 
en landsplåga.

1984
Göran Thunström får Nordiska 
rådets litteraturpris för sin ro
man Juloratoriet.

Svenska framgångar i vinter-
OS i Sarajevo: guld för skidsta
fettlaget, för Gunde Svan och 
Thomas Wassberg individuellt 
(15 resp 50 km) och för skridsko
åkaren Tomas Gustafsson (5000 
m).

Carola Häggkvist

Svenska freds- och skiljedoms
föreningen polisanmäler AB Bo
fors för att ha smugglat luft
värnsrobotar till två arabländer 
vid Persiska viken.

1985
Fem- och tjugofemöringar för
svinner.

Jan Malmsjö gör succé som pri
madonna i musikalen La Cage 
aux folies på Malmö stadsteater i 
september.

Thomas Wassberg
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Bokförlaget bra Böcker i Höga
näs får i uppdrag att ge ut Natio
nalencyklopedin.

1986
Efter miljökämpen Björn Gill
bergs avslöjande att bioteknik
företaget Fermentas VD Refaat 
El-Sayed ljugit om sin doktorsti
tel, spricker affären mellan Fer
menta och Volvo.

Sent på kvällen 29 februari mör
das Sveriges statsminister, 59-
årige Olof Palme. På promenad 
i Stockholms city med hustrun 
Lisbeth skjuts han i ryggen av 
en okänd förövare. Mordplat
sen, korsningen Sveavägen/ 
Tunnelgatan, fylls av röda rosor 
från sörjande människor.

Palmeutredningen misstänker 
officiellt kurdiska organisatio
nen PKK för mordet på Olof Pal
me.

1987
Vintern är 1900-talets kallaste.

I februari fråntas Hans Holmér 
ansvaret för Palmeutredningen 
av regeringen. Ny spaningsle
dare blir Hans Ölvebro.

Tre Kronor blir för första gång
en på 25 år världsmästare i is
hockey.

Svenska rockgruppen Europe 
gör världssuccé med albumet 
The final countdown.

Enligt riksrevisionsverket beta
lade Bofors AB 170—250 miljo
ner kronor till mellanhänder för 
att få en beställning på 400 artil
leripjäser från Indien.

I juli frikänns två läkare för 
styckmordet på en ung prostitu
erad kvinna. De anses däremot 
skyldiga till styckningen, ett 
brott som dock är preskriberat.

Centerpartiet och moderaterna i 
skåneorten Sjöbo kräver folk
omröstning i frågan om flykt
ingars rätt att bo i kommunen.

I oktober rymmer den spion
dömde Stig Bergling under en 
permission hos sin hustru i Rin
keby i Stockholm. Justitieminis
ter Sten Wickbom tvingas avgå.

Platsen för mordet på Olof Palme.

På nyårsafton premiärsänder 
reklamfinansierade kabel- och 
satellitkanalen TV 3.

1988
Dödsbegreppet hjärndöd in
förs.

Offentliga utskottsförhör för 
första gången i februari. TV och 
radio direktsänder.

Ebbe Carlssons privata spa
ningar efter Olof Palmes mörda
re blir kända då polismannen P 
O Karlsson stoppas vid smugg
lingsförsök av avlyssningsap
paratur. Justitieminister Anna-
Greta Leijon tvingas avgå.

En familj på tre personer mör
das i Åmsele. För trippelmordet 
döms två finska ungdomar.

Miljöpartiet blir första nya riks
dagsparti sedan 1918.

Ledaren för den s k sexsekten i 
Lindesberg, Hans Scheike, 
döms till 8 års fängelse för att ha 
utnyttjat småflickor sexuellt.

Höstens svenska bestseller är 
dramadokumentären Poltava av 
Peter Englund.

41-årige Christer Petterson från 
Sollentuna anhålls som miss
tänkt för mordet på Olof Palme.

1989
I februari kraschar det enda 
existerande JAS-planet 39 Gri
pen vid en uppvisning, mitt 
framför Aktuellts kamerateam. 

Svenska gruppen Roxettes sing
el The Look på USA-listans första 
plats.

Jan Guillous nya roman om 
agenten Coq rouge, Fiendens fi
ende, blir stor försäljningsfram
gång.

Svea hovrätt friar Christer Pet
tersson från alla misstankar för 
att ha mördat Olof Palme.

Svenska bordtennislandslaget 
vinner VM efter att i finalen be
segrat Kina med 5—0. Jan-Ove 
Waldner blir dessutom världs
mästare i singel.

1990

Finansminister Kjell-Olof Feldt 
avgår efter att ha misslyckats 
förankra sin ekonomiska politik 
hos socialdemokratin. Ny fi
nansminister: Allan Larsson.

15 september startar nya kabel-
TV kanalen TV4. 80-talsmode

JAS 39 Gripen



STOCKHOLM

1980
1990

1980
Nu startar ombyggnaden av 
gamla riksdagshuset på Helge
andsholmen.

Attraktivt bostadsområde på 
söder. I Norra Hammarbyham
nen byggs sexvåningshus som 
rymmer över 600 lägenheter. 
Arkitekturen återknyter till 
klassicism och funkis.

Café Opera öppnar och blir 
snabbt Stockholms hetaste in
neställe.

Philip Zandén

Ny Dramatenchef blir mumin
trollets gestaltare Lasse Pöysti.

1981
Amerikanske rockartisten Bru
ce Springsteen med sitt The E 
Street Band gör stor succé på ett 
fullsatt Isstadion.

Peter Schaffers världsberömda 
pjäs Amadeus har svensk premi
är på Stadsteatern. Göran O 
Eriksson regisserar, huvudrol
lerna gör Philip Zandén och Frej 
Lindqvist.

1982
Hans Alfredsons och Tage Da
nielssons revy Fröken Fleggmans 
mustascher gör stor succé på 
Göta Lejon.

Mer än 25000 människor de
monstrerar på FN-dagen 24 ok
tober genom att bilda en kedja, 
en bro för fred, mellan sovje
tiska ambassaden i Marieberg 
och amerikanska på Gärdet.

Lars Noréns pjäs Underjordens 
leende har premiär på Unga Kla

Restaurang Fontainbleau

Helgeandsholmen

ra, Stadsteaterns scen för nu
tidsdrama.

På nyårsafton totalförstörs re
staurang Fontainebleau på 
Norrlandsgatan genom en kraf
tig explosion.

1983
PLO-ledaren Yassir Arafat gäs
tar socialdemokratiska partiet i 
april och säkerhetspådraget är 
enormt.

En man avlider i acquired im
mune deficiency syndrome på 
Danderyds sjukhus. AIDS har 
därmed skördat sitt första döds
offer i Sverige.

4 oktober demonstrerar 75000 
människor mot regeringens pla
ner på löntagarfonder.

1984
FN:s stockholmskonferens öpp
nar i januari i ombyggda riks
dagssalen vid Sergels Torg. De
legater från 35 länder förhand
lar om säkerhetsskapande åt
gärder och nedrustning i Euro
pa.

I mars gör Ingmar Bergman 
comeback på Dramaten med sin 
uppsättning av Shakespeares 
Kung Lear. Titelrollen spelas av 
Jarl Kulle, de tre döttrarna av 
Lena Olin, Margaretha Byström 
och Ewa Fröhling.

Sveriges mest reproducerade 
tavla Grindslanten säljs på auk
tion hos Bukowskis för 1076000 
kronor.

Återuppståndna Stockholms
tidningen läggs ned efter tre års 
utgivning på grund av dålig 
ekonomi.

Anrika Salénrederierna gör 
konkurs. Fordringsägarna för
lorar 2 miljarder.

1985
Makthavarna i Stadshuset be
slutar att Stockholm åter ska 
kallas stad och inte kommun.

6500 kvinnor springer, joggar 
och går i första Tjejmilen på 
Gärdet.

1986
Dagens Nyheter avslöjar Metro
politprojektets existens. 15000 
stockholmare födda 1953 har 
under 20 år studerats i ett socio
logiskt projekt vid Stockholms 
universitet.

15 mars begravs Olof Palme på 
Adolf Fredriks kyrkogård. Mer 
än 100000 människor kantar 
Stockholms gator där begrav
ningskortegen passerar, 1700 
gäster från 132 självständiga 
stater är närvarande vid sorge
ceremonin i Stadshuset.

Lars Norén

Bruce Springsteen
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I september sprängs Maskerad
ligan. Ligan har gjort sig känd 
genom att vid flera fräcka kup
per klä ut sig till bland annat po
liser och snöskottare.

Modet är svart och sofistikerat. 
Stora örhängen och utbyggda 
axlar bärs av klädmedvetna 
kvinnor på stans gator.

1987
En av nyckelmännen i Boforsut
redningen, krigsmaterialinspek
tör Carl-Fredrik Algernon, faller 
under ett tunnelbanetåg och 
omkommer.

I februari totalförstörs genom 
brand Djurgårdsbrunns Värds
hus, en byggnad med anor från 
1700-talets mitt.

Stadsfullmäktige säger ja till det 
omdiskuterade kolkraftverket 
som ska byggas vid Värtan.

En ung tjänsteman i Stadshuset 
slösar bort 442 miljoner kr av 
stadens pengar genom miss
lyckade spekulationer på op
tionsmarknaden.

Efter återkommande drabb
ningar i Kungsträdgården grips 
150 ungdomar av polisen.

Postterminalen Stockholm Kla
ra, belägen mellan Centralen 
och Riddarfjärden, invigs i no
vember.

Stockholmarna ser sin stad in
vaderas av tags. Efter ameri
kansk förebild sprayar ton
åringar sina signaturer i tunnel
banor och på husväggar.

1988
En utställning med Nils von 
Dardels målningar drar stor pu
blik till Moderna museet.

Rökförbud införs på Stock
holms centralstation.

Tunnelbaneklotter

Stockholmsförorten Kista förla
mas av sorg då tolv skolbarn och 
tre vuxna förolyckas under en 
bussresa i Norge.

Expressen avslöjar att LO-
chefen Stig Malm hjälpt sin dot
ter att få en lägenhet i Fruängen.

Rekordlånga köer ringlar utan
för Moderna museet under Sve
riges första stora Pablo Picasso
utställning.

I november rivs svampen på 
Stureplan.

1989
Cityterminalen vid Klarabergs
viadukten invigs.

19 februari invigs Globen, värl
dens största sfäriska byggnad.

Scandic Crown Hotel och Lands
tingsförbundets hus i kvarteret 
Överkikaren står färdiga.

I april inleds ishockey-VM i Glo
ben.

Påven Johannes Paulus II.

Påven Johannes Paulus II besö
ker för första gången Sverige 
och håller katolsk mässa i Glo
ben inför 15 000 människor.

10000 lärare strejkar i Stock
holm och Mälardalen för att de
ras anställning ska övergå från 
statlig till kommunal regi.

Stockholms skolförvaltning sam
lar under hösten in skolornas 
konst ”på grund av stöldris
ken”.

Olof Palmes begravning.

1990
17 maj brinner Katarina Kyrka 
ned. Återuppbyggnaden beräk
nas ta tre år.

Stadsteatern flyttar in i Kultur
huset som får ny entré.

Stans klassiska mötesplats åter
uppstår. Svampen på plats på 
Stureplan.

Djurgårdens IF tar SM-guld i is
hockey för andra året i rad. Fi
nalsegern säkras i Globen ge
nom vinst mot Färjestad i fjärde 
matchen.

Lena Olin

Kön till Picassoutställningen.



DJURGÅRDEN

1980
1990

ERIC CASTEGREN OCH HANS DAHLMAN

KRIS OCH KVAL ― 
MEN MEST MEDALJER 

OCH MÄSTERSKAP

L
åt oss redan från början erkänna att det 

är de två stora bollsporterna som är 
Djurgården för oss. På sportsidorna och i 

medlemstidningen Djurgårdaren kan vi läsa 
oss till vad andra aktiva djurgårdare uträttar, 
men den upplevda idrotten är för oss den 
som utspelar sig på Stadion, Råsunda, Hovet 
och i Globen.

1980-talet kan visa upp djurgårdare som är 
svenska mästare i sina grenar. Men i en krö
nika som denna finns i första hand bara ut
rymme för de insatser som vi själva upplevt.

Ska vi ändå hitta matchvinnartyper utan
för fotbollen och hockeyn så blir det djurgår
dare som vi upplevt på TV-rutan och i tid
ningsreferat. Och här finns några namn som 
vi kommer att stanna upp vid.

Vi som tittar är två journalister, inbitna 
djurgårdare som själva spelat pojkfotboll 
med Djurgården på den tiden laget fortfaran
de hade anknytning till stadsdelen Djurgår
den. I början av 50-talet var det stora gräsfäl
tet på Gärdet hemmaplan för Djurgårdens 
pojklag. På den tiden hette inte lagen till 
exempel Djurgården P 41 (pojkar födda 1941) 
utan det var de stora lagen i världen som gav 
namn åt gängen: Arsenal, Huddersfield, Fla

Hans Dahlman (infälld) och Eric Castegren.
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mengo, Milano etc. Lagen bar inte heller de 
randiga tröjorna, utan hade olika tröjfärger. 
Medlemskortet i Djurgården gjorde i alla fall 
att vi kom in på Stadion och Råsunda när A-
laget spelade.

Vi har ingen aning om hur många matcher 
vi upplevt från läktarna genom åren. När vi 
sitter i Globens ombonade värme kan vi ge
mensamt minnas tidigare hockeykamper på 
Stadions och Östermalms IPs (!) uterin
kar... Men vi har alltid suttit som betalande 
supportrar. Vi har aldrig känt trycket på oss 
att behöva leverera ett förment objektivt 
matchreferat som kollegerna på pressläktar
na. Det här är vårt 80-tal.

Nedslag i 80-talet
Egentligen är det litet konstlat att använda 
decennierna som etiketter på olika epoker. 
Vad är det som säger att något nytt måste bör
ja vid ett jämnt 10-tal? Ändå talar vi om de
cennierna som definitioner av olika ström
ningar i samhället: 20-talet är det glada, 30-
talet står för depressionen, 40-talet är krigs
åren och 50-talet är det kalla krigets tid.

Vad är specifikt för 80-talet? Kanske är det 
svårt att redan nu hitta en rubrik. Men om 60-
talet och 70-talet lyfte fram kollektivet, är 
kanske 80-talet en reaktion på detta med en 
betoning på den enskilda individen. 80-talets 
matchreferat på sportsidorna fokuserar gär
na en matchvinnare; lagets insatser kommer 
i andra hand.

Ska man betrakta Djurgårdens Idrottsför
ening under 80-talet med sådana 80-tals
ögon? Ska man plocka fram matchvinnare ur 
kollektiven? Ska man ens försöka?!

Stjärnorna på den 
blårandiga himlen

Anette Olsson — känner ni henne? En av 
många stjärnor i Djurgårdens IF med fram
skjutna placeringar under 80-talet i såväl 
svenska som internationella tävlingar. Anet
tes gren är konståkning.

Anette fick smak för skridskoåkning på 
Kungsträdgårdens konstfrusna isbana när 
hon var sex år. Fem år senare ställde hon upp 
i JSM och nådde en uppmärksammad fem
teplats i friåkning. Juniortiden avslutades 
med seger i Nordiska juniormästerskapen 
1979.

Efter ett par år i Malmö, där träningsmöjlig
heterna var bättre än i huvudstaden (så tycks 
det vara inom snart sagt alla idrotter, hur det

nu kommer sig) var Anette tillbaka i Stock
holm. I Djurgårdens färger kan Anette visa 
upp en fantastisk svit fina placeringar i SM: 
4:a, 4:a, 3:a, 3:a, 2:a och 7:a. Och efter den ak
tiva karriären har Anette fortsatt som träna
re. Själv tränades hon av mångfaldige mästa
ren Hans Lindh större delen av sin tjugoåriga 
tävlingstid.

På damsidan har Djurgården under 80-ta
let varit en av landets bästa klubbar inom 
konståkning. Vid 1986 års SM erövrade djur
gårdstjejerna fem av de tio första platserna.

Bakom framgångarna ligger hårt arbete. 
Många av tjejerna har vissa perioder tränat 
och tävlat utomlands på heltid. Och även 
hemma krävs flera timmars daglig träning för 
att ha en chans att hävda sig. Aven om de 
är lagkompisar så har åkarna oftast sina egna 
tränare och koreografer som anpassar säsong
uppläggningen efter ”sin” åkare.

Öm konståkningen inom Djurgården i 
första hand är en damidrott, så är fäktningen 
i lika hög grad en idrott dominerad av män, 
även om damerna under 80-talet kommit 
starkt. Och säger man fäktning och Djurgår

Anette Olsson
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Djurgårdarna Anette Olsson och Peter Söderholm.

den så har man också sagt Bela Rerrich. Un
der Belas dryga trettio år i Djurgården har de 
nationella och — framför allt — de internatio
nella framgångarna duggat tätt.

Sett i det perspektivet kanske 80-talet kan 
kännas mindre lyckosamt. Framgångarna 
har nåtts i SM, framför allt under decenniets 
sista år: 1987 till exempel tog DIF både guld 
och silver i lag-SM på värja. Internationellt 
har Peter Vanky en femteplats i junior-VM 
1987 och en sjätteplats i VM (seniorer) två år 
senare.

Även om konkurrensen med andra idrot
ter är hård så lockar fäktningen förhopp
ningsfulla knattar till den trånga lokalen i 
Hjorthagen. Framtiden för denna paradgren 
ser alltså ljus ut.

Inom vinteridrotten finns det två namn 
som har en speciell lyskraft: Benny Lindberg 
och Carl-Erik Jätten Eriksson. Jätten har för 
alltid skrivit in sig i idrottshistorien genom 
sina sex OS-starter i bob, de två sista 1980 och 
1984. Tillsammans med svenska sprinters av 
bästa klass har Jätten skapat ett konkurrens
kraftigt ekipage. Avsaknaden av riktiga ba
nor i Sverige har självklart varit ett handi
kapp, men Jätten har ändå lyckats kvala in till 
de stora tävlingarna. Visserligen har Jättens 
svenska landslag aldrig på allvar kunnat hota 
de stora bobnationerna, men den friska sats
ningen är av äkta djurgårdsmärke.

Efter OS i Innsbruck ställde fru Eriksson ul
timatum: mig eller boben. Därefter var Jätten 
ensamstående...

Benny Lindberg måste vara tidernas snab
baste djurgårdare. I början av 80-talet figure
rade han på sportsidorna när han jagade re
kord på utförsåkningens flygande kilometer. 
Det handlade om att hålla sig kvar på skidor
na i farter som närmade sig 200 km/tim. Ben
ny lärde sig jobbet när han turnerade som 
proffs i Europa, USA och Japan. Och han lär
de sig bra: Benny tog två svenska mästerskap 
i störtlopp 1980 och 1981 och ett SM-silver 
året därpå.

En som stod på topp samtidigt som Benny 
var backhopparen Christer Karlsson. Chris
ter erövrade två individuella svenska mäster
skap och ett i lag i 70-metersbacke. Dessutom 
samlade han på sig en rad fina placeringar i 
andra tävlingar. Detta trots att Stockholm 
knappast kan vara den allra bästa platsen för 
en backhoppare: det var åtskilliga år sedan 
som Fiskartorpet och Hammarbybacken dög 
som tränings- och tävlingsplats. I stället har 
hopparna fått åka till Falun (!) för träning, en 
sträcka på 35 mil. Bara det vore nästan värt en 
bragdmedalj...

Stjärnorna i de individuella idrotterna är 
många. Här har vi bara nämnt några. Djur
gården har 17 sektioner när detta skrivs; an

Svenska mästarna i lagvärja 1987. Övre raden: Bela 
Rerrich, Henrik Pontén, Otto Drakenberg. Undre 
raden: Henning Österberg, Ulf Sandegren och Peter 
Vanky.
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talet varierar år från år och naturligtvis kan 
inte alla sektioner ståta med svenska mästa
re. Men alla sektioner har idrottsutövare med 
en lyskraft som gjort dem till 80-talets stjär
nor inom sin idrott: de tre bröderna Månsson 
i brottningen, Ulf Thorsell, en kort tid inom 
pingisen, Peter Alm i bowling och namnen 
Per i cykel, för att nämna några.

Och naturligtvis finns där ledarna och trä
narna, som är förutsättningen för att verk
samheten alls ska fungera. Många av tränar
na gör fantastiska insatser, fjärran från of
fentlighetens strålkastarljus. Vi tänker till 
exempel på Mats Ericsson, som fick tre cyk
lister att ta hand om när han kom till Djurgår
den 1983, men som kunde mönstra cirka 50 
aktiva efter fem års jobb. Dessutom kunde 
han registrera åtskilliga SM-framgångar.
1986 blev DIF bästa klubb i ungdoms-SM.
1987 och -88 tog man silver och bronsmedal
jer i dam- och juniorklasserna. Eller Bert Nis
ka, som gav bandyn en livgivande injektion 
när han såg till att sektionen flyttade till 
Åkersberga. Eller Uffe Carlsson inom box
ningen. Eller Hans Hansson som väckte 
Orienteringssektionen ur dess törnrosa
sömn. Eller..., ja i alla sektioner hittar man 
en eller flera hjältar i det tysta.

Som djurgårdare känner vi oss stolta över 
den bredd klubben har och den mängd av 
entusistiska idrottsmän och -kvinnor som 
finns i ”vårt” Djurgården.

Brottarbröderna Johnny, Jerry och Jimmy Månsson.

I sin andra match under OS i Söul vinner Lasse Myr
berg med 4—1 mot syriern Khanji Ahmadmayez.

Ett OS-brons 
som smäller högt!

För oss som inte är stammisar på boxningsga
lorna i Eriksdalshallen blev olympiska spelen 
i Söul den första gången vi ”mötte” Lasse 
Myrberg.

Lasses namn var väl inte det som nämndes 
först när tidningarna (i vanlig ordning) för
handsnominerade de svenska medaljörerna. 
Men Lasse kom verkligen ordentligt förbe
redd till OS. Med ekonomiskt stöd från 
Punschpralinerna, ett gäng boxningsintres
serade herrar, fick han chansen att träna på 
Kuba.

Förberedelserna gav resultat. Sensationen 
låg på lut när Lasse hade nått fram till semi
finalen. Skulle han kunna ta OS-guld...? 
Semifinalmotståndare var australiensaren 
Graham Cheney.

— Han var väldigt stark, och jag boxade 
taktiskt fel mot honom, sade Lasse när han 
långt efter OS berättar om sin boxningskarri
är.

Australiensaren fick alla domarrösterna. 
Men Lasse gjorde en fantastisk turnering.

I efterhand kan Lasse berätta att han redan 
före OS beslutat sig för att sluta, oavsett hur 
det gick i Söul.

— Om jag inte tar medalj nu kan jag lika 
gärna lägga av, funderade han. Har jag inte 
tagit medalj på alla de här åren så lär jag inte 
göra det sen heller.
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Tränare Lasse Myrberg omgiven av entusiastiska 
adepter.

— Och får jag medalj så är det ännu större 
anledning att sluta för då har jag fått det som 
jag hela tiden strävat efter.

Bronsmedaljen blev alltså kronan på en 
boxningskarriär som bland annat innehåller 
fem svenska seniormästerskap.

— När jag reste från OS-byn så lämnade 
jag kvar skor, susp och huvudskydd. Mitt 

Flugviktaren Aari Alanenpää i en match mot irlända
ren Hugh Russel.

backgammonspel blev också kvar, men det 
var inte meningen.

Lasse kom till Djurgården från Narva, en 
annan legendarisk boxningsklubb i Stock
holm. Det var Narvatränaren Uffe Carlsson 
som bestämt sig för att byta klubb och Lasse 
och några andra killar följde med.

Lasse var redan dubbel svensk seniormäs
tare när han för första gången boxades för 
Djurgården i en SM-final. Året var 1986 och 
motståndaren var en annan djurgårdare, Mi
kael Sehlberg. Lasse tog guldet — viktklassen 
var lätt welter.

Året därpå hade Lasse gått upp till welter, 
men resultatet blev detsamma. 1988 var det 
på nytt lätt welter som gällde. Och guld för
stås.

I slutet av 80-talet var Djurgården landets 
bästa boxningsklubb. Men redan 1980 och -81 
togs de första SM-tecknen. Det var bröderna 
Alanenpää, Kalervo, lättvikt, och lillebror 
Ari, flugvikt, som erövrade dem.

Också i tungvikt — en viktklass med anor i 
DIF! — finns två SM-guld under 80-talet. 
Tommy Börzei tog sitt 1986, men fick nöja sig 
med silver året därpå när (tillfällige) klubb
kompisen Larry Moritz blev för svår.

Efter OS startade Lasse Myrberg en ny kar
riär i Djurgården, nu som tränare. Bland trä
narkollegerna i klubben finns Uffe Carlsson 
och Kent Pira, som hoppade av som aktiv 
boxare innan han blev senior, men som ändå 
har två SM-tecken på meritlistan.

— Det är kul att vara tränare. Mycket roli
gare än jag trodde, tycker Lasse.

— Det är bra fart på träningarna. Vi har 
många juniorer. Och jag tror på boxningens 
framtid. Alla kampsporter som är så populä
ra idag är en fluga som kommer att försvinna.

Med fem svenska seniormästerskap och ett 
OS-brons kanske det är svårt att ta fram det 
roligaste boxningsminnet?

— Roligast var mitt första ungdoms-SM 
1980, säger Lasse, något oväntat. Jag bodde 
fortfarande i Avesta och var helt otippad.

— Från min tid som senior är bästa minnet 
KO-segern mot Rodriguez i kvartsfinalen i 
OS. Han var ju en känd knockout-kille.

Den aktiva karriären för Lasse är alltså slut. 
Men om hans kvaliteter som tränare är i nivå 
med hans färdigheter som aktiv boxare så be
höver vi inte vara oroliga för boxningens 
framtid i Djurgården.

o

Åh, såna kval!
80-talet blev kvalens årtionde. Tre gånger 
måste fotbollslaget lida alla de kval som det 
innebär att tvingas vinna direkt avgörande
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matcher för att kvalificera sig till den högsta 
serien. Vi såg alla kvalmatcher utom borta
matchen mot GAIS 1985.

När Djurgården åkte ur Allsvenskan 1981 
så var det knappast någon större sensation. 
Redan året före var det snudd på degrade
ring, men med ett nödrop gick det vägen den 
gången.

Division II-sejouren skulle förstås bara bli 
ettårig. AIK hade ju klarat ett tillfälligt besök 
i tvåan 1979 och det fanns väl ingen anled
ning till att Djurgården skulle behöva stanna 
längre.

Men det var nätt och jämnt att Djurgården 
klarade av en kvalplats. Sista matchen mot 
Sandviken borta blev direkt avgörande. Vi 
satt på läktaren på Jernvallen och kallsvetta
des. Resultatet 1—1 räckte till serieseger, 
men det satt långt inne. En exdjurgårdare, 
Håkan Stenbäck, var vassaste hemmaspelare 
och hade så när spelat bort DIF från kvalplat
sen. Annars satt hjärtat som mest i halsgro
pen vid ett tillfälle när bollen snurrade en 
evighet på Djurgårdens mållinje: Roger Cass
lind satt och täckte bollen med benen (!) till 
dess Björn Alkeby kastade sig och räddade. 
Hemmapubliken tjöt på straff, men domaren 
friade.

Kvalmotståndarna hette AIK. AIK hade 
spelat dåligt hela hösten, och Djurgården 
hade spottat in hela 50 mål under seriespelet 
så det kändes som om det skulle kunna gå vä
gen.

Första matchen gick på Stadion. Men hem
maplanen blev ingen fördel. AIK var farligare 
och vann rättvist med 2—1. Gång på gång 
kom Djurgårdens raka backlinje på mellan
hand. Matchvinnare blev ett nytt AIK-fynd, 
Branco Markovic. Han var den som blev 
tungan på vågen i de två kvalmatcherna. 
(Två år senare blev han djurgårdare, utan att 
någon gång ens vara i närheten av vågen.) 
Branco gjorde 1—0 i första halvlek och efter 
en kvart i den andra gjorde Sanny Åslund 
2—0. Anders Grönhagen stod sedan för re
duceringsmålet.

Matchen på Råsunda blev jämnare och 
fruktansvärt spännande. Redan i tredje mi
nuten sprang Branco Markovic igenom och 
gav AIK ledningen. 1—0 stod sig halvleken 
ut.

Efter en dryg kvart i andra halvlek fick 
Djurgården en straff. Vito Knezevic fick för
troendet att slå den. 1—1 och hoppet vakna
de igen. Så kom kallduschen. Björn Butta Jo
hansson gjorde 2—1 när bara drygt 10 minu
ter återstod och Allsvenskan kändes långt 
borta. Men bara minuten senare nickade 
Tommy Berggren in kvitteringen och sedan 
pressade Djurgården för att få det mål som 
skulle innebära avancemang. Det var nära 
några gånger, men den som klarade AIK un
dan den värsta anstormningen var inlånade 
gamle landslags- och Östermålvakten Göran 
Hagberg. Öster räddade alltså AIK kvar i så
väl matchen som Allsvenskan.

Anders Grönhagen och Hasse Holmqvist i en kval
match mot AIK 1982 som slutade 2—2.
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Det blev alltså en ny div II-säsong. Den här 
gången var Djurgården inte ens favoriter. 
Det var i stället IFK Norrköping, nydegrade
rade från Allsvenskan. Peking motsvarade 
också förväntningarna, men DIFs andraplats 
innebar en ny kvalchans; mot seriesegraren i 
div II södra, Kalmar FF.

Också denna gång fick Djurgården börja på 
Stadion. Kalmarspelarna verkade mest skär
rade av stundens allvar. Djurgården spelade 
bra, men hade problem med avslutningarna. 
Och det kom att avgöra kvalet, visade det sig. 
Christer Nordström gjorde matchens enda 
mål: han ryckte sig loss och rullade in bollen 
vid stolproten, precis utom räckhåll för kal
marmålvakten!

Vi satt bredvid en mindre kalmarklack som 
var märkbart lättad efter den knappa förlus
ten. Och själva kände vi väl motsvarande oro 
inför bortamatchen.

Utflykten till Kalmar började annars bra. Vi 
åkte bil ner redan dagen före matchen och 
laddade upp med Sveriges bortamatch mot 
Italien framför hotell-TVn. Den svenska se
gern tyckte vi var ett gott omen. Och det var 
det möjligen, men inte för Djurgården...

Redan när vi klättrade upp på träläktaren 
på Fredriksskans började vi ana oråd. Det 
rådde en olycksbådande, spöklik grå dager 
och vinden ven in från den närliggande Malm
fjärden. Det kändes redan från början att det 
var motvind. Och både kalmarspelarna och 
den småländska publiken uppvisade ett ret
fullt självförtroende. Vi frågade oss förstås 
vad Kalmar skulle ha att komma med som 
man inte visade på Stadion.

Lasse Sandberg och Vito Knezevic har annan uppfatt
ning än linjemannen Rolf Eriksson.

Våra onda aningar besannades. Kalmar FF 
på Fredriksskans var något helt annat än KFF 
på Stadion. Djurgården var pressat större de
len av matchen, men hoppet tändes när Las
se Stenbäck med ett volleyskott kvitterade 
Håkan Arvidssons 1—0 mål. Nu måste Kal
mar vinna med 3—1 för att vinna totalt. Men 
så kom 2—1 efter en halvtimme och margina
lerna kändes små. Och i 22:a minuten i andra 
halvlek avgjordes kvalet: Uffe Lundberg 
tvingades fälla en fri kalmarspelare. Straff 
och 3—1. Nu var Kalmar FF i Allsvenskan.

Djurgården gav inte upp och så kom det 
som vi trodde var det avgörande målet. Uffe 
Lundberg revanscherade sig för straffen och 
vräkte in tvåan. Domaren blåste — för fri
spark för Kalmar! Momentet tidigare hade 
Vito Knezevic ruffat på en hemmaspelare. 
3—1 stod sig och det blev fruktansvärt tunga 
40 mil hem till Stockholm.

GAIS får sitt straff
Det kom att dröja två år innan det var dags för 
kval nr 3. Den här gången var det ett annat 
gammalt storlag som också varit borta ett tag 
från de större sammanhangen, nämligen 
GAIS. Ja, GAIS hade faktiskt varit ännu mer 
på dekis än Djurgården med gästspel ända 
nere i div II. Men nu var det de två segrarna 
från norra och södra div II-serierna som skul
le göra upp om en allsvensk plats.

Start på bortaplan. Vi stannade som sagt 
hemma denna gång och missade i alla fall 
inga mål.

Så var det dags för returen på Stadion. 
Drygt 14000 på läktarna och hög stämning. 
Det här är en direkt avgörande match där nå
gon måste stå som segrare när matchen är 
över.

Matchen blev tillknäppt och nervös — pre
cis vad man kunde vänta sig när så mycket 
står på spel. Men det är inte de första 90 mi
nuterna som vi minns från den här mat
chen. ..

0—0 stod det vid full tid. Förlängning och 
spänningen steg ytterligare. Efter 8 minuter 
gjorde GAIS Mikael Robertsson 0—1 och 
plötsligt spelades alla tidigare, försmädliga 
kvalförluster upp på våra näthinnor. Men 
Ted Sheringham, en av DIF:s mera framstå
ende engelsmän och succéman i Millwall i 
engelska ligan, gav oss nytt hopp bara ett par 
minuter senare när han kvitterade.

När domaren blåste av efter förlängningen 
2x15 minuter stod det alltså 1—1. Avance
manget till Allsvenskan skulle avgöras med 
straffsparksläggning. Vi satt, för en gångs 
skull perfekt placerade, i Valhallavägskur
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van, i händelsernas centrum. Björn Wester
berg och spelarna konfererade om straffläg
gare och så småningom samlades Stefan 
Rehn, Ted Sheringham, Gary Williams, Ste
fan Rexin och Uffe Lundberg i mittcirkeln till
sammans med lika många GAISare.

Lotten ser till att GAIS får den första straf
fen. Samir Bakaou lägger en nära nog perfekt 
straff vid Jocce Sjöströms högra stolprot. 
Men bollen tar i stolpens insida, rinner längs 
mållinjen bakom ryggen på Jocce, och ut! 
Fortfarande 1—1.

Stefan Rehn börjar för Djurgården. Han 
har lagt in flera straffar i serien och ser åtmins
tone lugn ut. Och han gör inget misstag. För 
första gången leder Djurgården.

Lenna Kreivi lägger bollen tillrätta. Kort 
koncentration och en halvhög straff vid Joc
ces vänstra stolpe. Men Jocce är tamejfan där! 
Nu vädrar publiken seger.

Gary Williams gör sin plikt och nu leder 
Djurgården plötsligt med 3—1.

Mikael Blomkvist lyckas överlista Jocce 
Sjöström och reducerar till 3—2.

Ted Sheringham, som här gör sin sista 
match innan han försvinner tillbaka till Eng
land och Millwall, slår in 4—2.

Niclas Sjöstedt gör 4—3.
Nu har Stefan Rexin chansen att avgöra. 

GAIS har bara en straff kvar. Stefan har 
tryggheten att veta, att även om han missar 
så har Uffe Lundberg som sista straffläggare 
ytterligare en chans att avgöra. Men Uffe be
höver inte slå sin straff. Stefan pangar in 5—3 
och äntligen, tredje gången gillt, så får vi 
uppleva en kvalseger! Vilken känsla! Planen 
fylls av supportrar och spelarna fullkomligt 
dränks i det entusiastiska publikhavet. 
Matchhjältarna — och dom var många denna 
dag — hissas och jublet är fantastiskt.

På kvällen fick vi så en härlig repris på straf
farna på TV och svor litet över att vi inte hade 
en video för att kunna spara härligheterna till 
långa, mörka vinterkvällar...

Kvalet mot GAIS blev (förhoppningsvis) 
Djurgårdens sista, i alla fall blev det det sista 
under 80-talet... När DIF 1987 tog steget 
upp i Allsvenskan så räckte det att vinna seri
en. Och det kanske ändå är det mest sportsli
ga: det lag som varit bäst en hel säsong och 
vunnit sin serie ska också gå upp till nästa.

Men visst var det mycket av dramatik, 
spänning, tragedi och jublande glädje som 
förknippades med kvalen. Och eftersom se
riesystemet ständigt förnyas är det väl inte 
omöjligt att också kvalen någon gång gör 
come-back. Fast då ser åtminstone vi att det 
helst är andra lag som är inblandade. Djur
gården ska ligga i Allsvenskan — punkt och 
slut.

Ulf Lundberg, Ted Sheringham och Stefan Rehn ef
ter att Djurgården 1985 tagit sig tillbaka till allsven
skan.

Nu väntar norrtvåan för Stockholms Stolthet. Gary 
Williams, Svante Mjörne, Vito Knezevic och Stefan 
Hermansson 1986.

Från div I till SM-final
Inför den allsvenska comebacken 1986 var 
förväntningarna höga på Djurgårdens fot
bollslag. Det var inte bara supportrarna som 
trodde (och hoppades) på slutspel. Många 
experter lät sig också imponeras av alla nyför
värven och ledningens höga målsättning.

Men laget stod inte pall för trycket. Det tog 
tid att spela ihop alla de nya stjärnorna och 
när det började blåsa motvind kröp nerverna 
utanför tröjorna och spelet gick i baklås.
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Steve Galloway på massagebänken.

När laget på nytt återvände till Allsvenskan 
två år senare var förväntningarna betydligt 
nedskruvade. Tränare Tommy Söderberg låg 
lågt och talade bara om att etablera Djurgår
den som ett allsvenskt lag. Inte ens när laget 
nosade på toppen av serietabellen ville han 
tala om slutspel. Men slutspelsplatsen klara
des redan fyra omgångar före sista seriemat
chen.

IFK Göteborg blev motståndare i semifina
len. Eftersom de placerat sig bättre än Djur
gården i serien gick första matchen på Stadi
on.

Vi hade stora förväntningar inför slutspe
let. Vi träffade Tommy Söderberg av en hän
delse när vi köpte biljetter till semifinalen.

Med ena benet i SM-finalen
Från konkursbo till guldkandidat

Tommy Söderberg jublar efter att SM-finalplatsen är 
säkrad 1988.

När vi försiktigt hörde oss för om läget, myste 
Tommy och berättade att Steve Galloway va
rit grym på träningarna.. .

Men matchen höll på att ställas in. Trots att 
vi befann oss sent i oktober kom det som en 
överraskning för de ansvariga för arenan att 
det kunde bli minusgrader ute. Värmesling
orna under mattan slogs aldrig på, så när 
matchstart närmade sig täcktes stadiongräset 
av isfläckar. Publiken fick vänta utanför låsta 
grindar innan domaren bestämde att matchen 
ändå skulle spelas.

Göteborgarna hamnade i underläge redan 
före matchstart. De underkände matchare
nan och ville inte spela. När matchen kom 
igång verkade det inte som om de ställt in sig 
på att spela. Matchen blev Djurgårdens och i 
första hand Steve Galloways, som Tommy 
Söderberg tipsat om. Redan i sjätte minuten 
rev han åt sig bollen och störtade sig igenom 
göteborgarnas mittförsvar, innan han lade 
bollen utom räckhåll för Erik Thorstvedt. 
Och några minuter före halvtidspausen av
gjorde han när han gjorde sitt andra mål för 
dagen. Andra halvlek blev mållös.

Inför returen på Ullevi hade göteborgarna 
repat mod. Kunde Djurgården göra två mål 
hemma så skulle väl dom kunna göra minst 
lika många...

Gräsmattan på Ullevi var åtskilliga klasser 
bättre än Stadionmattan. Och garanterat is
fri. Djurgården vägrade backa hem, utan an
föll friskt matchen igenom. Änglarna tog led
ningen med 1—0 redan i nionde minuten.
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Steve Galloway i första finalmatchen mot Malmö FF 
1988. Den slutade mållös.

Steve Galloway höll på att kvittera på ett so
logenombrott: han rundade Erik Thorstvedt i 
IFK-målet, fick bollen precis utom räckhåll 
för hans händer när han kastade sig, men när 
han bara skulle rulla in bollen i öppet mål lyc
kades ändå Thorstvedt tänja sig och rädda.

Michael Nilssons 1—0-mål blev matchens 
enda. Djurgården var i SM-final!

Höstmörkret låg kompakt över Råsunda 
när det var dags för final. Att avsluta fotbolls
säsongen 16:e november när termometern 
knappt orkar pressa upp kvicksilvret över 
nollstrecket och dessutom ta 125 kronor för 
biljetterna garanterade att finalen inte skulle 
bli någon publik succé. 8050 personer över
vann alla motigheter och fick se en match 
som Djurgården ägde, men utan att lyckas 
avgöra: Stephan Kullberg sköt utanför i bra 
läge, Steve Galloway prickade stolpen efter 
att ha lämnat malmöförsvaret på efterkälken. 
Och i andra halvlek svedde samme Galloway 
utsidan på Janne Möllers vänstra kryss. 0—0 
kändes efter det som en förlust.

Returen upplevde vi framför TVn. Visst var 
förväntningarna stora, även om vi nog kände 
på oss att skåningarna knappast kunde vara 
lika bleka hemma på Malmö Stadion.

Egentligen kunde det räcka med att helt 
kort konstatera att Malmö FF inte var blekt 
alls. Djurgården gjorde en bra match och tre 
mål, men var aldrig i närheten av att hota skå
ningarna. Matchen blev öppen och publik
vänlig, framför allt för hemmapubliken.

Malmö hade 5—1 i halvtid och det var en 
klen tröst att andra halvlek slutade oavgjord, 
2-2.

Malmö FF var bra och hade dessutom nära 
nog maximal utdelning på sina chanser. Mar
tin Dahlin, som knappast rörde bollen i första 
finalmatchen, lyckades med allt och gjorde 
fyra mål.

Kjell Osvolds volleyskott som betydde en 
reducering till 2—1 gav oss en gnutta hopp, 
men sedan ramlade malmömålen in. Ändå 
hade det räckt att ett enda av Djurgårdens 
mål i Malmö i stället hade gjorts på Råsunda 
för att det skulle blivit en tredje match. Det 
finns visserligen inga hedersamma förluster, 
men ingen gång under finalen förföll Djur
gården till defensivt fegspel. Tvärtom bjöd 
man verkligen upp till en underhållande 
match med stor fotboll. En trots allt värdig av
slutning på en fantastisk säsong — från div I 
till SM-silver!
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Tre nöjda guldmedaljörer 1990. Mikael Johansson, 
Thomas Eriksson och Rolf Ridderwall.

Mesta mästarna
Ishockeysäsongen 1989 slutade inte förrän 
en bit in på det nya decenniet. Men vilken av
slutning det blev!

Färjestad var överlägsna seriesegrare och 
Djurgården var som tvåa långt före trean. Så 
det var helt logiskt att det var DIF och FBK 
som blev finalparet.

FBK behövde tre matcher i kvartsfinal mot 
AIK och lika många i semifinalen mot Bry
näs, medan Djurgården först avfärdade Väs
terås och sedan Luleå i två matcher.

Färjestad fick börja finalspelet hemma i 
kraft av seriesegern. Vi följde matchen på ra
dio samtidigt som vi tittade på DIF:s fotbolls
lag i en försäsongsmatch på Stadshagens 
grusplan. (Det är på Stadshagen i februari
mars som man träffar de verkliga Djurgårdar
na...)

Färjestad fick en 2—0-ledning innan ens 
fem minuter gått av första perioden. Men 
Djurgården slingrade sig ur greppet och 
hade 4—4 vid full tid. Och drygt tre minuter 
in på sudden death snirklade sig Jens Öhling 
fram parallellt med kortlinjen och lyfte in se
gerpucken.

Match nummer två gick i Globen och blev 
en rysare även den. Trots ledning med både 
3—1 och 4—2 för Djurgården slutade också 

denna match i sudden death. Men denna 
gång på ett sätt som fick ett fullsatt Globen att 
sucka tungt. Och naturligtvis var det Håkan 
Loob som avgjorde genom att få yttersta 
spetsen på klubbladet på en passning från 
Kjell Dahlin (om han så fick 100 försök skulle 
han inte kunna göra om det...)

Tredje matchen följde samma mönster som 
de två första. Men med en 4—2-ledning för 
DIF i tredje perioden trodde man ändå att det 
skulle gå vägen. Men ett baklängesmål i spel 
3 mot 5 och ett olyckligt självmål när det var 
mindre än en minut kvar av ordinarie speltid 
bäddade för sudden death igen.

Det hann nästan gå en hel period innan av
görandet föll. (Under tiden kunde vi nästan 
känna håret gråna.) Efter en FBK-utvisning 
trodde en av Färjestads backar att han var im
mun mot domaringripande. Men hans nack
sving på Mats Sundin renderade honom två 
minuter och sedan var det bara en tidsfråga 
innan segermålet skulle komma... Och se! 
Arto Blomsten hittade Kenta Johansson med 
en passning som skar som en kniv genom 
FBK:s tröttkörda försvar. Kenta behövde 
bara sätta till klubban och matchen var slut.

GULD

— andra raka 
för Djurgården
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Arto Blomsten efter en hård match.

Thomas ErikssonMikael Johansson gör 5—2 i 1990 års sista finalmatch 
och säkrar därmed Djurgårdens SM-guld.

Nu fanns chansen att äntligen få avgöra en 
SM-final inför hemmapublik. Globen var för
stås utsåld och det verkade som om det bara 
var djurgårdare på läktarna! Den stämning 
som infann sig under matchen var fantastisk. 
När Challe Berglund styrde in Arto Blom
stens slagskott till 1—0 blev jublet öronbedö
vande. I andra perioden, när Djurgården ef
ter mål av Johan Garpenlöv, Micke Johans
son och Orvar Stambert i praktiken avgjort 
finalen, gungade hela Globen. Efter de tre ti
digare gastkramningarna kändes det befrian
de att slippa vara orolig och i stället bara kun
na njuta av matchen och glädjas åt att slutsig
nalen och mästerskapet närmade sig...

FBK:s reducering till 2—4 kändes inte så 
hotfull, men Micke Johanssons andra mål för 
kvällen blev ändå en lättnad. De sista minu
terna stod publiken upp och applåderade och 
jublade åt den 13:e uppsättningen SM-guld 
för Djurgården.

Då hade det gått sju år sedan vi jublade åt 
det ll:e SM-guldet och 80-talets första. Och 
på de medaljerna hade vi väntat i 20 år...

Vi trodde väl knappast att säsongen 1982/ 
83 skulle bli guldkrönt. Året dessförinnan 
hade nye tränaren Leif Boork med ett nödrop 
klarat laget kvar i Elitserien. Ja det krävdes 
faktiskt kval.

Djurgårdens finalmotståndare då var den
samma som 1989/90: Färjestads BK. FBK hade 
spurtat in som seriesegrare, trots att Djurgår
den i början av januari ledde serien med 6 
poäng, efter att bland annat ha spelat i 19 
matcher utan förlust.

Som seriesegrare fick FBK börja hemma. 
Och började gjorde man med besked. Efter
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Andra finalmatchen mot Färjestad 1983 som slutade 
med DIF-seger 7—2.Tommy Albelins segergest efter mål mot Leksand på 

Hovet i oktober 1986. Aret efter kom gesten mer till 
nytta i Quebec Nordics i NHL. Efter två säsonger med 
Nordic köptes Tommy över till hårdsatsande New Jer
sey Devils. Backjättens omställning från stockholms
förort till New York har gått lysande och lika värdefull 
som Tommy var för djurgårdshockeyn är han nu för 
sin amerikanska uppdragsgivare. Rykten går varje 
sommar om Tommys återgång till Djurgår’n Hockey. 
Han är välkommen.

11 minuter stod det 3—0, målen gjorda i nu
merära överlägen. Vårt starkaste minne från 
matchen, som vi följde framför radion, var 
radioreportern Tommy Engstrands fullstän
diga kapitulation å Djurgårdens vägnar inför 
Färjestads spel. Enligt Engstrand var det 
strängt taget onödigt att ödsla tid och kraft på 
ytterligare två matcher; det var bara att gratu
lera FBK till guldet. Matchen slutade 6—1.

Två dagar senare, på Hovet, var scenför
ändringen total. Efter 3:48 ledde Djurgården 
med 3—0 efter två mål av Jens Öhling. Första 
matchens förgrundsfigur, Håkan Loob, gick 
mållös från isen. Djurgården krossade FBK 
och slutsiffrorna skrevs 7—2, siffror som spi
kades redan i andra perioden.

Sedan vann lagen sina hemmamatcher; 
FBK med 3—1 — sista målet i tom Djurgårds
bur — och DIF med 4—1. Femte matchen blev 
rena defileringen mot guldmedaljutdelning
en! Bosse Berglund gjorde 1—0 efter drygt tre 
minuter, Tommy Mörth spädde på med två
an två minuter senare och när Thomas Eriks
son stänkte in 3—0 efter en kvart så var fina
len avgjord. Roffe Ridderwall höll nollan 
ända fram till nionde minuten i tredje perio
den, men Färjestadsglädjen över reducering
en blev kortvarig. Håkan Södergren gjorde
4—1 och när Färjestad på nytt reducerade 
svarade Håkan Eriksson med två mål. Djur
gården vann alltså med 6—2 inför drygt
12 000 åskådare i Scandinavium.



DJURGÅRDENS IF 1980―1990 221

Mikael Thelvén, äntligen i Nordamerika. Första kon
traktet med Boston Bruins blev aldrig av eftersom 
Micke då hade ett år kvar på sitt djurgårdskontrakt. År 
1986 skrevs proffskontraktet på och Micke har sedan 
dess spelat för Boston i NHL. Under djurgårdsåren 
växte Micke upp till en backprofil av rang med sin 
spelintelligenta stil och han bidrog i hög grad till is
hockeyns framgångar på 80-talet.

Finalspelet året därpå minns vi inte gärna. 
Men för historieskrivningens skull måste det 
ändå noteras att AIK vann i tre raka mat
cher. ..

Efter seriespelet säsongen 1984/85 stod 
Djurgården som seriesegrare. Och för tredje 
året i rad blev det finalspel, efter seger mot 
Färjestad i semifinalen. Denna gång hette 
motståndarna Södertälje SK.

Precis som två år tidigare behövdes det fem 
matcher för ett avgörande. Skillnaden mot då 
var att i sista matchen stod inte Djurgården 
som segrare...

Leif Boorks återkomst innebar slutspel på 
nytt 1986/87, i två omgångar. (Det var den här 
säsongen som Djurgårdarna jagades ut i bus
ken av Boorken och tvingades leva på ormar 
och annat godis som moder natur kan erbju
da...) I semifinalen blev Björklöven för svå
ra. Umeålaget vann i två raka matcher.

Säsongen därpå var Ingvar Putte Carlsson 
tränare för ett djurgårdslag som spelade oer
hört bra i grundserien och vann denna över
lägset. I slutspelet kom en kalldusch i form av 
kvartsfinalförlust mot AIK. Ett AIK som en
dast med nöd och näppe lyckats ta sig till slut
spel. Förlusten kändes minst sagt snöplig för 
Djurgården även om formkurvan var dalan
de; flera i laget var slitna efter OS-spel.

Hämnden är ljuv
Men nästa säsong, 1988/89, var det dags för 
revansch. Djurgården vann serien, vilket i 
sig var litet illavarslande; det är ju inte lätt att 
vinna the double... Dessutom var motstån
darna i kvarten återigen AIK. Men denna 
gång var formtoppen rätt inprickad. Gnagar
na krossades i två raka matcher med 7—2 och 
4-2.

Också semifinalmotståndarna Brynäs slogs 
ut i två matcher, i bortamatchen efter sudden 
death.

Leksand behövde sex matcher för att nå fi
nalen. Men dalalaget hade ändå en stor del av 
favorittrycket på sig efter att ha vunnit alla 
fyra matcherna mot Djurgården i seriespelet.

Första finalmatchen gick i Globen, men till 
skillnad från Brynäs lät sig inte leksingarna 
imponeras, utan chockade Djurgården ge
nom att ta ledningen med 3—1 genom ett ge
neröst backspel från DIF:s sida. Djurgårdar
na fick jobba i uppförsbacke resten av mat
chen. Trots ett visst tryck från hemmalaget 
kunde Leksand hålla undan, bl a efter stor
spel av målvakten Peter Åslin. 4—5 slutade 
matchen och nu hade Leksand fem raka vins
ter mot DIF.

I Leksands ishall började det nervöst. Efter 
0—0 i första perioden ledde hemmalaget med 
matchens enda mål inför den sista perioden. 
Men sedan var det dags för Djurgården! 1—0

Tecknar-Lasses karikatyr av Leif Boork.
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blev 1—1, 1—2, 1—3 (vilken soloprestation av 
Janne Viktorsson!) och 1—4. Leksands se
gersvit var bruten.

Nästa match i Globen hade allt! Leksand 
tog ledningen efter 7 sekunder, men Djurgår
den hämtade sig efter den kallduschen och 
kvitterade. Ny leksandsledning och ny kvit
tering. Djurgården tog över mer av spelet och 
när ledningsmålet äntligen föll trodde vi väl 
att saken var klar. Men Leksand reste sig och 
kvitterade. Nytt ledningsmål av Djurgården 
och nu var det klart! 5—3 blev det till sist och 
nu var det DIF som hade ”matchboll”.

Fjärde matchen blev knappt någon match. 
Leksands tuffare väg till finalen syntes hos 
spelarna: fortfarande var det spelmässigt 
ganska jämnt, men hos djurgårdarna fanns 
en större skärpa, framför allt när det började 
lukta målchans. Djurgården gjorde stor TV-
propaganda och vann med 6—1, de tre sista 
målen gjorda i sista perioden. Segerrusiga 
supportrar stormade isen — i den här mat
chen skötte sig ”klacken” exemplariskt, se
dan den av sportchefen Putte Carlsson ute
stängts från match två efter ett sällsynt dåligt 
uppträdande i första finalmatchen.

Det djurgårdslag som vann de två gulden 
-89 och -90 blev mästare på sin jämnhet. Där 
många andra lag står och faller med en eller 
några stjärnor är Djurgårdens styrka tre 
jämnstarka femmor där konkurrensen om

Jens Öhling skapar en farlighet vid Leksandsmålet.
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platserna är hård. Dessutom har organisatio
nen med en ledartrojka — med Ingvar Putte 
Carlsson som sportchef och Tommy Boustedt 
och Lasse Falk som tränare — visat sig lycko
sam.

Lite extra bör kanske de spelare som var 
med alla tre guldåren äras: målvakten Rolf 
Ridderwall, backarna Kalle Lilja och Thomas 
Eriksson samt anfallarna Håkan Södergren 
och Jens Öhling.

Tre guld under 80-talet. Hur många blir det 
nästa decennium...

Matcher vi minns
Visst minns vi SM-finalerna i såväl ishockeyn 
som fotbollen... Och de ruskiga kvalmat
cherna i fotboll. Men det finns många andra 
matcher som av olika skäl fastnat. Hockeysä
songen 1983/84 inledde Djurgården verkli
gen svängigt. Två matcher på Hovet sitter 
kvar i minnets video.

Match mot Björklöven i slutet av septem
ber. Ingen höjdare fram till sista perioden då 
Löven leder med 3—1 och gör sitt fjärde mål 
med 2 minuter och 11 sekunder kvar av mat
chen. Vi sitter i alla fall kvar medan en stor del 
av publiken muttrande lämnar läktarna. När 
det är knappt en och en halv minut kvar gör 
Kalle Lilja 2—4. Boork tar ut Ridderwall! 10 
sekunder senare gör Micke Thelvén 3—4. Pu
bliken på väg ut blir stående i gångarna. Och 
se, med 16 sekunder kvar kvitterar Jan Claes
son! Tre mål på 1 minut och 23 sekunder.

En månad senare. Leksand står för mot
ståndet. Ja, motstånd och motstånd. Efter 
första perioden leder Djurgården med 6—1 
och vi bespetsar oss på ett rekordras. Vi vet 
inte hur snacket går i respektive omkläd
ningsrum i första periodpausen, men när 
andra perioden börjar är rollerna helt ombyt
ta. Leksand går upp till 6—5 innan det är dags 
för ny periodpaus. Och när tredje perioden 
börjar gör Leksand två raska mål och har allt
så vänt 6—1 till 6—7. Först nu vaknar Djurgår
den igen och när krutröken skingrats har 
man vänt tillbaka och vunnit matchen med
8-7.

Just inom hockeyn är det oftast ”rysarna” 
vi minns. Och ibland finns bara minnet av 
vissa episoder ur matcher som vi till och med 
kan ha svårt att placera i tid... Till exempel 
Håkan Södergrens kvitteringspuck på Fär
jestad sekunderna före slutsignalen som se
dan innebar seger i sudden death.

Och när var det spelarna gjorde kullerbyt
tor på isen under pågående match? Signalen 
var en bakåtpassning till målvakten (!) och 
när den var slagen gjorde hela femman sam

lan Claesson gör 4—4 när det återstår 16 sekunder av 
matchen mot Björklöven hösten 1983.

tidigt en kullerbytta. Inte så bussigt mot mot
ståndarna kanske, men speciellt djurgårds
klacken älskade det.

Både roliga och mindre roliga matcher till
hör de minnesvärda på Stadion och Råsun
da. En av de tyngsta upplevelserna — förut
om kvalförlusterna — var ödesmatchen mot 
AIK i det allsvenska gästspelet 1986. Mat
chen var AIKs om rättvisan ska fram, men 
Djurgården lyckades ändå kvittera AIKs 2—1 
ledning i slutminuterna. I det här läget var 
varje poäng livsviktig. Sekunder kvar. En 
bakåtpassning slarvas till hörna. Bråttom, 
bråttom för AIK. Och i matchens sista spark 
avgjordes det hela. Vi glömmer aldrig sup
portern bakom oss som satt kvar när vi gick, 
djupt sörjande, med ansiktet dolt i händer
na...

Säsongen 1988 innebar ett pärlband av höj
darmatcher. Den kanske allra roligaste var 
avklädningen av GAIS på Stadion. Det var 
en match där det mesta lyckades — åtminsto
ne för djurgårdarna. En betryggande ledning 
i halvtid med 3—0 efter två mål av Stefan 
Rehn och ett av Glenn Schiller. Efter fem mi
nuter i andra halvlek slog Stefan Rehn en fri
spark som nickades av två djurgårdare innan 
den tredje, Peter Skoog nickade in den i mål. 
Drömmålet kommenterades av motståndar
nas tränare: ”Rena turen. Dom sköt ju var
andra i huvudet.” GAIS fick ett tröstmål; 
matchen slutade 6—1.

Derbyna mot AIK 1988 blev inga matcher 
att minnas — tvärtom. Båda slutade 0—0. 
Däremot blev båda matcherna mot Hammar
by öppna och roliga. Framför allt bortamat
chen på Söderstadion, där det var gästerna 
som stod för gladfotbollen och spelade ut 
motståndarna så att Bajen-fansen redan ti
digt ledsnade, och drog sig bort mot Björns 
trädgård. Mittfältarna Peter Mörk och Stefan 
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Rehn gjorde två mål var, och framför allt Ste
fans 2—0 var ett av decenniets läckraste när 
han ensam vände ut och in på Hammarbys 
försvar innan han la in bollen vid Lasse Eriks
sons vänstra stolpe. Stefan Rehn uppträdde 
ungefär som fotbollsspelaren Malte Linde
man, som genom att vända tröjan bak och 
fram, såg ut att vara på väg åt andra hållet.

De flesta fotbollsmatcher som dröjt sig kvar 
i minnet spelades säsongerna 1987 och -88. 
Och skälet till att vi minns dem är inte bara att 
de ligger nära i tiden, utan för att det dessa år, 
och även 1989 verkligen spelades fotboll. Järn
kaminer och blåställ i all ära, men fotboll är 
mest njutbart när teknik och läckra kombina
tioner får dominera. Därför känns det också 
mest hoppingivande inför framtiden att mat
cherna med stort M spelats i decenniets slut 
och inte dess början.

Från järnkaminer 
till mikrovågsugnar

Vi som följt Djurgården i fotboll och ishockey 
från början av 50-talet har naturligtvis sett 
den utveckling som skett i båda sporterna: 
tempot är högre, spelarna lägger ner större 
kraft och intensitet i momenten och spelsy
stemen tillämpas mer rigoröst än på 50-talet. 
Ännu äldre gentlemän än vi brukar sucka: 
”Numera finns det ingen plats för individua
lister. Den som försöker sig på en dribbling 
blir obönhörligen fälld. Spelet har blivit tråki
gare och därför sviker publiken...”

Så mycket roligare är det då att ändå kon
statera att Djurgården faktiskt har haft — och 
har! — plats för litet publikfrieri, åtminstone

Järnkaminen Tommy Berggren.

MATCHPROGRAM
Djurgårdens IF Stockholms Stolthet 1988

Pris: 10:-

tidvis. Och då menar vi inte bara hockeyspe
larnas berömda kullerbyttor.

Utan att tappa kraft eller stabilitet har da
gens djurgårdare utvecklat teknik, snabbhet, 
intelligens och fantasi. På 50-talet talade man 
om Djurgårdens järnkaminer och menade 
Sigge Parling, Knivsta, Tjalle Mild, Lasse 
Björn och många andra. Med 80-talets snabb
het, teknik och elegans får man väl kalla Ken
ta Johansson, Johan Garpenlöv, Stefan Rehn 
och Jens Fjellström för mikrovågsugnar i stäl
let...

Ishockeylaget har i sina bästa stunder un
der 80-talet sista år något ryskt över sig: stor 
rörlighet, fint passningsspel, bra skridskoåk
ning och tufft närkampsspel. Motståndarna 
har ofta fått spela som Tre Kronor tvingades 
göra mot ryssarna tidigare: kraftödande när
kamper, trist defensiv och chansspel med 
kontringar. Djurgården har fått en eller ett 
par zoner ”till skänks” och fått föra matcher
na. Bristerna har väl oftast visat sig i avslut
ningarna där ryssarna fortfarande är vassare.

Fotbollslaget har i synnerhet de senaste 
åren utvecklat ett kontinentalt spelsätt, med 
ett säkert passningsspel som grund för upp
byggnaden av anfallen, varvat med snabba, 
långa cross- eller djupledspassningar. Men 
det har också funnits utrymme för Stefan 
Rehns piruetter och Krister Nordins dragning
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ar och det har smittat av sig på de andra spe
larna. Självförtroendet har växt i takt med 
framgångarna. Säsongen 1988, till exempel, 
vände Steve Galloway ut och in på motstån
darförsvaren. Det gick inte lika bra 1989. Om 
djurgårdsspelet när det är som bäst är hol
ländskt, kan det tyvärr ibland bli engelskt, 
det vill säga med alldeles för många långa 
bollar från försvaret till anfallet, utan att mitt
fältet får vara med.

Men framtiden ser ljus ut. Mikrovågsugnar 
som till exempel Micke Johansson i ishockey 
och Jens Fjellström i fotboll tror vi blir fixstjär
nor och givna landslagsspelare på 90-talet.

Ett magiskt årtal
Det finns ett magiskt år för de två stora boll
sporterna under 80-talet: 1987. Det var året 
som innebar en spelmässig vändpunkt för så
väl fotbollen som ishockeyn. Då byttes blå
ställen mot smokingar, järnkaminerna blev 
lirare. Eller mikrovågsugnar om man så vill.

Det är två namn som man förknippar med 
förvandlingen: Tommy Söderberg för fotbol
lens del och Ingvar Putte Carlsson när det 
gäller hockeyn. Dessa två personer måste 
hedras med särskilda piedestaler när någon 
gång Djurgårdens ”Hall of Fame” byggs!

Efter fotbollslagets kvalseger 1985 mot 
GAIS vädrade de flesta av Djurgårdens sup
portrar morgonluft. Nyförvärven inför den 
allsvenska comebacken verkade intressanta: 
Stephan Kullberg och Glenn Schiller från IFK 
Göteborg, exproffset Tomas Sunesson, Trel
leborgs Stefan Hermansson och, inte minst, 
Örgrytes elegant Sören Börjesson.

Som framgått kom alla förhoppningar på 
skam. DIF slutade på 12:e och sista plats och 
var tillbaka i tvåan, även om den numera kal
lades div I. Westerberg fick gå, engelsmän
nen Brian McDermott och Gary Williams 
återvände hem och lovande Pär Millqvist 
gick till Göteborgs änglar. Dessutom stod 
klubben inför en ekonomisk kris med skulder 
i storleksordningen 15 miljoner kronor.

Förutsättningarna inför säsongen -87 tyck
tes, i alla fall för oss som inte hade direkt in
syn i verksamheten, inte alltför ljusa. Inga 
uppseendeväckande nyförvärv: Peter Skoog 
kom från Sundbyberg och resten av A-trup
pen hämtades ur de egna leden. Och kanske 
var det positivt: vid tidigare kval och inför 
återkomsten till Allsvenskan hade oftast fa
vorittrycket vilat tungt på laget.

Tommy Söderberg var förstås optimitisk, 
men det hör ju till jobbet... I Djurgårdaren 
talade han om den revanschlusta som alla i la
get kände.

Fler mikrovågsugnar: ishockeyspelarna Anders John
son och Janne Viktorsson 1985.

— Vi ska satsa all kraft på att ta oss till All
svenskan igen. För det är ju faktiskt där som 
Djurgården hör hemma.

Så när vi bänkade oss på Stadion vid sä
songstarten visste vi ändå inte riktigt vad

Mikrovågsugnen Stefan Rehn.
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Krister Nordin

Glenn Myrthil

som väntade. Men snart syntes det att laget 
spelade ett nytt spel, en teknisk och anfalls
glad fotboll. För första gången under 80-talet 
blev det verkligt roligt att vara djurgårdare på 
Stadion! Det handlade inte — som tidigare år 
— om enstaka höjdarmatcher. Nej, säsongen 
1987 var det en njutning att se Djurgården 
lira. Samspelet mellan Stefan Rehn och Sö
ren Börjesson fungerade fullt ut och lyfte hela 
laget. ”Gamlingarna” Vito Knezevic, Roger 
Casslind, Stephan Kullberg och Glenn Schil
ler upplevde en nytändning och de yngre 
spelarna, Krister Nordin, Glenn Myrthil och 
Peter Skoog vågade spela ut.

”Dagens lag är början till något stort”, 
skrev Expressen på hösten och det var lätt att 
hålla med. Stefan Rehn delade förstaplatsen 
i skytteligan med 15 gjorda mål när Djurgår
den stod som seriesegrare. Nykomlingen Pe
ter Skoog gjorde 13 mål och Glenn Myrthil
12. Totalt gjordes 60 mål under säsongen, så 
undra på att vi trivdes på läktarna.

Ingvar Putte Carlsson och Leif Boork.

Också hockeylaget skakades av inre strider 
1987. Ett år tidigare hade tränaren Gunnar 
Svensson fått silkessnöret och Leif Boork 
gjort comeback. Nu hade konkurshotet fått 
Bengt Broberg på fall och han drog med sig 
Boork. Putte Carlssons sits liknade Tommy 
Söderbergs: plötsligt låg utmaningen att ta 
över föreningens A-lag framför honom, med 
de risker och möjligheter som var förenade 
med jobbet. Putte tog chansen. Han och nye 
hockeyordföranden Åke Bergdahl bildade 
snabbt en dynamisk duo. De såg till att DIF:s 
ishockey åter kom på grön kvist, såväl ekono
miskt som Sportsligt.

— Järnkaminernas tid är förbi. Det blir ett 
lättare Djurgården, sa Putte inför seriestar
ten i september.

Vi som bänkade oss på Hovet noterade att 
det inte bara var ett lättare Djurgården, utan 
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ett spelande, tekniskt Djurgården. Också 
pressen märkte förvandlingen: ”Spelet är en 
fröjd för ögat. Bländande och underhållande 
hockey” skrev Dagens Nyheter och konsta
terade: ”Det roligaste som hänt svensk hoc
key på många år.” Den energi som tidigare 
ödslats på tuff kroppskontakt med motstån
darna låg nu i stället på blixtrande snabb 
skridskoåkning och intelligenta och fantasi
fulla anfallskombinationer.

Även de gamla stjärnorna tycktes glada 
över förvandlingen. Jens Öhling, Peter Nils
son och Anders Johnson blommade upp och 
”riksbusen” Håkan Södergren försåg sig 
med änglavingar. Också de yngre spelarna 
och nykomlingarna tycktes komma till sin 
rätt mycket bättre i den nya kostymen. Johan 
Garpenlöv jämfördes med Tumba och Mikael 
Johansson, Tomaz Eriksson och Charles 
Berglund gav löften om en ny storhetstid för 
DIF-hockeyn.

Djurgården vann serien i överlägsen stil, 
hela 7 poäng före tvåan Björklöven. Tyvärr 
lyckades inte laget konservera formtoppen 
över det speluppehåll som var inlagt för OS i 
Calgary. Så när slutspelet drog igång blev 
DIF, snopet nog, utslaget redan i den första 
omgången av AIK. Men trots detta gav oss 
1987 stor underhållning av såväl hockey- som 
fotbollslaget. Förändringarna var av det sla
get att vi vågade tro att också kommande sä
songer skulle bjuda på såväl underhållning 
som framgångar...

Peter Nilsson

Malin Swedberg

Malin först i landslaget
Det är något speciellt med Hjorthagen. Hela 
stadsdelen känns som en ö i utkanten av 
storstaden. Och idrottsplatsen, i den stora 
gasklockans skugga, är en nästan lantlig 
idyll. Här har vi själva kastat liten boll och 
sprungit 60 meter när Gärdesskolan hade id
rottsdagar.

Här har många djurgårdslag spelat. Men 
under 80-talet är det damlaget som dragit 
folk. Även om vi stadionfantaster tycker att 
den gamla olympiaarenan står för hemtrev
nad, så är Hjorthagen på sitt sätt ännu mer 
trivsam. Visserligen är publikutrymmena 
minst sagt spartanska (vi vill inte använda ut
trycket ”läktare”), men det finns ett char
migt alternativ i den stora grässlänt som är 
speciellt lämplig för picnic-supportrarna, 
som brer ut sina filtar i god tid före match
start.

Egentligen var det först under 80-talet som 
damfotbollen fick sitt erkännande. Från att 
ha varit en kuriositet har den vuxit till att bli 
den näst största idrotten i Sverige sett till an
talet utövare. Nu har de tjejer som lärt sig fot
bollen som små, vuxit upp till seniorer och 
gjort damfotbollen mer sevärd.

Bra damfotboll är underhållande. Det tek
niska är viktigare än det fysiska. Precis som i 
herrfotbollen, låt oss säga 1962, tillåts en spe
lare ta emot och driva bollen utan att direkt
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attackeras. Det ger då utrymme för spelet fot
boll, med dribblingar och dragningar utan att 
den som trollar med bollen till varje pris ska 
”sänkas”. Tyvärr finns det en risk att också 
damfotbollen följer herrfotbollen i spåren 
och blir mer taktisk och mer fysisk. Kanske 
skulle damfotbollen satsa på kvinnliga träna
re, som kanske har en ”kvinnlig” fotbolls
syn, i stället för manliga? 90-talet kommer att 
ge svaret.

Djurgården var med i slutet av 60-talet när 
damfotbollen etablerades i Sverige. Men inte 
förrän 1984 var laget färdigt för den högsta di
visionen. Då kvalade tjejerna för tredje året i 
rad och lyckades äntligen.

När sedan allsvenskan startade 1988, ge
nom att de tolv bästa lagen från div. I bildade 
en ny högsta serie, hade inte DIF lyckats kva
lificera sig. Istället höll damlaget säsongen 
-87 på att åka ned i tvåan. Men DIF höll sig på 
rätt sida om åtminstone det strecket. Och året 
därpå kom uppryckningen. Jörgen Lindman, 
som då tränade damlaget, berättade i Djur
gårdaren:

— När vi pratade igenom situationen och 
våra möjligheter inför den här säsongen be
stämde vi oss för en mycket seriös satsning.

Satsningen gick hem. När Jörgen Lindman 
berättade om satsningen berättade han också 

om skillnaderna i förutsättningarna mellan 
herr- och damfotbollen. För att tjejerna över
huvudtaget ska kunna syssla med sin sport 
måste de också hjälpa till att dra in pengar till 
verksamheten. Det kan gälla att sälja lotter, 
att ragga annonser till matchprogrammet el
ler att ställa upp som matchvärdinnor. Det 
här gör att omsättningen på spelare blir stor, 
och det gäller förstås inte bara i Djurgården.

1988 tog Djurgården över och blev stock
holmsbäst. Laget gick upp i Allsvenskan igen 
och i finalen i Viktoria Cup, damernas mot
svarighet till herrarnas Stockholm Cup, slog 
tjejerna Hammarbys damer med 2—1.

Året därpå gick DIF till slutspel i Allsvens
kan. I semifinalen ställdes tjejerna mot Jitex, 
som tillsammans med Öxabäck dominerat 
damfotbollen under många år. Det blev för
lust — utan att en enda match förlorades! 
Hemma slutade mötet 1—1 och när returmat
chen i Mölndal blev mållös, så vann Jitex på 
sitt mål på bortaplan. Sedan vann Jitex fina
len mot Malmö FF. Så nära var det alltså...

I slutet av 80-talet fick Djurgården sina förs
ta landslagsspelare. Och allra först blev Ma
lin Swedberg, med gott påbrå inom förening
en: både pappa Hasse och mamma Karin är 
ju knutna till Djurgårdens IF. Malin kom till 
Djurgården som 12-åring och har tillhört A-
laget sedan hon fyllde 16.

Marie Ewrelius och Pia Carlsson, skytte
drottningen, fick också landslagsuppdrag. 
Pia fick dessutom nöjet att göra mål i debut
matchen mot Polen 1989.

Förhoppningsvis står andra djurgårdstje
jer på tur. Och förhoppningsvis kommer nit
tiotalet innebära flera framgångar för Djur
gårdens damlag.

DIF:s damfotbollslag 1985. Övre raden: massören 
Fredrik Lindbo, lagledaren Bengt Högström, Ulla 
Bjerkhaug, Birgitta Eklöf, Kerstin Pettersson, Carina 
Bjärehag, Åsa Lundin, Lotta Nilsson, Teja Huusko, 
Carola Eliasson, Eva Olsson, Yvonne Dahl, tränaren 
Kenneth Hedlund och Birgitta Andersson.
Nedre raden: Malin Swedberg, Susanne Lundgren, 
Pia Carlsson, Ulrika von Schreeb, Lisbeth Hjelme, 
Anna Mörnborg, Camilla Boberg, Anneli Rogmalm 
och Carina Hagström.
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Från vettlös 
värvningspolitik till 

unik ungdomssatsning
En sommardag i mitten av 80-talet berättade 
en oss närstående 8-årig flicka att ”hon gick i 
Djurgården”:

— Jag är på fotbollsläger på Kista IP hela 
den här veckan! Och vi har en mörk kille med 
krulligt hår som tränare, som går i Djurgår
dens riktiga lag!!!

Så vi begav oss till Kista IP nästa dag och 
konstaterade att det var Gary Williams som 
tränade en hoper flickor och pojkar i 7—8 års
åldern.

Det var så vi fick tårar i ögonen...
Att Djurgården inte längre hade sin ung

domsverksamhet på Gärdet hade vi väl in
sett, men det här med Kista i Stockholms nor
ra utkanter kändes lustigt främmande — men 
å andra sidan också glädjande.

En storklubb måste naturligtvis ta ansvar 
för ungdomsidrotten på bredden också; så 
hittar man talanger och sparar kanske pengar 
om man slipper dyra värvningar till repre
sentationslagen.

I Dagens Nyheter kunde man 1989 läsa en . 
artikel med rubriken ”Hos Djurgården hajjar 
alla tugget”. I artikeln konstaterades att alla 
spelare i det regerande mästarlaget i ishockey 
var från stockholmstrakten och i och med det 

inte hade några problem med språket. Inga 
landsortsdialekter så långt öronen hörde! 
Bara egna produkter och värvningar från 
stockholmsområdet, vilket gör Djurgårdens 
hockeylag unikt på 80-talet.

— Vi har inte råd att betala 500000—600000 
kronor för en färdig spelare. Djurgårdens is
hockey har inte lidit av dålig ekonomi de se
naste två åren, men vi har fortfarande inte 
pengar att köpa dyra spelare för, förklarade 
DIF:s ishockeyordförande, Åke Bergdahl.

Så mycket viktigare är det då att ”hålla 
koll” på stockholmsförmågorna. Lika viktigt 
är avtalet med Nacka och — förstås — den 
egna ungdomsverksamheten.

Djurgården har 11 ungdomslag i ishockey 
när det nya seklet inträder, med ca 20 spelare 
i varje lag. Dessutom har man den populära 
hockeyskolan för 7—8 åringarna: 240 glada 
killar, varav många kanske om 10—15 år 
finns i A-lagstruppen och någon kanske till 
och med i Tre Kronor. På Östermalms IP, Mä
larhöjdens IP, Zinkensdamm och Hovet, i 
Hagsätra och Kärrtorp finns DIF:s ungdoms

1990 vinner DIF:s 74:or S:t Erikscupen för sjätte året i 
rad. Stående: Peter Nilsson, Jens Dahlkild, Peter Pilö, 
Fredrik Mates, Thomas Pettersson, Christer Karlsson, 
Stefan Carlsson, Mathias Warming, Mathias Wrååk, 
Kenneth Carlsson, tränare, Thomas Bernström och 
Mikael Håkansson. Knästående: Johnny Ohlsson, 
materialförvaltare, Joakim Lundberg, Håkan Beng
stelius, Arris Tsilichristos, Robert Ohlsson, Mathias 
Hällback, Stefan Privitera, Kenneth Mikaelsson, trä
nare. Längst fram ligger de båda målvakterna Percy 
Håkansson och Joakim Sättlund.
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Mats Sundin

ishockey och framgångarna har inte utebli
vit : Djurgården har bland annat fått S:t Eriks
cupens pris till bästa ungdomshockeyföre
ning.

— Det mest fantastiska, säger Björn Carls
son, ordförande i ishockeysektionen sedan 
1987, är väl att vårt 74-lag inte förlorat en 
match på 9 år!!

Att möjligheterna i framtiden för en liten 
djurgårdskille inte har överdrivits av oss 
”gubbar” kan Mats Sundin vittna om: han 
tog sina första skär i djurgårdströjan som 9-
åring på Östermalms IP 1980. Hur det gick för 
honom sedan vet ni...

En man som måste nämnas i dessa sam
manhang är Roger Botte Bothén, som tillbring
at större delen av 80-talet på idrottsplatserna 
runt om i Stockholm. Hans talangscoutverk
samhet har betytt oerhört mycket för Djur
gårdens slagkraft, även om han kanske inte 
är lika populär i andra stockholmsklubbar... 
Han har lockat DIF-stjärnor som Peter Wal
lin, Micke Thelvén och Tommy Albelin till 
klubben.

Även ungdomsfotbollen har ett stort antal 
framgångsrika lag, till antalet mellan 30 och 
40. Stefan Rehn, Peter Mörk, Putte Eklöf och 
Anders Almgren är några av dem som kom
mit fram inom DIF:s egna led under 80-talet.

DIF:s ungdomsfotboll finns också den över 
hela sta’n, bland annat Hjorthagen, Kista och 
Hagsätra. Detta tycker sektionens ordföran
de är både bra och dåligt:

— Vi saknar en hemmaplan, en naturlig 
hemvist.

(Precis som A-laget! är man frestad att ut
brista efter allt dribblande med Stadion och 
bristen på träningsmöjligheter.)

— Att vi satsar på våra ungdomar visar vi 
genom att låta Tommy Söderberg träna våra 
juniorer. En allsvensk topptränare!

Hammarbyfansens syn på Djurgårdens kris.

Ur krisen stiga vi 
mot ljuset!

Vid 80-talets inträde var fotbollslaget ett lag i 
kris. Lagets kris var resultatet av motsättning
ar inom ledningen. Hans Troedsson, som 
blev styrelseordförande 1978, var inte oom
stridd — om vi ska uttrycka det milt. Alan 
Balls korta gästspel som tränare och Super-
Mac Macdonalds inhopp i djurgårdsanfallet 
blev två ordentliga fiaskon. Gustaf Douglas 
tog över som ordförande. Ny tränare blev 
norrmannen Arwe Mokkelbost. Han fick sty
relsen att ställa sig bakom värvningen av fyra 
allsvenska spelare och en norsk elitspelare. 
Resultat: Djurgården klarade sig kvar i All
svenskan med ett nödrop.

Efter vårsäsongen 1981 låg Djurgården ef
ter tolv spelade matcher sist på 3 poäng. Nu 
ventilerades Djurgårdens kris ordentligt i 
spalterna. Främst styrelsen, men också 
Knivsta Sandberg (manager på den tiden) 
och Arwe Mokkelbost utsattes för hård kri
tik. Så här skrev t ex Thomas Malmquist i 
Expressen (17 juni 1981): ”Nej, det en gång 
Sigge Bergh, Gunnar Lundqvist och f d lagle
daren Olle ’Lappen’ Hellström byggt upp 
har på några år raserats. Den fina fotbolls
klubben, klubben med den där speciella DIF-
andan, finns inte längre.

Djurgården är en främlingslegion. En mas
sa legionärer som springer omkring och kän
ner på plånboken, som bara blir tjockare och 
tjockare. Hur det sedan går för Djurgården 
tycks vara dem likgiltigt.”

Också Sven Lindman, den gamle storspe
laren som gjorde sin sista säsong för Djurgår
den 1980, var inne på samma linje i en inter
vju i juni 1981, där såväl lagledning som spe
lare kritiseras: ”Spelarnas inställning har 
förändrats radikalt. Ingen fighteranda, inget 
go, ingen vilja att ge något extra. /... / Så kal
lade stjärnor får chansen att spela match efter 
match. När lagledningen i stället borde satsa 
på killar som sliter för laget.” Året därpå spe
lade Djurgården i div II.

Troedsson och Douglas försvann. Bo An
dersson blev ordförande ett par år innan 
Bengt Broberg blev stark man i såväl fotbolls- 
som hockeystyret. Tränaren Hasse Backe er
sattes av Björn Westerberg, som fick en öns
kelista på spelare uppfylld av styrelsen.

Inte heller denna värvningsinsats gick 
hem. Och när det sportsliga resultatet blev 
degradering ur Allsvenskan, fördjupades 
den ekonomiska krisen och konkurshotet 
hängde som ett skarpslipat svärd över hela 
föreningen. Skulderna var dryga 15 miljoner 
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kronor och tillgångarna något mer än 3 miljo
ner.

Troligen har Djurgårdens IF aldrig varit så 
nära att utplånas. En konkurs hade inneburit 
att verksamheten slagits i spillror och att ett 
nytt Djurgårdens IF hade fått börja om från 
början i alla serier.

Ett 25-procentigt ackord räddade förening
en. Och ett hårt arbete med att restaurera 
ekonomin, bland annat genom att DIF AB bil
dades, gav långsamt resultat.

I början av 90-talet ser det ut som det hårda 
arbetet lyckats. Och i takt med att ekonomin 
sanerats och arbetsro inträtt i styrelserna har 
också de sportsliga framgångarna kommit. 
Låt oss hoppas de rätta slutsatserna dras av 
dessa dyrköpta erfarenheter! Låt oss slippa 
”kamrerare” som lägger sig i det sportsliga. 
Satsa på ledare och spelare med den rätta 
djurgårdsandan. Sådana borde det väl ändå 
finnas gott om. Eller?!

Djurgården i massmedia — 
en medalj med två sidor

Inte många klubbar tillhör, som Djurgården, 
den yppersta eliten i både fotboll och ishoc
key. I slutet av 80-talet nådde vi den absoluta 
toppen i båda sporterna igen, för första gång

Håkan Södergren sjunger Tre Kronors kamplåt Nu tar 
vi dom inför VM i Globen 1989. Djurgårdarna Thomas 
Eriksson och Jens Öhling t v, är med i landslagskören. 

en sedan storhetstiden på 50- och 60-talet. 
Bara AIK och Hammarby kan konkurrera, 
och under 80-talet också i någon mån upp
komlingen Västra Frölunda.

Genom att tillhöra toppen i de två stora 
publiksporterna får Djurgården givetvis 
mycket publicitet i press, radio och TV. Då 
menar vi inte bara matchreferat, kommenta
rer och analyser, utan också sådant som inte 
har så mycket med själva sporten att göra.

Denna publicitet kan ses som en medalj 
med två sidor. Låt oss för enkelhetens skull 
kalla framsidan för Håkan Södergren och 
baksidan för Blue Saints.

Vi tar det roliga först. Super-Mats Waltin — 
som visar häcken i mazarinreklamen på Glo
ben — får ursäkta, Håkan Södergren har varit 
80-talets affischnamn i Djurgården. Eftersom 
Håkan porträtteras på annan plats här i bo
ken, ska vi inskränka oss till att nämna hans 
insatser i TV:s nöjesprogram, där han gjort 
ett flertal charmfulla framträdanden som lek
deltagare och popsångare. Att karln sedan 
käkar Paraflex comp. och tappar håret gör ju 
bara bilden fullständig av en framstående id
rottsman med mänskliga drag, som förvisso 
tål att visas upp för en bredare allmänhet. Hå
kan har säkert bidragit till att många TV-titta
re, i övrigt ointresserade av sport, fått en po
sitiv uppfattning om svenska ishockeyspela
re i allmänhet och tidigare busiga djurgårdare 
i synnerhet.

Särskilt minns vi ju ishockeylandslagets 
hitlåt Nu tar vi dom, där Håkan sjöng solo i 
TV-programmet ”Stina med Sven” våren 
1989.
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BOORK SKRIVER ÖPPET BREV 
TILL DJURGÅRDENS SUPPORTRAR:
— Jag hade ingen aning om att jag kunde 
sjunga så många toner, sa Håkan i Expres
sen, där han, Tre Kronor och Lasse Holm fick 
tre getingar för sin skivdebut. Därmed lycka
des han i musikalisk mening bättre än en an
nan djurgårdare, Sven Tumba, vars ”Ishoc
keypolka” inte var särskilt häftig, ens på sin 
tid...

Så var det medaljens baksida. Precis som 
när vi själva var unga håller man idag anting
en på Djurgården, AIK eller Hammarby. Och 
när man väl tagit ställning så gives som be
kant inga kompromisser: Håller man på Djur
gården så finns inget så botten som Gna
get...

Djurgårdens fan-klubb — Blue Saints — har 
tyvärr stått för en hel del ofördelaktig publici
tet för Djurgården under 80-talet.

Och just under 80-talet har ju läktarvåldet 
tagit sig sådana fruktansvärda uttryck. Vi be
höver bara säga Heysel-stadion: direktsänd 
TV-skräck i namn av idrott.

Det sägs ju ”att det bara är en liten klick 
som gör sig skyldig till direkt kriminella 
handlingar” och att en fan-klubb som Blue 
Saints inte kan ta ansvar för vad alla gör och 
inte gör. Vi håller inte med. Om det ur djupet 
av djurgårdsklacken singlar ut en snusdosa 
på isen eller en golfboll på stadionmattan så 
är alla som står runt om busen lika skyldiga 
som busen om de inte ser till att han förpassas 
från läktaren!

Som djurgårdsanhängare, tillika stampublik 
med barn i såväl övre som nedre tonåren, har 
det hänt att vi sagt oss själva att ”det här var 
ta-mej-fan sista gången vi går på hockey!” 
Och så ska det faktiskt inte behöva vara.

Att Djurgården som förening har ett ansvar 
har alla numera insett. I mars 1989 beslöt 
klubben att inte ta med några fans till den 
andra SM-finalmatchen mot Leksand. De 
250 biljetterna skickades helt enkelt tillbaka. 
”Modigt och riktigt att utestänga fansen, 
Djurgården!” skrev Expressen. Javisst, men 
sorgligt.

Fansen blev förstås ursinniga. ”Det får vi 
ta”, sa Ingvar Putte Carlsson. ”De här grab
barna måste förstå att de skadar idrotten i 
stort. De skrämmer barnfamiljer. Deras vul
gära ramsor hör inte hemma på idrottsare
nor. När till och med spelarna i Djurgården 
skäms för sina fans måste vi agera med kraft 
och pondus.”

Stockholm 1983-03-21

TILL ALLA DJURGÅRDSFANS 
SOM KÄNNER SIG TRÄFFADE!

I dag utmålas Ni Djurgårdssupportrar av många 
tidningar som avskum som ska få matchstraff.

Förmodligen blir Ni innerligt förbaskade när Ni 
läser det. Ni har ingen lust att bli offentligt 
bespottade. Det har ingen människa lust att bli, 
vare sig hockeyspelare eller någon annan. Med 
bespottad menar jag nedvärderad, förlöjligad och 
vidrigt behandlad.

En del av de ramsor som Ni, vår hemmapublik, 
presterar är så usla att varje människa med 
självaktning helt enkelt skulle finna det omöjligt 
att prestera de ordkombinationerna.

Ni vet vilka ramsor jag menar, eller hur?
Ni vet vad självaktning ar, eller hur?
Som jag ser det, är det att känna sig stolt över 

att man är den man är, så att man inte ger andra 
gratischanser att ringakta en eller att trampa en 
under klacken.

Med Era snuskiga ramsor ger Ni andra den 
chansen att se ner på Er, på oss som Djurgårda
re.

Jag vill att Ni ska vara stolta över vårt 
ishockeylag. Jag tror Ni är det. Vi är stolta och 
beroende av Er.

Men jag och vi inom laget tänker inte finna oss 
i att vara symboler för något som andra männi
skor föraktar och ringaktar.

Jag är beredd att ställa upp i alla sammanhang 
och diskutera det jag står för både i ishockeyspe
lets värld och vad beträffar publikuppträdande!

Fram tills en sådan inbjudan kommer från Er, 
förutsätter jag till att börja med ett korrekt 
uppträdande i Göteborg i finalen från alla Djur
gårdsfans.

Javisst, jag vet vad Ni tänker. Hur behandlade 
Umepubliken Bosse Berglund? Hur uppträdde 
den välklädda Karlstadspubliken?

Visst, de uppträdde till vissa delar lika veder
värdigt. Men det är inget försvar eller förklaring 
till vår publiks äckelramsor eller andra tilltag.

Vi sopar upp framför vår egen läktare först, så 
kan vi med gott samvete kritisera andra sen.

Tänk om man fick höra talkörer i Scandinavium 
på torsdag:

”Vi sköter oss, vi sköter oss.” Då har vi vunnit 
en match i alla fall.

Med önskedrömshälsningar
(SM-guld och god ordning)

(Tränare för A-laget i ishockey)
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Och vi minns, inte utan tillfredsställelse, 
Leif Boorks öppna brev till Djurgårdens sup
portrar i Expressen 1983 med rubriken ”Ert 
snusk förnedrar oss!” Ledare, tränare och 
spelare har upprepade gånger försökt kom
ma till tals med DIF-fansen — ibland med åt
minstone tillfällig framgång.

Även om våldsvågen nått sin topp (?) un
der 80-talet — antagligen inspirerad av de 
brittiska huliganerna — är nog de flesta över
ens om att roten till det onda inte står att finna 
inom idrotten. Det är lätt att konstatera att 
det råa våldet och de aggressiva attityderna 
har ökat överallt i samhället. Sedan får statis
tikerna i Brottsförebyggande Rådet säga vad 
de vill.

Ett derby mellan Djurgården och AIK ger 
unga, osäkra grabbar perfekta förutsättning
ar för att släppa loss uppdämda aggressio
ner. Och man kan inte begära att idrottens 
ansvariga ska lösa problemet: det handlar ju 
om brist på kärlek, brist på farsor, brist på fas
ta normer och brist på gränsdragningar. Där
emot finns ingen brist på våld på bio och 
video.

Men vi som planerar att följa Djurgården 
även på 90-talet hoppas ju att DIF-ledningen 
tar allt det ansvar som rimligen kan falla på de 
styrande i en av Sveriges populäraste och 
mest framgångsrika klubbar.

Blue Saints under SM-finalen i ishockey på Globen 
1990.

DJURGÅRDS-FANS
HOTADE BARÄGARE

Inte en ruta 
var hel

25 Djurgårdsfans 
greps vid upploppet

De hatade 
helgonen 
”Vi skäms - vi var för hårda mot Loob”
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Hej om ni vill, säj bara till, 
så går vi hem till Stadion

Stockholms Stadion är antagligen världens 
äldsta ”nu levande” idrottsarena. Den invig
des 1912 till de femte olympiska spelen, och 
där hölls efter ombyggnad friidrotts-EM
1958. Under 80-talet har ett fullsatt Stadion 
jublat åt segrar i finnkampen och åt världsre
kord i höjdhopp av Patrik Sjöberg (det var en 
härlig kväll!).

Men i första hand är det Djurgårdens hem
maarena! För fotbollen, men även för fäkt
ningen. I div II, i Allsvenskan, div I och sedan 
Allsvenskan igen har Hasse Holmqvist, Vito 
Knezevic, Stefan Rehn, Stephan Kullberg, 
Steve Galloway, Jens Fjellström och många 
andra glatt stampubliken med fräsande 
skott, eleganta brytningar, halsbrytande 
dribblingar och öppnande smörpassningar. 
Och dom passningarna går bara hem på Sta
dion, för där känner vi tuvorna!

Vilka ondsinta krafter vill då ha iväg Djur
gården från Stadion? Det började väl kring 
stadionborgens 75-årsjubileum 1987. Läktar
na började rasa söner, det regnade in i om
klädningsrummen och det möglade i väggar 
och tak. Sofiavägsläktaren blev livsfarlig och 
kunde inte användas av fotbollspubliken. 
Och sommaren 1988 släpptes 60000 Bruce 
Springsteenfans in, varvid gräset — inte helt 
överraskande — trampades ner så till den 
grad att Djurgården fick spela några hemma
matcher på Söderstadion. (Hu!)

Nådastöten kom sedan när det bestämdes 
att något slags häst-VM skulle förläggas till 
Stadion, med för-VM-tävlingar sommaren 
1989. Och då försvann gräset helt och ersat
tes av grön sand (!), så att kusarna skulle må 
gott och inte behöva skumpa runt på en van
lig, simpel fotbollsplan, Dubbelt bah, som 
Zeke Varg skulle ha sagt...

Att Stadion har vanskötts står ju klart. En 
vpk:are, Kjell Marteng, gick hårt åt skötseln 
av nationalmonumentet 1988, och ett folk
partistiskt och ett socialdemokratiskt borgar
råd ödslade stor energi åt att skylla på var
andra.

På 80-talets sista år blev i alla fall Stadion 
kulturmärkt och förklarat som byggnads
minne. Detta innebär att ägaren helt enkelt 
inte får låta byggnaden förfalla.

Ändå skulle Djurgården förflyttas från Sta
dion. Ryttar-VM 1990 gjorde att DIF fick spe
la sina hemmamatcher på Råsunda 1989 och 
även under 1990. Sedan har det upprustade 
Söderstadion varit ett alternativ.

Match på Stadion mellan DIF och Malmö FF 1981.

Är det då så viktigt att ha Stadion som hem
maplan?

Självklart! ”Tradition och känsla väger 
tyngst och vi trivs bäst på Stadion”, förklara
de styrelsens Jan Lilja i DN i november 1989 
och alldeles säkert talade han då för många, 
många DIF-anhängare, som tycker att Djur
gården ska ha sin hemmaplan just på Kung
liga Djurgården. För oss som är uppväxta på 
Östermalm, spelat pojkfotboll med Djurgår
den på Gärdet och plankat in på Stadion när 
Rolle Stoltz fortfarande spelade i Atlas Diesel 
— för oss är Stadion HEMMA!
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Ta förre radiochefen och författaren Nils-
Olof Franzén, till exempel: när han pensio
nerades från radion för rätt många år sedan 
fick han en cykel. På den har han hojat till 
Stadion och sett DIF:s hemmamatcher i ur 
och skur, i med- som motgång. Och efteråt 
har vi analyserat matcherna vetenskapligt i 
hörnet av Valhallavägen och Sturegatan, där 
Kar de Mumma fick upp sina ljussignaler. 
Inte fan kan han tänka sig att cykla till Råsun
da eller Söderstadion! Och inte kan man stå 
och göra matchanalyser mitt i trafikkarusel
lerna vid Solnavägen eller Gullmarsplan!

Djurgårdens stolta SM-segrare i fotboll på Stadion 
1920. Stående: Abbe Öijermark, Kalle Köping Gus
tafsson, Sten Knata Söderberg, Harry Sundberg, Got
te Johansson, Calle Karlstrand, Ragge Wicksell och 
Carl Fagerberg. Knästående: Bertil Nocke Norden
skjöld, Fritte Rudén och Einar Hemming.

80-talet i backspegeln
I inledningen påstod vi att 80-talet var indivi
dens decennium. Inom idrotten har stjärnor
na lyfts fram, även inom lagidrotterna.

Vi har naturligtvis inte varit opåverkade av 
det här synsättet när vi skrivit om Djurgår
dens 80-tal. Men vi har under resans gång, så 
att säga, tvingats tänka om.

Djurgårdens senaste guld i ishockeyn blev 
det sista argumentet mot det individualistis
ka sättet att se på idrott, åtminstone på Djur
gårdens verksamhet.

Hockeyguldet var kollektivets triumf. Till 
skillnad från alla andra lag i elitserien så stod 
och föll inte Djurgården med några få stjär
nor. Tvärtom; de mest kända namnen i laget 
fick ibland stå tillbaka för nya, hungriga spe
lare.

När vi skrivit om Djurgårdens 80-tal har vi 
lyssnat på många och läst mycket. Och som 
en röd tråd genom allt vi hört och läst har det 
funnits ett begrepp: djurgårdsandan. Det är 
nästan som ett levande väsen som bebor för
eningen och dess medlemmar. Och då känns 
det fel att som skribent lyfta fram den enskil
de idrottsutövaren framför lagkamraterna.

Visst finns stjärnorna i Djurgården! Men 
Djurgårdens styrka är sammanhållningen 
och känslan för föreningen.

De kommande hundra åren kommer att, 
precis som de hundra år som gått sedan Djur
gårdens IF bildades, innebära såväl med- 
som motgångar. Men den röda tråden kom
mer alltid att finnas där: Djurgårdsandan!

Eric Castegren f 1941. Pojkspelare inom DIF:s 
ungdomsfotboll. Journalisthögskolan — först 
som elev och efter flera år på fältet som lärare i 
praktisk journalistik. Aktiv ledare i Råsunda IS 
och korpidrottsman.

Hans Dahlman f 1943. Spelade pojkfotboll för 
DIF på 50-talet. Mångsidig medarbetare inom ra
dio och TV sedan 20 år. Dahlman ingår i fram
gångsrika satirgruppen På Håret och gestaltar där 
Lelle Printer. Spelar korpfotboll.

Vilken engelsk fotbollssupporter som helst 
kan intyga vad en hemmaarena betyder.

Nu verkar det som det här problemet fått 
sin bästa lösning. Enligt beslut kvart över 
tolv, in på det nya decenniet — det vill säga i 
januari 1990 — får Djurgården komma till
baka till Stadion jubileumsåret 1991. Det blir 
också något att fira!



DJURGÅRDEN
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1991

JANNE BENGTSSON
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DET HUNDRADE 
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Lagkapten Thomas Erikssons nya adepter.
Stefan Myran Gustavson, Per Nygårds, Fredrik Lind
quist, Magnus Jansson, Johan Lindstedt och Marcus 
Rehn.

90-talet gick in med full swing för Djurgår
dens del.

Affärerna dominerade det massmediala ut
budet av nyheter från 99-åringen. Ishockey
sektionen fick schavottera i den ena ”affä
ren” efter den andra.

Rolf Ridderwall-affären.
Mats Sundin-affären.
Och Johan Garpenlöv-affären.
En tuff tid.
— Som jag tyckte att vi redde ut bra, kom

menterar ishockeybasen Åke Bergdahl. Men 
visst kunde vi tänkt oss en bättre uppladd
ning inför seriestarten än alla dessa rubriker.

För Åke Bergdahl personligen var det en 
skön stund när han hemma på vardagsrums
bordet fann en blomsterbukett och ett kort: 

”100 procent. Grabbarna.” Det var spelarna 
i mästarlaget som visade att de helt och fullt 
stod bakom sin ordförande.

— I samma ögonblick sköt jag undan de 
tankar som funnits på att avgå, förklarar Berg
dahl.

Det började med Rolf Ridderwall, målvak
ten som tagit en ordinarie plats i landslaget 
Tre Kronor och som blev VM-hjälte när de 
blågula spelade till sig VM-silvret i Bern.

Team Boro i Småland lockade med miljon
bud och Riddarn hoppade på. Trots att ett år 
återstod av kontraktet med DIF.

DIF-ledarna protesterade först, men valde 
senare att sälja Ridderwall, allt för att få brå
ket ur världen.

Nästa affär: Mats Sundin försvann till Que
bec bara en vecka innan elitseriesstarten. 
Ganska snabbt ställdes DIF-ledningen inför 
två alternativ; förlora Sundin och få pengar 
för honom, eller förlora honom utan ersätt
ning.

— Självklart valde vi det första, säger 
Bergdahl.

Men historien skapade stora rubriker och 
Djurgården anklagades från alla håll. Inte 
blev rubrikerna mindre när Johan Garpenlöv 
också valde att åka till USA, till Detroit i 
NHL.

Detroit valde först den traditionella nord
amerikanska linjen att inte betala för de euro
peiska importerna, Garpenlöv var därför 
klubblojal och stannade i DIF. Men när Sun
din stack, och såväl Quebec Nordics som De
troit Red Wings avsåg att göra rätt för sig, såg 
Garpen det som ett misstag att stanna i Sveri
ge.

— Djurgårdens ishockey önskar de tre lyc
ka till. Det skulle aldrig falla oss in att bli ska
deglada om det inte går bra, förklarar Åke 
Bergdahl. Men samtidigt vill vi göra klart att 
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Djurgårdens ishockey inte faller med tre spe
lare.

Alldeles riktigt. Den 20 november 1990 le
der DIF Elitserien i ishockey med fyra poäng.

Fotbollen slutade 1990 med en femteplats, 
alltså precis utanför slutspel.

Herrarnas säsong bjöd på några verkliga 
ups- and downs. Framförallt mot Hammar
by, där Djurgården i den första matchen på 
bortaplan bjöd på ett spel som av många för
ståsigpåare betecknades som det sämsta ett 
djurgårdslag någonsin presterat.

Men returen... Hammarby mötte ett hel
tänt djurgårdslag och noterade ett nederlag 
på 1—9; målsmällsrekord för Bajen och Djur
gårdens största allsvenska seger någonsin. 
Det gamla rekordet löd på 8—1 — även det 
mot Hammarby — och var från början av 70-
talet. Den gången var Kenta Ohlsson spelare 
i Bajen. Den här gången tränare.

Vidare noterades att Djurgården besegra
de AIK med 2—1, första segern mot arvfien
den på ett decennium, och blivande mästar
na IFK Göteborg med 2—0 samt att Örgryte 
slogs tillbaka med hela 7—1, den värsta 
stjärnsmällen någonsin för ÖIS.

Och så landslagsdebuterade djurgårds
mittfältaren Jens Fjellström på ett förtjänst
fullt sätt genom att göra första målet i 2—0 
matchen mot Norge. I Skandiacupen, den 
svenska cupfotbollen, vann DIF finalen mot 
Häcken med 3—0. Segern innebar spel i Cup-
vinnarcupen men där uteblev framgångarna. 
Respass direkt efter två raka förluster mot 
Fram från Island.

Damfotbollslaget slutade också femma i 
Allsvenskan, men visade att det väl kunde 
mäta sig med de bästa i branschen.

— Jubileumsåret 1991 sätter vi målet högt. 
Mycket högt, lovar tränaren Gordon Rönn
berg som fick se flera av sina spelare, Pia 
Carlsson, Annika Larsson, Marie Ewrelius 
och Malin Swedberg, ta plats i landslaget.

Djurgårdens pojkar födda 1974 tog hem 
SM. Finalseger med 2—0 över Göteborg.

I övrigt kunde 90-talets djurgårdsbetrakta
re konstatera att danskan Eva Fjellerup blev 
världsmästarinna i modern femkamp. En 
triumf lika mycket för Danmark som för oss i 
Djurgården. Det var nämligen under DIF:s 
fäktmästare Bela Rerrich som Eva finslipat 
VM-formen.

Handbollssektionen valde att ta ett sab
batsår för att komma igen till jubileumsåret 
1991. Det allt mer ålderstigna laget skall på 
sikt, är det planerat, ersättas med ungdomar 
som så småningom kan föra djurgårdshand
bollen uppåt i seriesystemet.

Bowlingsektionen fick förtroendet att ar
rangera SM med början i februari 1991 och fi

naler i maj. En hedersbevisning och en klar 
indikation på att Djurgårdens bowling har en 
bra organisation och goda framtidsmöjlighe
ter.

Apropå organisation togs 1990 de första 
stegen mot en omstrukturering av Djurgår
dens Idrottsförening till en så kallad allians
förening. Det är den mest långtgående för
ändringen av DIF sedan början av 1900-talet.

Organisationsförändringen, som under 
nästan hela 1990 förankrades hos medlem
marna, innebär att Djurgårdens IF:s sektio
ner ombildas till ekonomiskt fristående för
eningar, samlade i en allians. De flesta av de 
nybildade specialföreningarna gick in i al
liansen skuldfria — ishockeyn och fotbollen 
tog solidariskt på sig skuldbördan på ca 10 
miljoner som föreningen dragit på sig.

Omorganisationen berörde hela förening
en. DIF AB blev ett bolag som ställdes i hela 
föreningens tjänst. Huvudstyrelsen fick en
bart rent policyskapande arbetsuppgifter 
samt ansvaret för bingo- och lotteriverksam
heten.

Under hela omorganisationsfasen betona
des vikten av att djurgårdsföreningarna även 
i fortsättningen skulle hålla ihop.

Lyckas man med sammanhållningen är 
möjligheterna enorma. Åren mellan 1891 och 
1991 har varit blårandiga. Allt talar för att de 
nästa 100 åren också skall bli det.

Janne Bengtsson, sportjournalist på Svenska 
Dagbladet, chefredaktör för tidningen Djurgår
den.

Djurgårdens 74:or finalslog Göteborg i pojk-SM i fot
boll hösten 1990.
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FRÅN
BOLLHUSET TILL 

GLOBEN
STOCKHOLMS UTVECKLING SOM IDROTTSSTAD

S
lutet på 1800-talet var en dynamisk och 

omvälvande period i den svenska his
torien. Industrialiseringen och urbanisering

en medförde att Sverige omvandlades från 
ett utpräglat agrart samhälle till en modern 
industristat. Stockholms befolkning ökade 
från 73740 1850 till 235800 1895! Hundra
åriga vanor och traditioner fick ge vika för 
nya värderingar och idéer som återspeglade 
den framväxande industrikulturens ideologi.

Idrotten var ett av flera kulturfenomen som 
påverkades. I takt med industrialiseringen 
spreds den prestations-, konkurrens- och 
tävlingsorienterade engelska sportkulturen 
till andra länder, däribland Sverige. Med den 
introducerades nya idrottsgrenar som fot
boll, bandy och rodd. Men även en ökad fo
kusering på rekord och resultat. Detta ledde 
till en tilltagande specialisering, standardise
ring och rationalisering av idrotten i syfte att 
uppnå sportens grundideal; snabbare, högre 
och starkare. Samma utveckling ägde rum 
inom industrin, där man gick från traditio
nellt hantverk till rationellt fabriksarbete.

Från att ha varit en motionsinriktad före
teelse för ett fåtal priviligerade utvecklades 
idrotten på kort tid till en tävlingsinriktad 
massrörelse. Dagens idrott har sina rötter i 
denna tid och Djurgårdens IF spelade en vik
tig roll i omvandlingsprocessen. Djurgården 
och huvudkonkurrenten AIK tillhörde de 
klubbar som gick i spetsen för den nya idrot
ten — den som i dagligt tal kallas ”den mo
derna idrotten”.

Stockholms första 
idrottsföreningar 

Stockholms första idrottsförening, Livsqvad
ronen, bildades 1737 av Olof von Dahlin. Det 
var en kombinerad hälso-, kamrat- och id
rottsförening som ägnade sig åt olika slags id
rottsgrenar — främst gymnastik — med syfte 
att förbättra hälsan. Medlemmarna under
kastade sig för den tiden sträng disciplin; de 
fick varken dricka öl eller brännvin, inte hel
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ler röka! Annars räknas Stockholms simsäll
skap (1827) som Stockholms första ”riktiga” 
idrottsförening. Ser man till idrottsgrenarna 
var simning, skridsko, segling, skytte och 
gymnastik populärast före genombrottet för 
den moderna idrotten. Före 1860 existerade 
ytterst få idrottsföreningar i Stockholm. År 
1830 bildades Svenska Segelsällskapet, (från 
1878 Kungliga...), och på 1850-talet grunda
des skridskoföreningarna Sankt Erik och IF 
Svearna.

På 1860-talet skedde dock ett uppsving. De 
nationella strömningarna växte sig allt star
kare. Krimkriget och konflikten mellan Tysk
land och Danmark gjorde att statsmakten 
började fästa uppmärksamhet på folkets fy
siska status. Skytte och gymnastik ansågs 
vara effektiva medel. I Stockholm var skytte
rörelsen stark, mycket på grund av författa
ren August Blanches engagemang, och på 
GCI fick den militära gymnastiken större be
tydelse. Även det frivilliga föreningsväsen
det påverkades; nya föreningar bildades, 
varav Fruntimmers Skridskoförbund särskilt 
bör framhållas. Det var sannolikt den första 
idrottsföreningen för kvinnor i Sverige. Med
lemmarna åkte skridskor på isen utanför Kas
tellholmen och i Stockholms Dagblad var föl
jande artikel införd 1864:

”Fruntimmers-Skridskoförbundet öf
var sig dagligen vid Kastellholmen 
från kl 9 på morgonen till 3 em. Tack 
vare m:lle Edbergs goda method och 
damernas egna raskhet och wighet, 
finnes det nu flera bland dem, som 
efter 8 à 14 dagars öfning blifwit så 
skickliga i skridskoåkning, att de ila 
af som en wind och rita mång runa i 
isens famn, oaktadt de aldrig förr 
haft stålsko på fot.

På stället serveras äfwen warmt 
kaffe mm och vanligen hedras för
bundet med H.M. drottningens när
varo som åskådare hwarje torsdag 
och måndag, hwerjemte prinsessan 
Louise infinner sig der flera gånger i 
weckan.”

Annars var det tunnsått med kvinnor i idrot
ten före sekelskiftet. Den oscarianska kvin
nosynen satte stopp för ett alltför vidlyftigt 
kvinnligt idrottande. De som ägnade sig åt 
simning, gymnastik, rodd och skridskor var 
en liten minoritet kvinnor ur övre borgarklas
sen.

Arbetarklassens kvinnor stod länge utan
för idrottsrörelsen. Det var först med hus
moders- och arbetsplatsgymnastikens inför

Skridskouppvisning i samband med Nordiska Spelen 
1901.
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ande under mellankrigstiden som de gavs 
möjlighet att utöva idrott. Populära var de 
gymnastiska institut för ”frisk- och sjukgym
nastik” som etablerades i slutet av 1800-talet. 
Många kvinnor utnyttjade dessa ”gym”. En 
fläkt av 1600- och 1700-talet, roddarmadam
mernas tid, drog genom huvudstaden när 
Anne-frieds roddklubb tävlade på Hammar
by sjö 1884, men det var en engångsföreteel
se; tävlingsrodd ansågs alldeles för skadligt 
för kvinnor.

Stockholms sportklubb representerar den 
nya typen av idrottsförening.

Andra föreningar ändrade namn och blev 
mer mångsidiga. Hammarby sysslade inled
ningsvis endast med rodd under namnet 
Hammarby roddförening. År 1897 ombilda
des föreningen och fler grenar, bl a friidrott, 
upptogs på programmet och i samband med 
detta ändrades namnet till Hammarby Id
rottsförening. I Claes Lundins bok Nya Stock
holm skildras föreningens verksamhet:

Idrottsföreningarna ökar 
dramatiskt

Föreningsbildandet i Stockholm sköt fart på 
allvar i slutet av 1870-talet. Särskilt under 
seklets två sista decennier ökade antalet för
eningar dramatiskt. Utvecklingen i Stock
holm var inte unik utan följde samma möns
ter som i andra västeuropeiska storstäder.

Den första vågen av idrottsföreningar var 
specialföreningar med endast en eller högst 
ett par idrottsgrenar på programmet. Stock
holms allmänna skridskoklubb, Stockholms 
roddförening och Stockholms gymnastikför
ening är några exempel. De två sistnämnda 
fortlever än i dag. Från 1890-talet inträffade 
emellertid en förändring. I takt med att fler 
idrottsgrenar introducerades blev allmänna 
flergrensföreningar allt vanligare. Detta åter
speglades även i namnvalet där IK, IF och SK 
blev det gängse tillägget till föreningens hu
vudnamn. Djurgårdens IF, AIK, Östermalms 
IK, Södermalms IK, Heleneborgs SK och

”Under åtskilliga år ha roddöfningar 
anstälts äfven å Hammarby sjö, huf
vudsakligen för att uppmuntra de 
talrika fabriksarbetarna från kringlig
gande stränder att öfva denna idrott, 
och 1889 bildades Hammarby rodd
förening, ett sällskap som bland an
nat utmärker sig därför, att flera af 
dessa kapproddbåtar äro bygda af 
roddarna själfve. Den 25 augusti nyss 
nämnda år hade denna förening sin 
första kapprodd, till hvilken tjugotvå 
båtar af olika slag anmält sig. Samt
liga startade i fem afdelningar, och 
täflingen visade ganska vackert re
sultat. Det var stor skilnad här vid år
tiondets slut och några år förut. De 
först uppträdande klumpiga och tung
rodda ha utbytts mot smidiga och 
lättrodda, och roddsättet är äfven ett 
helt annat.”

Stockholms Roddklubb håller tävlingar 1901.
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På 1880-talet tillkom också de första arbets
platsidrottsföreningarna, sk korp-förening
ar. Den första, Normanska sim- och rodd
klubben, bildades 1884 och bestod av enbart 
typografer. Men det verkliga genombrottet 
för korporationsidrotten kom först efter OS i 
Stockholm 1912, som annars påverkade id
rottslivet i mindre omfattning än beräknat. 
Orsaken var att första världskriget kom emel
lan och försvårade det internationella idrotts
utbytet.

Majoriteten av de tidiga korp-föreningarna 
var militäridrottsföreningar. Kopplingen mel
lan idrott och försvar har alltid varit stark. Mi
litären såg idrotten som ett bra sätt att förbe
reda sig för krig, och ett utmärkt medel att 
höja folkets fysiska status. En som länge 
framhöll den militära nyttan av idrottsutöv
ning var Viktor Balck. Han stod kungahuset 
nära och var god vän med den ultrakonserva
tive upptäcksresanden Sven Hedin.

Det var ingen tillfällighet att Balck 1917 val
des till chef för den i Stockholm upprättade 
skyddskår som hade till uppgift att slå ner 
eventuella upprorsförsök från människor i 
svältens Sverige. De styrandes oro förstärk
tes av att den ryska revolutionen pågick och 
man var rädd att den ”ryska smittan” skulle 
spridas västerut.

Tidtagaruret och 
måttbandet gör entré

Varför sker då genombrottet för den moder
na idrotten i slutet på 1800-talet? Hur kan 
man förklara Djurgårdens och andra klub
bars tillkomst och speciella idrottsideologi? 
Forskningen pekar på urbaniseringen och in
dustrialiseringen som de två viktigaste gene
rella orsakerna.

Industrikulturens grundläggande värde
ringar om prestation, tävling och konkurrens 
överfördes på andra delar av samhället. Id
rotten blev därmed mer vetenskaplig och ra
tionell. Allt skulle mätas med hjälp av poäng, 
mål, centimetrar, sekunder och minuter. 
Tidtagaruret och måttbandet användes inte i 
den folkliga idrotten, men fick avgörande be
tydelse i den moderna idrotten. Tidtagning 
förekom visserligen vid travlöpningar på 
Brunnsvikens is på 1820-talet, men det var 
först i slutet på 1800-talet som det började an
vändas i en större omfattning.

Den moderna idrotten utvecklades först i 
storstäderna Stockholm och Göteborg, se
dan spreds den till de mindre industristäder
na. Däremot hade idrotten svårt att få fotfäste 
i rent agrara områden. Först under mellan

krigstiden nådde idrotten på allvar ut på 
landsbygden.

En viktig orsak till att storstäderna ledde id
rottsutvecklingen var urbaniseringen. Folk 
drog från landsbygden till fabrikerna i städer
na. Där kände sig många rotlösa och anony
ma; familjen och bygemenskapen saknades i 
den nya och främmande miljön. Här kom 
den i slutet på 1800-talet framväxande idrotts
rörelsen att fylla en viktig uppgift. Idrottsför
eningen blev en samlingspunkt där man träf
fades och umgicks — en ny gruppgemenskap 
ersatte by-känslan hemifrån. Dans, utflykter 
och klubbsoareer med sång och teater var 
vanliga inslag i idrottsföreningars verksam
het.

Alla såg inte positivt på att människor bör
jade idrotta på sin fritid. En fritid som inte var 
särskilt omfattande för majoriteten av svens
ka folket —12 timmars arbetsdag, sex dagar i 
veckan.

Den radikala falangen inom den socialistis
ka arbetarrörelsen såg idrotten som ett hot — 
något som tog tid och kraft från det fackliga 
och politiska arbetet. Dessutom kom idrot
tens ledarskikt ur samhällets elit och socialis
terna ansåg att dessa använde idrotten för att 
kontrollera och disciplinera befolkningen. 
Idrott var ett opium för folket, enligt socialis
terna.

Jag anser att den organiserade idrotten står hind
rande för arbetarklassens frammarsch och speciellt 
för den socialdemokratiska ungdomsrörelsens till
växt, enär den försoffor ungdomen och tar bort 
intresset för samhälleliga spörsmål. Skall den 
socialdemokratiska ungdomsrörelsen organisato
riskt kombineras med idrotten, då kunde vi med 
detsamma lägga upp och göra bokslut över den in
sats vi gjort för befrielse ur andligt och ekonomiskt 
förtryck.

Ungdom! Upp till kamp mot den organiserade 
idrottsrörelsen och sportfåneriet!

Så tufft uttryckte sig socialdemokraternas Oscar Jo
hansson 1909. Andra socialister som delade hans upp
fattning var Kata Dalström och Hinke Bergegren.
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Landsskapsstudie i olja av August 
Strindberg 1905.

En grön våg genom Europa
Tätbefolkade städer, epidemier och sjukdo
mar, monotona och krävande arbeten, sämre 
luft och vatten, var några konsekvenser av 
industrialiseringen. Detta ledde till en mot
reaktion. Genom Europa drog en grön våg 
som ville få ut människorna från den farliga 
och smutsiga staden. Motionsidrott och fri
luftsliv blev ett vapen i kampen. Ett resultat 
var att Svenska turistföreningen bildades 
1885. Ett annat var att den burgna delen av 
Stockholms befolkning sökte sig ut i skärgår
den på sommaren där grosshandlarvillor 
snart stod tätt. Fiske, promenader, kägelspel 
och bad var nyttiga fritidssysselsättningar.

Även intellektuella och konstnärer sökte 
sig ut i naturen. Otaliga målningar och roma
ner med skärgårdsmotiv skapades under 
sommarmånaderna, bland andra av skär
gårdsälskaren August Strindberg. Det var 
inte heller ovanligt att de intellektuella ägna
de sig åt idrott. Konstnärerna Bruno Liljefors 
och Gustav Fjaestad var framgångsrika id
rottsmän. Den sistnämnde vann bland annat 
det första cykelloppet Mälaren Runt 1892.

Ett annat resultat av det ökade hälsomed
vetandet var att borgerligheten flyttade från 
den förorenade staden och anlade ”miljö
vänliga” villaförorter i Saltsjöbaden, Djurs
holm och på Lidingö.

Ännu ett svenskt exempel på denna tids 
gröna våg är förstås etnologen Ärtur Hazelius 
unika Skansen-projekt, årsbarn med Djur
gårdens IF.

Tekniska landvinningar påverkade också 
intresset för idrott i slutet av 1800-talet. Kom
munikationerna, särskilt järnvägssystemets 
utbyggnad, underlättade tävlandet mellan 
olika landsdelar och länder. En annan tek
nisk nyhet var den elektriska telegrafen. Ge
nom den kunde resultat och rapporter snabbt 
spridas, vilket ökade intresset och spänning
en. Även kameran och tekniskt avancerade 
tryckpressar gjorde att idrottsnyheter lättare 
och i en attraktivare form nådde människor
na.

Den första specialiserade idrottstidningen i 
Stockholm var Tidningen för idrott som bör
jade ges ut 1881. Djurgårdens IF kom dock att 
stå göteborgstidningen Start närmare. Det 
var en mer tävlingsinriktad och mindre mili
tärt präglad idrottstidning.

Underhållande idrott 
på varieté

Vid sidan om föreningsidrotten bedrevs id
rott som underhållning på varietéer och teat
rar. August Strindberg skriver i romanen 
Röda rummet från 1879 om Berns Salong, dåti
dens inneställe i Stockholm:

”Värden på stället hade gjort flera försök 
att roa sin publik med pantomim, gymnastik, 
balett och så vidare...”

Varietégruppen Les Nouvellistes 1895.
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N:o 1, Jan.1 årg. 1893. Tidning för Göteborgs idrottsmän.
Prenumerationspriset: Helt år Kr. 1,25. Tillägg för postarvode 20 

öre; tillägg för korsband (utrikes) 60 öre.

Annonser. 25 öre finstilsrad; för stående annonser hög rabatt. 
Lösnummer: 25 öre.

Anmälan.
Idrottstidningen 

»Start» anmäler 
härmed sin första 
årgång.

Tidningen är 
ämnad utkomma i 
gång i månaden, 
och priset är för 
helt år Kr. 1,25, 
med tillägg af 20 
öre i postarvode, 
samt för korsband 
(utrikes) 60 öre. 
Lösnummer 25 öre: 
Prenumeration kan 

Från Slottskogen.ske hos tidningens 
redaktion, samt hos 
dess kommissionärer härstädes och i Stockholm.

Tidningens plan blir, att lemna meddelanden 
om händelser pä idrotternas område. De idrotter, 
som särskildi komma att behandlas, blifva : fri idrott, 
gymnastik, bollspel, hjulsport, simning, rodd 
och vinteridrott, m. fl.

Vi hoppas, att våra idrottsvänner här i sta
den, skola hafva oss i välvillig åtanka, då tid
ningen endast eller till största delen blifver af lo
kalt intresse och ej är ämnad att vara någon sorts 
ersättning för annat idrottsorgan.

Det billiga priset sätter hvar och en i stånd 
att skaffa sig denna tidning, och bör den vara en 
passande jul- och nyårsgåfva till ungdom och id
kare af idrotter.

Göteborg i December 1892. REDAKTIONEN.

Idrottsällskapet 
»L. S.»

hade till fredagen 
den 16 i förra 
månaden föranstal
tat sin första kälk
åkning för vintern 
i den präktiga Slott
skogsbacken, och 

vid 8-tiden på e. 
m. syntes redan ett
20 tal kälkar sam
lade.

Ehuru termometern stod något öfver fryspunk
ten, var föret dock det ypperligaste, och inom kort 
ilade den första kälken med svindlande fart nedåt 
den glatta banan, snart följd af de öfriga. Ett 
30-tal marschaller längs banan kastade sitt fläm
tande sken på de käcke idrottsmännen och de
ras rosiga följeslagarinnor, af hvilkas friska leen
den och strålande blickar man kunde finna, med 
hvilken fröjd de hängåfvo sig åt en sport, hvari 
äfven de med lika stort nöje kunde deltaga.

Att en och annan kälke med sin dyrbara 
börda någon gång helt lustigt välte och lemnade 
passagerarne i snödrifvorna, störde ingalunda 
nöjet utan tvärtom ökade det glada stojet och 
utgjorde just de intressantaste punkterna i den 
lifliga taflan.

På is och snö.

START utkommer en gång i månaden. Prenumeration emottages 
å Postkontoren. I Göteborg: hos redaktionen. Getebergsängen 
Litt. A. N. P. Pehrssons bokhandel. C. F. Sandens cigarrbutik i 
Grand Hotell Haglund, samt i Stockholm: Idrottsmagasinet. Birger
Jarlsgatan 12.
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Boxning och brottning var populära inslag 
på varietéerna, men motarbetades av polisen 
som sällan gav tillstånd till boxningsmatcher, 
då det hände att de utmynnade i allmänt 
slagsmål. Läktarvåld och stökig publik är så
ledes inget nytt fenomen.

Vid cirkusföreställningar på Manégen på 
Djurgården visade starka män, konstcyklis
ter, snabblöpare och akrobater upp sina fär
digheter. Bland den talrika publiken fanns 
förstås de ungdomar från Djurgårdsstaden 
som bildade Djurgårdens IF.

Redan 1827 gästades Stockholm av den tys
ke snabblöparen Philip. Han gjorde reklam 
för sin löpning i en annons i Stockholms 
Dagblad:

”Med Kongl. Maj:ts Allernådigaste 
tillstånd dannar undertecknad i mor
gon Onsdag den 1 Augusti, om ej 
regnväder inträffar, wisa sin färdig
het iti Snällöpning å Kongl. Djurgår
den, från Herr Kuhns Manége å stora 
slätten till Manilla, 10 gånger (nemli
gen 5 gånger fram och 5 gånger till
baka) på 93 minuter, utan det minsta 
uppehåll.

Hos respektive Publiken anhålles 
att då Trumpetljuden höres, mig god
willigt måtte lemna den plats som er

STARKE ARVIDS 
MINNEN

Brottningstävlingar på Cirkus.
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fordra, men med mera öppen väg än 
förra gången. Betalningen som Pu
bliken mig af godhet tilldelar, erläg
ges vid Blå Porten der Inkasserings
bössor äro utsatta, samt äfwen till de 
personer som jag på åtskilliga ställen 
placerat. Och får jag hos den wörda
de Publiken i förhand aflägga min 
ödmjukaste tacksägelse för den sum
ma mig tillfaller. Hwarje Inkasserings
bössa är tecknad med mitt namn och 
sigill, på det ej Publiken måtte i orig
tiga händer aflemna sin frivilliga af
gift.”

Snabblöparna var professionella idrottsmän 
som turnerade runt i Europa. Ibland tävlade 
de i uthållighetslöpningar mot travande häs
tar, ibland sprang de, som i Philips fall, mot 
klockan eller mot någon lokal förmåga. Man 
kan se snabblöparna som föregångare till da
gens professionella golf-, tennis-, friidrotts
stjärnor som åker runt mellan olika arenor i 
världen.

Nu är cirkeln sluten. Utvecklingen tycks gå 
mot färre föreningsaktiva samtidigt som in
tresset allt mer fokuseras på ett fåtal super
stjärnor; den rena showidrotten tar alltmer 
överhanden i takt med den ökade kommersi
aliseringen.

Ur underhållningsidrotten utvecklades 
vissa inslag till rena idrottsgrenar, som tyngd
lyftning, medan jonglering och akrobatik 
blev kvar i cirkustälten. Långt in på 1900-talet 
avgjordes de större boxningsmatcherna på 
Cirkus på Djurgården. Att boxning fortfaran
de befinner sig i gränslandet mellan idrott 
och show understryks av att dagens proffs
matcher avgörs i nöjespalatsen på storhotel
len i Las Vegas inför en kändispublik.

På Stockholms krogar, vid marknader och 
liknande evenemang förekom folkliga idrotts
aktiviteter som armbrytning och fingerkrok. 
Just detta att visa sin styrka har alltid varit 
viktigt inom arbetarklassen. En stark karl åt
njuter betydligt mer prestige än en svag och 
klen. I borgerliga grupper prioriteras där
emot elegans, återhållsamhet och stil. Att 
vissa samhällsskikt förknippas med vissa id
rottsgrenar är således snarare kulturellt än 
ekonomiskt betingat. Golf och tennis ligger 
närmare de borgerliga idealen medan box
ning och brottning är typiska arbetarsporter.

Djurgårdens IF har alltid haft många olika 
idrottsgrenar på programmet och medlem
marna har därför kommit från alla sociala 
skikt. Men samtidigt har de olika sektionerna 
inte haft så mycket gemensamt; man har i 
första hand varit fäktare eller boxare, och i 
andra hand djurgårdare.

Djurgården — en 
överklassklubb?

Skillnaden mellan de motions- och de täv
lingsinriktade klubbarna var inte bara ideolo
gisk utan även social. En spridd uppfattning 
är att den tidiga idrottsrörelsen var en över
klassföreteelse. Men så var inte fallet. Majori
teten av idrottsutövarna i motionsförening
arna bestod av kontorsanställda och företa
gare som idrottade för att må bra. Prestations- 
och konkurrensmomentet hade underord
nad betydelse.

Djurgårdaren Edvin Hellgren vinner en terränglöp
ning vid Råsunda.

I de föreningar som prioriterade tävlings
idrotten var den sociala sammansättningen 
annorlunda. Arbetarklassen var i majoritet. 
Under 1890-talet växte det fram en medveten 
arbetarklass som organiserade sig både på 
jobbet och på fritiden.

Djurgårdens IF uppfattades länge som en 
överklassklubb. Men studerar man de första 
medlemsmatriklarna finner man att förening
en dominerades av arbetare. De var anställda 
vid varven på Djurgården och bodde i arbe
tarkvarteren vid Långa gatan och Allmänna 
gränd. Hur har då myten kring den tidiga id
rottsrörelsens överklassprägel uppkommit?

En orsak är att överklassens dominans var 
total i sporter som segling, ridning och ten
nis.

Vidare kom styrelseledamöterna och por
talfigurerna i de första riksidrottsorganisatio
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nerna från samhällets toppskikt. Det är i re
gel dessa eftervärlden känner till via jubi
leumsskrifter, memoarer och dylikt.

Däremot har den ”tysta majoriteten”, den 
vanliga idrottsmannen, ytterst sällan efter
lämnat skriftliga spår. Ett fåtal av de mest 
kända och framgångsrika har uppmärksam
mats i biografier eller självbiografier.

Även de välorganiserade idrottsklubbarna 
som dominerades av arbetare var dåliga på 
att föra protokoll,. författa årsrapporter och 
dokumentera verksamheten. Här utgör emel
lertid Djurgårdens IF ett undantag.

Liberala idéer bakom 
amatörstadgan

Inom den tidiga Stockholmsidrotten gjordes 
ingen större skillnad mellan proffs och ama
tör. Bägge kategorierna mottog prispengar; 
skillnaden låg i om man hade idrotten som 
yrke eller hobby. I de första roddregattorna 
utanför Vaxholm på 1860- och 70-talen an
sågs fiskarna som professionella medan som
margästerna var amatörer. Bakom amatör
bestämmelserna låg de liberala idéerna om 
likhet, rättvisa och fri konkurrens. Alla skulle 
delta under samma förutsättningar och med 
samma utgångsläge. Att vara kroppsarbetare 
sågs som en fördel.

1888 vidgades amatörbegreppet och den 
ekonomiska dimensionen infördes — det 
blev förbjudet att ta emot pengar. Följande 
definition står att läsa i Tidning för idrott, 
nr 9 1888:

Amatör är en hvar som, från denna dag 
räknadt, ej har bedrifvit idrott till personligt 
förvärf eller deltagit i någon som helst 
idrottstäflan om pengar, eller för sådan er
hållit särskild godtgörelse eller med egen 
vetskap har täflat offentligt med en profes
sionist, eller i hvars yrke icke ingår utöf
vandet af den särskilda idrottsgren, hvarom 
täflan gäller.

Denna amatörstadga har visserligen revide
rats under 1900-talet, men har ändå fått ab
surda följder såsom livstidsavstängningar av 
unga idrottsmän. På 1940-talet diskvalificera
des bl a löparstjärnorna Gunder Hägg och 
Arne Andersson. En annan som drabbades 
var den kände och populäre löparen, John 
Svanberg, som för övrigt under en kort pe
riod tävlade för Djurgården. Han deltog 
framgångsrikt i de olympiska spelen 1906 och 
1908, men proffsförklarades senare efter att 

ha sålt sin prissamling! Det ansågs att han 
därmed tjänat pengar på sin idrott. Han läm
nade då Sverige och blev proffs på riktigt i 
USA där han tjänade stora pengar som mara
tonlöpare.

Amatörbestämmelserna utgjorde länge ett 
hinder för många att tävla internationellt. En 
vanlig arbetare kunde knappast ta ledigt i fle
ra veckor för att delta i internationella täv
lingar, när han inte ens fick ersättning för för
lorade inkomster.

Badinrättningar bryter isen
Stockholms idrottsplatsers historia går långt 
tillbaka. 1627 uppfördes det sk Bollhuset i 
gamla slottet Tre Kronor. Det var den första 
idrottshallen i Stockholm. Där roade sig 
kungafamiljen och unga adelsmän med jeu 
de paume, en slags föregångare till tennis.

Men det var först med tillkomsten av sim- 
och badinrättningar på 1800-talet som det 
verkliga genombrottet skedde på anläggnings
sidan. 1827 uppfördes Gjörckerska bad- och 
siminrättningen vid Norrström och året efter 
Åbomska strax intill. De var i första hand av
sedda för bad, men användes även till sim
ning.

För många stockholmare var bad- och sim
inrättningarna den enda plats där det fanns 
möjlighet att tvätta sig ordentligt. Anlägg
ningarna byggdes och drevs av såväl privat
personer som stadens myndigheter och var 
tillgängliga genom subventioner. Kvinnorna 
hade egna anläggningar, bl a på Skeppshol
men. Den stängdes 1910 på grund av vatten
föroreningar. Ett öde den delade med många 
andra siminrättningar.

Den största anläggningen var Strömbadet 
vid Norrström, som byggdes av Stockholms 
stad och invigdes 1884. Strömbadet hade se
parata bassänger för män, kvinnor och barn. 
Trots detta uppstod en sedlighetsdebatt i 
stadsfullmäktige om det var lämpligt att 
kvinnor och män badade i samma byggnad. 
Badet revs på 1930-talet på grund av det ohäl
sosamma vattnet i Mälaren. Långt dessförin
nan hade man börjat bygga inomhusbassäng
er. Centralbadet, som invigdes 1904, revolu
tionerade simsporten. Nu kunde man träna 
och tävla året runt.

Skridskoåkning var ett verkligt folknöje 
under 1800-talet och en rad banor plogades 
upp på Stockholms isar. Även på torra land, 
i Humlegården, fanns en bana. Den största 
banan var Stockholms allmänna skridsko
klubbs på Nybroviken. Före sekelskiftet var 
den centrum för skridskoåkningen i Sverige. 
Claes Lundin ger en stämningsbild: 
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”Det är en söndag i februari. Nybro
vikens isbelagda yta visar en äkta nor
disk vinterbild och på samma gång 
en bild af festligt storstadslif. Flaggor 
och musik, folkträngsel, lifliga sam
tal, glada utrop, ifriga frågor, delta
gande och rörelser öfver alt. Den med 
fanor prydda halfcirkelformiga hamn
kajen är tätt besatt med åskådare. De 
kunna räknas i tio tusental. På isen 
synes också mycket folk. På den stora 
med vimplar utstakade banan vimlar 
det af skridskoåkare. Några ila med 
susande fart midt emellan de täta 
hoparne. Andra slå sina lofvar och 
rita med stålskodd fot figurer i isen. 
Alla se upprymda och hurtiga ut, 
både män och kvinnor.”

Den moderna 
Idrottsparken byggs 

Lindarängen och Ladugårdsgärdet utnyttja
des flitigt av idrottsföreningarna liksom Svea 
lifgardes kaserngård på Östermalm. Flera ka
serngårdar och skolgårdar användes som id
rottsplatser.

1896 fick Stockholm den första idrottsplat
sen av modernt snitt: Idrottsparken. Den 
byggdes där nuvarande Stadion ligger och 
var i första hand avsedd för tävlingscykling. 
Cykelsporten hade sedan länge kämpat i 
motvind. Stadens myndigheter gjorde näm
ligen allt för att hindra ”den farliga” cykelns 
framfart. I 1800-talets debatt om cykelåkar
nas vara eller icke finns klara paralleller med 
dagens diskussion om bilen. Claes Lundin 
skriver i sin stockholmsskildring:

Cykelvelodromen på Idrottsparken.
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Djurgårdare och motståndare förbrödras. Bland 
de blårandiga märks: Erik Lavass, förste DIF:are 
fr v övre raden, Götrik Putte Frykman, fjärde 
DIF:are fr v övre raden, Lill-Einar Olsson, förste 
DIF:are fr h nedre raden. Dessutom märks Johan 
af Klercker iförd keps t v om Lavass.

”Bicycle-ryttaren i Stockholm är i rö
relse på alla sina lediga stunder och ej 
sällan företager han långa utflygter. 
På Stockholms gator var velociped
färdandet först förbjudet, men är nu 
tillåtet under iaktagandet af vissa af 
öfverståthållarämbetet utfärdade för
sigtighetsregler”.

Idrottsparken finansierades genom ett mo
dernt ekonomiskt tänkande. AB Idrottspar
ken sålde andelar i Idrottsparken till allmän
heten. Idén visade sig vara en succé och an
delarna gick snabbt åt. Kungafamiljen, som 
upplåtit sin mark, köpte flera aktieposter. 
Stockholms stad var, då liksom nu, inte in
tresserad att bygga idrottsplatser. AB Idrotts
parken drev anläggningen efter företagseko
nomiska principer. Bland annat gavs utdel
ning till aktieägarna vid lönsamma år. Annars 
investerades det mesta i nya lokaler.

Det var främst cykel- och friidrottsförening
ar som arrenderade Idrottsparken. Även ten
nissportens tidiga historia i Stockholm hör 
intimt ihop med Idrottsparken. En särskild 
tennispaviljong uppfördes, där kungafamil
jen, med den blivande Gustav V/Mr G i spet
sen, spelade.

År 1910 revs Idrottsparken för att ge plats åt 
Stockholms Stadion, vilken byggdes till 
Stockholm-OS 1912. Återigen var det privata 

initiativ som låg bakom. Staden ställde sig 
utanför och vägrade hjälpa till med finansie
ringen.

Var i Sverige den moderna idrottens vagga 
stod vållar ofta debatt mellan stockholmare 
och göteborgare. Kring sekelskiftet var idrot
ten i Stockholm mer utvecklad och omfångs
rik, med ett undantag: fotboll. Närheten till 
England och många engelska textilarbetare i 
Göteborgstrakten, utgjorde en utmärkt gro
grund för fotbollens etablering där kring 
1890-talet. Till Stockholm kom fotbollen först 
tio år senare även om Stockholms bollklubb 
spelade ett fotbollsliknande spel redan i slu
tet på 1870-talet.

Men helhetsbilden visar att Stockholm 
även var huvudstaden på idrottens område. 
Till detta bidrog i hög grad Djurgårdens Id
rottsförening med sin för 1800-talet ovanligt 
moderna idrottssyn.

Leif Yttergren f 1956. Doktorand i historia vid 
Stockholms Universitet. Drivande kraft inom 
svensk idrottshistorisk forskning. Basketspelare i 
Solna med 4 SM-guld. 126 landskamper.
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N
är staden ännu var ung och Magnus

Ladulås regerade i landet fanns på 
Valmunsön ingen annan bebyggelse än någ
ra fiskarkojor längs stranden. Där bodde not
fiskare i tjänst hos Klara kloster, som ägde så
väl marken som fiskerätten. I varma som
markvällar kom ynglingar och unga flickor 
roende från den unkna staden för att till
bringa några timmar i det gröna med ”lek och 
samvaro”. Den 1 maj kom också de äldre, 
hantverkarna, borgarna, ja, även en del fint 
folk, för att återhämta sig och få en nypa frisk 
luft efter det våldsamma Valborgsfirandet.

I mitten av 1400-talet bytte kung Karl 
Knutsson till sig marken för att få jaga ostört. 
Fiskevattnet fick nunnorna behålla. Johan III 
satte upp staket och planterade in älg, ren 
och hjort. Drottning Kristina kom ut med sitt 
hovfolk, hetsade djur, jagade, dansade och 
”lekte andra små lekar”. Några år innan hon 
avvek till Rom skänkte hon mark till ett hos
pital för sjöfolk, som var ”förlammade och 
wanföre och till tienst incapable”.

Det tog sin tid att få det genomfört och först 

år 1668 blev tolv—fjorton stugor överskeppa
de från Åland och ställdes upp i en fyrkant i 
hörnet av vad som senare kom att kallas All
männa Gränd och Stora Vägen.

Det var början till Djurgårdsstaden. På berg
knallarna växte små stugor upp, bostäder för 
vårdare, kogubbar, timmermän och beck
sjudare, tjärvräkare och tjärkullrare, som ar
betade i Tjärhovet på Beckholmen.

När flottan flyttade till Karlskrona tog den 
med sig sina sjuka, kvar blev änkorna efter 
båtsmän och andra sjöfarare. In kom varven 
och skeppsbyggeriet. Båtsmansvarvet, som 
senare blev Galärvarvet, och så Lothsackska 
varvet eller Djurgårdsvarvet. Några av lan
dets skönaste fartyg löpte här av stapeln i 
närvaro av kungligheter och stadens socie
tet.

Småningom flyttades byggnadsverksam
heten tvärs över vattnet till Södra varvet och 
Ångslupsbolaget inköpte en del av stranden 
för att där reparera sina båtar. Beck fanns 
nära till hands och i stugorna var det gott om 
gummor, som kunde repa drev.
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Av A O Mankell 1879.
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Järnbärare 1869.

Skeppsbyggarnas och 
järnbärarnas stad

Djurgårdsvarvet hade bebyggt stora delar av 
Djurgårdsstaden söder om Allmänna Gränd. 
Där var brädgårdar, såghus, segelvind, 
mastskjul, beck- och tjärbodar, stall, bagar
stuga, mangelbod, blockmakarverkstad, kät
tingbod och mängder av arbetarbostäder. I 
Trädgården fanns ett orangeri och ett persi
kohus. Mycket av detta blev kvar. Några av 
de pampigaste byggnaderna, som exempel
vis Varvskontoret i kvarteret Lothsackska 

varvet, står där än. Det ritades av Fredrik 
af Chapman och kallades också Räntmästar
huset. Numera är det känt som Järnvågen. 
af Chapman bodde själv i Direktörshuset, el
ler vad som också kallades Varvsägarbostället, 
i Lilla Allmänna Gränd. År 1896 flyttade apo
teket Vasen in och huset benämns fortfaran
de Apotekshuset, trots att Gröna Lund sedan 
länge har sitt kontor där.

Ett av de minsta husen från varvstiden, och 
ett av de äldsta i Djurgårdsstaden, är den lilla 
timmerstugan i hörnet av Breda Gatan och 
Östra Varvsgatan, där Djurgårdens hem
bygdsförening håller till. Den var en gång bo
stad för en arbetarfamilj.

En ny verksamhet kom i stället för skepps
byggandet. Det var Järnvågen, som tidigare 
hade legat vid Slussen. Med den kom också 
en ny yrkeskategori in i Djurgårdsstaden, 
järnbärarna. År 1866 var de 192 stycken.

Järnvågen blev inte gammal, den föröddes 
av en brand år 1873. Järnbärarna blev inte hel
ler gamla. Före femtio års ålder var de knäck
ta av bördor och brännvin och i Djurgårdssta
den fanns det gott om utskänkningsställen. 
Kvar blev järnbäraränkorna.

Myller av krogar
Det var sjöfarten och nöjeslivet som satte sin 
prägel på Djurgårdsstaden. Om vintrarna låg 
skutorna tätt intill stranden. Kofferdikapte
nerna klev i land och bodde några månader 
hos sina familjer, enklare sjömän hyrde in sig 
i vindsrummen. Med våren kom varietéartis
terna och cirkusfolket och när det blivit riktigt 

Djurgårdsfärjan angör Allmänna Gränd vid sekel
skiftet.
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varmt i luften flyttade de fina sommargäster
na ut från stan. Skärgården var ännu inte 
upptäckt, de som föredrog saltsjövindar 
framför milda Mälarfläktar valde gärna Djur
gårdsstaden. Sålunda bodde familjen Arf
wedson, en av Skeppsbroadelns främsta, i en 
mycket blygsam kåk i Breda gatan 4.

Det som lockade var naturligtvis det broki
ga människolivet, den spännande kontakten 
med enkelt folk, möjligheten till promenader 
i en vacker natur. Där fanns också flera goda 
krogar, Blå Porten, Hasselbacken, Pohlsro — 
som sedermera blev Alhambra — Franska 
Värdshuset och längre ut Carlmarks, det bli
vande Bellmansro. Men det som inte minst 
adlade Djurgården var det stora intresse som 
kung och hov visade. Flera gånger i veckan 
kunde Djurgården få kungligt besök. Anting
en kom man per vagn, åkande runt Ladu
gårdslandet, eller med båt och lade till vid 
Lindbergs brygga nedanför Allmänna Gränd. 

höger strax före Lilla Allmänna Gränd och 
först innanför grinden vidtog den stenbelag
da Allmänna gränden. Men här var inte myc
ket bättre. Ruskiga kyffen, fullproppade med 
trasiga ungar, kohorter av käringar, som med 
träsvärd förde krig med dreven, en doft av 
snusk, drev och trasbylten. Så äntligen var 
han då framme vid Stora Vägen med Casino
husen till höger och ett brännvinsmagasin till 
vänster. Skärselden slutar, paradiset vidtar, 
han träder ut i Guds natur och Konungens 
Djurgård.

Så värst mycket överdriven var sannolikt 
inte kammarjunkarns skildring. Och bilden 
förändrade sig inte mycket under de närmas
te decennierna. Bergknallen innanför bryg
gan sprängdes visserligen bort, gränden 
breddades, späda lindar planterades och 
hästspårvagnen fick sin vändplats där. Med 
fattigdom och förfall förblev det som det 
hade varit.

En vandrares vedermödor
Att ta sig upp genom gränden var behäftat 
med vissa vedermödor. Den unge kammar
junkaren Magnus Martin af Pontin, som bod
de på Rosenvik, nedskrev någon gång i mit
ten av 1840-talet en klagolåt över det eländiga 
tillståndet. Då upprätthölls trafiken fort
farande av roddarmadammer i öronsjalar 
och halmhattsbahytter. Det var ett hårdfört 
släkte, men de fick likväl snart ge vika för den 
nya tekniken i form av vevbåtar, framdrivna 
av starka dalkullor. Vevbåtarna blev inte så 
gamla, ångsluparnas tid var nära.

Roddarmadammernas båtar var som regel 
välhållna med prydligt rödmålade relingar 
och gröna tofter, men den gnällige kammar
junkarn fann dem ”föga motsvarande civili
sationens fordringar”. Den ruttnande land
stigningsbryggan till Kungliga Djurgården 
var dock ojämförligen uslare — ”en verklig 
skam för Stockholm”. Strax innanför bryg
gan låg en bergknalle och över den löpte 
plankor, beslagna med ribbor, ”från vilka 
vassa spikar sticka upp sina glupska huvu
den, seende sig om efter rov bland skodon, 
underkläder eller andra släp”. Runtomkring 
växte nässlor och lutade sig brädgårdsplank. 
Till höger låg Djurgårdsstadens första krog — 
och dess sista, innan man återvände till sta
den. ”Sista Styvern” hette den.

Efter att ha stigit ned i ett smutsfyllt bråd
djup och följt en dyväg fram till ”Rundstyc
kes-Grinden” fick vandraren betala sin tri
but för att komma in på själva Djurgården. 
Avgift upptogs för gående fram till 1862, för 
åkande fram till 1877. Avgiftsstugan låg till

De stora högtidernas 
centrum

För huvudstadens befolkning var Djurgår
den genom seklerna den stora festplatsen 
och första maj den ojämförligt största festda
gen. Även om snön fortfarande låg på mar
ken gick stockholmarna man ur huse för att 
möta sommaren på Djurgården. Genom Stor
gatan löpte en ström av människor och vagn
ar på väg ut och lägenhetsinnehavarna gjor
de sig extrainkomster på att hyra ut fönster
platser åt folk som bekvämt ville beskåda de 
eleganta ekipagen och de fina damernas ny
anskaffade toaletter.

Källaren Neptun 1895
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Interiör från en enspänd hästspårvagn 1877.

På Djurgården var krogarna överfyllda. 
Hos Mäster Nilses, på Neptun och Nordpo
len stod inte en plats att uppbringa. Det var 
trängsel på Masten, i källaren Lybeck och hos 
de glada systrarna i Vildkattornas kafé. Öl 
och brännvin flödade i var och varannan stu
ga. Ett tjogtal hade kanske fått tillstånd att 
servera ”spirituösa drycker”. Det var änkor, 
smeder, skomakare, tjärvräkare, vaktmästa
re och jägare. Mångdubbelt fler sålde bränn
vin illegalt. Ibland fick myndigheterna ett 
ryck och drog in tillstånden. De enda som all
tid var undantagna var hovjägarna, i vars 
tjänsteförmåner ingick rätten att bränna och 
försälja brännvin.

Bellmansdagen den 26 juli firades nästan 
lika livligt som första maj. Då kom familjerna 
med sina matsäckskorgar och klirrande flas
kor och slog sig ner på grässlänterna runt 
Hasselbacken. På slaget sju trädde omkring 
300 medlemmar av Par Bricoll ut på övre ve

randan, stärkta av en grundlig middag, och 
gick i procession till Bellmansbysten. Där
ifrån återvände de efter någon timme i mind
re ordnade skaror till Hasselbacken, varifrån 
sången sedan skallade långt in i natten, allt 
ljudligare ju mera punschen rann till.

Nere i Djurgårdsstaden satt det enkla fol
ket med öppna dörrar och lyssnade, bengali
ska eldar och fyrverkerier flammade. Längs 
Stora Vägen skrittade sedigt den ridande po
lisen, som befann sig där inte så mycket för 
att upprätthålla ordningen som för att förhö
ja festen med sin glans. Det var sällan polisen 
gjorde några ingripanden under de stora 
festdagarna. Enklare gruff avstyrdes utan 
finkanden, den som somnade på en bänk el
ler under en buske fick som regel vila ut.

Hyrkuskar och 
roddarmadammer

Strax efter elva blev det ett spring för att hin
na med sista spårvagnen från Allmänna 
Gränd till Norrmalmstorg eller försöka få 
plats på ångsluparna från Alkärret till Nybro
viken, Karl XII:s torg eller Strömparterren el
ler från Allmänna Gränd till Skeppsholmen 
och Räntmästartrappan. För de senfärdiga 
fanns en nattbåt till Strömparterren, där det 
gick att få ytterligare några glas, innan det 
kunde anses vara dags att gå till sängs. Även 
om ångslupskaptenen inte alltid var nykter 
misslyckades han aldrig med att fälla skorste
nen, när båten passerade under Skepps
holmsbron.

Många vandrade till fots den långa vägen 
in till staden. Den som hade slantar kvar kun
de kanske hitta en ”hyrkajsa” hos Wester
lings åkeri ovanför Hasselbacken. Men att 
åka i vagn var inte billigt. Enligt den officiella 
taxan från 1873 kostade det 2:95 in till stan 
och kusken förväntade sig 25 öre i dricks. 
Fanns det ingen droska ledig kanske någon 
kvarlevande gammal roddargumma kunde 
åta sig en tur över vattnet. Men hon visste sitt 
pris och hade inte längre någon taxa hon be
hövde följa.

Det finns än i dag gamla Djurgårdsbor som 
minns den sista roddarmadammen. Hon het
te Erika Augusta Eriksson och bodde i en mi
nimal enrummare ovanför vedboden i Breda 
Gatan 4. Exteriören är densamma nu som då, 
men huset är helt ombyggt, den gamla kåken 
var för dålig för att renovera. Hon kallades 
Farmor av alla i Djurgårdsstaden. Hon var 
född på Skansen år 1836, hon gifte sig med 
Karl August, som var skeppstimmerman. 
Han hade bord och bänkar och hon ägde två 
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och en halv riksdaler. Karl August drunkna
de, när hon bara var tjugoåtta och hade två 
barn och hon fortsatte att ro fram till sitt sex
tionde år. Hennes trad gick mellan Slottet 
och Nationalmuseum och mellan Allmänna 
Gränd och Skeppsholmen. När ångsluparna 
kom blev det kärvare. Då blev det längre tu
rer och tyngre frakter.

Hon hade träffat Helga de la Brache, en 
äventyrlig dam, Riksspöket kallad, som på
stod sig vara dotter till Gustav IV Adolf. Hel
ga duperade många och lyckades till och med 
tillskansa sig en kunglig pension. Mot slutet 
av 1870-talet avslöjades hon emellertid som 
bedragerska. Hon var i själva verket sybiträ
det Aurora Magnusson, uppväxt i slummen 
på Stockholms Söder.

Helga kom på obestånd, men fattiga män
niskor som läst om hennes dramatiska liv i 
Fäderneslandet, förbarmade sig över henne. 
Brevbärare, skräddare, skomakare och änkor 
gav henne kost och logi, kläder och pengar.

Hos järnbärare Frans Otto Nyberg och 
hans hustru Maria, som bodde i Järnvågen 8 
i Djurgårdsstaden, lät hon till och med man
talsskriva sig, vilket blev hennes skydd, när 
detektiva polisen kom för att föra henne till 
anstalt. Det framkom nu att Helgas syster 
Selma var tvätterska och bosatt på Östra 
Varvsgatan.

Efter diverse utflykter och nya rättegångar 
återvände Helga de la Brache till Djurgården 
och fick bo hos Elida Olivia Malmgren i ett 
vindsrum på Nannylund. Där drabbades 
hon av lunginflammation och avled en bit in 
på nyåret 1885. Som en kunglig prinsessa låg 
hon sedan på lit de parade och många både 
kända och okända, defilerade förbi ”kunga
dottern”. Farmor Eriksson och andra gum
mor från Djurgårdsstaden följde med ut till 
Norra Kyrkogården för att titta på begrav
ningen.

Djurgårdsstaden kan tyckas ha varit ett 
näste för synd och lustar, men kyrksamheten 
var stark och invånarna var stolta över sin 
kyrka. Under en stor del av 1800-talet delade 
kyrkan lokal med skolan, men mot slutet av 
60-talet hade barnen blivit så många att kyr
kan fick stryka på foten. Sedan den nya sko
lan byggts ovanför Rosenvik återfick kyrkan 
småningom sin predikstol, men inför den 
fina utställningen 1897 övergav den högför
näma Hedvig Eleonora församling sina fatti
ga, syndiga små och drog in prästtjänsten.

Det var först 1906, sedan Djurgården blivit 
en del av Oscars församling, som Djurgårds
kyrkan återfick sin präst.

Djurgårdsvägen 1899
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August Strindberg
1875

Djurgårdaren August 
Strindberg

Den gamla roddarmadammen hade inget att 
säga om August Strindberg. Han hade också 
bott i Nannylund, kanske till och med i sam
ma vindsrum där Helga de la Brache dog två 
år senare. Han hade hyrt rummet som arbets
rum och satt där och skrev Svenska öden och 
äventyr. Han bodde då med hustru Siri och 
två små döttrar i en våning på Storgatan och 
det är möjligt att han hade sökt sig till Djur
gården för att få arbetsro. Själv påstod han att 
han flydde undan alla de tiggare som över
svämmade hans hus efter att Nya riket hade 
kommit ut.

Några år tidigare hade han bott hos bro
dern Axel, först i Villa Diorama, sedan i en 
villa nära Oakhill. Det var vintern 1874, då 
han arbetade på Dagens Nyheter. Dagligen 
gick han vintervägen över flottbron från All
männa Gränd till Skeppsholmen och vidare 
till redaktionen på Stora Nygatan. I kåseriet 
”Våren på Djurgården” berättade han, att 
han varje kväll blivit överfallen av två hundar 
vid sjätte lyktan på flottbron. Det skedde 
med en sådan regelbundenhet att han bar en 
sten i fickan för att jaga bort dem. Om de inte 
dök upp blev han besviken. I hörnet av All
männa Gränd stod alltid en polis och sov, 
varannan kväll den med de stora polisong
erna, varannan den med de röda musta
scherna.

På kvällen gick han till sitt vanliga toddy
ställe, flickorna sydde och han läste högt för 
dem ur aftontidningen.

Men våren kom, han blev överfallen av 
anemiska barn som ville sälja blåsippor, han 
väcktes av en bofink och i schweizeriet var 
hans soffa upptagen. Värst av allt, flottbron 
drogs in och han var tvungen att gå den långa 
vägen runt Ladugårdslandet.

Så slog häggen ut sin giftiga grönska, en 
blivande härd för myggor och spindlar. In
nan dess blommor hann sprida sin stank 
hade han lämnat såväl Djurgården som Da
gens Nyheter.

Änglamakerskan Amalia
Kort tid efter att Strindberg och Siri von Es
sen hade gift sig födde hon ett barn. För att 
undvika skammen med ett i förtid avlat barn 
lämnade de bort det till en barnmorska. Två 
dagar senare var barnet dött.

Det var inget ovanligt. Flickor som ”råkat i 
olycka” lämnade ofta bort sina barn till äng

lamakerskor, som såg till att barnen snarast 
möjligt avled.

I Djurgårdsstaden var det gott om ängla
makerskor, som hade full sysselsättning med 
att ta hand om de prostituerades barn. Alla 
kände till verksamheten, men få låtsades om 
den. Någon gång kunde en illasinnad granne 
göra en anmälan och då var polisen tvungen 
att göra utredning.

På Långa Gatan 12, som var dödgrävarnas 
bostad i kvarteret Kyrkogården, bodde i bör
jan av 1880-talet änkan Amalia, närmaste 
granne med kaféet Mor i döskallen. Hon tog 
hand om späda barn för ”vård och uppfost
ran”. Taxan brukade vara en femtilapp. När 
gossen Nils Magnus dog måtte något ha gått 
på tok, kanske skrek han så högt i sina plågor 
att han höll grannarna vakna, för polisen 
kom och snokade. Amalia berättade att poj
ken hade kräkts och jämrat sig, men hon 
hade varken kallat på doktor Uhrström eller 
Moster Andersson, Djurgårdsstadens kloka 
gumma, som ägde huset Breda Gatan 4, strax 
om hörnet. I stället hade hon givit honom 
Morrisons piller no 1. Då hade han blivit 
lugnare, men efter ett tag hade han fått ”ett 
slaganfall” och dött, tre veckor gammal.

Polisen beslagtog pillerburken, men ingen
ting kunde ju bevisas.

Poliskonstapel 1890-tal
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Kärleks-Nisse
Tvärs över gatan, Långa gatan 9, låg en av 
Djurgårdsstadens populäraste krogar, Lilla 
Hasselbacken. Stället hade traditioner ända 
från seklets början och hette Lybeck. År 1874 
köptes det av en man som hette Fredrik Nils
son, ”Kärleks-Nisse” kallad. Han blev kom
panjon med Wilhelm Davidson på Hassel
backen och bytte namn på krogen. När ”Kär
leks-Nisse” dog sålde ”restauratörsenkan” 
krogen till Elisabeth Wunderlich, som lycka
des göra stället till stamlokus för alla Djur
gårdsstadens artister. Där satt om kvällarna 
lejontämjerskorna, jockeyryttarna, akroba
terna, parforceryttarinnorna, skådespelar
na, dansöserna, jonglörerna och musikanter
na. Dit kom också ”inkognitoherrarna”, 
som inte vågade visa sig med sina damer på 
Stora Hasselbacken eller Alhambra.

Men på dagtid låg det inga dukar på bor
den. Då var det båtsmännen, timmermän
nen och smederna, folket från Beckholmen 
och Sillhovet, som satt där och höll värdshus
pigorna i gång.

Elisabeth, som var änka, gifte sig med en av 
sina gäster, natursångaren August Westling, 
som underhöll med sin sång om kvällarna. 
På sin dödsbädd tog August löfte av sin inne
boende, den unge atleten Axel Öfverstén, att 
han skulle ta hand om hans hustru, ett löfte 
som Axel höll.

På Lilla Hasselbacken fanns det biljardrum 
och i trädgården en kägelbana och en glaspa
viljong, varifrån det bjöds på hornmusik. 
Från Slätten löpte en trappa upp till en ter
rass, där det var servering vid vackert väder. 
I de små låga rummen en trappa upp arrange
rades mera intima festligheter.

Atleten och djurgårdaren Axel Öfverstén, tvåa fr h, i 
parken vid Bellmansro hösten 1897.

Lilla Hasselbacken

Fru Wunderlich brukade få utskänknings
tillstånd från mitten av mars fram till den 
första oktober. Gästerna skulle vara ute före 
midnatt, men den bestämmelsen bröt hon re
gelbundet mot. Polisen tog pliktskyldigast 
emot de anmälningar som lämnades in mot 
henne, men hon hade god hand med kon
staplarna och inget hände. Hon fick till och 
med dispens att hålla öppet och servera sprit 
i ”festvåningen” även under vintern.

Tyst pojkar, korna ska sova!
Under 80- och 90-talen var Lilla Hasselbacken 
den enda krogen i Djurgårdsstaden av någon 
klass. Franska värdshuset hade slagit igen re
dan 1868 och Mäster Nilses fanns det knap
past någon levande varelse kvar som min
des. Mäster Nilses är den finaste krogen som 
någonsin funnits i Djurgårdsstaden, frekven
terad av kungligheter, besjungen av Bell
man.

Den låg längst ut i Djurgårdsstaden, bort
om Nederlagsbacken, nuvarande Andréega
tan. Den omfattade ett väldigt område; ända 
från Stora Vägen och ner till vattnet. Stället 
hade sin storhetstid på 1700-talet. Mäster Nil
ses själv var en känd stockholmskrögare. 
Han hette egentligen Nils Aronsson Berg och 
var innehavare av källaren Rawitz på Väster
långgatan.

Under 1700-talet florerade krog- och nöjes
livet på Djurgården som aldrig förr, och 
knappast senare. Krogarna Gröna Lund och 
Mjölnargården är bekanta för alla som kan
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Gröna Lund 1872

Kraftmätning på Gröna Lund.
sin Bellman, men Djurgårdsbornas egna 
kvarterskrogar var Kronan och Masten i 
kvarteren med samma namn.

Uppe på Breda Gatan låg källaren Neptun 
med kägelbana i trädgården. Tomten, som 
låg i kvarteret Krigsmanskassan mot Östra 
Varvsgränd, kallades den Lundblomska går
den. När Neptun slog igen i slutet av 1860-
talet blev ”Kroppkakan” herre på täppan. 
Han hette Andersson, innehade åkeri och 
fyllde den gamla krogtäppan med sina hästar 
och vagnar. Anledningen till vedernamnet 
var att han var ölänning. Närmsta granne 
med honom var arbetskarlen Lundqvist, 
”kogubben” kallad. Han hade fem kor och 
en häst på tomten. När Djurgårdsstadens 
små buspojkar skränade om kvällarna röt 
kogubben: ”Tyst pojkar, korna ska sova!” 
Det var ett minne som DIF-pionjären Axel 
Öfverstén berättade på ålderns dar.

Intill Neptun, på Breda Gatan 6, låg Sjö
dins källare, och snett över gatan, i den lilla 
röda stugan, källaren Nordpolen, som ibland 
kallades hotell och med tiden blev nykter
hetskafé under namnet Röda Stugan.
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Längs med Långa Gatan
På samma adress som Lilla Hasselbacken, 
Långa Gatan 9, bodde skådespelaren Oscar 
Lundahl med hustrun Greta och barnen 
Magnus och Jenny. Han hade varit en upp
buren operettartist med stora roller i ”Zige
narbaronen”, ”Sköna Helena” och ”Mika
don” och med flott våning på Östermalm. 
Men varietén och spriten hade sånär tagit kål 
på honom och nu var han bondkomiker och 
sjöng Sigge Wulff-visor på Kristallsalongen.

Hans barnbarn Lillie Björnstrand, dotter 
till Magnus, har berättat om sin farfar och sin 
far och om Djurgårdsstaden i boken Gud för
låte Oscar. Magnus sitter i sitt fönster och ser 
Axel Öfverstén träna med sina vikter på går
den nere i det stora gröna Braumveckska hu
set, dit Lilla Hasselbacken flyttade inför ut
ställningen 1897. Farbror Axel uppträdde 
också på Kristallsalongen, men var nog su
gen på att försöka besegra atleten Rasso i den 
”Täflan i kullyftning”, som grosshandlare 
Marcus arrangerade på Cirkus.

Axels stora paradnummer blev med tiden 
att på ryggen lyfta en dam som spelade pia
no.

Långa Gatan var Djurgårdsstadens butiks
gata med affärer av alla de sorter. En del var Entrén till Stockholmsutställningen 1897 med ny

byggda Nordiska muséet till höger. Mitt i bilden syns 
Industrihallen.
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mycket blygsamma, bara en nedfälld disk i 
en öppen dörr, ungefär som i en medeltids
stad. Där fanns speceributiker, diversehand
lar, skräddare och skomakare och flera nyk
terhetskaféer, där det serverades vad man 
behagade om man var betrodd. Från 1883 
fanns där också entrén till Gröna Lund, intill 
Bellmanshuset med svalgången, där det en 
tid var flickpension och där Gröna Lunds 
skapare Jacob Schultheiss flyttade in mot slu
tet av seklet.

Det av Bellman besjungna slagsmålet på 
Gröna Lund lär ha ägt rum i Mjölnargården, 
på andra sidan Trädgården, mot Lilla All
männa Gränd. Under en period i mitten av 
1800-talet låg polisvaktkontoret där. Långa 
Gatan sträckte sig för 100 år sedan ända fram 
till Allmänna Gränd och där i mynningen låg 
Casinohusen, som var Djurgårdsstadens 
verkliga samlingsplats. Där fanns två cigarr
bodar, Jacobssons och Smiths, där fanns 
Kafé Berglund och en grönsaksaffär och en 
brödbutik. Emma Nyman i brödbutiken var 
känd för att sälja öl utan tillstånd, till och med 
på söndagarna. Det var till åtskillig förtret för 
hyggligt folk, på väg från och till ångslupar
na, att se skränande karlar stå och halsa och 
skvätta öl ikring sig ute i gränden.

Olaglig utskänkning var ett av Djurgårds
stadens vanligaste brott. Det förekom bland 
bakelsegummorna i deras tältduksstånd, det 
fanns till och med kringvandrande gummor 
som bjöd ut öl, punsch och andra drycker 
från en korg på armen eller från en bricka på 
magen.

En av de oförbätterliga var skomakarhust
run Emelia Tengblad, som drev ett brödma
gasin på Långa Gatan 3. Gång på gång blev 

Allmänna Gränd vid sekelskiftet.

hon bötfälld för olaga utskänkning, men en 
dag när polisen kom för att skriva, kunde hon 
visa att hon hade överlåtit butiken på man
nens gesäll. Polisen lät sig inte luras, men 
några böter torde det inte ha blivit den gång
en.

Brännvin på 
Bråkmakargatan

Mittemot Casino, i Allmänna Gränd 4, låg ett 
av Djurgårdsstadens mest våldsamma stäl
len, det brännvinsmagasin som redan Pontin 
noterade på sin vandring upp genom grän
den. Eftersom polisen hade en fast postering 
strax intill, observerades alla bråk på krogen 
och under sommaren gjordes anhållanden 
flera gånger i veckan.

Det klassiska mönstret var att bråkmakar
na anmälde varandra. Vid ett tillfälle anmäl
de en brädgårdsarbetare, som bodde på 
Långa Gatan 4, till och med utskänknings
föreståndaren August Wiktor Hellström för 
att denne serverat honom brännvin trots att 
han redan var drucken.

Öppettider var Hellström inte så noga 
med. En morgon inställde sig konstapel Lars
son försenad på vaktkontoret och var oför
skämd mot överkonstapeln. Det visade sig 
att han pokulerat hos Hellström sedan kloc
kan halv fyra på morgonen.

Det fanns sex ordinarie konstaplar på sta
tionen, som låg i högra flygeln till det stora 
huset ut mot Slätten, där numera Handarbe
tets Vänner har sina lokaler. Under somrarna 
finkades fyllerister på löpande band. Ett sär
skilt gott öga hade konstaplarna till de prosti
tuerade, som de haffade så fort de lyfte på 
kjortlarna en aning, eller sjöng och hoppade 
på något uppseendeväckande sätt. Ja, det 
kunde räcka med att de bara var ”utestrykan
de”.

Många av flickorna som bjöd ut sig på ga
torna och krogarna var inte inregistrerade. 
De som satt på Novillas läktare och spejade 
ner på herrarna var fattiga sömmerskor, bod
biträden och pigor som såg en möjlighet att 
tjäna en extraslant. De djupast fallna strök 
kring bland skjulen i Sillhovet, nedanför 
Gröna Lund eller höll sig långt ut bland bus
kagen runt Bellmansro.

Fanns inga bråkmakare att haffa kunde po
liserna trakassera ångslupsbefälhavarna ge
nom att kontrollera att de följde alla regle
menten till punkt och pricka. De var för öv
rigt inte alltid så nyktra. Eller att undersöka 
om varietéerna hade några eldfarliga lampor 
tända. Efter det så kallade varietéförbudet 
1896 gick det också att slå ned på om spiritu
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ösa drycker serverades i samma rum där un
derhållning pågick.

Gumman Häusermann, som fortsatte med 
sin avlidne makes Kasperteater i ett tält på 
Slätten, togs in ibland, när hon var besväran
de berusad och skällde ut folk för att de inte 
ville se hennes marionetter. Vid ett tillfälle 
hade hon slagit på bastrumma, ringt med 
klockor och varit allmänt störande.

Två små barn, 8-årige Felix Bazine och hans
6-åriga  syster Maria togs om hand, sedan de 
sålt lyckobrev. Deras pappa, positivhalaren, 
hade gått ut i landet någonstans och deras 
mamma hade sagt åt dem att skaffa pengar 
till mat.

Diverse djurgårdsdofter
Varje sommar var det anmärkningar på bud
ningen. Dasstunnorna kunde stå utan att 
hämtas från början av maj till långt in i juli. 
Stanken blev fruktansvärd. Budarna bruka
de försvara sig med att tunnorna var så över
fulla att de inte var skyldiga att hämta dem. 
Det låg ett moln av dofter över Djurgårdssta
den. Fisklukten från Sillhovet, den fräna 
odören från kolupplagen, lukten av tjära och 
de sura fläktarna av utspillt öl genom öppna 
krogdörrar. Men doften från bageriet i hörnet 
av Breda Gatan och Långa Gatan lade sig som 
en behaglig balsam över det hela.

Gummorna som låg och tvättade vid 
klappbryggan nedanför Järnvågen fann att 

tvätten var smutsigare när de hade slutat än 
den var när de började. Inte att undra på. All
deles intill låg grosshandlare Lundströms 
kolupplag. Kol- och kokspråmarna låg så 
nära tvättbryggan att de nästan skavde mot 
den.

När det gick mot höst och kvällarna blev 
mörka återkom samma klagomål mot den då
liga belysningen på Slätten. Framför Novilla 
stod droskorna parkerade. Det kunde vara 
30—40 ekipage, de flesta förspända med par
hästar. Där blev ett hav av urin och spillning. 
Ljuset från lamporna nere på Stora Vägen 
kunde inte tränga igenom allén. Och när 
kvällen var slut i Cirkus, Kristallen, Victoria
teatern, Alhambra och Novilla så klafsade 
publiken ut i detta hav av piss och skit.

Självmördarnas paradis
Djurgården var ett självmördarnas paradis 
och hösten var deras tid. Liken flöt upp längs 
stranden. En brädgårdsarbetare, inneboen
de på Långa Gatan 12, satte en dynamitpa
tron i munnen, sedan han blivit sjuk och inte 
lyckats få något arbete. En officer hyrde ett 
rum och sköt sig i tinningen, en hemlös fick 
löfte att sova på ett loft och hängde sig i ett se
gelgarnssnöre, en fin herre la sin hatt och 
käpp på flottbron och sänkte sig ner i vattnet. 
En del skar sig i handlederna, andra i halsen.

Efter sådana pärser kan man inte förtänka 
konstaplarna om de tog sig en omgång på 
krogen.

Konstapel Wittenström var gång på gång 
uppstudsig och snäsig och hotade att ”slå in 
ena ögat” på överkonstapel Fritzohn.

Gamla Franska värdshuset.
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Och konstapel Björklund, som bodde i 
Franska Värdshuset, gick hem och slog sin 
fru så att hon kröp på knä och bad för sitt liv. 
När överkonstapeln kom klagade hon över 
att hennes man inte gav henne pengar till 
mat.

Telefonapparaten är 
brukbar

Men en ny tid var på väg. Skräddaren August 
Palm inbjöd till allmänt möte i Trädgården — 
i dag planen innanför Gröna Lunds entré — 
en augustikväll 1886, då han skulle tala över 
ämnet ”Öfverklass och politik”. Konstapel 
Per Runstén sändes dit för att göra observa
tioner. Han skrev ett litet referat, som inflöt i 
rapportboken nästa dag. Allt hade förflutit 
lugnt, ett 40-tal personer hade varit närva
rande och om Runstén hade fattat rätt så an
såg Palm att till överklassen hörde ”Lands
höfdingar, Kapitalister och Storborgare”.

Varje dags polisrapport inleddes med den 
stolta anteckningen ”Telefonapparaten är 
brukbar”. Man hade direktkontakt med hu
vudstationen på Östermalm. Det kunde 
ibland behövas. En söndag i maj 1893 utbröt 
formliga kravaller i Alkärrets tivoli med flot
tister och gardister från Svea Livgarde. Det 
var ett 50-tal av varje. Hjälp tillkallades från 
Östermalmsstationen, Skeppsholmen och 
Svea Livgarde och inga allvarliga skador 
tycks ha uppstått.

Det visade sig sedan att upprinnelsen var 
en händelse i danstältet på Kristi Himmels
färdsdag, då en flottist fastnat i en gardist
sporre och fallit omkull och skadat sig. Flot
tisterna skickade en skriftlig utmaning till 
gardisterna och bestämde tid och plats för 
slagsmål.

Söndagen därpå var det lugnare igen. Bara 
en bakelsegumma som hade sålt frukt och 
bakelser under högmässotid rapporterades.

De första DIF:arna
I den här miljön växte de pojkar upp som 
skulle komma att bilda en av landets ledande 
idrottsföreningar. De lärde sig tidigt att klara 
sig själva, de höll ihop när invasionen från 
staden svepte in över Djurgården om vårar
na, de visste hur man bar sig åt för att tjäna en 
slant, de blev företagsamma och djärva.

Hästspårvagn på Djurgårdsbron.
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De beundrade atleterna och akrobaterna, 
som visade sina konster på Slätten, om vint
rarna rände de ikapp med de norska gardis
terna på enkla skidor gjorda av tunnlaggar, 
de såg med avund de lyckliga cyklisterna, 
som jagade varandra längs Stora Vägen.

Tävlingslusten var stark, idrotten var en 
väg till självhävdelse, segrarna blev hyllade 
och berömda. Den som tog initiativet till för
eningen hette Carl Johan Gustaf Jansson. 
Han kallade sig John. Hans far var fyrvakta
re, invandrad från Östergötland. Hans mor 
var Djurgårdsflicka och född Vimmelberg. 
Lotsen Vimmelberg hade ägt gården num
mer 3 i Sjömansgränd, som sedan dess bar 
hans namn.

Man flyttade ofta, som bruket var i Stock
holm. Familjen Jansson hade bott i Breda Ga
tan 6, granne med roddargumman, Farmor 
Eriksson. De flyttade år 1890 till Dödgräva
rens hus, Långa Gatan 12. John var då 22 år 
och kallade sig kontorsbiträde. Strax intill 
bodde den två år äldre Axel Öfverstén, som 
då redan hade gjort sig känd som kraftatlet 
och var alla smågrabbars idol.

I Långa Gatan 10, kafé Dödskallen, bodde 
femtonårige Nils Kristian Vidgren, son till ut
skänkningsföreståndaren Kristian Fredrik 
Vidgren från Anundsjö. Familjen hade det 
lite bättre ställt än de flesta andra i Djur
gårdsstaden och Nils sattes först i Ladu
gårdslands elementarskola och gick sedan ett 
par år i Östermalms läroverk, varefter han ut
bildade sig till gravör. Han står som medlem 
nummer 8 i den första matrikeln.

Medlem nummer 10 hette Axel Henrik Ce
derlöf, även han femton år gammal. Han var 
son till arbetskarlen Karl Henrik Cederlöf. 
Axel hade gått fem år i Djurgårdsskolan och 
sedan blivit springpojke. Med tiden blev han 
sjöman. Även familjen Cederlöf bodde i 
Dödgrävarens hus.

Det var de här grabbarna, och nära ett tjog
tal till, som med John Jansson i spetsen den 
12 mars 1891 drog iväg till Alberget för att bil
da Djurgårdens Idrotts Förening. John, som 
jobbade på kontor, var ju något av en skriv
karl och visste hur det skulle gå till.

Långa Gatan vid sekelskiftet.

Året innan hade vagnmästaren vid hov
stallet Pehr Gustaf Högström öppnat en som
marservering i Alberget 4 A, dels i husets bot
tenvåning, dels på terrassen och i ett litet 
lusthus. I ansökningshandlingarna beskrev 
han sin verksamhet som ”en finare kaférörel
se”. I själva verket var det ett tämligen enkelt 
ställe. På tomten låg sedan gammalt en bräd
gård och från Olaus Olssons kolupplag nere 
vid vattnet spred sig dammet över servering
en vid pålandsvind.

I mars 1891 hade kaféet ännu inte öppnat 
för säsongen och pojkarna, som hade fått 
låna ett rum av Högström, störde ingen vid 
sitt första sammanträde. Redan tre dagar se
nare höll de sin första tävling.

Ett nytt kapitel i svensk idrottshistoria bör
jar skrivas av pojkarna i Djurgårdsstaden.

Thorleif Hellbom f 1924. Mångsidig tidningsman 
sedan mitten av 40-talet. DN sedan 1955. Flera 
chefsbefattningar på tidningen. Tongivande skri
bent i Stockholmsbilagan På Stan. Medverkar 
1991 också i Skansens 100-årsbok.
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DJURGÅRDSMÄN, 

JÄRNKAMINER OCH 
BLÅRÄNDER

MYTERNA KRING DJURGÅRDEN

D
en förening som bildades i ett litet 

kafé nedanför Skansenberget på vår
vintern 1891 var ursprungligen främst tänkt 

som en skidklubb för ynglingar bosatta på 
Djurgården. Det var väl ingen tillfällighet att 
idrottandet organiserades i litet fastare for

mer just här. Djurgården hade då, liksom än 
i dag, en idealisk natur för skidåkning och fri
luftsliv. Föreningens första kris kom när den 
första fullständiga skidsäsongen var över, 
våren 1892. Då var det nära att den gått sam
ma öde till mötes som otaliga andra små kvar

Skidåkare från 
Djurgårdens IF. 
Året är 1906.
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tersklubbar, att organisationen upplöstes 
och medlemmarna spreds för alla vindar. 
Men den överlevde och började snart växa av 
egen kraft.

Med de kommande framgångarna, lokalt 
och på riksplanet, blev Djurgårdens IF så 
småningom ett begrepp inom Idrottssverige. 
Vad har egentligen legat i detta begrepp? Vad 
har Djurgårdens IF stått för? Det har natur
ligtvis skiftat från idrott till idrott, från skid
sport till fotboll, från fäktning till boxning, 
från bordtennis till ishockey. Och det har sä
kert skiftat från ett decennium till ett annat. 
Men finns det ett mönster trots alla skiftning
ar? Finns det mer eller mindre välgrundade 
uppfattningar om vad som utmärkt Djurgår
den och djurgårdarna? Med andra ord: hur 
ser myterna om Djurgården ut?

Vad betyder det faktum att klubben har sitt 
namn efter ett parkområde med närmast le
gendariska kvaliteter i stockholmarnas ögon 
och knappast okänt i landet i övrigt? Ett park
område som också råkar vara Stockholms 
mest exklusiva bostadsområde. Förknippar 
verkligen ishockeyns eller fotbollens ståplats
publik Djurgårdens IF med den kungliga par
ken? Väl inarbetade klubbnamn tenderar 
snart att leva sina egna liv. Stadsdelsnamn i 
den allsvenska fotbollen, som Öster och Ör
gryte, är tämligen intetsägande för andra än 
växjöbor och göteborgare. Möjligen får de 
senare särskilda associationer av klubbnam
nen, utomstående ser blott Öster som en 
växjöklubb och Örgryte som en traditionsrik 
göteborgsförening. När det gäller Djurgår
dens IF kunde man kanske tänka sig, att 
namnet gav åtskilliga människor associatio
ner till parken och stadsdelen, så pass välbe
kanta bör dessa vara med sina riksintressen 
Skansen och Gröna Lund.

Om man studerar minnestal och hyllnings
adresser riktade till Djurgårdens IF från de 
många jubiléer som föreningen firat, skall 
man finna många hänvisningar till Djurgårds
parkens natur. Föreningen liknas vid en av 
parkens många vördnadsbjudande ekar, 
som står stadigt, skjuter nya grenar och visar 
en frisk och ung grönska varje år. Det ligger 
nära till hands att låta föreningen symbolise
ras av parkens friska och lummiga grönska 
och vackra natur. Namnet Djurgården syftar 
som bekant egentligen på den inhägnad för 
ädelt vilt, som byggdes redan på 1500-talet 
och som garanterade de svenska kungarna 
ett attraktivt jaktområde tätt inpå stadens 
knutar. Stadsdelsnamnet dyker upp i många 
andra städer och påminner om samma feno
men, t ex Helsingfors och Berlin (Tiergarten).

Djurgårdens IF grundades, som nämnts, 
som skidklubb och skar också sina första lag

På omslaget till Nordiskt Idrottslif nyårsnumret 1913, 
syns djurgårdarna Johan af Klercker, längst ned t h, 
och Putte Frykman, högst upp t h.

rar som sådan. Men rätt snart gjorde sig för
eningen känd genom sitt fotbollslag, som 
1912—1920 vann SM inte mindre än fyra 
gånger. Det legendariska landslag som 1916 
slog Danmark med 4—0 på Stockholms Sta
dion, den första segern någonsin över läro
mästarna Danmark, bestod av fem djur
gårdsspelare, fem AIK:are och en målvakt 
från Westermalm. Efter 1920 sjönk dock kva
liteten på djurgårdsfotbollen och laget till
hörde under kommande decennier endast 
under ett fåtal säsonger allsvenskan. En ny 
storhetstid inleddes först på 1950-talet med 
SM-segrar 1955, 1959, 1964 och 1966.

DIF, AIK och HIF 
konkurrerar om publiken

Som få andra sporter vädjar fotbollen till den 
lokala publikens engagemang. Rätt snart 
blev Djurgården och AIK konkurrenter om 
stockholmspublikens gunst. Senare blanda
de sig även Hammarby IF i konkurrensen. 
Vad stod egentligen de olika stockholms
klubbarna för i stockholmarnas ögon?

Som vi sett grundades Djurgårdens IF 
bokstavligt som en stadsdelsklubb. Enligt de 
ursprungliga statuterna var föreningen en
dast öppen för djurgårdsbor. Men snart upp
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Djurgårdens N:o 1.

Idrotts-Förenings
Medlemsblad

Djurgårdens Idrotts-Förenings organ för idrott och skytte

1:sta årg.

Anmälan.

Detta föreningens medlemsblad, hvilket skall 
utkomma med ett nummer i månaden, är endast 
afsedt att vara en sammanhållande länk mellan 
föreningens medlemmar och kommer hufvudsak

ligen att innehålla meddelanden, redogörelser för 
täflingar och andra tilldragelser inom föreningen. 
Insändanden från föreningsmedlemmar rörande 
föreningens angelägenheter emottagas och frågor 
rörande idrott eller skytte komma att besvaras 
af redaktionen eller vederbörande.

Några skönlitterära saker kan redaktionen 
ej utlofva men mycket möjligt är att skämtsamma 
anekdoter från föreningslifvet komma att inflyta.

Stockholm i maj.

J. C. N. af KLERCKER.

D. I. F:s klubbafton.

Den mest lyckade fest D. I. F. afhållit var den, 
som gick af stapeln den 14 maj på Kronprinsen. 
Prisutdelningen förrättades af föreningens heders
ledamot och utrikessekr. dir. C. L Kornerup och 
omfattade den gångna vinterns täflingar. Dessutom 
utdelades föreningens hedersmärke till herrar C. 
Hellberg, J. A. Hansson, B. Carlsson, I. Friberg, 
B. Walla och V. N. Petsén samt tioårsmärke till 
herr C. Jahnzon och femårsmärken till herrar H. 
Andrén, H. Öfverström, R. Eriksson, J. Lönnegren, 
B. Jacobsson och J. af Klercker.

Efter prisutdelningen dansades med lif och lust 
till kl. half 2. En sextett under ledning af herr 
E. Carelius lät höra sina vackra sånger ofta och 
villigt till allmän förtjusning. Muntrare bitar bjöds 
af herrar Wassberg och Bergstrand, den förre 
kostymerad som neger, slog gigg och sjöng neger
sånger, den senare föredrog “Nasagrabben“ m.m. 
till allmän munterhet. Musiken sköttes af herrar 
Landin vid pianot och Stellin vid fiolen.

Sammanlagt ett 150-tal af föreningens med
lemmar, damer och herrar samt en holländare, 
en tysk och en hel del af Southamptons fotboll
lag besökte den särdeles lyckade tillställningen.

De herrar föreningsmedlemmar, som ej kommo 
dit, hafva mycket att ångra, ty roligare för en 
krona får man sällan “i vår tråkiga stad“.

Utkommer med 12 nummer 

om året och utdelas gratis till 

föreningens medlemmar.

Ägare: DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENING. 
Redaktör och ansvarig utgifvare: J. C. N. af KLERCKER. 

Brahegatan 25. A. T. 76 91, R. T. 30 64. 
Tidningens expedition: Riddaregatan 19.

A. T. * 1 27, * 58 42, R. T. 75 38.

Maj 1909.
ANNONSPRIS:

10 öre pr mm. spalthöjd, 

(spaltbredd 100 mm). 

Marginalannons 6 kr.
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trädde gossar från norra sidan av Djur
gårdsbron med intresse för föreningens 
verksamhet och stadgarna fick skrivas om.
1909—1927 utgav Djurgården ett eget med
lemsblad. Det kom ut varje månad och höll 
god journalistisk klass, i sig ett gott vittnes
börd om föreningens styrka vid denna tid. I 
detta månadsblad infördes, i varje fall under 
tidningens första år, namn och adress på alla 
nyintagna medlemmar. Man kan alltså lätt 
skaffa sig en uppfattning om var i staden 
Djurgården vid denna tid rekryterade sina 
medlemmar.

Endast undantagsvis dyker det i spalterna 
upp någon medlem som var bosatt på Djur
gården. Desto fler bodde på Östermalm, men 
det fanns också många medlemmar i de and
ra stadsdelarna. År 1914 publicerade med
lemsbladet en längd över samtliga förening
ens medlemmar. Jag har gått igenom samtli
ga namn bland de ständiga medlemmarna 
och bland de betalande. Sammanlagt rörde 
det sig om 909 medlemmar av dessa två kate
gorier. (Därtill kommer ett fåtal hedersmed
lemmar.) Med reservation för viss oklarhet 
om var stadsdelsgränserna går i vissa fall 
kom jag till föjande resultat:

Djurgården 9 medlemmar
Östermalm 176 medlemmar
Norrmalm 161 medlemmar
Vasastaden 87 medlemmar
Kungsholmen 64 medlemmar
Gamla stan 20 medlemmar
Södermalm 101 medlemmar
Norra förorterna 39 medlemmar
Södra förorterna 55 medlemmar
Övriga Sverige 24 medlemmar
Utlandet 9 medlemmar
Övriga 164 medlemmar

Under rubriken ”Övriga” döljer sig de som 
saknar adress och de vars adress inte gått att 
placera geografiskt. Gränserna mellan stads
delarna är i vissa fall svåra att dra, t ex mellan 
Norrmalm och Vasastaden. Men man får 
ändå en god bild av hur stor geografisk sprid
ning som Djurgårdens IF fått i Stockholm 
fram till första världskriget. 1891 skulle alla 
medlemmar bo på Djurgården, 1914 gjorde 
bara 1 procent detta. Tyngdpunkten låg på 
Östermalm och Norrmalm. Men påfallande 
många medlemmar fanns på Söder. Bland 
medlemmarna i de södra förorterna hörde 
ungefär hälften hemma i Saltsjöbaden, Salt
sjö-Järla och Saltsjö-Nacka, vilket förmodli
gen förklaras av föreningens skidbacke ute i 
Saltsjöbaden. Däremot fanns inte många 
medlemmar i Bromma eller västra Kungshol
men, trots att klubbens stora anläggning i 

Traneberg nu hade några år på nacken. Troli
gen var ännu bostadsbebyggelsen i dessa 
stadsdelar obetydlig.

Det viktiga här är att konstatera, att Djur
gården efter ganska få år utvecklades till en 
förening med bred förankring i hela Stock
holm. Man fortsatte att driva en stor del av 
verksamheten på gränsen till Djurgårdspar
ken: Gamla Idrottsparken, senare Stadion, 
Östermalms Idrottsplats. Tom på Södra 
Djurgården, klubbens ursprungliga hemvist, 
fortsatte aktiviteterna. En kälkbacke vid Ro
sendal ordnades under många vintrar på
1910-talet.  Men dessutom drev föreningen 
nu arenor i andra delar av staden, främst Tra
neberg och Saltsjöbaden. Djurgårdens ka
raktär av kvartersklubb eller stadsdelsklubb 
gick snabbt förlorad. Tendensen har för
stärkts under senare decennier, när olika sek
tioner flyttat ut träningsverksamhet i för
orterna.

På den punkten liknar Djurgården AIK, 
tvillingklubben, som bildades några veckor 
tidigare, vårvintern 1891. Visserligen knöts 
AIK till Råsunda fotbollsstadion på 1930-talet 
och kom då att kallas för en Solna-klubb, men 
egentligen har AIK, med sina många sektio
ner och sin breda medlemsrekrytering, alltid 
varit en Stockholmsklubb utan särskild stads
delsinriktning. Annorlunda då med Ham
marby, den tredje av Stockholms stora fot
bollsklubbar. Hammarby började som rodd
förening 1889, två år före Djurgården och 
AIK, men ombildades till allroundförening 
1897. Hammarbys roddare tränade i Ham
marbysjön och en idrottsplats invigdes vid 
Blecktornet 1915. Hammarby har behållit 
prägeln av en genuin stadsdelsklubb, Sö
derklubben framför alla andra.

Tvättäkta fans från AIK, DIF och Hammarby.
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DIF har vänner 
i landsorten

Dagens Nyheter publicerade i sin bilaga 
Stockholms-Sporten hösten 1989 en genom
gång av Djurgårdens, AIK:s och Hammarbys 
medlemsregister med uppgifter om deras 
medlemmar i Storstockholms olika stadsde
lar. Det visade sig att av de tre klubbarna 
hade AIK störst antal medlemmar i de flesta 
stadsdelarna norr om Mälaren, medan Ham
marby var störst klubb i de flesta av de södra 

stadsdelarna. Djurgården var däremot störst 
av de tre endast i två områden, på Öster
malm-Gärdet-Hjorthagen och i Åkersberga 
(där djurgårdsbandyn bedrivs numera). Det 
är intressant att konstatera att Djurgården 
alltjämt har en stark förankring i klubbens fö
delseområde, dvs Djurgården och Öster
malm. Men bortsett härifrån har djurgårds
medlemmarna numera stor och jämn sprid
ning. Och att klubben har färre medlemmar i 
Stockholm än AIK och Hammarby balanse
ras av att man i stället har fler medlemmar ute 
i landet. Djurgården är en klubb med många 
landsortssupporters .

I den nyss nämnda artikeln i Dagens Nyhe
ter publicerades även uttalanden av suppor
ters om andra klubbars dito. Tidningen hade 
låtit läsarna få fylla i en talong där man om
bads karakterisera Djurgårdens, AIK:s eller 
Hammarbys supporters. Jag har tagit del av 
de (visserligen inte särskilt många) original
svaren. De negativa omdömena överväger 
framför de positiva. De senare gäller då hur 
man uppfattar eller önskar uppfatta den egna 
klubbens anhängare. Men sådana omdömen 
ges i få fall. Vanligen lägger man ut texten om 
motståndarna med vällustiga invektiv. Ett 
frekvent tema är sociala aversioner. Mest 
drabbar de AIK:s och i ännu högre grad Djur
gårdens anhängare, som aggressivt stämplas 
som högfärdiga, nyrika slipsbärare. Bakom 
denna beskrivning ligger troligen Hammar
bysupporters, som gärna ser sig själva som 
enkla grabbar med hjärtat på rätta stället. 
Finns det en socialt betingad skiljelinje mel
lan stockholmsklubbarnas suporterskaror 
tycks den gå emellan Djurgårdens och AIK:s 
å ena sidan och Hammarbys å den andra.

Om man skulle be en normalt idrottskun
nig stockholmare karakterisera de tre stora 
fotbollslagen i huvudstaden, AIK, Djurgår
den och Hammarby, skulle resultatet bli un
gefär detta: AIK är det tekniska laget, ”smo
kinglirarna”, men ofta väl vekt i de viktiga 
matcherna. Djurgården är ett lag som går på 
kraft och vilja, ”järnkaminerna”, tekniskt 
sett mindre framstående men sådana brister 
kompenseras av fysisk och psykisk styrka. 
Hammarby är ett bohemlag, ett svänggäng, 
som ena dagen kan prestera glänsande fot
boll, andra dagen falla ihop som ett korthus. 
Det är en bild som till största delen härstam
mar från 1950-talet, men den är intressant 
nog levande än i dag i människors medvetan
de, trots att den numera inte har så mycket 
med verkligheten att göra. Även unga sup
porters känner väl till denna bild, man tycks 
insupa den så snart man börjar tala fotboll 
med äldre personer eller börjar bläddra i någ
ra decennier gammal fotbollslitteratur.

Rit-Ola skildrar ett derby mellan DIF och Hammarby 
på 50-talet.
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Bilden av Djurgården som ett fysiskt väl 
rustat, lite hårdhänt lag härstammar väl 
främst från fotbollen men också från ishoc
keyn under vissa perioder. Begreppet järn
kaminerna hör särskilt ihop med fotbolls
laget under storhetstiden på 1950- och 1960-
talet. När Lars-Gunnar Björklund i praktver
ket Allsvenskan genom tiderna skildrar Djur
gården gör han det under rubriken ” ’Kniv
stas’ kanonskott gav ’Järnkaminerna’ fyra 
guld”. Det är en etikettering av djurgårdarna 
som hårdskjutande grovjobbare, inte som 
eleganta tekniker. Just Gösta Knivsta Sand
berg och Sigge Parling förkroppsligade be
greppet järnkaminer under dessa decennier. 
Om man närmare granskar pressens beskriv
ning av Djurgårdens fotbollslag vid denna 
tid, skall man snart finna att den går på detta 
tema.

En kerub i svensk 
bondrokoko

När Djurgården säkrat segern i allsvenskan 
1954/55 gör signaturen E-d en betraktelse 
över laget i Idrottsbladet. Rubriken lyder: 
”Är Djurgården ett undantagsfall?” Det he
ter bl a: ”Djurgården har fina anor, men det 
är inte ett aristokratiskt betonat spel som fört 
till målet. Djurgården är ett grovarbetande 
lag, ett lag i blåställ.” Sigge Parling kallas ”en 
sannskyldig Stachanov”, det vill säga den 
mytiske ryske mönsterarbetare, vars ackords
prestationer under stalinepoken användes

... och Sigge Parling.

Jämkaminsfotbollens prototyper: Knivsta Sandberg... för att hetsa andra arbetare till större arbets
prestationer. ”Honom skulle det inte vara 
svårt att föreställa sig som lagkugge i Dyna
mo, Tiflis, eller Spartak, Moskva.” Knivsta 
skildras som lika slitstark men på ett annat 
och mer ”svenskt” sätt.

”Knivsta är alltigenom svensk. Kallar man 
honom en kerub, som ofta skett, bör man till
lägga: i svensk bondrokoko. Man tycker sig 
ha sett honom på ett otal lantliga konfirma
tionskonterfej. Och behövde man något ar
gument mot talet om vår vällevnad och vårt 
förvekligande (vilket ju inte är utan grund) 
vore det nog att peka på en gosse som Kniv
sta. Kan ett fördärvat folk fostra sådana sö
ner? frågar man, gärna med ett svagt paro
dierat tonfall. Det är ett gammalt hederligt 
och strävsamt — och rätt så stridslystet — 
folkuppbåd i honom.”

I likhet med den antika världens gudar ut
rustas gärna stora idrottsmän med ett slags 
epitet, som ständigt följer deras namn. Om 
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man studerar beskrivningarna av Gösta 
Knivsta Sandberg i Lennart Brunnhages 
klassiker Idrottsboken från 1950- och 1960-talet 
skall man finna, att Knivstas stående epitet 
var ”oöm”. Det är inget fantasieggande och 
gloriöst epitet men onekligen på sitt sätt träf
fande.

Parling och Knivsta skildras som järnka
minsfotbollens prototyper. Sigge Parling be
skrivs emellanåt som en spelare som mot
ståndarna var direkt rädda för. Men Parling 
och Knivsta är inte ensamma, tvärtom sägs 
hela laget ha anammat samma stil. ”Laget i 
sin helhet har utvecklat den stil, som Knivsta 
bäst förkroppsligar. Nya spelare faller in i 
den. Laget bär liksom en stor atlisk tyngd, 
fördelad jämnt över nackarna och axlarna, 
och knäar under den.” Detta är Djurgårdens 
kollektiva spelstil, trots att sedan vissa tek
niska spelare kan stå för andra inslag i bilden, 
t ex Birger Eklund. Ständigt nya järnkaminer 
tycks fylla på leden. Centerhalven Lasse 
Broström var en av dessa, av R:et Eklöw 1957 
kallad ”en destruktiv men effektiv stoppap
parat”.

Så kunde man se på Djurgårdens fotbolls
lag 1955, en tungt framrullande lagmaskin. 
”AIK:s spänst vägde tyngre än Djurgårdens 
tyngd” lydde en rubrik i Idrottsbladet i maj 
1955, sedan AIK slagit Djurgården i allsven
skan. Denna kontrast mellan ett tekniskt AIK 
och ett kraftfullt Djurgården har vi mött tidi
gare och skall möta igen. Det är ett stående 
tema i den stockholmska 1900-talsfotbollen. 
Även skribenter som tycks ha sitt hjärta hos 
den mer tekniska fotbollen betygar emellanåt 
sin aktning för det tungt effektiva djurgårds
spelet. 1956 skriver R:et Eklöw i Dagens Ny
heter efter ett AIK—Djurgården-derby:

”Men svartingarnas nya garde är liksom i 
tunnaste laget för den allsvenska fotbollen 
och det förstår säkerligen bäst av alla en gam
mal kämpe som ’Massa’ Alfredsson. Det går 
inte att bara finspela och offra sig även om 
man har aldrig så prima fighterhjärta under 
västen. Den fysiska styrkan betyder en hel 
del i fotboll, och så är också meningen med 
spelet. Det skall inte bara vara trolleri och fin
spelning med i leken, ty framför mål är det of
tast de mera atletiskt byggda spelarna som 
skapar luckorna. Djurgården är i den lyckliga 
omständigheten att nu igen ha ett lag som re
presenterar både tyngd och finess.”

Liknande tongångar präglar Bo Hanssons 
kommentatorsspalt i Idrottsbladet den 12 
oktober 1959, sedan Djurgården säkrat sin 
andra allsvenska seger (eller sitt sjätte SM-
tecken). ”Om Djurgårdens triumf i hela se
rien i stort är att säga, att som förhållandena 
blivit får även den anses berättigad. Djurgår

den har icke — i motsats till konkurrenterna
— haft någon egentlig svaghetsperiod under 
hela serien. Moralen i laget har varit den bäs
ta, kampandan kan absolut ingen klaga på; 
den har fått uppväga övriga brister. Och 
hård, målmedveten träning på allround 
grund ligger bakom framgången. Den skall 
Djurgården ha erkännande för. Att mer boll
begåvade lag icke förmått hejda dess framfart
— det är faktiskt deras fel, inte Djurgårdens. 
Det är ett faktum som alla och envar måste er

känna i samma stund som man konstaterar 
att grannare mästarspel än Djurgårdens har 
setts.”

Och när Djurgården tar sina senaste all
svenska fotbollsguld, 1964 och 1966, hörs lik
nande tongångar. ”En triumf som i allmän
het icke erkänns av fotbollsexpertisen” heter 
det i Idrottsbladet om Djurgårdens seriese
ger 1966. Djurgården vinner inte allsvenskan 
på skönspel och teknisk överlägsenhet utan 
på sammanhållning, lagmoral och het vilja.

Ibland kan man få intrycket att det just är 
de mindre glamourösa men djupt folkligt för
ankrade egenskaperna som gjort Djurgården 
till en klubb som så många tagit till sitt hjärta. 
Bengt Ahlbom tycks vara inne på tankar i den 
riktningen i Stockholms-Tidningen i maj 
1956 efter ett av de otaliga stockholmsderby
na i allsvenskan:
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”Stormarna ristar esomoftast i den gamla 
djurgårdseken. Men det är segt virke. Den 
faller inte. Finns det någon allsvensk elva 
som så många gånger under sistförflutna tre 
åren gått upp ur underläge och vunnit? Det 
hände under guld- och brons- liksom nu un
der (lilla) silvertiden. Det bär vittnesbörd om 
seg styrka, uthållighet, goda nerver och pri
ma lagmoral — allt egenskaper som av ålder 
skattats särskilt högt inom Djurgårdens IF 
och som gjort klubben folkkär.”

Här har vi åter den gamla eken som Djur
gårdssymbol. Associationerna går inte bara 
till Djurgårdsparkens ekar utan också till 
hårdheten och den sega uthålligheten.

Och 1953 talar Olof Groth (Oleg) i Svenska 
Dagbladet om det speciella ”djurgårdshu
möret” som något för klubben utmärkande. 
Men mot AIK i allsvenskan tycktes det inte 
kunna tas fram. Trots ofta bättre tabellägen 
hade Djurgården under slutet av 1940-talet 
och första hälften av 1950-talet märkvärdigt 
svårt att vinna över AIK. Oleg skriver:

”Djurgården...? Finns det ingen gammal 
djurgårdare, några ’av den gamla stammen’, 
som kan ingjuta det gamla hederliga djur
gårdshumöret då man ser svart? Skall man 
verkligen behöva falla i farstun så snart det 
gäller AIK? Spela 30—40 procent under sin 
förmåga?”

Putte Frykman 
och hans band

Nya ledare (Anders Bernmar) och tränare 
(Frank Soo) med en tuffare och mer resultat
inriktad syn på fotboll sägs ha skapat järnka
minsstilen i Djurgården på 1950-talet. Men 
det fanns faktiskt en likartad syn på djur
gårdsfotbollen även under den första stor
hetstiden, på 1910-talet. Coddes teckning i 
Idrottsbladet från 4 oktober 1915 illustrerar 
samma tema som 40 år senare: mötet mellan 
det tekniska AIK och det fysiskt hårdspelan
de Djurgården. Här är det AIK:s Knutte Ek
roth som stångar huvudet blodigt mot Djur
gårdens stenhårda försvarsmur, med namn 
som Ragge Wicksell, Putte Frykman och

<1 Djurgårdens fotbollslag 1915. Förfäder till järnkami
nerna är i översta raden: Bertil Nocke Nordenskjöld, 
fjärde fr v, Götrik Putte Frykman, femte, Ragge Wick
sell, åttonde.

Nocke Nordenskjöld. Det är inte konstigt, att 
djurgårdarna ibland surnat till över detta tjat 
om hårdhet och brist på teknisk finess. I Djur
gårdens medlemsblad 1917 (nr 2, s 30) klagas 
över Idrottsbladets förföljelse av Djurgår
den. Och kanske inte utan skäl, eftersom IB 
styrdes av ur-AIK:aren Torsten Tegnér, som 
många gånger personligen givit uttryck för 
liknande tongångar. Torsten Tegnér har ock
så ofta berättat om möten mellan AIK och 
Djurgården i bandy, där Tegnér då tillhört 
AIK-laget:

”Låt mig uppriktigt erkänna, att det kän
des ruskigt, när Putte Frykman och hans 
band for fram mot oss. ’Över oss’ hade jag så 
när sagt. Ty en viss förlamning, en viss för
krosselse gick det ej att komma ifrån, hur 
stronga vi än sökte hålla oss, och hur Knutte 
Nilsson än drev på oss. Knutte avskydde att

Coddes teckning i Idrottsbladet från 1915.
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ta stryk av Djurgården — kanske för att han 
hade två bröder där! — Då förlorade han tio 
gånger hellre mot Uppsala-Kamraterna.

För mig började denna bistra lek med mars
matchen 1908, då ’nya AIK’ kommit från Fin
land, första resan, med en seger och ett ned
erlag (eller tvärtom) i kappsäcken och utma
nade Djurgården, de andra svenska mästar
na. 3—1 ledde vi med långt in på andra 
halvtid, efter snygga tennis- och hörnmål av 
Jotte Söderström, då Frykman, alla tiders 
’tank’ (ordet fanns inte då) åkte in vår 
skräckslagna målvakt i buren med boll och 
allt och fem minuter senare upprepade den
na bravad. Frykman gick centerhalv! Han 
dundrade fram som Asator med den jättesto
ra frodiga kroppen spännande ut tröjan, 
handlederna bara, knogarna vitnande kring 
påken, ondskan sprutande (tyckte vi AIK-
pojkstackare), speorden lätt till hands. Hans 
hån gick genom märg och ben. Man glömmer 
det aldrig.”

Jag har citerat Torsten Tegnér ur Djurgår
daren, jubileumsnumret år 1931. ”Med varje 
år som går”, skriver Tegnér vidare i den arti
keln, ”sätter jag mera värde på detta djur
gårdska stormkynne”.

Man kan alltså finna ett slags järnkamins
mentalitet i Djurgården, både på bandyisen 
och fotbollsplanen, långt före första världs
kriget. Och det finns fler vittnen än Torsten 
Tegnér. Så talas i Djurgårdens medlemsblad 
1909 (nr 4) om ”djurgårdsväder” i fotboll, 
dvs att regnväder skulle gynna Djurgården, 
som ansågs skickligare i att spela med tung 
boll, med andra ord i att spela på säkerhet 

I djurgårdsväder anför Sven Tumba sitt DIF mot Sö
dertälje.

snarare än med hög fart. Talet om djurgårds
väder dementeras i och för sig i senare num
mer, men det är intressant att begreppet över 
huvud taget kunnat dyka upp.

Men det är ändå begripligt, att det är först 
från 1950-talet som Djurgårdens stora rykt
barhet som ”kraftfotbollsklubb” emanerar. 
Då är fotbollsintresset mycket mer spritt i lan
det och massmedias bevakning långt intensi
vare än under åren kring första världskriget. 
Djurgårdens framgångsrika ishockeylag un
der 1950-talet bidrog nog också till att skapa 
bilden av ett kämpastarkt och hårdfört lag 
med t ex backkämparna Lasse Björn och Ro
land Stoltz. Intressant är också att bilden från 
50-talet inte suddats ut av de senare decenni
erna. Man skulle ju ha kunnat tänka sig att 
TV:s bevakning skulle ha gjort 1970- och 
1980-talets spelare till de företrädare för Djur
gården som dominerar den allmänna bilden. 
Men det tycks inte vara så för alla dem som 
upplevt 1950-talets fotboll och ishockey. När 
det gäller ishockeyn skulle jag kunna tänka 
mig, att spelare från tiden före huvudskyd
dens och visirens epok lättare har etsat sig in 
i minnet. Lasse Björn, Stoltz, Tvillingarna 
och Tumba, barhuvade med kortklippta ka
lufser eller möjligen med en liten toppluva på 
skulten och utan Löfbergs Lila på ryggen, var 
större arenapersonligheter än dagens spe
lare.

Myten om Djurgården låg emellertid hack i 
häl på verkligheten. Knivsta hade inte bara 
epitetet oöm, han var oöm. Djurgården var 
onekligen ett lag som spelade i blåställ och 
som levde på viljan. Lagets legendariske le
dare Birger Farsan Sandberg uttryckte sig så 
här om guldlaget från 1954/55:

”Det var ett lag som när det gällde fysisk 
och psykisk styrka, skulle jag tro, är oslagbart 
genom tiderna i svensk fotboll. Vi var ju inte 
dom bästa fotbollsspelarna. Men det räckte 
ändå till att vi blev svenska mästare. För själv
klart så spelade ju både Göteborg och andra 
klubbar finare och bättre fotboll än vi. Men vi 
hade en kraft och en vilja som verkligen kun
de försätta berg.”

Tecknar-nestorn går till DN
Till bilden av Djurgården har också de mo
derna tidningstecknarna bidragit. Coddes 
teckning från 1915 i all ära; det är först efter 
andra världskriget som de stora tidningarnas 
tecknare mer systematiskt börjar följa idrot
ten. Och jag misstänker att deras betydelse 
för visualiseringen av fotbollsklubbarnas sär
drag och spelstilar inte skall underskattas. 
1938 gick nestorn bland de skickligaste sport



MYTERNA KRING DJURGÅRDEN

Omständigheterna kring DIF:s guldmatch mot Göte
borg 1959 är för Rit-Ola viktigare än själva matchen.

tecknarna, Rit-Ola, över från Idrottsbladet 
till Dagens Nyheter och en mycket större pu
blik. I stockholmspressen fick han på 1940-
talet sällskap av George Beverloo (Stock
holms-Tidningen) och på 1950-talet av Teck
nar-Anders (Svenska Dagbladet), vilka alla 
kommenterade idrotten i en särskild perio
diskt återkommande tecknarspalt. På 1950-
talet följde dessa tecknare också den allsven
ska fotbollen mer intensivt än under senare 

decennier. Ja, på 1940-talet kunde Rit-Ola 
ägna hela sin spalt och sin kvickhet åt divi
sion II-fotboll, som Djurgårdens uppgörelser 
med Ludvika och Brage.

Av dessa tre tecknare i stockholmspressen 
var Rit-Ola AIK:aren, en gång aktiv i flera 
sporter i solnaklubben, inte minst i bandy. 
Rit-Ola är ju mannen bakom begreppet 
”smokinglir”, något som ansågs utmärka 
AIK sedan 1930-talet. Det var också han som 
upptäckte AIK:s bårbärare och utvecklade 
dessa hedersmän till ett symboliskt begrepp 
med både tragiska och komiska poänger. När 
AIK i juni 1951 tvingades lämna fotbollsall
svenskan för första gången — man var då den 
enda klubb som varit med i fotbollseliten allt
sedan starten 1924 — var det för Rit-Ola na
turligt att låta klubbens bårbärare ta på sig det 
tunga värvet att bära av AIK från den allsven
ska planen och skyffla ner dem i division II, 
allt dränkt i sorgemusik från AIK-orkestern.

Rit-Olas tecknarspalt i DN är kvick och ele
gant på ett improviserat och nonchalant sätt, 
särskilt på 1940- och 1950-talet. Han tycks 
inte alltid ge sig tid till någon vidare porträtt
likhet i tecknandet av idrottsstjärnorna — att 
han var mäktig briljanta porträtt visade han 
snarare i sin årliga s k julpudding, ”Applåder 
och visslingar”. Att han har hjärtat hos AIK 
och inte hos Djurgården märks, men inte allt
för påtagligt. Ofta tar han i sin spalt fatt i en 
komisk och dramatisk detalj i spelet eller 
efterspelet: ett målskott, en apart spelstil, en 
publikreaktion eller rentav bilköerna till Rå
sunda. Ofta visar han prov på serieteckna
rens lust att skildra ett händelseförlopp i en 
sekvens av scener. Typisk för hans litet 
halsbrytande stil är texten till en teckning av 
hur Tumba i maj 1956 avgör ett stockholms
derby med ett rungande mål i slutminuten: 
”Årets jordbävning på Råsunda noterades 
45 sek före full tid då ’Tumba-Johan’ trängt 
sig igenom och tofflat in 2—1 till Djurgår
den ... Det var ett vrål som i litteraturen en
dast förekommit i Dantes ’Inferno’ och som 
gav en god antydan om alla tordöns tor
dön... ’The Hampdon Roar’ i Glasgow.” 
Texten har just den för Rit-Ola så karakteristi
ska kombinationen av lätt buren bildning och 
allmän kisighet.

Under 1950- och 1960-talen har Tecknar-
Anders (Anders Andersö) i Svenska Dagbla
det axlat Rit-Olas mantel som en skicklig 
tecknare, vilken förmår bygga vidare på och 
utveckla myterna om fotbollsklubbarnas spel
stilar och framtoning. Med vällust och varm 
humor framhäver han djurgårdsspelarnas 
kraft och fyrkantighet på banan. ”Den som 
efter mörkrets inbrott förirrar sig ner i Djur
gårdens försvarsområde får skylla sig själv”
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heter det tex till bilden av en grupp resliga 
djurgårdsförsvarare med butter uppsyn. 
Tecknar-Anders är en utomordentlig porträt
tör och i gruppen av kortsnaggade försvarare 
känner man genast igen Djurgårdens center
halv Lasse Broström. Detta tema varieras 
fyndigt ända in på 1970-talet. Tecknar-
Anders låter Knivsta instruera sina mannar: 
”...Och kom ihåg att låta bollen göra arbetet 
— ni har annat att göra!!” Ett annat kungsord 
från en djurgårdstränare till spelarna inför en 
svår match: ”Vi kanske förlorar matchen 
men stryk ska dom få.” Tecknar-Anders hål
ler intressant nog liv i järnspismyten ännu 
under 1970-talet.

Svartingarna och 
Blåränderna

Den allmänna bilden av Djurgården, av klub
bens stil och utstrålning i idrottsintresserade 
stockholmares uppfattning, har här blivit bil
den av Djurgårdens fotbollslag. Det är ju som 
bekant särskilt i lagsporterna och allra mest i 
de stora bollsporterna, som en klubb får en 
egen och för den stora massan urskiljbar 
identitet. I fotboll, ishockey och bandy iden
tifierar sig åskådarna med klubben, i indivi
duella idrotter däremot med den enskilde 
idrottsmannen. Knivsta-Sandberg, Lasse 
Björn, Roland Stoltz, Lill-Lulle Johansson, 
Sven Lindman och Håkan Södergren identi
fieras i idrottspublikens ögon mer med Djur
gården än Olle Tandberg, Inga Gentzel, Ed
vin Vesterby, Elisabeth Thorsson och Calle 
von Essen.

Ett tecken på de stora bollsporternas bety
delse för att ge profil åt en klubb är smeknam
nen på klubbarna. Särskilt är det fobollsklub
barna som får smek- eller öknamn. Och påfal
lande är hur ofta dessa smeknamn grundar 
sig på dräkternas utseende. Ett fotbollslag 
består av tio utespelare i identiskt lika dräk
ter, en fotbollsmatch mellan två lag i varsin

Tecknar-Anders om två spelare i kollektivet Djurgår
den: Sigge Parling och Jompa Eriksson. Teckningen 
handlar om matchen DIF—Norrköping 1958, som slu
tade 4—1.
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dräkt är en visuell upplevelse, som verkligen 
hamrar in dräktfärgerna i medvetandet. Blå-
vitt, Di blåe och Röda-vita-laget är eller var 
storheter i fotbollens allsvenska, blågult är 
landslaget. AIK och Djurgården kallas Svar
tingarna respektive Blåränderna så snart 
sportjournalisterna känner att de behöver 
variera sig i texten. Ibland ger färgerna asso
ciationer till företeelser, som sedan själva får 
karaktär av smeknamn på klubben. Grön
svarta GAIS blir Makrillarna, gula IFK Mal
mö blir Kanariefåglarna, svarta AIK blir 
Gnaget.

Smeknamn av denna typ är förbehållna 
lagsporterna, det är ett kollektiv, inte indivi
der, som karakteriseras eller snarare namn
ges kollektivt. Men en förutsättning är tradi
tionstrohet när det gäller dräkterna, något 
som inte alltid hålls heligt i våra dagar. Djur
gårdens fotbollslags dräkter har ändrats flera 
gånger men inom rätt snäva ramar. I en hyll
ningsdikt i föreningens medlemsblad på 
1910-talet kallar Johan af Klercker, Klehan i 
Svenska Dagbladet, en av de legendariska ti
diga djurgårdsledarna, fotbollslaget för ”Det 
blåa laget”. Första strofen lyder:

Ställ nu upp med blåa laget 
till en match i fotboll än, 
och de blå vill vinna slaget, 
ty de äro Djurgårdsmän. 
Och de blå de kunna sköta 
bollen likt en gammal vän, 
och vad lag de än må möta, 
spela de som Djurgårdsmän.

Blårandiga tröjor och svarta byxor bars av 
Djurgårdens framgångsrika fotbollslag på 
1910-talet. Torsten Tegnér kallar också i regel 
laget de svartblå. Senare blir väl Blåränderna 
den allmänna benämningen, av illvilligt folk 
utbytt mot t ex Zebrorna.

Blåränder på det ljuva sextiotalet.

De blårandiga är det riktigt älskade Djur
gården, fotbollslaget, tidvis också ishockey- 
och bandylagen. Men boxarna eller brottarna 
är inte blårandiga. Det är inte omöjligt att 
verkligt kompetenta finsmakare kan urskilja 
en särskild stil, anda och framtoning hos 
Djurgårdens brottare, fäktare eller bordten
nisspelare, men den stora publiken lär inte 
ha kunnat göra det. För dem är och förblir 
Djurgården fotbollslaget och ishockeylaget. 
Och som vi sett knäsattes mycket i myten om 
fotbollslaget just på 1950-talet, även om man 
onekligen kan spåra vissa särdrag mycket 
längre tillbaka i tiden.

Mats Hellspong f 1940. Doktorerade 1982 med 
avhandlingen Boxningssporten i Sverige — en studie 
i idrottens kulturmiljö. Docent i etnologi vid Institu
tet för folklivsforskning på Djurgården. Forskar 
numera kring det gamla bondesamhällets folkliga 
idrott.
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V
ad gjorde kvinnorna när män

nen skrev odödliga verk? Stod 
dom och tvätta’ hans förgängliga särk?” sjöng 

tjejgruppen Röda Bönor på 70-talet.
— Jag har räknat ut att jag har tvättat 4500 

hockeytröjor, säger Lisbeth Kellerstam. Och 
lika många damasker. För att inte tala om allt 
jag lagat! Varenda semester har jag tagit med 
mig säckar med lagningsjobb.

Lisbeth har fostrat tre materialförvaltare i 
Djurgården, och själv varit materialare i tolv 
år.

Det började med äldste sonen Anders. Efter 
en kortare karriär som hockeyspelare blev 
han materialare i ungdomssektionen, så 
småningom för A-juniorerna och sist heltid
anställd i A-laget.

Andre sonen Johan tog materialansvaret 
för juniorerna medan han hjälpte storebror 
med A-laget på kvällarna. När Anders så 
småningom slutade tog Johan över.

Och nu hjälper lillebror Mats till med A-
lagets material på kvällarna...

Hela tiden med mamma Lisbeth i bak
grunden.

— Dom har varit duktiga och skött det mes
ta själva, men lappa och laga har jag fått hjäl
pa till med. Och tvätta ibland.

Lisbeth Kellerstam
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När Anders lämnade ungdomssektionen 
tog Lisbeth själv över där. Köpte klubbor och 
målvaktsprylar. Gick på möten, fanns till 
hands. Och tvättade några tröjor till...

— Men den främsta insatsen har jag nog 
ändå gjort som chaufför, tror Lisbeth.

Pojkarna har tränat och tävlat runt om i 
Storstockholm. Från hemmet i Sätra till pla
nen i Kista tar det 45 minuter, enkel väg, när 
det inte är rusning.

— När det var som mest, när alla grabbarna 
spelade och tränade på olika tider, då räkna
de jag ut att jag gjorde av med 6—7000 kronor 
per säsong, bara i bensin.

Lisbeth har aldrig arbetat heltid. Hon bör
jade sitt deltidsarbete när yngste sonen Mats 
gick i sjuan. Hur heltidsarbetande föräldrar 
hinner med sina barns aktiviteter förstår hon 
inte.

— När vi flyttade hit till Sätra, på 60-talet, 
var alla mammor på gatan hemma med sina 
barn.

Lisbeth ångrar inte en dag med Djurgår
den. Grabbarna har lärt sig samarbete och lag
anda. De har fått resa och blivit självständiga. 
Och själv har hon haft roligt hela tiden.

Hela tiden?
— Ja, jag såg fram mot varenda träning! 

Men man måste lära sig reglerna och kunna 
spelet, annars blir det aldrig kul. Vi hade ju så 
trevligt, vi föräldrar. Hade loppmarknader 
och samlade in pengar till laget. Man blev 
som en stor familj.

— Vi har firat Lucia på Hovet sju eller åtta 
år i rad. En gång när min mamma fyllde år 
fick hon komma till cafeterian vid hockey
rinken för att vi skulle hinna fira henne. Vi 
levde ett speciellt liv. Ett roligt liv. Ibland träf
far jag andra föräldrar som var med och dom 
kommer fram och säger ”Tänk Lisbeth, vad 
roligt vi hade på den tiden!”

Inget DIF utan Lisbeth
Nu är det slut. Lisbeth har problem med en 
höft. 1987 lämnade hon jobbet som material
förvaltare i ungdomssektionen. Med visst 
vemod.

— Hälsan sa ifrån. Jag orkade inte lyfta och 
bära längre. Jag får satsa på katter, hundar 
och barnbarn nu!

Det är inte riktigt sant. Hon hjälper Johan 
laga grejer åt A-laget och ibland hjälper hon 
honom städa. Och fortfarande går hon på 
matcher. Hon ser fram emot att få stå vid rin
ken och heja fram sonsonen Marcus. Men 
han är bara ett år än.

Utan kvinnor som Lisbeth Kellerstam hade 
Djurgårdens IF inte existerat. Bland de andra

Johan och Anders Kellerstam, när de var materialför
valtare för A-juniorerna.

mammorna, i omklädningsrummet och på 
läktaren, har hon inte känt sig ensam. Men i 
de beslutande församlingarna...

— I ungdomssektionen var jag ansvarig för 
ekonomin i 12 år. Ingen annan kvinna satt i 
den styrelsen under hela den tiden. Det tyc
ker jag är trist. Jag har känt mig ensam. Man 
tvingas bli som en karl.

Vad hade hänt om ni varit fler? Hälften eller 
— o vilken tanke — fler kvinnor än män?

— Jag vet inte. Det hade nog inte hänt så 
mycket. Hela systemet är ju manligt. Uppåt 
är det ju bara gubbar, förvånansvärt gamla 
gubbar.

Men om hela DIF invaderats av kvinnor i 
beslutande positioner? Vad hade ni ändrat 
på?

— Kvinnor tänker annorlunda, tror jag, 
mindre tävlingsinriktat och mer socialt. Vi 
skulle inte acceptera att våra 12-åriga söner 
slås ut och tvingas sluta spela på grund av 
elittänkande. Själv skulle jag omedelbart av
skaffa ”bäste man på plan” och andra utmär
kelser vid matcherna. Hockey är en lagsport. 
Stjärnor kan dom få bli när dom blir vuxna!

— Sen tror jag att kvinnor är mer praktiska 
och sparsamma. Lagar hellre än köper nytt. 
Om fler kvinnor vore materialförvaltare skul
le vi klara oss med mindre pengar. Det är 
papporna som köper de dyraste, flottaste ut
rustningarna till sina grabbar.

Ligger det något i vad Lisbeth Kellerstam 
säger? Skulle ett Djurgården som styrdes av 
kvinnor prioritera andra saker — mer social 
samvaro och mindre elitidrott?

Eva Olofsson forskar vid institutionen för 
pedagogik vid Umeå universitet. Hon disku
terar saken i sin avhandling Har kvinnorna en 
sportslig chans?
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— För det första är frågan rent utopisk, sä
ger hon. Idrottssverige är manligt dominerat. 
Jag känner inte till någon annan institution 
som kan visa upp en så massiv manlig domi
nans som idrotten.

— För övrigt har Lisbeth Kellerstam rätt. 
Min undersökning visar att kvinnor framhä
ver idrottens sociala värden framför presta
tionen. Samtidigt är det den slutsatsen jag 
fått mest kritik för. Därför går vi vidare och 
undersöker saken med hjälp av pojkar och 
flickor vid skidgymnasiet i Sollefteå.

I väntan på den undersökningen kan vi tit
ta på en av de få idrottsgrenar i Sverige som 
är kvinnligt dominerad: gymnastiken. Förr 
hette det husmorsgymnastik, nu Friskis och 
Svettis. I båda fallen handlar det mer om rö
relse, motion och samhörighet — mindre om 
resultat och segrar.

Ur överstyrelsens 
protokoll från 20-
talet.

Pia Carlsson på väg mot målet i en match mot AIK.

digt får jag löneavdrag. Och ingen ersättning 
från klubben. Ska jag åka på träningsläger 
måste jag ta semester eller tjänstledigt utan 
lön.

— Vi jobbar eller pluggar på heltid allihop, 
berättar Malin Swedberg. Sen tränar vi. Tre 
till fyra gånger i veckan. Plus minst en match 
under säsong.

— I fjol hade vi träningstid mellan 20.30 
och 22.30. Vi tilldelas tider i samma omgång 
som division II herrar. Det är lite skillnad...

— En kille jag känner i A-laget har ett jobb 
han fått genom klubben. Därifrån kan han gå 
klockan två, utan löneavdrag, för att träna till 
fem. Så har han kvällen ledig.

Marie Ewrelius berättar med en grimas:
— I fjol fick vi en sko, som bidrag till utrust

ningen. I år fick vi i alla fall två skor. En för
bättring!

Missförstå dem rätt. Malin, Pia och Marie 
menar inte att de ska ha exakt samma villkor 
som A-lagets herrar. Jämförelser med Håkan 
Södergren eller någon annan av Djurgårdens 
manliga stjärnor skrattar de bara åt.

— Vi vet att herrarnas A-lag alltid är num
mer ett. Det är dom som drar publik och 
sponsor-pengar. Men vi tycker inte det borde 
vara så stor skillnad...

Det som retar tjejerna är att de — faktiskt — 
har sämre villkor än juniorgrabbarna. Killar
na får SL-kort för att kunna resa till träningar 
och matcher och de får matchpremier om la
get vinner. Damlaget har ingetdera.

Bara ordet: ”damfotboll”. ”Herrfotboll” 
finns inte. Det heter ”fotboll” och ”damfot
boll”.

— Det finns ingen kvinnlig idrott, säger 
forskaren Eva Olofsson. Det finns bara 
kvinnliga utövare av manlig idrott. Därav föl
jer att kvinnor blir ”sämre” idrottsutövare, 
eftersom deras fysiska förutsättningar inte är

§ 5.

På framställning af Damsektionen beslöts att be

vilja sektionen träningstider i handboll å Tranebergs 

fotbollplan å dagar och tider efter uppgörelse med in
tendenten i hvarje speciellt fall.

§ 7.

Med anledning en förfrågan från Damsektionen 

ang. disponerande av klubblokalen en dag i månaden 

beslöts meddela sektionen att lokalen kunde få använ

das lördagar efter kl. 6 e.m.

Storstjärnor med 
manliga mått

Fotboll då? Damfotboll är Sveriges näst störs
ta idrott (mindre än fotboll men större än 
hockey).

Djurgårdens tjejer är framgångsrika. De 
spelar i allsvenskan och kom 1989 till SM-
slutspel. I laget finns tre landslagsspelare — 
Malin Swedberg, Pia Carlsson och Marie Ew
relius. Med alla manliga mått mätt borde de 
vara Storstjärnor. Sponsrade bilar och hel
tidsträning. Gott om pengar.

Hur är det?
— Jag tjänar inga pengar på min idrott, sä

ger Pia Carlsson. Fotbollen är en ren förlust
affär. Jag jobbar på en datafirma. Om vi ska 
ha en match mitt i veckan och jag måste ta le
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Malin Swedberg

desamma som männens. Och ”sämre” id
rottsutövare får mindre pengar, sämre trä
ningstider och mindre uppmärksamhet.

Vad är det för skillnad på ”fotboll” och 
”damfotboll”? Spelar Malin, Marie och Pia 
tråkigare, i ett dåligt tempo?

— Nej, snarare tvärtom, tycker alla tre. 
Våra matcher är mer tekniska, utan herrarnas 
låsta system. Det finns mer utrymme för 
dribblingar. Och vi gör fler mål!

— Det har ju blivit ett problem för herrar
nas allsvenska, att matcherna blivit för täta 
och att det görs för lite mål.

— Sen är killarna ruffigare. Det händer att 
herrlagen bestämmer sig för att ”trycka till” 
nån i början av en match. Sådant förekom
mer inte hos oss. Det är viktigare att ha kul. 
Vi skulle aldrig skälla ut varann på plan. Sna
rare är vi snabba att ta på oss skulden om en 
passning gått fel: ”Förlåt, det var mitt fel!”

Tjejer är mindre tävlingsinriktade, tror 
Malin, Marie och Pia. Mer ödmjuka. Inte bara 
på fotbollsplanen. Inom föreningen kan det 
vara en brist:

— Vi är dåliga på att ta för oss.
Ödmjukhet, självkritik och medvetenhet 

om förutsättningarna:
— Damlandslaget har ingen huvudspon

sor. I Djurgården går damfotbollen back, och 
herrarnas A-lag drar in pengarna.

Varför kommer inte folk på damfotbolls
matcher? Får ni för lite uppbackning av mass
media?

— Där har det blivit mycket bättre, men 
fortfarande är det inte bra. Numera visar 
sportnytt i TV till och med inslag från matcher 
ibland. Men under SM-slutspelet -89 direkt
sändes inte någon av finalerna. Och när dam
landslaget spelar i EM står det knappt i tid
ningen. Medan en kvällstidning satsar 14 
sidor på Glenn Hysén!

Lotterier och kalendrar 
drar in pengar 

Pengar är en bristvara för damfotbollen.
Malin säljer julkalendrar med bild på her

rarnas A-lag till släktingar (”Dom undrar all
tid varför det inte kan vara en bild på mig och 
mitt lag?”) Pia försöker sälja DIF:s svindyra 
tipslappar till sina arbetskamrater (”Du har 
nickat för många gånger om du tror jag ska 
betala 100 spänn för en tipslapp, säger dom.”) 
Marie springer i trappor och säljer lotter.

På ett sätt är det bra, säger de:
— Vi skulle inte vilja ha samma penningcir

kus som på herrsidan med astronomiska 
övergångssummor.

— Men kanske skulle lite pengar fungera 
som en extra morot för några av alla de tjejer 
som lägger av i 15-årsåldern, säger Malin.

En proffskarriär är inget att hoppas på. 
Malin har försökt:

— Jag var i Italien, i Neapel, 2,5 månad för 
något år sedan. Där fanns en familj som fått 
för sig att den skulle bekosta ett tjejfotbolls
lag. Det var meningslöst. Vi tränade lite men 
hade inget annat att göra och tjänade inga 
pengar. Jag åkte hem.

— Sverige är fortfarande bäst på tjejfotboll. 
Vi har den bästa ligan och den bästa klubb
verksamheten. Här utvecklas jag bäst som 
fotbollsspelare.

Aktiva i några 
olika DIF-idrotter

Bandy:
35 kvinnor
200 män

Konståkning:
25 kvinnor
3 män

Fäktning:
28 kvinnor
32 män

Slalom:
42 kvinnor
143 män

Fotboll:
130 kvinnor
500 män

DIF besegrar Hammarby med 4—0.
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Träning inför Djurgårdens första damfotbollsmatch.

Mamma, ja. Man och familj. Märkligt nog 
är en av de vanligaste frågorna: Jaså, spelar 
du fotboll? Då är du väl lesbisk?

— Jag klappade till en kille härom kvällen 
för att han frågade, säger Malin, som är död
ligt trött på hela debatten.

— Det finns några lesbiska tjejer som spe
lar fotboll. Antagligen finns det lesbiska tjejer 
(och manliga homosexuella) i alla sporter, 
överallt. Liksom i hela samhället. Det är inte 
vanligare inom damfotbollen. I Djurgården 
finns ingen som är lesbisk.

Varför är frågan så intressant?
Vi enas om att damfotboll måste innebära 

ett stort hot mot mångas — både mäns och 
kvinnors — invanda könsroller.

— Lesbiska tjejer behöver man inte ta på 
allvar, säger forskaren Eva Olofsson. De är 
både avväpnade och avkönade.

Malin, Marie och Pia är alla födda under se
nare delen av 60-talet. Hur länge kommer ni 
att hålla på?

— Inte så många år till.
Men många killar håller på tills de är 35?
— Killarna skaffar barn mellan tränings

passen, och tvätten tvättar sig ändå på nåt 
sätt. Vi kan inte vänta tills vi är 35 om vi vill 
skaffa barn och bilda familj. Våra killar kom
mer inte att ta all markservice. Att vara mam
ma och elitfotbollspelare går inte att förena. 
När man fött barn kommer man inte tillbaka.

Många utmärkelser 
i Ainas lägenhet

Damfotbollen i Stockholm började — faktiskt 
— i Djurgården.

— Det var 1967 som Expressen ringde mig 
och sa att ett lag som hette Öxabäck ville kom
ma till Stockholm och spela damfotboll, be
rättar Aina Ekvall. Dom undrade om jag kun
de få ihop ett lag.

Aina Ekvall är född 1910 och på väggarna i

DIF:s damfotbollslag 1970.
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Inga Gentzel springer in som tvåa i Svensk Damtid
nings terränglöpning 1931.

hennes lägenhet i Årsta hänger utmärkelser
na från Djurgården tätt. I åtta år var hon ord
förande i DIF:s damsektion. Därutöver har 
hon tävlat i skidor, friidrott (alla grenar!), 
orienterat och spelat handboll. Och tränat 
Djurgårdens dam- och flickhandbollslag.

— Jag kallade ihop handbollslaget och 
ringde till Knivsta. Han tränade flickorna 
några gånger och sen spelade vi. Öxabäck 
vann, men bara med 2—1. Hedrande!

Det var Ainas dotter Margareta som gjorde 
målet och Aina var stolt. Men hon minns 
ännu gubben som tittade på och undrade:

— Vad händer om dom får bollen på 
brösten?

Aina var 19 år och arbetade på konditori på 
Skeppargatan när hon värvades till Djurgår
den. Det var 1929. Snart var hon aktiv i flera 
sporter. När konditoriet stängde vid sex
tiden på kvällen kastade hon sig på cykeln för 
att träna handboll i Medborgarhuset. Fri
idrottsträning på Tranebergs idrottsplats. 
Mycket cyklande, men så var det för alla.

Men alla idrottade inte:
— Nej, många såg mig nog som lite kons

tig. ”Idrottar du?” Det som gällde var att arbe
ta flitigt och hedra sin mor och far tills det var 
dags att gifta sig och skaffa barn.

Men Aina trivdes med sin idrott och hade 
ingen brådska med familjebildningen. Först 
vid 36 gifte hon sig med sin Gösta. Han var 
idrottsintresserad (”annars hade det aldrig 
gått”) och hammarbyare (!). Året därpå föd
des dottern Margareta.
— Jag stod i mål i handboll när jag var i sjätte 
månaden. Jag tänkte aldrig på att det kunde 
vara olämpligt. Det var full fart!

Aina var hemma med dottern i tre år, men 
sedan började hon om. Både med arbetet och 
Djurgården. Förutom att hon själv var aktiv 
satsade hon mycket tid och kraft på damsek
tionen. Där blev hon ordförande 1962.

Kvinnor tillåtna efter 17 år
När Djurgårdens IF bildades för hundra år 
sedan var föreningen till för idrottsintresse
rade män, bosatta på Djurgården. 1908 be
stämde styrelsen att också kvinnor kunde bli 
medlemmar. Damsektionen bildades 1924.

Under 20-talet var Inga Gentzel den mest 
framgångsrika kvinnliga djurgårdaren. Hon 
tog OS-brons på 800 meter 1928 och fyra SM-
titlar på samma sträcka.

Inga Gentzels lagkamrat och Aina Ekvalls 
företrädare som ordförande i damsektionen, 
Anna Dettner, berättar i tidningen Djurgår
daren:

”1926 startade jag i SM i Linköping där jag 
kom trea i både längd och 100 meter. Mitt 
största bekymmer den gången var inte täv
lingen utan hur jag skulle komma dit. Jag 
måste ha betalt årsavgiften till föreningen för 
att få följa med. 4 kronor. En efter dåtida för

Damsektionens allra första vårfest. Året är 1924.
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hållanden oöverkomlig summa för en ung 
flicka. Efter många dagars knäböjningar in
för pappa förskotterade han beloppet.”

Inga pengar. Ett klassiskt bekymmer. Dam
sektionen ordnade danser och Luciafester 
tillsammans med brottningssektionen. Sålde 
souvenirer och lotter på Råsunda. Damerna 
städade på Stadion för att tjäna pengar. Put
sade allt silver.

Aina Ekvall plockar fram damsektionens 
kassabok från 1967. Summa inkomster för 
året: 980 kronor. Summa utgifter. 916 kronor.

— Det var inte så dyrt då. Vi åkte till Linkö
ping och Skövde för att tävla, tolv personer. 
Hela resan gick på 298 kronor. Vi hade inte så 
stora pretentioner.

Konkurrensen var inte heller så hård. Ainas 
handbollslag, i den svenska eliten, tränade 
en timme i veckan.

Män här och kvinnor där
Att Djurgården, liksom många andra idrotts
föreningar, hade en damsektion, byggde på 
den tidens idrottstänkande: särartsidén. Det 
är skillnad på män och kvinnor, fysiskt och 
mentalt, följaktligen är det rätt att sära på 
dem också organisatoriskt.

Länge var allmänhetens syn på kvinnlig id
rott också mycket snäv: kvinnlig idrott för
knippades med spänst och grace. Vackra rö
relser, på isen eller gymnastikgolvet, var 
okey för kvinnor. Idrottsgrenar som premie
rade fysisk styrka, uthållighet, laganda och 
framåtanda förbehölls männen. Över huvud 
taget var en av idrottens viktigaste funktio

Pigga och söta Djurgårdsflickorna och tvillingarna Britt-
Marie och Ann-Marie Thorsén visar upp vad de kan i sam
band med en handboll. From önskan frän redaktörens sida: 
den som ändå fick vara en handboll...

Måttligt seriös bildtext kring kvinnors idrottande ur 
Djurgårdaren 1964.DIF:s handbollslag hösten 1964. Aina Ekvall t v.
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ner att utveckla manliga karaktärsegenska
per, göra ynglingar till män.

Under 1900-talet har den bilden föränd
rats. Kvinnorna har trängt in också på tradi
tionellt manliga idrottsområden.

— Trots, inte tack vare, den etablerade id
rottsrörelsen, säger forskaren Eva Olofsson.

Jämställdhetspolitiken har också ersatt sär
artstanken. På 70-talet var det plötsligt — åt
minstone officiellt — ingen skillnad på män 
och kvinnor. Alltså lades Djurgårdens dam
sektion ner och damerna flyttades in i spe
cialsektionerna.

Aina Ekvall vet inte vad hon tycker om ned
läggningen:

— Det kanske var nödvändigt. Det fanns 
ingen som ville jobba med damsektionen 
längre. Det är konstigt, men det verkar som 
om det måste stå karlar bakom det organisa
toriska.

Forskaren Eva Olofsson menar att männen 
helt enkelt inte släppt in kvinnorna:

— Officiellt sysslar Idrottssverige mycket 
med jämställdhetsarbete. Jämställdhet är ett 
bra ord. Det ger intryck av rättvisa, att kvin
norna ska avancera och nå högre positioner. 
Men om kvinnorna ska nå fram till makten 
måste många män stiga åt sidan. Och det är 
de inte intresserade av.

Aina Ekvall är besviken på dagens kvinnor. 
Hon möter flickor hon tränat i handboll och 
frågar vad de gör nu. ”Nu är jag mamma”.

— Mamma! Som om det var ett heltidsar
bete.

Men visst ser hon svårigheterna. Hennes 
egen dotter sköter hus och familj vid sidan av 
ett heltidsarbete. Och så skjutsar hon sina två 
söner till hockey- och fotbollsmatcher. Hon 
skulle inte hinna med något mer, det ser 
Aina. Tiderna har förändrats.

Själv håller Aina igång. Simmar och gym
nastiserar regelbundet. Går på Djurgårdens 
matcher med barnbarnen. När de var mindre 
spelade de landbandy tillsammans hemma i 
köket. Aina fick stå i mål.

Aina är medlem i ”Sällskapet Gamla Djur
gårdare”. Det är märkvärdigare än det låter. 
Denna hedersförening tillät fram till 1976 inte 
kvinnor som medlemmar. Formellt fanns 
ingen könsdiskriminering i Sällskapets stad
gar. Men eftersom varje ny medlem måste 
väljas in av de andra, och ingen Sällskaps
medlem kommit på tanken att föreslå en 
kvinna, kunde herrklubben bestå. Till 1976.

Gamle skattmästaren Gunnar Rinman 
drog igång revolutionen genom att föreslå 
några kvinnor, bland dem Aina Ekvall, till in
val i Sällskapet. Styrelsen sa nej och när års
mötet röstade för Rinmans förslag, mot sty
relsens, avgick hela styrelsen.

Skulle kvinnor visas upp på 50-talet fick det gärna 
vara glamour med i bilden. Här representerat av DIF-
medlemmen prinsessan Birgitta som pryder omslaget 
på Djurgårdaren 1958/59.

Gudrun Wennberg, Aina Ekvall och Anna Dettner i 
damsektionen.
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Hemma hos
”KNIVSTA”

i djurgårdsdräkt är väl det minsta man kan säga om 
Elisabeth Thorson (t. v.) och Signhild Tegner, som har 
massor av SM-titlar. Mera om dem på femte sidan!KERJ JONSSON:

”Stöd åt Stubben” Peo Ohlsson berättar om

— Och du kan hälsa mamma 
Arvidsson att jag ger tusan i om 
den värmer eller inte!

Djurgårdens Amerika-turné
Ur pressen:

”Organiserade skrikhalsar”
Hasse Jeppson från Torino:

GIFTER MIG I VÅR
b-l-å-a r-ä-n-d-e-r g-å-r a-l-d-r-i-g u-r
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— Dumsnutar! säger Aina Ekvall.
I Djurgårdaren kommenterades de nyin

valda kvinnorna så här:
”Kanske hade man också räknat med att få 

små puddingar från konståkarnas, fäkter
skornas och fotbollstjejernas världar kring 
sig.”

Jo, det var 1976.

Ung, vacker och 
framgångsrik pingistjej

Elisabeth Thorsson var en av 50-talets star
kast lysande idrottsstjärnor. Djurgårdare och 
pingistjej. Ung, vacker och framgångsrik. I 
dag verkar mycket av det som skrevs om Eli
sabeth lite fånigt, kanske till och med förned
rande. Elisabeth minns det inte så:

— Jag är positiv och försöker tyda allt till 
det bästa. Snarare kände jag mig väl lite 
smickrad. Jag uppfattade det inte som nedlå
tande.

— För mig var idrotten något jätteroligt. 
Jag var bara glad och trivdes.

Elisabeth började spela när hon var 10 år, 
med korkracket hemma vid matsalsbordet. 
Hennes främste beundrare och påhejare var 
styvfadern, hovsångaren Martin Öhman, 
som hade ett genuint pingisintresse. Han 
köpte ett riktigt bordtennisbord till Elisabeth 
och hennes bror. Elisabeth hade talang och 
fick mer professionell hjälp. Bland annat trä
nades hon av Bengt Grive.

Farbror Martin var djurgårdare och det 
blev också Elisabeth. Som tonåring reste hon 
från hemmet utanför Uppsala till träningarna 
i Stockholm flera gånger i veckan. Farbror 
Martin skjutsade henne runt på tävlingar. 
Hon lärde sig allt mer.

När hon var 15 år vann hon sitt första SM. 
Året var 1954. 13 SM-titlar hann det bli innan 
hon la av vid 20 års ålder.

— Jag hade fått ont i ryggen, ischias och 
diskbråck. Visst har jag lite idrottskador, 
men kroppen ska ju användas!

Nej, Elisabeth är bara glad över sin ung
dom i idrottsrörelsen. Killar och tjejer träna
de tillsammans i DIF:s bordtennissektion. 
Det gav Elisabeth och hennes kvinnliga kam
rater ett hårdare, lite tuffare spel.

— Jag var känd för min hårda underskruv.
— Vi fick resa och hade samma ekonomis

ka villkor. Jag upplevde ingen diskrimine
ring. Nej, jag kunde inte fått det bättre.

Tror hon att män och kvinnor är lika, i id
rotten och för övrigt?

— Absolut inte. Män tävlar alltid, också när 
de tränar. Dom är mer prestigebundna.

Dambandy i Vasaparken mellan DIF och GCI 1952.

Kvinnan har en annan syn på tillvaron. Det är 
väl fantastiskt att vi kan trivas så bra ihop!

Elisabeth trivs sedan många år ihop med en 
annan av svensk idrotts stora — tennisspela
ren Jan-Erik Lundqvist. De båda sönerna är 
idrottsintresserade, men tävlar varken i ping
is eller tennis. Elisabeth förstår:

— Mig gav idrotten massor, men den kos
tade också. Ständig träning. En ung männi
ska måste avstå mycket för att bli duktig i sin 
idrott. Jag vet vilket jobb det är.

Lisbeth som skjutsat till matcher och tvättat 
tröjor. Marie, Malin, Pia och Elisabeth som i 
sitt anletes svett gett Djurgården stora id
rottsliga framgångar. Och Aina som tränat 
och organiserat alltihop. Vilka kvinnor har vi 
glömt?

Dom som inte syns. Som inte nöter fot
bollsplaner eller skridskoisar. Inte leder he
jaklackar eller vädrar omklädningsrum.

Utan dom som ser till att resten fungerar när 
deras/män/barn/barnbarn gör allt det där. 
Dom som kokar snabbmakaroner och snyter 
småungar och förhör läxor. Städar och diskar 
och ringer svärmor varje kväll. Tröstar när 
det gått dåligt och lagar älsklingsrätt när det 
gått bra. Utan att det egentligen märks, så 
länge dom gör det.

Karin Alfredsson f 1953. Journalisthögskolan ef
ter gymnasiet. Reporter på Aftonbladet, senare 
chefredaktör på fackförbundstidningen Journa
listen. Frilansande skribent sedan 1986. Har 
sprungit Vindelälvsloppet.
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1. DJURGÅRDSVÄGEN 124/ 
ALBERGET 4 A

Djurgården. Byggt 1777. På det kafé som låg 
här bildades Djurgårdens IF 12 mars 1891. 
Idag är huset enfamiljsbostad, men på 1800-
talet fanns mängder av hyresgäster och en 
stor del av trädgården var brädgård.

1. Alberget 4A

2A. OLYMPIASTADION/STOCKHOLMS 
STADION

Valhallavägen/Lidingövägen. Byggd 1910— 
1912. Arkitekt: Torben Grut (1871—1945).

Anläggningen byggdes för de femte olym
piska spelen som skulle hållas i Stockholm 
1912 och har den antika arenaformen. Samti
digt ger murarna av handslaget helsing
borgstegel intryck av svenska medeltida 
stadsmurar med torn och arkader.

Torben Grut hade ett starkt engagemang i 
idrottsrörelsen och planerade en storslagen 
konstnärlig utsmyckning, som på grund av 
ekonomiska svårigheter dock inte var kom
plett till invigningen. I stort sett var endast 
klocktornet helt klart. Utsmyckningen har 
under årens lopp kompletterats med statyer 
utförda av kända svenska konstnärer. Det se
naste tillskottet är Per Lindes byst från 1973 
av Gustav VI Adolf.

Antalet åskådarplatser är 27 000. Somma
ren 1989 startade en renovering inför Ryttar-
VM 1990.
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2 A. Olympiastadion/Stockholms Stadion

En sak som skiljer Stockholms Olympiasta
dion från Münchens Olympiastadion, Roms 
Olympiastadion, Aténs Olympiastadion el
ler någon annan olympiastadion i världen, är 
namnet på anläggningen. Stockholms Olym
piastadion heter inte Olympiastadion, utan 
går under det mer prosaiska namnet Stock
holms Stadion. Det verkar nästan som om 
Stockholms stad skäms över att ha arrangerat 
olympiska spel.

Förutom de olympiska spelen kan av stör
re, publikkära evenemang nämnas Ryttar-
OS 1956, Finnkamperna vartannat år samt 
den årliga DN-galan i friidrott. Tack vare sitt 
läge vid Valhallavägen/Lidingövägen blev 
Olympiastadion snabbt något av en hemma
arena för Djurgårdens IF.

Här har DIF spelat bandy från starten fram 
till 1970. Dambandyn stannade kvar två år 
till. Bordtennis höll under åren 1947—51 till i 
klocktornet och boxarna hade 1917—1922 
sina lokaler i tornet vid Drottning Sofias väg, 
där det nu finns en servering. Fäktningen 
hade sina träningslokaler under norra stå
platsläktarna mellan 1959—71 och i mitten av 
1950-talet hade också cykelsektionen sina 
klubblokaler där.

Olympiastadion har varit fotbollens hemma
arena från 1936, då arrendet av Tranebergs IP 
upphörde. 1989 flyttade man dock temporärt 
till Råsunda eftersom arenan byggdes om in
för Ryttar-VM 1990. Ishockeyns närvaro 
spänner faktiskt över perioden 1922—1962. 
Vissa matcher spelades nämligen här efter 
det att Johanneshovs isstadion byggts. Ung
domsishockeyn har hållit till på Olympiasta
dion från 1939 då man fick en konstfrusen is
hockeybana, till mars 1972. Konståkningen 
tränade och tävlade här mellan 1957—64.

I Klocktornet finns också DIF:s kansli.
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2B. Idrottsparken

3. Östermalms idrottsplats

5. Tennisstadion

2B. IDROTTSPARKEN
1896 invigdes Idrottsparken på den plats där 
Olympiastadion nu ligger. Parken var en fri
idrottsarena, men här förekom även cykling 
på en cementbana med en omkrets av 400 
meter. Man kan utgå ifrån att DIF-fotbollen 
hade sin hemmaarena här fram till 1906, då 
Östermalms IP invigdes med en ny och mo
dern fotbollsplan. 1910 lades Idrottsparken 
ned, för att ge plats åt det nya stadionbygget.

3. ÖSTERMALMS IDROTTSPLATS 
Fiskartorpsvägen 4. Invigd 1906; nybyggnad 
1931; läktare 1933 med 800 åskådarplatser.

Östermalms IP har för DIF varit komple
mentarena till Olympiastadion, för bandyn, 
fotbollen och ishockeyn. Ända in på 70-talet 
användes Östermalms IP till försäsongsträ
ningen för ishockeyns A-lag. Från slutet av 
detta årtionde har ungdomshockeyn använt 
idrottsplatsen som då fått konstisbana.

Damsektionen använde regelbundet idrotts
platsen för sina aktiviteter, särskilt bandy.

4. LILL-JANSSKOGEN
Under 1950—60 talen den enda möjligheten 
för vinter och vårträning av såväl fotbollens 
A-, reserv- och juniorlag. I pressen döptes A-
laget till terränglöparna.

Lill-Jansskogen användes också till försä
songsträningen för hockeyns A-lag under 
60—70-talen.

5. TENNISSTADION
Östermalms idrottsplats, Fiskartorpsvägen 4.

Tennisstadion består av A-, B-, C- och D-
hallarna, byggda, 1929, 1959, 1896 respektive 
1984, samt av två utomhusbanor. Den äldsta 
tennispaviljongen, C-hallen, flyttades hit 
från Idrottsparken när Olympiastadion bör
jade byggas 1910. Den ritades av Fredrik Lilje
kvist (1863—1932) och är nu kulturminne. 
Man spelar alltjämt tennis på de två banorna 
i paviljongen och det är förmodligen värl
dens äldsta tennishall som fortfarande är i 
drift.

Djurgårdens tennissektion bildades 1960 
och spelade på Tennisstadion fram till 1963 
då de tongivande spelarna och ledarna läm
nade DIF efter en schism.

Under de år som det fanns en curlingsek
tion inom DIF, dvs 1951—74 spelade man på 
curlingbanor i Tennisstadion-området. För
hållandena var till en början enkla.

6. FISKARTORPSBACKEN
Björnnäsbacken 15.

Den första ordentliga hoppbacken i trä bygg
des 1902—1903 efter ritningar av Gustaf 
Wickman (1858—1916). Backen eldhärjades 
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ett antal gånger och 1928 byggdes ett nytt 
torn av betong efter Gustaf Birch-Lindgrens 
(1892—1969) ritningar. Det är sedan 1986 un
der ombyggnad men kan användas om väd
ret så tillåter.

Backen är centrum i friluftsanläggningen 
Fiskartorpet som även omfattar skid- och lö
parbanor i den omgivande terrängen, bastu, 
restaurang mm. Anläggningen drivs i Fri
luftsfrämjandets regi.

Under årens lopp har DIF:s backhoppare 
nyttjat anläggningen parallellt med Saltsjö
badsbacken och Hammarbybacken. Längd
skidåkarna och orienterarna har tränat i om
givningen och ishockeyns A-lag har använt 
Fiskis under försäsongsträningen på 60-70-
80-talet. Orienteringen har TRIM-banor 
kring Fiskartorpet.

7. HJORTHAGENS IDROTTSPLATS 
Artemisgatan. Invigd 1934.

Sedan 1969 är Hjorthagen centrum för ung
domsfotbollen och damfotbollen. På senare 
tid har klubbhuset vid Hjorthagens IP även 
blivit huvudkontor för DIF:s ungdomsishoc
key.

1969 beslutade föreningen att det skulle gö
ras en storsatsning på ungdomsfotbollen, 
som skulle få en egen styrelse och egna loka
ler. Efter samtal med dåvarande idrottsbor
garrådet Torsten Sundström löstes lokalfrå
gan på så sätt, att skolförvaltningen upplät 
hälften av en skolmåltidslokal. Den gjordes 
av ledare och föräldrar om till klubblokal.

8. LADUGÅRDSGÄRDETS SPORTFÄLT 
Under 1950—60-talen fanns här träningspla
ner för fotbollssektionen och Stockholms 
stad svarade för en viss utjämning av mar
ken. Träningen stördes för jämnan av hun
dar som jagade fotbollar — istället för att ras
tas.

9. ROPSTENS TUNNELBANESTATION 
Artemisgatan 17. Byggd 1967.

Sedan starten 1959 är Bela Rerrich ledare 
för klubbens fäktningssektion. Länge träng
des fäktarna i lokaler på Olympiastadion, 
men efter framgångarna i Mexico-OS 1968 lo
vades Bela en bättre lokal för fäktarna. Efter 
förhandlingar med Stockholms Lokaltrafik 
kunde man 1971 flytta in i nya lokaler, beläg
na ovanpå SL:s personalutrymmen i Rop
stens tunnelbanestation. Fäktningssalen på 
ca 24 x 8 meter är välutrustad; all träning har 
till exempel videofilmats sedan starten. Trä
ning pågår dagligen från klockan 7 på morgo
nen till 10 på kvällen.

6. Fiskartorpsbacken

7. Hjorthagens idrottsplats

8. Ropstens tunnelbanestation
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17. Sirishofsbacken vid Skansenberget

10. STOCKHOLMS BADMINTONHALL 
Studentbacken 32/Lidingövägen. Byggd 1943. 
Arkitekt: Gustaf Lettström (f 1913).

Här spelade DIF under 1940 och 50-talen åt
skilliga matcher i bordtennis — ofta med upp 
till 600 åskådare.

11. Kl — KAVALLERIREGEMENTET
Lidingövägen. Byggt 1893—1897. Arkitekt: 
Ragnar Östberg (1864—1929).

Pampigt kasernslott i barockstil.
I regementets gymnastiksal höll ungdoms

handbollen till under 1950- och 60-talen.
I ridhuset tränade A-laget i fotboll under 

många år på 1950-talet. Träningen var inte 
populär bland ryttarna, tom OS-segraren i 
dressyr, majoren Henri S:t Cyr fick flytta på 
sig.

12. A1 — SVEA ARTILLERIREGEMENTE/ 
MILITÄRHÖGSKOLAN

Valhallavägen 117. Byggt 1873—1877. Arki
tekt: Ernst Abraham Jacobsson (1839—1905).

18. Cirkus

Sedan TV:s barndom arrenderar Sveriges 
Radio en stor del av kasernanläggningen. 
Man har även förvaltat gymnastikbyggna
den (benämnd byggnad nr 17 i området), 
som tjänstgjort som kostymförråd. 1987 åter
gick emellertid gymnastikbyggnaden till mi
litären. Efter det genomgick den en renove
ring och fungerar nu åter som gymnastikhall.

1911—1923 höll brottarna till i byggnaden, 
och på 1950-talet nyttjades den även av klub
bens ungdomshandboll.

13. ÖSTRA REAL/ÖSTERMALMS 
GYMNASIUM

Karlavägen 79. Byggt: 1906—1910. Arkitekt: 
Ragnar Östberg (1866—1945).

Boxningen hade 1922—1924 sin klubblokal 
i källaren under skolans gymnastiksal. Den 
ingår som en framträdande del av huvud
byggnaden — allt i helsingborgstegel.

14. GÄRDESHALLEN/GÄRDESSKOLAN 
Banérgatan 56. Gymnastiksalen byggd 1964; 
skolan 1945. Arkitekt: Paul Hedqvist (1895— 
1977).

I gymnastiksalen spelade DIF handboll på 
1960-talet.

15. KAMPEMENTSHALLEN 
Sehlstedtsgatan 6. Invigd 1971.

Här spelade DIF squash från 1975 fram till 
1988, då sektionen upphörde. Lokalen är in
rymd i ett kontorshus.

16. LV3 — GÖTA LIVGARDE
Linnégatan 89. Byggt 1885—1890. Arkitekt: 
Ernst Abraham Jacobsson (1839—1905).

Regementet flyttades till Norrtälje i början 
av 1950-talet. Lokalerna ingår sedan dess till 
största delen i FOA:s verksamhet. I en bygg
nad med gymnastiksal inom området, hade 
handbollens ungdomssektion sin träning 
under 1950-talet. Den byggnaden revs på 
1960-talet, och på platsen finns nu en ny 
byggnad som innehåller Sveriges Radios stu
diolokaler.

17. SIRISHOFSBACKEN VID 
SKANSENBERGET

Djurgården
Var det här allt började? I Sirishofsbacken 

gjorde de norska gardessoldaterna sina skid
luftfärder. De utmanade på så sätt pojkarna 
på Djurgården att själva försöka tävla.

Den ”naturliga” backen nyttjades av DIF 
fram till 1900-talets första år.

18. CIRKUS
Djurgårdsslätten. Invigd 1892. Arkitekt 
Ernst Haegglund (1851―1927).
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Byggnaden som uppfördes på en plats där 
äldre manegebyggnader tidigare funnits, har 
stått värd för varierande aktiviteter, inte 
minst sedan Sveriges Radio övertog admini
strationen av lokalerna 1957 och började an
vända Cirkus för TV-inspelningar.

Från 1920-talet fram till slutet av 1940 var 
Cirkus den stora tävlingsarenan för både 
boxning och brottning. På ”hästoperan” 
gick SM och JSM av stapeln under denna pe
riod — med stora publiksiffror. Skansen som 
sedan 1955 ägt Cirkus sålde det i april 1989 till 
fastighetsbolaget Södermalm KB.

Det är tänkt att Cirkus ska återfå sin roll 
som evenemangsarena under 90-talet, 
främst med inriktning på teater och musik.

19. FLOTTANS EXERCISLOKALER/ 
MODERNA MUSÉET

Skeppsholmen. Byggt 1851—1853; ombyggt 
till museum 1958. Arkitekter: Fredrik Blom 
(1781—1853) resp Per-Olof Olsson (f 1915).

Under 1930-talet spelade DIF handboll i 
exercislokalerna, bland annat gick SM-fina
len 1938 här. Damerna hade sin träning för
lagd till tidiga söndagsmornar.

20. ÖSTERMALMSHALLEN
Grev Turegatan 11, vid Sturegallerians en
tré. Byggt 1898 som hyrkuskverk med stall, 
vagnshus och verkstadslokaler, men sedan 
dess ombyggt ett flertal gånger, senast 1989 
då Sturegallerian kom till.

1925 invigdes den hall, där DIF spelade 
bowling från 1927 fram till 1940-talet.

21. NALENHUSET
med ingång David Bagares gata. Byggt 1886. 
Arkitekt: Gustaf Adolf Fristedt.

Topsy Lindblom som drev danspalatset 
Nalen var i sin ungdom en friidrottare av 
världsklass. Han tog olympisk guldmedalj i 
tresteg under OS i Stockholm 1912.

Topsys idrottsintresse höll i sig på äldre 
dar. Han ordnade en källarlokal i huset åt 
djurgårdsboxarna, vilka höll till här 1929—30. 
Numera är de tidigare boxningsutrymmena 
kontor för Lewi Pethrus-stiftelsens hjälp
verksamhet för narkomaner och alkoholis
ter.

22. JOHANNES BRANDSTATION
Malmskillnadsgatan 64. Byggd 1887; till
byggd 1909: Arkitekter Axel Fredrik Ny
ström (1832—1894) respektive Ferdinand Bo
berg (1860-1946).

Johannes brandstation var tillsammans 
med Katarina brandstation Stockholms hu
vudbrandstation i slutet av 1800-talet. Den är 
fortfarande i funktion. I gymnastiksalen hade 

brottarna sin arena under 1930 och 40-talen, 
bland annat hölls DM-tävlingar här.

23. FENIXHALLEN/FENIXPALATSET
Adolf Fredriks kyrkogata 10. Byggt 1910— 
1912; ombyggt 1934. Arkitekt: Hjalmar Wes
terlund.

Huset byggdes som kafé- och varietélokal 
med bowlinghall i källaren, DIF:s bowling
sektion höll till i lokalen 1919—1927. Idag 
äger och använder Citykyrkan det forna pa
latset och av bowlingverksamheten finns 
inget kvar.

24. CENTRALBADET
Drottninggatan 88. Byggt 1902—1905 Arki
tekt: Wilhelm Klemming (1862—1930).

Badet i Jugendstil innehöll på sin tid Skan
dinaviens största inomhusbassäng, olika spe
cialbad, tennishallar och kägelbana. DIF:s 
fotbollssektion utnyttjade badet under 1950-
talet i samband med sin vinter- och vårträ
ning.

23. Fenixpalatset
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24. Centralbadet

Under perioden 1976—1986 hade boxarna 
sin träning på platsen för den gamla herrbas
tun. Boxningsringen var då placerad över en 
liten pool.

Centralbadet öppnades åter i augusti 1989 
efter en genomgripande renovering. Där 
boxarna en gång tränade finns nu ett exklu
sivt avslappningsrum med småpooler, bam
bumöbler och växter.

25. NORRA LATIN
Norra Bantorget/Drottninggatan 71 B. Byggt 
1876—1880. Arkitekt: Helgo Zettervall (1831— 
1907).

Norra Latin var när det invigdes Sveriges 

25. Norra Latin

största läroverk, och under årens lopp har 
många djurgårdare fostrats här, såväl aktiva 
och ledare som supporters. Några välkända 
djurgårdare som gått i Norra Latin är Arne 
Grunander och Birger Farsan Sandberg. De 
började som fotbollsspelare i klubben, men 
blev framförallt kända som ledare i ishockey 
(Grunander) och fotboll (Sandberg). Klass
kamrat med Grunander/Sandberg var man
nen som kallats världens meste djurgårdare: 
Kerj Jonsson, som senare blev sportjourna
list på Expressen.

Norra Latin slutade fungera som skola 
1984, och är numera ett påkostat kongress
centrum i Stockholms stads ägo, förvaltat av 
City Conference Center.

I gymnastiksalen, belägen under aulan, 
spelade DIF bordtennis på somrarna under 
50-talet och handbollens flickor hade sin trä
ning på samma plats 1957—1967. Gymna
stiksalen är idag Omgjord till utställningshall.

26. AUDITORIUM/VINTERPALATSET
Norra bantorget. Byggt 1913; rivet 1978 — på 
platsen finns nu ett fackföreningsägt kon
torshus.

Auditorium byggdes som konsertlokal. 
Förutom konserter hade man där dragspels
tävlingar, politiska sammankomster och 
proffsboxning. Under 1920-talet anordnade 
Djurgårdens IF sina klubbmästerskap i Audi
torium, som 1930 gjordes om till biograf och 
fick namnet Vinterpalatset.

27. KONSERTHUSET
Hötorget. Byggt 1923—1926. Arkitekt: Ivar 
Tengbom (1878—1968); inre ombyggnad 
1971—73 efter ritningar av Anders Tengbom 
(f 1911).

Sveriges nyklassicistiska högborg, utsmyc
kad av flera stora konstnärer, som Carl Mil
les, Isaac Grünewald mfl. Konserthuset 
är/var främst avsett för att hysa konserter 
med världsberömda musiker samt den årliga 
nobelfesten. Men även idrotten har fått plats. 
Djurgårdens brottare deltog i SM-tävlingar 
som hölls här under 1940-talet.

28. GCI — GYMNASTISKA CENTRAL
INSTITUTET

Hamngatan 19. Byggnaden revs i slutet av 
1950-talet i samband med den stora omda
ningen av Norrmalm. På platsen ligger nu 
Kulturhuset vid Sergels torg.

Inflyttningsklart 1913 i den av Kronan ägda 
Styckgjutaregården, vilken finns på en karta 
från 1733. GCI var en föregångare till dagens 
GIH.

Under 1950-talet spelade DIF bordtennis i 
huset.
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29. KLARA FOLKSKOLA
Vattugatan. Byggd 1912; riven 1965.

Skolan innehöll lektionssalar och två gym
nastiksalar. Bordtennis spelades här under 
1950-talet.

30. PONTONJÄRGATAN 33 
Kungsholmen. Byggt 1931. Arkitekt: Björn 
Hedvall (1889-1982).

I detta funkishus med 6 våningar inreddes 
källaren 1936 till en plåtslageriverkstad. I feb
ruari 1944 fick boxningssektionen flytta in i 
de lokalerna. Detta blev boxarnas fasta punkt 
ända fram till 1975. Orsaken till att man då 
lämnade Pontonjärgatan var att en hyresgäst 
klagat på bullret från slag på sandsäckar och 
päronbollar.

31. KRONOBERGSGATAN 33 
Kungsholmen. Byggt 1972—75.

När boxarna fått lämna Centralbadet på 
grund av ombyggnaden där, fick man fatt i en 
lokal i garageplanet på Kronobergsgatan 33. 
Dit flyttade sektionen 1986, och här har box
arna Europas kanske bäst inredda tränings
lokal med bland annat bastu och stort kök. 
Själva träningshallen är rymlig, luftig och 
fylld av livlig aktivitet.

32. STADSHAGENS IDROTTSPLATS
S:t Göransgatan. Invigd 1931.

1979 fick man både uppvärmd konstgräs
plan och uppvärmd grusplan samt nya om
klädningsrum. Sedan dess har DIF-fotbol
lens damer, herrar och juniorer sin vinterträ
ning (januari—mars) här. En del matcher 
spelas också på Stadshagen. Man har inte ve
lat flytta till de nybyggda omklädningsrum
men, utan trivs bra i de gamla från 1930-talet, 
där det även finns en servering.

33. KARLBERGSSLOTT
Solna. Byggt 1638. Ombyggt 1678—80. Arki
tekt: J. De la Vallé (1620—96). Utbyggnad för 
krigsskola 1793. Arkitekt: Carl Christopher 
Gjörwell (1766-1837).

Gymnastiksal och omgivande terräng, Ko
hagen eller Pampas var träningsplatser för 
fotbollssektionen under en följd av år på 50-
talet. Bland annat 1955, då DIF blev svenska 
mästare för första gången under modern tid.

Till och med utkanterna av Birkastan ut
nyttjades för fotbollens löpträning under 
vintern. Ett lemmeltåg drog fram genom ga
torna (bla Karlbergsvägen). Den första i ra
den hade en ficklampa med vitt sken och den 
siste en med rött sken — lampan vänd bakåt 
— för att skydda sig i trafiken.

Under 1940—50-talen hade även ishockeyn 
sin försäsongsträning här.

34. KRISTINEBERGS IP
Kungsholmen.

Under 1940-talet spelade ishockeyns A-lag 
vissa hemmamatcher här.

35. SANKT ERIKSPLAN 5
Vasastan. Byggt 1927.

Efter sejouren i Nalenhuset fick boxarna 
flytta in i källarlokalen på Sankt Eriksplan 5 
och dela den med Narva boxningsklubb un
der första hälften av 1930-talet. I denna lokal 
utövas det fortfarande boxning. För närva
rande håller IK Balders boxare till här.

36. VASAPARKEN
Anlagd 1937. Arkitekter: Holger Blom, och 
Erik Glemme.

Damerna tränade bandy och spelade även 
matcher i Vasaparken 1937—1974. Aktivite
terna var ofta förlagda till tidig söndagsmor
gon, och man hade en stor och trogen publik.

37. BIRKAHALLEN
Birkagatan 16. Byggd 1967.

Bowlinghallen invigdes 1970 och är belä
gen i källarplanet på ett 7-vånings flerbo
stadshus. Med sina 17 banor är det Stock
holms näst största bowlinghall. Här tränade 
DIF:s bowlare 1970—1976.

30. Pontonjärgatan 33
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38. DÖBELNSGATAN 97
Vasastan. Byggt 1910; rivet 1971.

Detta torde vara DIF:s mest legendariska 
klubblokal—brottarnas hem under nästan 50 
år. 1923 kunde man flytta in i källaren till det 
sex våningar höga bostadshuset i hörnet Dö
belnsgatan/Frejgatan.

I början, åren 1924—29, delade man den 
140 m2 stora lokalen med DIF:s boxare. Efter 
varje träning plockades brottarmattan bort 
för att ge plats åt boxarringen. Man värmde 
vatten på en kamin fram till 1950, då huset 
moderniserades och en dusch installerades. 
Att brottarna trivdes i denna lokal är allmänt 
omvittnat. Sammanhållningen var mycket 
god. Efter träningen gick man ofta till kondi
set i hörnet Sveavägen/Frejgatan, där de 
yngre brottarna fascinerat lyssnade till de 
äldres erfarenheter. Boxningssektionen stan
nade på Döbelnsgatan tills huset skulle rivas. 
På platsen finns numera ett flerbostadshus 
byggt på 1970-talet.

För att finansiera verksamheten sålde sek
tionen bl a rotfrukter i trappan till lokalen. 
Fotbollssektionen tränade brottning i lokalen 
under 50-talet för att stärka fysiken och ba
lansen. Begreppet järnkaminer myntades 
följdriktigt i mitten av 50-talet.

39. SOLNAHALLEN
Hotellgatan 11, Solna centrum. Byggd 1963.

DIF-bowling 1978—80. Bowlingverksam
heten i hallen är nedlagd sedan 1986.

40. RÅSUNDA FOTBOLLSSTADION
Solna. Invigd 1938; om- och tillbyggd; senas
te invigningen i april 1985. 38500 läktarplat
ser.

Råsunda är sedan länge Sveriges främsta 
landskampsarena i fotboll. Finalen i fotbolls-
VM 1958 utgör den verkliga höjdpunkten i 
arenans historia. En annan, kommande, 
höjdpunkt blir EM i fotboll 1992.

På AIK:s hemmaarena spelade DIF sina 
publikrikare hemmamatcher på 50- och 60-
talen.

På grund av ombyggnaden av Olympiasta
dion 1989—90 spelade DIF alla hemmamat
cher på Råsunda dessa två säsonger samt hal
va säsongen 1991.

41. TRANEBERGS IDROTTSPLATS — 
TRANAN

Bromma. Invigd 1911.
Efter erbjudande från Stockholms stad fick 

DIF ett arrendekontrakt på ett ”område på en 
höjd strax bortom Tranebergsbron med fri 

41. Tranebergs IP
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och härlig utsikt öfver såväl Mälaren som Ulf
sundasjön”.

Kontraktet var på 25 år, och när tiden löpt 
ut 1935 sade Stockholms stad upp kontraktet 
med motiveringen att det skulle byggas hög
hus på området. Men några hus byggdes ald
rig. Idrottsplatsen finns således kvar, utan att 
för den skull ha något med Djurgårdens IF att 
göra. Läktaren som tidigare fanns på områ
det revs i samband med att DIF lämnade id
rottsplatsen.

42. NYBOHOVSBACKEN
Aspudden. Invigd 1967.

Slalomåkarnas hemmabacke 1971—1978. 
1972 anordnades SM i slalom här och tävling
arna samlade 20000 åskådare. Sedan 1985 be
drivs ingen verksamhet på platsen.

43. ZINKENSDAMMS IDROTTSPLATS 
Ringvägen 16. Invigd 1937.

1986 fick isbanan på Zinken tält. Den är se
dan dess arena för djurgårdshockeyns A-, B- 
och pojklag. Här både tränar man och spelar 
matcher. Konståkningen nyttjar också isen 
parallellt med träningen på Stora Mossens IP 
och ett antal andra isar i Stockholmstrakten.

Hösten 1990 övergick Zinken i Hammarbys 
regi.

44. SÖDRA LATIN
Södergatan 14. Byggt 1891.

Tvillingbyggnad till Norra Real på Roslags
gatan. Handbollsträning i gymnastiksalen på 
1960-talet.

45. MEDBORGARHUSET/ 
FORSGRENSKA

Medborgarplatsen. Byggt 1936—39. Arkitekt 
Martin Westerberg (1892—1963).

Medborgarhuset innehåller samlingssalar, 
simhall, gymnastiksal, bibliotek mm. Bygg
naden fick aldrig den pampiga invigning, 
som var planerad till den 2 december 1939, i 
och med ”att världshändelserna kommit så 
nära”. ”Då kung Gustaf V ej kunde komma 
till Söder denna dag, avslutades invigningen 
med att människor i tusental tågade till Borg
gården och bringade kungen och Söder sin 
hyllning.”

Högst upp i det mellersta huskomplexet i 
gymnastiksalen hade Djurgårdens hand
bollsflickor A, B och C, träning 1960—1974.

46. ERIKSDALSHALLEN
Ringvägen 70. Invigd 1941. Arkitekter: Nils 
Ahrbom (f 1905) och Helge Zimdahl (f 1903).

1941/42 hade man i Eriksdalshallen uppvis
ning i backhoppning på en inomhusbana av 
såpad masonit.

46. Eriksdalshallen

Detta är annars DIF-handbollens och box
ningens tävlingsarena. Det har spelats hand
boll här sedan 1940-talet. Även damhandbol
len nyttjade lokalen 1940—1960.

1959 arrangerade Djurgårdens IF SM i 
bordtennis i hallen. Framgångarna blev stora 
för föreningen. Bland annat vann Björne 
Mellström singeltiteln och damerna tog hem 
lagguldet.

47. ENSKEDEHALLEN
Simlångsvägen 20, Johanneshov. Invigd 1960.

Bordtennisens och damhandbollens hu
vudarena alltsedan 1960-talet. Också brottar
na och boxarna har många av sina tävlingar 
här.

48. SÖDERSTADION
Sandstuvägen, Johanneshov. Byggd 1966; 
en mindre ombyggnad skedde 1989.

Bandyn hade både träning och matcher på 
Söderstadion 1970—1982, när vädret så tillät. 
Träningen förlades till sen kvällstid, men 
stämningen under söderstadionepoken var 
gemytlig. Man spelade ofta kort tillsammans 
för att gå ner i varv efter träningen.

Även A-laget i fotboll har spelat matcher på 
Söderstadion.

49. JOHANNESHOVS ISSTADION — 
HOVET

Byggd 1955. Arkitekt: Paul Hedqvist (1895— 
1977).

Den ursprungliga arenan var öppen och 
mindre än den är idag. 1963 fick den tak, sam
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tidigt som läktarplatserna utökades till 
17000. Fyra ishockey-VM har gått av stapeln 
på Hovet, åren 1963, 1969, 1970 och 1981.

Johanneshovs isstadion räknas till DIF:s 
klassiska arenor. Här har ju landets fram
gångsrikaste ishockeylag huserat alltsedan 
1955. Trots att de flesta matcherna numera 
spelas i Globen, upplever många att det gam
la Hovet är DIF:s andliga hem. Man byter till 
exempel fortfarande om här före spel.

Djurgårdens konståkare samt juniorer och 
ungdomsishockeyn tränade under åren 
1964—1986 i den lilla träningshallen som låg 
söder om arenan. Den revs 1986 för att ge 
plats åt Globen.

När Johanneshov kom till 1955 användes 
även denna bana för ungdomslagen.

50. GLOBEN
Johanneshov. Byggd 1986—89. Ritad av 
Svante Bergs arkitektkontor.

49. Johanneshovs isstadion

50. Globen
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Stockholms och Djurgårdens IF:s moder
naste arena med plats för 13850 åskådare un
der hockeymatcher. DIF invigningsspelade 
mot AIK tisdagen den 21 februari 1989. Djur
gården vann klart: 7—2.

Emellanåt tränar hockeyn i Globens annex, 
främst A-laget och juniorlaget.

51. HAMMARBYBACKEN
Johanneshov. Anlagd 1917 med ett antal om- 
och tillbyggnader bland annat 1936, 1951,
1956. Den senaste invigningen var 1989.

Från att ursprungligen ha varit en skidhop
parbacke är nu Hammarbybacken enbart sla
lombacke. Den bjuder på en storslagen utsikt 
över hela Stockholm.

DIF förvaltade hoppbacken 1940—1960 och 
var arrangör för SM i backe 1951. Slalomens 
damer och herrar hade här hemmabacke 
1964—1971 samt 1978—1984. För närvarande 
har salomsektionen inga planer på att kom
ma tillbaka hit. Längdåkarna använde ter
rängen runt backen på 1940-talet.

52. KÄRRTORPS IP
Försäsongsträning under 70—80-talet för is
hockeyns A-lag.

53. KUNGSBERGA GÅRD
Färentuna.

Bobsleigh 1971—1984. Träning skedde i 
Carl-Erik Jätten Erikssons egen bana på hans 
gård Kungsberga. Där hade man startträning 
1—2 gånger per vecka. Jätten deltog i sitt sista 
OS 1984 och slutade sedan med bobsleigh. 
Sektionen är numera vilande.

54. SIBELIUSGÅNGEN 8
Akalla. Byggt 1973.

I entréplanet till ett 12-vånings flerbostads
hus i Akalla har cykelsektionen sin klubblo
kal idag.

55. SPÅNGA IDROTTSPLATS
Solhems Hagväg 2, Spånga. Anlagd 1977.

Bandy 1978—1982. Här likväl som på Sö
derstadion var träningen förlagd till sen 
kvällstid. Stora och bra utrymmen stod till 
DIF:s förfogande på Spånga IP.

56. SUNDBYBERGSHALLEN
Tulegatan 64. Invigd 1959.

Handbollsträning för herrar på 1960-talet.

57. ÅKESHOVSHALLEN
Bergslagsvägen 58—60. Bromma. Byggd 1963.

En simhall med två bassänger byggdes
1959. Fyra år senare stod idrottshallen med 
fyra gymnastiksalar med vikväggar klar. Det 
finns läktarplatser för 1000 åskådare. Sedan

51. Hammarbybacken

53. Kungsberga Gård
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57. Åkeshovshallen

1970 är hallen hemvist för brottarna. Här har 
man både träning och tävlingar. Hos brottar
na hade bobsleighlaget sin styrketräning 
1965—1984. Boxarna har tävlingar och dam
fotbollen har vintertränat här.

58. STORA MOSSENS IDROTTSPLATS 
Västerled, Bromma.

Fotbollsträning — vinter och vår — i tält och 
grusplan under 60—70-talet. Alla tränings
matcher på hemmaplan spelades här.

Konståkning i ishallen som byggdes 1977 
— både träning och tävlingar, samt ishockey
träning.

63. Norstugan

59. VÅRBY BOWLINGHALL
Bäckgårdsvägen 47, Vårby. Byggd 1973.

Bowlarnas hemvist sedan 1980. Hallen är 
belägen i markplanet till ett flerbostadshus 
och har 16 banor.

60. HÖGDALSHALLEN
Rangstaplan, Högdalen. Byggd 1971.

Handboll, damer på 1960-talet.

61. GUBBÄNGSHALLEN
Gubbängstorget. Byggd 1957. Arkitekter: 
Helge Zimdahl och Einar Lovén.

Innehåller två planer samt två motionshal
lar. Handboll damer, på 1960-talet.

62. HÖGDALSTOPPEN
Högdalen. Invigd 1972, därefter kontinuer
ligt påbyggd.

Från 1989 slalomträning.

63. NORSTUGAN
Ågesta.

Det gamla torpet var orienterarnas repli
punkt och träningsställe från 1937 och många 
år framåt.

64. HÖJDENS FRILUFTSGÅRD 
Bondvägen. Byggd 1939. Haninge.

Sedan 1968 arrenderas Höjdens frilufts
gård av DIF. Den är belägen i ”Stockholm sis
ta vildmark” och omfattar 100 m2 med källa
re. Övre plan består av en storstuga och kök 
samt en altan, källaren är utrustad med bas
tu. Det är tänkt att gården skall vara en ge
mensam klubbstuga för samtliga sektioner. 
Men hittills har inte många utnyttjat den.

65. SALTSJÖBADENS VINTERSTADION 
Sveriges första vinterstadion med samlad 
vintersport. Anlagd 1894; ombyggnader 
1904, 1907, 1910, 1931.

Vintersporten i Saltsjöbaden började 1893 
med skridskosegling på Baggensfjärden, 
skridskoåkning på Neglingeviken och kälk
åkning i en närliggande backe. Senare till
kom bandy, rodel, bobsleigh, ishockey mm. 
1895 uppfördes Sveriges första hoppbacke av 
Järnvägsbolaget i samarbete med DIF, Djur
gårdarna fick fria resor på Saltsjöbanan till 
och från träning och tävlingar. Djurgårdens 
medlemmar hade till och med en egen läktare 
nedanför den kungliga. Man använde hopp
backen parallellt med Fiskartorpsbacken. 
Idag finns dock ingen hoppbacke i Saltsjöba
den.

Djurgårdens IF:s 40-årsjubileumsfirande 
hade sin tyngdpunkt i Saltsjöbadstävlingar
na i februari 1931. Då var backen återigen om
byggd av djurgårdarna.



SPELPLATSER ― MÖTESPLATSER FÖR DJURGÅRDARE 301

I den omgivande terrängen hade längdskid
åkningen 1917 fått blå, gula och gröna skid
spår av olika längd och svårighetsgrad. 1925 
tillkom det röda spåret — 1 mil långt. 1936 an
lade DIF den första slalombacken, 300 meter 
lång och 60 meter hög. På ishockeybanan 
spelade Djurgården mellan 1922—1934.

Av den forna vinterstadion finns idag en
dast slalombacke och rodelbana kvar. Planer 
finns dock på att förlänga backen och att byg
ga hus för servering, skiduthyrning samt 
omklädningsrum.

66. IDROTTSINSTITUTET BOSÖN
Sotudden 1, Lidingö. Togs i bruk 1939; invig
des 1944; kompletteringar 1973, 1979.

Anläggningen omfattar idrotts- och sim
hall, elevbostäder, idrottsplats, träningsba
nor. Alltsedan 1989 får DIF träna fotboll un
der tiden som Olympiastadion byggs om. 
Planen har särskilt ställts i ordning för Djur
gårdens räkning.

Dessutom har ishockeyns A-lag försä
songstränat här.

67. ÅKERSBERGA
Hackstavägen.

Från och med 1982 tränar Djurgården ban
dy — när vädret tillåter — på en plan intill id
rottshallen i Åkersberga. Bandyn har alltså 
dragit norrut, kanske i hopp om bättre vint
rar!

67. Åkersberga

68. BARNENS Ö
Ungdomsläger för fotboll under augusti må
nad. Fotbollsskola sedan slutet av 60-talet.

69. DOMARUDDENS FRILUFTSGÅRD 
norr om Åkersberga.

Träningsplats för A-lag i fotboll på 70-talet.

Britt-Marie Bredberg f 1944. Kulturvetare med 
inriktning på bebyggelsehistoria och kulturmiljö
vård. Byggnadsantikvarie i Österåkers kommun.

65. Saltsjöbadens Vinterstadion
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SANKT DJURGÅRN OCH 
TIDNINGSDRAKARNA

DJURGÅRDEN PÅ SPORTSIDORNA

D
jurgården åldrades tidigt.

Redan på 40-talet var Djurgården 
”gammalt”.

Oavbrutet talades det om ”gamla Djur
går’n” i sportspalterna. Det är ”gamla Djur
går’n” hit och ”gamla Djurgår’n” dit och 
”gamla Djurgår’n” som vunnit mot alla odds 
genom att lyfta sig i håret och inte ta skeden 
i vacker hand.

Aldrig att det skrevs om ”gamla AIK”, el
ler ”gamla Örgryte”, fast de föreningarna 
var äldre.

Det hade sina skäl. Dessa har med en tidigt 
präglad bild av Djurgården att göra, den som 
kännetecknades av ungdomlig kämpaglöd 
och gåpåaranda. Men också en sorts kärn
svensk redobogenhet och hårda men ärliga 
tag.

Dagens Nyheters Mr Jones skrev i med
lemstidningen Djurgårdarens jubileums
nummer 1931 att han i ”Djurgårdens ’ansik
te’ ser energiska linjer, slutna läppar över ett 
starkt bett, rynkad panna, stridslust i blic
ken, där segerviljan glimtar skarpare än sin
net” . Signaturen Fix i Nya Dagligt Allehanda 
menade att han ”alltid tyckt sig finna att det 
är något rejält och gammalsvenskt hederligt 
över Djurgården”, Bengt Ahlbom i Stock
holms-Tidningen tyckte sig i Djurgården se 
en förening som ”orubbligt siktat mot de id
rottsliga idealen och motstått tidens lockelse 
till dans kring guldkalven”. Industri- och id
rottsledaren Elof Ericsson tyckte sig, när han 
blickade bakåt på sin ungdoms idrottserfa
renheter se Djurgårdens själ avspeglad re
dan i dräkten: ”Det var en ’tung’ dräkt, var
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ATT VARA
djurgårdare
En fotbollsoutsider har för länge se

dan skapat sig ett bestämt intryck av 
det släkte som heter djurgårdare. DIF-
frälsta kolleger har helt och fullt över
tygat om att det är någonting alldeles 
speciellt. Gamla Djurgår’n — det är 
gänget med verkliga supporters, herrar 
som klär sig i lackskor och stärkkrage 
vid varje match och som håller på de 
sina i vått och torrt utan att ens snud
da vid tanken på det hat som så ofta 
griper AIK-anhängarna.

Bleka — behärskade.
Det var alltså med vissa förväntnin

gar man bänkade sig på Stadions press
läktare, vilken inom parentes var täm
ligen tom nu när de ständiga ”hyres
gästerna” från Djurgår’n fanns nere 
på planen. Och förväntningarna kom 
inte på skam. Ytterligt bleka men fullt 
behärskade tågade herrar djurgårdare 
in, och kuriöst nog placerade sig de 
randigas lidelsemättade supporters 
långt ifrån varandra — troligen för att 
inte hetsa upp varandra så att bägaren 
rann över. Gamla oldtimers kom åt
minstone själsligt i cylinder och frack, 
och det nya gardet hade i varje fall 
byxor och slips nypressade — och blek

En lirare i smoking, fast ingen smokinglirare — Gösta 
Knivsta Sandberg.

I frack och cylinder

Djurgårdens trogna supporters av 
anno sekelskiftet hade mött upp i 
frack och cylinder. Det mystes en 

hel del under preussarna och 
helskäggen.

ken grann eller insmickrande. Men den var i 
stället ett passande hölje till den hårda och 
okuvliga makt som fanns innanför tröjan på 
Djurgårdens spelare. Jag sade ’okuvliga’, ty 
Djurgården var inte oslagbart. Men klubben 
var just okuvlig”.

Poängen är att detta var en stil som under 
en period gav utdelning, men sedan inte 
gjorde det längre.

Epitetet Gamla Djurgår’n uttalades under 
40-talet med ömheten och det vänliga överse
endet som brukar visas pensionärer. Old
timers som ska respekteras men inte riktigt 
behöver tas på allvar. Deras storhetstid är 
passerad, de vet det själva och det är förut
sättningen för omgivningens vänlighet.

Så tycktes sportjournalisterna se på Djur
gårdens IF på 40-talet. Alla skulle förneka
det. Man skulle hänvisa till djurgårdsekarna. 
Att ”gamla Djurgår’n” var en förkortad 
omskrivning för ”de gamla djurgårdsekar
na”. Den karakteristiken användes också 
ibland. ”Djurgårdsekarna” var en symbol 
för något stabilt. Något man inte rubbar i 
första taget.

Snart skulle det bli ”järnkaminer” istället.
Bägge schablonerna har historiska anor, 

som framgår av Mats Hellspongs artikel. Var 
AIK ”smokinglirarna”, så har Djurgården 
alltid spelat i ”blåställ”, också mentalt. Djur
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gårdarna var hårda och kantiga redan på 10-
talet och flyttade inte på sig. De injagade 
skräck i Torsten Tegnér genom att fara fram 
som ilskna noshörningar, utan finess. Djur
gården var så föga gentlemannamässigt att 
man satsade stenhårt på att vinna.

Det ryktet fick man som sagt på 10-talet, 
den tidiga storhetstiden. Tog hem SM i fot
boll 1912, 1915, 1917, 1920. På den tiden av
gjordes SM i cupform.

Men 20-, 30- och 40-talen gick knackigt, åt
minstone för fotbollen. På 20- och 30-talen 
var man uppe en säsong per decennium i all
svenskan och åkte ur direkt. I slutet av 40-
talet tre och en halv säsong, om man räknar 
med höstsäsongen 1949. Man hade inga 
landslagsmän, utom den från Brage värvade, 
legendariske yttern Stig Nyström, och mål
vakten Ove Nilsson som gjorde tre lands
kamper åren 1943—1951, varav en medan 
han var kvar i Halmstad.

Bilden ”gamla Djurgår’n”, med allt vad 
den inrymde hade med andra ord skäl för sig. 
Sportjournalistikens tongivande namn var 
äldre herrar som varit med länge. De mindes. 
Flera hade varit aktiva, och spelat mot Djur
gården i fotboll och bandy. De flesta av de le
dande pennorna var därtill AIK:are av föd
sel, ohejdad vana eller idrottslig praktik. Det 
var lite upproriskt att vara djurgårdare, en re
volt mot det guldkantade och fina. Hammar
byare var ingen.

Dessa äldre herrar kunde konstatera att 
Djurgården inte var vad det varit. Det var ett 
lag som kämpade men utan att nå ända fram. 
Djurgården var ohjälpligt i skuggan av de 
unga kometerna IFK Norrköping och Malmö 
FF. Storhetstiden låg 30 år bakåt, i den me
ningen var Djurgården gammalt.

Också i ishockey stod man länge i skuggan 
av två andra Stockholms-lag, IK Göta och 
Hammarby.

Järnkaminerna abonnerar 
på framgång

Allt detta skulle drastiskt ändras på 50-talet.
Då började Djurgården abonnera på SM-

tecknet i ishockey. Vann man inte så var man 
åtminstone i final. Namn som Sven Tumba, 
Lasse Björn, och Roland Stoltz bidrog starkt 
till att föra upp Tre Kronor i världstoppen och 
att göra ishockeyn till en folksport.

Men 50-talet var framför allt decenniet då 
”järnkaminerna” föddes.

Vem som myntade begreppet är okänt. Det 
slog genast an, blev en schablon över en natt. 
Det skulle komma att sitta i länge. Djurgår
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Med darr på rösten.

D jug ån! Du gamla, Du kära.
Dig vill jag trohet svära.

Tänk vad Du kunde.
Himmelen sjunde!

O, får jag trunkarna bära!!

efter en avrivning i isvaken och en väl använd 
natt med tagelskjortan på. De skapade det 
splitternya begreppet Järnkaminerna.”

Begreppet var nytt, men som sagt inte de 
associationer det gav upphov till.

Det var ett gammalt Djurgården som åter
fötts i ny gestalt.

Kom därtill att ishockeybjässarna Lasse 
Björn och Rolle Stoltz mer än väl överens
stämde med järnkaminsbilden, och schablo
nen sitter där för tid och evighet, möjlig att 
lyftas fram och vädras så fort tillfälle ges.

I en modernare tid är det framför allt tre 
namn som skulle kunna kvalificera sig för 
den hallstämpeln, Sven Lindman, Tommy 
Berggren och Claes Cronqvist.

Men det spelar liksom ingen roll. Inom 
journalistiken, kanske framför allt sportjour
nalistiken älskar man schablonen, uttrycket 
som enkelt sammanfattar allt och ger de tyd
liga associationerna. Om det stämmer eller ej 
är mindre intressant än att läsaren känner 
igen sig.

JÄRNSPISAR PÅ 
SPARLÅGA

DÅ HIF FICK 1-1
den var och förblev ”järnkaminerna”, som 
AIK förblivit ”smokinglirarna” också sedan 
smokingliret körts över av en utveckling mot 
högre tempo och rörlighet.

Och visst, Djurgården hade på 50-talet ett 
lag av fysiskt starka spelare, varav fyra bru
kar framhållas som mer järnkaminer än and
ra: Sigge Parling, Knivsta Sandberg, Jompa 
Eriksson och senare Tjalle Mild. Inte så att de 
var ojusta. De klev bara inte undan. De stod 
pall. Ingen sprang omkull dem.

En del hade de gratis, men framför allt var 
50-talets Djurgården en träningsprodukt. En 
lagmaskin. Det brukar sägas att Djurgården 
”sprang” hem allsvenskan 1954/55 (på den 
tiden spelade man höst—vår). På ett vis är det 
sant. Man tränades stenhårt av engelsk-ki
nesen Frank Soo, av många karakteriserad 
som ”den förste moderne fotbollstränaren”. 
Kanske var också parhästen Anders Bernmar 
den första moderne fotbollsledaren. Man 
kan med fog citera Lars-Gunnar Björklunds 
festliga formulering i denna boks 50-tals ka
pitel:

”Dessa båda herrar hatade varje form av 
känslopjunk. Deras största njutning var san
nolikt en barfotapromenad på glödande kol 

Claes Cronqvist begrundar sitt öde i pressen.
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Frågan är hur pass mycket ett lag präglas av 
en sådan bild, och framför allt hur publikens 
förväntningar gör det. Om inte schablonen 
till slut, på något plan, blir en självuppfyllan
de profetia.

Att det fungerar så på publiken kan man 
nog utgå från. Fotbollspubliken går inte på 
en djurgårdsmatch för att se smarta tunnlar 
och klacksparkar. Man går däremot på en 
hammarbymatch och förväntar sig tunnlar 
och klacksparkar. Det spelar ingen roll att 
Stefan Rehn också som djurgårdare var en 
tekniker av rang eller att Ulf Eriksson i Ham
marby var mer snabb och hård än teknisk. I 
publikens förväntningar och till och med i 
matchreferaten blir rollerna lätt ombytta.

Då är det tunnlar på Söderstadion fast 
hammarbybackarna sparkar i gräset, och 
hårda tag på Stadion oavsett läckra dribbling
ar och skruvade skott i bortre burgaveln.

Från pressjubel 
till tidningsgnäll

När Djurgården ”sprang” hem allsvenskan 
1954/55 så hälsades det med jubel i stock
holmspressen. Det var trots allt första gång
en på drygt 15 år som guldet gick till huvud
staden, senast skedde det när AIK vann 1937. 
Fast de flesta ledande sportjournalister var

Sigge Parling

Djurgårdare i landslaget: Jompa Eriksson, Birre Ek
lund och Knivsta Sandberg, trea, fyra och femma fr v.

AIK:are gladdes man åt alliansbroderns 
framgångar, enligt principen att när det reg
nar på prästen faller det också en del på kloc
karen.

I färskt minne hade man därtill Knivsta 
Sandbergs rökare mot Skottland 1952, ett av 
de mest legendariska målen i svensk fotbolls
historia. I fotbollslandslaget dök djurgårdare 
upp av och till: Cacka Andersson, bröderna 
Hans och Stig Tvilling, Hinken Holmberg 
(senare hammarbyare), Jompa Eriksson, Bir
re Eklund, Arne Larsson, Birger Stenman, 
och två namn som blev mer eller mindre bo
fasta: Sigge Parling och Arne Arvidsson. 
Sven Tumba drog på sig fotbollslandslagets 
tröja nr 9 1956, mot Norge borta. (Att det inte 
gick värst bra framgår av det i pressen mynta
de men snabbt bortglömda smeknamnet 
”Norgehjälpen”). AIK mönstrade under 
första halvan av 50-talet bara fyra nya lands
lagsnamn: försökskaninerna Ivan Bodin och 
Bertil Johansson — en match var — Kurt Lian
der och Kurre Hamrin.

Men fortfarande fann man inom pressen 
synen på Djurgården som något av en lille
bror. En uppstickare. Det var ett gammalt 
synsätt som gick igen. På ett paradoxalt vis 
hade Solna-klubben AIK redan från början
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Från Halmstad ux423 27/26 11/10 1959 17.03

=Lx36= Svenska Fotbollsmästarna
Gillet Stockholm

Gnaget var idag som sämst

Ni placera Eder främst

Drick Er segers sprattelvatten

Våran lott är svart som natten

Torsten Tegnér

Exp. av:..............gre.....
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Man kom under fund med att 
äfven A. I. K:aren var en 
människa och hans inre ej på 
långt när så svart som hans fot
bollströja. De som förut endast 
varit tricsande bluffmakare, 
fotbollsspelets clowner och 
hållning slösa, handtrycknings
sugna parodier på idrottsmän 
blefvo snart föremålet för vår 
intensiva dyrkan.

Ur Djurgårdens Idrotts-Förenings Medlemsblad 1916. 
Efter det blandade stockholmslagets seger över Dan
mark blir synen på AIK positivare. Märk att redan här 
markeras skillnaden mellan de rättframma djugårdar
na gentemot de ”tricsande” och ”handtryckningssug
na” AIK:arna.

en lite aristokratisk överklassframtoning, det 
var ”de guldkantade” med ”stenhus”, det 
var som sagt ”smokinglirarna”, medan ös
termalmsklubben Djurgårdens framtoning 
var närmast proletär. Det var de fysiskt tuffa 
grabbarna som satsade allt och spelade för li
vet och lite till.

Det kunde väcka en viss, lite motvillig be
undran. Det kunde också vändas emot laget.

Hälsades Djurgårdens allsvenska guld 
med pressovationer, ja närmast orgier i 
stockholmsk lokalpatriotism, så smög sig vis
sa bitoner in när föreningens framgångar 
fortsatte. ”Föreningen Djurgårds-hatets vän
ner” vädrade morgonluft, det skrevs alltmer 
om nedbusning och spelförstörare och råa 
tag.

Sådana tongångar har under årens lopp 
upprepats med jämna mellanrum. Den 
Knivsta som var en kämpande viking i lands
laget var en buse i allsvenskan. Inom ishoc
keyn gällde detsamma för Lasse Björn och se
nare, på 80-talet, Håkan Södergren. Så fort 
det skedde en förlöpning från någon enskild

AIK-hatets vänners emblem.
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Förbundsman till attack:

”STOPP A 
DJURGÅRNS

BUSAR”
Storm kring fotbollsmästarna

FLYKT 
dramats final 
Nu har de ett 

HEM IGEN!

spelare blev detta i media gärna till produkter 
av ”djurgårdsandan”.

”Stoppa Djurgårns busar” skrek en Ex
pressen-löpsedel 1967, och det var varken 
första eller sista gången som djurgårdare var 
synonymt med busar. Djurgården ”har fått 
en smart uträknad förbrytarfotboll sanktio
nerad. Av domare och sportpress” röt Birger 
Buhre i Sydsvenskan 1981, och som om det 
inte räckte med det: ”De är kallhamrade sa
botörer av fotbollsspelets etik och idé”. Leif 
Boork beskylldes av och till för att instruera 
ishockeylaget att spela medvetet ojuste.

I sanningens namn ska sägas att ”Djur
gårdshatets vänner” alltid haft en motsvarig
het i ”AIK-hatets vänner”. Det är kanske 
inte så konstigt med tanke på att det rör sig 
om sedan länge rätt jämbördiga konkurren
ter. Något ”Hammarbyhatets vänner” har 
aldrig synts till. Tvärtom kan man undra om 
inte Hammarby periodvis blivit älskat till 
döds.

Men busstämpeln har de två andra stock
holmslagen sluppit ifrån, oavsett vad enskil
da spelare tagit sig för. Matte Werner var inte 
alltid Guds bästa barn på plan, inte Dala 
Dahlqvist heller.

Idrottsaffärer 
sätts under lupp 

På 80-talet kom en ny form av journalistik, 
inom allmänjournalistiken men också inom 
sportjournalistiken. Nyckelordet för dagen 
var ”affärer”, med underavdelningarna 
”pengarna” och ”kampen om makten”. 
Den kom i hög grad att prägla massmediabil
den av Djurgården under detta decennium.

När Åke Ortmark 1967 skrev boken ”Makt
spelet i Sverige” trampade han jungfrulig 
mark. Innan Ortmark fanns varken makt el
ler maktspel i Sverige. Vissa styrde och alla 
var sams. Var inte alla sams var det åtminsto
ne inget journalister rotade i. Fasaderna hölls 
välputsade, gentlemens agreement rådde, 
bara det som skulle komma ut släpptes ut. 
Mer än kanske någon annanstans gällde det
ta inom idrotten. Det var väl egentligen bara 
UK-bossen Putte Kock och landslagsträna
ren Pepi Stroh som råkade illa ut sedan de 
tubbat waggerydsliraren Göran Lindblad att 
filma en skada i en landskamp mot Danmark.

Efter 60-talet och speciellt efter Watergate 
ser allt annorlunda ut. Det blev journalisters 
plikt och karriärmöjlighet att avslöja. Åt
minstone någonting. Alltid finns någon mot
sättning någonstans, något internt bråk att 
mangla fram i trycksvärta. Lyckan, och vä
gen till löneförhöjning är att få någon pamp 
avsatt, helst en minister. En förbundskapten 
går också bra.

Egentligen har detta alltid varit pressens 
mandat och uppgift, i egenskap av ”tredje

DJURGÅRDEN 
”BUSEN” SATT 
PÄ LÄKTAREN

Din smutsiga hockey 
äcklar mig, Boork!
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MATS SUNDINS AVHOPP

Svenskt krav till NHL-bossen i natt:

SKICKA HEM 
SUNDIN
OMEDELBART

”Mats vill 
helst hem 
till DIF!” 

SKÄMS, MATS ―
DU ÄR EN SVIKARE

- SKÄMS, MATS!
Expressens sportchef om 
sveket mot Djurgården

Sundin förlorad för Djurgården
Lagkamraterna fördömer Mats agerande och ger styrelsen sitt hundraprocentiga stöd

DJURGÅRDEN 
SÄLJER SUNDIN

statsmakt”. Men det går att söka avslöjandet 
för dess egen skull också, oavsett sannings
halten och verkningarna. Gränsdragningen 
är inte alltid lätt.

Med 80-talet befann sig sportjournalistiken 
i en ny situation. Vad som sagts eller inte 
sagts i en förenings styrelserum var mera hot 
stuff än resultatet i den senaste seriematchen. 
Och det är inte konstigt.

Idrott har alltmer kommit att handla om 
pengar. Miljonsummor bollas hit och dit. 
Den idrottsintresserade allmänheten vill veta 
hur, och på vilka grunder den eller den inve
steringen görs. Ty idag är det investeringar 
som görs, i muskler, teknik, idrottsligt know
how. Läsaren undrar varför ens favoritlag 
köper den spelaren i stället för en annan, vil
ka överväganden som finns i botten, vem 
man ska hänga om det går åt helvete.

Toppidrott har blivit så mycket allvarligare 
än förr, och det får återverkningar på alla ni
våer. Också inom medias bevakning.

För många inom idrottsvärlden var det en 
chockartad erfarenhet att inte längre befinna 
sig i en fredad zon, där presskonferensen var 
sanningens enda och slutgiltiga ögonblick 
och sportsidorna bestod av referat av de id
rottsliga prestationerna, plus resultatlistor.

Inom idrottsrörelsen möter man ofta en 
rädsla för en mer granskande typ av journa
listik. Det är vanligt att ryggmärgsmässigt se 
all offentlig kritik som osaklig och orättfärdig 
och illasinnad. Reaktionen är mänsklig och 
begriplig, men det betyder inte alltid att den 
är konstruktiv. Säkert spelar det in att idrot
ten så länge var så skyddad mot insyn och 
fortfarande håller sig med en så pass hierar
kisk beslutsmodell.

Till en del handlar det också om en genera
tionsklyfta. Äldre ledare var uppvuxna med 
en äldre journalistkader. Då skrev man om 
matcherna, inte om styrelserummets hemlig
heter, bland annat av det enkla skälet att det 
inte hände så mycket i styrelserummet.

Den sortens lite halstarriga reaktioner på 
pressens verksamhet saknades inte när Djur
gården, dess ekonomi och personalpolitik 
började sättas under lupp på 80-talet.

Samtidigt måste sägas att det som gällt för 
Djurgården också gäller näringslivet, folkrö
relserna och tom de politiska partierna: på 
maktnivån har man svårt att ta kritik, och är 
ängslig att fel saker ska komma ut.

Näringslivet har klarat sig bättre än idrot
ten, kanske för att man är smartare, kanske 
för att börsjournalisterna är lojalare än vad 
sportjournalister numera är. Ingen börsjour
nalist hårdgranskade Reefat, man lämnar 
Gyllenhammar i fred, man tar allt vad skogs
industrins män säger för gudsord.
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Djurgårdare tvingas 
löpa gatlopp

Djurgårdens IF fick däremot löpa gatlopp 
några år. Mer än någon annan förening ham
nade man i hetluften i det nya mediaklimatet.

Det började 1981 när det fattades en miljon 
i kassan och Expressen slog till med rubriker 
som ”Djurgården stinker” och ”Djurgården 
förblöder”, och så fortsatte det, fast fejden 
med Expressen rätt snart blåstes av. Det var 
några mindre lyckosamma år för Djurgår
dens fotbollslag med — som det kan tyckas i 
ett backspegelsperspektiv — några egen
domliga tränarbyten och ryckiga miljonsats
ningar åt höger och vänster. Laget åkte ur 
allsvenskan 1981 med fyra dyra nyförvärv i 
truppen, man harvade i tvåan till 1986, var 
uppe ett år och åkte ur igen för att komma till
baka året därpå. Och då med mest egna pro
dukter, främlingslegionens tid var förbi. Det 
var styrelsekriser och ekonomiska bekym
mer och hårdbevakning från media.

Det där är välkända och för en djurgårdare 
plågsamma saker.

Men att det skrevs så många elaka saker, 
med så många personliga påhopp är egentli
gen inte konstigt. Djurgårdens IF är en stor
förening, en nationell institution. Det är 
självklart att också Djurgårdens IF granskas. 
Ett visst (anti-)intellektuellt underhållnings
våld ingår då gärna i bilden.

Till detta kommer att Djurgårdens IF ligger 
i Stockholm. En förening av motsvarande 
storlek i en mindre stad, med samma fram
gångar och likartade problem hade sluppit 
lindrigare undan. Lokaltidningar är oftast 
snällare. På gott och ont. En offentlig debatt 
kan faktiskt rensa luften, bidra till att skapa 
förutsättningar för nya alternativ. I bästa fall. 
I sämsta kvarstår en infekterad och ömsesi
dig skepsis i åratal.

Bakfull älg på E4:an
Sportjournalistiken har alltså förändrats, 
helt enkelt eftersom samhället har föränd
rats. Mediasituationen har förändrats. Publi
ken på matcherna har minskat, samtidigt 
som mängden människor som ser fotboll, via 
Sveriges ångtelevision eller kanalutbudet 
har ökat.

Man skrev mer om matcherna förr. Man 
skrev annorlunda om matcherna också. 
Bland annat för att man skrev mer kunde 
man skriva annorlunda. Men inte bara där
för.

Djurgårdens ordförande:

Vi har aldrig gjort 
några svarta affärer

Djurgårdens IF redovi
sar en kapitalbrist på en 
miljon kronor trots att de 
16 sektionerna under rä
kenskapsåret 1980—81 
åstadkom en resultatför
bättring på 800 000 kronor 
jämfört med närmast fö
regående år.

Huvudstyrelsens ordförande 
Rudolf Walldén, till vardags 
verkställande direktör för KF:s 
industrisektor, säger till DN:

— Efter all smutskastning av 
klubben i pressen den senaste ti
den är det dags att lägga fram 
fakta. Miljonbristen i kassan ska 
nedbringas till noll kronor på 
fyra år tack vare ett åtstram
ningspaket på främst kostnads
sidan. Någon konkurs hotas vi 
inte av. Bara spelarmaterialets 
värde i ishockey och fotboll kan 
f ö värderas till 6 miljoner kronor 
på transfermarknaden.

Djurgårdens revisorer slog ef
ter redovisningen för räken
skapsåret 1979—80 larm och lade 
inför överstyrelsen fram en rad 
anmärkningar. Auktoriserade 
revisorn Sven Jansson anser att 
”avslöjandet” av denna rapport 
feltolkats på sina håll:

— Det är högst normalt att 
man som revisor gör anteckning
ar som ska utgöra råd till fören
ingar eller företag. I det här fallet 
påpekade vi att ishockeysektio
nen måste ta krafttag för att vän
da på sin katastrofala förlust
trend. Under det aktuella räken
skapsåret hade man gått back 
drygt 1 miljon kronor.

— Sammanlagt var bristen 
drygt 2 miljoner kronor på grund 
av en gammal skuld. Vidare an
förde vi bl a anmärkningar mot 
att såväl fotbollen som ishockeyn

Djurgårdens IF saknar en mil
jon kronor i kassan. Men om fyra 
år står klubben på noll, lovar hu
vudstyrelsens ordförande Rudolf 
Walldén.

inte öppet redovisat spelarkon
trakt, lånetransaktioner m,m, lik
nande uppgörelser. På alla punk
ter har sektionerna skärpt sig. 
Ishockeysektionen har konti
nuerligt följt upp en stram bud
get och brutit sin negativa resul
tatutveckling.

Sven Jansson förklarar också 
att redovisningen av spelarnas 
avtal har lyfts fram och att revi
sorerna fått insyn även i före
gående års handlingar.

— Det måste råda ordning och 
reda i en klubb med Djurgårdens 
stora verksamhet, menar revisor 
Jansson. Och nu har jag inga an
märkningar att rikta mot någon 
längre. Det är snarast be
undransvärt hur tex ishockey
sektionen följt våra råd Och stra
mat ät verksamheten.

För drygt ett och ett halvt år 
sedan utsattes Djurgården för

revision av skattemyndigheter
na. Inga oegentligheter upptäck
tes.

— Skattekontroller är vi be
redda för när som helst Både 
vårt redovisningssystem och av
hållande från allt vad svarta 
pengar heter håller för kritisk 
granskning, säger Rudolf 
Walldén.

Att alltför vidlyftiga värvning
ar förekommit både i fotboll, och 
ishockey, är både Rudolf Walldén 
och andra Djurgårdsledare över
ens om.

— Det är helt klart att de åt
stramningar som nu är ett måste 
leder till att Djurgården inom 
överskådlig tid inte kan ta till 
dyra storvärvningar för att kriga 
i elitens översta skikt Våra id
rottsliga framgångar, som be
hövs som stimulans för både le
dare, publik, spelare och alla tu
sentals ungdomar, ska vi nå tack 
vare satsning på nyrekrytering i 
de egna leden.

Vad Djurgården lite förenklat 
gjort är att på ledarsidan tro för 
mycket på värvningslinjen. Vare 
sig i ishockey (missat slutspel) 
eller fotboll (åker nu ur allsvens
kan) har det gett utdelning i form 
av SM-medaljer och storpublik. 
Resultat i stället: vikande intäk
ter och svångremsåtgärder.

Djurgårdens kassabrist på 1 
milj, kronor ska ses mot bak
grunden av att man under senas
te räkenskapsåret hade intäkter 
på 12 miljoner kronor. Matchin
täkter (5,5 milj.), bidrag från stat/ 
kommun, bingo, och reklam är de 
huvudsakliga inkomstkällorna.

— De kan knappast öka när vi 
ramlar ner i div. II i fotboll. Men 
genom sparåtgärder kommer vi 
ur krisen, säger Rudolf Walldén.

THORWALD OLSSON

Man skrev roligare. Det var mera av verbal 
forechecking. Man tog ut svängarna och fläs
kade på, man dribblade med språket och slog 
skruvade inlägg och brydde sig inte så myc
ket om taktiken, den på planen eller den 
egna. Man tutade och körde.

”Sump-Hugo irrade omkring på sin kant 
likt en bakfull älg som råkat hamna på 
E4:an.” Ungefär så kunde man skriva på 50-
talet, och det gör ingen numera. Bildspråket 
är borta. De egna omdömena också, i allmän
het. Sportkrönikörerna har omdömen, den 
vanlige reportern frågar tränaren vad han 
tycker om matchen. Han tycker just inget 
själv. Det skrivs mycket om taktik, sifferkom
binationer står som spön i backen och ett 
matchreferat kan se ut som en sida i småsko
lans räknebok. Om det är något referat alls, 
och inte bara efterhandssnack med målskyt
ten, alternativt kortintervju med den olyck
salige backen som avgjorde matchen med ett 
självmål. Under rubriken ”DET KÄNNS 
FÖR DJÄVLIGT!”
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Det pratas mycket skit om sportjournalisti
ken. Ibland med rätta, men nyanserna sak
nas. Det talas väldigt sällan om arbetsförhål
landena, kraven på snabb lämning, kraven 
på korthet och koncentration, kraven på en 
viss approach. Vinkel, som vi säger på svens
ka. Den enskilde journalisten befinner sig of
tast i en tvångströja, han har att leverera den 
förhandsbeställda texten på den förhands
beställda vinkeln på en förhandsbeställd tid.

Birger Buhre, känd Stockholms- och Djur
gårdshatare, var mycket klar över hur myc
ket som förändrats och han var inte glad åt 
det. Jag minns hans bistra utläggning efter 
VM-kvalskatastrofen i Prag 1985. ”Det har 
blivit så förbannat viktigt med idrott!” mutt
rade han.

Uttalat av en man som ägnat sitt liv åt id
rott, som journalist och ledare var uttalandet 
lite förvånande, och han utvecklade sin tes i 
mustiga ordalag: ”Förr skrev man om vad 
som hände. Det räckte. Nu ska allt matchas 
så förbannat, blåsas upp och göras sensation 
av och förväntningar byggas upp, och vem 
fan blir gladare av det om det går åt helvete. 
En massa redaktionschefer sitter och ska läg
ga sig i, styra och ställa, det är förhandsknäck 

och vinklingar och helvete, och stjärnan för 
dagen som ska plåtas vid nån dopfunt före 
matchen och lanseras med rubriken ”TUTTE 
LARSSON FÅR SITT ELDDOP IDAG”, och 
ingen djävel vet ens vad ordet elddop bety
der eller kommer ifrån”.

Han längtade tillbaka till de raka, långa 
matchreferatens tid. Det gör alla som var 
med. Det gör spelare jag talat med som inte 
ens var födda på 50-talet. Skriv mer om mat
cherna är ett allmänt önskemål.

Tumba showar i tjeckisk TV.

TV har gjort sitt intåg. Lill-Lappen Hellström, Sigge 
Parling, Tjalle Mild och Hans Karlsson. Tidningarna tar efter TV

Men det är ingen tillfällighet att sportjourna
listiken kommit att se ut som den gör.

Det finns ett uttryck om vilka mekanismer 
som styr vårt sociala beteende: ”folk söker 
folk”. Alltså ett evenemang som beräknas 
dra mycket folk drar därmed ännu mer folk. 
Man vill spegla sig i andra, i mängden. Sam
ma sak med läsare: läsare söker ofta sig själ
va.

På den tiden det gick mycket folk på fotboll 
gick det att skriva långt om matcherna. Läsa
ren sökte bekräftelse på att han sett det han 
sett, och gärna en uttolkning av vad han sett, 
kanske missade han något. Eller kanske ville 
han få bekräftat att journalisten var en idiot. 
Den som idag läser sportsidorna har i allmän
het inte sett matchen. Han söker förklaringen 
till vad som hänt. Det ges enklast i form av en 
nyckelsituation, en nyckelspelare.

Det är TV-estetiken som slagit igenom i 
pressbevakningen: målsituationen, målgö
raren, kanske den olycklige målvakten som 
tappat in bollen.

Man kan dra parallellen med litteraturen: 
den episka, långsamt framrullande romanen 
har konkurrerats ut av den häftiga, stimuli
fyllda, där något nytt och spännande händer 
på varje sida. Det är TV-dramaturgin som 
präglar kraven och förväntningarna, TV-
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romansyndromet, med 47 avsnitt chockarta
de förvecklingar, Sport-Extra-estetiken med 
90 minuter koncentrerat till tre där ”allting” 
händer.

Dagens människa tycks i allt mindre grad 
stå ut med tråkigheten. Förspelet på mittfäl
tet. De långa perioderna av stillastående som 
i sig bär fröet till den stora dramatiken, men 
ändå. Pang på dramatiken direkt. Avslutslä
gena, för att citera den språklige bankkamre
ren Olle Nordin.

Det ser jag som en av förklaringarna, bland 
många andra, till fotbollens vikande publik
siffror. Bara verkliga entusiaster klarar en hel 
match. En hel fotbollsmatch i TV är enklare: 
då kan man fylla tomrummen med något, öl 
eller kaffe till exempel. Eller gå på muggen. 
Missar man något viktigt finns reprisen.

Självklart är detta irriterande för den en
skilde spelaren. Han kommer inte i tidningen 
om han inte gör det spektakulära. Kommer 
han inte i tidningen har ingen sett honom, 
hur bra han än tragglat och slitit på mittfältet. 
Han känner sig missförstådd och pressen har 
svikit sin uppgift.

Men han är inte ensam i sin besvikelse på 
pressen. Inom varje förening, varje studie
förbund och politiskt parti har han själsfrän
der. Människor som tycker att det skrivs för 
mycket om annat, och för lite om just dem. 
De är trots allt trägna grävare i potatislandet, 
de gör insatser av vikt, men ingen ser det. Det 
kommer inget i tidningen, och då finns de 
inte. På varje kongress, varje förbundsstäm
ma är det följaktligen gräl om hur organisa
tionens tidning ska se ut, vad den ska inne
hålla och vad som saknas. Det är ett legitimt 
behov av självbespegling som aldrig helt och 
fullt kan tillfredsställas. Inte vad gäller den 
enskilde ombudsmannen, som skrev 14 mo
tioner och stred för sin sak. Inte vad gäller 
den enskilde fotbollsspelaren som nästan 
gjorde mål men inte kommer i tidningen. 
Och därmed inte blir bekräftad, sedd.

Han vill se sin lyckade dragning i tryck
svärta, helst på bild också. Först då blir den 
riktigt verklig. Först då finns han.

Det är klart att mycket blir fel i tidningar. 
Mycket kan ifrågasättas, vinklingar diskute
ras. Samtidigt finns en utbredd underskatt
ning av journalisters yrkeskompetens. En 
okunskap om under vilka villkor han arbetar, 
och hur mandatet ser ut. Det gäller sportjour
nalistiken och all annan journalistik.

Framför allt finns en oreflekterad föreställ
ning om journalisten som en sorts megafon. 
Men hans uppdragsgivare är läsarna, inte 
dem han skriver om. Så har det alltid varit.

Men förr då, före alla dessa skriverier om 
alla dessa affärer? När det skrevs om mat

cherna mera, när det inte rotades i förening
arnas inre liv?

Det var samma sak då. Man valde bara att 
inte nalkas vissa frågor. De var inte så brän
nande då, inte för laget, inte för spelarna, inte 
för publik och läsare. Pengarna fanns inte, jo 
de fanns fast de fick inte finnas och vilka he
derliga män brandar andra hedervärda män 
och går myndighetsärenden?

Gårdagens pressjournalistik innehöll många 
personliga stämmor i en individpräglad press
kör. Tävlingen gällde mera stilen än det safti
ga avslöjandet för det fanns just inget att av
slöja.

I sportkrönikörledet gäller samma sak fort
farande. Stilen gör skribenten, gör profilen, 
gör genomslagskraften. Det får alla leva med, 
även Djurgården.

Men det finns en tydlig, närmast dramatisk 
skillnad mellan kommentarerna kring 50-
åringen och 100-åringen: det var länge sen 
Djurgår’n var gammalt.

Gunder Andersson f 1943. Ledande litteraturkri
tiker på Aftonbladet. Skönlitterär författare. Har 
utgett ett femtontal titlar sedan debuten 1973. 
Medlem i författarkollektivet Fyrskift. Egna id
rottsmeriter: fotboll i div VII och friidrott under 
skolåren. Springer Midnattsloppet i Stockholm.
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H
eraldiken — grabbar och tjejer, spela

re, medlemmar och supporters — 
den är föreningens livspuls! Så sitter också 

DIF-märket och dunkar just utanpå tröjans 
hjärttrakt.

Det gäller att synas — det är heraldikens in
nersta betydelse.

Sen uråldriga tider, sen romarnas gladia
torspel och medeltidens tornérspel fram till 
TV-rutans tävlingar är igenkännandets fär
ger och symboler lika bestämmande för en 
identifikation som fest och ära. ”Idrotten är 
vår tids ridderlighet”, är ett uttryck från sek
lets början.

Vad vore en tävling i gråkläder? Vad vore 
olympiska spel utan prispallen?

Därifrån kan också ges dramatiska tecken, 
minns OS i Mexico 1968 där triumf och bitter
het blandades i den knutna svarta nävens 
budskap!

Idrotten är full av regler och ritualer, vilka 
är nödvändiga för att skapa en överblickbar

En nöjd Oskar Bomgren bredvid sin prissamling. 
Oskar var Djurgårdens och Sveriges bäste backhoppa
re före Lill-Einar Olsson.
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ordning. Man får till exempel inte spela VM i 
fotboll med nedrullade strumpor. Det påpe
kade den svenske domaren Erik Fredriksson 
under Italien-VM 1990.

De viktigaste synfälten är skölden (märket), 
dräkten, och priset. Ingendera får se ut hur 
som helst. Därför är också medaljgravören 
och tröjtvättaren väl så inblandade som spe
laren eller tränaren.

Om man bläddrar i hävderna för Djurgår
dens ärorika, mångförgrenade 100-åriga hi
storia märker man snart att de första decen
nierna är fyllda av tydlig omsorg om dessa 
kännetecken utåt. En idrottsförenings exi
stens skulle tydliggöras för ögat. De estetiska 
uttrycken för att ge föreningen slagkraft, var 
lika viktiga som resultaten. Genom heraldi
ken visar och bevisar man sina anspråk och 
sitt ansikte.

Var finns den medvetenheten idag med 
dräkter som flimrande reklampelare?

Djurgårdare 1898: Johan Björkdahl och Herman Jo
hansson bär det första klubbmärket, en fyruddig stjär
na.
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Skölden och märket
Från början var märket en enkel fyrauddig 
stjärna. Detta märke ersattes av Djurgårdens 
nuvarande sköld, som skapades i början av 
1900-talet. Skölden är med heraldiskt språk 
”styckad”, dvs snett skuren från nedre väns
tersida till övre högra hörnet. Färgfälten är 
gult, rött och blått. Sålunda beskrivs skölden 
av Johan af Klercker 1908:

Den blågula sköld med blodrött band 
den vilja vi ära,

med heder den föra kring skandiens land,
den trohet vi svära.

De blågula fält bära Sveriges färg,
den röda kärlekens är

Oss trohet i hjärtat och stål i märg 
de två oss lär.

Den tredje oss binder med oslitliga band, 
Djurgårdare alla.

Den skölden, den lär oss älska vårt land, 
att stå eller falla.

”Kärlekens färg i Djurgårdens sköld”, lyder 
en rubrik i tidningen Djurgårdaren 1963. De 
”barska” färgerna i den klassiska fotbolls
dräkten finns alltså inte alls i skölden. Det är 
intressant att konstatera att de nationella 
färgerna blått/gult står främst i ledet vid sek
lets början, medan kärlekens röda fält fram
hålls av en senare tid. Så är också de flesta av 
Djurgårdens tecken barn av de nationalro
mantiska strömmarna kring sekelskiftet. Ek
löv och kransar.

Klubbens initialer D.I.F. på det röda ban
det är speciellt markanta genom de rekorder
liga punkterna som skiljer bokstäverna åt. På 
en sköld ska allt vara tydligt — ingen ”gröt” 
är tillåten.

Enligt gängse heraldiska regler ska sköl
dens tecken vara lätta att uppfatta och synli
ga även på avstånd. Och defilerar man förbi 
skölden gäller samma sak; sidledes måste 
den kunna ses lika tydligt som framifrån. 
Skölden får därför aldrig avbildas ur per
spektiv. Men inte nog med detta: från sköl
dens noggranna heraldik har ärvts oskrivna 
lagar om hur ett lag ska vara uppställt vid fo
tografering. Spelarna får gärna stå i rader om 
två, tre eller flera. Det spelar ingen roll. Men 
de måste alltid avbildas rakt framifrån. Inga 
cirklar är tillåtna.

Alla har vi ju hört den anslående ”sagan” 
om föreningens bildande: hur ett tjugotal 
män samlades den 12 mars 1891 på ett kafé 
vid Alberget 4A. I trädgården utanför reste 
sig de magnifika djurgårdsekarna. Det är yt
terligare ett skäl till att eklöv och ekollon så 
ofta ingår i Djurgårdens tecken. Halv eller hel 
eklövskrans omramar märket — med starkt 
stiliserad teckning.

Djurgårdens förtjänstmedalj, Bågspänna
ren, återfinns också med krans. Denna ut
märkelse har gamla anor. Under 1900-talets 
första år fick Djurgården rätten att använda 
skulptören Christian Erikssons Bågspänna
ren på sin förtjänstmedalj. Troligen stod 
djurgårdaren och friidrottaren Josef Skog
lund modell för skulpturen som är placerad 
på Kornhamstorg i Stockholm.

Bågspännaren
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§ 9.

Beslöts att vid nämnda täflingar endast utdela 

medaljer med föreningsband (mörkblått-1jusblått) och 

att å nästkommande allm. sammanträde upptaga som Ö.S:s

förslag de blågula bandens slopande.

Sköld med krans (Djurgårdens hederstec
ken) prydde i många år den tjocka ekstam
men i tidningen Djurgårdarens huvud där 
föreningens första idrottsgrenar: skidsport 
och fotboll finns på ömse sidor om stammen. 
Detta stolta igenkänningstecken kompone
rades på 1910-talet av konstnären Gunnar 
Lannemark.

Eken är inte bara ett djurgårds- utan också 
ett vanligt stockholmstecken. Ekenskis i be
tydelsen stockholmskille — det sa redan min 
morfar. Visdiktaren Ruben Nilsson har skri
vit fina visor om Eken (uttalat med tydliga 
stockholms-ee).

Döm om min förvåning när detta granna 
och tydliga huvud helt sonika plötsligt för
svinner från tidningen Djurgårdaren under 
1988!

Har man ingen känsla för sin historia? För 
Eken?

Vid efterforskningar visar det sig att det be
funnits ”omodernt” vid något redaktions
sammanträde. Omodernt? Varför firas då 100-
årsjubileum?

Igenkännandets symbol borde hållas sär
skilt viktiga i dessa sponsringstider då ekens 
kisar alltmer förvandlas till julgranar.

Ur överstyrelsens protokoll från 20-talet.

Djurgårdens vackra eklöv, en flitigt använd symbol.
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STOCKHOLM DEN 24 NOVEMBER

FÖR FRAMSTÅENDE FÄRDIGHET I SKIDIDROTT 

OCH GLÄNSANDE SEGRAR TILL 
ÄRA FÖR VÄRT LAND.

SVENSKA SKIDFÖRBUNDETS
DIPLOM

TILL

FÖRTJÄNSTTECKNET I GULD
TILL

(Einar Olsson

Apropå gran återfinns grankvisten som ti
dig levande symbol i klubben. De första skid
löparna och särskilt backlöparna (som back
hopparna då kallades) använde gärna en 
grön grankvist i bindningens tårem.

Som alltid i förbundssammanhang har 
”spontantecken” stor betydelse den första 
tiden efter att ett förbund stiftats. Till exem
pel ristar man ett hjärta med initialer i björken 
före förlovningen.

Och likt granen växte idrotten upp ur mar
ken. Dess långa historia (från olympiaeld via 
Gustaf Vasa på flykt undan förföljare till da
gens elitidrottare) berättar om hur vi upptäc
ker natur och terräng genom våra kroppar.

Särskilt i jubileumstider borde man se till 
att symboler och myter behålls livliga och 
friska, även om grankvisten som symbol kan
ske är för lekfull för dagens idrott. Men samti
digt är vår föreställning om detta (och liknan
de) teckens betydelse fortfarande stark, där
för att gesten är sammanvävd med handling
en. Just före start böjer sig löparna fram och 
bryter en lämplig kvist och sticker in den i tå
remmen.

Gesten tilltalar oss därför att idrott är hand
ling. Det är alltid fråga om sekundsnabba be
slut antingen vi startar, bestämmer en ripost 
(i fäktning), gör ett Salchow-skär (i konståk
ning), brottas eller gör mål.

DIF har ju många väsensskilda idrotter på 
programmet och därför är tecken och symbo
ler särskilt viktiga. Heraldiken ger förening
en dess identitet (där helheten är större än 
delarna, dvs respektive sport) och fungerar 
som en sammanhållande länk mellan utöva
re av olika sporter. Tecknens betydelse ligger 
också i att skapa en värdegemenskap inom 
föreningen. Ett exempel:

Boxaren Bertil Ahlin tog på 50-talet tre SM 
för Djurgården, men största upplevelsen var 
inte någon av dessa titlar. Det var istället när 
han fick Sällskapet Gamla Djurgårdares guld
plakett, i hård konkurrens av bland andra 
Sven Tumba.

De samlande tecknen har följaktligen 
mångfaldig betydelse.

Historien om hästskon
Ett tecken från fornstora dar, som ännu lever 
kvar är ju föreningens hästsko av silver — en 
slags utmärkelse som kan jämställas med en 
orden.

Det lär ha varit så att kung Oscar II och 
drottning Sophia drog genom Stockholm i 
kortege. Mängder av människor kantade ga
torna med sina huvudbonader avtagna. När 
kortegen nådde fram till Nordiska Muséet på 
Djurgården blev en häst skrämd av all upp
ståndelse och tappade en sko.

En rask pojke plockade upp dyrgripen och 
gick till hovstallet för att lämna tillbaka den. 
Men där blev man så rörd att man lät pojken 
behålla hästskon. Med tiden hamnade den — 
tillsammans med sin historia — hemma hos 
en djurgårdare. Och så småningom hos klub
ben, som fick tillstånd att göra försilvrade ko
pior att delas ut till lämpliga jubilarer. Ett ex
emplar skänktes till H M Gustaf VI Adolf, ett 
annat till prins Bertil. Sammanlagt har cirka 
200 ”riddare” fått varsin hästsko. Storboxa
ren Olle Tandberg lär ha sagt att ”det är min 
finaste utmärkelse”.
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Historien om hästskon är ett exempel på 
hur en myt hålls vid liv, putsas upp.

Utan tydliga ritualer kan vi inte leva. Där
för behövs heraldiken. Återinför alltså huvu
det i tidningen Djurgårdarens spalter!

Den blårandiga familjen
Ett annat viktigt igenkänningstecken är dräk
ten, även om den inte alls är omgiven av sam
ma heraldiska bestämmelser som skölden 
och märket.

Det finns dock en tidig instruktion (1905) 
där det står: ”blus på längden randig mörk
blå och ljusblå, byxor svarta med revärer”.

Beskrivningen gäller fotbollsdräkten. Men 
nu får de flesta mogna djurgårdare något osä
kert i blick och tal:

”Svarta byxor? Är dom inte mörkblå? Ett 
tag var dom väl vita? Revärer??”

Att tröjan är långrandig står i alla fall klart 
och har skapat igenkännande epitet, som blå
ränderna, vår blårandiga familj etc.

Men vilken randning?
Det har tydligen växlat från smal- till bred

randigt, från ljus- till mörkblå ränder. Fast 
ränderna går aldrig ur.

Ändå har ränderna under åren givit upp
hov till allvarliga bråk inom föreningen, ja, i 
början av 60-talet hänsköt man till och med 
frågan om dräkten till det skönhetsråd som 
då fanns inom föreningen.

”Klubbkänslan hänger ju ihop med dräk
ten” är en vanlig kommentar från fotbolls
spelarna. Och klubbkänslan, det är ”en gam
malmodig egenskap”, enligt Mr Djurgår
den, Gösta Knivsta Sandberg.

Är det just bristen på exakta regler som gör 
dräktfrågan så svår? Ty det är stor skillnad på 
hur man ser på dräkten i jämförelse med 
sköld och märke med sina strikta heraldiska 
bestämmelser.

Vem skulle våga tafsa på skölden? Man vå
gar knappt undra eller ens andas.

Här finns en tydlig och intressant motsätt
ning. Jämförbar med skillnaden mellan sön
dag och vardag. Sköld och märke är ”heliga” 
principer, dräkten är svett och vardag, den är 
kroppsspråk och slitvara. Mer mode.

Dråpliga dräktdiskussioner
Låt oss följa några av turerna i dräktfrågan. 
Vid 60-talets början hade man råd att diskute
ra en sådan detalj som dräktens utseende. 
Till skillnad från 1926 då fotbollssektionen 
”beviljades en anhållan att få inköpa 1 dussin 
tröjor och 1 dussin par strumpor”.

Förhistorien är att fotbollslaget ”passade 
på” att byta dräktutseende under en borta
match i Malmö. Detta utlöste år 1963 en de
batt i Djurgårdaren. Diskussionen inleds 
med några förklarande rader:

”Vi är inte klädda nu som våra företrädare 
på 1800-talet men grundfärgen, den blå, finns 
alltjämt kvar och på basis av den har skön
hetsrådet att godkänna (eller underkänna) 
förslag till nya och piggare inslag i våra täv
lingsfodral.

Ingen sektion får på eget bevåg gå och ska
pa sig en egen tävlingsdräkt. Även små avvi
kelser måste bli föremål för prövning. Det är 
naturligtvis en självklar sak. Fotbollen kom 
häromåret med en ny tröja med smala mörk
blå ränder och bredare ljusblå skikt.”

Och det är något som skönhetsrådet har 
synpunkter på:

”Genom ett gott forsknings- och spanings
arbete har vi lyckats fastslå att vår förenings 
representationslag i tävlingssammanhang 
framträtt i en klädedräkt, som ej varit föremål 
för vår kontroll och följaktligen ej heller god
känts.

Dräktutveckling. 
Knälånga, vida, 
svarblåa byxor. 
Noga rullade 
strumpor. Dojor 
med fasta dubbar.
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§ 11.

Beslöts att till matchen mot Göteborgs-Kamraterna 

den 14/8 anskaffa ett nytt reservställ fotbolltröjor, 

förslagsvis av ljus gräsgrön kulör.

Ur överstyrelsens protokoll från 30-talet.

Tjalle Mild tv.

Vad orsaken kan vara till att den nya dräk
tens premiär förlagts till bortaplan undan
drar sig vårt bedömande. Att det på denna 
bortaplan, i Malmö, uttryckts åsikter om att 
dräkten varit mycket tilltalande, kan vi inte ta 
någon hänsyn till. Smaken i Skåne är sedan 
gammalt känd som tämligen obskyr.”

Tonen är skämtsam snarare än sträng.
Men dåvarande fotbollsordföranden i DIF, 

Sigge Bergh, ger svar på tal:
”Som RÅDET torde ha sig bekant, måste 

varje bortalag uppträda i en reservdräkt för 
det fall att den ordinarie stridsmunderingen 
skulle kunna förväxlas med hemmalagets. 
Vår förening har under en följd av år använt 
sig av en helröd tröja av tämligen dubiöst vär
de ur skönhets- och trivselsynpunkt. Det må 
här framhållas, att det faktum att densamma 
icke blivit föremål för SKÖNHETSRÅDETS 
ingripande måste betecknas som grov urakt
låtenhet från detsammas sida och att det all
varligt rubbat förtroendet för RÅDET inom 
vida kretsar av vårt land, Skåne dock undan
taget.”

Skämt igen alltså, dräktens utseende be
döms så olika. En skånsk redaktör tycker:

”Skulle inte någon av de höga unga da
merna (prinsessorna Birgitta och Desirée, 
djurgårdare) kunna skaffa djurgårdarna en 
snyggare utstyrsel än den som nu exponera
des i de påsiga, trist blåmelerade tröjorna, de 
alltför snäva kortbyxorna och de gräsligt röda 
strumporna? Lägg så därtill den amerikanska 
snaggningen, som präglar en hel del av spe
larnas frisyrer och totalintrycket förslagsvis i 
Hasse Milds person, blir direkt skrämman
de, nästan frankensteinskt. Eller är det avsik
ten att skrämma motståndarna från vettet?”

Det är få faktorer som så kunnat jaga upp 
kroppsvätskorna hos medlemmar och om
värld som dräkten på järnkaminerna.

Men betänk, att just omkring 1960 slog TV 
igenom på bred front i Sverige. Dräktrekla
men blev nu intressant på allvar. För en för
hållandevis billig penning kunde ett företag 
exponera sitt namn för en miljonpublik. Id
rotten tog därmed ett stort steg mot profes
sionalisering.

Dräkten var ju en måltavla, det främsta 
blickfånget! Det var därför den ständigt ”syd
des om”. Ishockeyns blåskjorta blev ”kaffe
lila”.
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Rolf Ridderwall
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DIF:s brottarlag 1936. Övre raden: Bergström, Löf
gren, Berg, Mellin. Undre raden: Arne Edman, Len
nart Öberg, Norén och Gustavsson.

Nya baddräkter 
åt brottarna?

Typiskt nog uppstår dräktsnacket kring de 
publikdragande, mer dramatiska sportgre
narna. Vem fordrar nya baddräkter av DIF:s 
brottare? Vem synar damidrottens ”fodral”? 
Det räcker att dom är ett ”vänt blickfång”, 
”en godbit” eller ”pigga bandyflickor”. 
Dom är förstås bra på klubbfester och lättar 
upp jubiléer. Men Djurgårdens kvinnor har 
fått kämpa på andra fronter: vid baljan och 
tvättmaskinen. Med strykjärnet.

En DIF-sektion med ovanligt rakt och smi
digt dräktskick är fäktarna.

I Djurgårdens fäktläger i Hjorthagen, en lo
kal med vacker atmosfär, tränas värja och flo
rett i varje hörn. Alltid i vit klädsel. Den le
gendariske ledaren Bela Rerrich, som kom hit 
från Ungern på 50-talet, har lett klubben till 
stora prestationer. 1976 vann till exempel 
fyra djurgårdare olympiskt guld i lagvärja. 
Bela uppträder på gruppbilder i traditionellt 
kyller, en läderdräkt som utstrålar elegans 
och kultur.

Men fäktningen är en ”liten” sport som, 
tycker dess utövare, orättvist hamnat i skym
undan.

Få grenar har undergått så stora föränd
ringar som ishockeyn. Spelet har hårdnat de 
senaste decennierna och reglerna för spelar
nas kroppsskydd har alltmer skärpts. Att 
spela barhuvade som Rolle Stoltz, Lasse 
Björn och Tumba gjorde under hockeyns 
första guldålder på 50-talet, är i dag omöjligt.

De tidigaste hjälmarna från slutet av 50-
talet satt också som pluttiga skal på knoppen. 
Men idolen Tumba drog många med sig i sin 
kampanj för hjälmar i isovalerna. Idag är 
skyddsklädsel obligatorisk, vilket ibland får 
intressanta konsekvenser:

Hovsångerskan Elisabeth Söderström stö
ter på en flygplats i Europa ihop med ett gäng 
spinkiga blågula spelare. Hon hör att de talar 
svenska och undrar vilka de är.

— Vi är Tre Kronor, Sveriges VM-lag, blir 
svaret.

— Nä, försök inte, säger Elisabeth med sitt 
pärlande skratt. Er har jag sett på TV och ni 
var mycket större!

Tänk bara på Riddarn, Ridderwall, störst 
av alla djurgårdsmålvakter! Avklädd!

Bela Rerrich instruerar Arne Högberg och Lasse Björklund.
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Lasse Björn avklädd: spräckta ögonbryn, stukat näs
ben, spräckt underläpp, spräckt överläpp, utslagna 
tänder, nyckelbensskada, spräckta revben, broskska
dor i höften, stukad hand, fingerfraktur, ledbands
skador, knäskador, stukad vrist och krossade tår. Inte 
märkligt att skyddsklädsel blev obligatorisk.

Lasse Björn, Rolle Stoltz och Lill-Stöveln Öberg i 
Spapshjälmar.

Idrotten i vardagen
Jompa Eriksson spelade fotboll i Djurgården 
på 50-talet. En tid bodde han tillsammans 
med frun i det 30-talsområde som kallades 
Abessinien. Det låg vid Värtahamnen och be
boddes främst av arbetarna vid Gasverket.

— Det var två rum, minns Jompa. När vi 
fick tillökning och flickan skrek på nätterna 
brukade jag flytta ut på hallgolvet för att kun
na sova. Men det var så trångt att jag fick lig
ga med huvet inne i en garderob!

— Förutom matcherna hade vi tränings
pass flera gånger varje vecka. Man blev ju 
trött!

Den praktiska/vardagliga sidan av idrotten 
kommer nästan aldrig fram.

När fotbollsdräkten diskuteras gäller det 
snittet/modellen, inte kvalitet och material. 
Dräkterna måste ju vara av slitstarkt material 
och någorlunda välsydda eftersom de tvättas 
ofta. Behöver man sedan ta hem de svettiga 
kläderna efter matcher och träningspass — 
hur löses det? Ett enda exempel — i annons
form — har jag sett på detta vardagsproblem: 
en väska med blixtlåsförsedd underdel för 
”använda kläder”.

Bag med plats för svettiga kläder i blixtlåsförsedd un
derdel.
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Amerikansk guld
pokal. Denna 
”guldpelare” er
övrade Djurgår
dens fotbollslag 
1948 i Chicago på 
sin amerikanska 
turné.

På detta pokalbord syns bl a: Det stora vandringspri
set från Svenska Cupen 1990 med de himlasökande 
händerna, en fotboll som balanserar på en vildsvins
bete från 1902, en ensam skidåkare från 1928, en guld
pelare från Costa Rica 1956, Colonel Hans Lagerlöfs 
vandringspris vid DIF:s 50-årsjubileum i backlöp
ning, plaketter från elitseriehockey, filmbolaget Le
mat Metro Goldwyns miniatyrpris till SM i ishockey, 
en ordförandeklubba från Svenska boxningsförbun
det 1931.

Samlingen domineras förstås av priser i sil
ver/nysilver, men det finns också tenn-, glas-
och bronspjäser. Det stora vandringspriset 
för Svenska Cupen är en himlasökande sam
ling händer som försöker nå bollen. Synes 
vara mer handbolls- än fotbollspris.

Här finns främst de stora lagprisen samla
de. Men också en hel del individuella priser.

Detta med priser är en svår nöt att knäcka. 
Såväl praktiskt som estetiskt. Det är sällan 

Pokal från fot
bollsallsvenskan.

Priset är beviset
I DIFs klubblokal står den ståtliga prissam
lingen och glänser i höga mahognyskåp med 
glasdörrar. Nåja — glänser är kanske för myc
ket sagt. Bucklorna är verkligen oputsade 
och en stor mängd putsmedel krävs innan vi 
kan börja fotografera.

Det är en berömd prissamling, värd åtskilli
ga miljoner och dessutom med både stiliga 
och dråpliga prisexempel.

Men man har problem med putsningen 
som ingen åtar sig. Det är omigen den allestä
des frånvarande ”tanten” som saknas. Eller 
som inte längre ställer upp.
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man ser så mycket ful bearbetad metall sam
lad på ett och samma ställe. Stora idrottspri
ser är ofta hiskliga pjäser.

Det finns förstås en enklare och snyggare 
formgiven pokalstil. Men då är bucklan å 
andra sidan så blygt opersonlig att festen, be
löningen inte kommer fram! Den kan lika 
gärna stå i köksskåpet.

Många idrottsmän har en kluven inställ
ning till pokalfrågan. ”Vad ska man ha den 
till?” är en vanlig fråga. En åsikt är att pjäsen 
på något sätt ska vara ”nyttig”, användbar.

— Så många blåsippsbuketter finns inte, 
jag har mest småbucklor.

Jompa Eriksson, tidigare omnämnd, frej
dad djurgårdare, har däremot ordning på alla 
sina priser i hemmet. Han hör till den spelar
kategori som förknippar varje buckla med 
händelser, historia — ”å de va den bucklan 
alltså”.

Jompa brukade skriva vykort hem till sig 
själv när han var utomlands. Dessa kort har 
han samlat i album och alltihop är stöd för 
både det egna minnet och djurgårdshistorien.

Rena motsatsen är klubbkamraten Rolle 
Stoltz. Han har aldrig brytt sig om priserna — 
”det gör inget om barnen leker med dom i 
sandlådan”. Det är en sant respektlös och 
vardagsvänlig inställning. Vad ska man med 
priset till, när det är sylarna som gäller?

Vid en närmare granskning av DIF:s stora 
prissamling lägger man märke till några hu
vuddrag (som gäller alla idrottspriser).

• Idrottspriser ser likadana ut.
• Formen är opersonlig och tråkig.
• Priserna följer sällan ”stilen i tiden”.

Dock är äldre idrottspriser ofta mer fantasi
fulla och tidsenliga än nutida. DIF har till 
exempel några riktigt vackra jugend-pokaler 
och skålar från sekelskiftet.

Men varför är de flesta priser så tråkiga? 
Antagligen därför att ett idrottspris inte får 
vara stötande i form, typ, inskription. Mot
tagaren ska ju acceptera det som smakfullt.

Detta gäller alla gåvor. Och gåvan är — på 
sätt och vis — helig. Odiskutabel. Den kan
ske rent av ska vara opersonlig? Konservativ.

För att få vackrare pjäser borde man ordna 
tävlingar i formgivning av idrottspriser, som 
just är belöningar i tävlingar.

Vissa priser är uppenbart ”avvikande”. 
Som fotbollspriset där en fotboll balanserar 
på en vildsvinsbete. Det omnämns i tidning
en Nordiskt Idrottslif 1902:

”Första priset i denna täflingsserie, hvilket 
här bredvid afbildas, är ju högst originellt till 
hela sin anläggning, icke minst till sin teck
ning, med afseende hvarpå vi ej behövfa ingå 
i några kommentarier, då bilden ger ett godt

Fr v: Skidlöpningspokal från Nordiska spelen i Stock
holm 1909, Svenska Dagbladets pris i stafettlöpning 
1914 och en SM pokal från 1958.

Cigarettetui med 
1917 års svenska 
mästares autogra
fer.

Micke Johansson låter sonen Viktor leka med guld
medaljen från ishockey-SM 1990.
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Silverbåt i fili
gransarbete från 
Sydamerika 1955.

Folksams vand
ringspokal till SM 
i ishockey från 
1958 av Arne 
Jones.

begrepp om konstverket. Det är en silfverboll 
i trogen afmodellering af en associationsboll, 
hvilande på en vildsvinsbet med beslag, 
ebenholtzfot. Arbetet är med vanlig elegans 
utfördt hos hofjuvelerare Hallberg.

Priset går till Djurgårdens idrottsförening, 
som segrat i serien. Därjemte erhålla med
lemmarna af det segrande laget hederstec
ken.”

Ett annat stilfullt pris är den stora silverbå
ten i filigransarbete, erövrad vid fotbollstäv
lingar i Sydamerika tidigare i vårt århundra
de.

De tidiga skidpriserna är ofta skulpturer fö
reställande en ensam man som skidar fram (i 
ödemarken tycks det) eller står i givakt med 
skidorna.

Sällan ger priserna uttryck för den kamp 
som ligger bakom — jo, en hockeymålvakt i 
brons är avbildad i en dramatisk situation.

Många pokaler finns i fallande skala: stor, 
halvstor, mindre, minst. Priset bedöms alltid 
både efter prestation och person. Är deltagar
na i ett lopp många blir priset ofta litet. Men 
lagpris är alltid stora, liksom vandringspriser 
— minns Björn Borg kyssande den ohyggligt 
fula Wimbledonbucklan!

Tumba & Co lattjar 
med bucklorna

Många aktiva spelare, och yngre idrottsfolk i 
gemen, har reagerat negativt på ”bucklorpa
raden”. Till följd av detta har priserna för
ändrats åt nyttohållet, till serviser, brickor 
mm. Ibland har man tagit steget fullt ut och 
givit bort matvaror som pris.

Men samtidigt har vissa priser blivit rent 
estetiska, som en tavla eller en skulptur av 
någon känd och erkänd konstnär.

Redan på 60-talet kunde man märka en 
reaktion mot konventionerna. Tre Kronor, 
då omåttligt populära och med råg i ryggen 
av alla framgångar, vågade hantera bucklor
na respektlöst. En gång dracks det festcham
pagne ur prisbucklan och vid ett annat tillfäl
le satte Tumba den på Garvis skalle inför de 
roade lagkamraterna.

En sån inställning fick många att reagera 
och fundera på varför idrottspriser alltid haft 
ett likartat utseende.

Men fortfarande är den klassiska traditio
nen med bucklor som idrottspriser stark, det 
framgår av DIF:s storslagna prissamling på 
hemvisten Stadion.

Vänd på steken och tänk på hur ynka dåligt 
samma förening under hela sin existens haft 
med träningslokaler och -platser.
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Tiden och äran
Denna kortfattade redovisning av Djurgår
dens heraldik ger på intet vis någon fullstän
dig bild av läget. Jag förvånar mig dock över 
att ämnet så sällan berörs i massmedia.

Det är märkligt eftersom varje idrottsper
son vet att heraldiken som igenkännande och 
identifikation hör till en klubbs livsnerv.

Massmedias bristande intresse för idrotts
heraldiken beror nog på att matchens spän
ningsmoment är så mycket enklare att skild
ra.

Men att ta på sig märket eller visa skölden, 
klä sig i tränings- eller matchmundering är 
lika självklart som andningen. Och lika vik
tigt! För ibland kan bagateller som höga dob
bar eller en trång byxa förstöra en hel match.

Syns över huvudtaget DIF-märket bland 
alla reklamlappar?! Tänk så vackert det var 
att se VM-fotboll förra sommaren med re
klamrena dräkter. Plötsligt såg man muskler 
och rörelsemönster genom dräktens smidiga 
hölje. Spelarnas utseende, kroppsfärger bi
drog till dramatik och spänning, inget plotter 
att reta sig på. Förhoppningsvis är detta en 
kommande trend. Även i reklamens förlova
de land, USA, går man nu tillbaka till den 
rena dräkten för sportens skull.

Heraldik — det låter kanske lite högtid
ligt. .. men låt det vara en symbol för det som 
vi vill fira: Gemenskapen; en för alla, alla för 
en.

Och gemenskapen som syns genom sköl
den och märket innebär också den mänskliga 
bollen. Vägen till målet.

Skrivet av en som en gång tog guldmärket 
i allmän idrott på Kristinebergs idrottsplats.

Och har det kvar i en liten ask nånstans!

Lena Larsson f 1919. Inredningsarkitekt, peda
gog, bildkonstnär, författare, journalist. Sedan 
1950-talet framstående debattör inom heminred
ning, form och miljö. Lanserade livskraftiga slag
ord som allrum, slit och släng. Mångårig medver
kan i radio/TV. Krönikör på tidningen Vi sedan 
1968.

Efter SM-segern 1963 dricker lagkaptenen Lasse Björn 
champagne. Arne Grunander, Sven Tumba och Lill-
Stöveln Öberg väntar på sin tur.

Sven Tumba och Sura-Pelle Pettersson provar om VM-
trofén passar Garvis Määtta 1962.
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DJURGÅRDEN OCH PENGARNA

U
nder det sekel som gått sedan DIF 

grundades har svenska idrottsför
eningars verksamhet förändrats från lek till 

allvar, från idealitet till professionalism, från 
småskalighet till stordrift.

Förändringens orsaker är många: moder
niseringen av kommunikationerna, massme
dias ökade spridning, marknadskrafternas 
friare spel. Andra trender är fritidens ökade 
betydelse, idrottens uppgång och nedgång 
som folkrörelse och svenskarnas levnads
standard, som tolvdubblats sedan början av 
1900-talet.

Stockholmsklubbarna har dessutom fått 
en styvmoderlig behandling av Stockholms 
stad: ”en hand som är van att ta, har svårt att 
ge”. Därför är det ingen slump att en stock
holmsklubb — Djurgårdens IF — satsade på 
att bolagisera verksamheten. Bildandet av ett 
aktiebolag var en nödvändig åtgärd för att 
överleva de hårdnande ekonomiska omstän
digheterna mot slutet av 1980-talet.

En idrottsförening bedriver alltid tre syss
lor: idrott, administration och insamlande av 
pengar. Det här kapitlet beskriver hur de två 
sistnämnda har blivit allt viktigare, samt hur 
idrottsklubbarna tvingats att avskärma de tre 
verksamheterna från varandra och bedriva 
dem professionellt.

Fattig fotbollsspelare 1907, Erik Åkerlund och välbe
tald ishockeyspelare 1987, Håkan Södergren.



DJURGÅRDEN OCH PENGARNA 329

Ishockey- och fotbollssektionerna domine
rar idag Djurgårdens ekonomi och står för 
nästan 90 procent av föreningens inkomster 
och utgifter. Så har det varit länge. Därför 
kommer framställningen i första hand att 
handla om dem.

Detta kapitel är av utrymmesskäl översikt
ligt. Ambitionen är dock att läsaren ska förstå 
att de enda likheter som finns mellan det 
Djurgårdens IF, som bildades 1891, och stor
föreningen av idag, är namnet och att verk
samheten är idrottsinriktad.

1891―1930.
Grundandet och den första storhetstiden

Redan från början påverkade pengarna Djur
gårdens IF. Klubben hade varit ett och ett 
halvt år äldre om inte kassören Styvben Star
ke supit upp de pengar som djurgårdsung
domarna hade samlat ihop, när de första 
gången försökte bilda sin egen idrottsföre
ning. Styvben Starkes förskingring ledde till 
att föreningen aldrig hann stiftas vid det till
fället.

När DIF sedan grundades den 12 mars 1891 
var inträdesavgiften 50 öre och månadsavgif
ten 10 öre. Av de pengar som kom in skulle 
”afsättas 1/3 till kommande behof, med de 
öfriga 2/3 bestrides föreningens underhåll 
samt användes till pris vid täflingar”. Under 
det första året hade man 37,35 kronor i in
komster, medan utgifterna nådde en summa 
av 22,50. Av behållningen, 14,85 kronor, sat
tes 10 kronor in på bank och blev kvar där ett 
år.

Klubben drevs alltså med överskott till en 
början. Större delen av pengarna kom från 
medlemsavgifter och publikintäkter. För sä
kerhets skull fanns en regel för klubbens 
eventuella upplösning. Då skulle förening
ens tillgångar delas ”qvarvarande ledamöter 
emellan som äro alldeles fria från skuld till 
densamma”. Medlemmarna var nämligen 
mer benägna att tävla och träna än att betala 
sina medlemsavgifter. Av samma anledning 
fanns regeln som sade att den som inte beta
lat sin avgift inom 6 månader ”blev från för
eningen skild”.

1892 höjdes inträdesavgiften till en krona. 
Det ledde till ett ännu svagare intresse för 
klubben. Efter sommaren fanns endast sex 
registrerade medlemmar. För att rädda klub
ben ändrades stadgarna så att även män som 
inte bodde på Djurgården fick bli medlem
mar. Därmed kunde Stockholms Östra Id
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Anmälan.
Denna tidning framträder icke med 

anspråk på att vara världens förnäm
sta, äfven om den utgifves af värl
dens förnämsta idrottsförening. Men 
blygsamhet är ju en dygd, hvilken 
särskildt pryder den, som skrifver dessa 
rader, liksom öfriga »Djurgårdare». 
Därför nöja vi oss med att konstatera, 
att vi kommit ut. Så nu vet allmän
heten, hvad den har att rätta sig ef
ter!

Den som köper detta blad, hvilket 
tillhandahålles i hela världen (d. v. s. 
i Djurgårdarnas basar) för det otroligt 
billiga priset af 25 öre, får sannerli
gen valuta för sina pängar. Han får 
mer än så. Han får en ständig glädje
källa, som han endast behöfver öppna 
för att erinras om de glada basarda
garna, hus långt tillbaka de än månde 
ligga för den eventuella läsaren, köpa
ren. Han får vidare de mera be
märkta medlemmarna af D. I. F. por
trätterade antingen i ord eller bild. 
Han — eller hon — får därtill så 
mycket godt, roligt och nyttigt till lifs 
i dessa spalter, att han — eller hon 
— blir en säkerligen bättre människa 
för en längre tid framåt.

Är det fråga om politiska, religiösa 
och sociala åsikter, så ha vi en hel 
del däraf! Vi hålla med alla partier, 
d. v. s. alla människor oberoende af 
partiståndpunkt äro välkomna till vår 

basar och får gärna köpa vår tidning. 
Ingen må afskräckas af den något 
fantastiska bilden härofvan, som i 
själfva verket endast antyder, att en 
glad och frisk ungdom inte är rädd 
för — hm — någonting

Nu ha vi pratat nog, tag tidningen, 
unge vän, stoppa den i fickan och 
göm den väl. Gå sedan ut i basar
vimlet och slå dig lös för en gång 
skull. Det är i alla fall inte Djur
gårdarnas basar mer än en gång om 
året. Kom ihåg det!

Djurgårdens sköld.
Den blågula sköld med blodrött band 

den vilja vi ära,
med heder den föra kring skandiens land, 

den trohet vi svära.

De blågula fält bära Sveriges färg, 
den röda kärlekens är

Oss trohet i hjärtat och stål i märg 
de två oss lär.

Den tredje oss binder med oslitliga band, 
Djurgårdare alla.

Den skölden, den lär oss att älska vårt land, 
att stå eller falla.

Johan af Klercker.

Jag kommer inte ihåg när jag för
sta gången hörde namnet Djurgårdens 
Idrottsförening, men att det är ganska 
länge sedan, det är säkert. Och re
dan då hade namnet en viss mystisk 
klang, som slog an på mig. Det er
inrade inte blott om lummiga ekar, 
frisk grönska och blånande vatten, som 
finnes så rikligt i Stockholms härli
gaste park. Utan det förde äfven 
osökt tanken friska viljor, till käcka 
bragder utförda af spänstiga Stock
holmsgrabbar, som inte fruktade nå
got i hela världen utom att vanhedra 
sin förening.

Men bakom allt detta låg också en 
verklighet. Bedan från första stun
den af sin tillkomst arbetade förenin
gen energiskt och målmedvetet till 
höjande af idrotten. Och så uppstod så 
småningom den rad af duktiga gossar 
och män, som höjde sitt och förenin
gens namn med ovansklig ära, sitt 
bröst med medaljer och sina fickor 
med pokaler, medan ordförandens skrif
bord, hyllor och skåp dignade under 
dyrbara vandringspris. I skidåkning 
och skridsko, i velociped, allmän idrott 
och fotboll dominerade »Djurgårdarna» 
under en följd af år, och hvar gång 
de uppträdde, var man van att se dem 
segra.

Så blef Djurgårdens Idrottsförening 
den populäraste i Stockholm, och hvar

Diabolo, DIF:s basartidning 1908, inspirerade till star
ten av föreningens medlemsblad som började ges ut 
1909.
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rottsklubb, SÖIK samma år uppgå i DIF med 
sina tillgångar och medlemmar.

Skidsporten var från början mycket viktig. 
De första stora framgångarna kom 1893 och 
gav föreningen ett gott rykte. Nu strömmade 
medlemmarna till igen och styrelsen passade 
på att höja inträdesavgiften till 2 kronor.

En snöfattig vinter följande år gjorde att en 
stor skidtävling i DIF:s regi fick flyttas fram 
till mars. Men ett oväder då gjorde vägarna 
oframkomliga och bara ett fåtal åskådare in
fann sig, vilket ledde till ny brist på pengar. 
Behållningen 1893 slutade på 15,99 för de nu 
67 medlemmarna. Även till synes triviala 
händelser kunde alltså medföra ekonomiska 
bakslag.

1895 stiftades en fond för aktiva som ska
dats under träning eller tävling och därmed 
inte kunde arbeta. Ekonomin var detta år 
fortfarande dålig på grund av att medlem
marna hade skulder till DIF som de struntade 
i att betala.

Basarer blir botemedlet
1903 fick klubben svåra ekonomiska pro
blem. Medlemsavgifterna kom inte in som de 
skulle. Samma sak hände 1906, men det året 
räddades situationen av att Carl Hellberg tog 
tag i rodret som ordförande. En av hans förs
ta åtgärder var att anordna basarer för att få in 
pengar. Hellberg var den förste utbildade 
ekonomen som styrde DIF. Under hans tju
goåriga ordförandeskap utvecklades för
eningen till en av de riktigt stora i Sverige.

1906 hade årsavgiften stigit till 6 kronor, 
om man var över 20 år. Annars räckte det 
med hälften. Ständigt medlemsskap kostade 
30 kronor. Den som lyckades skaffa fram tio 
nya medlemmar under ett år, erbjöds stän
digt medlemskap; ett försök att öka antalet 
medlemmar i klubben.

Vintern 1911 gjorde skidsektionen en resa 
till tävlingar i Härnösand. Resan tog tre dagar 
på grund av dåligt väder. När truppen till slut 
kom fram, fick de veta att middag hade ord
nats för dem på stans finaste hotell. Så de fes
tade och smorde kråset rejält. När kalaset var 
över fick skidåkarna en obehaglig överrask
ning. Notan kom in. Djurgårdarna hade fel
aktigt trott att de blev bjudna på kalaset. Hela 
föreningens reskassa gick nu åt till att betala 
restaurangnotan.

Samma år fick klubben sin första riktiga id
rottsplats, Tranebergs IP. De totala kostna
derna för att uppföra anläggningen var 40000 
kronor. Ekonomin säkrades delvis genom ett 
anslag på 12 000 kronor från stadsfullmäktige 
och ett banklån på 15 000 kronor. DIF fick in 

mer pengar 1912, då man hyrde ut Tranan för 
10000 kronor till OS-tävlingarna.

Ekonomin var vid 1910-talets början rela
tivt god. Basarerna och en kraftigt ökad med
lemstillströmning bidrog till detta. Men un
der de kommande 20 åren skulle det ekono
miska läget gradvis försämras. Det kan för
våna att 10-talet inte blev någon ekonomisk 
succé, trots SM-titlar i fotboll, skidor, brott
ning mm. Men alla dessa framgångar bidrog 
till att kostnader för arrangemang och resor 
steg.

Tranebergs IP blev heller ingen lyckad af
fär. Tranan låg utanför malmarna, och det 
var för avlägset för att Köping, Lill-Einar, 
Knata Söderberg och de andra stjärnorna 
skulle kunna dra den stora fotbollspubliken. 
Dessutom fanns en gratisläktare, ”Trane
bergsläktaren”. En höjd utanför planen, där 
matcherna kunde ses av dem som ville slippa 
betala inträde. Samtidigt behövde Tranan re
gelbundet underhållas och byggas till, något 
som medförde dryga kostnader för DIF.

Ett antal citat ur verksamhetsberättelserna 
1910—30 får skissera den ekonomiska ut
vecklingen under tidsperioden:

1911—12: ”Den behållning som den
na (basaren) lämnat, visar att Djur
gården förstår att med framgång upp
rätthålla sitt gamla anseende som ut
märkta och lyckliga festarrangörer: 
Dock bör framhållas att behållningen 
vid vinterns täflingar ej motsvarade 
förväntningarna.”
1919—1920: ”ÖS vill dock icke under
låta att här understryka nödvändig
heten av att iakttaga den allra största 
sparsamhet med föreningens tillhö
righeter och medel. Medlemmarna 
själva torde även mera mangrant än 
hittills fullgöra sina skyldigheter till 
föreningen.”
1925—26: ”Ekonomin har, som var 
man vet, länge varit det stora sorge
ämnet inom föreningen. Föregående 
styrelser ha i en lång följd av år fått ar
beta med största energi för att hålla 
rörelsen flytande.”
1929—30: ”För att hjälpa föreningen 
ur den ekonomiska misär, den under 
de senaste åren råkat i, har försök 
gjorts att förmå Stockholms stad att 
övertaga förvaltningen av Tranebergs 
idrottspark före kontraktstidens ut
gång.”

Carl Hellberg, DIF:s 
ordförande 1906— 
1925.
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Mot slutet av 20-talet hade DIF fått allvarliga 
problem med ekonomin. Orsaken var den 
vanliga: utgifterna ökade, men inte inkoms
terna. Speciellt svårt var det för fotbolls- och 
ishockeysektionerna, som hade sjunkande 
publiksiffror. Ishockeyn hade upplevt en 
glansperiod från starten 1921 till och med det 
första SM-guldet 1926. Men sedan följde en 
mindre glansfylld tid. För skidsektionen gick 
det bättre. Lysande idrottsliga resultat och 

mycket publik på tävlingarna gjorde att den 
sektionen länge var klubbens vinstmaskin.

Överstyrelsen vidtog flera åtgärder för att 
förbättra den dåliga ekonomin. Man bestäm
de bland annat att varje sektion måste ansva
ra för sin egen ekonomi och inte kunna falla 
tillbaka på överstyrelsen vid förluster. Men 
systemet fungerade inte utan ledde endast 
till stora bråk inom klubben.

1930—60. Från kris till framgång
30-talet var Djurgårdens första ekonomiska 
eldprov. Det andra kom femtio år senare, un
der 80-talet.

De ekonomiska problemen från 20-talet 
fortsatte. De tidigare försöken med resultat
ansvar utökades genom att sektionerna skul
le tvingas betala några procent av den even
tuella vinsten till överstyrelsen, överskotten 
skulle täcka ÖS kostnader för administration 
och de ökande skulderna.

Upp till 40 procent av överskotten från sek
tionernas tävlingsverksamhet kom att gå till 
överstyrelsen. Resultatet blev ännu fler 
schismer inom den redan hårt prövade klub
ben.

Nya regler togs då fram för att ”alla parter 
må kunna känna sig tillfredsställda och för
eningsarbetet i allmänhet få ett friktionsfritt 
framåtskridande”. Men många protesterade 
genom att helt enkelt strunta i att betala avgif
terna.

Det fanns heller ingen riktig vilja att hålla 
nere kostnaderna, varken hos ledare eller ak
tiva. De flesta var helt enkelt för dåligt skola
de i ekonomi. Samtidigt hade varken över
styrelsens ordförande eller kassör möjlighet 
till övergripande kontroll över ekonomin. 
(Ett ständigt återkommande problem för DIF 
genom åren).

Trots att DIF nu hade ständiga ekonomiska 
förluster skodde sig många på bekostnad av 
föreningen. Exempelvis hittades ett kvitto på 
femtio kronor i en tom sektionskassa. Enligt 
utställaren var det ett arvode för indrivandet 
av sektionens medlemsavgifter, uppgående 
till samma belopp. Kvittot underkändes, inte 
helt oväntat, av överstyrelsen.

Djurgårdarna var lyckliga när de 1930 fick 
en egen klubblokal på David Bagares Gata. 
Medlemmarna arbetade hårt och lade ut sto
ra summor för att få lokalen i gott skick. Men 
redan två år senare tvingades Djurgården 
flytta. Orsaken var att de 700 medlemmarna 
hade varit så dåliga på att betala sina avgifter 

att föreningen inte hade råd att behålla loka
len.

Sorgebarn tömmer 
sparbössan

Under 30-talet fick ishockeyn stora problem. 
Sektionen hade blivit en belastning på grund 
av höga kostnader, idrottsliga missräkningar 
och för liten publik. Dessutom rådde det brist 
på tränare och spelare eftersom ingen nyrek
rytering skett på länge. Efter att hockeylaget 
halkat ned i division II 1934 upplöstes sektio
nen.

Fast egentligen var fotbollen föreningens 
verkliga sorgebarn. Man hade hoppats på en 
permanent vistelse i högsta divisionen. Men 
säsongen 36/37 blev fotbollslagets enda i divi
sion I under årtiondet, och spel i tvåan inne
bar dåliga publiksiffror och därmed ekono
miska bakslag.

Då gick det bättre för skidsektionen, fram
för allt i backhoppning. När Djurgården ar
rangerade skid-SM 1934 blev det en stor 
framgång, såväl ekonomiskt som idrottsligt. 
Men på sikt tornade orosmoln upp sig genom 
skidtävlingarnas successiva flyttning norrut. 
Publikintäkterna var ju det som gav sektio
nen och klubben pengar.

Förlusten av Tranebergs idrottsplats 1935 
var en dyster kontrast till skidsektionens 
framgångar. Det skulle byggas bostäder på 
området, vilket dock aldrig genomfördes. 
Ironiskt nog förlorade Djurgården Trane
bergs idrottsplats endast ett år efter att med
lemmarna med en stor vit betongmur lyckats 
täppa till det enorma titthål, som ”Trane
bergsläktaren” utgjort.

1937 var ekonomin så bra att avsättning till 
och med kunde göras till föreningens garanti-, 
jubileums- och hjälpfonder. Och 1939 starta
de ishockeysektionen igen, visserligen i läg
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sta divisionen, men med ett lovande spelar
material. De här händelserna var två av ett få
tal ljuspunkter under det ekonomiskt mörka 
trettiotalet, som dock var viktigt för DIF:s ut
veckling. Både i ishockey och fotboll lades 
grunden för kommande framgångar, bland 
annat genom kloka värvningar och framsynt
het i ungdomsverksamheten.

Föreningens dåliga ekonomi präglade även 
början av 40-talet. Skidsektionen stod fortfa
rande för stora delar av klubbens överskott, 
tack vare inkomster från backtävlingar och 
skansenstafetter. Oftast var det fotbollssek
tionen som fick överskottspengarna.

Det blir pengar och 
det blir pengar

Under andra världskriget låg flera av de akti
va i beredskap och föreningen gick därför tid
vis på sparlåga. Men ishockeyn kämpade sig 
med sjumilasteg upp från lägsta divisionen 
till division II. Fast fortfarande var sektionen 
en ekonomisk belastning för fotbollen.

Både fotbolls- och ishockeysektionen stötte 
på problem när man ville värva nya spelare 
för att höja standarden på lagen. Numera 
krävdes det att klubben skaffade arbete, ut
bildning och bostad åt spelarna, något som 
inte alltid var lätt att ordna. DIF började där
för odla kontakter med affärs- och industri
kretsar.

1942 anordnade DIF:s skattmästare en fö
reställning på Södra Teatern. Det var ett av 
flera tecken på den gryende entreprenörsan
dan i klubben. Fester och basarer arrangera
des ofta och gav hyfsade vinster. Ekonomin 
förbättrades sakta men säkert.

Från mitten av 40-talet började det ljusna 
för fotbollen och ishockeyn, samtidigt som 
skidsektionen började förlora sin ekonomis
ka betydelse. Fotbollslaget gick 1945 upp i di
vision I och tog därmed över skidsektionens 
roll som föreningens vinstgenerator.

Fotbollen blev nu en ”stor glädje- och in
komstkälla”. Det blir pengar och det blir 
pengar, som kan användas inte bara till att 
hålla laget i högsta divisionen utan även till 
att bygga upp idrottsarbetet överhuvudtaget 
inom föreningen, står det i en verksamhets
berättelse från denna tid.

Fotbolls- och ishockeysektionen stod var
andra relativt nära och ingen hyste någon 
större lojalitet gentemot skidsektionen. Fot
bollens vinster gick åt till att bygga upp ett 
starkt ishockeylag. Kraven från andra sektio
ner om ekonomiskt stöd satte överstyrelsen i 
svåra valsituationer.

Även om ishockeysektionen ännu inte bör
jat ge några större ekonomiska vinster blev 
den nu en förebild. Satsningen på unga och 
lovande spelare imponerade på Idrottssveri
ge. Många spådde att Djurgårdens ishockey
lag snart skulle bli ett av Sveriges bästa.

När 40-talet närmade sig slutet hade DIF:s 
struktur förändrats. Fotboll och ishockey 
hade blivit dominerande och dessa idrotter 
skulle leda klubben mot stora framgångar 
under det kommande decenniet.

50-talet fostrade fotbollens järnkaminer. 
Djurgårdarnas fysiska styrka och hårdhet 
gav två SM-guld under årtiondet. Publiken 
strömmade till i tiotusental och pengarna 
mångdubblades i kassan.

Med Sven Tumba Johansson i spetsen och 
under Arne Grunanders dynamiska ledning 
utvecklades DIF under 50-talet till Sveriges 
bästa ishockeyklubb. Samtidigt såg några 
nutida fenomen för första gången dagens 
ljus; sponsringen kom igång i liten skala och 
spelarna krävde ersättning.

Även ekonomiskt började ishockeyn ge 
positiva resultat. Kostnaderna var än så 
länge små och övergångssummorna nästan 
obefintliga, eftersom klubben var attraktiv 
för landets spelare.

Ahearne Cup startade 1952 och blev en 
ekonomisk succé för ishockeysektionen. Täv
lingen kallades lilla världsmästerskapet, in
nefattade de ledande europeiska ishockeyla
gen och gick mellan jul och nyår. Djurgår
dens ishockeysektion var huvudarrangör 
och man hade Södertälje SK som medarran
gör.

Rit-Ola om när 
Djurgården tjäna
de pengar. 1951 
var året. t>

BRUTTOINTÄKTEN PÅ 78 000 KR FRÅN EN PUBLIKRIK MATCH 
UNDER 50-TALET FÖRDELADES PÅ FÖLJANDE SÄTT.

Nöjesskatt

16 420 kr

Matchinkomst

78 000 kr

Polisen

1 300 kr
Domararvode

1 600 kr

Planhyror

20 000 kr

Inkomst till Svenska 
Idrottförbundet

8 680 kr

Inkomst till hemmalaget

15 000 kr

Inkomst till bortalaget

15 000 kr
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Beverloo om en tidig Ahearne Cup-match.

1956 KUNDE EN ALLSVENSK FOTBOLLSSPELARE TJÄNA UPP TILL 2 650 KR 
UPPDELAT PÅ FÖLJANDE POSTER.

Presentkort vid seriens slut (maxbelopp) 22 allsvenska matcher a’ 50 kr.

1000 kr 1 100 kr

300 kr

15 träningsmatcher a’ 20 kr

Summa

2 650 kr

5 internationella matcher a’ 50 kr

250 kr

Skidorna knäcks 
i Hammarbybacken

Men Djurgården drabbades återigen av id
rottsföreningarnas förbannelse: kostnader
na steg snabbare än intäkterna. Ofta budge
terade man alltför optimistiskt och med för 
små marginaler. Och mot slutet av 50-talet 
blev de ekonomiska resultaten sämre.

En viktig anledning till försämringen var 
den dyra ombyggnaden av Hammarbybac
ken. Från början skulle ombyggnaden kosta 
cirka 80000 kronor, men notan slutade på 
112000. Pengarna lånades, men skidsektio
nen använde en del av dem till tävlingar. Där
för fick nu fotbollssektionen skjuta till medel.

Djurgården sökte konstigt nog aldrig några 
bidrag för projektet. Backen blev snart en be
tungande kostnad för föreningen. Utgifterna 
för Hammarbybacken, bristen på snö och 
den ökande dominansen från landsorten 
gjorde att skidsektionen förlorade den eko
nomiska medvind som den tidigare haft.

1953, efter tre bortregnade tävlingsförsök i 
Hammarbybacken hade man ”kunnat förstå 
om skidsektionens styrelse hade klätt sig i 
säck och aska och emigrerat till Nordpolen”, 
som det står i en verksamhetsberättelse.

Nästa år var orsaken till bakslagen den 
motsatta; nämligen ett överskott på snö, en 
vara som det nästan alltid råder brist på i 
Stockholm. Men både snö och betalande pu
blik hade nu infunnit sig. Provhopparna 
hade precis startat då Kung Bore satte in hela 
sin arsenal och tävlingen måste avbrytas. 
Några dagar senare stod folk i kö för att få 
igen sina pengar. Hälften av dem nöjde sig 
med löftet att de skulle få se en senare täv
ling. Den anordnades den 21 februari och gav 
ett hyfsat ekonomiskt resultat.

I mitten av 60-talet såldes ”träskelettet i 
Hammarbybacken” till Stockholms Stad för 
50000 kronor. Backen hade då under många 
år använts som vedbod av dem som bodde i 
närheten.

Fotbollssektionen var fortfarande Djurgår
dens familjeförsörjare och drog mycket pu
blik till matcherna, men man hade också 
höga fasta kostnader och därmed små margi
naler i ekonomin.

Enbart tvättning av tröjor, byxor och 
strumpor kostade nära 10000 kronor per år. 
På hemmaplan fick stockholmsklubbarna be
tala en planhyra på 20 procent, nöjesskatt 
samt förbundsavgifter. Dessutom utgick 
hälften av intäkterna till det gästande laget. 
En ytterligare nackdel för stockholmsklub
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barna var att de inte hade rätt till reklamintäk
terna från matcherna.

Kostnader utgick också för försäkringar av 
spelarna. Men det fanns även skador som 
inte täcktes av någon försäkring, som när 
Arne Arvidsson högg tänderna i en målstol
pe i en match i Göteborg hösten 1954.

Spelarkompensationen var fortfarande då
lig. För en match fick spelarna 50 kronor och 
efter varje säsong ett presentkort, samt med 
förbundets medgivande, en och annan liten 
present.

För det fick spelarna offra hela sin fritid för 
träning och matcher. Dessutom var de tvung
na att ta tjänstledigt från sina ordinarie arbe
ten och fick därför avdrag på lönen.

Alla ledarna utom elittränarna var oavlöna
de trots att de ibland lade ner uppåt tusen ar
betstimmar om året.

— Inte ens julafton var jag ledig, då ringde 
huvudkassören och ville ha mer pengar, sade 
fotbollskassören Arne Malmgren en gång.

Sammanlagt räknades det ut att landets 
oavlönade idrottsledare lade ner 150 miljoner 
kronor i ideellt arbete per år.

Ramaskri bland renläriga 
djurgårdare

De hårdnande ekonomiska omständigheter
na gjorde att Djurgården var en av de första 
klubbar som införde reklam på tröjor och 
dräkter. Arenareklamen hade Stockholms 
kommun sålt till ARE-bolagen, så stock
holmsklubbarna kunde endast tjäna pengar 
på spelarreklamen. Samtidigt tvingades 
DIF:s ishockeysektion betala 30 procent av 
publikintäkterna i planhyror. Det var en pre
sent från Helge Berglund, som var ordföran
de i ishockeyförbundet och kommunalråd i 
Stockholm.

Först med att köpa idrottsreklam från Djur
gården var Löfbergs Lila, 3M och Kodak. 
Inga stockholmsföretag var intresserade. 
Löfbergs Lila ville dessutom att ishockeyla
get skulle ha lila dräkter, vilket ledde till ett 
ramaskri bland renläriga djurgårdare. Klub
ben fick 40000 kronor per år i två år för rekla
men. För reklamkontraktet med 3M fick Djur
gården 30000 kronor.

I mitten av 50-talet var övergångssummor
na ännu låga. En spelare som bytte klubb fick 
ett par nya skridskor, och så var övergången 
avklarad. Men utvecklingen mot högre sum
mor gick allt fortare. Många hoppades att 
övergångssummorna skulle kunna maxime
ras. Men inga gemensamma försök gjordes i 
den riktningen. Ett sådant försök skulle inne

Sven Tumba gjorde reklam för Cirkelkaffe. Inte po
pulärt hos konkurrenten Löfbergs Lila som sponsrade 
Djurgårdens IF på 50-talet.

bära en kartellbildning, som ju inte kan upp
rätthållas så länge det råder brist på en vara, 
i det här fallet spelarna.

När övergångssummor och reklam började 
öka i betydelse, insåg många spelare hur 
mycket de var värda för sina föreningar. I 
början av 50-talet var kompensationen för 
spelarna ganska låg, 30 kronor för vinst, 15 
kronor för oavgjort och 0 kronor för förlust, 
men kostnaderna för spelare ökade snabbt 
från 50-talet. När den utvecklingen väl kom
mit igång var den omöjlig att stoppa, speciellt 
mot bakgrund av den internationella kon
kurrensen. I slutet av 50-talet utgjorde spe
larkostnaderna mindre än 10 procent av bud
geten. 30 år senare, 1989, var de nästan hälf
ten. Professionaliseringen av idrotten hade 
blivit en realitet. Problemet var att många 
klubbar inte hade råd med de stigande kost
naderna, samtidigt som publiken inte var be
redd att betala de högre entréavgifter som 
måste bli följden av professionell idrott.

Idrottsstjärnornas krav på bättre ekono
misk kompensation tilltog. Därmed blev tuf
fa löneförhandlingar vanliga:

— Borde inte en tias tillägg vara möjligt om 
man spelar riktigt bra, undrade en av DIF:s 
hockeyspelare vid ett tillfälle.

Han fick svar av Lasse Björn:
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— Ja men då skall du också ha en tias av
drag när du är dålig.

De flesta ogillade spelarnas krav på bättre 
betalt. Man ansåg att de inte hade någon mo
ralisk rätt att kräva högre ersättning. Ledare, 
funktionärer och administratörer arbetade ju 
ideellt. Dessutom hade spelarna ofta något 
av en hobbystämpel på sig.

Inga lönekuvert 
i Djurgården

Djurgården började mot 50-talets slut att lik
na ett litet företag, med en årsomsättning på 
närmare en halv miljon kronor. Den stora 
skillnaden mot vanliga företag var att de 
enda som var fast avlönade var tränarna.

Samtidigt hade ishockeyn utvecklats till 
Djurgårdens galjonsskepp och på allvar bli
vit en publiksport och därmed lönsam. I 
grundserien var Djurgården ofta alltför över
lägset för att locka folk till matcherna. Men 
när Djurgården gick till slutspel, kom publi
ken och vändkorsen gick varma.

Ett problem i både fotboll och ishockey var 
att få fram nya spelare: många tränare på elit
nivå ägnade sig endast åt A-laget och nästan 
inte alls åt ungdomsverksamheten, som ju 
skulle ge långsiktiga resultat. I många för
eningar utnyttjades tränarnas kunskaper för 
dåligt. Tränarna hade korta arbetsdagar och 
när de arbetade koncentrerades alla ansträng
ningar på elitlaget. På lång sikt ledde det till 
för mycket inköp av nya spelare och för lite 
ansträngningar att lära upp de som fanns 
inom klubben.

1960—1980. Ekonomiska pålagor och 
idrottsliga misslyckanden

Vid 60-talets inledning påbörjades en utveck
ling som skapade stora problem för idrotts
föreningarna. Fotbollen tappade publik. Vis
serligen hade Allsvenskan 1961 den näst bäs
ta publiksiffran genom tiderna. Men från 
toppåret 1959 till 1970 minskade den genom
snittliga publiken på matcherna med hälften. 
Det fanns flera orsaker till publikraset:

Omläggningen av fotbollsäsongen 1958, 
då man började spela vår—höst istället för 
som tidigare höst—vår, minskade på sikt in
tresset för matcherna.

Men de minskade publiksiffrorna var ock
så en del av en internationell trend. I fotbolls
landet England hade man liknande problem 
och engelska ligaföreningen företog därför 
en undersökning med rubriken ”varför svi
ker publiken?”.

Man kom fram till tre svar på frågan; fruar 
och fästmör höll sina män hemma, speciellt 
då matcherna gick under veckorna, folk an
vände hellre sina pengar till kaptialvaror, det 
fanns roligare sätt att tillbringa fritiden.

Undersökningen resulterade i fyra upp
maningar: Bannlys TV från fotbollsmatcher
na. Gör fotbollen roligare. Intressera hela 
familjen. Skapa en trevligare miljö kring 
matcherna.

Men i Sverige gjordes ingenting för att få 
publiken att återvända till fotbollsarenorna. 
Följaktligen fick Djurgården, där ju fotbollen 
länge stått för den ekonomiska stabiliteten, 
kring 60-talets mitt uppenbara problem. Det

ta trots att nöjesskatten försvunnit 1961, vil
ket lett till en viss ekonomisk lättnad. Den 
hade sammanlagt kostat Djurgården bortåt 
en miljon kronor under årens lopp. Med rös
terna 172—165 vanns denna seger för idrot
ten i riksdagen.

Beslutet fick kritik från kvällspressen, som 
menade att nöjesskatten var ett bra förhand
lingsargument mot idrottsföreningarna för 
att tvinga dem att tillåta massmediabevak
ning. Konflikten mellan massmedias vilja att 
bevaka matcherna och idrottsföreningarnas 
behov av publikintäkter blev hårdare ju färre 
åskådare man hade att slåss om.

Andra problem dök upp. 1965 blev halva 
fotbollslaget uppköpt av uppsalaklubben Si
rius som satsade hårt på att få fram ett topp
lag i fotboll. Djurgårdsspelarna erhöll sam
manlagt en halv miljon kronor för övergång
en. DIF fick däremot inte ett öre. Trots 
bakslaget lyckades fotbollsstyrelsen på re
kordtid bygga upp ett nytt lag, som vann all
svenskan 1966.

Elitidrott — 
en högriskbransch

Men tävlingarna kunde ändå inte ge tillräck
ligt och man började se sig om efter nya in
komstkällor. Lotterier, bingo och andra verk
samheter vid sidan om idrotten blev allt vikti
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gare. Idrottsledarna ägnade ofta mycket tid 
åt att dra in pengar och det ledde till att id
rottsliga prestationer blev lidande.

Elitidrotten utvecklade sig nu mot att bli en 
högriskbransch. Att falla ner i en lägre divi
sion kunde innebära en ekonomisk katastrof 
på grund av skillnaden i publikintäkter. En 
match i den högsta divisionen kunde ge ett 
publiksnitt på 10 000 åskådare som betalade 4 
kronor, jämfört med 2 000 åskådare som beta
lade 3 kronor per match i div II.

Även om föreningen kunde gå med vinst 
vissa verksamhetsår, som 1967/68, åts över
skotten ofta upp av de skulder som tidigare 
säsonger lämnat kvar. 1968 var överskottet 
260000: 165000 kronor kom från ishockey
sektionen, och 95000 från fotbollssektionen. 
Omsättningen var nu uppe i över en och en 
halv miljon kronor. Ishockeyns största drifts
kostnader den säsongen bestod av 25 arvo
den för spelare à 8000 kronor och material å 
60000 kronor.

Det diskuterades vid den här tiden om 
Djurgården överhuvudtaget skulle kunna 
överleva som allroundklubb, eller om en spe
cialisering var nödvändig. DIF:s många sek
tioner omöjliggjorde avsättning av pengar 
för att klara framtiden. Föreningen var 
tvungen att leva för dagen och låna för att be
tala underskott i rörelsen, vilket gjorde det 
svårt att hålla flera sektioner bäriga.

Senare, vid slutet av 70-talet, fördes långt
gående förhandlingar om en separation av 
Djurgårdens IF, på grund av de stora proble
men med att ha två stora sektioner inom sam
ma klubb. I första hand var det tänkt att is
hockeyn skulle gå sin egen väg.

Mörkret sänker sig 
över arenorna

70-talet blev ett mörkt årtionde för Djurgår
den både idrottsligt och ekonomiskt. Idrotts
ligt var ishockeyn den största besvikelsen un
der 70-talet. Det bästa resultatet de forna 
mästarna presterade var ett SM-silver 1979. 
Många skickliga och profilstarka spelare 
hade slutat under 60-talets senare år. I början 
av 70-talet rådde det dessutom spelarbrist i 
Stockholm. Konkurrensen hårdnade därför 
om spelarna och övergångssummorna sköt i 
höjden.

Djurgårdens ishockey missade slutspelet 
åtskilliga gånger under decenniet, drabbades 
av publikbortfall och gick därmed miste om 
intäkter på hundratusentals kronor. 1976 var 
ett ödesdigert år. Ishockeylaget förlorade sin 
plats i elitserien och föreningen drabbades av

Guldlaget 1966. Publiken minskade under hela 60-
talet trots sådana sportsliga framgångar som guldme
daljer 1964 och 1966.

ett underskott på en kvarts miljon. Ishockey
sektionen hade därmed kommit att bli en 
ekonomisk belastning för DIF.

Djurgårdens fotboll klarade sig från degra
dering till division II under årtiondet, men 
publikintresset var jämfört med tidigare 
mycket svagt. Inte ens 1977 blev det någon 
förbättring. Då gjorde DIF flest mål — 50 — i 
fotbollsallsvenskan och Tommy Berggren 
var skyttekung, men ändå var det färre åskå
dare än någonsin på matcherna och under
skottet blev 700000 kronor.

ETT SKEPP KOMMER LASTAT...
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EN ISHOCKEYBILJETT I ALLSVENSKANS GRUNDSERIE KOSTADE 
I BÖRJAN AV 70-TALET 9 KRONOR, SOM FÖRDELADES SÅ HÄR.

Behållning till hemmaklubben
Biljettpris

9 kr
2,20 kr

Domare och reklam, etc

Hälften av nettot 
till bortalaget

2,20 kr

3 kr

Matchskatt till ishockeyförbundet

0,50 kr

De 2,20 kr. per biljett som Djurgården fick i behållning skulle täcka 
åtskilliga kostnader för klubben: materiel, spelare, resor, träningskostnader, 
mat och logi, administration m.m.

Planhyra till kommunen

1,10 kr

Den minskade publiktillströmningen märk
tes också på andra sätt. Tidigare hade fot
bollslaget tvingats att spela viktigare matcher 
på Råsunda på grund av publiktrycket. Från 
och med 1972 spelade dock DIF sina matcher 
enbart på Stadion som nu räckte väl till stor
leksmässigt, även för de intressantaste mat
cherna. (Att DIF:s fotboll flyttade till Råsun
da 1989 hade inget med publiken att göra, 
utan berodde på att Stadion byggdes om.)

Panik på spelarmarknaden
Den ekonomiska situationen var kaotisk un
der hela 70-talet. Paniken låg på lut på spelar
marknaden. Spelarlönerna ökade konstant 
och kostnaderna för att värva spelare i både 
fotboll och ishockey steg snabbt. Även på 
lägre nivåer lärde sig idrottsföreningarna 

prislistan och man tvingades täcka in ökande 
utgifter i efterhand. Djurgården, som haft 
ont om profiler i fotboll och ishockey under 
hela decenniet, upplevde alltmer hur publi
ken uteblev. Föreningen fick mindre pengar 
att värva spelare för, och därmed kom inga 
nya profiler till klubben; en ond cirkel såle
des.

Att få tag i sponsorer och annonsörer var 
dessutom svårt. Under 70-talet gick närings
livet på kryckor och allt skulle enligt tidens 
anda regleras via stat och kommun. Det var 
först under början av 80-talet, då den verkliga 
högkonjunkturen kom, och företagens mark
nadsavdelningar fick mycket kapital att röra 
sig med, som sponsringen började ta fart.

Bingon var länge den stora räddningen. 
Bingon togs upp av de små sektionerna, 
främst bordtennis- och konståkningssektio
nerna, men övertogs av överstyrelsen på 
grund av ändringar i lotteriförordningen. 
Bingon kom snabbt att bli en ekonomisk 
ryggrad i många idrottsklubbar. Djurgår
dens pengar kom huvudsakligen från den 
egna bingolokalen i Skärholmen och delak
tigheten i Vasastadens bingoallians.

Fogdarna förföljer DIF
Fogdarna kom på 70-talet smygande i bus
karna och tog tillbaka de små favörer, som 
idrotten kämpat sig till. Ett tag var det som 
om staten och kommunen lekte katt och råtta 
med idrottsklubbarna. När klubbarna sökte 
sig nya vägar för att tjäna pengar slog myn
digheterna till med nya pålagor och i några 
fall skedde beskattning retroaktivt.

Först utkrävdes skatt på bingo och lotteri
er. Bland annat krävdes minutiös redovis
ning och kontrollanter, som skulle betalas av 
klubbarna. När dessa då sökte sig nya vägar 
att tjäna pengar, var staten lika snabb att be

TYPISK BILD AV INKOMSTER FÖR DIF 
I MITTEN AV 70-TALET. Bingo i Djurgårdens regi.

Kommunala anslag

7%

Spelarövergångar

4%

Medlemsavgifter

3%

Div: materialförsäljning, 
gåvor, räntor m.m.

6%

Bingo

20%

Lotterier

1 %

Match inkomster

54%

Souvenirer

2%

Reklaminkomster

3%
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gära sin andel. Exempelvis krävdes retroak
tiv skatt på tröjreklamen, momsskatt på sou
venirer och annonsskatt på reklamen i för
eningstidningarna. De anslag som staten 
gav, hamnade hos Riksidrottsförbundets by
råkrati och rann endast i små rännilar tillbaka 
till idrottsklubbarna. Speciellt hårt drabba
des stockholmsklubbarna som gentemot 
landsbygden hade två stora nackdelar: de 
fick betala planhyror på 20—30 procent, och 
hade inte rätt till intäkterna för arenarekla
men.

Enligt DIF:s årsredovisning från 1972 upp
gick de kommunala och statliga anslagen till 
400 000 kronor. Men bara planhyrorna kosta
de 1 miljon. Kommunen gav med ena han
den pengar till att bedriva idrott och tog med 
den andra handen tillbaka drygt det dubbla 
beloppet, när det gällde tävlingarna.

Problemet för stockholmsklubbarna var att 
det inte fanns någon bra relation till stat och 
kommun. I mindre kommuner ute i landet 
var intresset för idrottsföreningarna större, 
både från kommun och näringsliv, eftersom 
man insåg hur viktiga idrottsklubbarna var 
för ortens överlevnad. I Stockholm har id
rottsföreningarna varit hänvisade till argu
mentet om ”idrottens sociala funktion”. 
Men det har aldrig varit starkt nog eftersom 
socialpolitiken gått ut på att i efterhand repa
rera de skador som den sociala utslagningen 
medfört. Leif Boork kysser SM-bucklan som ger DIF både ära 

och pengar. Ur Aftonbladet 1983.

Tommy Berggren — skytteligavinnare 1977.
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1980-talet. På ruinens brant
80-talet var kanske det mest omvälvande 
årtiondet i Djurgårdens historia. De idrottsli
ga och ekonomiska resultaten förändrades 
snabbt från år till år. Verksamheten drevs 
med allt större underskott, även om för
eningen tidvis gick med vinst. Det berodde 
på att intäkterna flukturerade våldsamt och 
även om man till viss del lyckades anpassa 
kostnaderna, så blev underskotten allt mer 
överhängande.

På grund av de höga övergångssummorna 
tvingades många klubbar att välja mellan att 
värva spelare utifrån eller att själva bygga 
upp ett starkt lag. Djurgården valde i början 
av 80-talet i första hand att värva spelare för 
att snabbt försöka placera sig på toppen och 
därmed på allvar väcka publikens och spon
sorers intresse. Bakom denna linje låg Bengt 
Broberg, ”Benke Bräda”, ordförande för is
hockeysektionen och senare även fotbolls
sektionen. Ungdomsidrotten ansågs där
emot vara alltför dyr för att löna sig. Det var 
till och med tal om att den skulle läggas ned.

Ishockeysektionen strävade efter att värva 
klokt, det vill säga köpa utvecklingsbara spe
lare förhållandevis billigt, för att sedan kun
na ta bra betalt för dem när de så småningom 
såldes vidare.

Värvningarna ledde på kort sikt till ett stort 
underskott, men tack vare idrottsliga fram
gångar, främst SM-segern 1983, lyckades is
hockeyn vända tidigare års ekonomiska för
luster till vinster.

Trots framgångarna var sektionens margi
naler små på grund av höga fasta kostnader. 
Det räckte med små minskningar i publiksiff
ror och reklamintäkter för att en vinst skulle 
vändas till förlust.

TYPISK BILD AV INKOMSTER FÖR 
DIF I SLUTET AV 80-TALET.

Reklam,
tidningar, 
medlemsblad

27%

FörsäIjningsverksamheten 
(Souvenirer, m.m) 

2%
Match inkomster

Övrigt

2,5 %

40,5 %

Djurgårdens ansträngda ekonomi fick 
många att betrakta de små sektionerna som 
lik i lasten, som hindrade en nödvändig sats
ning att genom värvningar bygga upp elitlag 
inom fotboll och ishockey. Men de mindre 
sektionerna hade blivit oberoende av bidrag 
från huvudkassan. De hade blivit allt billiga
re i drift genom att de drevs ideellt på amatör
nivå. Klubbens verkliga sorgebarn i början 
och mitten av 80-talet var istället, liksom på 
30-talet, fotbollssektionen.

Fotbollens största nederlag
Fotbollssektionen försökte i början av 80-
talet att värva nya spelare på samma sätt som 
ishockeysektionen hade gjort. Men mark
nadspriserna var hårt uppdrivna och sektio
nen gjorde dyra värvningar, som inte åter
speglade sig i de idrottsliga resultaten. 
Många spelare hade tagit mer betalt än vad 
som egentligen var motiverat utifrån deras 
prestationer. När DIF sedan skulle sälja vida
re hade man ingen möjlighet att få tillbaka 
köpesumman. Allt detta ledde till röda siffror 
i resultaträkningarna.

1981 var ett katastrofår för Djurgårdens 
fotboll. Trots stora ekonomiska satsningar 
året dessförinnan, degraderades fotbollen till 
div II efter att ha tillhört div I sedan 1962. Un
der åren som följde blev det allt svårare att 
ekonomiskt klara tillvaron i div II. Man hade 
stora problem att anpassa kostnaderna efter 
de låga publikintäkterna. Dessutom var ett 
div II-lag föga attraktivt för sponsorer.

I både ishockey och fotboll krävde spelarna 
högre lön. Personalkostnaderna fördubbla
des dessutom mellan 1980 och 1986, då de 
slutade på nästan 9 miljoner kronor. Det be
rodde på att Djurgården anställde mer perso
nal för föreningens marknadsföring och ad
ministration, tränarlönerna steg snabbt mot 
direktörsnivå och idrottsklubbarna påfördes 
sociala avgifter.

Elitidrotten i klubbens stora sektioner hade 
således tagit de slutliga stegen mot professio
nalisering. 1981 kunde månadslönen för en 
DIF-ishockeyspelare vara 6000 kronor, 1989 
var kostnaden runt 23000 per månad. Nästan 
en fyrdubbling av kostnaden per spelare, 
bortsett från inflation.

På nästan hundra år hade Djurgårdens 
intäkter ökat från 37,35 kronor till nära 21 
miljoner, samtidigt som kostnaderna öka

Spelarövergångar

9%

Idrottsläger, skolor m.m

2,5 %

Bidrag och anslag

7,5 %

Medlemsavgifter 

4%

Lotterier och bingo 
5%
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de från 22,50 kronor till nära 29 miljoner. Un
der åren hade antalet medlemmar nästan 
tusenfaldigats, från tolv medlemmar 1891 till 
drygt 9000 medlemmar 1986. Förutom träna
re och spelare fanns det tio anställda på kans
liet.

Räddningen heter reklam
Sponsring och reklam ökade i betydelse och 
omfattning vid mitten av 80-talet. Om bingon 
var idrottens räddningsplanka under 70-talet 
så var sponsringen och reklamen förening
ens smala lycka under 80-talet, även om 
bingon fortfarande drog in välbehövliga 
pengar.

Tidigare hade sponsorerna närmast bedri
vit välgörenhet, men nu insåg många företag 
att det fanns ett marknadsföringsvärde i att 
sponsra framgångsrika idrottsklubbar. De 
som låg i toppen av serierna fick allt bättre 
goodwill. Samtidigt fick näringslivet allt mer 
pengar över till sponsring och reklam, tack 
vare 80-talets högkonjunktur.

1985 slogs de två organisationerna för 
marknad inom ishockey- och fotbollssektio
nen ihop. Syftet var att förbättra och effekti
visera marknadsföringen av Djurgårdens elit
idrott. Den nya organisationen skulle även 
sköta reklamförsäljning åt övriga sektioner. 
Med de åtgärderna började Djurgårdens IF 
att likna ett företag även inom administration 
och marknadsföring. Men fortfarande fanns 
det brister i den centrala kontrollen. Fortfa
rande var DIF beroende av ideellt arbetande 
människor, som inte alltid kunde ställa upp 
när kraven var som störst.

Och sedan kom den verkliga katastrofen!
Bokslutet 1986 visade ett underskott på 7,7 

miljoner kronor, trots att Djurgården samma 
år hade fått reklamrättigheterna till Johan
neshov och Stadion. Detta innebar att in
komsterna från reklamen i ett slag tredubbla
des, till nästan 8 miljoner kronor.

Orsakerna till det enorma underskottet var 
flera. Uteblivna sportsliga framgångar för 
fotbollen medförde minskade marknads
förings- och publikintäkter. Dessutom påför
des föreningen för första gången sociala av
gifter för spelarna som uppgick till 1,2 miljo
ner kronor. Beslutet om sociala avgifter togsHammarbyfansen låter Bengt Broberg bära hundhu

vudet för att DIF faller ur fotbollsallsvenskan 1986.



342 MARTIN WALLSTROM

TYPISK BILD AV KOSTNADER FÖR 
DIF I SLUTET AV 80-TALET.

Löner och lönebikostnader

40%

Idrottsläger, skolor m.m

2%

Resor, traktamenten m.m

15,5 %

23%

Övriga främmande tjänster

1,5%

Utgifter i samband med tävlingarSpelarövergångar

6,5 %

Lokaler och kontor

4,5 %

2,5 %
Övriga kostnader

4,5 %

Reklam, lotterier m.m

i september 1986, men DIF var tvungen att 
betala retroaktivt från årets början. Det här 
var naturligtvis helt obudgeterade kostna
der. Vidare var utgifterna för värvningar all
deles för höga och gav ett nettounderskott på 
2,5 miljoner kronor.

Djurgårdens IF betalade sammanlagt 3,3 
miljoner kronor för att ha tillgång till Stock
holms olika arenor. Samtidigt fick man ett 
kommunalt bidrag på 1,1 miljoner. Netto
kostnaden, 2,2 miljoner var en direkt resul
tatbelastning (som de flesta landsortsklubbar 
slapp).

Många av fordringsägarna hade dessutom 
haft orealistiska förväntningar på att Djur
gården så småningom skulle kunna betala 
sina skulder. Det var lätt att låna kapital, men 
upplåningen slog igenom som långsiktiga 
underskott i verksamheten.

Krisen akut — 
Djurgården slut?

På våren 1987 blev krisen akut. En boupp
teckning på Ackordcentralen den 30 april vi
sade ett underskott på 12,3 miljoner kronor. 
I september samma år kom Ackordcentra
lens förslag till ett 25-procentigt ackord, vil
ket accepterades av domstol. Alternativet till 
ackordet hade varit konkurs och då hade 
oprioriterade fordringsägare förlorat alla sina 
fordringar.

Ackordcentralen hade funnit tydliga bris
ter i affärsverksamheten. Till exempel fanns 
en skog av avtal för övergångar, som gjorde 
det omöjligt att kontrollera föreningens kost
nader. Dessutom hade enskilda företrädare 
för föreningen okontrollerat ingått avtal, 
samt ”ådragit föreningen dryga förpliktelser 
och långtgående förbindelser”, som förening
en inte kunde uppfylla.

Enligt Ackordcentralen hade Djurgården 
gjort fel genom att försöka satsa sig ur den 
ekonomiska krisen och ”bolla med miljoner
na”. Istället skulle man försökt bromsa ut
vecklingen och hålla i pengarna.

Ackordcentralen ansåg vidare att verksam
heten kunde betecknas som ”äventyrlig och 
ibland slösaktig eller lättsinnig”, men mena
de ändå att föreningens företrädare hade 
handlat i sina borgenärers intresse, så det 25-
procentiga ackordet tillstyrktes och Djurgår
den lyckades undvika konkurs och utplå
ning.

Annonspelare: Christian Due-Boje 1989, Anders 
Grönhagen 1982 och Bosse Berglund 1981.
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60 dagar från

undergång

Broberg: 
Ingen ska 
hängas 
ensam för 
det här
Det var under hans ledning 
som Djurgårdens ekonomi 
kördes i botten.

Bengt Broberg, en av 
idrottssveriges mest kontro
versiella ledare.

- Ingen ska hängas ensam, 
vi är lika skyldiga allihop i 
överstyrelsen, säger han när 
Djurgården nu står inför ho
tet om konkurs.

I går kom han till Djurgårdens 
idrottsförenings kansli på anrika 
Stockholms stadion. På hans gam
la stol satt den nye ordföranden 
Jan-Peder Norstedt tillsammans 
med nästan hela styrelsen.

Överstyrelsen hade kallat till in
formationsmöte. Gamla trotjänare, 
spelare och prominenta medlem
mar var där.

Tysta lyssnade de på genom
gången. Den tidigare så frispråkige 
djurgårdsbossen ställde inte ens en 
fråga när överstyrelsen meddelade 
att ”läget för patienten nu är oer
hört allvarligt”.
Förödande 
med konkurs

Han var minst sagt kontrover
siell, Bengt ”Benke” Broberg. Den 
omdiskuterade miljonsatsningen 
på fotbollslaget, beslutet att lägga 
ned ungdomshockeyn, den miss
skötta bokföringen, sparkade trä
nare och en oerhört dynamisk per
sonlighet blev för mycket för de öv
riga i Djurgårdens styrelse.

Till slut sparkades han själv un
der stor uppståndelse i vintras.

-Att det blev så här beror på 
den bristfälliga redovisningen från 
överstyrelsens sida för 1986, ingen 
kan hängas ensam, förklarar han 
för Aftonbladet efter gårdagens 
möte.

- Djurgården är ju en idrottsför
ening som består av människor. I 
det här fallet har de helt enkelt inte 
räckt till. Det vore förödande om 
föreningen skulle gå i konkurs, så 
mycket folk som berörs, alla ung
domar . , .

- Det är ju inte någon som har 
supit upp pengarna.

Bengt Broberg säger att han tror 
på Djurgården, på framtiden för 
föreningen. Under samtalet kom
mer flera spelare fram, hälsar och 
klappar på axeln - ”tjena Benke”.

Att han är spelarnas man, åt
minstone inom hockeysektionen, 
råder det ingen tvekan om.

- Det här beslutet att ställa in be
talningarna är rätt. Vi diskuterade 
det redan för ett par månader se
dan.

SKULDBERGET har växt bakom ryggen på Bengt Broberg och 
den nye ordföranden Jan-Peder Norstedt. I dag finns bara 2,5 miljoner 
kronor i klubbkassan för att täcka jätteskulden på elva miljoner.

Foto: CALLE TÖRNSTROM. Teckning: KERSTIN ANDERSSONThomas Hammargren



344

DJURGÅRDENS IF

DIF AB

DIF AB — i idrottens tjänst
En kanslichef med övergripande ansvar för 
ekonomin anställdes — för första gången i 
Djurgårdens historia. En insamling bland de 
10000 medlemmarna gav närmare en miljon 
kronor, alltså nästan 100 kronor per medlem.

Dessutom bildades aktiebolaget, DIF AB, 
den 17 september 1987. Syftet var att bedriva 
marknadsföring för Djurgårdens IF, finansi
ellt rekonstruera Djurgårdens IF och förvalta 
föreningens egendom. Åtagandena omfatta
de i första hand elitverksamhet och främst 
sponsring, reklam, publikarrangemang samt 
varumärkes- och souvenirförsäljning. En 
missräkning var dock att aktierna släpptes i 
samband med börskraschen detta år. Det no
minella värdet av aktierna var 7500000 kro
nor men DIF AB fick endast in 5 miljoner kro
nor.

Rekonstruktionen av Djurgårdens ekono
mi skedde alltså i två steg. Det första var det 
25-procentiga ackordet, därefter tillsköts ka
pital för att säkerställa betalningen av detta. 
Det skedde genom att DIF AB köpte rättighe
terna att marknadsföra idrottsverksamheten 
för 2,5 miljoner kronor. Dessutom lånade ak
tiebolaget ut 4 miljoner kronor till förening

När nöden är som störst är hjälpen som närmast. DIF 
fick ekonomiskt stöd från medlemmarna 1987.
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en. Slutligen bestämdes det att aktiebolaget 
skulle godkänna alla lån för att förhindra att 
föreningen tog på sig fler okontrollerbara 
skulder.

Djurgården inriktade sig nu på att bedriva 
elitidrott och ungdomsidrott. Inom ishoc
keyn övergavs idén med att hämta spelare ut
ifrån landet. Föreningen satsade istället hår
dare på ungdomsverksamheten och oetable
rade spelare värvades från stockholmstrakten. 
Samarbetet med farmarlaget Nacka IF gav 
också spelare till rimliga priser. Ishockey
framgångarna under de kommande åren vi
sade att den bästa medicinen inte alltid är att 
lägga ner miljoner på att värva etablerade 
spelare. Istället gällde det nu att ha en funge
rande ungdomsidrott som bas för rekryte
ringsarbetet.

Viktigast för Djurgården blev publik- och 
reklamintäkter som nu utgjorde över 2/3 av 

klubbens inkomster. De idrottsliga fram
gångarna hade lockat stor publik och nya 
sponsorer, övriga inkomstkällor kunde till 
lika delar delas upp i bingo och lotterier, stat
liga och kommunala aktivitetsbidrag samt 
medlemsavgifter.

Elitverksamhetens utgifter var dels löpan
de kostnader för tränare, spelarlöner, trä
ning och administration mm, dels investe
ringar för framtida idrottsliga prestationer.

Projektet med att rädda Djurgården drogs 
igång med stor optimism. Men bakslagen 
kom ändå snabbt. Trots SM-seger i ishockey 
1989 och SM-final i fotboll 1988, redovisades 
ett underskott på 1,2 miljoner. En orsak var 
höga administrativa kostnader. Det var svårt 
att fatta gemensamma beslut och få en ge
mensam kostnadsreglering. En annan anled
ning till underskottet var de extraordinära 
kostnader som berodde på ackordsperioden.

Brottningssektionens ekonomi
Det sista avsnittet i det här kapitlet skisserar 
Brottningssektionens ekonomi, för att ge en 
fingervisning om skillnaderna mellan de små 
och de stora sektionernas verksamhet.

Brottningssektionen startade den 13 janua
ri år 1911 och Gottfrid Svensson tog hem 
Djurgårdens första SM-titel i brottning sam
ma år. Två år senare arrangerade sektionen 
SM i grekisk-romersk brottning och atletik, 
som ägde rum på Tranebergs idrottsplats den 
24 och 25 maj. Gottfrid Svensson vann då 
mästerskapet i lättvikt för tredje året i rad.

Under 20-talet fortsatte framgångarna. 
Största namnet var Fritiof Svensson, bror till 
Gottfrid, och världsmästare 1922. Omsätt
ningen i sektionen var 7—8000 kronor per år 
och den ökade efter hand. Resultaten gick all
tid ihop, även om det sällan blev några större 
summor över. När tävlingarna ägde rum på 
Cirkus och kända brottare deltog, var det 
nästan alltid fullsatt och överskotten blev sto
ra. Men vid andra tillfällen var sektionen 
tvungen att ta in extra bidrag från medlem
marna för att få ekonomin att gå ihop.

Sin första riktiga lokal fick sektionen 1923 
på Döbelnsgatan 97. Hyran var i snitt 700 kro
nor per år. Brottningssektionen har till skill
nad från fotbolls- och ishockeysektionerna 
aldrig haft problem med höga lokalhyror. 
Dessutom har brottningen kunnat anordna 
basarer och fester i lokalen för att dra in peng
ar.

Idrottsfest
på Munsö Idrottsplats 
vid Söderby

Lördagen 
den 5 augusti 

kl. 8-1

Söndagen
den 6 augusti
kl. 2-6. 8-11

Stor Tombola
med värdefulla vinster. Högsta vinst: En cykel (herr eller dam) 
Skjutbana, Pilkastning, Pistolskjutning, Gissningstävlan m. m.

Lördag och Söndag kl. 9 em.:

Uppvisning i brottning
av Djurgårdarna: 
Einar Karlsson 
Gunnar Johansson 

Åke Ahlm
Lennart Öberg 
Bror Vinkvist 
Göte Gustavsson

Klubbmatch i allmän idrott
mellan Djurgårdens brottningssektion och Munsö IF.

Stafettlöpning på landsväg 
med deltagare från Idrottsföreningar på Mälaröarna samt 
Djurgårdens brottningssektion

Servering av Kaffe och Läskedrycker
Musik av det välkända Kapellet Avalon

Entré: Äldre kr.0:50 Barn kr. 0:25

Arrangörer: Munsö IF och Djurgårdens brottningssektion

Einar Karlsson

Söndag kl. 2 em.

Lennart Öberg
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På 30-talet var årsavgiften 3 kronor och an
talet medlemmar cirka 50. Inkomsterna kom 
främst från tävlingar. Dels arrangerade sek
tionen egna tävlingar i lokalen vid Döbelns
gatan, dels anordnades större tävlingar till
sammans med andra brottningsklubbar. Djur
gården hade vid den här tiden en viktig 
inkomstkälla i Einar Karlsson, en av Sveriges 
främsta brottare. Han drog många extra åskå
dare som ville se hans snabba nacksving.

Brottningssektionen fick dock allt sämre 
ekonomi på 40-talet samtidigt som det börja
de lossna för ishockey och fotboll. De idrotts
liga resultaten motsvarade inte heller för
väntningarna.

BROTTNING PROGRAM
Pris 1 kr.

ERIKSDALSHALLEN
STOCKHOLM

I mitten av 40-talet började man därför med 
basarer för att hjälpa upp sektionens ekono
mi. Den första basaren gav ett överskott på 
485 kronor. Inkomster fick sektionen från 
brottningsuppvisningar, samt försäljning av 
varor. Kostnaderna bestod av hyror för tält 
och scener och inköp av varorna. Oftast ägde 
basarerna rum på helgerna. De som anordna
de basarerna fick ingen lön utan verksamhe
ten bedrevs helt ideellt.

Sektionen kunde få små bidrag från över
styrelsen om ekonomin inte gick ihop. Men 
även ÖS hade ont om pengar. Brottningssek
tionens räddning har istället varit de duktiga 
kassörerna, som ofta skött allt ifrån städning 
av lokalerna till sektionens ekonomi, och ofta 
lagt till pengar från egen ficka.

Tävlingarna gav visserligen inkomster, 
men innebar även risker. Konkurrensen om 
publik blev allt hårdare i takt med fotbollens 
och ishockeyns ökande popularitet. Mass
medias bättre bevakning innebar också ett 
minskat intresse för lokala tävlingar. Flera 
evenemang gick därför med ekonomisk för
lust. Det medförde magra år och slit med lot
terier och kaffeförsäljning för att överleva tills 
ÖS kunde komma med något enstaka bidrag.

Varje brottare höll sig med egen utrust
ning. De fick ingen lön, men klubben som ar
rangerade betalade resekostnader och mat- 
och fickpengar. De mest kända brottarna 
kunde få en hundralapp vid de större tävling
arna på Cirkus i Stockholm.

”Turkarna är här” var ett två dagars evene
mang som arrangerades av DIF och Örgryte 
1951 samt en av de största och mest vinst
givande tävlingarna i brottningssektionens 
historia. Det omsattes sammanlagt 52000 
kronor; nettot per klubb blev runt 6500 kro
nor. Tävlingen annonserades med stora kam
panjer i Stockholms tunnelbana. Kampan
jen bidrog till att alla biljetter såldes ut i för
väg.

Brottarna blöder för DIF
Men ekonomin blev allt kärvare under 50-
talet. 1957 planerade brottarna en rejäl sats
ning för att säkra sin ekonomi. De arrangera
de en påkostad gala i Eriksdalshallen — utan 
att publiken infann sig. Sektionen blev skuld
satt upp över öronen. För att reparera finan
serna bestämde sig de aktiva, som var kända 
för sin lojalitet mot klubben att bokstavligen 
offra sitt blod. Genom betalningen för blod
givningen, skulle sektionens anemiska eko
nomi förbättras.
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Inte ens vid DIF: s 70-årsjubileum, 1961, då 
brottningssektionen arrangerade SM, gick 
det något vidare. Ett fåtal intresserade kom 
till Eriksdalshallen och nettobehållningen 
från tävlingarna blev endast 1700 kronor. 
Summan var bara en dryg fjärdedel av de 
6000 kronor Svenska Brottningsförbundet 
skulle ha för tävlingarna.

De sjunkande publiksiffrorna blev, liksom 
för många andra idrotter, brottningens öde. 
Det hela blev en ond cirkel: minskande pu
blik ledde till ett sviktande intresse hos de ak
tiva. Många av brottarna började träna vid 
7—8 års ålder, tävlade från 10 och slutade när 
de kom upp i tjugoårsåldern, när de förstått 
att de inte kunde försörja sig på brottningen. 
Bristen på stjärnor gjorde i sin tur att publi

kens intresse blev minimalt. Det gjorde det 
ännu svårare för brottningen att hitta spon
sorer. Och så vidare...

Till skillnad från de stora sektionerna har 
dock brottningen haft små utgifter för de ak
tiva. Och i dagsläget går verksamheten eko
nomiskt ganska bra. Lokalerna i Åkeshovs
hallen tillhandahålls gratis av Stockholms 
Fritid och sektionen har egna lotterier och 
loppmarknader, samt får vissa bidrag från 
stat och kommun.

Martin Wallström f 1961. Civilekonomexamen 
vid Stockholms Universitet 1990. Studerat idé
historia. Ekonomiredaktör på tidningen Com
puter Sweden.
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BLAND 
BLIDA HERRAR OCH 

BLÅA HELGON

VI PÅ DJURGÅRDSLÄKTAREN

Vi e Djurgårn, vi e Djurgårn, Super-Djurgårn ifrån stan.

J
ag måste också hindra åskådarna 

från att ingripa i spelet. I glad för
väntan att få ’leka med’ eller göra 

fuffens hade de fattat posto alldeles invid 
målet, beredda att överrumpla målvakten el
ler, om detta inte gick, att i samlad trupp rusa 
in på planen och bemäktiga sig bollen för att 
i triumf bära den in genom det nätlösa målet. 
Som match betraktat blev det hela lite under
ligt med sina korta spelperioder och sitt 
myckna förklarande, men allt avlöpte lyck
ligt utan några skador eller svårare kalabali
ken Vem som vann har jag glömt, och det 
spelar ju ingen roll.”

Det finns i stort sett två sätt för publiken att 
skriva in sig i idrottshistorien. Det ena är att 
lösa biljett (ännu hellre att inte göra det), det 
andra är att ställa till bråk. I det förra fallet — 
särskilt när man uteblir — blir man mark
nadsundersökt och kategoriserad, räknad, 
genomsnittad och profilerad. I det andra fal
let löper psykologer till med sina diagram, 
poliser med sina batonger, och de rättskaf
fens med sina förvirrade uppsyner.
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Så har det varit i alla tider, även om tröskel
värdena för uppmärksamheten och rubrik
svärtan gått upp och ner och upp igen allt ef
ter tidens gång och samhällets konjunkturer.

När den första fotbollsmatchen spelades i 
Stockholm var spelets regler en gåta, för både 
spelare och publik. Sen dess har regler och ri
tualer mejslats fram, också på läktarna. Det 
första steget efter den där första sommarsön
dagen på Ladugårdsgärdet togs när åskådar
na blev betalande publik.

När engelsmannen Edward Adams-Ray i 
sina minnesanteckningar här ovan, beskrev 
de ”hetlevrade beväringarna” och den första 
Stockholmsmatchen i början av 1890-talet, 
hade Djurgårdens IF just bildats. Idrott i or
ganiserad form var knappt påtänkt. Uppe 
bland samhällets toppar skulle man länge 
ännu tala om idrotten som fosterländsk och 
militär manifestation. Och förlustbringande: 
ett kvartssekel senare var fortfarande så gott 
som all idrottsverksamhet utan ekonomisk 
avans, ungdomsidrotten och seniorfotbollen 
utan undantag.

Det fanns helt enkelt inte några inhägnade 
idrottsplatser. Åskådarna kom och gick som 
de ville och förblev oräknade. Entréinkom
ster var praktiskt taget okänt hos idrottsför
eningarna.

Hur som helst visste publiken redan 1892 
att platsen bakom målet förde den närmast 
spelets hjärta, och erbjöd de bästa möjlighe
terna att ”leka med”, denna oemotståndliga 
frestelse, om så bara i ord. Och efter den där 
söndagen på Gärdet blev publiken snart 
idrottens besvärande nödvändighet: vi är 
huvuden, ett antal som löst biljett, men också 
meningen med föreningen, själva skådespe
lets förutsättning. Inte ens långdistanslöpa
ren tål att vara alldeles ensam om sin presta
tion.

1900-talets första decennier innebar en 
bygg-boom för idrottsanläggningar. Här 
skulle inte bara idrotten bedrivas under reg
lerade, fostrande och sundhetsbefrämjande 
former — också publiken skulle betala för sig 
och samtidigt fostras till att i mesta möjliga 
mån avhålla sig från fuffens.

Att inte längre lika lätt kunna ingripa fy
siskt fick då — liksom nu — kompenseras av 
att låta käften gå. Och det gjorde man. 1922 
kunde man sålunda inhämta följande i ett re
missyttrande rörande statligt stöd till idrot
ten: ”Anmärkningen som riktar sig mot den 
råhet, åtminstone i tal, som anges vara att fin
na under idrottsutöfningarna bemöta sak
kunnige äfven själfva så tillvida att de inrym
ma att det inte är idrotten som medför råhe

En Stadionvrå, där man bör trifvas.
Kända och okända Djurgårsentusiaster konstatera att det är Djurgårdsspelarne 

som sätta stil på matchen.

Ur Djurgårdens Idrotts-Förenings Medlemsblad 1917.

Dock väl stundom det kan hända 
för vårt blåa Djurgårdslag, 
att vårt öde det vill vända 
segern till ett nederlag.
Men hvar ovän vill vi lära, 
hvad det kan, det blåa lag.
Och vi blå vi vela bära 
liksom segern nederlag.
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I söndags hölls i Idrottsparken fotbollsmatch mellan Allmänna 
idrottsklubbens och Djurgårdens idrottsförenings fotbollslag. Det förra 
laget saknade tvenne af sina ordinarie spelare, hvilka på grund af 
sjukdom voro frånvarande.

De båda lagen bestodo af följande spelare:
A. I. K:s lag: forwards: G. Malmqvist, K. Norgren, G. Franzén 

(kapten), Herm. Juhlin och G. Juhlin; halfbacks: O. Norgren, E. G. 
Granfeldt och E. Svensson; backs: D. Jahrl och K. G. Andersson; 
goalkeeper: J. Strandberg.

D. I. F:s lag: forwards: V. Rosén, N. Lundell, O. Bomgren, P. 
Egnell och T. Damstedt; halfbacks: J. Johansson, A. Nilsson (kapten), 
och A. Norling; backs: K. Johnzon och G. Svensson; goalkeeper: 
E. Holm.

Matchen började kl. 9,55 f. m. och varade en timme, fördelad i 
två omgångar.

I första omgången gjorde D. I. F. genast en kraftig attack och 
lyckades drifva bollen ned mot A. I. K:s goal, hvarest densamma 
hölls några minuter. Efter c:a 15 minuters spel gjorde A. I. K:s 
forwards ett kraftigt anfall mot D. I. F:s goal, hvarvid dock dennas 
goalkeeper räddade situationen. Derefter spelades bollen ögonblick
ligen af D. I. F:arne ned mot A. I. K:s goal utan att på banan möta 
nämnvärdt motstånd, och när bollen passerat A. I. K:s backar, ropa
des det, att bollen var offside hvarför goalkeepern icke gjorde något 
försök att hindra bollen, utan den fick obehindradt rulla in i goalet. 
Första halftiden ändade så med ett mål för D. I. F. mot 0.

Andra omgången började kl. 10,40 f. m. I början var bollen 
uppe vid A. I. K:s goal, och efter tio minuter fick D. I. F. en straff
spark, enär en af A. I. K:s halfback sökt hindra bollen med händerna. 
Derigenom kunde D. I. F. göra ett andra mål.

Resultatet blef således att Djurgårdens idrottsförening segrade 
med 2 goal mot O. 

ten, den medföres till idrottsplatsen. Med 
detta medgifvande och i vår öfvertygelse, att 
det bättre förhållande som onekligen ännu 
stå att önska, skall vinnas under tuktande 
kamratkänsla, och då vi hålla före, att det 
kanske dock mest är publiken vid idrottstäfv
lingar, som manat fram anmärkningarna i 
fråga, torde denna fråga ej behöfva här egnas 
större utrymme.”

I klartext betyder detta ungefär att idrotten 
är en spegelbild av samhället, och att visst bör 
dess publik lära sig veta hut, men att det inte 
i första hand är idrottens uppgift.

Under rubriken ”Publik och masspsykos” 
kunde man några år senare läsa en viss direk
tör Erik Bergvall filosofera på likartat mo
dernt vis: ”De ’skrän’ som man ibland få 
höra på Stadion och andra fotbollsplatser 
höra till pjäsen och äro hvarken så illa mena
de eller så svåra att stå ut med. Det finns för 
öfrigt en hel del folk, som finner folkmassans 
stämningsyttringar trefliga och roande och 
gå till Stadion lika mycket för att få höra bru
set af entusiasmen och de skiftande stäm
ningarna som för att få njuta af sensationerna 
och spelets växlingar nere på planen.”

Insiktsfull herre, direktörn.

Referat från fotbollsmatch 1901. Stadionpubliken följer Djurgårdens IF:s öden och 
äventyr 1938.

Söndagens 
fotbollsmatch 

i Stockholm.
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Ungefär samtidigt beslöt Svenska Fotboll
förbundet att diskvalificera Karlskoga IF un
der ett år och förbjuda allt spel på stadens 
idrottsplats under lika lång tid efter ett våld
samt publikuppträde. Det gäller alltså för pu
bliken att dels betala för sig, dels hålla entu
siasmen och den dionysiska hänryckningen 
inom vissa bestämda gränser.

Men hur de gränserna såg ut finns inte i 
Djurgårns historieskrivning. Däremot de 
idogt redovisade siffrorna. 1200 såg DIF bli 
nordiska och svenska hockey-mästare mot 
VSK 1926, 20000 såg AIK besegra DIF med 
hela 5—0 1947 (en av de smärtsammaste för
lusterna någonsin, säger de som var med), 
48500 såg DIF mot Norrköpingskamraterna 
1962, 1700 såg Örgryte mot Djurgårn 1990...

Det är onekligen lättare att räkna huvuden, 
sekunder, mål, än att fånga publikens profil 
— inte minst en enskild förenings egna drag. 
Hade jag på förhand till fullo förstått hur 
svårt det sistnämnda var, hade jag med sä
kerhet avstått från detta uppdrag.

Jag var dum nog att acceptera.

Det blåspräckliga 
kollektivet

Sålunda vadande genom ett träsk av före
ställningar, idylliska anekdoter och myter — 
även mina egna — om vad som kännetecknar 
en djurgårdspublik, har jag till sist insett ett 
enda: vi är ett i grunden spräckligt individua
listiskt kollektiv, som inte kan förpackas och 
etiketteras, för marknadsföringsändamål.

Det lär finnas en undersökning av Djurgår
dens hockey-publik: genomsnittet är en 
halvt medelålders man av tjänstemannasnitt, 
relativt välbeställd, relativt välutbildad, gift 
och med det svenska medelantalet barn. Jag 
är i högsta grad osäker på om beskrivningen 
stämmer, däremot är jag säker på att jag ald
rig stött på detta genomsnitt — eller något an
nat heller för den delen.

Hela resonemanget bygger på missuppfatt
ningen att vi går till Stadion eller Hjorthagen, 
som en förlängd arbetstid, när det i själva ver
ket är tvärtom. Det lockande är avståndet 
från stämpelklockor och sammanträdesrum.

Något genomsnitt har jag inte sett under 
tjugo års efterforskningar, men många avvi
kelser.

Jag har sett och hört två sjuttioåriga gentle
män, bänkade på Stadions långsida, i nittio 
minuter gå igenom sina tandläkarproblem. 
Mellan plomber och timpenning konstaterar 
de matchens resultat och bestämmer att ses 
nästföljande söndag.

Då är min egen granne en annan. Han sitter 
tyst länge, något blank om ögonen och tum
mar Oddset-kvittot. Hans fru tiger också, 
men i mindre talande tystnad. ”Ska han göra 
mål nu?” frågar sexåringen. ”Ja, ja”, svarar 
pappan med irriterad biton. Till slut kan han 
inte hålla sig. ”Framåt för faaan! Framåt 
Djurgårn!” vrålar han, för att tystna lika 
snabbt. Generad över utbrottet.

Nästa gång: en ung tjej, som uppenbarli
gen tillhör fotbollens inre familjecirkel, och 
inte oss sysslingar, bryllingar och avlägsna 
släktingar. Hon resonerar om de stora stock
holmsklubbarnas ungdomsverksamhet me
dan Djurgården manglar Hammarby på pla
nen. ”Bajen har ju ingen ordning på sin”, sä
ger hon till väninnan, ”då kan det ju aldrig gå 
vägen”.

De är i tjugoårsåldern och vrålar samman
bitet varje gång malmöiten Håkan Lindman 
tacklar en djurgårdare eller gnäller och skäl
ler när han själv råkar ut för samma sak. 
Dessemellan talar de engagerat om de många 
stängda kioskerna på Råsunda, och om att 
kaffet inte räckt. ”Man borde göra något”.

Han är en gyllene medelåldring i sportjac
ka och gnäller i två fulla halvlekar över varje 
steg en djurgårdare tar på planen. Att han 
oavbrutet missförstår domarens avblåsning
ar och med mästrande ton kallar offside för 
ruff och tvärtom spelar mindre roll. Också de 
för spelet blinda tar sig sitt mått av utlevelse.

Direktörsämnen i slips och snygga gång
kläder kan hamna jämsides med samhällets 
ringvrak med gällivarehäng och djurgårds
halsduk som inte tvättats hitom -85.

Så där kan man hålla på långt in på 2000-
talet. Även om entusiasmen inte alltid bru
sar, är matchens publikmöten ofta lika spän
nande som spelarnas.

Excentriker och fyllon 
på läktaren

Den brittiske sociologen Desmond Morris 
har i sin bok ”Fotbollsfolket” noggrant kate
goriserat publikens sammansättning: bland 
de äldre finns lojalister, experter, skämtare, 
missnöjda, martyrer, excentriker och utom
stående. Bland de yngre finns småkillarna, 
noviserna, fansen, ledarna, busarna, tuffing
arna, huliganerna, fyllona, kräken och de 
rättskaffens.

Beskrivningen baseras på typiska engelska 
klubbar, men även om mönstret varierar från 
land till land, återfinns många av dessa kate
gorier i nästan varenda klubb runt hela jor
den. Så också i Djurgården, även om vi har
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Djurgårdens Supporters Clubs medlemstidning 1952.

några alldeles speciella mönster i just Sveri
ge . De har att göra med vårt halva steg mellan 
ideell folkrörelse och organiserat professio
nellt skådespel, mellan mångsidig, flersek
tionerad föreningsverksamhet på amatöris
mens grund och yrkesartisternas specialise
ring. Det betyder inte bara att djurgårdsan
hängarna — liksom alla andra klubbars an
hängare — kommer från helt olika miljöer (att 
myterna kring stockholmsklubbarna säger 
annorlunda är blott just myter), utan att vi 
har kortare avstånd mellan dem på rinken el
ler planen och deras hövdingar och oss i pu
bliken. Nästan varenda en i publiken är dess
utom själv utövare i någon form.

Utan offer — ingen seger
Men de brittiska förebilderna har alltid haft 
en våldsam genomslagskraft. Efter kriget 
började resorna till England på allvar. När 
den första publik- och supporterorganisatio
nen Djurgårdsringen ombildades 1947, sta
vades klubb med C: Djurgårdens Supporters 
Club. Men förkrigsdevisen ”Utan offer — 
ingen seger” hängde med ända till 70-talet, 
då den avskaffades för sin trettiotals-tyska 
associationer. Verksamheten var helylle
svensk. I årsberättelserna från starten och 
några år in på 50-talet kan man studera kvin
nornas intåg, den massiva uppställningen —
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DIF-supportrar förutspår Djurgårdens SM-guld 1959 
under den avgörande matchen mot Göteborg, som slu
tade 1—1 på Råsunda.

dock inte i militär mening — som affischklist
rare och funktionärer på brottningstävlingar 
och Skansenlopp, om insamlingen för att 
rädda Tumbas VM-resa till Paris 1951 eller 
arbetet för att skaffa egen lokal i skyddsrum
met under Floras kulle i Humlegården. Det 
var abonnerade föreställningar på Oscars 
och Södran, det var julfester — och inhyr
da bussar till bortamatcherna. ”Många nya 
och trevliga kamp- och färdvisor — genom 
dessa har vi haft möjligheten att nå den per
sonliga och uppriktiga glädje som besjälar 
vår klubbs anhängare och därigenom smida 
kamratskapsbanden än fastare” skriver Fol
ke Engström, supporter-klubbens sekretera
re under sju aktiva år.

Om här ändå ska finnas plats för en anek
dot, berättas om Folke Engström att han en 
dag i vedervärdigt väder vandrade Drott
ninggatan upp och ner med en skylt som hyl
lade AIK som Stockholms bästa klubb. ”Nå
gon måste ju heja på dom också” lär han ha 
svarat på frågan hur han som djurgårdare 
kunde låna sig till detta.

Supporterklubben blev Sveriges första att 
på engelskt maner sälja klubbmärket i tyg — 
liksom man blev först att dra in på ”främ
mande idrottsplats med sång och dragspels
musik, vilket gav en god reklam för vår 

klubb, det visade sig också genom de starka 
sympatiyttringarna från Surahammars be
folkning”.

Men här skymtar också konflikter. Några 
år in på 50-talet uteslöts två medlemmar på 
grund av ”olämpligt uppträdande”, två ef
ter ”oegentligheter”. Man kan bara gissa sig 
till orsakerna. Kanske var någon av dem det 
Desmond Morris kallar ”fyllo”, det vill säga 
en i den kategori som kommer till läktarna i 
mer eller mindre berusat tillstånd, därvid 
uppträtt oorganiserat och brutit de synkroni
serade hej aklackarna? Kanske hade de delta
git i slagsmål?

Att sådant inträffade även på det publika 
och ”idylliska” 50-talet och noggrant rap
porterades i pressen — en 28-årig fru fick nå
got hårt föremål, ”troligen en flaska” i ögat, 
en pojke fick en kikare i huvudet: upphetsa
de göteborgare ogillade djurgårdarna längre 
ner på Råsunda-läktaren. Många minns sä
kert när matchen mellan Djurgården och 
Norrköping hotades av vad Desmond Morris 
kallar den rituella ”planinvasionen”.

Att den begynnande publiknedgången på 
60-talet ledde till korpsvarta undrande ru
briker var bara första svängen i idrottens 
allt större behov av pengar till sin verksam
het.
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Visst finns det flickor i Blue Saints. Här två bevis från 
den avgörande ishockeyfinalen i Globen 1990, då 
Djurgården slog Färjestad med 5—2.

Djurgårdspublik på damfotbollsmatch.

Supporterklubben fortsatte sitt arbete och 
har inför hundraårsjubileet 2100 medlem
mar, som med insamlingar och medlemsav
gifter stöttar föreningens mindre sektioner, 
och delar ut priser till Årets hockey- och fot
bollsprofiler. I nära tjugo år har Sven Öberg 
varit supporterklubbens ordförande: med 
rötter i Järvsö, kom han till Stockholm och 
fascinerades som 25-åring av Djurgårdens 
6—1-seger mot GAIS. ”Det hade lika gärna 
kunnat vara AIK eller Bajen, men sen kan 
man ju inte byta skjorta.”

Ännu en bit in på 70-talet hördes inga nid
ramsor från läktarplats. Fortfarande hade 
inte publiken splittrats upp mellan äldre och 
yngre, sittplats och ståplats.

Har blå helgon gloria?
Den tudelningen — där varje beståndsdel har 
sina rituella ramar — kom, som vanligt, från 
England. 1969 startade Tipsextra sina lör
dagssändningar. Vid TV-apparaterna satt 
10—15-åringarna och bevittnade förutom fot
bollen också ett färgrikt, sjungande, sjudan
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de skådespel. Då hade också organiserade 
sällskapsresor till fotbollens England blivit 
ekonomiskt överkomliga också för de mindre 
besuttna. Och i mitten på 70-talet, praktiskt 
taget över samma ölsejdel, bildades embryot 
till Djurgårdens Blue Saints och AIK:s Black 
Army. Namnen var direkt överförda från 
brittiska motsvarigheter.

I Blue Saints kunde pojkar och unga män — 
påfallande få flickor — bryta sig loss hemifrån 
och samtidigt finna identitet, gemenskap och 
utlevelse, som andra ungdomar hellre sökte 
på diskoteket, rockkonserten eller helt enkelt 
i gatans gängbildningar. Blue Saints blev 
snabbt en stökig men vital — och ibland van
artig — lillebror för moderföreningen. På 
vuxen läktarplats var — och är man fortfaran
de — djupt oenig om uppfostringsmetoder
na: till straffkolonierna med hela bunten, el
ler det är ingen fara, låt dom sprida stämning.

Massmediernas — och ibland även poli
sens — benägenhet för kollektiva och okun
niga bestraffningar har inte gjort det lättare 
att få bukt med den minoritet som gör sig 
skyldig till förlöpningar. Hotbilden, och hos 
denna minoritet, den romantiserade före
ställningen om huliganen som hjälte, är na
turligtvis katastroferna på Heysel-stadion 
och i Sheffield.

Blue Saints styrelse vid Stadion.

Ni som är från Göteborg 
åker alltid hem med sorg

Det är lång väg till SM-guldet, det är lång väg att gå 
Det är lång väg till SM-guldet, det är många lag att slå 
Farväl Leksands IF farväl AIK, 
det är lång, lång väg till SM-guldet 
men dit ska vi nå...

övergår till 
för ni kan inte rubba oss 
ni kan inte, rubba oss

Ni letar i soptunnan efter er mat, 
och tycker den är delikat
i er AIK-slum, ja de e AIK, AIK, AIK-slum

Klockan slår, klockan slår, Djurgårn gjorde mål 
Ava de e kul att se Djurgårn göra mål, HEJ

Södergren, Södergren, Håkan Södergren 
när han träffar pucken så blir det mål 
Håkan Södergren.

Vart tog den lilla lilla Looben vägen? (hockeyramsa 80-tal)

Vem fan är Håkan Loob? Vem fan är Håkan Loob? (—”—)

Heja Djurgårn
Heja Sverige
Heja Farsta (dammatch 90)

Vill vi ha bollen tjejer? (spelarrop, dammatch)

Arto Blomsten, skjut för att döda (hockey sent 80-tal)

Heja Djurgårn friskt humör 
det är det som susen gör (50—60-tal)

Heja Svenne lägg en cross
så att Håkan kommer loss (70-tal)

Baloo, vi är här nu! (till Tommy Berggren 70-tal)

Gläd ett gammalt Djurgårdshjärta 
nita dit en riktig ärta (föräldraramsa 80-tal)

Jobba grabbar sista kvarten 
ni får sova hela natten (föräldraramsa 80-tal)

Sittplats res er upp 
Sittplats res er upp

Ni på sittplats är ni klara 
jajamensan fattas bara

Åh Leffe Nilsson, 
Leffe, Leffe Leffe Niilsson...
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”Vart tog den lilla, lilla Looben vägen?”

Vid ett tillfälle har moderföreningen inte 
låtit sig nöja med att som i remissyttrandet 
från 1922 konstatera att läktarlivet speglar 
samhället. 1988 skrev fotbollslaget ett öppet 
brev till sina ståplatssupportrar: ”Vi blir väl
digt ledsna när vi hör Er ropa och försöka få 
någon av våra motståndare ur balans genom 
att trakassera honom för hans hudfärg eller 
nationalitet. Det är ett beteende vi spelare 
aldrig kan acceptera och vår uppfattning är 
att man med ett sådant beteende ej kan kalla 
sig Djurgårdare. Vi anser till och med att så
dana hejaramsor påverkar vårt spel negativt. 
Tack för Er medverkan till fortsatta fram
gångar under året”.

Ännu har Blue Saints aldrig tillämpat sin 
egen uteslutningsparagraf, där det heter att 
”Medlem som ej verkar för eller är en Djur
gårdssupporter i själ och hjärta, kan uteslu
tas ur supporterföreningen”.

En Blue Saints förklarar kärleken till Djur
gården som att älska damlaget och vara be
redd att gå på bowlingsektionens tävlingar. 
Och till damlagets familjeföreställningar på 
Hjorthagen går Blue Saints, milda som lamm 
bland barn, hundar och motståndarlagets 
medresta supportrar.

TV-sportens Arne Hegerfors och DIF:s Johan Garpen
löv i klackkaoset.
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Hyllningar och hån, hat 
och hejaramsor

På Globen, Råsunda eller Stadion ställer sig 
saken annorlunda: med verbalt hån mot mot
ståndarna och hyllning av de egna försvaras 
den egna tillhörigheten och läktarreviret. 
Bägge sidor är införstådda med reglerna. 
Med 80-talet och samhällets hårdnande mot
sättningar formulerades hånet allt oftare 
med ”hata” och ”krossa”. Det är ingen 
idyll. Men det är heller inte, vilket många 
som aldrig ”är där” gör gällande, ett mini-
Heysel varje gång det bjuds på match. Såda
na slarviga överdrifter kanske svarar mot en 
allmän oro och ett behov av ställföreträdande 
busar — men någon förbättring åstadkom
mer de inte.

Sverige och Djurgården — läktarna har inte 
undgått att utnyttjas av invandrarfientliga 
tongångar. Mönstret går igen från Tyskland, 
England, — igen! — Holland och Italien. Ock
så Blue Saints har, trots stadgarnas ord om 
opolitisk förening, sådana inslag. Vilka ut
tryck de tar sig, och hur DIF hanterar dem 
kommer att bli en viktig fråga under de när
maste åren. Även om den representeras av 
en minoritet — okunnig och omedveten till 
sina delar, och mer ute efter att åstadkomma 
största möjliga provokation, än att verkligen 
omsätta något i politisk praktik — duger det 
inte att låtsas som om de inte finns.

Blue Saints själva känner med rätta viss 
stolthet över att vara den enda supporter
gruppen som erkänner att dessa motsätt
ningar existerar.

Men det är naturligtvis kärleken till spelet 
och spänningen som dominerar också på 
ståplats. Det är en märkvärdig upplevelse att 
bevittna klackens skickliga ramsor, klapp
ningar, och bestämda glädjeritualer vid mål, 
samtidigt med en fullständig koncentration 
på spelets alla detaljer. (Att sedan okunniga 
poliser då och då inte känner till exempelvis 
den sekundsnabba ”målrusningen”, och 
överreagerar, är beklagligt.)

Nej, någon idyll är det inte alltid, även om 
risken för att normalpubliken ska drabbas är 
minimal. Risken är betydligt mindre än vid, 
säg, en City-promenad en fredagkväll.

§ 1. Ändamål

Blue Saints har till ändamål, att på alla 
sätt stödja Djurgårdens Idrottsförenings 
idrottsverksamhet. Föreningen är opolitisk.

Steve Galloway uppvaktas av sina fans.

Finns bara en Anders Almgren
en Anders Almgren, finns bara en Anders Almgren

Små gnagarna, små gnagarna är lustiga att se 
ej fotboll, ej fotboll ej fotboll spela de (75) 
Ko-ackaka, Ko-ackaka

Lät mig ta din hand 
låt mig leda dig till Hovet
Vi ska se på Djurgårn 
som spelar där

Så kom och ta min hand 
låt mig leda dig till Hovet 
vi ska se när Djurgårn 
tar två poäng 
(vinner SM-guld)

För Djurgårns IF 
är det bästa lag 
i detta land

För vi ska se när Djurgårn vinner SM-guld 

övergår i
SM-guld, 
SM-guld 
SM-guld 

övergår i
Ni kan inte, inte rubba oss
(70-tal)

Vad Kallur kan
kan han göra
(till Anders Kallur efter Magnus Uggla-låten -77)
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”SM-guld, SM-guld, SM-guld!”

Blid herre hemma 
på Stadion

På sektion M, bänk 15, vid pelaren mot Sofia
vägen kommer från jubileumsvåren den oty
piske men ideala publikrepresentanten för 
Djurgården att sitta. Han gick i Djurgårds
skolan fem år på 30-talet och kunde se Alber
get 4 där DIF bildades från skolsalen. Säsong
en 1936/37 såg han målvakten Henry Hagelin 
göra en stormatch på Stadion, då IFK Göte
borg slog Djurgårn med 1—0. Sen var det 
klippt!

Från 1946 har han sett DIF:s samtliga hem
mamatcher i fotboll. Den roligaste matchen 
föregick SM-segern 1964, då en straffspark 
gav bättre målskillnad och guld. Han har be
stämda åsikter om vilka som varit de bästa 
spelarna genom åren: Stig Nyström, Hasse 
Jeppson, Sigge Parling, Knivsta Sandberg, 
Leif Eriksson, Hans Nilsson, Tommy Berg
gren, Anders Grönhagen och Stefan Rehn.

Han har aldrig i sitt liv tagit emot en fribil
jett: ”Djurgårn har givit mig så mycket”. 
Han menar att Stadion är den i särklass bästa 
arenan, att Råsunda kan godkännas, men att 
Söderstadion är otrivsam. ”Jag var nära att 
avstå från matcherna där, det säger väl allt”.

Publikbortfallet från fotbollen de senaste 
åren ser han som en effekt av båtar, sommar
nöjen, andra intressen. Det eventuella våldet 
har ingen påverkan, utom möjligen på för
äldrar med små barn. Om spelet självt säger 
han ”att kanske har taktiken tagit överhan
den, men för närvarande spelar DIF en myc
ket rolig fotboll.”

TV och video påverkar också publiken. 
Ingen står idag i arton graders kyla och snö
storm och tittar på hockey, och nästan alla 
vill dessutom sitta: bekvämligheten fyller 
Globen.

Han har arbetat på bilverkstad, dansat ge
nom alla år — och knappt varit borta en dag 
från jobbet. ”Jag har fått vara frisk, och har 
haft en förstående hustru när matcherna kol
liderat med högtidsdagar.”

Alla Djurgårdens hemmamatcher, i serier 
och cup och samtliga derbymatcher mot AIK 
och Hammarby sedan 1946: den blide man
nen — jodå han finns! — framför mig ler: nu 
tar han med sin son, och snart sin sonson till 
bänk 15, sektion M, vid pelaren.

Han säger att den typiske djurgårdaren 
nog är en kritisk och svårflörtad person. Att 
det ska mycket till för att blicka uppåt i stället 
för att mäta avståndet till seriebotten. Att be
redskapen att erkänna motståndarnas skick
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lighet vid förlust är större än till geniförkla
ringar av de egna vid seger.

Det bekräftas av mina egna fältstudier: 
Djurgårdaren är en skeptisk pessimist in i det 
sista. Men då det går bra drabbas han eller 
hon av en stark inre glädje, som inte tar sig så 
stora synbara uttryck.

Förutom i Blue Saints då, som griper möj
ligheterna till största möjliga utlevelse ge

nast, utan att alltid förstå att det finns regler 
och begränsningar för att ”leka med”.

Eva af Geijerstam f 1945. Journalisthögskolan och 
Dramatiska Institutet. Radio- och TV-medver
kan. Filmkritiker och journalist på Dagens Nyhe
ter sedan 1974. Ryttarinna och klubbtrogen mor 
till DIF-pojkspelare.

Hasse Stelius skapar en farlig situation på ett fullsatt 
Stadion 1946. Den blide mannen är bland publiken.



KW GULLERS

SVARTA KÅPOR OCH 
BLÅA RÄNDER

DERBYMATCHEN FRIBERG-TRENTER

V
i möttes på markan på Fl, dvs Första 

Flygflottiljen i Västerås.
Vi var stora kontraster, visserligen ekens

kisar bägge två: han från Söder, jag från 
Norr, han kort och rund, jag lång och gäng
lig, han skrivare — jag knäppare (bildhugga
re).

Men vi hade massor av gemensamma in
tressen, alla på ”b”: bästisar — bilder — barn 
— bilar — bastu och så bok förstås. Men ändå 
en avgrund mellan oss: han AIK:are, jag 
DIF:are.

Namnen var Stieg Trenter och KWG. Det 
vållade komplikationer i umgänget då Stieg 
en dag uppenbarade sig med den svartgula 
AIK-nålen i kavajen. Jag kastade iväg ett SOS 
till DIF:s styrelse om hjälp och anhöll om livs
tids medlemskap i DIF för att kunna leva vi
dare med min, trots allt, bäste vän. Min an
hållan bifölls omgående och ständige sekre
teraren Kalle Liliequist uttryckte styrelsens 
förståelse för mitt lidande och ryckte ut till 
min undsättning och återställde balansen, så 
jag fick en DIF-nål i rockslaget.

Besvärligare var givetvis derbyna mellan 
lagen och vår oskrivna lag var att vid dessa 
matcher satt den ene på Råsundas östra läk
tare och den andre på den västra. Den vars 
lag förlorade bjöd på Den Gyldene Freden i 
Gamla Stans källarvalv efter matchen. Det 
var litet dyrbart för mig till en början, men så 
småningom ”kom DIF ikapp” och vi notera
de en utjämning.

Men den största derby-segern inkasserade 
jag trots allt i Italien. Året var 1949 och svensk 
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fotboll var på allas läppar genom Gre-No-Li, 
Gren, Nordahl och Liedholms härjningar i 
italienska ligan. Stieg och jag jobbade med en 
bildbok om Italien och Stieg som utvandrat 
redan 1946 var hemmastadd, inte minst i sin 
favorit-sommarstad, Levanto, vid kusten sö
der om Genua.

Han hade snokat reda på att Franciscaner
munkarna på klostret spelade fotboll och det 
lockade oss. Genom förmedling av stan’s tu
ristchef fick vi inbjudan till visning av klostret 
samt lunch med alla ”bröderna”. Vi fick tips 
om lämpligheten i att ta med oss en låda 
Chianti-vin för att få litet feststämning på 
lunchen.

Den förflöt i allt bättre stämning och jag 
blev mer och mer sugen på bilden — ”fotbolls
kickande munkar”. När vi druckit ur allt vi
net och kommit till kaffet kom vår försiktiga 
fråga: om ryktet var sant att man sparkade 
fotboll på klostret.

”Si, si, naturalmente”, och något problem 
att ta bilder var det visst inte. Bröderna rusa
de ut barfota på den hårda grusplanen och

jag fick ett dussin bilder, som jag kände på 
mig var bland mitt livs fullträffar.

Då slog det mig: ”Stieg, låt oss vara med 
och spela i var sitt lag — Ditt lag blir AIK och 
mitt DIF! Låt oss få något att berätta för kom
mande barn och barnbarn.” Förslaget mot
togs med stor entusiasm av ”bröderna”. Jag 
döptes omedelbart till Nordahl och Stieg till 
Gren och det verkligt historiska derby-mötet 
för första gången på italiensk mark kunde 
börja. En sådan match det blev!

”Bröderna” rufflade: drog i kjolarna, tog 
med hand bakom ryggen på domaren och det 
var fullt av tjuvtricks.

Det dröjde inte många minuter innan det 
dömdes straff för Djurgår’n. Alla ropade på 
Nordahl och jag klev fram och la bollen till 
rätta. Stieg var framme och spottade och sa 
”Du missar, Du missar”, men jag var iskall — 
tog sats och slog in 1—0 via stolpen.

Men jag ångrade mig nästan — alla ”brö
derna” kastade sig över mig, dunkade mig i 
ryggen och kysste mig i nacken.

Matchen fortsatte i gruset i stegrat tempo 
och målen flöt in men DIF vann, 5—2, och det 
syns på minerna på gruppfotot vem som 
vunnit. Förvisso mitt livs match — och en av 
mitt livs bästa bilder!!!

Och mina barnbarn både i Sverige och USA 
vill alltid höra om denna märkliga fotbolls
fest!

K W Gullers, ständig medlem i Djurgårdens IF, 
fotograf med världsrykte.

KGW celebrerar 
guldet 1955.



SVEN MELANDER

SOMMARHAT OCH 
VINTERKÄRLEK

EN SKÅNINGS SYN PÅ DJURGÅRDEN

J
ag vet inte vilket år det var. Nån gång i 

mitten på 50-talet. Det var sol och mycket 
folk på gamla idrottsplatsen i Malmö.

Jag och mina kompisar låg bakom målet i söd
ra kurvan.

Avspark 13.30. Malmö FF-Djurgården. Före 
matchen och i pausen underhåller MFF-orkestern.

För den som inte vet det var platsen bakom 
målet i södra kurvan på Malmö gamla id
rottsplats ett av världens sämsta ställen om 
man ville se på fotboll. Man delade sin tid 
mellan att försöka se nånting av spelet från 
denna bokstavliga gräsrotsnivå och att und
vika att få den gula bollen med den knallhår
da snörningen i huvudet när skotten gick 
utanför. Dessemellan försökte man klämma 
in ett och annat pipigt ”Heja di blåe”.

Nä, jag har sett bättre matcher.
Anledningen till att jag kommer ihåg just 

den här matchen är att Djurgården vann med 
1-0.

Jag fick reda på det när vi var på väg hem.
— Det är för jävligt, sa Hasse, som var lite 

äldre.
— Vadå, sa jag och trodde att han fått en 

sten i skon.
— Att di blåe förlora, sa han.
— Va!!!, sa jag och såg troligen ut som ett 

mellanting av George Formby och en fiol
låda.

— Och den där jävla Tumba gjorde målet, 
sa Hasse.

Det var som om blixten slagit ned. Livet 
kan ibland vara ofattbart i sin exempellösa 
grymhet. Inom loppet av en minut rasade 
hela min värld samman. Jag insåg med tårar 
i ögonen att:

1. Djurgårdens fotbollslag bestod av män
niskor, inte djur.

2. Malmö FF kunde förlora
3. Min idol Tumba visade sig vara en natt

svart förrädare

— Tumba, sa jag, ishockeyspelaren?
— Javisst, sa Hasse.
Denna soliga söndag inleddes ett mycket 

långt, och mycket schizofrent förhållande 
mellan den unge sportintresserade Sven 
Melander och Djurgårdens Idrottsförening.

Det var väl okej på vintern. Djurgården 
vann SM jämt och när det var dags för lands
kamp bänkade man sig framför radion och 
sedermera TV:n och hejade frenetiskt på 
Tumba och Knivsta och Tjalle Mild och Rolle 
Stoltz och Lasse Björn och alla dom andra 
djurgårdarna.

Men sen smälte snön och fotbollen kom 
fram igen och vinterns djurgårdskärlek gick i 
sommaride och byttes mot ett glödande för
akt för förrädarna Tumba och Tjalle och 
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Knivsta som helt enkelt bara drog av sig 
skridskorna och snörde på sig fotbollsskorna 
och hotade mitt Malmö FF. Hur kunde dom? 
Det här var ju människor som jag stöttat i vått 
och torrt, mot ryssar och tjecker, på Jordal 
Amfi och Leninstadion...

Så blev det då höst och den psykiska pro
cess, som vetenskapen fortfarande står frå
gande inför, satte igång igen. I takt med att 
hockeyskydden åkte på försvann föraktet 
och som genom ett trollslag stod de där igen: 
Idolerna — Tumba, Knivsta och alla de 
andra...

Så där höll det på. Motvilligt tvingades jag 
och mina kompisar acceptera att Djurgården 
dessutom lade beslag på ett antal SM-tecken 
i fotboll också. OK — 1954/55 var ett klart mel
lanår för di blåe. Likadant var det 1959, fast vi 
var bara fyra poäng efter. Och 1966 var MFF 
inne i en ordentlig generationsväxling.

— Var det nån som sa 1964?
Nä, jag hoppas det. För människor med 

sinne för fair play är 1964 ett förlorat år.
Nåja, tiden gick och jag blev sportjournalist 

och flyttade till Stockholm.
Jag minns min första djurgårdsmatch som 

journalist. Jag var helt övertygad om att i 
samma stund som jag öppnade munnen och 

avslöjade min dialekt så skulle dessa järn
kaminer kasta sig över mig och slita mig i 
stycken.

Sanningen är att jag blev helt förbluffad 
över att möta den trevligaste samling fot
bollsledare jag stött på i mitt liv. Utanför Mal
mö alltså. Det var Åke Barrling och Gunnar 
Lundqvist och Olle Pettersson och George 
Johansson och Knivsta och Olle Hellström.

Numera är mitt förhållande till Djurgården 
helt normalt. Både vinter och sommar.

Det enda jag undrar över är, varför man en
visas med att kalla sig Järnkaminerna?

Finns det något mera stationärt än en järn
kamin? Med tanke på den tekniska fotboll 
som laget numera spelar vore det väl mer 
passande med ett namn som Värmeslingor
na eller liknande.

För en sak är säker — om Djurgården fort
sätter på det här viset så kommer man kanske 
nån gång i framtiden i närheten av det lir som 
en gång på 60-talet föranledde en TV-
kommentator att säga: ”Och för dom TV-
tittare som ser matchen i svart-vitt ska vi på
peka att Malmö FF är det laget som har 
bollen...”

Sven Melander, journalist och krönikör på Af
tonbladet under 70-talet, nydanande TV-under
hållare under 80-talet.Arne Arvidsson gör en räddning i en bortamatch mot 

Malmö FF 1955.



BO SIGVARD NILSSON

MORFAR
OCH JAG MÖTER 

KAMINERNA
EN GÖTEBORGARES SYN PÅ DJURGÅRDEN

— På söndag gör vi slarvsylta av kaminerna, 
sa Morfar bistert och tittade upp från tipsku
pongen.

Harald Gardin skakade bekymrat på huvu
det medan han vägde upp risgryn åt en allt 
otåligare kund på andra sidan Konsumdis
ken.

Själv tyckte jag precis han sa kaninerna och 
började yla i högan sky och när inte det hjälp
te ryckte jag ner Idrottsbladet för honom så 
tipslapparna flög som svalor över hela Ha
ralds butik. Morfar gav mej en hastig örfil och 
röt:

— Kaminerna sa jag! Djurgårdskaminer
na!

Sen tittade han ner på mej och flinade.
— Ja det kan nog bli fler tårar för dom blåvi

ta änglarna innan helgen är över.
Och nu fattade jag. Djurgården. Järnkami

nerna från Stockholm. Jag kunde varenda 
baksida på mina ALFA-bilder utantill. Kniv
sta Sandberg till exempel. ”En värdig repre
sentant för järnkaminernas robusta kraftfot
boll...”

Med en ilning av skräckblandad förtjus
ning sprang jag hem för att för säkerhets skull 
se till kaninerna, medan Morfar och Harald 
suckade vidare över Idrottsbladets expert
tips.

Utanför Konsum höll jag på att kollidera 

med magister Barr, som kom rullande in på 
sin svarta HD med sidovagn där han ibland 
stuvade ner oss skolungar och släppte ut oss 
på Aspevallens fotbollsplan för att vi skulle få 
kicka av oss den värsta sockerdrickan i be
nen.

— På söndag kommer järnkaminerna till 
Ullevi! ropade jag i förbifarten.

Han nickade bistert och sköt upp motorcy
kelglasögonen.

— Då drar vi på oss hårdhandskarna, sa 
han.

Hårdhandskarna? Jag hejdade mej med ga
pande mun, men magistern sprack bara upp 
i ett leende och klappade HDn på tanken.

— Är du flitig och lär dej hur FOTBOLLS
MATCH stavas, så kanske du får åka med i si
dovagnen in, skrockade han.

Jag studsade på ett ben hela vägen hem, 
jublande och stavande högt för mej själv. 
Resten av kvällen satt jag och plitade på grif
feltavlan medan jag fantiserade om dom där 
hårdhandskarna som vi skulle ha på oss. 
Men när söndan äntligen kom hade magis
tern samma gamla kraghandskar på sej som 
vanligt när han dök upp på motorcykeln.

Jag hade letat upp Djurgårdens lagbild på 
Rekordmagasinets baksida och inpräntat 
spelarnas utseende in i minsta detalj. Ett 
svagt ögonblick var jag nära att nåla upp bil
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den på väggen också bredvid våra blåvita 
änglar, men jag vågade inte, det kunde bety
da otur och jag var mycket skrockfull. Varen
da kväll satt jag och pillade med ALFA-bil
derna. Plockade ut dom två lagen och byggde 
staplar av dom, som korthus. Sen såg jag vil
ken stapel som blev högst. Jag försökte fuska. 
Bygga kaminstapeln slarvigare eller blåsa på 
den, men det var alltid likadant — kaminerna 
stod hur stadigt som helst. Vann varenda 
gång.

Magister Barr var i god tid som vanligt. Var
ken mamma eller Morfar hade hunnit hem 
från högmässan. Och tur var väl det, för an
nars vete gudarna om jag hade fått åka med. 
Så jag skyndade på magistern för allt vad ty
geln höll och i sista sekunden rullade vi iväg. 
När jag vände mej om, såg jag Morfar dyka 
upp borta vid Konsum i full fart på sin röda 
Rex och med Harald Gardin tätt bakom sej. 
Jag drog en lättnadens suck och njöt av fär
den.
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Men en knapp timme senare var all glädje 
förvandlad i bitter gråt. Jag stod ensam utan
för Ullevis skyhöga plank och magistern var 
spårlöst försvunnen. Han hade släppt av mej 
och sagt åt mej att gå till ingången och vänta 
medan han själv hittade en lämplig parke
ring. Ingången. Det fanns ju minst hundra! 
Och den skulle vara skollärare den!

Det var en halvtimme sen nu och varken 
Morfar eller Harald hade heller synts till. In
nanför planket hördes jublet från förmatchen 
och inte ett öre till inträde hade jag. Men det 
värsta av allt var att det var så många kaminer 
där. Juuurgårn, Juuurgårn, Juuurgårn, lät 
det överallt. Haskor klirrade hotfullt och jag 
kunde inte värja mej, jag hamnade mitt inne 
i klungan och flöt hjälplöst med i strömmen 
tills jag inte hade nån aning om var jag befann 
mej längre. Bråkade med vakterna gjorde 
dom också och munnarna stod rätt ut som ka
ramellstrutar i ansiktet när dom hela tiden 
bölade sitt Juurgårn, Juuurgårn...

Äntligen var hela skocken innanför grin
darna. Jag slapp undan med blotta förskräc

kelsen och kunde börja ropa på magistern 
igen. Men jag hann knappt dra andan innan 
plötsligt en port flög upp. Två poliser dök 
upp med en kamin mellan sej. Dom slängde 
honom rätt ut i gatan så det knakade i hans 
blårandiga kavaj.

Porten slog igen. Kaminen stirrade på mej 
med rödsprängd blick. Vid det här laget var 
jag lika randig som han av gråt och snor. 
Långsamt rätade han på sej och kom emot 
mej.

— Haru inga stålar kisen, kommerunte in?
Jag hörde varenda bokstav och stava kunde 

jag ju, men jag begrep inte ett ord. Jag stod 
stel som en pinne och vågade inte ens fly, när 
han sträckte ut handen och tog tag i min axel.

— Här haru te pröjs.
Jag kände en blank enkrona stickas in i min 

hand och sen lossnade alla band. Jag sprang 
för livet utan en tanke på att vare sej tacka el
ler bocka. In genom vändkorset och bort till 
mitt favoritställe vid spelaringången, längst 
ner mot det gräddvita spjälstaketet.

Först när jag andats ut insåg jag att jag ham
nat ur askan i elden. Jag hade lämnat min 
post. Hur skulle nånsin någon kunna hitta 
mej nu?

Men det underliga var att jag inte kände 
mej rädd längre. Ullevis staket fyllde mej 
med samma trygghet som spjälorna i barn

Ur Rekordmagasinet. DIF:s fotbollslag säsongen 
1951/52.
Stående: Stig Eriksson, Jompa Eriksson, Berndt Ive
gren, Folke Holmberg, Nils Cederborg och Knivsta 
Sandberg. Knästående: Birger Stenman, Karl-Erik 
Andersson, Ove Nilsson, Ingvar Pettersson och Arne 
Larson.
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sängen jag vuxit ur därhemma. Spelarna 
hade kommit ut på plan och värmde upp och 
jag kände igen dom varenda en. Både Äng
larna och Kaminerna.

Mina blickar drogs alltmer mot främlingar
na i sina blå-svarta skjortor. Där var Jompa 
Erikson och Hasse Tvilling. Och där den lilla, 
nästan trinde Knivsta med det knollriga hå
ret. Dom stod i trianglar och bollen flög som 
en raket på ett snöre mellan dom, tillslagen 
var rena kanonskotten. Hur i hela friden 
skulle våra blåvita pojkar klara detta!

Det tog heller inte många minuter av mat
chen innan vår nyaste hjälte, Fölet Bernts
son, som bara var junior, låg nersparkad i 
gräset och vred sej. Och domarn blåste inte 
ens!

— Gå hem och blås i spisen! tjöt jag upp
rörd i mitt innersta.

Men bara några minuter senare var det 
dags för Henry Andersson att kröka rygg i 
målet och hämta ut bollen ur nätet. Jag bus
visslade så gott mina fåtaliga framtänder till
lät. Sen märkte jag till min häpnad att jag bör
jade trivas. Jag var inte ett dugg rädd längre 
och för en gångs skull vågade jag göra som 
jag ville, skrika, gapa och leva jävelen. Jag 
försökte till och med fundera ut en riktigt saf
tig svordom att drämma i med, när jag hörde 
ett tordönsbröl bakom mej.

— Juuurgårn, Juuurgårn! De e bra Kniven, 
fäll han igen!

Det var den utkastade som hade lyckats 
prångla sej in igen och han trängde sej ner 
mot staketet, alldeles bredvid mej. Men inte 
ens nu blev jag rädd. Tvärtom, jag antog ut
maningen.

— Heja blåa, vita laget! vrålade jag. Fölet, 
Fölet, Fölet!

Hela tiden stirrade jag stint på stockholms
kaminen. Djurgårdstruten föll ner en smula 
av förvåning, sen flinade han upp sej och 
blinkade mot mej.

— Vajert Jompa! Tryck dit en till! Juuur
gårn!

Men i samma ögonblick kvitterade Lasse 
Jangblad och mitt gälla åttaårstjut överrösta
de honom lätt.

Snart tittade folk mer på oss än på mat
chen. Striden böljade fram och åter i jämn 
ovisshet både vid staketet och nere på plan, 
där Tryggve Granqvist gjorde 2—1, men Jom
pa Eriksson utjämnade med en skalle bara 
några minuter senare. 2—2 när domarn blås
te av för halvtid.

Jag kramade staketet så knogarna vitnade 
när spelarna trampade förbi på sina smatt
rande dobbar upp i spelargången.

— Blåvitt, Blå vitt, Blå vitt!
Detsamma gjorde Kaminen.

— Juurgårn! Juuurgårn!
Det var alldeles tyst runtomkring oss. Folk 

hade lämnat ett tomrum öppet, en arena som 
bara var till för oss.

Då hände något bakom min rygg. Kaminen 
såg det först och avbröt sej mitt i en ny ramsa. 
Jag vände mej om. Det var dom två poliserna. 
Och dom var ute i samma ärende som förra 
gången. Brutalt slet dom bort min kombat
tant från staketet.

Då vaknade något till liv inom mej. Käns
lan för Fair Play.

— Han har inte gjort nåt! skrek jag men in
såg det orimliga i mitt påstående när jag såg 
honom försöka smussla undan sin flaska 
bakom ryggen, så jag la till:

— Inte mer än jag i alla fall. Åker han ut så 
ska jag också åka ut!

Poliserna stirrade på mej. För ett ögonblick 
såg det ut som om dom tänkte börja skratta. 
Kaminen passade på att stoppa pavan i fic
kan. Sen fick han en hård knuff i riktning mot 
närmsta utgång. Jag fylldes av ny harm, det 
hettade i kinderna när jag skrek:

— Då går jag också då! I så fall!
Jag sträckte mej högst upp på tårna för att 

göra mej några centimeter högre. Folk öpp
nade stirrande och stumma väg för oss, men 
jag märkte dom knappt. Jag såg inte Morfar 
heller. Inte förrän jag hörde ett rytande och 
kände en arm gripa tag i mej.

— Var i herrans namn har du hållit hus!
Med högburet huvud och gäll röst förklara

de jag situationen. Poliserna hade stannat 
med Kaminen mellan sej. Alla glodde på oss.

En sak var storslagen med Morfar. I alla lä
gen fattade han ett snabbt beslut. Och den 
här gången tvekade han inte en sekund. Med 
Harald Gardin och magistern i uppgivet släp
tåg lämnade vi solidariskt arenan tillsam
mans med Kaminen. Stolta och med den för
brödrande idrottens fana höjd.

Tysta skakade gubbarna hand med Kami
nen utanför planket. Jag minns inte om det 
utväxlades någon skål innan vi skildes, jag 
minns bara hur Kaminen satte ner den tom
ma paven intill planket åt nån lycklig pant
samlare, medan han vinkade avsked åt oss.

Hemma hörde vi i lokala idrottskrönikan 
med Helge Härneman att Djurgården hade 
vunnit med 4—3, vilket innebar att Morfar 
bara fick nio rätt på tipset. Själva föredrog vi 
alla att betrakta matchen som avslutad i halv
tid. Och sen den dagen har jag alltid haft en 
viss svaghet för såväl Djurgårdens järnkami
ner som oavgjorda matcher.

Bo Sigvard Nilsson, författare och dramatiker, 
rektor för Blåvitts fotbollsskola.



HJÄLTAR 
OCH HJÄLTINNOR 

UNDER 100 ÅR
GALLERI DJURGÅRDEN

Arne Arvidsson
Av Ulf Elfving
Är det sant att en bra målvakt är hal
va laget? Kanske. I så fall kan Djur
går’ns storhetstid sammanfattas i 
två ord:

Arne Arvidsson!
En placeringssäker målvakt. Han 

var alltid där bollen befann sig, utan 
att behöva ägna sig åt akrobatik. Ar
vid var också greppsäker som få och 
gav sällan returer.

Smaka på statistiken: Arvid gjor
de 241 allsvenska matcher, 27 A-
landskamper och 13 B-kamper. Tog 
tre allsvenska guld: 1955, 1959 och 
1964.

Vi som är uppfödda på södra 
ståplats på Råsunda glömmer ald
rig Arne Arvidssons trygga rygg
tavla. Jag minns också — med rys
ningar av välbehag — en löpsedel 
en sen söndag i slutet av 50-talet. 
Det var på den tiden kvällstidning
arna på något mirakulöst sett hann 
prångla ut sportextranummer mind
re än en timme efter matchernas 
slut. Så vi som gick hem till stan 
från Råsunda hann köpa extraupp
lagorna vid Odenplan. Och den här 
dan stod det, med krigsrubriker, 
över hela Expressens ljusblå löp:

EXTRA
ARVIDSSON 
TOG STRAFF 
PÅ RÅSUNDA

Jag stal löpsedeln senare på natten 
och klistrade ömt in den i djur
gårdsklippboken.

För Arvidsson var Idolen. Till
sammans med Knivsta, Tumba och 
några blåränder till. Buddy Holly, 
Rotborsten Larsson, Alan Ladd och 
andra kunde ta sig i brasan.

Jag saknar faktiskt den tiden oer
hört. Gör Arvid?

— Ja, lite grann. Speciellt derby
na mot AIK. Då låg det spänning i 
luften, och Råsunda var så gott som 
spikat varje gång.

— Men vi och gnagarna var goda 
kompisar. Visst kunde vi smälla 
ihop så stickor och strån rök på 
plan, men vi gillade varann skarpt i 
alla fall.

Det var 1952 som Arne Arvidsson 
kom till Djurgården från hemorten 
Långshyttan i Dalarna. Det var på 
vippen att han hamnat i Norrkö
ping; kontraktet var så gott som 
klart, men legendariske djurgårds
ledaren Sigge Berghs bror, som 
också var från Långshyttan såg till 
att unge Arne kom på bättre tankar.

Annars är det just från Norrkö
ping han har ett av sina härligaste 
fotbollsminnen.

— En straffräddning det också, 
berättar han. Det var djurgårdsvä
der, alltså grått och blött och elän
digt, och att jag tog straffen bidrog 
väl till att vi vann där nere. Det hän
der väl bara nån enda gång vart tju
gonde år ungefär. Och Rit-Ola äg
nade en spalt åt det i DN.

Spalten finns i de arvidssonska 
klippböckerna, som föräldrarna 
skötte med omsorg. Det är inte så 
ofta Arne tittar i dem numera. Än 
mer sällan tar han fram de tre all
svenska guldmedaljerna ur pris
skåpet hemma i Vallentuna.

Men de ligger där och glimmar 
och påminner om en epok som nog 
var speciell.

— Inte vet jag hur grabbarna har 
det i dag, ler den gamle målvakts
fantomen. Men jag undrar om de 
kan ha lika kul som vi hade. Då var 
ju fotbollen en ren hobby. Och djur
gårdsandan innebar att vi höll ihop 
i vått och torrt.

— Tråkningarna haglade visserli
gen, men det var härligt. Och den 
som inte klarade jargongen för
svann.

På den tiden reste Djurgår’ns fot
bollslag mer än kanske någon an
nan klubb och spöade upp landslag 
lite varstans i världen. Arne Arvids
son var två gånger i Fjärran Östern 
och en i Sydamerika — bland annat.

I dag reser han mest i Uppland, 
som försäljare av Tudorbatterier. 
Det jobbet har han haft i dryga 30 år. 
Och han säljer till och med till 
AIK:are. Han är nämligen en näs
tan onödigt hygglig kille.

Kille?
Javisst, Arvid är bara lite över de 

sextio och lirade fotboll till för fyra 
år sen. Karriären slutade på en 
grusplan vid Bellevue i norra Stock
holm. I en korpmatch bröt Arne lår
benshalsen.

Så nu blir det mest tennis.
Bollen släpper han aldrig.

Ulf Elfving, radioman med stora lyss
narskaror: Svensktoppen, Upp till tret
ton och magasinet Efter Tre.
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Tommy Berggren
Av Eric Castegren
För mig är Tommy Berggren den 
sista järnkaminen. Vito Knezevic, 
Roger Casslind, Krister Nordin och 
Djurgårdens marknadsavdelning 
får ursäkta, men järnkaminer är 
grabbar som Sigge Parling, Knivsta 
förstås, Broarn Broström, Classe 
Cronqvist, Prillan Sjöberg och någ
ra till. Och Tommy Berggren.

När jag träffar honom nästan på 
dagen åtta år efter hans sista match 
i Djurgårdens A-lag är intrycket av 
järnkamin ännu mer markerat. 
Men det mesta verkar vara muskler 
och han bekräftar att han fortfaran
de sliter på fotbollsskorna. Men nu
mera handlar det om matcher med 
Djurgårdens veteraner, C-laget (!) 
och ibland med Torsten Adenbys 
ögonstenar Nollorna. Dessutom 
hinner han med handboll och ba
sketboll och nämner i förbifarten 
nå’t om golf...

Däremot har han svårare att hin
na med att titta på idrott. Några 
landskamper i fotboll har det blivit 
(”landslaget spelar ju rolig och se
värd fotboll”), medan det var ett 
tag sedan han såg sina efterträdare i 
de blårandiga tröjorna. Men det be
ror på, säger han, att hemmamat
cherna inte spelas på Stadion.

Aversionen mot Fotbollsstadion i 
Råsunda kan möjligen ha grund
lagts — eller åtminstone förstärkts 
— den näst sista matchen som Tom
my spelade i A-laget. Det var den 
ödesmättade, avgörande kvalmat
chen mot AIK, hösten 1982.

— Jag stod över den första kval
matchen på Stadion, den som Bran
co Markovic avgjorde för AIK. Kan
ske borde jag ha varit med. Hasse 
Backe, vår tränare, ångrade senare 
att jag bara fanns på bänken. Dala 
och Riala, AIK:s mittbackar, hade 
faktiskt en viss respekt för mig som 
kunde ha varit till fördel för hela la
get.

— Men å andra sidan var det nog 
bra för Djurgården att få samla kraf
ter några år i näst högsta serien. Det 
var ju ganska mycket strul inom 
klubben och ledningen som bädda
de för nedflyttningen året innan.

Själva matchen har Tommy inte 
så mycket minne av — mer än Lasse 
Stenbäcks skott i slutminuterna 
som var några centimeter från att 
sitta — och det är typiskt för Tom
my. Han har överhuvudtaget få 
spelsekvenser från alla sina mat
cher kvar i huvudet.

— Det jag minns bäst är kamrat
skapet. Än idag är vi ett gäng gamla 
djurgårdare som lirar ihop. Hasse 
Nilsson, Willy Gummesson, Kay

Wieståhl, Leffe Eriksson, Särna 
Åkerström och Inge Karlsson är 
kärntruppen och andra ställer upp 
så ofta de hinner. Vi tar familjerna 
med oss och trivs jättefint ihop.

Annars finns det många matcher 
att ha minnen från. Tommy är med 
i en liten exklusiv skara som fått en 
guldklocka för att ha spelat 300 A-
lagsmatcher.

— Konstigt nog är det de mer 
udda händelserna som jag kommer 
ihåg. En flaxspark från halva plan 
mot Sundsvall som blev mål. Eller 
när jag fick en smäll i ögat i en när
kamp med en målvakt. Jag kände 
att det blödde och frågade en boll
kalle hur det såg ut. Han vände sig 
om och sprang...

Tommy började sin fotbollsbana i 
DIF som vänsterback. I början av 
70-talet stod han precis på gränsen 
till landslaget: både 1972 och 1973 
var han med i Åbys landslagstrupp 
utan att lyckas peta bort Roland 
Grip. Inför VM 1974 satsade han 
stenhårt:

Jag till och med slutade dric
ka öl och började käka grön
saker.

— Jag gick in för fotbollen till 
hundra procent. Jag till och med 
slutade dricka öl och började käka 
grönsaker. Och jag har aldrig varit 
så dålig som jag var den säsongen!

VM-chansen försvann och Tom
mys intresse för fotboll fick sig en 
knäck. Räddningen hette omskol
ning. Tränaren Bengt Persson flyt
tade upp Tommy som forward och 
plötsligt kändes allt rätt igen: ner
vositeten inför matcherna, tänd
ningen på planen. 1978 vann Tom
my allsvenska skytteligan med 19 
mål (när kommer en djurgårdare 
göra om det?) och blev på nytt 
landslagaktuell.

Debuten skedde i idrottsparken 
i Köpenhamn. Danskarna vann 
landskampen men Tommy gjorde 
det enda svenska målet, på nick för
stås. Ytterligare två landskamper 
blev det, med kedjekompisen från 
Djurgården, Anders Grönhagen.

En lårskada inför vårsäsongen 
1979 satte stopp för landslagskar
riären. När Tommy gjorde come
back var det i ett Djurgården i ut
försbacke. Det desperata lånet av 
engelska proffset Super Mac Mac
donald blev ingen succé (han debu
terade i ett derby mot AIK som mås
te vara det sämsta jag sett — lagen 
buades ut efter matchen). Tommys 
sista A-lagsår tillbringade han i div 
II.

En lirare som Tommy — inte bara 
tuff centertank utan också en härlig 
tekniker — hade man unnat en äro
fullare slutpunkt inom toppfotbol
len än den det nu blev: final i Stock
holm Cup en våt och kylig höstdag 
ute i Stockholms norra förorter.

För Tommys egen del spelade det 
nog ingen roll. Han var — och är — 
den typen av idrottsman som sätter 
sporten i sig i centrum: vilka som är 
motståndare, landslagsstjärnor el
ler korplirare, är inte det viktiga. 
Inte heller om det handlar om All
svenskan eller div V. Nej, vad det 
handlar om är att idrotta för att det 
är roligt, att alltid ge hundra pro
cent på träning och i matcher.

Kanske är det just den här inställ
ningen som är så härlig och som för
tjänar en speciell äretitel. Och finns 
det då egentligen ett vackrare och 
mer hedrande begrepp än järnka
min?

Eric Castegren, journalist, anställd på 
Svenska tidningsutgivareföreningen.
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Lasse Björn
Av Tom Lagerborg
En generation som burit livstycke 
kan klara allt. Det var de kliande yl
lestrumporna som gjorde oss till 
karlar. Samt strumpebanden som 
alltid hoppade ur. Att försöka hålla 
de kliande, ibland våta strumporna 
uppe skapade en generation som 
lärde sig att aldrig ge upp.

Att spela ishockey i början av 50-
talet handlade inte om att vänta på 
ishallstid. Banorna fick vi ploga upp 
själva och som ett lämmeltåg drog 
vi iväg till sjön Trekanten i Gröndal 
som alltid frös tidigt på vintern, ofta 
till och med innan någon bana hun
nit spolas upp. Målen fick vi snickra 
ihop av plank och masonit, heder
ligt ihopstulna på någon byggar
betsplats.

Skridskorna kunde vara halvrör 
som skruvades fast på pjäxorna el
ler stövlarna, men kunde också för 
de gynnade vara riktiga rör. Mina 
första var ett par bandyrör, som jag 
ärvt av äldre släktingar. En puck var 
en förmögenhet och en alltför sön
derslagen ishockeyklubba som inte 
längre kunde repareras var en kata
strof som kunde äventyra resten av 
säsongen. Belysningen var i bästa 

fall gatlyktor och i värsta fall bara 
månsken. Benskydden var ett par 
tidningar. Hjälm och suspensoir fö
rekom inte, ändå dog vi sällan. Det 
var också den tid då fotboll spelades 
på sommaren och ishockey på vin
tern och det inte behövdes konst
fruset. Vi frös ändå.

Lasse Björn har säkert burit liv
stycke och han har säkert frusit, 
men så missade han inte heller en 
allsvensk match på över 16 år, trots 
mellan 80 och 90 stygn och ett okänt 
antal utslagna tänder. För att förstå 
vidden av den prestationen måste 
man hålla i minne, att man under 
en stor del av hans karriär bara spe
lade med ett backpar.

Lasse Björn är ett decennium äld
re än jag och han blev tidigt min 
idol. Jag var inte heller någon vint
hund på skridskor och fick också 
spela back. När de bollbegåvade 
snabbskrinnarna skulle susa förbi, 
då återstod det bara att tackla. Skul
le jag missa och förorsaka alltför 
många baklängesmål fanns det risk 
för ytterligare degradering: till mål
vaktsposten. Det var ett hårt liv ef
tersom BK Sluggo, som mitt kvar
tersgäng hette, trots tomflaskin
samling bara fått råd till målvakts
klubba och inte till några andra 
skydd. Flaskinsamlingar gav inte så 
mycket under motboksperioden av 
någon anledning.

Det var i den situationen jag skaf
fade mig ett identifikationsobjekt 
och inbillade mig att jag spelade 
som Lasse Björn. Det var dessvärre 
inte sant. Min ishockeykarriär blev 
så kort att den knappt ens hade en 
början.

Lasse Björns karriär som också 
började med ett kvartersgäng, Ko
met i Traneberg, skulle däremot bli 
lång och framgångsrik.

Efter Komet värvades Lasse till 
Westermalm, men kom redan som 
junior till Djurgården. I en tid när 
transfersummorna börjar röra sig 
om nästan ofattbara belopp är det 
idylliskt att höra vad Lasse Björn 
fick för att gå till DIF: ett par nya 
skridskor.

Idrotten har utvecklats. 50-talets 
DIF som vann allt, skulle inte ha en 
chans mot dagens sämsta ishockey
lag. Men för oss hel- och halvgamla 
nostalgiker som stod på Stadions 
och gamla Johanneshovs uterinkar 
och såg på ishockey var idrotten ro
ligare förr. Den var åtminstone mer 
lättförståelig.

Låt mig ge ett exempel från fot
bollens värld:

Under en period arbetade jag på 
Stadsteatern i Malmö och gick ofta 
och tittade på MFF. Detta var under 
Bob Houghtons första tid.

Hemmalaget bestod av någon 
slags ljusblå gröt runt mittlinjen 
som transporterade bollen till var

andra. Det var oerhört trista tillställ
ningar som i regel slutade 0—0 eller 
1-0.

Så skulle vi sätta upp en pjäs om 
fotboll —IK Kamraterna av Sigvard 
Olsson — och Bob Houghton enga
gerades som fotbollsinstruktör för 
skådespelarna. Under den perio
den fick han tillfälle att förklara de 
taktiska dispositionerna. Då för
stod jag och kunde i viss mån njuta 
av spelet. Men för det behövdes 
alltså en expertnyckel.

Livet var enklare innan fotbollen, 
och livet självt kanske man skulle 
kunna tillägga, blev ett enda stort 
mittfält. Det fanns en tid då centern 
var center, centerhalven centerhalv 
och ingen gick på fel sida om mitt
linjen.

Allt hopp stod till Lasse, Han 
skulle inte släppa någon djä
vul över bron.

När Djurgården spelade ishockey 
steg suset runt 50-talets uterinkar. 
Tumba fick pucken bakom eget mål 
och med enhandsfattning satsade 
han på ett sologenombrott. (Idag 
hade han inte tagit sig levande till 
egen blå linje.) Rolle Stoltz hade 
gjort en av sina utflykter och Lasse 
Björn utmanade Holger Nurmela, 
eller någon annan, man mot man. 
Allt hopp stod till Lasse. Han skulle 
inte släppa någon djävul över bron 
— och få var det som kom över.

Då förstod jag. Då behövdes inga 
ritningar över taktiska mönster.

Bröstvärmare, minns ni dem, och 
höfttacklingar. Rena tag och vi jub
lade. För oss djurgårdare var tillva
ron runt rinken okomplicerad, men 
för andra stackare, som av någon 
outgrundlig anledning höll på and
ra lag, var det betydligt mer kompli
cerat. De var tvungna att bua när 
Lasse spelade med DIF och jubla 
när han spelade i landslaget.

Vi hade det som sagt lättare. 
Lasse var hård, men han var juste 
och hockey var inget för veklingar. 
För andra var han riksbusen. Mest 
blåste det nog 1962 efter en incident 
i en match mot AIK. Lasse orsakade 
ursinne både i insändarspalter och 
hos ishockeyförbundet, som hota
de med avstängning och inkrävde 
yttrande från honom. Lasse gav sin 
syn på händelsen i en intervju:

Min princip är att ge igen, om 
nån ger mig falska sedlar ska 
han ha tillbaka dom.

”Min princip är att ge igen. Om 
nån ger mej falska sedlar ska han ha 
tillbaka dom. Enda sättet att klara 
sig i ishockey är att ge igen så att 
den som klippt till aldrig gör om 
det.”
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Han blev inte avstängd, så yttran
det till förbundet måste varit lyckat. 
Jag tror man måste komma ihåg att 
Lasses spelstil på sätt och vis var 
banbrytande. I Sverige spelade vi ju 
på den här tiden en sorts hemma
gjord hockey och hade bandyns re
gelsystem i bakhuvudet. Följden 
blev att vilket transatlantiskt soplag 
som helst kunde skrämma svens
karna av isen.

Lasse, som spelade en moderna
re hockey, vande svenska domare 
vid den internationella spelstilen. 
Dock till priset av många och långa 
vistelser i utvisningsbåset.

Han fick ta mycket stryk i mötena 
mot Kanada. Det faktum att det 
fanns en svensk som inte klev un
dan gjorde kanadensarna rasande. 
I OS 1960 kom Floyd Martin bak
ifrån och tacklade in honom i plan
ket så att revbenen gick av. Efter
som det inte gick att skrämma Lasse 
återstod bara att skada honom.

Tränaren Ed Reigle, som betytt så 
oändligt mycket för svensk hockey, 
uttryckte vad vi alla kände: ”Att 
förlora Lasse Björn är att förlora sin 
högra arm. Med sin tyngd utgör 
han en moralisk styrka för laget.” 
Men kanadensarna såg krasst på sa
ken: ”Hade ni haft kvar Lasse i la
get, skulle vi kanske inte vunnit.”

Under denna nostalgiska resa har 
jag tittat i klippböcker och glatts 
åt idrottsjournalistikens blomster
språk, från den tid när hjältar var 
hjältar och i all synnerhet svenska 
hjältar. Som i följande rader ur 
medlemstidningen Djurgårdaren 
från 1957:

”Stark som Björn! fråga bara hr 
Bobrov i Moskva och herr Bubnik i 
Prag om ni till äventyrs tvivlar! De 
kan båda ge kristallklart besked. 
Den förstnämnde har så pass ofta 
stött sin tänkarpanna blodig mot 
den blonde svenskens bringa att 
han numera öppet demonstrerar 
sin ovilja att mäta sina resurser med 
Lasse då Sverige och Sovjet möts. 
Hur många gånger har det inte skrat
tats på Stadion åt denna rörande lil
la scen: Bobrov åker in på parket
ten, får syn på Björn. Tvärvänder 
och sätter sig i båset igen.”

Eller detta förmenta citat från Las
se. Jag är beredd att gå ed på att han 
aldrig uttryckt sig på det här sättet.

”Vi var dödsdömda på förhand 
och det dröjde inte heller länge förr
än tjeckerna petat in tre trissor. Allt
nog fick vi så småningom fyr under 
pannorna, klappade in den ena 
pucken efter den andra och stod 
slutligen där överjordiskt lyckliga 
med en seger på 5—3.”

Ibland kommer jag på mig själv 
med att sakna den här sortens språk 
och den tid som är obönhörligt för
lorad. Vem drömmer inte någon 
gång om en okomplicerad tillvaro 
fylld av renhjärtade vikingar.

Lasse Björns aktiva karriär varade 
mellan 1947 och 1965; två VM-guld, 
ett OS-brons och 9 SM var han med 
om att erövra. Men helt lämnade 
han inte ishockeyn sedan han slutat 
som spelare. Under några år i bör
jan av 70-talet var han tränare för 
DIF:s hockeylag. Efteråt verkar han 
beklaga den tiden, och kanske är 
det inte så konstigt. Bland alla press

urklipp som försöker skildra perso
nen Lars Björn finns inga motstridi
ga röster; renhårig, rakryggad, he
derlig och den godmodigaste bland 
godmodiga. Det sistnämnda är 
kanske inte det bästa utgångsläget 
för en tränare, låt vara att överlev
nadsövningar med rå huggorm är 
att gå för långt åt andra hållet.

Renhårig, rakryggad, heder
lig och den godmodigaste 
bland godmodiga.

Jag vet egentligen inte om inställ
ningen till idrott har ändrats, om 
lagkänslan försvinner i samma takt 
som idrottsmän blir handelsvaror. 
Jag vet inte heller om dagens ungar 
på läktarna ser upp till sina idoler 
som vi gjorde. Eller om det bara är 
så att vi ohjälpligt tenderar att tycka 
att allt var bättre förr. Fast hur myc
ket jag än kan gnälla hemma är det 
alltid annorlunda när jag sitter där 
på läktaren. Då ska jag ha min kokta 
korv — bara med senap för ketchup 
fanns inte förr. Då blir jag lika 
barnslig som på gamla taklösa Jo
hanneshov och får lust att ropa på 
Lasse och Rolle om det mot förmo
dan någon gång skulle gå dåligt.

Under hela Lasse Björns karriär 
byggde han upp och drev ett eget 
företag, ett åkeri. Och när jag en 
gång på E4:an mötte hans långtra
dare, då stod en sak klar:

Den skulle ingen tackla av vägen.

Tom Lagerborg, kulturchef på Sveriges 
Television, kanal 1, fd teaterchef på 
Norrlandsoperan.

Leif Boork
Av Kjell Häglund
Om konstnärer sägs ofta att de är 
före sin tid. Först efter deras död får 
samtiden upp ögonen och upptäc
ker det den tidigare ignorerat.

Leif Boork är en konstnär i tränar
båset, en tänkande visionär snarare 
än den maktlystne gambler han ofta 
beskrivits som.

Liknelsen vid konstnären håller 
också när det gäller erkännandet ef
ter döden, om vi säger att fenome
net Boork ”dog” en smula när han 
motades ut ur ishockeyns finrum, 
elitserien och Tre Kronor. Efter 
denna ”död” har han fått välför
tjänta erkännanden inte minst som 
radiokommentator, där hans impo
nerande hockeykunnande och ana
lytiska briljans satt respekt även i ti
digare meningsmotståndare.

För att lyckas som hockeytränare 
krävs mer än kanske något annat att 
man behärskar paradoxen att som 
teoretiker även våga lita till sin in
tuition. Men den som hävdar att 
Boork är den störste intuitive analy
tikern i svensk tränarhistoria möts 
genast av en rad invändningar:

Hur kunde han ta hjälp av ”sekt
ledarens” grafologi i sin tränings
strategi? Hur kunde han låta Djur
gården käka ormar och ge 27 man 
en limpa att dela på under det famö
sa överlevnadslägret? Hur kunde 
han sänka sig till VM:s nedflytt
ningsserie med Tre Kronor 1985? 
Hur kunde han inför den avgöran
de Canada Cup-finalen 1984 ändra 
laguppställning och taktik så till 
den grad att Kanada hade 4—0 efter 
sju minuter?

Jag skulle vilja vända på frågorna:
Hur kunde Djurgården gå från 

grådaskig elitserievardag till SM-
guld? Hur kunde Tre Kronor som

Som en mutation av schack
dator och slumpgenerator 
gick han lös på ishockeyns 
konventioner.
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enda nation hota Sovjet i VM:s 
grundserie 1985 (i turneringens 
bästa match, som satt i benen i de
baclet mot Finland)? Hur kunde 
Sverige gå till final i världens största 
proffshockeyturnering och hämta 
upp 1—6 till 5—6?

Det är visserligen Boork som stu
derat psykologi vid universitetet 
och inte jag, men även en lekman 
kan se att Boork är en sammansatt 
och i viss mån motstridig personlig
het, som utan att blinka missionerat 
om såväl spelarnas personlighets
utveckling som en mer internatio
naliserad krafthockey (när Djurgår
den tog SM-guld var Boorks ”vålds
hockey” hela hockeybranschens 
slagpåse), såväl idrottskapitalis
men som idealismen i ”den svens
ka modellen” (vilken Boork dryfta
de långt före Tommy Sandlin).

Som en mutation av schackdator 
och slumpgenerator gick han lös på 
ishockeyns konventioner under 
några hektiska år i mitten av 80-
talet. Men precis som man omöjligt 
kan tänka sig Tommy Sandlin eller 
Conny Evensson tvinga sina spela
re på överlevnadsläger med blyväs
tar eller, gudskelov, i samarbete 
med Hans Scheike, lika omöjligt 
kan man karakterisera Sandlin eller 
Evensson som intuitiva konstnärer. 
Där är Boork ensam, det närmaste 
en Tarasov vi haft i Sverige. En Ta
rasov på LSD.. .

Djurgården och Sverige ska stolt 
och tacksamt skriva in epoken 
Boork i sin hockeyhistoria. Efter fle
ra års lågkonjunktur fick både Djur

gården och sporten i stort ett ovär
derligt uppsving med honom. Han 
gjorde saker ingen trodde var möjli
ga, som att få spelare som tidigare 
på sin höjd gluttat igenom V65-
guiden att läsa böcker och skriva av 
dikter!

Man kan skratta åt Boorkens alla 
kvasiintellektuella hyss, men hans 
mål har alltid varit detsamma som 
Tarasovs och Arne Strömbergs. Det 
var bara lite djärvare formulerat; att 
lära spelarna lyssna på sin Daimo
nion, sin egen inre röst, och finna 
en väg för den i spelsystemet.

Boork försökte med öster
ländsk mystik och biblio
teksservice.

Det kan emellertid vara svårt att 
hitta vägen till en hockeyspelares 
psyke. Boork försökte med öster
ländsk mystik och biblioteksservi
ce. Själv tycker jag han kunde ha 
gått lite rakare fram, i synnerhet 
som han själv faktiskt varken tror 
på grafologi eller astrologi.

Idag har Boork gett upp sitt hokus-
pokus och blivit en mer stadgad trä
nare, men yrket ger han näppeligen 
upp förrän döden tar på sig den 
svartvitrandiga tröjan och förvisar 
honom till läktarplats.

Det var nämligen inte mycket 
snack om vad som skulle bli Boorks 
gebit. Som frimärkssamlande tjoc
kis fick den unge Leif ”Muggen” 
Boork visserligen aldrig vara med 
och spela, men så vann han som tio
åring en frågetävling i Kamratpos

ten och blev instruerad av Sven 
Tumba i förstapris.

Som 14-åring hade han etablerat 
sig som tränare.

Till Djurgården kom Boork 1981 
efter att under succéartade former 
lett Hammarby (där han coachade 
A-laget redan som 24-åring) till elit
seriekval. Efter att ha varit ett mål 
från att åka ur elitserien 1982 gav 
Boorks nyskapande idéer resultat; 
Djurgården tog SM-guld 1983 och 
silver säsongen därpå. Ett silver 
som dock sticker i ögonen på djur
gårdare, eftersom man förlorade 
mot nederlagstippade AIK i tre 
raka. Det sades att Boork blivit allt
för splittrad av sitt nya jobb som för
bundskapten, och inte haft koncen
trationen på SM-finalerna.

Sedan snurrade karusellen så fort 
att Boork kastades av, efter den 
märkliga groggblandningen på vin 
och vatten säsongen 1984/85 (tvåa i 
Canada Cup, sexa i VM) och ett sis
ta handtag i elitserien 1986/87, då 
Djurgården återinkallade honom 
efter en usel säsong och Boork tog 
det något brandskattade laget till en 
överraskande semifinalplats.

Många tränare bedövas med åren 
av sin egen rutin, tappar den avgö
rande initiativförmågan. Men Boork 
har aldrig försoffats. Han tar alltid 
ut målvakten och kör med sex ute
spelare när han kan. En gång, när 
Björklöven gjort 4—1 på Djurgår
den med drygt två minuter kvar, 
halade Boork in Rolf Ridderwall 
utan att ens ha tekningen förlagd i 
anfallszon. Djurgården gjorde tre 
mål på en minut! En annan gång 
tränade han Östbergas B-pojklag 
och tog ut keepern vid underläge 
1—22. Naturligtvis grejade Boorks 
gäng 2—22.

Men Leif Boorks största och mest 
utmärkande egenskap är hans tota
la hängivenhet. Ingen annan än 
Boork vågade åka ut till ryssarnas 
hemliga träningshall utanför Mosk
va, ingen annan än Boork skulle stå 
med anteckningsblock på pojklags
matcher i Huddinge, bila tur och re
tur till juniormatcher i andra änden 
av landet eller spionera på Björklö
vens träningspass uppe i Umeå.

När Boork initierade dopingde
batten i internationell hockey 
tvingades han att be om ursäkt — 
fem år senare bekräftade Larionov 
och andra avhoppade ryska lands
lagsspelare Boorks misstankar.

Och när han efter en sejour i divi
sion II och finska elitserien kom till
baka till Sverige och Mora IK, laget 
som Bajen under Boorks ledning 
slog ut ur elitseriekvalet 1981, blev 
cirkeln liksom sluten.

Kjell Häglund, frilansjournalist och f d 
fotbollspelare i gotländska Roma IF:s 
pojklag.
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Britt Elfving
Av Gunhild Frylén
Att pröva sin förmåga var drivkraf
ten i Britt Elfvings konståknings
karriär. Hon tyckte om att tävla, 
men på hemmaplan blev det sällan 
någon hård kamp. Under den förs
ta tävlingstiden fanns det en myc
ket svårbemästrad konkurrent, en 
svenskfödd schweizisk flicka, Ann 
Margret Frei-Käck. Men när hon 
slutade med konståkningen var det 
Britts tur att bli den överlägset bästa 
konståkerskan i Sverige och till sist 
även i Norden.

Britt började med konståkning 
mest av en slump. Hon bodde i 
Stockholm med utsikt över Öster
malms idrottsplats. Då föräldrarna 
ville att hon skulle vistas utomhus 
så mycket som möjligt blev det ofta 
besök på skridskobanan.

På idrottsplatsen fanns en konst
åkningstränare som upptäckte Britts 
talang och uppmanade henne att 
börja i en konståkningsklubb och ta 
lektioner. Det blev Stockholms All
männa Skridskoklubb (SASK), som 
på 50- och 60-talen hade egen skrid
skobana vid Tennisstadion, granne 
med Östermalms IP, som tog hand 
om henne.

Till en början konkurrerade and
ra idrotter om Britts intresse. Hon 
simmade, dansade balett och ägna
de sig åt gymnastik. Balett- och 
gymnastikträningen hade hon se
dan mycket nytta av i konståkning
en. Britt red också, men tiden räckte 
så småningom inte till för alla in
tressen. Konståkningen är så krä
vande att den inte tillåter några 
andra aktiviteter, förutom skolan, 
om man vill nå toppen.

Britt blev tvungen att välja, ett 
svårt val för ett barn, särskilt om 
man har intresse och talang för and
ra idrottsgrenar. Hon bestämde sig 
för konståkningen, och det gav re
sultat. Redan som 13-åring blev hon 
svensk juniormästarinna.

Men JSM-titeln innebar att hon 
sedan inte kunde tävla som junior. 
Reglerna var hårda på den punk
ten. Det är ett krävande steg att gå 
över från junior till senior i en ålder 
då man inte är mogen för seniorrol
len, även om det tekniska kunnan
det finns.

Tre år i rad, 1962—64, kom Britt 
på andra plats i seniormästerska
pen, och 1965 vann hon så sitt första 
SM-tecken. Det skulle bli fyra till.

En stor del i Britts framgångar 
hade världsmästarinnan i konståk
ning 1954, Gundi Busch. Hon var 
under 50- och 60-talen den ledande 
tränaren i Sverige och tog tidigt 
Britt under sina vingars beskydd. 
Gundi tränade under flera år 

SASK, men gick 1964 över till ma
ken Lill-Lulle Johanssons klubb, 
Djurgårdens IF. Med Gundi följde 
såväl Britt Elfving som flera andra 
aktiva konståkare.

Britt trivdes som djurgårdare. 
Med sitt breda idrottsintresse tyck
te hon det var roligt att tillhöra en 
stor förening med många grenar på 
programmet. Det blev dock inte så 
mycket kontakt med andra djurgår
dare eftersom en konståkare är helt 
upptagen av sin egen gren. Men 
DIF:s konståkningssektion hade 
stimulerande och bejublade upp
visningar under ishockeylagets 
hemmamatcher.

Eftersom konkurrensen inom 
Sverige var svag, och även i Norden 
— Britt blev nordisk mästare tre 
gånger — saknade hon ofta kamp
momentet. De internationella täv
lingarna blev därför en sporre. Där 
var hon inte bäst utan var tvungen 
att träna hårt och vid varje tillfälle 
ge sitt yttersta för att uppnå en 
hygglig plats i prislistan. Detta sti
mulerade Britt.

Ofta arrangerades tävlingar i 
öststaterna, och Britt fick många in
blickar i konståkarnas träningsför
hållanden. Visserligen hade de flesta 
länder bättre träningsmöjligheter 
än Sverige, men särskilt konståkar
na från Öststaterna var oerhört pri
vilegierade.

I Sverige förde — och för — konst
åkarna alltid en ojämn kamp mot is
hockeyn om istider och pengar. 
Små resurser skapar en ond cirkel 
eftersom det krävs lång tid och 
många ishallstimmar för att få fram 
en bra åkare av internationell klass, 
och utan en stjärna blir det inga re
surser. Själv tvingades Britt att resa 
utomlands för att få tillräckligt med 
träning. I England och Tyskland 
förkovrade hon sig genom att träna 
fem timmar om dagen. I Sverige 
blev det i genomsnitt en till två tim
mar.

Den internationella träningen till 
trots hade andra länders åkare ändå 
ett stort försprång. Detta visade sig 
i Europamästerskapen, där Britt 
deltog fyra gånger och som bäst 
hamnade strax under 20:e plats. 
Därför var glädjen stor när hon en 
gång vann en större internationell 
tävling i Zagreb.

Britts roligaste minnen är när hon 
vann juniormästerskapet och den 
första gången hon tog hem SM-
tecknet. Den sista SM-segern 1969 
ser hon också tillbaka på med glädje. 
Formen var bra och det gick ovan
ligt lätt att åka. Britt studerade vid 
GIH och hade lärt sig nya träning
principer — uppvärmning och kon
dition. Inom konståkningen hade 
det tidigare inte varit vanligt med 
systematisk uppvärmning, utan på 



374 GALLERI DJURGÅRDEN

en tävling satt man i omklädnings
rummet och väntade på sin tur, en 
väntan som kunde bli lång. Sedan 
skulle man prestera ett krävande 
fyra minuters friåkningsprogram. 
Det var ofta kallt eftersom tävling
arna ägde rum utomhus.

Man tänkte inte på att hon 
hade skridskor på sig när hon 
dansade fram.

Egentligen ville Britt inte sluta ef
ter sin seger 1969, men hon blev of
fer för en av de schismer, som ty
värr var så vanliga inom konståk
ningen på 60-talet. Ordföranden i 
Svenska Konståkningsförbundet, 
Bengt Lago, hade svårt att inse 
Britts storhet och gav henne inte det 
stöd hon tyckte sig kunna kräva av 
förbundet. Hon vägrades till exem
pel av ekonomiska skäl att ha sin 
tränare med vid EM. Orsaken till 
den slutgiltiga brytningen med för
bundet och med Bengt Lago var att 
Britt åtog sig att undervisa i konst

åkning i TV och därmed av förbun
det förklarades som proffs. Hon 
fick sedan inte tävla längre.

Men Britt fortsatte med konståk
ningen, nu som tränare i DIF. Det 
blev en spännande erfarenhet som 
gav henne tio roliga och innehålls
rika år.

Tyvärr går det inte att försörja sig 
som tränare i Sverige, och DIF hade 
ingen möjlighet att anställa henne. 
Hon hade vidareutbildat sig som 
sjukgymnast och upptäckte att det 
var svårt att kombinera ett heltids
arbete med träningsuppdraget på 
fritiden, eftersom konståkarna ofta 
får udda träningstider på obekvä
ma klockslag. Att vara tränare inne
bär ett djupt engagemang i varje 
elev, och efter många år med egen 
hård träning kan tränaruppgiften i 
längden bli betungande. Ibland vill 
man göra något annat på lördagar 
och söndagar än att stå på isen.

Britt hade dock svårt att bestäm
ma sig för att sluta. Det tog några år 
innan hon lugnt kunde sitta på läk

taren och se andra utföra de konster 
hon själv hade varit bäst på, utan att 
längtan till isen tog överhanden.

Idag är Britt lärare för sjukgym
naster och förutom familjen — man 
och liten dotter — är fritiden fylld av 
olika aktiviteter. Hon har bland an
nat på motionsnivå tagit upp några 
av de idrotter hon slutade med när 
konståkningen tog över helt och 
hållet.

Själv minns jag Britt som en ener
gisk och allvarligt tränande, lång
bent, ljushyllt flicka som hade lätt 
att lära sig, och som kunde använda 
sin teknik på ett njutbart sätt. Hon 
smälte väl ihop med isen, och man 
tänkte inte på att hon hade skrid
skor på sig när hon dansade fram.

Det är ett säkert tecken på talang 
och kunnande.

Gunhild Frylén, jurist på Sveriges Ra
dio, svensk mästarinna i konståkning 
1958-60.

Carl-Erik Jätten 
Eriksson
Av Wolf Lyberg
När jag skall skriva om Carl-Erik 
Jätten Eriksson — liten men nag
gande god — kommer jag att tänka 
på det gamla franska ordspråket: 
”Nul n’est prophète en son propre 
pays” — eller på ärans och hjältar
nas språk: ”Ingen är profet i sitt 
eget land”.

Jätten blev det aldrig — och det är 
egentligen märkligt eftersom snart 
varje idrottsman av någorlunda va
lör av nutida medier blåses upp till 
omfattande proportioner.

Men hemmansägaren från Ekerö 
som är född den 20 maj 1930 torde 
vara en av svensk idrotts mest ano
nyma idrottsmän alla kategorier. 
Jag är övertygad om att om man frå
gar 100 svenskar om namnet — och 
tillägger att det är en känd idrotts
man — så svarar inte fler än högst 
tio stycken rätt, om ens det...

Det är egentligen inte så märkligt. 
Bobsleigh är visserligen en stor 
sport utomlands, men här hemma 
är den i det närmaste obefintlig. 
Den existerar visserligen, men vilka 
andra svenska idrottsmän saknar 
helt möjlighet att utöva sin sport 
inom landets gränser.

Inte sedan 1970 har Jätten kunnat 
ratta sin bob i tävlingssammanhang 
på hemmaplan. Då vann han det 
sista svenska mästerskapet — hans 
eget fjärde — som utdelades. Det 
var i Hammarstrands rodelbana i 
vilken man kunde åka åren 1962— 
1970.

Det mästerskapet — vunnet i 
DIF:s färger — har sin egen lilla hi
storia. Carl-Erik åkte upp 10 dagar i 
förväg och körde 126 åk, alla med 
olika bybor som andramän. Han 
hyrde en traktor som körde upp bo
ben efter varje åk — och vann med 5 
sekunders marginal. Bobförbundet 
ville diska Carl-Erik med motive
ringen att ”han tränat för mycket i 
banan”. (Motståndarna låg väl bak
om kan man förmoda?) Men Jätten 
sätter man inte på plats. Han alar
merade dåvarande DIF-ordföran
den Hugo Caneman som snabbt 
gjorde klart för förbundet att disk
ning på dessa grunder var otänkba
ra.

1957 anade Carl-Erik knappast att 
han skulle komma att bli olympisk 
rekordhållare i antalet avverkade 
vinter-OS. Det var då han följde 
med ett gäng svenska bobåkare till 
Garmisch som turist för att åka ski
dor — och blev helt bobfrälst på 
kuppen.

När han den 18 februari 1984 efter 
avslutat åk kastade sin hjälm ut 
bland publiken i Sarajevo så hade 

han gjort sitt sjätte raka OS. Själv 
skulle han fylla 54 år litet senare på 
året. Med detta OS blev han dels re
kordhållare, men också den äldste 
vinterolympiern genom tiderna!

Kanske blir han av med rekordet 
— som han delar med den blott 48- 
årige australiensiske skridskoåka
ren Colin Coates. Denne gjorde 
också sin sjätte OS-tävling i Calgary 
1988. Få se om han hänger på till 
1992.

Sarajevo-starten har också sin 
egen historia — det har de flesta av 
Jättens bravader. Efter Lake Placid 
1980 ansågs han ”vara slut” av bob
förbundet. Vid en stor presskonfe
rens räknades han inte ens upp som 
OS-kandidat, än mindre var han in
viterad att närvara. Det påstods 
också vara ett fattigdomsbevis att 
denna fördetting fortfarande kun
de konkurrera med eliten.

Detta retade Jätten så till den grad 
att han beslöt att satsa allt på OS 
1984! Han tog ett 6-siffrigt lån — 
med sin gård som säkerhet. Han 
värvade ett lag och han betalade — i 
stort sett — alla kostnader för det 
under 4 år. Och kvalade in efter 
några goda världscuplopp på försä
songen.

— Men jag visste att jag var pas
sé, erkänner han så här efteråt. 
Grabbarna hade inte den rätta gnis
tan och jag själv var inte lika obser
vant som vanligt. När jag skulle 
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starta det sista åket med ”fyran” 
nere i Trebevicbanan så var jag liv
rädd. Inte för att åka utför utan för 
risken att köra omkull. Jag hade lo
vat mig själv att fortsätta ytterligare 
ett år om detta hände. Men det gick 
bra — grabbarna visste ju vad det 
gällde och ville väl bli av med mig.

— Fast det var ett helvete året ef
ter när det drog ihop sig till VM och 
EM nere på kontinenten, berättar 
han. Kan tänka mig vad en kokai
nist känner när han inte får sin van
liga ranson.

Slutet på Sarajevo-historien kun
de för övrigt inte skrivas förrän 
1989. Då hade Jätten betalat färdigt 
på sitt stora lån!

I 35 år har denna ofta rätt skärra
de personlighet — för en sådan är 
han — levt med sin sport. Han har 
sett idrotten ändra karaktär.

— Förr talade man med varand
ra, utbytte erfarenheter. Vi var alla 
amatörer, mer eller mindre. Vi 
hjälpte varandra och lånade ut 
medar till konkurrenterna. Det 
hände att någon till och med förlo
rade OS-guld på denna sin vänlig
het. Nu finns det ingen chans för 
amatörer längre. Nu är det rena for
mel I-stallen. De kontinentala län
derna satsar miljoner och åter miljo
ner på att utveckla materialet. Bo
barna i Sarajevo gick lös på 600000 
kronor bara att bygga.

Själv tänker jag på hur Carl-Erik 
och hans kompisar Leif och Janne 
Johansson samt Thomas Gustafs
son fick svetsa ihop boben efter var
je åk 1972. Den gick av på mitten!

Ändå var det i Sapporo 1972 som 
Carl-Erik och Janne nådde det hit
tills bästa svenska resultatet, en 
sjätteplats. Det kunde blivit bättre, 
för då var djurgårdarna verkligen 
på gång. Men en otrolig malör in
träffade i starten till andra åket. Su
lorna lossade på Jannes skor — han 
fick inte rätt fart på boben då han 
halkade och duon tappade en se
kund. Den sekunden hade betytt 
en fjärdeplats! I sista åket blev Jät
ten näst snabbast — det resultatet 
står sig fortfarande som den näst 
bästa tiden i Sapporo-banan!

Åtta år senare var Carl-Erik på 
väg mot en ny sensation. Denna 
gång med ”fyran” i Lake Placids 
svåra bana, där för övrigt vår vete
ran under för-OS körde ur banan 
och bröt nyckelbenet.

Inför det avslutande åket låg den 
svenska boben på sjätteplats. Slut
åket gick otroligt fint. När boben 
dammade ut ur 11:e kurvan upp
mättes 140,1 km/tim — den snab
baste farten någon uppnått. Segra
ren, DDR:s Nehmer, hade ”bara” 
139,8 km/tim!

Men den rutinerade föraren mis
sade ingången till den 12:e och sista 
kurvan och innan man visste ordet 

av välte boben och gick ”upp i ta
ket”. G-kraften blev så enorm att 
bromsaren Kenth Rönn inte kunde 
sitta kvar. Han tappade greppet och 
föll ur 75 meter från mål. Hade han 
suttit kvar hade ekipaget — trots 
missen — blivit sjua!

Få svenska idrottsmän torde ha 
bidragit med så mycket pengar ur 
egen ficka som Carl-Erik Eriksson. 
Få torde ha fått uppleva så mycket 
kamratskap genom åren. Schwei
zarna är hans speciella favoriter.

— Dom lät mig alltid träna gratis 
på deras förhyrda timmar...

— Gratis... måste ni betala för att 
träna?

— Självklart. Varje träningsåk i 
t ex Innsbruck kostade 40 kronor 
och i St Moritz gick det löst på upp 
till 150.

Hur många svenska idrottsmän 
har råkat ut för detsamma — och 
därtill fått sitta timme efter timme i 
körning ner genom kontinenten 
med bobekipaget på släpvagn.

Jättens stora grej var när han 1973 
anlitades av den ledande bobnatio
nen DDR att vara testpilot med en 
”fyra” i banan i Oberhos, där det 
hade varit förbjudet att köra efter 
några svåra olyckor. Nu var banan 
ombyggd och skulle testas. Efter re
kommendation av det internatio
nella förbundet inbjöds den svens
ka boben och fick alla kostnader be
talda samt 1200 kr i veckan i 
fickpengar.

— Generalerna stod uppradade 
på hedersläktaren och var oroliga, 
berättar Jätten. Vi körde fint i två 
åk, men släppte inte på för fullt. Det 
gjorde vi däremot i tredje... Vi åkte 
runt när det var 60 meter kvar och 
halkade in i mål som snöbollar. Pa
nik utbröt, ambulanserna kom, 
plats på sjukhus var med tysk grund
lighet redan beställd.

Vi åkte runt när det var 60 
meter kvar och halkade in i 
mål som snöbollar.

— Nu kör vi ett åk med en gång, 
annars vågar vi aldrig åka mer, sa 
Jätten. Det gjorde man med lyckat 
resultat. Men fortfarande lär östtys
karna inte våga sig på att köra med 
”fyror” i banan. De använder spe
cialgjorda treor.

Själv har Carl-Erik gjort i stort 
1100 tävlings- och träningsåk. Han 
har vält eller ”kört ut” 10 gånger.

Hans livs största ögonblick kom 
1976 i Innsbruck-OS då han fick 
bära den svenska fanan under in
marschen vid invigningen.

— Då grät jag en skvätt, suckar 
Carl-Erik. Det gjorde jag också 1984 
i Sarajevo vid inmarschen. Jag för
stod att detta var min sista OS-
invigning och jag kunde inte hjälpa 
att tårarna trillade.

Han lade — så att säga — den slit
na slipsen på hyllan. Ni skall veta 
att denna flottiga, färdigknutna 
slips varit Jättens adelsmärke. Den 
satt alltid — dock mindre och mind
re snyggt med åren — runt halsen 
på honom under tävlingarna. En 
prydlig skjorta hörde också till bil
den.

Ni skall veta att denna flotti
ga färdigknutna slips alltid 
varit Jättens adelsmärke.

Kontakten med idrotten — den 
egna — är borta. Men en viss kon
takt — om än på avstånd — har han 
dock med svensk idrott. När detta 
skrives en blåsig oktoberdag arbe
tar hemmansägaren nämligen som 
traktorförare vid ett bygge precis 
utanför Idrottens Hus i Farsta. ..

... och hemma på sin Ekerö-gård 
tittar han då och då långt på en allt 
mer sönderrostad spårad bana. Det 
var där Djurgårds-gänget tränade 
starter så bra att de nästan alltid 
hade någon av de snabbaste tider
na.

Avslutningsvis skulle jag vilja 
säga detta: den klubb eller organi
sation som vill ha en underhållande 
kväll bör bjuda in Jätten. Han berät
tar med en bisarr humor och själv
kritik, dessutom med ett fenome
nalt sinne för små och roliga detal
jer.

Wolf Lyberg, sportjournalist sedan 40-
talet, mångårig sekreterare för Sveriges 
Olympiska Kommitté.
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Jompa Eriksson
Av Gunnar Bergvall
Jompa Eriksson kom till Djurgår’n 
när jag var 10 år och började intres
sera mig för fotboll. För oss killar 
som gick i Djurgårdsskolan och 
som flängde runt i Djurgårdsstan 
efter plugget fanns det bara ett lag: 
Djurgår’n! Allt annat var otänkbart.

Min lärarinna hette Thyra Ny
ström. Hennes bror hade varit med 
i Djurgår’n redan kring sekelskif
tet, och hon gav mig en del märken 
och andra prylar som han hade 
haft. Allt är dessvärre borta. Inte 
förstod jag att det var ovärderliga 
historiska föremål...

Värtan — det var hamnen, 
lastbåtarna, den spännande 
vägen ut till främmande län
der.

Jompa kom från Värtans IK. För 
oss som bodde på Djurgården ver
kade det avlägset och exotiskt. Vär
tan — det var hamnen, lastbåtarna, 
den spännande vägen ut till främ
mande länder. Dit kom vi ibland 
när vi gav oss ut på riktigt långa cy
kelturer.

Jag vet inte vad det var hos Jompa 
som gjorde honom till vår favorit. 
Kanske var det hans lite aviga och 
kantiga stil. Hans vanlighet. Vi 
kunde identifiera oss med honom 
— vi som inte heller fick fram alla 
passningar och som ibland försökte 
göra mål på tåfjutt.

Jompa är egentligen söderkis från 
början, men flyttade med sina för
äldrar till ”bystan” ute i Hjort
hagen när han var 10 år. Och kom 
med i Värtans IK. På den tiden nå
got av ett farmarlag till Djurgården i 
fotboll, delvis därför att Djurgården 
tränade på Värtans hemmaplan 
Hjorthagens IP. Fast egentligen 
värvades han i första hand för is
hockey; tanken var att han skulle bli 
backkollega till Lasse Björn. Det var 
Lill-Lulle Johansson som värvade 
Jompa till Djurgården. De hade 
gjort lumpen tillsammans på Bar
karby och spelat i flottiljlaget. Någ
ra miljoner i övergångs summor var 
det inte fråga om — Värtan fick ett 
ställ tröjor och byxor värt 800 kro
nor. Och Jompa fick hjälp med kör
kortet — 440 kronor kostade det!

— Min idol och förebild var Gun
nar Nordahl. En annan spelare som 
betydde mycket var Garvis Carls
son, berättar Jompa på sitt karaktä
ristiska södersnack.

När Jompa kom till Djurgår’n 
skulle han ersätta Hasse ”Guldfot” 
Jeppson som försvunnit som proffs 
till Italien. Det var ingen lätt upp
gift. Jompa fick sina törnar, fram
förallt utanför planen. En del skri
benter i tidningarna tyckte nämli
gen att laget skulle hämta hem 
Hasse till de viktigaste matcherna.

Jompa debuterade i allsvenskan 
1951 mot GAIS och visade snart 
sina kvaliteter som center. Han ja
gade omkring på planen med långa 
älgkliv och kantig stil. Han var 
tung, stark och målfarlig. Någon 
stor tekniker var han inte — tåpajen 
var hans special. Och en del tyckte 
väl att han knappast kunde slå en 
passning rätt. Men med totalt 69 
mål på sina 120 allsvenska matcher 
är han den näst bäste målgöraren i 
Djurgården genom tiderna, knappt 
slagen av Knivsta Sandberg med 
70.

Två allsvenska guld var han med 
om (1954/55 och 1959) och mellan 
1951 och 1955 gjorde han 10 lands
kamper för Sverige.

— Svettigast var det mot Ungern 
1953. Deras lag kom tvåa i VM året 
därpå och var fantastiskt bra. Ändå 
lyckades vi nå 2—2 på bortaplan in
för 80000 åskådare. Själv spelade 
jag på topp — som framskjuten cen
ter. Fast mot Ungern betydde det 
att man låg 10 meter utanför eget 
straffområde!

Djurgårdens degradering till två
an 1960 skär fortfarande i Jompas 

hjärta. Förlusten mot Hälsingborg 
med 2—1 på Stadion blev hans sista 
match i den blårandiga tröjan.

— Då kändes allt meningslöst, 
allt slit och all träning.

Jag kommer också ihåg hur trist 
det var den gången. Men Djurgår’n 
har kommit igen stort sedan dess. 
Och nog är det bra att klubben ut
vecklats så starkt att den klarar av 
den strukturförändring som kom
mer nu när idrott blir mer av busi
ness. Det är lika roligt att hålla på 
Djurgår’n i dag som när jag var tio 
år!

Jompa bor i dag på Söder igen. 
Hjärtat finns kvar hos Djurgår’n, 
även om han inte längre har någon 
större kontakt med klubben.

— På den tiden levde jag för fot
bollen. Från början höll jag på med 
många andra idrotter också — is
hockey, bandy, handboll, bordten
nis och fri idrott. Det blev lätt så när 
man bodde granne med Hjortha
gens IP. Men efter hand insåg jag 
att jag måste satsa på en sport, och 
fotbollen var den viktigaste för mig.

Resorna betydde mycket för id
rottsmän på 50-talet, innan det bli
vit vanligt med charterresor. Jompa 
var med fotbollslaget på långa tur
néer både till Japan, Kina, Sovjet 
(där Djurgården var det första fot
bollslaget från väst efter andra 
världskriget) och Mellanamerika.

Han jagade omkring på pla
nen med långa älgkliv och 
kantig stil.

— Allra roligaste resan var den till 
Japan. Där skulle vi inte bara spela 
fotboll utan även ishockey. Vi hade 
lovat att vara med i en vänskaps
match och tagit med oss skridskor 
från Sverige.

— Men snart förstod vi att mat
chen annonserades som landskamp 
mellan Japan och Sverige. Djur
gårdens fotbollslag skulle alltså 
spela mot Japans landslag i ishoc
key. Vi hade ingen ordentlig utrust
ning, utan fick göra egna skydd av 
hopvikta tidningar. Tumba och 
Cacka Andersson spelade division 
I-ishockey och själv höll jag till i två
an (i Värtan, var annars!) Tumba 
blev motorn förstås — ”vi tar dom 
med 10—0” — och till slut stod vi 
som segrare med siffrorna 9—5.

Från TV4’s nya hus på Storängs
botten har man utsikt över Hjortha
gens idrottsplats. Ibland tar jag en 
promenad dit upp på lunchen. Nu 
känns den varken exotisk eller av
lägsen. Men det är inte utan att jag 
kan sakna Jompa jagande fram över 
plan med långa älgkliv...

Gunnar Bergvall är direktör på TV 4, ti
digare på Bonniers.
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Leif Eriksson
Av Björn Halldén
När Leif Eriksson låg på magen i 
IFK Göteborgs straffområde en 
snålkall höstsöndag 1964 hade han 
bakom sig ett viktigt fall i Djurgår
dens historia.

Leif sprang ihop med göteborga
ren Nils Tidan Johansson strax 
utanför straffområdet, men föll — 
skickligt — innanför. Domaren 
blåste straff! Fotbollssverige stod 
stilla med transistorapparaterna 
vid örat. Alla andra matcher var 
slut. Malmö FF:s spelare torkade 
händerna och beredde sig på att ta 
emot guldmedaljerna när sorlet 
steg på läktarna — straff i Stock
holm på övertid!

Bernt Sump-Hugo Andersson 
satte straffen. Djurgården blev 
svenska mästare, blåste Malmö FF 
med ett måls marginal.

Det var ingen tillfällighet att just 
Leffe Eriksson fick straff. Han var 
svår att komma åt. Han sprang med 
axlarna högt, armbågarna utåt. 
Han var flytande i rörelsen, som en 
hockeyspelare med låg tyngdpunkt 
och ruvade över bollen. För att 
komma åt honom tvingades mot
ståndarna att vara brutala.

Leif utvecklades som lirare 
samtidigt som fotbollen läm
nade puberteten.

Leffe Eriksson var hjärnan i djur
gårdsfotbollen under första hälften 
av 1960-talet. Han missade inte en 
allsvensk match.

Leif utvecklades som lirare samti
digt som fotbollen lämnade puber
teten. Fram till mitten av 1950-talet 
var fotbollen lekfull. Alla lag lirade 
offensivt, med fem man i kedjan.

Attitydförändringen kom 1958. 
Brasilien vann VM med ny upp
ställning. Lagen började försvara 
sig bakåt. Den gamla centertanken 
försvann. Nu behövdes strateger 
som Didi i Brasilien eller de Stefano 
i Real Madrid som kunde mata en 
eller flera spjutspetsar.

Leif Eriksson kunde.
Han spelade schack på planen. 

När alla såg att det var läge för en 
passning kom den — inte! Leffe sög 
fast bollen den extra tiondel som 
blott de största lirarna klarar. Sen 
kom mackan, ännu läckrare, till rätt 
medspelare, när motståndarna 
stod på fel ben. Om det givits poäng 
för målgivande passning hade Leif 
Eriksson alltid varit i topp.

Han växte upp i Köping på 1950-
talet. En legendarisk djurgårdspro
fil, Kalle Köping Gustafsson, vaka
de över Leffes utveckling i fotbolls

skolan. Som tonåring blev Leffe 
känd i Svealandsserierna — även 
som målskytt. Han ledde kedjan i 
Sveriges första juniorlandslag 1959 
(3—0 mot Norge, 2 mål av Leif). Nu 
ryckte allsvenskan i honom. Men 
han hann vara med när Köpings IS 
nådde toppstatus i 50-talssporten; 
lagbild på Rekordmagasinets baksi
da. Leif Eriksson i den bakre raden 
— kycklinggul tröja, ung, tunn, 
snaggad. Han kallades underbarn 
och Djurgården nöp honom.

Leif Eriksson tog med sig en radar 
i bagen.

Han hade riktat radarn mot 
Leffe Skiöld.

Leffe debuterade med tre mat
cher i ett Djurgården på dekis 1960. 
Sen blev det division II och Leif bröt 
benet på våren i ett beryktat förlust
derby mot IFK Stockholm. Djur
gårn hankade sig fram till den fan
tastiska urladdningen i slutskedet. 
Då var Leif åter med när Djurgår
den med två 11—1 segrar i de sista 
matcherna kravlade sig tillbaka till 
allsvenskan.

Där kom hans stora genombrott. 
Han hade riktat radarn mot Leffe 
Skiöld. I premiären gjorde Leffarna 
tre mål var (8—2 på Ullevi mot IFK 
Göteborg). Eriksson matade Skiöld 
som sprang i luckorna och vann 
skytteligan (21 mål, Eriksson fyra 
med 15). Paret kallades till landsla
get.

Leif Eriksson hade nått toppsta
tus som en av allsvenskans stora 
profiler. I Årets fotboll skrev Tommy 
Engstrand om djurgårdscentern:

”Han överarbetar aldrig en detalj 
och försöker aldrig glänsa på egen 
hand, öppnar med små enkla me
del jättestora luckor i försvaren för 
Skiöld att springa igenom i.”

Redan som 20-åring gjorde Leffe 
sin första provspelning för en 
proffskarriär. Barcelona frågade. 
Leffe tackade nej, liksom han skulle 
göra många gånger senare. Först i 
början på 1970-talet — långt efter 
han lämnat Djurgården — skrev 
han på för OGC Nice. Blev kung i 
medelhavsstaden som spelmotor 
på mittfältet i drygt fem år.

Men då hade mycket vatten run
nit under broarna.

Leif har alltid hävdat lyckan med 
att ha valt Djurgården som 18-
åring. Djurgårdsandan fostrade ho
nom som spelare. Det var en syn
nerligen hård, men mycket lärorik 
skola. Han gjorde 103 raka allsven
ska matcher och 45 mål. Efter Leffe 
Skiöld var det främst Hasse Nilsson 
som matades till måltjuv av Leif.

Bredvid planen var han lågmäld. 
Bland de sista i löpträningen. På 
planen var han ledaren. Det var 

kring honom det kretsade. Leffe 
skulle ha bollen mycket. Ibland ver
kade han närmast generad över rol
len och försvann ur matcherna 
långa stunder. Var ingen arbetsmy
ra, undvek man-mot-man-spel.

Orvar Bergmark — som var lands
lagscoach och Leffe-beundrare — 
hävdade dock: ”En Leif Eriksson 
på topp i 5 minuter räcker”. Orvar 
byggde också sitt VM-lag 1970 kring 
Leif Eriksson, som totalt gjorde 49 
landskamper.

Med sin spelintelligens var Leif 
Eriksson alla coachers drömprins. 
Han var inte låst på en speciell plats 
utan placerades ofta både som ytter 
och inner. I Frankrike valdes han 
1973 till ligans bäste spelare. I Nice 
var han mittfältare.

Djurgårdaren

Trots etiketten lyxlirare visste alla 
motståndare att han var livsfarlig. 
Plötsligt svidade han om till kapell
mästare. Slog en 40-metersmacka 
på en lagkamrat på språng. Och 
även om han främst är ihågkom
men som strateg var han en grym 
avslutare. Historieboken minns 
drömmålet mot Norge 1969 på Ulle
vål i Oslo. Ett volleyskott från 30 
meter i krysset, så kraftfullt att do
jan sprack.

Björn Halldén, presschef på SJ, tidigare 
journalist på TT.
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Thomas Eriksson
Av Annika Helin-Duncan
Att Thomas Eriksson är en typisk 
djurgårdare är en sanning jag hört 
så ofta att jag, som mer otypisk 
djurgårdare, har tänkt att det vore 
ju typiskt om det bara visade sig 
vara en myt.

Men Thomas visar sig, när jag 
träffar honom, vara precis som han 
ska vara, alltid (nästan) har varit 
och alltid ska förbli — en riktig djur
gårdare. Som kan tänka sig att av
sluta sin karriär i Schweiz för mas
sor av pengar. Men aldrig, aldrig 
skulle han spela för AIK — inte för 
några pengar i världen.

— Jag skulle ha svårt att spela för 
någon annan svensk klubb överhu
vudtaget, förtydligar han över sin ja
panska favoriträtt på en restaurang 
nära lägenheten i centrala Stock
holm.

Thomas lagar inte gärna mat åt 
sig själv. Däremot brukar han göra 
rent sina älskade golfklubbor i köks
kranens rinnande vatten.

— Snart börjar den riktiga säsong
en, skämtar han med en blick mot 

järnklubborna. Det är dagen efter 
att Djurgården slagit Färjestad i den 
första SM-finalen säsongen 1989/90 
i Karlstad.

Thomas Eriksson är stor, kaxig, 
elak, sätter utvisningsrekord och 
snackar för mycket på isen. Thomas 
Eriksson är stor, stark, cool, lugn, 
sansad och trevlig utanför isrinken. 
Lagom trevlig som man ska vara 
när man pratar med en journalist; 
lite avvaktande men tämligen öp
pen ändå. Och mytbilden — stor 
och elak — har han nog inte så myc
ket emot. Och djurgårdare ska ju 
faktiskt vara så’na. ..

Det är i alla fall min åsikt. Även 
om jag som liten först missförstod 
det här med djurgårdare. Jag trod
de att Stockholms stoltheter kalla
des järnkaniner. Min syster som var 
större än jag, släpade sen med mig 
på en tipscupmatch i fotboll mot ett 
polskt lag och förklarade att det blå
randiga laget håller vi på. Och efter
som hon inte bara var större utan 
dessutom starkare höll jag med. Jag 
förstod snabbt skillnaden mellan 
järnkaminer och harar och vrålade 
förtjust när Claes Cronqvist sparka
de ner motståndarna. Samme Cron
qvist drabbades av mitt oresonliga 

hat när han lämnade Djurgården 
och flyttade till Skåne. Han och alla 
som lämnade klubben var förrädare 
tyckte jag, men med åren lärde jag 
mig att endast fansens hjärtan var 
trofasta. Spelare bytte lojaliteter 
och tröjor hur som helst — allt för 
stålar!

Efter den här utvikningen undrar 
säkert Thomas, precis som ni, vem 
artikeln egentligen ska handla om. 
Men han svarar snällt ändå.

Thomas Eriksson är stor, 
kaxig, elak, sätter utvisnings
rekord och snackar för myc
ket på isen.

— Jag är verkligen djurgårdare, 
liksom alla andra i laget. Det finns 
helt klart en klubbkänsla — och det 
är därför vi är så bra. .. Fast (tilläg
ger han när jag berättar att jag som 
liten slog folk som höll på AIK, lik
som dom som höll på Beatles istället 
för Rolling Stones) jag respekterar 
ju dom som håller på andra lag — 
det har jag alltid gjort.

När Thomas började med hockey 
i nioårsåldern spelade han faktiskt 
både i Hammarby och AIK, innan 
han vid 12 års ålder hamnade i 
Djurgården. Han spelade dessut
om fotboll, bland annat i Älvsjö i 
division III, tills han var 18 år.

— Ruggigt bra var jag också, sä
ger han blygsamt. Och det var bara 
en fördel att hålla på med flera spor
ter.

— Åren i pojklagen är dom roli
gaste i hela karriären, fortsätter 
Thomas. Man tappar lite av glädjen 
på elitnivån. Det blir allvar och det 
blir ett jobb.

— Ja, fast inte ett vanligt jobb, till
lägger han snabbt, men erkänner 
sen att han faktiskt inte har en 
aning om hur ett vanligt jobb funge
rar. Han är hockeyproffs och tjänar 
kring 250 000 om året på ishockey, 
säger han.

Hurdan ishockeyspelare är då 
proffset Thomas Eriksson? Det 
första ordet man kommer att tänka 
på är fighter, och det har då inget 
med utvisningsminuter att göra. 
Thomas ger alltid allt för att vinna, 
för honom finns det inga oviktiga 
matcher. Han är en klippa i försva
ret, spelar ofta i numerära över- 
eller underlägen. Han tacklar mot
ståndarna ofta och hårt; men det 
ska väl göra lite ont att kollidera 
med en klippa. Många utvisnings
minuter tillkommer för den stora 
käftens skull och om elitseriedoma
re har han ofta någonting att säga 
fast han inte borde. Han har bra 
speluppfattning och tvekar aldrig 
att göra det som måste göras. Utvis
ningsminuterna till trots är Thomas 
ingen buse.
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Thomas studerar juridik vid si
dan av ishockeyn, men medger att 
det blir just ”vid sidan av” — sär
skilt i slutspelstider då ishockeyn är 
viktigare än allt annat.

— Visst kan jag fortfarande kopp
la bort sporten, säger Thomas, men 
under ett slutspel ger jag hundra 
procent. Ingenting annat får stå i 
vägen, ingenting får kollidera med 
ishockeyn.

Under proffsåren i Philadelphia 
hade han oerhört svårt att leva ett 
liv utanför ishockeyn. Gick det bra i 
ishockeyn var livet toppen, men 
när det gick dåligt eller han inte fick 
spela så var allt trist. Han trivdes 
aldrig speciellt bra i USA, till skill
nad från kompisen Pelle Lindbergh 
som svalde hela den amerikanska 
livsstilen med hull och hår.

Vi som bor i Sverige kanske inte 
alltid lovprisar det svenska syste
met. Men likt många andra svens
kar som lever utomlands upptäckte 
Thomas en dag att han uppskattade 
och var redo att försvara svenska 
värderingar.

Thomas blev proffs för första 
gången vid 20 års ålder. Först ham
nade han och Pelle Lindbergh i Phi
ladelphia Flyers farmarlag, men 
Thomas kom med i riktiga Flyers re
dan efter fyra månader. Laget be
fann sig då i efterdyningarna av att 
ha varit NHLs mest avskydda ben
knäckargäng, men Erikssons roll i 
laget var inte att vara elak. Nästa sä
song bröt han sitt kontrakt efter en 
match och åkte hem.

Åren i pojklaget är dom roli
gaste i hela karriären.

— Jag var för ung, säger han nu. 
Jag var inte mogen för proffslivet 
och längtade hem.

Så kom han då hem lite hastigt 
och lustigt. Och hann vara med om 
att vinna SM-guld med Djurgården 
-83 innan han åter blev proffs i Phi
ladelphia.

Knappt två år hade gått sen han 
stack, och nu hade Pelle Lindbergh 
tagit en ordinarie plats i laget. I 
drygt ett år var Thomas inneboende 
hos honom. Många slogs av skillna
den mellan barndomsvännerna, 
den långe, svenske, blonde, lite re
serverade Thomas och den korte, 
mörkhårige hetlevrade, nästan 
”all-american Pellie”. Följande 
stod att läsa i tidningen Hockey i 
september 83 — ämnet var lagets 
kontroversielle coach Bob 
McCammon:

”Jag älskar honom, säger Pelle 
Lindbergh. Thomas Eriksson är 
som alltid mera avvaktande. Med 
ord och i sitt sätt att vara. Han är 
lugn, pålitlig, stor och trygg”.

Senare i artikeln förekommer ord 
som ”ursvensk” om Thomas och

lade man bara till rostfri skulle det 
nästan kunna handla om en Volvo.

En annan kontroversiell coach, 
nämligen McCammons efterträda
re Mike Keenan var huvudorsaken 
till att Thomas stack ifrån Philadel
phia efter tre säsonger. Han hade 
stora samarbetssvårigheter med 
Keenan.

— Jag trodde då att det bara var 
mej han hatade, säger Thomas och 
fnyser vid minnet. Men förmodli
gen hatade han alla! Dom grövsta 
amerikanska svordomar som folk 
här känner till, var det snällaste han 
kallade nån.

Sedan är det klart att Pelle Lind
berghs död ett par månader tidigare 
också påverkade Thomas beslut.

En knäskada som inträffade mot 
slutet av proffstiden gjorde att åter
komsten till elitserien och Djurgår
den blev en missräkning — ”det är 
svårt att åka skridsko på bara ett 
ben” — och att han missade en 
plats i Guld VM-laget — ”vad jag 
kallar bra timing”.

Över 30 år har han hunnit bli och 
i likhet med Edith Piaf en gång i ti
den ångrar han ingenting.

Han utövar gärna andra sporter; 
är som sagt ordentligt golffrälst och 
försöker övertyga mig när jag fny
ser åt påståendet att golfen är på 
väg att bli en ny folksport. Däremot 
är han inte mycket för att titta på 
sport i TV.

Böckerna han läser — och han lä
ser ganska mycket — varierar från 
Tom Clancy (en amerikansk tekno
thriller-författare som är besatt av 

kärnvapenbespetsade U-båtar) till 
Hemingway. Och Vilhelm Moberg. 
En annan stor svensk författare, Per 
Anders Fogelström, har skrivit 
hans favoritbok: Mina drömmars 
stad.

Över 30 år har han hunnit bli 
och i likhet med Edith Piaf en 
gång i tiden ångrar han ingen
ting.

Till sist undrar jag om han, som 
äldre och mognare, inte tröttnat på 
omklädningsrumsmentaliteten med 
all sin barnslighet och råa pojkton?

— Nej, säger han och flinar. Jag 
tror det är vad alla som slutar med 
idrott saknar mest! Fast det är klart, 
skulle nån normal människa höra 
vad vi säger till varandra så skulle vi 
väl inte anses som riktigt kloka. ..

Därmed kan vi fastslå att ishockey
spelare inte är normala, och enligt 
Thomas känner sig alla i laget jämn
åriga — trots stora åldersskillnader. 
Fast Thomas tillbringat mer än hal
va sitt liv i den infantila lumpar
stämning som härskar i ett omkläd
ningsrum, har han inte tröttnat. 
Han ler när han säger:

— Det är skönt att man nånstans 
får vara riktigt barnslig också.

Annika Helin-Duncan, sportreporter 
TV 4, tidigare på Radiosporten.
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Calle von Essen
Av Mats Wickman
Vi var många som förvånades när 
Sverige tog OS-guld i lagvärja 1976 
i Montreal. Fäktning? Sverige? OS-
guld?!

Själv var jag 15 år och Alexandre 
Dumas trilogi om De tre musketö
rerna (som egentligen var fyra) 
hade fortfarande en hedersplats i 
bokhyllan. Ännu minns jag muske
törernas egenskaper; modige Atos, 
gemytlige Portos, listige Aramis, 
samt hjälten d’Artagnan.

De fyra musketörerna (som 
egentligen var fem) på prispallen i 
Montreal hette Calle von Essen, 
Hasse Jacobson, Leif Högström och 
Rolf Edling. Den femte, Göran 
Flodström, låg på sjukhus efter att 
ha blivit skadad under finalen. Cal
le von Essen ersatte Flodström i OS-
finalen och hans gedigna insats be
tydde mycket för den lyckliga ut
gången — seger 8—5 mot Västtysk
land.

Många spådde ett uppsving för 
fäktningen i Sverige efter OS-
triumfen, en spådom som aldrig 
slog in. En något ökad tillströmning 
till fäktningslokalerna kunde note
ras tiden närmast efter OS, men 
snart var intresset tillbaka till det 
vanliga. Det vill säga ganska litet.

Det är märkligt. Åtskilliga fler än 
undertecknad har fascinerats av De 
tre musketörerna i bok- och film
form. För att inte tala om alla klas

Carl von Essen, tvåa fr h.

siska fäktscener man genomlevt 
framför TV-rutan och i biosalong
en. Visst borde många ungar vilja 
pröva på själva. Eller också är det 
tvärtom: det doftar gammal även
tyrsfilm och aristokratiskt 1700-tal 
över fäktningen som därför inte tas 
på det allvar den förtjänar. Åtmins
tone inte i Sverige. Heter sedan en 
av landets bästa fäktare Carl von Es
sen är risken stor att schablonbilden 
förstärks.

Fäktningen är en folksport i 
litet format.

Dikten ligger i det här fallet långt 
ifrån verkligheten: som är sten
hård, disciplinerad träning under 
fäktmästare Bela Rerrich i Djurgår
dens oglamourösa fäktningslokal, 
inhyst i Ropstens T-banestation. 
Verkligheten kan också vara ett 
möte med jägmästare Carl von Es
sen på hans arbetsplats en grådas
kig februaridag. Han är skolchef på 
Jägarförbundets jaktvårdsskola Ös
termalma i Sörmland. Klädd för 
vildmarksliv. I stora stövlar går han 
omkring och försöker få fatt på två 
lekande hundar: matdags.

Han har ett distinkt handslag. 
Och sticker med en blixtrande värja 
hål på myten om den aristokratiska 
och romantiska fäktningen.

— Bara för att jag heter von Essen 
är inte fäktning en överklassport. 
Hela det här klasstänkandet inom 
idrotten är förlegat. Det var länge
sen kungen och Marcus Wallen
berg lirade tennis. Fan, mina ungar 

lirar tennis, inte bryr sig dom om 
vilken bakgrund deras klubbkam
rater har. Eller ta golfen, den är en 
folksport av jätteformat. Fäktning
en är en folksport i litet format. Här 
finns människor från alla skikt i 
samhället.

Festa är helt okej — efter täv
lingen.

Men kanske vissa karaktärsegen
skaper ändå stämmer överens med 
mina gamla romanhjältar:

Mod: Fäktning på elitnivå kräver 
iskalla nerver. Ätt Calle, vid ställ
ningen 4—4 i OS-finalen, blev 
tvungen att ersätta Göran Flod
ström mitt i pågående match berör
de honom inte särskilt.

— Det var inga problem, jag var 
mentalt förberedd.

Gemyt: Calle von Essen är trev
lig, engagerad och lättpratad. Jag 
skulle gärna ta en öl med honom på 
krogen och diskutera livets väsent
ligheter.

— Festa är helt okej — efter täv
lingen. Men både under förberedel
setiden och själva tävlandet krävs 
det att man sköter sig minutiöst.

List: Taktik och rävspel är viktiga 
ingredienser i fäktningen. Både i 
matcherna och mellan dem. När 
Göran Flodström skadades i OS-
finalen gällde det att utnyttja situa
tionen så långt det gick.

Våra läkare maskade och 
schabblade så mycket dom 
kunde.

— Vid en allvarlig skada var re
geln att matchen fick avbrytas max 
20 minuter för att fäktaren ska kun
na återhämta sig. Så direkt när Gö
ran föll ihop sprang vi fram och frå
gade om han kunde fäktas mer. Ab
solut inte, blev svaret, men ingen 
annan förstod ju svenska. Våra lä
kare maskade och schabblade så 
mycket dom kunde, alltmedan jag 
och Bela Rerrich använde dom dyr
bara minuterna för uppvärmning. 
Vi körde som fan!

Calle gjorde bra ifrån sig i finalen. 
Han förlorade visserligen matchen 
han hoppade in i. Men vann två 
andra dueller, bland annat mot 
världsmästaren Alexander Pusch.

Hjälte blev han i press och eter
media när guldet var klart: ”Som så 
många gånger tidigare visade Calle 
vilken fin lagfäktare han är” (DN). 
”Han kan tända och vända och fäk
tas över sin förmåga just i lagmat
cher” (Radiosporten).

Den då 36-årige Calle von Essen 
var motorn i laget. Oavsett om han 
fäktades i matcherna eller inte skul
le han se till att hålla moralen uppe 
bland sina yngre lagkamrater.
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— Jag skulle kunna jämföra med 
ryska ishockeylandslaget i början 
av 70-talet, säger Calle. Liksom Bela 
Rerrich förstod Tarasov att laget be
hövde en stilbildare, en skicklig id
rottsman som skulle tjäna som före
bild både på och utanför idrottsare
nan. Det skulle ge dom yngre en 
säkerhet i sitt agerande.

— Jag hade uppnått rätta åldern 
för att kunna axla rollen, som ju krä
ver att man mognat lite som män
niska.

Laganda och disciplin hjälpte 
fram svenskarna till OS-guldet 
1976. De fick nämligen en ”helve
teslottning” enligt Calle: i kvarts- 
och semifinalerna mötte man pro
fessionella öststatsfäktarna från 
Sovjet (9—4) och Ungern (7—6) och 
så det nya stjärnskottet på fäktar
himlen, Västtyskland, i finalen.

Dessutom hade laget pressen på 
sig att vara favorittippat. Sverige 
var regerande världsmästare i lag
värja sedan två år tillbaka — vann 
VM både -74 och -75. Säkert ett okänt 
faktum för de flesta idrottsintresse
rade svenskar. Det är nämligen en

dast vid Olympiska spel som fäkt
ningen uppmärksammas ordent
ligt.

Det var samma stomme i guldla
gen: von Essen, Jacobson, Hög
ström, Flodström och Edling. Den 
sistnämnde tillhörde LUGI, ”Lap
pen” Flodström kom till DIF 1975 
från Umeå. Men de tre förstnämn
da var urdjurgårdare.

— Calle var en energisk och yt
terst målmedveten fäktare — alltid 
med utrustningen i absolut perfekt 
skick, berättar Leif Högström. Han 
ville avgöra matcherna snabbt. Of
tast gick det vägen, men en och an
nan onödig förlust blev det när han 
hade för bråttom.

Landslagets djurgårdare hade 
stora framgångar på hemmaplan. I 
värja plockade man hem mängder 
av SM-tecken. Calle tog åtta SM i 
lagvärja och tre individuellt mellan 
åren 1966 och 1978.

1966 fick Calle von Essen även ett 
VM-brons i lagvärja. En första kul
men på en lång fäktarkarriär: mam
man, tävlingsfäktare från Finland, 
tänder det första intresset, sedan 

tränar han hemma i Jönköping mot 
skolans gymnastiktränare tills dess 
att eleven får in för många stötar, 
under lumpen i Stockholm 1960 blir 
det stenhårda pass tillsammans 
med Bela Rerrich i fäktningssektio
nens dåvarande lokaler under Sta
dions ståplatsläktare. Det är nu han 
blir djurgårdare.

— Och det är jag verkligen fortfa
rande. Det finns en tradition inom 
klubben personifierad av Knivsta 
Sandberg: att kämpa sig igenom 
svårigheter med obruten vilja. En 
inställning som är väldigt viktig 
inom fäktningen.

— För fäktningen är en kamp
idrott. Det är man mot man. Snabb
het och styrka. Ska du vinna gäller 
det att läsa motståndaren och över
lista honom.

— En stor självkännedom får 
man på köpet!

Mats Wickman, kulturhistoriker, jour
nalist, en av denna boks två huvudre
daktörer.

Kathinka Frisk
Av Maria Holm
Djurgårdens IF var från första bör
jan en Skidklubb, en hemvist för 
framgångsrika längdåkare och back
hoppare. På 30-talet blev Djurgår
den ett begrepp även inom slalom 
och störtlopp. Inga Söderbaum och 
Hasse Hedjerson visade vägen och 
blev klubbens samt landets första 
SM-segrare i slalom. I deras spår 
följde namn som Kerstin Winnberg-
Ahlqvist och Vivi-Anne Wassdahl.

Och Kathinka Frisk, Djurgårdens 
legendariska stjärna i utförsåkning.
1958 betalade hon in de obligatori
ska fem kronorna i medlemsavgift, 
och började så sin framgångsrika 
karriär. Eftersom hon sedan unga 
år studerat i Schweiz och aldrig täv
lat i Sverige, var hon helt okänd i 
slalomsammanhang. Men redan
1959 vann hon sitt och Djurgårdens 
första SM i störtlopp. Endast 16 år 
gammal och fullständigt orädd 
störtade hon nedför branterna i Tär
naby och satte samtliga favoriter på 
plats.

— Rädsla är något som kommer 
med åren. När jag började tävla var 
jag helt enkelt för ung för att vara 
rädd, och det var nog därför som 
jag lyckades såpass bra, berättar 
Kathinka blygsamt.

Vid den här tiden var Stockholm 
inte speciellt berömt för sina utförs

åkare. För Kathinka var det därför 
extra roligt att som ung okänd tjej — 
och dessutom stockholmare — få 
visa de förvånade norrlänningarna 
att bra skidåkning existerade även 
söder om Dalälven.

Året därpå var hon tillbaka i 
Tärnaby och vann där sed
vanligt svenska mästerska
pet i störtlopp.

Svenska skidförbundet gjorde 
nog en miss när de inte lät henne 
ställa upp i Squaw Valley 1960, ef
tersom hon då ansågs som alltför 
ung och orutinerad. Kathinkas ef
fektiva åkstil, rakt på portarna och 
full fart, hade säkerligen kunnat 
åstadkomma lysande resultat. 
Ovannämnda år blev hon bland an
nat i hård konkurrens 9:a vid inter
nationella stortävlingar i St Moritz.

Efter den suveräna debuten 1959 
lyckades Kathinka lägga beslag på 
ytterligare hela fyra SM-titlar i stört
lopp, detta under en period av fem 
år. 1963 hade hon otur och föll vid 
tävlingen i störtlopp. För att kom
pensera detta kammade hon istället 
hem SM i storslalom, och tog dess
utom silver i specialslalom.

Året därpå var hon tillbaka i Tär
naby och vann där sedvanligt 
svenska mästerskapet i störtlopp, 
trots att hon på grund av en lindri
gare hjärnskakning borde ha till

bringat dagen till sängs istället för i 
en skumpig utförslöpa.

Intresset för utförsåkning hade 
vid det här laget börjat skjuta fart, 
och sporten lockade allt fler aktiva 
såväl som åskådare. Om någon li
ten knatte såg henne tävla i Tärnaby 
och blev inspirerad att försöka upp
repa hennes bragder må väl vara 
osagt. Men det nyvaknade intresset 
för sporten skulle som bekant kom
ma att öka lavinartat bara något de
cennium senare i samband med 
Stenmarks framgångar.

Att Kathinka skulle tävla för Djur
gården var det aldrig någon tvekan 
om. Hon är född i Stockholm, och 
hennes hjärta har klappat för klub
ben ända sedan den dag hon som 
nioåring för första gången svingade 
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sig utför en pist och började dröm
ma om alpina framgångar.

Förutom de fina SM-placeringar
na var hon under 60-talets början 
högt placerad på den internationel
la rankinglistan. Hon var medlem i 
svenska landslaget och deltog bland 
annat i VM i Chamonix 1962 samt i 
för-OS i Innsbruck 1963.

I de olympiska spelen 1964 deltog 
dock inte det svenska damlaget. 
Svenska skidförbundet inställde i 
sista stund damernas medverkan 
på grund av att det ansåg sig ha allt
för dålig ekonomi. (Detta trots att 
laget redan fanns på plats!) Natur
ligtvis blev det en besvikelse för Ka
thinka som var i fysisk toppform 
och dessutom presterat bra resultat 
vid internationella tävlingar.

På herrsidan vanns störtloppet av 
Egon Zimmerman. Kathinka blev, 
fastän hon inte fick tävla, rubriker
nas dam genom att framför en 
mångfald TV-kameror ge honom 
en segerkyss som varade längre än 
själva störtloppet, (Zimmermans 
segertid var 2 minuter och 18,16 se
kunder.)

Efter OS i Innsbruck jobbade hon 
en period som skidlärare i St Mo
ritz, och undervisade bland andra 
småprinsarna Hohenlohe i konsten 
att åka utför. 1965 gifte hon sig med 
amerikanen Charles Kyle Osborne, 
och försvann därmed från Sverige, 
landslaget och Djurgården.

Men Kathinka övergav inte ut
försåkningen, den har alltid haft en 
given plats i hennes liv, och hon har 
åkt skidor i så gott som hela värl
den. I USA, som för övrigt är hen
nes nuvarande hemland, tränade 
hon under en tid ungdomslandsla
get i Squaw Valley och var dessut

om aktiv som proffsåkare under en 
tvåårsperiod.

Vistelsen i landslaget var ändå 
den mest spännande tiden, berättar 
hon. Herrar och damer tränade och 
tävlade tillsammans, och reste likt 
en turnerande cirkus jorden runt. 
Att tävla för Djurgården och samti
digt få lära känna Sverige såväl som 
nya vänner var förstås också både 
viktigt och roligt. Många av de ut
försåkare och djurgårdare hon kom 
i kontakt med då, är fortfarande 
nära vänner, bland andra Ragnar 
Håkansson och TV-sportens Göran 
Zachrisson.

1977 gifte sig Kathinka Frisk med 
senator John Tunney, son till 
världsmästaren i tungviktsboxning 
Gene Tunney. Familjen bosatte sig 
i södra Kalifornien i ett klimat som 
ju inte lämpar sig speciellt väl för 
störtloppsåkning. Och Kathinka 
saknar ibland att bara kunna gå 
runt husknuten och spänna på ski
dorna.

För Kathinka är fortfarande aktiv 
utförsåkare. Hon och hennes man 
var de första amerikaner som åkte 
skidor i Sovjet, detta så sent som i 
mitten av åttiotalet. Sedan några år 
tillbaka arbetar hon dessutom ak
tivt med att lära handikappade att 
åka utför, och medverkar i att an
ordna så kallade Special Olympics. 
Allt för att andra ska få uppleva den 
glädje Kathinka själv har fått ut av 
skidåkandet.

Visst har där funnits mörka stun
der också. Alltifrån incidenter som 
när en svart katt hoppade ut i spåret 
och fick henne att spåra ur vid de 
internationella damtävlingarna i 
Grindewald 1963, till en hel del 
hjärnskakningar och andra skador.

Vid VM 1962 var hon inblandad i 
en allvarlig lavinolycka. Det svens
ka slalomlandslaget var på väg till 
hotellet i Chamonix när bussen 
vräktes av vägen av ett snöskred, 
och störtade närmare 50 meter utför 
ett stup. Bussen slog runt flera 
gånger och hamnade till slut på ta
ket i en djup snödriva. Den mjuka 
landningen räddade passagerarnas 
liv, samtliga klarade sig oskadda 
men de blev mycket omtumlade. 
Hur detta inverkade på Kathinkas 
tävlingsresultat kan förstås bara bli 
spekulationer, men olyckstillbudet 
till trots deltog hon samma vecka i 
damernas störtlopp och hamnade 
där på 36:e plats, efter ett fall allde
les innan mållinjen.

Inget har dock kunnat avskräcka 
henne. Utförsåkningen är och för
blir hennes livs kärlek. Trettio år ef
ter genombrottet i Tärnaby susar 
hon fortfarande nedför pisterna i 
ansenlig fart, nu med lika skidin
tresserade barn hack i häl. Trots att 
Kathinka var framgångsrik i både 
special- och storslalom var det — 
och är fortfarande — störtlopps
åkandet som lockar mest. Fart och 
spänning vill hon ha i livet, och hon 
är lite av mångsysslare när det gäl
ler fartfyllda sysselsättningar. Att 
köra bil fort, att galoppera och hop
pa med hästar, åka vattenskidor 
och windsurfa — golf har aldrig va
rit hennes melodi.

Och att det blev just utförsåkning 
som hon valde att satsa sin även
tyrslusta och talang på är förstås nå
got som hon aldrig har ångrat.

Maria Holm, litteratur- och filmvetare, 
frilansjournalist, ingår i redaktionen för 
denna bok.

Inga Gentzel
Av Lena Enberg
Det är 20-tal. Det är kvinnornas tid.

Efter decennier av instängdhet 
och en tillvaro helt i skuggan av 
männen, började borgarkvinnorna 
att lätta på korsetterna och slå sig in 
på mannens revir. Det Brittiska Im
periets hjärta, London, hade ska
kats i sina viktorianska grundvalar 
av de kvinnliga rösträttskämparnas 
våldsamma framfart. Och i Hyde 
Park kunde man iaktta kvinnor som 
rökte offentligt. Ingenting var läng
re sig likt.

Även i Sverige utmanade kvin
norna konventionerna och efter år
tionden av hetsig debatt infördes 
allmän och lika rösträtt i riket 1921.

Kjolarna blev allt kortare och hat

tarna allt mindre för att passa in i 
det nya klädmodet som satte be
kvämlighet och funktion främst. 
Det bobbade och shinglade håret à 
la Greta Garbo hade smak av kvinn
lig frigörelse. Även inom idrotten 
började kvinnorna göra sig gällan
de. De krävde att deras prestationer 
skulle tas på allvar. För att lättare 
kunna göra sina röster hörda, bilda
de kvinnorna ofta speciella dam
sektioner i föreningarna. Så var fal
let i DIF, där damsektionen kom till 
1924.

Den feminina idrotten blev en del 
av den kvinnliga frigörelseproces
sen som väckte starkt motstånd hos 
många män och även hos många 
äldre kvinnor.

För fortfarande bestod kvinnans 
främsta uppgift i att behaga man
nen. Kvinnan skulle vara gracil, be
hagfull och ödmjuk. Hon skulle de

finitivt inte kämpa och svettas. Ett 
faktum som komplicerade tillvaron 
för många idrottande flickor.

”Idrottar du? Då blir du aldrig 
gift!” Denna kommentar mötte 
Inga Gentzel ständigt. Att hon var 
den första svenska kvinnan som 
lyckades ta en plats i friidrottens 
världselit uppfattades tydligen inte 
som en merit.

Idrottar du? Då blir du aldrig 
gift.

Att Inga började idrotta var en till
fällighet. Hon var på en basar på 
Tranebergs IP sommaren 1926, då 
en löptävling utlystes för alla som 
var intresserade. Efter övertalning 
från några väninnor ställde 18-åriga 
Inga motvilligt upp. Barfota inled
de hon en lysande idrottskarriär ge
nom att vinna loppet.
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Några veckor senare blev hon 
medlem i Djurgårdens IF. För
eningen skickade henne genast till 
uttagningstävlingarna till dam-OS. 
Inga fick själv välja vilken distans 
hon skulle springa och ställde upp 
på 1000 m. Enligt egen utsago ”rå
kade” Inga komma först. På ny 
svensk rekordtid.

I slutet av augusti 1926 skulle så 
damernas egen olympiad avgöras i 
Göteborg.

Inga blev tvåa på 1000 m efter den 
brittiska världsrekordinnehavaren 
Trickey, och förbättrade sitt eget 
svenska rekord med 20 sekunder.

Hon hyllades i tidningarna dagen 
efter loppet. Flera skribenter ansåg 
dock att hon utan vidare skulle kun
na bli bäst i världen på distansen — 
om hon lärde sig taktik. Inga sprang 
visserligen mycket fort med långa 
och kraftfulla steg, men hon satte 
full fart från början och hade därför 
inget extra att ge på upploppet. 
Hon sprang dessutom gärna i ytter
banan där trängseln inte var så stor.

Två år senare, i juni 1928, fick 
Inga Gentzel åter sportjournalister
na att jubla. Hon satte då nytt 
världsrekord på 800 m med tiden 
2.20,4 minuter. Loppet blev inte 
bara ett rejält genombrott för Inga 
själv utan också för den kvinnliga 
idrotten i stort.

Inga sprang ju omkring halvt 
avklädd inför skrikande män 
på läktarna.

Många journalister och opinions
bildare som varit hårda motstånda
re till sportande kvinnor ändrade 
ståndpunkt efter rekordloppet. 
Fast det var inte så mycket presta
tionen i sig, utan snarare Ingas 
vackra löpstil som var anledningen 
till den ändrade attityden. Ändå var 
de positiva pressrösterna ett viktigt 
steg på vägen mot ett erkännande 
av den kvinnliga idrottens existens
berättigande:

”Undertecknad hör icke till de 
entusiastiska ivrarna för den femi
nina sporten utanför de gebit som 
anses vara klädsamma för det sva
gare könet — alltså skidlöpning, 
bandy, tennis och simning. Men 
när man såg Inga Gentzel löpa igår 
i Stadion, lätt elegant och i en per
fekt stil så måste man kapitulera 
och säga, att om en kvinna kan 
springa så, då är saken berättigad.”

Men alla var långtifrån övertyga
de om den saken. Ingas mor tillhör
de en generation kvinnor med and
ra värderingar än de spirande jäm
likhetsidealen. Hon såg aldrig sin 
dotter sätta världsrekord på Sta
dion. Hon skämdes. Inga sprang ju 
omkring halvt avklädd inför skri
kande män på läktarna.

Men jämlikhetstanken hade nu 
fått fotfäste. Vid OS i Amsterdam 
1928 skulle för första gången fri
idrottande män och kvinnor delta i 
samma olympiska spel.

Trots Ingas världsrekord och 
andra starka idrottsprestationer av 
kvinnor, beslöt Sveriges Olympis
ka Kommitté att inte betala kostna
derna för kvinnliga deltagare i OS. 
SOK:s motivering var att man (män) 
befarade att idrotten skulle ”masku
linisera den kvinnliga ungdomen”.

Debatten blev livlig. Å ena sidan 
var ”kvinnor en gång för alla det 
estetiska momentet i livet”. Å and
ra sidan hade de svenska damerna 
stora chanser att ta medalj, om de 
nu fick delta.

Det var många som upprördes 
över SOK:s beslut och Stockholms 
Dagblad startade därför en insam
ling. Det behövdes 7000 kronor för 
att en trupp på 5—6 flickor skulle 
kunna åka till Amsterdam och re

dan första dagen fick man bidrag på 
2000 kronor.

SOK gav slutligen efter för opi
nionstrycket. Två veckor innan OS 
skulle starta fick Inga ett telegram 
som meddelade att hon var officiellt 
uttagen till spelen i Amsterdam. 
Inga gladde sig mycket åt att få åka 
även om hon ansåg sig vara utan 
medaljchans. Hybris var ingenting 
hon besvärades av.

Men Inga gick lätt vidare till fina
len på sin specialsträcka 800 m, sam
tidigt som en svensk reporter förvå
nat konstaterade att ”här nere tyc
ker de att damernas tävlingar är lika 
viktiga som herrarnas!”

Finalloppet på 800 m blev drama
tiskt. Inga öppnade loppet i ett mör
dande tempo och ledde tills det 
återstod 100 m. Då tappade hon far
ten och passerades av tyskan Bat
schauer-Radke samt Hitomi från Ja
pan. Taktik var som sagt inte Ingas 
starka sida.

Det krävdes emellertid ett nytt 
världsrekord av Batschauer-Radke 
för att vinna. Även Hitomi och Inga 
sprang under den gamla notering
en. Inga slog nytt svenskt rekord 
som löd på 2.17,8 min. Det stod sig 
i 15 år.

Vidare borde Inga fått byta ut sin 
olympiska bronsmedalj mot en sil
vermedalj. Kinuye Hitomi från Ja
pan, som var ett huvud högre än de 
andra flickorna och som enligt Inga 
hade burit sig underligt åt i omkläd
ningsrummet, visade sig nämligen 
senare vara man!

Inga blev aldrig särskilt upprörd 
över avslöjandet. Hon hade visser
ligen gärna hängt en medalj med 
högre valör kring halsen, men den 
kvinnliga ödmjukheten var fortfa
rande en dygd.

Och så sprang Inga främst för att 
det var fantastiskt roligt. Hon upp
levde aldrig att hon behövde upp
offra sig för idrottens skull. Å andra 
sidan behövde inte träningen vara 
hård och rationell som idag. En 
extra drivfjäder var naturligtvis 
chansen att komma utomlands. 
Ännu var det långt kvar till inter
railkortens tid.

I Sverige sprang Inga hem 5 SM-
guld åt sig själv och Djurgårdens IF 
under åren 1928—31. Visst strävade 
hon efter att vinna, men inte till vil
ket pris som helst. Hennes råd till 
yngre flickor var:

”Sporta för idrottens skull. An
vänd ej sporten som en språngbrä
da för att ’göra sig’ för den manliga 
publiken. Låt inte sportandet för
störa det kvinnliga hos dig.”

Idealen är annorlunda i dag.

Lena Enberg, idéhistoriker och arbets
jockey, ingår i redaktionen för denna



384 GALLERI DJURGÅRDEN

Anders 
Grönhagen
Av Lars Nylin
Vissa kallade honom för Norrlands 
första bollgeni. Som med klack
sparkar och tunnlar skapade asso
ciationer till en inte helt okänd Len
nart Skoglund. Andra hade ingen 
större förståelse för sådana supera
lativ, utan såg honom snarare som 
ett okontrollerat gytter av veka ben 
och blonda lockar.

Å ena sidan var han en ny 
Nacka eller Ralf, å andra si
dan en överskattad glas
lirare.

Anders Grönhagen var, trots sin 
alltid sympatiska utstrålning, en 
spelare av det slag som skapar skil
da läger. Å ena sidan var han en ny 
Nacka eller Ralf, å andra sidan en 
överskattad glaslirare. Det fanns 
liksom inte utrymme för mellanlä
gen. Åsikterna om Ådalens mest 
namnkunniga bidrag till fotbollen 
var därför åtskilliga. Själv har jag 
varit med om att älska avsky och 
återigen älska honom inom tids
rymder som ibland inte överskred 
minuten.

Som en onsdagskväll 1974 på Id
rottsparken hemma i Sundsvall. 
Mitt Giffarna (med Grönis som 
självskriven idol) mötte IFK i ett 

sundsvallsklassiskt derby: mild höst
kväll, jag hade själv precis avverkat 
min första gymnasiedag, nästan 
10 000 åskådare på ett nyinvigt IP, 
uppkomlingen IFK mot storebror 
GIF — ni kan säkert föreställa er 
scenariot. På övertid rusar Grönis 
till sig en straffspark. Publiken, som 
då är på väg ut från en antiklimax
doftande 0—0-historia, stannar upp 
i gångarna. Det blir andäktigt tyst. 
Jag minns ännu denna dag hur jag 
tar ett bastant grepp i det grönmåla
de räcket 15 meter bakom målet och 
tittar mot stadskyrkans klocka på 
andra sidan Selångersån. Den visar 
på kvart i nio. Detta är det sista som 
kommer att hända. Alla gymnasie
polare som gått över till IFK kanske 
ändå skulle få äta upp allt hån av 
gamla trötta Giffarna? Grönis tar 
straffen själv. Lägger omständligt 
upp bollen. Slänger en blick mot 
IFK-målvakten Thomas Grims hög
ra burhörna och löper an.

Ridå. Och ridå.
Karins ”skott” blir till en toffling 

som fladdrar iväg någonstans bort 
mot gamla lasarettet till. Alla som 
varit i Sundsvall vet att det är re
kordsnett.

Bolluslingen går till yttermera 
visso inte ens ”död”. Men det blev 
allsvenskan i alla fall och trots en 
medioker andra allsvensk sejour 
för laget — Giffarna blev tidigt av
hängda — var alla i stan överens om 
en sak. Den då 23-årige Grönhagen 
var trots sin tidvisa oförmåga att 
göra mål ändå den självklare mästa
ren. Kungen. Honom skulle vi inte 
få behålla. Det fanns liksom inget 
att göra åt den saken.

DIF—Norrköping: Grönhagen 
möter med klacken en vänster
hörna (!) och gör 1-0.

Mycket riktigt slog Djurgården 
till och snodde honom framför ögo
nen på ett AIK som tyckte sig ha 
första tjing. Efter mycket tissel
tassel stod det så småningom sum
man 150000 riksdaler på övergång
schecken. Det var den dittills högs
ta summan vid en spelarövergång 
mellan två svenska klubbar. Själv
klart skapade den omtalade över
gången enorma förväntningar. Inte 
blev utgångsläget lättare av att 
stämningen i Djurgården var av det 
tuffare slaget (för tuff säger han 
idag). Grönis fick kort sagt sina tör
nar från såväl medspelare, publik 
som press under debutsäsongen. 
Men idag tar nog ingen djurgårdare 
ifrån Grönis att han tillhör en avse
värt användbar exempelsamling i 
klubbens historia. Den samling 
som med fördel tas till när någon 
belackare påstår att DIF alltid varit 
och alltid kommer att förbli järnka

miner. Fakta överträffar fördomar 
och med namnet Grönhagen till en 
namnrad som innehåller en Särna 
Åkerström, en Jeppson, en Rehn el
ler varför inte en gamla tiders Sten 
Knata Söderberg blir det lättare att 
kontra kritiken.

Ett axplock från Grönis dryga sju 
år i Djurgården kan se ut så här:

2:a maj 1976, DIF—Norrköping: 
Grönhagen möter med klacken en 
vänsterhörna (!) och gör 1—0. Lands
lagskaptenen Åby Ericson myser 
högt av glädje och tar ut Grönis till 
hans första riktiga landskamp. (Den 
var mot Danmark. Dessförinnan 
hade han varit med blågult på trä
ningsturnéer till Japan och Nord
afrika.)

2:a oktober 1977, DIF—Örebro: 
Efter en strålande andra halvlek gör 
han i 78:e minuten 1—0 och räddar 
två poäng i en typisk ödesmatch.

2:a augusti 1981, IFK Sundsvall— 
DIF: Efter ett års skadefrånvaro 
återvänder han och passar till 1—0 
första gången han rör bollen.

3:e juli 1983, DIF—Karlslund: Han 
gör i sin sista match för Djurgården 
två mål i en match som slutar 5—0.

Ingen som var med då glömmer.
Tyvärr finns det också en trist 

sida av Grönis år i Djurgården: my
ten att han alltid var skadad. Innan 
han kom till Stockholm hade han 
bara missat en enda match. Nu an
mälde sig plötsligt skadornas hin 
håle i parti och minut. Under det 
första året var han skadeanmäld 
under tre olika avsnitt av seriespe
let. Anders minns:

— Alla förväntningarna, den sto
ra övergångssumman. Jag höll på 
att knäckas. Lyckligtvis klarade jag 
mig bättre sedan. Förutom den svå
ra skadan 1980 (avslitet bakre kors
band, Grönis var borta ett år från 
fotbollen) drabbades jag bara av 
normala småskador.

Men i folkmun var han en glas
lirare och den stämplen lurade se
dan hela tiden i bakgrunden. Kan
ske spökade även detta när de inter
nationella klubbarna började slå 
lovar kring honom. För trots relativt 
hyggliga bud från till exempel mexi
kanska Guadaljara 1978 och från 
belgiska Royal Antwerpen 1979 var 
aldrig anbuden riktigt intressanta.

Men för att så avslutningsvis åter
vända till tonarten dur. Här är de 
torra statistiska siffrorna från Grö
nis period i Djurgården: 210 mat
cher, 80 mål, 18 A-landskamper.

Inte illa av en spelare som alltid 
var skadad!

Men den där straffmissen förlåter 
jag honom aldrig...

Lars Nylin, frilansjournalist på bl a Slitz 
och tidningen Fotboll.
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Kalle Köping 
Gustafsson
Av Tage Gustafsson
Den 16 september 1888 ökade Kö
pings befolkning till 3 865 personer. 
Familjen Gustafsson i Gjutaregår
den fick då en pojke. Han döptes till 
Karl och blev det andra barnet av to
talt sex syskon. När bostaden blev 
för trång flyttade familjen till Karl
berg, ett område där många barn
rika familjer bodde. Ungarna för
drev ofta tiden med att anordna täv
lingar i löpning, hopp och kast. De 
fick ett nytt stort intresse när några 
engelska ynglingar (som befann sig 
i Köping för att studera maskintill
verkning) hade tagit med sig ett bol
liknande föremål som det sparka
des med.

1894 bildades IF Kamraterna, en 
förening med många olika idrotts
grenar på programmet. Kalle Gus
tafsson ville gärna vara med i IFK:s 
övningar. Han ansågs dock vara all
deles för ung för att få delta i boll
sparkandet. Men vid spelplatsen 
fanns en bäck, och Kalle fick hjälpa 
till som bollkalle, alltså försöka för
hindra att bollen hamnade i vattnet. 
Så en dag år 1902 fick en av fotbolls
spelarna till ett jätteskott, Kalle ru
sade bollen till mötes och nöp till i 
en perfekt lyra — och därmed blev 
en ny spelare accepterad.

Följande år debuterade Kalle som 
14-åring i Köpings A-lag. Han fick 
sitt genombrott i en match mot IFK 
Norrköping, där han gjorde 2 av de 
3 mål som Köping vann med.

Efter matchen frågade Kalle 
sina medspelare om de upp
skattat sina åskådarplat
ser. ..

Under flera år framöver var Kalle 
A-lagets stöttepelare på sin cen
terplats och gick sällan mållös från 
planen. En match från den här ti
den är speciellt värd att minnas. Kö
ping spelade mot IFK Sala i DM för 
Västmanland—Närke. Köping led
de med 4—0 i halvtid och av lagets 
fem forwards hade fyra gjort var sitt 
mål. Den mållöse var Kalle och lag
kamraterna slängde åt honom en 
hel del gliringar. Då slutade han att 
passa bollen för att bara ta egna ini
tiativ — och gjorde under andra 
halvlek tio mål! Efter matchen frå
gade Kalle sina medspelare om de 
uppskattat sina åskådarplatser... 
och balansen var återställd inför fi
nalen, där man för övrigt besegrade 
Örebro med 9—1.

1908 hade det internationella id
rottsutbytet kommit igång på all

var. Kalle Gustafsson medverkade i 
Sveriges första landskamp någon
sin, där Sverige vann mot Norge i 
Göteborg med 11—3. Köping Gus
tafsson som han nu kallades, gjorde 
det första svenska målet, och svara
de för två till.

Kalles fina insats mot Norge gav 
honom en plats i OS-laget vid spe
len i London samma år. För en fot
bollsentusiast som Köping var det 
givetvis en stor upplevelse att få 
komma till fotbollens hemland och 
se proffsen spela.

Kalle for tillbaka till England 
1913. Under några lärorika måna
der spelade han fotboll i Leicester. 
Kalle utvecklade under den här ti
den sitt huvudspel, det vill säga sin 
nickteknik — något som Djurgår
den senare skulle få stor nytta av.

Första världskriget bröt ut i au
gusti 1914 och stoppade för en tid 
framöver allt internationellt fotbolls
utbyte. Många svenska pojkar fick 
rycka in i beredskapen. Engelska, 
tyska och franska fotbollslöften 
blev bara löften och återkom aldrig.

Det hände att tåget var förse
nat, men Kalle bytte om på 
tåget, tog väskan i handen, 
och löpte från Centralen upp 
till Stadion.

1916 hade Kalle varit aktiv fotbolls
spelare i 13 år och många i Köping 
ansåg att den 27-årige Gustafsson 
gjort sitt, att det var dags att föryng
ra laget. Men Kalle ville fortsätta 
med fotbollen. Han hade många 
vänner i Djurgården, där han tidi
gare gästspelat och hörde sig för om 
Stockholmsklubben var intresserad 
att ha med honom i fotbollslaget. 
DIF-ledningen insåg Köpings kapa
citet och välkomnade honom med 
öppna armar.

Kalle fortsatte att arbeta i Köping, 
och blev så den förste långpendla
ren inom svensk idrott. Det hände 
att tåget var försenat, men Kalle 
bytte om på tåget, tog väskan i han
den, och löpte från Centralen upp 
till Stadion — vilket gick betydligt 
snabbare än hästdroskar och spår
vagnar. Och när han hoppade in i 
spelet var han redan uppe i andra 
andningen. På detta sätt kom upp
värmningen före matcherna till. För 
att hålla ångan uppe även under 
halvtidspauserna fördrev Köping 
ibland tiden med att springa Dag
bladsstafetten.

Under det första djurgårdsåret 
fick Kalle uppleva en stor triumf. 
Han ingick då i det svenska lands
lag som kom att ta den första segern 
mot det tidigare så överlägsna Dan
mark. Laget som åstadkom denna 
historiska seger bestod endast av 
spelare från Djurgården och AIK,

bortsett från målvakten som kom 
från Westermalm. Siffrorna skrevs 
till 4—0 i svensk/stockholmsk fa
vör. Köping nickade in 2—0-målet.

Sitt första svenska mästerskap 
med Djurgården tog Köping 1917. 
Det andra SM-guldet kom 1920 då 
segermålet 1—0 mot finalmotstån
darna Sleipner slogs in på straff ef
ter att Köping gått omkull i straff
området.

1920 blev Kalle Gustafsson utta
gen till sitt tredje olympiska spel. 
(Han hade också varit med i Stock
holm 1912.) Antwerpen-OS börja
de bra för svenskarnas del. De vann 
med 9—0 över Grekland i den första 
matchen. Följande match mot Hol
land gick dock sämre. Efter några 
tvivelaktiga holländska mål var re
sultatet vid full tid 4—4. Även i för
längningen hade de gultröjade hol
ländarna domaren på sin sida, och 
vann matchen med 5—4.

På den här tiden valdes domarna 
ut efter insatser inom respektive 
förbund snarare än efter regelkun
nande. Den legendariske Anton Jo
hansson i Svenska Fotbollförbun
det hade en tjeckisk kompis som 
fick det stora förtroendet att försöka 
skipa rättvisa. Efter matchen kom 
domaren leende fram till Anton,
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som förstås var rosenrasande. An
ton hade glömt att tala om för sin 
vän domaren att de vanligtvis gul
tröjade svenskarna bytt till blå trö
jor.

Fler missräkningar följde. Före 
OS hade spelarna blivit lovade en 
dagsersättning à 10 kronor, för att i 
någon mån kompensera uteblivna 
inkomster. Kalle var lagkapten och 
spelarnas talesman. Han påminde 
Anton om löftet när pengarna ute
blev, men istället för att få ekono
misk ersättning utestängdes Kalle i 
fortsättningen från landslagsspel. 
Av sympati för Köping vägrade fle
ra av OS-spelarna att delta i fler 
landskamper under året och även 
påföljande år.

1924 var det åter olympiaår. Den
na gång stod Paris för värdskapet. 
Kalle Gustafsson ansågs tydligen 
som oumbärlig, för han togs åter till 
nåder. Han hade nu uppnått den i 

fotbollssammanhang hedervärda 
åldern av 35 år, och det var dags för 
hans fjärde OS.

Att medverka i OS var då som nu 
en viktig händelse, och de svenska 
ledarna firade det högtidliga till
fället genom att festa rejält. En av 
ledarna blev ganska rund under 
fötterna. Han togs om hand av 
Kalle som påpekade det olämpliga 
i uppträdandet. Kalle fick sedan till
bringa OS-vistelsen på reservbän
ken. Sverige hamnade på brons
plats efter seger över Holland med 
3-1.

Kalle Köping Gustafsson hann 
under sin tid som aktiv spela på 
samtliga platser i ett fobollslag (för
utom vänsterytter) och aspirerade 
vid ett tillfälle till och med på mål
vaktsplatsen. Men det är framför
allt som målfarlig center som vi 
minns honom. Köping kom upp i 
den imponerande siffran av 32 

landskamper och blev, som tidigare 
framgått, uttagen till fyra OS i rad, 
detta trots att han varit avstängd 
under tre av sina bästa år.

1925 var det sista året som Kalle 
spelade för Djurgården. Han hade 
då pendlat mellan Köping och 
Stockholm under 10 års tid. Det var 
framförallt ett trasigt knä som hind
rade Kalle från fortsatt elitspel, men 
dessutom väntade familjen tillök
ning: givetvis en ny djurgårdscen
ter.

Så blev det nu inte. Istället fick 
Köpingbon Leif Eriksson axla man
teln som Kalle Köpings efterträdare 
i den randiga djurgårdströjan. Leif 
hann med hela 49 landskamper, nå
got som säkerligen inte skrivaren av 
dessa rader hade klarat av.

Tage Gustafsson, konsult, ordförande i 
Köpings IS, PR-chef för Svenska bandy
förbundet 1971—81.

Harald 
Hedjerson
Av Sven Plex Peterson
Harald Hedjerson blev tidigt tillde
lad hederstiteln Lill-Einars arvtaga
re. För yngre årgångar uppstår nu 
kanske ett frågetecken. Lill-Einar? 
Jo, denne djurgårdare av ädel halt 
tillhör det äldsta garnityret av 
svenska skidmästare. Han var vår 
förste vinnare av ett SM i både back
hoppning och nordisk kombina
tion. Han tog under åren 1910—21 
sammanlagt 12 individuella mäs
terskapstitlar.

Men det är om den högst ovanliga 
idrottsbegåvningen Harald Hedjer
son det här skall handla.

Harald står det i kyrkboken från 
den 1 april 1913, då han föddes. 
Men Hasse blev snabbt det för
namn som kom att gälla. Hasse 
Hedjerson. För dåtida vänner av 
skidsport var stamtavlan given. 
Pappan var Nils Adolf, Sveriges 
och Djurgårdens förste tremilsmäs
tare på skidor.

I Saltsjöbaden med omnejd upp
täcker man tidigt hans talanger. För 
en större idrottspublik blir han 
känd som en ovanligt ung svensk 
mästare i nordisk kombination i 
början av 30-talet, ett mästerskap 
han vinner ännu inte 19 år fyllda.

Det skedde 1932 i Östersund. En 
stor del av den svenska skideliten 
guppade ute på Atlanten på hem
väg från de olympiska tävlingarna i 
Lake Placid. Den jämtländska vin

tern var lika snöfattig och bristfällig 
som den amerikanska, påminde 
starkt om de usla varianterna i slu
tet av 1980-talet. Med stor möda 
kunde SM-programmet genomfö
ras. Kombinationens längdmo
ment kunde klaras tack vare att det 
ännu fanns snö i några längre diken 
på ett fält!

För Djurgårdens del blev resulta
tet förnämligt. Förutom Hedjer
sons seger vann föreningen även 
mästerskapet i backhoppning — så
som många gånger förr i SM-histo
rien — och här hette segraren Pelle 
Hennix. Mest känd av alla denna 
vinter, var ändock Per-Erik Hed
lund från Särna, han som 1928 blev 
Sveriges förste olympiske skidmäs
tare. Istället för att försvara sin titel 
i USA föredrog han att som vinnare 
av tremilen i Östersund ta sin enda 
mästerskaptitel på denna distans.

För Hasse H. blev det här skidkar
riärens genombrottsvinter. Han 
hade ärvt sin pappas seghet, teknis
ka skicklighet och viljestyrka i skid
spåret. Under tonåren hade han 
också i faderskapet (som härstam
made från Delsbo i Hälsingland) en 
mycket hängiven supporter och 
hjälpare. Men träning i den hård
hänta bemärkelse som gäller idag 
gillade inte Hasse. Han var lite av 
en bohem. Av födsel hade han en 
stark motor. Han slog lätt sina 
jämnåriga i det mesta, utan större 
förberedelser. Men den första SM-
segern inspirerade. Nu började 
Hasse se allvarligare på sig själv 
som idrottsman.

Redan påföljande vinter, alltså 
1933, fick han ett hedersuppdrag. 

Han nominerades till den svenska 
skidtrupp, som skulle representera 
vid FIS-tävlingama i Innsbruck, då
tida världsmästerskap. Något över
raskande blev han dock inte utta
gen som ”kombinerad”. Nej, han 
skulle vara den ende svenske delta
garen i en tävlingsform, som ännu 
inte existerade i Sverige, nämligen i 
utförsåkning. I denna ingick stört
lopp och slalom.

Men flaxandet i backarna, 
både på det ena och andra 
sättet, fortsatte.

I Hasse Hedjersons skidkarriär 
torde man kunna betrakta den här 
tävlingen som ett sällsamt mellan
spel. Den gav säkert en stor portion 
nyttig erfarenhet, men inte några 
särskilt glansfulla tävlingsresultat. I 
en redogörelse i På Skidor 1934 skri
ver sedermera generalen Ivar Holm
quist följande: ”I Innsbruck deltog 
visserligen Hedjerson i tävlingen (i 
störtlopp) och placerade sig som nr 
45 bland de 68 herrar, som passera
de mål, och blev slagen endast av 
två damer, vilket måste betraktas 
som bra. Hedjerson är dock icke i 
klass med våra bästa i fjällterräng. 
Han skulle säkerligen snabbt kun
na förbättra sina resultat, men här
för fordras träning i utförsåkning, 
lämplig skidutrustning och täv
lingsrutin.”

Av ett uttalande i DN av Hasses 
syster Ester kan jag förstå att man 
även inom familjen hade börjat bli 
en smula kritiskt inställd. ”Skidor 
har han åkt sedan han kunde gå — 
det hör till uppfostran i den här fa
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miljen — men att han kommit att 
flaxa i backar är nog knappast i 
överensstämmelse med pappas ur
sprungliga planer!”

Nä, nä. Men flaxandet i backarna, 
både på det ena och andra sättet, 
fortsatte. Och fortsatte i rikskon
kurrens mycket framgångsrikt. 1934, 
35 och 37 blev det tre nya SM-titlar i 
nordisk kombination. När det bör
jade våras i Saltsjöbaden det sist
nämnda året packade Hasse trun
ken och åkte till Östersund och det 
första svenska mästerskapet i sla
lom. Det gick så sent som den 4 april 
i Gustafsbergsbacken i Frösön.

Den här SM-premiären i en ny 
skiddisciplin var det meningen att 
jämtarna skulle vinna, såväl dam
som herrklassen. Allt var program
merat i den riktningen! Tusentals 
människor följde tävlingen, som 
blev oerhört spännande.

Sven Selånger — också han ett all
roundfenomen — tog ledningen i 
första åket med 42,1 före Åres Has
se Hansson 42,6 och Hasse Hedjer
son 42,8. I andra åket blir rollerna 
ombytta. Hedjer svarar för dagens 
åk och får 41,1. Selånger är aningen 
sen i starten och får trots finfin kör
ning bara 41,9. Åre-Hansson är näst 
snabbast även nu. Men det blir för 
hans del blott en total tredjeplats 
och stor publikbesvikelse. Med en 
tiondels marginal räddar Hasse 
Hedjerson i denna skidhistoriska 
tävling mästerskapet till DIF!

Det här var en högoddsare. Och 
man kan undra vad generalen nu 
tänkte — han som tvivlade så på H:s 
möjligheter till fjällterräng.

En ny stor överraskning kom i 
damtävlingen. Där vann Djurgår
den sin andra triumf genom helt 
otippade Inga Söderbaum. DIF 
hade två deltagare anmälda till det
ta SM. Båda blev mästare. En stor 
sensation skidvintern 1937.

En framgång à la slalom-SM var 
typisk för den glade garconen Has
se Hedjerson. Han var en verklig 
tävlingsmänniska, vilken gren det 
än gällde. Så erövrade han också 9 
SM-titlar, 6 individuellt och 3 i lag. 
Med Sven Selånger hade han många 
härliga duster.

— I kamratgänget kallade vi Hed
jer för ett aprilskämt (född 1/4!). 
Men när vi kämpade om segern var 
vi tvungna att ta honom på djupt 
allvar. I tävlingsögonblicken var 
han otroligt effektiv. Det visade han 
i SM, i Lahtis, i Holmenkollen och i 
den minsta av tävlingar.

Sven Selånger, idag långt över de 
80, berömmer sin gamle idrotts
kamrat.

I kamratgänget kallade vi 
Hedjer för ett aprilskämt 
(född 1/4).

— Hasse var en oerhört driftig kil
le. Han visade det i jobbet i sitt glas
mästeri. Han visade det också efter 
sin aktiva tävlingstid som mycket 
skicklig skidledare i Djurgården. 
Med Hasse i spetsen upplevde för
eningens skidsektion en storhetstid 
i slutet av 40-talet och början av 50-
talet. Till hans organisatoriska 
bragder hörde, menar Selånger, att 
han kunde ordna backtävlingar i 
Fiskis som gick med vinst! Fast man 
hade dryga kostnader för tågtrans
porterad snö norrifrån...

Hasse Hedjers nu till åren komna 
tävlingskompisar vittnar samstäm
migt om en idrottskille som hade 
sinne för det mesta. Liksom pappa 
Nils Adolf var han en utmärkt 
skytt. Han var förbundsmästare i 
Stockholms län i skolskjutning som 
30-åring. Och en hejare i fältskjut
ning på skidor. På fotbollsplanen 
var han en tuff och brytsäker cen
terhalv. På curlingisen spelade han

skipper. Han tog inget svenskt 
mästerskap här, men spelade i final 
för Amatörföreningen i SM 1963 
mot Åredalen. Hans namn hittar 
man i curlingens Gyllene bok. Det 
skrevs in efter segern Åreveckan 
1964.

Men det är som en stor skidkille vi 
idag minns honom — Lill-Einars 
arvtagare. Harald Hasse Hedjer
son.

Sven Plex Petersson, Sveriges Televi
sions klassiske skidkommentator.

Olle Lill-Lappen 
Hellström
Av Rolf Porseryd
Olle Lill-Lappen Hellström — en 
stillsam och trofast man. Djurgår
dare i trettiofem år.

Samma arbetsgivare lika länge 
och gift med samma kvinna, ung
domskärleken, i tre och ett halvt de
cennium. Olle Lill-Lappen Hell
ström är lätt att känna igen. Något 

gråare hår och femton kilo tyngre 
idag, än när han 1967 plockade upp 
den unge pansarsoldaten Porseryd 
i Eskilstuna och gav honom lift till
baka till luckan på P10 i Strängnäs.

Hans karaktär är densamma nu 
som då. Målmedveten, skenbart 
sävlig och lite tystlåten. Inga stora 
gester eller ord. Men alltid ett gedi
get och kompetent intryck.

På fotbollsplanen var han en tek
niker och strateg som utan att direkt 
synas kunde dominera mittplan från 
sin högerhalvaposition. Lill-Lap
pen sög åt sig bollarna och dök upp 

på rätt plats utan åthävor. Hans bol
lar i djupled öppnade motståndar
försvaren.

Epitetet järnkamin var knappast 
användbart på Lill-Lappen, men 
hamnade han i närkamper gick han 
aldrig undan.

— Att välja Djurgården var helt 
naturligt. Farsan (bandystjärnan 
och artisten Lappen i Sandviken) 
spelade bandy med Sigge Parling 
hemma.

— Jag tvekade aldrig och har inte 
en sekund haft anledning att ångra 
mig, säger denne typiske brukspoj
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Lill-Lappen sög åt sig bollar
na och dök upp på rätt plats 
utan åthävor.

ke. Vilka underbara ledare! Sigge 
Bergh och Gunnar Lundqvist är 
bara ett par i raden av dem som gav 
mig stöd och trygghet när jag kom 
till storstan som tonåring från 
landsorten.

Och vilka fantastiska minnen. 
Turnéer i Fjärran Östern, Central
amerika och Mellanöstern. Förut
om de flesta länder i Europa.

Ändå är de finaste och roligaste 
minnena från Sverige. SM-guldet 
1959 inför ett fullsatt Råsunda slår 
högst, tillsammans med division II-
segern 1961, då DIF gick upp i all
svenskan igen på bättre målskill
nad efter vinst mot Sunne med 
11—1 och IFK Eskilstuna med sam
ma siffror i de två avslutade om
gångarna.

— Det motiga och lite bittra var 
skadorna, säger landets kanske 
mest oturs- och skadeförföljde elit
fotbollsspelare i modern tid.

Ljumsk- och knäskador tvingade 
honom till långa uppehåll. Så 6 A-
landskamper, lika många i B-lands
laget och 10 U-kamper hade sanno
likt blivit betydligt fler om inte ska
dorna satt stopp.

Över en lunchbricka och mer än 
22 år efter sista allsvenska matchen 
talar vi om fotbollens utveckling.

Lill-Lappens omdöme är klart. 
Tuffare, högre tempo och mer sy
stem utmärker dagens fotboll. Men 
det var betydligt roligare bollek 
förr. Och det bekräftas delvis av 
publiksiffrorna.

— Idag är det kris. 1959, då vi tog 
guld, var publikgenomsnittet i all
svenskan fjorton tusen och vi hade 
tjugotre tusen i snitt vid hemma
matcherna, säger Lill-Lappen och 
kommer in på det trista i dagens ut
veckling med genomorganiserad 
fotboll långt ner i åldrarna.

— Centralstyrning av småpojkar 
och flickor är helt fel. Mina två sö
ner fick leka så länge de ville. Janne 
spelade efter barnaåren i Djurgår
den innan han flyttade till Sandvi
ken och trappade ner. Kommersia
lisering och jakten på ämnen riske
rar att ta död på leklust och glädje. 
Och pengarna spelar en allt större 
roll för klubbarna och de medvetna 
spelarna.

— Under guldåret -59 fick vi 50 
kronor per match oavsett resultat. 
Efter guldet fick vi några extra fribil
jetter och ett teakställ.

Pengarna inom fotbollen är en 
huvudvärk för Lill-Lappen. Han 
berördes illa när hans klubb tvinga
des till ackord för att sedan i bolags
form överleva. Och Lill-Lappen är 
pessimist:

— Djurgården IF:s framtid är 
oviss. Ombildningen av klubben 
som innebär att varje sektion har 
eget ekonomiskt ansvar kan kom
ma att spräcka DIF.

Rolf Porseryd, utrikesreporter TV 4, ti
digare utrikeskorrespondent på Ak
tuellt.

Hans Jeppson
Av Björn Ranelid
Ängeln sår gräset av rödsvingel och 
krypven. Sedan maler han krita i en 
mortel och släpper kornen på äng
en, medan Gud håller andan och 
krymper världen och förvandlar 
den till arenor i Milano, Rom och 
Neapel.

Så fullbordas helgedomar. Påven 
törs inte reta folket och slita arbetar
na från klasarna på piazzan, men 
han är benådad av självaste Skapa
ren i denna stund. De sorlar, skrat
tar och provar olika ansikten inför 
varandra.

Det är söndag också i Bergamo på 
den lombardiska slätten. Där råder 
torka, men vinodlarna ber inte om 
regn, eftersom de vet att blöt som
mar och kall vinter ger små och sura 
druvor. Den vilda oliven är tornbä
rande och färgen liknar sorgedräk
ten hos människorna. Bladen är sil

vermatta och blåsmorda i sol, och 
vilket träslag är vackrare i käppar 
och askar som kvinnorna öppnar, 
när männen går till torget och bode
gan och inte kan se dem. Ännu åter
står två timmar, innan fäderna och 
ynglingarna skall samlas på den he
liga platsen.

Främlingar i trakten söker den 
rara kunskapen i längtan efter ett 
gott och vänligt öga. Sålunda lär de 
sig att mullbärsträd odlas för silkes
maskens skull och att invånarna 
kallas bergamasker. I tystnadens fi
naste nät lägger de ryktet som be
skriver sluga och råa själar hos detta 
folk. De talar en egendomlig dialekt 
och putsmakarna i de italienska ko
medierna framställdes ofta såsom 
dessa människor är.

Staden har formen av en amfitea
ter och den kallades i forntiden 
Bergbomum och anlades av galler
na. Den gamla delen omgärdas av 
murar och där finns domkyrkan 
och det märkvärdiga medeltidspa
latset Piazza Garibaldi. Varje år från 

den tjugosjunde dagen i augusti till 
den åttonde följande månad hålles 
Bartolomeusmässan.

Nu lägger en svensk man handen 
på Capella Collioni. Solen bränner 
stenen och plötsligt är han åter den 
lille pojken som rör vid ugnsteglet 
på bruket i Degerfors. Han heter 
Bertil Nordahl.

Han lämnar kvar nitton svenska 
glosor hos en av halvbackarna i fot
bollslaget Atalanta och några må
nader senare stiger bagarmästare 
Jeppsons son in i en av dem och sä
ger: Haj!

Varvid tränaren stavar främling
ens namn och ljudar samtidigt: 
Hans. Han bemästrar inte den 
långa vokalen och lyfter den två 
gånger och väger tonen på ögon
brynen, tills han får hjälp.

Som ni ser lever inga filosofer, 
pianister och poeter i denna berät
telse. Dock lär det finnas en man i 
Norge som hotar en gudomlig ord
ning och gammal trygghet. Han 
spelar nämligen schack och fotboll 
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av yppersta kvalitet och har gjort 
landskamper i båda konsterna.

Rudolf Kock blev student och han 
kunde läsa noter i partitur, men fle
ra av vännerna i Allmänna Idrotts
klubben var brandsoldater och 
kroppsarbetare.

Hans Jeppson tog sin examen på 
Samskolan i Göteborg och senare 
sökte han till Handelshögskolan i 
Stockholm. I framtiden kom han att 
avvika från medianen bland svens
ka fotbollsspelare i många avseen
den. Han blir vän med Marcus Wal
lenberg som ger honom råd i affärer 
och karriär. En dag möter han 
kungen och dennes partner i en 
dubbelmatch i tennis på Särö och 
innan han blir femtio år är han verk
ställande direktör i stora företag och 
handelssekreterare. Då hade han 
försonat sig med att betygen inte 
riktigt räckte till för den fina hög
skolan på Sveavägen i huvudsta
den.

Skugga och ljus rör sig i ordet, 
sorg och död likaså. Lennart Skog
lund var magiker, när han lekte på 
planen, ty hans andra drag kunde 
inte tydas i det första. Däremot 
hade han aldrig läst om konsten i 
sitt liv och han kände inte namnet 
på någon i den svenska akademien. 
Tack och lov blev han inte vuxen, 
men den bedriften blev tillika hans 
fall. När han steg över ängelns lin
jer på gräset och klädde sig för and
ra umgängesformer med männi
skorna, antog han ödet av en visa 
att lära sig utantill.

Ingen av hans självutnämnda 
vänner förmådde att se runt hörnen 
på åtta goda år.

Denna tragedi belyser också 
Hans Jeppsons välgång. I begyn
nelsen spelade han tennis och fot
boll i Kungsbacka. Han blev svensk 
skolungdomsmästare i singel och 
ansågs vara bland de nio, tio bästa i 
Sverige. Valet mellan de båda spor
terna var långt ifrån självklart.

Örgryte upptäckte och värvade 
honom. Han togs ut till Pressens lag 
mot landselvan våren 1948. Tränare 
och ledare från de allsvenska för
eningarna satt på läktaren, vilket 
ledde till att Djurgården kontakta
de honom och bland annat berätta
de om en förestående Amerikatur
né den sommaren. Det hörde till sa
ken att Jeppson blivit antagen på 
kadettskolan i Karlberg där han 
skulle avlägga sin reservofficers
examen.

Innan han spelade den första 
matchen för klubben, degradera
des den från högsta divisionen. Det 
hände 1949. Djurgården lyckades 
emellertid ta sig igenom serien utan 
förlust och Hans vann skytteligan. I 
den avgörande drabbningen mot 
Surahammar gjorde han båda må
len.

Han sålde skrivmaskiner för åt
vidabergsföretaget Facit i sitt di
strikt på Kungsholmen. Chefen 
uppskattade hans flit och envishet. 
En spelare som inte är utpräglat tek
nisk och inte särskilt flyfotad på pla
nen, måste ständigt tänka och kom
pensera bristerna. Så handlade 
Jeppson, ty han var klok, djärv och 
kraftfull.

Dessutom sköt han utmärkt med 
båda fötterna och han var duktig i 
luftrummet. Han påstår att han 
gjorde fler mål med det vänstra be
net än med det andra, trots att han 
som barn använde högerfoten.

Journalisterna skrev mycket om 
pengar när de försökte spegla hans 
tid som professionell fotbollsspe
lare, och det fanns onekligen skäl 
till det. Atalanta betalade 260000 
svenska kronor för honom när han 
lämnade Djurgården, och det var 
två gånger beloppet som Milan lade 
ut vid Gunnar Nordahls övergång 
från Norrköping.

En kort period framträdde Hans 
som travimpressario i sällskap med 
författaren Stieg Trenter. De förde 
underhandlingar med travsällska
pet i Neapel och såg till att hästen 
Gay Noon och kusken Gunnar Nor
din kom till Italiens största tävling, 
Gran Premio della Lotteria den 25 
mars 1956.

Han talar om människans ålder 
och fysiologi: En fotbollsspelare blir 
sällan bättre efter sitt tjugoåttonde 
levnadsår. Jag planerade tidigt i 
min karriär att sluta, när jag blev 
trettiotvå.

1958 arrangerade Sverige världs
mästerskapet. Den 10 juni 1957 

gjorde Jeppson sin sista match för 
Torino. Då hade han nått den upp
satta gränsen, men det fanns träna
re och ledare i landet som ansåg att 
han borde vara med och konkurrera 
om en plats i nationslaget. Agne Si
monsson var tio år yngre, och be
tänk att Gunnar Gren var trettiosju 
och Liedholm trettiosex.

En tillbakadragen innerforward 
kunde med spelsinne och visdom 
jämka en relativ långsamhet, men 
en center bildade då ensam spetsen 
i anfallet. Av honom krävdes att 
han var god skytt, orädd och snabb.

Journalfilmerna förråder epoker 
och stilar och i dem existerar inga 
gömställen för människorna och 
tingen. En enda gång i den italiens
ka ligan möter Skoglunds huvud 
bollen innanför straffområdet. Ef
ter en retur från målvakten står 
svensken knappt två meter ifrån 
honom och den lilla kroppen och 
rörelsen i den visar obarmhärtigt att 
detta är en unik händelse.

I andra bilder står Gunnar Gren 
nästan stilla och saxar benen, dan
sar litet på stället och lunkar förbi 
motståndaren. Nordahl är kortvux
en, nej satt, och kvick som synden 
och stark i kroppen medan han 
springer. Italienarna tar tre steg, 
när Liedholm mäter ett. Skoglunds 
hastighet från vila till femton meter 
avgör utgången av hans insats ner 
till kortlinjen. I begynnelsen var 
rytmen.

Allt detta kan vi fortfarande se 
med hjälp av filmbilderna, men 
Hans Jeppson slutade som aktiv 
året innan televisionen första gång
en visade ett stort mästerskap i fot
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boll. Jag har aldrig med egna sinnen 
upplevt hans spel och det begrän
sar mig som biograf, men skänker 
också frihet. Jag läser om honom 
och lyssnar till hans röst. Några av 
hans samtida berättar.

Ingen i världen minns varje 
spark, löpning och skott i Puskas’, 
Pelés och Maradonas liv. Episoder 
virvlar som löv i storm eller faller i 
mytologins ändlösa tratt. Otaliga 
samlare lämnar emellanåt ifrån sig 
vackra och kanske förkomna skär
vor, och varstans fogar arkeologer 
del till del, tills de ropar att pjäsen är 
färdig: Se så vacker den är! Här är 
det ögonblicket och det!

Ingen borde bli arg, om man still
samt påpekar att det finns ett tom
rum på båda sidor om formen.

Jeppsons namn slår rot på 
allmänningen och mellan 
kullerstenarna i Palermos 
gränder, i Milano, Rom och 
Bologna.

Innan Jeppson blev professionell, 
åkte han till England för att förkov
ra sig i språket och praktisera affärs
livet. Han kom till London i januari 
det året. Ledningen i Charlton Ath
letics kände till honom och undrade 
om han var villig att spela för klub
ben som låg näst sist i serien. Han 
antog utmaningen och spelade där
efter tolv matcher och gjorde lika 
många mål. Jeppson sköt tre av 
dem mot Arsenal på Highbury och 
den bedriften skrev in honom i en 
exklusiv skara av gäster.

I Sveriges öppningsmatch i Brasi
lien 1950 var han med om att beseg
ra de regerande mästarna från Itali
en och han överlistade målvakten 
två gånger.

Efter sin första säsong i Atalanta 
mottar han utmärkelsen som den 
bäste spelaren i ligan. Jeppsons 
namn slår rot på allmänningen och 
mellan kullerstenarna i Palermos 
gränder, i Milano, Rom och Bolog
na. Små pojkar stjäl det utan skam 
och männen skålar i det på barerna.

Skeppsredaren Achille Lauro ber 
madonnan om förlåtelse och lovar 
folket att han skall köpa den främs
te forwardspelaren i Italien, om han 
blir vald till borgmästare. Biskopen 
väger tystnaden och finner att ett 
felaktigt ord från honom kan bli en 
börda för livet.

Lauro väljs och Banco di Napoli 
bistår stadens förening i handeln 
med Atalanta, eftersom köpeskil
lingen förmodligen är den högsta i 
världen vid den tidpunkten. Där
med döper någon Jeppson till Cen
tocinque, det vill säga 105:an, ty 
priset var 105 000 000 lire.

Staden ligger där den kampani
ska slätten mellan Flegreiska fäl
tens tuffplatå och Vesuvius’ vul
kankägla skjuter fram som en flik 
mot havet. Jorden är mycket bördig 
och Neapel är residensstad. I bak
grunden finns de gröna kullarna 
och bergets rykande krön. Den ar
keologiska märkvärdigheten Pom
peji och de övriga städerna som för
stördes vid utbrottet har under 
minst ett århundrade gjort platsen 
till en av världens mest besökta 
bland turister.

När Hans kom dit, var Neapel 
smutsigt. Människorna levde pri
mitivt i omoderna lägenheter. Det 
fanns nästan femhundra kyrkor 
där, varav drygt fyrahundraåttio 
var katolska. Hamnen var inte först
klassig. Väldiga vågbrytare med de 
vackra namnen Molo Angioino, 
Molo di San Vincenza och gatorna 
hette Strada della Serra, Via di 
Roma, Via di Sankta Lucia. Där är 
handel och hamn, fem tusen stu
denter och romersk katolsk biskop 
som skriver in fotbollsspelaren från 
Sverige i böneboken och får Guds 
välsignelse i affären.

I sjätte omarbetade upplagan av 
Kunskapens bok från 1959 står att 
läsa under sökordet Gren, Gunnar, 
på en av raderna: Är den mest tek
niske spelaren Sverige haft. Exakt 
så. I de bladen finner jag varken 
Lennart Skoglund, Liedholm eller 
Jeppson, men väl Garvis Carlsson. 
Omdömet ovan är djärvt och på 
gränsen till vansinne, ty hur mäta 
och bestämma ett tekniskt sinnelag 
i fotboll: virvlarna, ögats fasetter 
som uppfattar klöverblommorna i 
gräset och tre motståndare i en bild, 
fötterna i dansen för tjugotvå män
niskor, hjärnans gåta och den tysta 
osynliga tanken som kommer nå
gon av spelarna att avstå från att 
röra det runda tinget bråkdelen av 

en sekund och som oavbrutet trot
sar den fysikaliska tiden och tvingar 
sig in i framtiden på arenan. Någon 
ser det som ingen annan hittar i ske
endet och låter anfallet eller försva
ret vara i fred den gången, viljan 
och koncentrationen, inlevelsen i 
de andras medvetanden. Allt detta 
och mera därtill.

Då är det tryggare att skriva att 
Hans Jeppson sköt 163 mål på 100 
matcher för Djurgården och 22 i sin 
första säsong i Italien. Han var för
visso effektiv när han närmade sig 
motståndarnas målgård och valde 
handling. Carl Palmér säger att 
hans skott var tungt.

Kanhända är Jeppsons civila kar
riär utan motstycke bland svenska 
fotbollsspelare. I synnerhet om 
man beaktar tiden för hans aktiva 
insats och det faktum att han var 
professionell i sex år. Liedholm blev 
tränare och vinodlare i Italien och 
gifte sig med en baronessa. Lennart 
Skoglund dog av sitt förflutna, me
dan svärmare och gräshoppor svär
tade solen. Han klackade tvåkronor 
i bröstfickan på folkparksscenen, 
sålde mattor och bilar, men lämna
de aldrig den benådade stunden i 
Internazionale i Milano. Gunnar 
Gren spelade mandolin i den svens
ka televisionen och förgiftades av 
en tagg i barndomsstaden.

De upphäver tiden, rummet 
och själva döden och fortle
ver i kropp och själ som gen
gångare.

De kinesiska mästarna inom kal
ligrafin möts med vördnad och kär
lek av dem som njuter deras konst 
och som varit deras lärjungar. I Ita
lien gör artisterna aldrig sin sista 
match. De upphäver tiden, rummet 
och själva döden och fortlever i 
kropp och själ som gengångare.

Tre bröder Nordahl blev olympi
ska mästare och professionella. 
Den händelsen är ensam i sitt slag i 
världen. Fyra cyklister i en familj 
från Vårgårda framträdde enkelt 
och ödmjukt i ett mirakel och en 
gåta.

Och konditorns son från Kungs
backa bevisade att den goda fot
bollsspelaren kan bli handelssekre
terare i Milano och verkställande di
rektör för Atlas Copco i Chile och 
Belgien. Jag glömmer inte posten 
som chef för Volvo BM i Bergamo.

Det är vackert att norrmannen i 
denna berättelse kan ställa honom 
på schackbrädet och förvandla ett 
nästan omöjligt drag till det som 
Hans gjorde utan att förhäva sig 
mot ängeln som sådde ängen och 
guden som sände honom.

Björn Ranelid, författare, filosof och f d 
fotbollsspelare.
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Gösta Lill-Lulle 
Johansson
Av Lennart Hyland
Jag kommer så väl ihåg Gustaf Lulle 
Johansson från pojkåren. Märkvär
digt egentligen: han spelade ju is
hockey i Berlin på 20-talet och det 
ryktades om att han till och med 
hade betalt. Vi förstod oss inte på 
sådana möjligheter på den tiden. 
Kanske var han Sveriges förste pro
fessionelle. Arne Borg räknades 
inte, han försörjde sig så att säga in
direkt. Det dröjde nästan 25 år fram 
till det att Gunnar Nordahl blev vårt 
första riktiga utlandsproffs.

Även sonen, Gösta Lill-Lulle Jo
hansson, spelade tysk ishockey. 
Han var halvprofessionell i Väst
tyskland i början av 50-talet.

— Det var inte alls vanligt vid 
den tiden. Men jag längtade ut i 
världen, ville träffa nya människor, 
och då gav idrotten möjligheter, 
minns Lill-Lulle.

Att Lill-Lulle började med ishoc
key berodde förstås mycket på fa
derns framgångar.

— Jag ville bevisa att jag också 
kunde.

Lulle Johansson tillhörde under 
lång tid IK Göta, men avslutade sin 
ishockeykarriär i Djurgården. Se
dan tog sonen över. Med sin fars 
stora spelsinne och målfarlighet i 
arv, var Lill-Lulle med och startade 
DIF:s storhetsperiod 1948, då klub
ben gick upp i division I. Han var 
sedan kvar i laget fram till och med 
1960, bortsett från den kortare vis
telsen i Västtyskland i början av 50-
talet. Sex SM-guld blev det.

— Vi var ett gäng killar i samma 
ålder, både läroverks- och jobbar
killar, som började lira i Djurgården 
under senare delen av 40-talet. Vi 

hade kul ihop både i och utanför 
hockeyrinken, berättar Lill-Lulle.

— Det var den oerhört fina sam
manhållningen, mer än något an
nat, som skapade framgångarna. 
Den gav spelarna det självförtroen
de som behövdes för att kunna spe
la på toppen av sin förmåga.

På den tiden jag såg Lill-Lulle 
spela trodde jag ibland att han med 
sin bakgrund mer eller mindre 
tvingats att bli ishockeyspelare. 
Egentligen var han lite för elegant 
för omklädningsrummen och lite 
för hänsynsfull på planen.

Han skilj de sig från mängden.
Han bar upp sista modet med 

obesvärad elegans och under hoc
keymatcherna såg man att han inte 
ville vara med om såna där närkam
per, utan gjorde allt för att hålla sig 
så långt från dem som möjligt.

Men elitman blev han, det hade 
han förmodligen inte lyckats med 
idag, i det stundom vildsinta krigar
liv som nu utövas i rinkarna. När
ishockeyn på den tiden var nämli
gen förhållandevis vänlig och da
gens sargtryckare skulle renderat 
omedelbara utvisningar.

Som spelare hade Lill-Lulle en 
försvarlig räckvidd, han hade blick 
för spelet, men åkte kanske väl 
mycket som en långfärdsåkare. Lite 
långsamt, lite eftertänksamt rent
av. Nån riktig folkets man blev han 
aldrig, han hade en beundransvärd 
distans till sina förehavanden.

Till skillnad från Tumba, som ju 
hade förmånen att inte bara älska 
sig själv utan även bli älskad av var
enda kotte på läktarna och i spalter
na.

Jag minns en händelse under 
ishockey-VM i Schweiz 1953, då ju 
både Tumba och Lill-Lulle fanns 
med i det Tre Kronor som vann Sve
riges första VM-guld. Publiken i 
den stora hallen i Zurich blev för
stås oerhört förtjust i Tumba och

Lill-Lulle Johansson i mitten.

han blev erbjuden att stanna i 
Schweiz och spela för pengar. Sånt 
fick man inte tala högt om på den ti
den och i sin ensamma nöd vände 
sig Tumba till mig för att få råd och 
hjälp att förhandla med schweizar
na. Ganska snart sprack emellertid 
de förhandlingarna. I den situatio
nen kastade jag fram: ”Varför inte 
Lill-Lulle”?

Nej se, det var nog inte att tänka 
på, en crowdpleaser skulle det va.

Och bättre så för oss här hemma.

Lennart Hyland, radio/TV-man med 
stor betydelse för sportradion och TV-
underhållningens utveckling.

Sven Lindman
Av Madeleine Grive
Sven Lindman minns jag som den 
ärligste av alla fotbollsspelare. Jag 
såg ett par matcher med min pappa 
när Sven Lindman var nyvärvad 
1965. Då var jag tio år.

Några av djurgårdarna, Arvids
son, Knivsta och Tjalle Mild, börja
de bli lite slitna och åldersstigna, 
men Lindman från Ormsjö i Lapp
land var frisk som ett källvatten. 
Och så spelade han aldrig ojuste 
och ruffigt. Han behövde inte...

Alltid sprang han med armarna 
utmed kroppen, medan nästan alla 
hans motståndare armbågade sig 
fram för att ta bollen ifrån honom. 
Men Svenne tåade till bollen ett par 
extra decimeter så att ingen nådde 
riktigt fram.

Sven Lindman löpte ungefär som 
en struts. Inte lika fort på långt när, 
men i samma stil, två ben som pin
nade på i hög fart samtidigt som 
han lutade kroppen något framåt 
och höll den i fin balans, trots att 
han knappt rörde på armarna.

Han var verkligen en snäll spela
re. Fast tidningarna skrev att när 
han var trött blev han elak, och satte 

då krokben på en och annan mot
ståndare. Undra på det! Så mycket 
armbågar som han fick ta emot.

Sven Lindman var en allround 
mittfältsspelare. En fysiskt stark ge
nombrottsman och en god pass
ningsspelare med blick för spelet — 
och skottfarlig. På äldre dar var han 
libero. Sven hatade att förlora. Gav 
hela tiden järnet ihop med de andra 
järnkaminerna. Han var en kämpe, 
in i sista minut engagerad och där
för alltid intressant att se.

Ibland följde min bror och jag 
med pappa till nedre Kampements
backen på torsdagseftermiddagar
na och tittade på Djurgårdens trä
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ning, för att kolla formen på killarna 
— så gjorde riktiga djurgårdare. På 
gräsplanen lade man märke till en 
som alltid verkade ha roligt.

Den träningsglade Svenne kom 
från den lilla lappbyn Ormsjö med 
blott 300 invånare som försörjde sig 
på jordbruk och skogsbruk. På fri
tiden var det fotboll som höll folk 
samman. Också Svenne arbetade 
en tid i skogen, vilket nog bidrog till 
att han blev så seg och stark. På 
vintrarna plöjde han sig genom det 
lappländska landskapet på skidor.

Sven var en idrottstokig bollta
lang. Det var inte i övermod han i 
sjuårsåldern allvarligt brukade sva
ra ”fotbollsproffs”, på frågan om 
vad han skulle bli som stor.

Hemma i Ormsjö bland jordnära 
människor, och lappkåtor på bara 
några mils avstånd, ansågs inte fot
boll som något yrke och många 
tyckte nog att grabben Lindman 
hade livlig fantasi och storvulna 
drömmar. Men redan som femton
åring spelade han seniorfotboll. I 
div V västra Elit, grupp 2, utveckla
des Sven till frisparksspecialist.

Under ett träningsläger i Älvsbyn 
1961, för ”grabbar som kommer” 
fick Lyckseles lagledare Ingvald 
Norman upp ögonen för Ormsjö
talangen. Sven avancerade direkt 
till div II, där han första säsongen 
vann skytteligan.

1965 värvades Sven Lindman till 
Djurgården. Året därpå blev han 
svensk mästare tillsammans med 
ett nytt gäng påläggskalvar. Han 
spelade alla 22 guldmatcherna.

I en direkt seriefinal mot Norrkö
ping gjorde han ett av sina — och 
Djurgårdens — viktigaste mål: på 
specialvis, på frispark skruvade 
han in 1—0. Matchen slutade 3—0 
till Djurgården.

1968 blev Sven Lindman den dit
tills högst betalde fotbollsspelaren i 
Österrike, då han skrev på ett två
årskontrakt för Rapid i Wien. Men 
efter en lyckad inledning kom svå
righeterna. Avundsjukan, som inte 
alls är typiskt svensk, sjöd inom 
några av klubbkamraterna och det 
gick rykten om utfrysning. Att han 
tvingades bo på hotell och ofta sitta 
på reservbänken, gjorde inte saken 
bättre. En tid drogs han också med 
en ledbandsskada. Efter ett år bröt 
han kontraktet.

Han längtade hem till Djurgår
den, allsvenskan och till Ann-Ma
rie. Och Djurgården ville mer än 
gärna ha tillbaka sin kraftfulle och 
målfarlige mittfältsman.

Sven stannade i Djurgården i elva 
år. Han har spelat 312 allsvenska 
fotbollsmatcher i Djurgården. Det 
är fler än någon annan klarat av. 
Han har gjort 49 allsvenska mål, en
dast tre djurgårdare ligger före i den 

statistiken. (Knivsta, Jompa Eriks
son och Hasse Nilsson.)

Fyllda 38 år 1980 prickade han in 
sitt sista allsvenska mål, på en pass
ning från Anders Grönhagen och 
slog samtidigt svenskt rekord som 
den äldste målskytten i allsvenskan 
genom tiderna.

Innan han slutade sin fot
bollskarriär hade tidningar
na börjat kalla honom Far
bror Sven.

Ja, Lindman hann faktiskt lira 
med såväl Knivsta och Tjalle Mild 
som Anders Grönhagen och Tom
my Berggren under sin tid. 21 
landskamper hann det också bli.

Även Ann-Marie väntade på att 
fotbollsspelaren Lindman skulle 
komma hem från Wien den där 
gången. Idag bor paret i Karlstad. 
Sven är utbildad naprapat och har 
egen praktik. Han är tränare för div 
Il-laget Norrstrands IF.

Innan han slutade sin fotbollskar
riär hade tidningarna börjat kalla 
honom för Farbror Sven — möjligen 
i ett försök att vara en smula elaka. 
Men jag tycker att det var passande. 
För det låter snällt, som sig bör.

Madeleine Grive, frilansjournalist, chef
redaktör för kulturtidskriften 90TAL.

Björne 
Mellström
Av Bengt Grive
I början på 50-talet blev Hammarby 
en förening att räkna med inom 
bordtennissporten. En uppsjö av 
ungdomar slog igenom ungefär 
samtidigt och spelare som Lasse 
Pettersson, Bosse Malmquist och 
Lennart Ströberg blev svenska ju
niormästare och förde upp Ham
marby i den allsvenska toppen. En 
av de många spelarna hette Björne 
Mellström. Han var i samma ålder 
men inte fullt lika försigkommen 
som de andra grabbarna. Björne 
tränade mera målmedvetet och ut
vecklades i en långsammare takt. 
Men han tog sig, både fysiskt och 
tekniskt. Och i mitten av deccenniet 
var han i kapp och förbi och 1956 var 
han bäst i hela landet då han blev 
svensk mästare för första gången 
och detroniserade Tage Flisberg. 
Det var på tiden, för den gode Fli
san hade hunnit bli 39 år.

Mellis blev ett bekant namn över 
hela Idrottssverige. På Söder hade 
Mellis varit ett gångbart namn i fle
ra år. I församlingarna Katarina, 
Sofia och Maria var han en riktig 
kändis. Inte för att han platsade i 
någon av de många gosskörerna 
utan fastmer för att han talade ett 
språk som gått i skola hos både Nac
ka Skoglund och Lennart Risberg

Han talade förstås i näsan 
och med en sofistikerad hes 
röst som låg så långt ifrån en 
gosskör som möjligt.

plus att hans fantasi födde egen
domliga och träffande ord som lät 
mycket bättre än de riktigt svenska. 
Han talade förstås i näsan och med 
en sofistikerad hes röst som låg så 
långt ifrån en gosskör som möjligt. 
Bad han om att man skulle skingra 
en brunett betydde det att han ville 
ha en femma växlad och när han vil
le bassa papp skulle alla förstå att 
det drog ihop sig till kortspel. Han 
blev mästare i rödskägg, kasino och 
poker långt innan han hade lärt sig 
att slå en hyfsad backhand.

Så småningom skulle det emel
lertid bli hans backhand som skulle 
föra honom till toppen av landets 
pingiselit. Backhands med både 
stil, finess och fart. Därtill ägnade 
han sig åt en underskruv som spred 
skräck omkring sig. Mellis ägde det 
rätta skäret och knorren som kom 
alla utom Flisan att till slut slå bort 
sig. Han vann fem SM i singel, var
av fyra som djurgårdare, och var 
länge landslagets säkraste vinnare. 
Han var ofta tungan på vågen i jäm
na lagmatcher. Nordisk mästare — 
svensk mästare—vaktmästare, står 
det på hans visitkort än i dag.

Björne utbildade sig till rörmoka
re och var en duktig yrkesman, men 
han tyckte inte om att skita ner sig 
på jobbet och ville få fatt på ett nå
got renligare jobb där man helst 
kunde gå omkring med vita man
schetter. På så sätt kom Djurgården 
in i bilden. Björne värvades genom 
att han placerades i en herrekipe
ring för att sälja kostymer. I värv
ningen ingick ett avtal att han skulle 
få en ny svid för varje SM han eröv
rade åt sin nya förening. Det blev 
till slut 13 SM totalt, men aldrig nå
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gon kostym. Inte en enda svid fick 
han gratis trots det muntliga avta
let. Anledningen till det var att Mei
lis snart ledsnade på sitt renliga 
men orörliga jobb, men rörmokare 
ville han inte bli igen.

Istället blev han både privat
chaufför och vaktmästare. Och så 
fick han en TV-apparat och en liten 
slant och i dag är han en mycket 
nöjd djurgårdare som garvar hjärt
ligt åt alla värvningar och kostymer
na som han blev blåst på.

Efter sin framgångsrika karriär 
fortsatte Björne att spela som old
boy och var tillsammans med Tony 
Larsson och Toni Borg landets bästa 
spelare i åldersgruppen 45 år. Nu 
har han lagt spaden på hyllan för 
gott men deltar i den internationella 

gemenskapen med den äran. Björne 
Mellström är en av de svenska re
presentanterna i Swaythling Club. 
Det är en klubb som har medlem
mar över hela världen och med 
pengar i bank i Schweiz. Till varje 
VM och EM skänker man pengar till 
gamla mästare och ledare som blivit 
sjuka eller som fått det dåligt ställt i 
samhället. På så sätt kan ett dussin 
gamla fina märken stråla samman 
vid varje storinternationell tävling 
ute i världen.

Vaktmästare Mellström är duktig 
svensk chef i denna förnämliga in
ternationella församling.

Bengt Grive, sportjournalist, sedan 
1960 på Sveriges Television, svensk 
mästare i bordtennis.

Hans Tjalle Mild
Av Ulf Adelsohn
Det finns bara två idrottsmän som 
lyckats bli stor grabb i både ishoc
key och fotboll: Svenne Berka och 
Tjalle. Svenne Berka gjorde 35 fot
bollslandskamper mot Tjalles 31. 
Men i gengäld spelade Tjalle mer än 
dubbelt så ofta i Tre Kronor: 63 
gånger mot Svennes 30.

Tjalle är en del av Djurgår’ns 
gamla järnkaminhistoria. Oupplös
ligt förenad med andra kämpar som 
Sigge Parling, Knivsta och Jompa.

Men som järnkamin blev förstås 
inte Tjalles debut den bästa. Mitt 
första minne av Tjalle är nämligen 
ett derby på Råsunda mot AIK nå
gon gång i mitten av 50-talet där 
han fick benet avsparkat av Orvar 
Bergmark.

Men annars var inte precis Tjalle 
den som blev skadad i första taget. 
Gösta Lagberg i Hammarby berät
tade att de skulle möta Djurgår’n på 
Råsunda. Hammarby hade ett ny
förvärv från Almtuna som skrode
rade att han skulle ”ta” Tjalle Mild.

”Visst”, sa spelarna i Hammar
by, ”ta du Tjalle”.

Matchen började, almtunagrab
ben tog sikte på Tjalle och satsade 
allt vad han kunde. Tjalle ramlade 
omkull, satt på gräsmattan och såg 
förvånad ut, medan Hammarbys 
nyförvärv fick bäras ut med tre 
brutna revben.

”Det gällde att sätta sig i re
spekt”, sa Tjalle när jag frågade ho
nom om han mindes händelsen.

En aldrig sinande kampglöd kän
netecknade Tjalle på planen. Så 
länge det var en minut kvar fanns

alltid chansen, det gällde att aldrig 
ge tappt, att kämpa in i det sista. Till 
och med på träningarna kämpade 
denna generation djurgårdare lika 
hårt som om det gällde SM-final. Så 
drog de också mer än någonsin 
fram klubben i rampljuset i våra två 
stora folkidrotter, fotboll och hoc
key.

Tjalle gjorde 158 allsvenska fot
bollsmatcher för Djurgården mel

lan åren 1954 och 1965 och hann få 
två mästartecken. Sedan gjorde 
han ”misstaget” att, som många 
andra, flytta till Sirius och missade 
därmed guldet 1966. För Sirius tog 
aldrig något guld, ens med djurgår
dare i laget.

I hockey blev Tjalle mästare hela 
sex gånger och var med om att av
sluta den förra storhetsperioden. 
Vad få kanske vet är att Tjalle har 
sin del även i den nuvarande.

Även om Tjalle försvann till Si
rius ett tag har han alltid förblivit 
Djurgårdare i hjärtat. Han kom till
baka som tränare; först för A-laget i 
hockey och sedan för juniorerna.

Och det var kanske särskilt som 
tränare för de unga Tjalle kom till 
sin rätt. Han kan som få plocka fram 
deras bästa egenskaper och se till 
att de växer. Tjalle älskar att satsa 
på ungdomen, att ge dem chans 
efter chans och hela tiden bygga 
upp deras självförtroende.

Som A-lagstränare plockade Tjal
le upp Håkan Södergren, Tommy 
Mörth och Thomas Eriksson från 
juniorlaget. I juniorlaget fostrade 
han själv spelare som Janne Vik
torsson och Jensa Öhling. Så nog 
har Tjalle del i dagens storhetstid 
också.

Tjalle är en av klubbens stora pro
filer på planen. Men han firar även 
triumfer privat. En härlig stock
holmskille med humor, livsglädje, 
familjekänsla och generositet som 
kännetecken. Det är egentligen 
bara i tennis han har problem. Men 
där möter han sedan över tio år var
je vecka en gammal partiledare, en 
omöjlig motståndare...

Ulf Adelsohn, konsulent, hedersord
förande ishockey.
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Lasse Myrberg
Av Janne Bengtsson
Lasse Myrberg, boxare.

Och Djurgårdens ende individu
elle medaljör i OS under 1980-talet.

Ja, faktiskt den förste på hela 32 
år, när Lasse på sensommaren 1988 
knep bronsmedaljen i OS i Söul.

Och sen lade han av med den ak
tiva boxningen och började istället 
en karriär som tränare i föreningen:

— Det är lika kul att få se sina 
egna grabbar vinna som det var att 
vinna själv, menar Lasse och syftar 
då på de unga DIF-boxare han varit 
med om att träna upp.

Lasse Myrberg som tränare i 
DIF:s boxningslokal — det liksom 
skapar en aura av ”dynasti” kring 
den blårandiga boxningen.

Lasses tränare inför OS-fram
gången hette Ulf Carlsson. Carls
son och Myrberg är nu tränarkam
rater i lokalen på Kronobergsgatan. 
En lokal som Lasse själv gjort en hel 
del arbete i.

— Jag hade inget för mig, och det 
är klart att man ställer upp, förkla
rar Lasse den jätteinsats han, 
främst tillsammans med eldsjälen 
Torsten Almqvist, gjorde när djur
gårdsboxarna kunde ta landets bäs
ta träningslokal i anspråk.

Lasse satte upp väggar.
Byggde bastu.
Lade golv.
Satte upp speglar.
— Och så hann jag ju med att trä

na en smula också, skrattar Lasse.
För så fort golvet var lagt, drog 

Lasse en vända med hopprepet. 
När speglarna fanns på plats blev 
det skuggboxning.

Och så vidare.
Och allt detta samtidigt som han 

arbetade på nätterna, skaffade sig 
en yrkesutbildning (till grafiker) och 
förberedde sig för OS-boxningarna 
i Sydkorea.

Inte dåligt jobbat!
Och det var det inte heller i Söul. 

Lasse behövde gå fem matcher in
nan han kunde kvittera ut sin 
bronsmedalj. Det var fler matcher 
än de flesta andra boxare i turne
ringen. I de två inledande omgång
arna besegrade Lasse Al-Harity 
från Oman med 5—0 och Syriens 
Khanji med 4—1.

Jag kände direkt när jag träf
fade att nu var det slut på den 
här matchen.

Sen skulle det bli stopp. Världs
tvåan Howard Grant från Kanada 
hörde till turneringens favoriter i 
klassen, lätt welter (63,5 kg).

— Jag hade mött honom förut och 
slagit honom. Jag hade nog en för
del av det, tror Lasse blygsamt.

För det var inget snack om saken. 
4—1 till Djurgården och kanadensa
ren fick kassera in en mycket säll
synt förlust.

Jättesorg i Kanada.
Uppåt värre hos svenskarna.
Men säg den glädje som varar be

ständigt. Lotten gav Lasse stentuffe 
mexikanen Humerto Rodriguez i 
nästa match. Mexikansk och cen
tralamerikansk mästare. Ingen då
lig fighter. Och stentuff, som sagt.

Och så sa det bara pang. Redan i 
första ronden låg mexikanen på gol
vet och Lasse vandrade bort till 
häpne sekonden Ulf Carlsson för 
att ta av handskarna.

— Jag kände direkt när jag träffa
de att nu var det slut på den här 
matchen, berättar Lasse.

Semifinalen, mot australiske mäs
taren Graham Cheeney, blev dock 
för svår. En sliten Lasse Myrberg 
kämpade väl men föll med 5—0.

Lasse tackade omgående sin ku
banske tränare ”El Morito” (det lil
la berget) för framgången. En trä
ningssejour till Kuba på våren 1988 
hade gjort den svenska stjärnan till 
en internationell stjärna.

Kuba var, liksom, skillnaden mel
lan Sverige och världen.

Denne artikelförfattare vet, för 
han var med på Kuba.

Och jag var dessutom, det kan jag 
skriva med stolthet, den förste skri
bent som gjorde Boxningssverige 
uppmärksamt på den då blott 16-
årige Lasse.

Följande rader kunde således lä
sas i facktidningen Boxning:

”Utropstecknet heter Lars Lund
gren och boxar för BK Vicenten i 
Avesta. Den unge masen visade sig 
vara, för sin ålder, en mycket utväxt 
boxare med variationsrikt uppträ
dande i ringen, sinne för taktik och 
med en verkligt vaken blick för spe
let.”

Lundgren valdes till turnering
ens bäste boxare och fick för det 
motta en rysligt ful, men mycket 
värdefull, kopparbunke från Boli
den.

— För mig är den vacker, menade 
Lars och kramade bunken.

Det hade väl blivit några bucklor 
tidigare för Lasse (som då hette 
Lundgren, han bytte senare av fa
miljeskäl till Myrberg) men det 
skulle komma att bli ännu fler, sär
skilt sedan han kommit till Djurgår
den.

Fem SM-tecken och en rad andra 
nationella och internationella fram
gångar gör Lasse Myrberg till en av 
landets bästa boxare genom tider
na, alla kategorier.

Efter segern i Stockholm Box 
Open 1983 skrev Olof Johansson, 
chefredaktör för tidningen Boxning 
och en av Europas främsta experter 
på sporten:

”Lars Lundgren är den mest lo
vande boxare Sverige fått fram se
dan Leo Vainonen. Man har sett 
några med hans teknik, några med 
hans snabbhet, några med hans 
fina fotarbete och balans, några 
med hans nyp. Men ingen med alla 
dessa egenskaper plus hans stabila 
psyke och taktiska blick.”

Mästerliga ord om en mästare.
Lägg sedan till att Lasse Myrberg 

är djurgårdare.
Jag menar, mer komplett kan det 

ju inte bli.

Janne Bengtsson, sportjournalist på 
Svenska Dagbladet, chefredaktör för 
tidningen Djurgårdaren.
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Dan Netzell
Av Sven Plex Petersson
Dan Netzell berättar mycket välta
ligt om sin uppväxttid i Enskede. 
Om hur hans intresse för backhopp
ning föddes. Och jag tänker för 
hundrade gången en tanke som 
denna: vilken enastående insats 
har inte de ideellt jobbande idrotts
ledarna stått för under årens gång!

Du tvivlar väl inte? I så fall rekom
menderar jag ett samtal med Dan 
Netzell, en gång världsrekordhålla
re i skidflygning, djurgårdare sen 
1947. Danne kan tala utifrån sina 
egna upplevelser så tydligt att man 
ser hela scenariot från slutet av 30-
talet framför sig.

Där är överläraren Thure Åker
lund, backhoppningsmissionär, do
mare, drivande kraft, där är Menot
ti Jakobsson som tränare, välkänd 
hoppare i seklets början, där är 
Henning Bengtsson, som i skolan 
både är lärare och gymnastikledare. 
Han kan sätta fart på grabbarna i 
backen, som ligger nära skolan ute 
på Enskedefältet.

För Dan Netzell blev det av de här 
skälen alldeles naturligt att satsa på 
backhoppning. När han idag tittar 
tillbaka på sin idrott är det med på
taglig glädje och tillfredsställelse.

— Jag kände mycket snart att 
backhoppningssporten gav fantas
tiska upplevelser. Fast jag hade 
kamrater i klassen i form av lovande 
fotbollsspelare som Bertil Bäckvall 
(AIK) och Valter Andersson (back i 
Hammarby) tvekade jag aldrig. På 
somrarna ägnade jag mej åt sim
hoppning — det var fin träning för 
mej!

På delad plats med en djurgårdare 
(Gunnar Carlsson) blev den 22-
årige Dan Netzell från IFK Enskede 
distriktsmästare i backhoppning i 
Stockholm 1945. Det var den största 

framgången för honom så långt. 
Två år senare tog han steget över till 
Djurgårn’s sammansvetsade back
hoppargäng. Han ville helt enkelt 
till en klubb med större möjligheter 
och valet gav sig självt. Det blev en 
klubb med tradition, med Fiskis och 
med kompisar som Ville Hellman 
och Bengan Jäderholm.

Som artonåring hade han turnerat 
en vinter med en pålitlig DIF:are, 
Bengt Carlquist. Med Bengt som 
initiativtagare hade de åkt landet 
runt och propagerat för en effekti
vare gymnastikträning bland hop
parna. Det var alltså på sin plats att 
han nu blev medlem i en av landets 
främsta backhoppningsklubbar.

Den traditionsrika miljön i klub
ben tilltalade Danne. Personer som 
Birger Nylund, ”en av rötterna i 
den gamla djurgårdseken”, Lill-
Einar Olsson, självskriven långt in 
på ålderns höst som chef för hopp
stupet, och Axel Herman Nilsson, 
som var med i de första olympiska 
vinterspelen i Chamonix 1924, gav 
de yngre en alldeles särskild känsla 
för klubben.

Dan Netzell var tidigt en mycket 
bra backhoppare, en elithoppare. 
Han sökte länge och fann sin egen 
stil. Hans ideal var en norrman, 
Reidar Andersen, bronsmedaljör 

efter Selånger i OS 1936, en av för
krigstidens stilrenaste utövare av 
skidsportens svåraste gren.

Danne försökte inte kopiera norr
mannens stil, men den blev vägle
dande. Få svenskar har haft en så
dan känsla för hur ett backhopp bör 
utföras som Dan Netzell. Med gym
nastiken som basträning och som
rarnas hundratals simhopp hade 
han skaffat sig en ovanlig kropps
kontroll. Här påminde han mycket 
om pojkarna i Kongsberg. Bara det 
var ett härligt utgångsläge när han 
tillsammans med några andra djur
gårdshoppare närmast av en slump 
kom in på ämnet skidflygning.

Denna form av backhoppning var 
alls inte på modet i norra Europa. 
Här fanns inga storbackar, varken i 
Norge, Sverige eller Finland. Den 
största backen i världen var länge 
en jugoslavisk klenod, Planciabac
ken i Slovenien på gränsen till Ös
terrike och Italien. Där samlades 
mellaneuropéerna på 30-talet. På 
vintern 1936 hoppade en österrika
re, Josef ”Sepp” Bradl, för första 
gången över 100 meter. Det gav 
genklang — men mera på kontinen
ten än i Norden.

Efter kriget kom tyskarna snart på 
idén att bygga en storbacke. Den 
förverkligades i Oberstdorf i Bay
ern. När några djurgårdshoppare 
på vintern 1950 deltog i den första 
Vintersportveckan i Garmisch-Par
tenkirchen gick ryktet om denna 
nya mammutbacke. Efter tävlingar
na i Ga-Pa blev svenskarna inbjud
na till Oberstdorf — för att titta! Ing
en hade sett något liknande. Här 
låg en enorm anläggning i harmoni
ska, sköna linjer utspridd på en 
bergssida och väntade på att bli an
vänd.

Invigningstävlingen skulle äga 
rum i mars. Då var väderförhållan
dena som bäst. Minimal vind, maxi
mal termik. Till invigningen, till 
den Första internationella skidfly
garveckan, inviterades en kvartett 
hoppare från Djurgårdens IF bestå
ende av Ville Hellman, Bengt Jäder
holm, Dan Netzell och Sven Pelle 
Pettersson, sedermera Sundsvall. 
Idag kan man kalla dem nordiska 
pionjärer i den svåra grenen skid
flygning. Ingen svensk hoppare 
hade dittills luktat på längder upp 
mot 100 meter. Källviksbacken i Fa
lun och Hallstabacken i Sollefteå 
tålde hopp på i bästa fall 80 meter. 
Nu stod ett gäng hoppare från 
Kungliga Huvudstaden inför utma
ningen att pröva en backe som öpp
nade möjligheter för hopp över 120 
meter, enligt de teoretiska beräk
ningarna.

Vad gör man då?
— Jo man börjar med att åka un

derbacken, berättar Danne. Vi som 
kom från Fiskis högsta höjder hade 
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väl haft farter i kroppen på 70—75 
km/tim. Men nu gick det fortare, 
bara i underbacken. Det var en upp
levelse i sig!

— Nu visste vi ändå att vårt kun
nande i garnet var en bra stomme, 
fastslår han. Vi var skolade från 
grunden, bättre än mellaneuropé
erna, det märkte vi när hoppningen 
började.

Med en utgångshastighet på 
stupet av 110 km/tim bar det 
iväg.

Den förste av djurgårdarna att be
kanta sig med denna den största 
skidflygbacken i världen var Dan 
Netzell. Med en utgångshastighet 
på stupet på 110 km/tim (då landar 
man med cirka 140!!) bar det iväg. 
Efter ett hopp som mättes till 116 
meter landade han — och föll. Oför
beredd på nedslaget hann han inte i 
den höga farten inta rätt position, 
utan hamnade på magen.

En lätt stukad hand och en bruten 
skida blev resultatet. Han kom lind
rigt undan och fick två viktiga lär
domar. Nu visste han hur själva 
hoppet fungerade och nu visste han 
också hur det kändes att ramla i 
hastigheter långt över hundra i tim
men. Goda lärdomar för framtida 
bruk!

Tre dagar senare, fredagen den 3 
mars 1950, var förutsättningarna 
för långhoppning helt perfekta. 
Samtliga djurgårdare nådde över 
100 meter i sina första hopp. Efter 
lunchen presterade Ville Hellman 
116 meter, Sven Pelle hoppade 120, 
personligt rekord för båda.

Som tredje man hoppade Dan 
Netzell. Vad som hände beskriver 
han själv på ett fint sätt i ett kapitel 
i årsboken På Skidor 1951:

”Farten är god, men nu behärs
kar jag den. Stupet närmar sig och 

med minsta möjliga uppresning 
men med mesta möjliga framskjut 
från stupet går jag ut över detta. 
Känner luftpressen under skidorna 
och kroppen. Suger in magen och 
lägger mig på. Bryter över hoppet 
och inregistrerar hela underbacken 
i mitt medvetande, ett rött streck 
draget tvärs över backen markerar 
120 meter. Längre ner 140 meter, ett 
grönt streck. Känner att jag ligger 
gott i luften. Skidorna samlade och 
kroppen liggande i ett ’fantasisträck’, 
jag bara seglar och korrigerar över
brytningen med ett litet armtag vid 
ett par tillfällen. Ser och känner att 
hoppet blir långt. Jag har bara en 
tanke: ’Ta nedslaget, ta nedslaget!’ 
Allt vad jag har av viljekraft och 
koncentration samlas och i nästa 
ögonblick tar jag mark. Balansen är 
perfekt. Jag lyckas hundraprocen
tigt med nedslaget, en lätt knäböj
ning och skidorna ’sitter fast’ i bac
ken. Jag är på väg ner och ut genom 
svackan.

Allt vad jag har av viljekraft 
och koncentration samlas 
och i nästa ögonblick tar jag 
mark. Balansen är perfekt.

Jag hinner uppfatta att mina kam
rater springer snett utåt planen och 
så kommer triumfkänslan. Jag kän
ner hur säkert jag står och vet i sam
ma stund att hoppet varit långt och 
lyckat.. .”

Etthundratrettiofem meter! Skid
flygare Netzells namn och bragd 
kablades ut över världen. Här hem
ma trodde vi inte våra ögon eller 
öron. Någonstans i Tyskland be
fann sig Zarah Leander. Hon lär ha 
hoppat högt av lycka och sände 
iväg följande telegram till Oberst
dorf och Herrn Dan Netzell: ”Som 
svenska stolt över Eder prestation. 
Gratulerar!”

När kvartetten från Djurgården 
återkom till Sverige var uppmärk
samheten och uppståndelsen 
enorm.

— Sverige var väl lite fattigt på 
äventyrliga händelser den här ti
den, menar Danne. Även utanför 
idrottsleden blev hans bedrift myc
ket omtalad.

Själv beklagar han att varken 
norrmän eller finländare var med — 
de hade ännu inte återupptagit id
rottsutbytet med tyskarna. Men 
vintern därpå kom en 18-årig fin
ländare till Oberstdorf, en av de 
första representanterna för den 
nya, aerodynamiskt bättre utveck
lade stilen med armarna vid sidor
na. Hans namn var Tauno Lurio. 
Med ett hopp på 139 meter utrade
rade han Dan Netzells ett år gamla 
världsrekordnotering.

Idag är världsrekordet 194 meter, 
satt 1988 i den ombyggda Plancia
backen i Jugoslavien. Emellertid 
har det Internationella skidförbun
det nu satt stopp för rekordhetsen. 
Säkerheten för hopparna främst, är 
mottot. I fortsättningen skall hopp 
över 191 meter inte godkännas.

Det berör idag Dan Netzell mind
re. Som pensionär boende i södra 
Sverige har han inte längre någon 
kontakt med sin gamla specialgren. 
Han ägnar sig mest åt sin favorit
sysselsättning sedan ungdomens 
dagar: att läsa böcker.

Men någon gång hör han förstås i 
sitt inre jublet från folkmassorna i 
Oberstdorf den 3 mars 1950.

Einhundertfünfunddreissig Me
ter... Neue Weltrekord! Det var 
hans livs dag som idrottsman i 
DIF:s färger.

Sven Plex Petersson, Sveriges Televi
sions klassiske skidkommentator.

Kenta Nilsson
Av Camilla Tollstoy
För låt oss säga priset på en halv
schysst video, eller en ny cykel, 
köptes Kent Nilsson över från 
Ösmo GIF till Djurgården.

Året var 1971. För det facila priset 
av 3000 kronor blev DIF en Mr Ma
gic rikare.

Fast Kenta var AIK:are från bör
jan. När han som tonåring skrinna
de omkring på rinken hemma i 
Ösmo, var det AIK han drömde om 
— vägen till lycka och ett liv som 
proffs.

Men det var många år sedan. I 
dag kan han med mogen röst säga:

— Djurgården är min klubb, ing
et snack om saken. Det är där jag 
känner mig som hemma!

Man blir vis med åren.

Hela karl’n tycks vara en 
enda stor hög av matjord.

Alla älskar en lirare som Kenta 
Nilsson. Vem kan motstå det irra
tionella? Att som en i publiken med 
egna ögon få bevittna det omöjliga 
möjliggöras.

Jag minns med en rysning av väl
behag Kentas 4—2-mål mot USA i 
Hockey-VM i Globen 1989!

Kenta Nilsson är killen med mat
jord i fickorna. Eller som Leif Boork 
(presentation överflödig!) säger: 
”Hela karl’n tycks vara en enda stor 
hög av matjord”.

Vem är han då, killen med en be
gåvning så stor att han kan få vilken 
motståndare som helst att se ut som 
en levande konsum-åtta på isen?

Få vet vem han är bakom den 
”glättiga” ytan.

— Det är väl en viss stil han kör. 
De som inte känner Kenta uppfattar 
nog honom som lite ytlig, säger 
kompisen Håkan Södergren.

Ofta hålls Mr Magic-masken uppe 
av rent professionella skäl.

— Om man kommer in i ett om
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klädningsrum glad, så smittar det 
av sig på kompisarna. Glider man 
in sur, mår ingen bättre av det, sä
ger proffset Nilsson.

Men till saken hör att Kent Nils
son faktiskt är en kul typ som gillar 
att skämta med sin omgivning.

— Ärligt talat så är det inte ofta 
jag är arg eller eller sur. Jag gillar att 
umgås med folk och ha kul i största 
allmänhet, säger människan Nils
son.

1971 var året som förändrade 
Kent Nilssons idrottsliv. Året då 
hans remarkabla karriär startade.

Kurre Thulin minns mycket väl 
när han upptäckte Kenta.

— Jag jobbade som juniortränare 
i Djurgården på den tiden och skul
le åka och titta på division III-gäng
et Ösmo. Det var match och den 
enda jag såg var Kenta. Han stack 
verkligen upp ur mängden. Han 
var helt fenomenal! Någon vecka 
senare skulle Djurgårdens junior
lag åka till en turnering i östtyska 
Weiswasser och jag tänkte att den 
här killen måste bara följa med.

Men 15-årige Kent Nilsson var 
inte alls så lättövertalad. Han triv
des bra i Ösmo och dessutom var 
han ju AIK:are.

Men Kurre gav sig inte. Kenta 
följde med till Östtyskland och 
strax därefter värvades han till 
Djurgårdens IF. Förutom att Ösmo 
blev 3 000 kronor rikare, fick pappa 
Åke bensinpengar till de långa re
sorna mellan Nynäshamn och Is
stadion, Kenta ärades med lite fick
pengar — allt var frid och fröjd.

Två år senare, 1973, debuterade 
17-årige Nilsson i DIF:s A-lag. Trä
naren Carl-Göran Lill-Stöveln 
Öberg och lagledaren Kurre hade 
egentligen velat spara honom ytter
ligare ett år, men unge Nilsson gick 
inte att stoppa.

— Det var det viktigaste steget i 
min karriär. Känslan, när de sa att 
jag var uppflyttad till A-truppen, 
glömmer jag aldrig.

Sedan gick allt i snabb takt. Tre år 
i DIF. Tumultartad övergång till 
AIK och efter en säsong där var det 
dags för det stora klivet.

Winnipeg Jets (WHA-ligan) hade 
bläddrat tillräckligt med dollarbun
ten och Kentas proffsdröm gick i 
uppfyllelse. En dröm han sedan 
förvaltade väl: Atlanta Flames, Cal
gary Flames, Minnesota North 
Stars, Edmonton Oilers, Bolzano, 
Lugano, Djurgården och numera 
schweiziska Kloten.

Leif Boork:
— Hans exceptionella talang är 

en gudagåva. Max en på hundratu
sen duktiga hockeyspelare föds 
med Kentas känsla.

Hans förmåga att utnyttja sin ta
lang på bästa sätt har hjälpt honom 
långt. Men skall sanningen fram så 

har Nilsson även bra tumme med 
Fru Fortuna. Eller vågar man kalla 
det för vanlig bonntur? Hör på den 
här bara!

När Kenta Nilssons stjärna lyste 
som intensivast, blev han inbjuden 
till det kanadensiska TV-program
met ”Hockey Night”. I direktsänd
ning skulle Kenta försöka träffa mål
burens ribba från den röda linjen. 
Han hade sex chanser på sig att 
övertyga omgivningen om hans 
förträfflighet.

Ljudet av en klockren ribb
träff spreds över hela konti
nenten — i direktsändning!

Medan låten We beleive in magic 
spelades gled Kenta lugnt fram till 
pucken, koncentrerade sig ett par 
sekunder och sedan sa det bara 
pang. Ljudet av en klockren ribb
träff spreds över hela kontinenten 
— i direktsändning! Så föddes Mr 
Magic.

Vad är det man säger, ”a piece of 
cake”?!

Att se Kenta Nilsson i aktion är 
ofta tvetydigt. Lika himmelskt gu
domlig som han kan vara på isen, 
lika djävulskt slött kan han glida 
omkring — något de flesta tränare 
han haft blivit varse.

— Det är en pendling mellan yt
terligheter att ha med honom. Det 
är lätt att man bara minns alla fan
tastiska mål han har gjort under sin 
karriär och glömmer bort alla de 
gånger han bäddat för ett bakläng
esmål, säger Boork.

Kenta Nilsson är mycket väl med
veten om att han kunnat bättre om 
han varit mer ambitiös och aggres
siv på isen. Men det där med trä
ning har aldrig varit Nilssons starka 
sida. Ett faktum som ibland gjort sig 
påmint på vågen.

Där satt jag med handen i 
kläm och kände mig som en 
femåring tagen på bar gär
ning.

— Inför Canada Cup -84 vägde 
jag väl några kilo för mycket. En 
kväll var jag hemma hos Leif Boork, 
som då tränade landslaget. På soff
bordet stod en smarrig sockerkaka. 
Just när jag skulle sträcka mig fram 
för att ta en bit, slängde Boorken på 
sockerkakslocket. (Långt skratt.) 
Kan du tänka dig va! Där satt jag 
med handen i kläm och kände mig 
som en femåring tagen på bar gär
ning.

Tränings- och kosthållningsva
norna har just inte blivit bättre med 
åren.

— Nu tar jag mig en bira när jag 
har lust. Jag kanske blir sämre av 
det, men det är smällar man får ta. Så 
jäkla viktig är inte hockeyn längre.

Avdelningen ”Pengar och Rike
dom” är Kenta Nilsson, som så 
många andra idrottsstjärnor, högst 
förtegen om.

Han påstår dock att bankkontot 
inte är så fett längre. Det mesta har 
Kent och hans fru Berit spenderat 
på familjen. Barnen Robert, Anders 
och Helen har aldrig behövt sakna 
något.

Men ett tecken på att Nilssons 
inte är helt bankrutt avslöjar Kenta 
när familjens bilar kommer på tal.

— Vi har bara två. En Toyota och 
en. . . Nej förresten. Jag har nog en 
Merca Cupé hemma i Nynäs också. 
Kanske är det rent av fyra bilar vi 
har.

(Kenta lägger ifrån sig telefonlu
ren och ropar åt sin mamma Ingrid 
som är i Zurich och hälsar på.)

— Morsan, har du koll på om det 
är tre, eller fyra bilar vi har?

Just innan vårt samtal skall avslu
tas, ropar Kenta förskräckt:

— Vänta! Hur gick det för Djur
gården i kväll?

— Jaså, vi slog Malmö. Vad skönt!

Camilla Tollstoy, frilansjournalist på 
bl a DN-sporten och TT-sporten.
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Bertil Nocke 
Nordenskjöld
Av Bengt Ahlbom
Om någon gjort sig förtjänt av epi
tetet urdjurgårdare är det Bertil 
Nordenskjöld, född 1891 och följ
aktligen årsbarn med den förening, 
som han älskade över allt annat. 
Han var Nocke för alla huvudsta
dens fotbolls-fans, men hade också 
smeknamnet Brunkebergspumpen, 
vilket blev upprinnelsen till det 
gängse talesättet ”det var som att 
hoppa på brunkebergspumpen”. 
Som försvarsspelare — back och 
halvback — i Djurgårdens A-lag var 
han nämligen den verkliga klippan, 
stenhård i tacklingarna men samti
digt teknisk bollbehandlare av rang. 
Nocke kom därigenom att bli omist
lig i djurgårdsettan, där han var bo
fast från 1909 och elva år framåt. 
Under den tiden hann han medver
ka i nio SM-finaler på det gamla 
cup-mästerskapets tid. Fyra gånger 
ändade dessa matcher med seger 
och lika många gånger blev Nocke 
alltså svensk mästare.

Åtta gånger spelade han i lands
laget; sista gången i olympialaget 
1920 i Antwerpen. Där bildade han 
tillsammans med Köping-Gustafs
son och Ragge Wicksell en ramstark 
halvbackstrio. Även i övrigt var la
get så bra att det tippades gå långt i 
turneringen och ta revansch för de
baclet i Stockholm 1912. Det börja

Nocke Nordenskjöld hedrar en skidåkare med en utmärkelse.

de fint med seger — hela 9—0 mot 
Grekland. Men sedan gick man, lik
som i Stockholm, på pumpen i mat
chen mot Holland som slutade 4—5 
efter förlängning. Mot Spanien för
lorade svenskarna också med ud
damålet 1—2, och i och med den 
förlusten missade Sverige chansen 
till medalj. Andra halvlek blev tuff 
för svenskarna som tappade en 
1—0-ledning, missade en straff och 
blev illa åtgångna av de hårdföra 
spanjorerna. Albin Olsson bröt ett 
nyckelben, medan Nocke hamnade 
i handgemäng med den ilskne Ace
do efter det att spanjoren sparkat 
honom i underlivet.

Det var nog Nockes bittraste fot
bollsminne, men glad var han inte 
heller över att tvingas sitta på re
servbänken under den historiska 
segermatchen mot Danmark 1916. 
De flesta tyckte nog att Nocke var 
given i försvaret, men eftersom kri
get pågick för fullt ute i Europa och 
Nocke var militär, kunde tränaren 
Davenport aldrig vara hundrapro
centigt säker på hans medverkan i 
matcherna. Därför fick Nocke nöja 
sig med att vara reserv. Hans plats 
togs istället av en AIK-spelare och 
därmed fanns det lika många 
DIF:are som AIK:are i laget. Så fot
bollsgeneralen Anton Johansson 
kunde vara nöjd, eftersom han an
såg att det borde råda jämvikt mel
lan de båda klubbarna.

Nocke kom att tillhöra Djurgår
den redan under skolåren i Norra 
Real där han tog studenten 1911 för 
att sedan slå in på den militära ba

nan. Han blev först volontär i Dalre
gementet men förflyttades snart till 
Svea Livgarde och avancerade där 
snabbt i graderna.

Under fotbollsåren var han löjt
nant och kapten, blev major under 
den tid han var ordförande i Djur
gårdens överstyrelse och tog av
sked som överstelöjtnant. I Svea 
Livgarde var han kamrat med bland 
annat de berömda bröderna Bertil 
och Bengt Uggla och bedrev tillsam
mans med dem diverse militär id
rott. Ett tag hade han namn om sig 
att vara Sveriges bäste bajonettfäk
tare.

Nocke hade också kommende
ringar som adjutant åt befälhavaren 
för högvakten på Stockholms slott 
och 1924 tjänstgjorde han som adju
tant åt militärattachén i Paris.

Efter den aktiva tiden som fot
bollsspelare övergick Bertil Nor
denskjöld till att bli ledare och 1928 
valdes han till ordförande i Djurgår
dens IF, en befattning som han 
hade i 14 år. Hans enda barn, dot

Om någon gjort sig förtjänt 
epitetet urdjurgårdare är det 
Bertil Nordenskjöld.

tern Ann-Mari, har berättat för mig 
att under hennes skoltid var hem
met på Banérgatan träffpunkten för 
alla djurgårdare av betydenhet. Där 
hölls otaliga sammanträden vid vil
ka Nocke presiderade och där blev 
Ann-Mari bekant med rader av be
römda djurgårdare, såväl aktiva 
som ledare. En av de trognaste gäs
terna hette Rune Monthan och med 
honom gifte sig Ann-Mari år 1947.

Mina egna minnen av Nocke här
rör sig dels från Stadion, där jag såg 
honom i flera derbyn mot AIK, och 
dels från ordförandetiden, då jag 
som ung sportjournalist hade till
fälle att intervjua honom i samband 
med olika evenemang, som Djur
gården var involverad i. På Stadion 
beundrade jag honom för hans tuf
fa oräddhet och hårdhet. Han och 
backpartnern Hacko Hemming var 
bland de första djurgårdare som 
gjorde skäl för beteckningen järn
kaminer. Men när han höll i ordfö
randeklubban var han en helt an
nan människa. En skicklig talare, 
som lade ut texten med ljus, sonor 
stämma, vilken inte alls stämde 
överens med den barska komman
dotonen både på fotbollsplanen 
och kaserngården.

År 1976 gick Bertil Nordenskjöld 
ur tiden. Han kommer alltid att 
ihågkommas som en av de allra 
största profilerna i Djurgårdens IF, 
en man som offrade allt för sin 
klubb.

Bengt Ahlbom, sportjournalist sedan 
20-talets mitt.
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Lill-Einar Olsson
Av Bengt Ahlbom
Ingen kunde bättre företräda den 
sanna okuvliga djurgårdsandan än 
den på sin ålders höst förunderligt 
vitale postiljonen Einar Olsson, ge
menligen Lill-Einar kallad. Upp till 
90 års ålder åkte han, om vädret så 
tillät, en daglig skidtur. Seghet, 
styrka, viljekraft och tekniksinne 
gjorde honom — vid sidan av brot
taren Edvin Vesterby — till Djurgår
dens meste svenske mästare med 
16 SM-titlar erövrade i så vitt skilda 
discipliner som backhoppning, nor
disk kombination, fotboll och bud
kavlelöpning.

Att vara idrottslig allätare hörde 
ju till vid tiden för sekelskiftet, men 
Lill-Einar var någonting därutöver 
eftersom han nådde elitklass i allt 
han företog sig. Till detta bidrog 
den outslitliga kondition, till vilken 
han lade grunden i jobbet, med det 
ständiga springet upp och ner för 
trapporna med brev och tidningar.

Ar 1905 blev den då 19-årige Lill-
Einar djurgårdare och kom sedan i 
bortåt femton år att dominera svensk 
backhoppning. Jag och mina skol
kamrater beundrade honom lika 
mycket för de kraftfulla och stilsäk
ra hoppen i Fiskartorpsbacken som 
för hans listiga dribblingar som hö
gerinner i Djurgårdens fotbollslag 
på Stadion i de många derbymat
cherna mot AIK. På båda dessa are
nor hade han kepsen på sned på 
huvudskulten. Senare fick jag reda 
på att orsaken till detta var att han 
som pojke ständigt blev retad av 
kamraterna för sin illröda kalufs.

Från 1910 till 1921 vann Lill-Einar 
5 SM i backhoppning och 7 i kombi
nerad. 1908 vann han den första Fis
kartorpspokalen och fem år senare 
backhoppningen i Nordiska spe
len. Men än högre smällde nog 
hans prestation 1914. Då uppsökte 
han lejonet i dess egen kula, nämli
gen de norska läromästarna i Hol
menkollen. Han triumferade där i 
tävlingen om den svensk-finsk-
norska pokalen och ekot av denna 
bragd hördes vida omkring.

Svensk mästare i fotboll blev han 
tre gånger på det gamla cup-mäs
terskapets tid. Hera gånger blev 
han nominerad att spela i landsla
get, men avböjde alltid när post
mästaren deklarerade att han hade 
att välja mellan jobbet och fotbol
len. Lill-Einars mångsidighet fram
går också av att han var en första 
klassens gymnast och orienterare 
och detta för oss över till hans mest 
unika och mångomtalade mäster
skapsseger.

Den vanns i SM-budkaveln i Lud
vika år 1915. Djurgårdarna hade 

med rätta rykte om sig att vara goda 
orienterare, men som längdåkare 
kunde de inte mäta sig med de norr
ländska storrännarna. Ett undan
tag var Nils Adolf Hedjerson, häl
singebon, som flyttat till Stockholm 
och med tiden skulle bli en av Djur
gårdens främsta ledare. Han var 
lika bra längdåkare som orienterare 
och norrlänningarna hade stor re
spekt för honom sedan han 1910 
vunnit det första svenska mäster
skapet på 3 mil. Hedjerson var den 
självskrivne ledaren för Djurgår
dens budkavlelag och inför SM be
stämde han att Lill-Einar skulle få 
åka sista sträckan tillsammans med 
den erfarne Albin Sandström.

Vid framkomsten till Ludvika 
hade vädret slagit om till tö och 
tjock dimma som gjorde tävlingen 
både tungkörd och svårorienterad. 
Storrännarna från Östersunds Skid
löparklubb, IFK Umeå och Storvik 
ställde därför in sig på att hänga på 
de orienteringsskickliga djurgår
darna och sedan köra ifrån dem på 
sluttampen.

Det var inte långt ifrån att 
de ursinniga norrlänningarna 
givit lille Einar ett kok stryk.

På den första lättkörda lands
vägssträckan till Säter åkte Djurgår
dens Söderberg bra och växlade 
som fjärde man. På andra sträckan, 
i nattmörker och dimma, var vild
markssonen Hedjerson i sitt esse 
och tillsammans med O.B. Hans

En ung Lill-Einar längst tv. Utan keps.

Bengt Ahlbom, sportjournalist sedan 
20-talets mitt.

son körde han ifrån norrlänningar
na och anlände till växeln i Norberg 
med tjugo minuters försprång. Det 
var förstås bara en munsbit att häm
ta in för norrlänningarna och till sis
ta kontrollen i Larsbo kom Lill-
Einar och Sandström i sällskap med 
Östersund, Umeå och Storvik. Nu 
var goda råd dyra, men Lill-Einar 
fick en ljus idé. Han tog Sandström 
avsides, smusslade till honom bud
kavlen och hängde själv remmen 
med det tomma fodralet runt hal
sen. När gänget stakade iväg från 
kontrollen hakade de intet ont 
anande norrlänningarna på Lill-
Einar som åkte för glatta livet i all
deles fel riktning. När bedrägeriet 
upptäcktes var Albin Sandström re
dan på väg över sjöarna raka vägen 
till slutmålet i Ludvika. Det var inte 
långt ifrån att de ursinniga norrlän
ningarna hade givit lille Einar ett 
kok stryk.

1983 gick Lill-Einar ur tiden, 96 år 
gammal. De sista åren tillbringade 
han på sitt kära sommarställe, där 
han ägnade sig åt vedhuggning, fis
ke och långa skogspromenader.

Munvig som få älskade den lille 
mannen med kepsen att underhålla 
sin omgivning med roliga minnen 
från sin skiftesrika idrottsmanna
bana.

Och djurgårdare var han in i mär
gen.
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Björn Palmqvist
Av Mats Gellerfelt

Numera betraktas man väl som en 
riktig gammal reaktionär stöt om 
man hyllar antika dygder som loja
litet, hederlighet och klubbkänsla 
inom idrotten: moral är tydligen det 
samma som pengar. Helst mycket 
pengar. Ack, den dag vore jag för
tappad då jag sålde mitt blå-gul-
röda hjärta för snöd vinnings skull! 
Men man skall kanske inte klaga — 
det har funnits och finns många id
rottsmän som utstrålat, ja, fullkom
ligt utstrålat de riktiga dygderna: 
lojalitet, självuppoffring, kamrat
skap.

Åtskilliga är de spelare som fått 
förkroppsliga den där riktigt rätta 
djurgårdsandan — denna svårdefi
nierade anda som utgörs av lika de
lar tradition och kraftfulla kämpa
tag. För mig är det Björn Palmqvist 
som framför andra representerar 
det äkta ”djurgårdiska”. Under 
många år var han en av mina stora 
idoler. När femtiokortet kom klist
rade jag dit ett porträtt på honom 
istället för på mig själv. Det var ald
rig någon spärrvakt eller kontrol
lant som upptäckte tilltaget.

Ändå kom Björn till DIF under 
omständigheter som i dag tyvärr är 
vardagsmat: en spektakulär värv
ning från MoDo av en hel kedja 
(förutom Björn som bekant också 
Kent Lindgren och Henna Svens
son), mycket pengar inblandat, hys
terisk massmediabevakning, skan
dalungar, avstängning etc etc. Djur
gården har ju tyvärr ibland ägnat sig 
åt ganska märkliga värvningar men 
denna lär tillhöra de mer uppmärk
sammade. Förmodligen hade ishoc
keysektionen missskött ungdoms
verksamheten (vilken fröjd är det 
inte f ö att notera dagens sunda rek
ryteringsprinciper!) och generations
växlingen kom abrupt.

Kent Lindgren och Henna Svens
son stannade i växten — men Björn 
allt annat än stannade. Snart blev 
han DIF:s och även landslagets 
klippa. Ja, vi djurgårdare kunde 
som Jesus utbrista: på denna klippa 
skall jag bygga min församling!

Tillsammans med Stig Larsson 
och Sven-Bertil Lindström bildade 
Björn en av svensk hockeys mest 
fruktade kedjor — en livsfarlig och 
ständigt lika hungrig målmaskin. 
Att djurgårdshockeyn så småning
om tog sig ur förfallet är till stor del 
Björns förtjänst, det är jag överty
gad om.

Denna framåtanda, denna kamp
lust och denna offervillighet! Ald
rig såg vi honom gnälla, aldrig såg 
vi honom ge upp. Som spelare var 
han helgjuten, gedigen med ett ly
sande dragskott av ett slag som var 
och är sällsynt i svensk hockey. 
Med åkningen var det väl litet si och 
så; det var något stapplande ank
aktigt över Björns pirutter — men 
fram kom han. Och vilka smörpass
ningar till kedjekamraterna!

Från 1965 till 1978 tillhörde han 
världens bästa hockeygäng. Björn 
blev en isens institution som vi sup
portrar betraktade med kärlek, ja 
med ett slags ömhet. Det var som 
ett gammalt äktenskap; man växte 
samman och bara döden skulle skil
ja oss åt. Förstå då vår chock när 
Björn beslöt sig för att fortsätta kar
riären i Björklöven. Björklöven! 
Vad är Björklöven för nå’t? Ett dot
terföretag till SCA? Det var inte 
utan att vi grät en skvätt. Lyckligt
vis varade sej ouren i Björklöven 
bara en säsong och sedan kom 
Björn hem igen för att runda av sitt 
hockeyliv i den vackraste tröja som 
finns.

Men sedan var det slut och vi sak
nar honom än i dag. Hela världen 
älskar en fighter — och en sådan, 
med ett riktigt tigerhjärta var onek
ligen Björn Palmqvist. Finess kom
binerat med grovjobb — och fram
för allt hög moral, ett uppträdande 
på isen som i varje tum vittnade om 
lojalitet. Björn Palmqvist är ett stort 
exempel på idrottens fostran när 
den är som bäst.

Mats Gellerfelt, författare, kritiker och 
journalist bl a på Svenska Dagbladet.

Sigge Parling
Av Cian Lund
— Parling, det räcker, sa pappa gil
lande där vi satt på Råsundas östra 
läktare någon gång i mitten av fem
titalet.

— Sigge Sluring, skrev sport
journalisterna.

— Buuu, tjöt AIK-klacken på 
norra ståplats.

Nummer sex i Djurgården plöjde 
omkring där nere på planen så att 
späda ”gnagare” stöp i flock.

Sigge Parling, vänsterhalven 
med den breda bringan och den 
bistra uppsynen, blev aldrig pu
blikkär utanför djurgårdsleden 
trots VM-silvret och de 39 A-lands
kamperna.

Parling var den genuine femtita
listen. Han speglade tidsandan un
der en period då fotbollen drog 
masspublik och var viktig för oss 
unga. Det var de sista åren innan 
musikindustrin började odla ung
domskulturen och tog över det sto
ra intresset.

Parling var för oss den enkle men 
starke grabben från bruket som for 
till storstan för att forma framtiden 
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då hjulen sköt fart i det nya folk
samhället.

Sigge kom till Djurgården från 
Sandvikens AIK 1949. Men han var 
uppvuxen i Forsbacka där han arbe
tade som smedhalva på bruket.

Han vaktade bandymålet på friti
den. I målet hamnade han därför att 
han saknade skridskor. Hemmet 
var påvert och syskonen många.

Djurgården gav honom utbild
ning och allsvensk fotboll.

AIK stod i början av femtitalet för 
det etablerade inom stockholmsfot

Parling var den genuine fem
titalisten.

bollen. Hammarby för det kvardrö
jande småskaliga och proletära. 
Djurgården var på väg upp och red 
med den nya tiden. Aven om det 
svenska femtitalet gick i grått, så 
bar det på en sturig framstegstro.

Det var här Parling kom in som en 
symbol. Han och Knivsta Sandberg 
gav med sin spelstil den nya djur
gårdsandan en innebörd utanför 
bollarenorna. I vart fall bland oss 
grabbar.

Det gällde att lita till sig själv och 
de egna resurserna hur udda de än 
var. Det dög inte att låta sig bländas 
av andra. Den som däremot skicka
de in en sjuhelsikes kraft och vilja 
för att bryta väg för sig själv och de 
sina kunde lyckas.

Guldåren för Djurgårdens fotboll 
började med smygande rykten på 
stan.

När allsvenska vårpremiären 
nalkades kom rapporter som 
berättade att djurgårdarna 
sprängt testcyklarna på GIH.

Frank Soo, en ”galen” halvki
nes, hade getts tränarpiskan i Djur
gården, sas det. Inte nog med det, 
han klatschade med den så att de 
arma djurgårdarna sprang sig spy
färdiga i Lill-Jansskogen mörka vin
terkvällar då vettigt folk satt hem
ma, lyssnade på radio och läste her
modskurser.

När allsvenska vårpremiären nal
kades kom rapporter som berättade 
att djurgårdarna sprängt testcyklar
na uppe på GIH.

Ryktet talade alltså sant.
Det blev allsvenskt guld både 

1955 och 1959.
Djurgårdarna kallades järnkami

ner och terränglöpare. Laget var, 
enligt folktron, fogat med ett gäng 
kantiga tungviktare som visserli
gen orkade springa både långt och 
länge men som sparkade hellre än 
bra och oftast då på motståndarna 
av ren stridsiver.

Parling var anföraren och utsågs 
till järnkaminernas järnkamin.

Visst var han en hårding med sin 
stora smedkropp, men inget rå
skinn. Han stred med blanka va
pen. Att sedan mera klent byggda 
motspelare for i backen kunde ju 
inte han hjälpa. Här gällde det att 
segra.

Parling var påpiskaren ute på 
plan, le i käften och lomhörd för allt 
taktikprat drev han outtröttligt 
framåt. Djurgårdens vänsterbackar 
levde ett lika ödsligt som farligt fot
bollsliv på Parlings tid.

Han såg knappast ut som en boll
spelare där han krängde fram; en 
knubbigt växt klump runt 90 kilo 
med högt hårfäste, fladdrande hår
testar och ben grova som stubbar.

Bolltekniken var sisådär, steget 
småsegt och skotten mer fjuttar än 
mörsare.

Parling var påpiskaren ute 
på plan, le i käften och lom
hörd för allt taktikprat drev 
han outtröttligt framåt.

Men helheten var bättre än de en
skilda delarna. Parling var en spela
re i världsklass.

Han är den ende djurgårdare, hit
tills, som spelat en VM-final i fot
boll. Det var 1958 när Brasilien slog 
Sverige med 5—2 på Råsunda.

Parling lät sig inte imponeras av 
matchens betydelse och var inte 
blekare om nosen än vanligt där 
han tågade in på planen, efter Julie 
och före Hamrin, italienproffsen.

Han tog för sig som vanligt; slet 
kopiöst, bröt in i närkamperna med 
bringan först, kom ut med bollen, 
släppte den kvickt i djupled.

Den 17-årige Pelé var utan snack 
matchens lirare. Parling lyste mest 
av svenskarna och var, enligt pres
sen, klart bäst i laget. Även om någ
ra påpekade att det var bakom Par
ling brassarna satte in sina avgöran
de stötar.

Hur det än var med den saken an
sågs Parling vara en av turnering
ens bästa halvbackar.

Han hade förberett sig väl inför fi
nalen.

— Jag började alltid ladda men
talt flera dagar före en stor match. 
Ofta gick jag ensam ut i skogen för 
att få vara i fred. När folk tilltalade 
mig kunde jag verka tämligen från
varande, jag hade då matchen inne 
i skallen, sa han i en intervju i Da
gens Nyheter 25 år efter VM-fina
len.

Det stack hål på en myt.
På femtitalet ansågs det nämligen 

att Parling var en disträ bohem som 
inte tog fotbollen riktigt på allvar.

Det var alltså tvärtom.

Parling var något av fotbollens Mr 
Jekyll och Dr Hyde på ett annat sätt. 
Den i matcherna så stränge kämpen 
var en enkel och glad kille, något av 
ett naturbarn, utanför planen. Han 
smälte lätt in i gänget, både i Djur
gården och landslaget.

Parling skrev proffskontrakt med 
italienska Spal 1960, men det häv
des till hans besvikelse på grund av 
en ny lag som stoppade importen 
av fotbollsspelare.

Samma år lämnade han Djurgår
den och landslaget.

— Heja, Djuuuuuuuuurgååååå
åååårn!, de solitära och skrovliga 
skrina under guldårens matcher 
förlorade därmed något av sin äkta 
klang och desperation.

Det var ju Sigge Parling som bru
kade locka fram dem i sin aldrig si
nande, men ibland tanklösa, at
tacklust.

Det gyllene femtitalet var över.

Cian Lund, journalist på Dagens Nyhe
ter, styrelsemedlem i Djurgårdens fot
bollssektion 1979—83.
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Ronney 
Pettersson
Av Björn Halldén
Hela allsvenskan visste att Ronney 
Pettersson aldrig klev undan. Pu
bliken visste det också.

Ronney fullföljde alltid sina ut
rusningar. Det hördes när han gick 
ut på en hörna. Det var psykolo
giskt. Ett vrål samtidigt som han 
blåste upp sin redan tidigare stora 
kroppshydda fick de aggressivaste 
att tveka.

Utom AIK:s värsting.
Roland Lundblad — Rimbo kallad 

— lärde sig aldrig.
Djurgårdsfansen älskade denna 

scen: Rimbo tog det sista steget. Det 
smällde och han for omkull. Rimbo 
kom upp ur mattan som en kvadra
tisk filmruta i Tom & Jerry, arg som 
Tom, Ronney ”märkte” ingenting. 
Han behandlade den blonde som 
luft.

Ronney fullföljde alltid sina 
utrusningar. Det hördes när 
han gick ut på en hörna.

Om Rimbo mot förmodan var på 
benen efter krocken och stod intill, 
fullföljde Ronney svingen när han 
åter satte bollen i spel med sitt stora 
kast. Det var show.

Ronney Pettersson kom till Djur
gården i den tid när man borde ha 
bytt åtminstone det ena tornet på 
Stadion mot en järnkamin. Det var 
de hårda grabbarna som gällde. 
Järnkaminerna!

Där kom den ena talangen efter 
den andra från bystan. Kungar i 
småklubbarna, smekta i lokalpres
sen och kaxiga utåt för att dölja den 
inre osäkerheten när de skulle visa 
upp sig på träningen.

Jompa, Sigge Parling och Knivsta 
frågade inte vad de gjort tidigare. 
De körde hårt direkt. Fostran på trä
ning. De som inte pallade stack. 
Ronney blev kvar.

Han kom från Skövde. Lirade i 
div IV med IFK. Stod samtidigt i 
både A-laget och juniorlaget. Var 
upptäckt redan som 16-åring och 
togs ut till 1956 års talangläger i 
Lillsved. Gjorde sin första ung
domslandskamp några år senare.

1958 blev han djurgårdare. Nu 
började den period som skiljer Ron
ney Pettersson från alla övriga 
svenska elitmålvakter. Killen var 
helt klart en allsvensk A-lagsmål
vakt, men i Djurgården platsade 
han inte. Som ettårsdebutant var 
det visserligen inte märkligt. Men 
sen gick det två, tre ja, det gick fak
tiskt åtta år innan han bokade plat
sen i A-lagspytsen.

Dröjsmålet berodde på den tio år 
äldre Arne Arvidsson. Ronney vär
vades för att ersätta honom. Men så 
länge Arvid ville fortsätta flyttade 
inte ledningen på honom. Han var 
ju landslagsmålvakten. ”Vänta ett 
år till”, sade de, ”Arne börjar bli 
gammal”.

Ronney blev dröj aren. Men till 
skillnad från Dröjaren i Ed McBains 
kriminalroman med samma namn, 
hade Ronney inte dåligt samvete. 
Han trivdes.

Redan andra säsongen bar det av 
på Djurgårdens 40-dagarsturné till 
Fjärran Östern. 1959 var jorden 
ännu stor och rund. Det var en 
mäktig turné. Landslagsgrabbarna, 
bland andra Arne Arvidsson, kom 
senare, så Ronney stod direkt mot 
Kinas landslag (oavgjort). Från Zin
ken med 30 åskådare till 30000 på 
Pekingstadion.

Ronney saknade inget. Han kun
de sitta med A-laget vid den tradi
tionella matbiten i Klocktornet efter 
träningen, han kunde åka med på 
matcher. Han hade samma förmå
ner. Han vann klubbens tränings
pris två år och missade inte en trä
ning på tre. Han pluggade på STI, 
blev byggnadsingenjör och fick bra 
jobb.

Det enda som saknades var A-la
gets lyskraft.

Men där i ljuset stod ju Arne Ar
vidsson. ”Vänta bara lite till Ron
ney, han går snart”.

Ronney stod på Zinkensdamm 
och Kristineberg med Djurgårdens 
B-lag, trots att han var en av landets 
bästa målvakter. En gång — 14 au
gusti 1963 — stod Arne i A-lands
laget mot Finland (0—0) och Ron
ney i B-landslaget mot Norge (5—0).

Ronney fick ofta frågan varför 
han inte flyttade till en allsvensk 
klubb där han kunde dra på sig A-
lagströjan. ”Nää, jag trivs bra i 
Djurgården”, svarade Ronney en 
gång för mycket. För uppenbarli
gen övertygades Fotbollssverige 
om en sak; grabben ville inte flytta 

på sig! Följden blev nämligen att 
Ronney egentligen inte fick några 
riktigt heta anbud.

Och Arne Arvidsson stod där han 
stod.

Bara fyra gånger under de åtta 
åren behövde Arvidsson reserv i 
allsvenskan. Första gången var 
1962. Ronney stod mot Degerfors 
(3—0) och fick dagen därpå följa 
med till Turin och träningsmatch 
mot världslaget Juventus. Bäst på 
plan (djurgårdsseger 2—1) och de 
italienska reportrarna begrep inte 
vad djurgårdsledningen menade 
när de sade att Ronney bara var re
serv.

För Arne Arvidsson flyttade de 
inte på.

Djurgården vann B-lagsserien 
flera år på 1960-talet. I B-laget växte 
det fram en ny generation grabbar 
som hängde ihop även utanför pla
nen. När det väl blev dags för roll
byten 1966 — till stor del genom Si
rius värvningar — hade det avgåen
de A-laget en snittålder på 30.

Nu flyttade Arne Arvidsson! Den 
långa väntan var över. Efter 8 år i B-
laget hade Ronney blivit 26 år vid 
seriestarten mot Örgryte (3—1). Nu 
kom framgångarna slag i slag.

Ronney utsågs direkt till lagkap
ten i Djurgården. Han blev Sveriges 
landslagsmålvakt. Han vann all
svenskt guld. Han utsågs till all
svenskans gentleman, ett nyinstif
tat pris, av Idrottsbladet. Han blev 
en ännu bättre målvakt.

Torsten Lindberg, A-landsträna
ren och själv gammal guldmålvakt, 
slipade juvelen, den låga benställ
ningen, armarnas läge i utrusning
arna, det snåla rörelseschemat.

Ronney gav ett stort intryck. Det 
utnyttjade han. Han verkade läng
re än 187 cm och han såg ut att väga 
mer än 90 kg. Han skar av skott
vinklar, han väntade ut motstån
darna i man-mot-man-lägen. När 
det blev infighting vid fasta situa
tioner använde han sin styrka. 
Straffområdet var Ronneys revir. 
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Men han var inte främmande för att 
gå utanför det. Han hade spelsinne 
som en utespelare och agerade gär
na extraback.

Ronney hade möblerat väl i knop
pen och var förberedd inför alla si
tuationer. Det betydde att han ald
rig slängde sig efter en förlupen 
boll. Vilket retade några. Han kun
de ju åtminstone försöka.

Varför då, resonerade Ronney, 
man skall inte göra mer än nöden 
kräver. Det är onödigt att damma 
hela kroppen i backen om det räc
ker att böja sig efter bollen.

Ronneys utvecklade spelsinne 
blev en integrerad del av Djurgår
dens vinnarspel. Mitten och kedjan 
vände upp redan innan motstån
darnas anfall var slut. Kontringen 
började när laget såg att Ronney 
skulle plocka ned ett inlägg eller 
vinna en utrusning. Utkastet kom 
direkt och framför mottagaren. Ron
ney — som hade spelat handboll 
som utespelare — kastade med pre
cision till halva planen. I varenda 
match skapade Djurgården öppna 
målchanser på detta spel.

Det nya unga Djurgården över
raskade hela Fotbollssverige med 
att vinna guld direkt. Ronneys rutin 
betydde mycket. Hans bestämda 
spelstil skapade lugn i försvaret. 
Grabbarna visste var de hade ho
nom. I den rena seriefinalen på Sol
na Fotbollsstadion 30 oktober 1966 
höll Ronney nollan och Djurgården 
vann över IFK Norrköping med 3—0. 
När matchen var slut höjde Ronney 
SM-bucklan mot skyn.

Utanför plan hade han det stöki
gare.

På sätt och vis var Ronney född 
10—15 år för tidigt. På 1960-talet var 
det ännu ovanligt att männen var 
med och drog lasset i hemmet. Barn 
var kvinnans ansvar. Ronney och 

hans fru Bea hade två barn 1966 (de 
fick ytterligare två några år senare) 
och Ronney ville också vara med 
hemma. Plus att lira allsvenskan, 
stå i landslaget, träna och sköta sitt 
krävande arbete som fastighetsför
valtare. Han hade halva Sverige 
som förvaltningsområde och jobba
de heltid.

Till landslaget tog han ut sig 
själv...

Snacka om stress. Med ledning
ens tillstånd drog han ned på trä
ningen. Det sista året tränade han 
inte alls. Han kombinerade fot
bollsresorna med jobbet. Åkte i för
väg eller stannade efter matcherna 
för att jobba. Till landslaget tog han 
ut sig själv...

Landslagbasen Orvar Bergmark 
var en socialt medveten ledare. Han 
förstod Ronneys situation. Han 
hade sett att Ronney bara kopplade 
av helt när landslaget hade matcher 
utomlands. (I pauserna på tränings
lägren stressade Ronney till tele
fonmöten med jobbet.)

Följden blev att Orvar ringde till 
Ronney och frågade hur läget var 
innan han tog ut ett landslag. Sjut
ton A-landskamper blev det ändå. 
Ronney avslutade elitkarriären som 
tredjemålvakt vid VM i Mexico 
1970.

Men det hände att Orvar blev 
brysk i tonen. När det låg ett avgö
rande i luften i VM-kvalet mot Nor
ge sommaren 1969 krävde han Ron
ney i målet. Norge hade en tung, 
ofin nickspecialist, Odd Iversen, 
som behövde tas ned på jorden. 
Ronney armbågade högljutt in sitt 
revir och Sverige vann. Iversen 
syntes inte till.

Efter dröjsmålet i reservlaget 
hann Ronney med fem säsonger i 

A-laget. Han missade inte en 
match. Avslutade mot Öster 25 ok
tober 1970. Sedan drog han norr
över med familjen till nytt arbete 
och ny miljö. Varvade ned i en lägre 
division med IFK Hudiksvall och 
blev målvaktstränare.

Ronney slutade för tidigt. Själv 
tyckte han förstås att tiden var mo
gen. Men han hade helt klart hållit 
elitserieklass flera år till. Fysiskt 
hade han tålt det. Han var fostrad 
som järnkamin. En sån gnällde 
inte.

Men ryggen krånglade tidigt. De 
andra kaminerna hänvisade ho
nom chosefritt till Gubben Nord
ström vid Odenplan, gymnastik
magister av den gamla kaptensor
ten. Nordström gick rätt på 
ischiasnerven med knogen. Höll 
Ronney och andra järnspisar rost
fria.

Men hösten 1968 blev det kris. 
Gubben Nordström var död. Ron
ney hade så ont att han inte kunde 
sitta. Han fick smärtstillande före 
varje match. Laget hade tystnads
plikt. Motståndarna fick inte veta 
att Djurgården hade en invalid i 
målet. Ronney ställde sig medvetet 
fel för att lura motståndarna att 
skjuta åt det håll han kunde röra 
sig. Backarna hjälpte honom på be
nen om han kastade sig. När serien 
var slut opererades han för disk
bråck.

Ronney Pettersson gjorde en 
märklig karriär. Efter SM-guldet 
1966 sade Putte Kock att Sverige 
aldrig haft en bättre målvakt. Han 
syftade på den spelare som under 
största delen av karriär var målvakt 
i Djurgårdens B-lag!

Björn Halldén, presschef på SJ, tidigare 
journalist på TT.

Nisse Ramm
Av Carl-Adam Nycop
”Han hade ett ansikte som bara en 
morsa kan älska.”

Det slitna omdömet följde ofta 
gamla proffsboxare i spåren. Det 
kunde — ytligt sett — också ha gällt 
Nisse Ramm. Han tog sina smällar, 
fick sina ögonbryn uppfläkta, sin 
näsa intryckt och sina ögonlock för
slappade, men hans plirande pigga 
ögon skvallrade om att huvudets 
insida fungerade precis som det 
skulle.

Jag hade varit i USA som ung re
porter 1934 och vid återkomsten 
satt jag ofta vid ringside i Djur
gårds-Cirkus där man i pausen bru
kade träffa många boxarvänner i 
Ryttargången.

Nisse Ramm hade avslutat sin ak
tiva boxarkarriär. Han slog sällskap 
med Harry Persson, den tidens pu
gilistiska nationalmonument som 
nådde fram till en förmatch vid en 
av legendariske Jack Dempseys ga
laföreställningar. Detta gav store 
H. P. från Solna snudd på chansen 
till en VM-match. Det gick nu inte 
vägen och sedan dröjde det ända till 
1959 innan Ingemar Johansson steg 

in i ringen med Floyd Patterson och 
skrev sitt namn i boxningshistorien.

Nisse Ramm åkte i början på 30-
talet omkring i landet och gjorde 
uppvisningar tillsammans med Har
ry Persson. Två idoler som lämnat 
den aktiva karriären bakom sig men 
fortfarande drog folk till idrottsplat
serna.

På den tiden var Topsy Lindblom 
— Idrottsbladets motor och senare 
Nalen-bas — sekreterare i Svenska 
Boxningsförbundet. Han utnyttja
de de tunga proffsboxarna Nisse 
Ramm som legendariska goodwill
skapare för den nya stil som Topsy 
introducerade under benämningen
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”Den raka vänsterns landslag”.
Nisse Ramm var i hög grad en 

prydnad för den annars ganska 
nedsolkade Boxningssporten. Han 
var ingen sensationsmakare, ingen 
knockout-kung, ingen storskrävla
re och ingen rå slugger. I stället ut
vecklade han sig till en teknisk per
fektionist. Hans träningsiver var 
gränslös och den präglades alltid av 
tre bärande inslag: hans fina 
kroppsbalans som byggde på väl
tränade ben och snabba fötter, hans 
perfekta raka slag som han slog som 
pisksnärtar snarare än klubbslag 
och hans ettriga närkamper med 
snabba hårda serier mot motstån
darens mellangärde.

Nisse Ramm var en boxare som 
aldrig gjorde sig skyldig till fula 
grepp i ringen. Hans slag var rena, 

han nedlät sig inte till att slå under 
bältet eller i nacken, han försökte 
aldrig skalla sönder motståndarens 
ögonbryn. Själv fick Nisse istället 
sin utmätta skärv av den sortens 
blessyrer. Något som sannolikt 
blev en av orsakerna till att han för
lorade flera matcher som bröts för 
skador. Slutligen beslöt han sig för 
att ge upp det aktiva matchandet.

Vi pratade en gång om detta med 
obehagliga påminnelser om att box
ningen verkligen har sina dystra si
dor. Nisse hade i USA — han gick 
sina matcher i Chicago som på den 
tiden var gangsterstaden nr 1 under 
den illa beryktade Al Capone-epo
ken — fått insyn i proffsboxningen 
när den är som ruskigast, med mu
tor, köpta domare och uppgjorda 
matcher till vadhållarnas favör.

Nisse tappade lusten att leva i 
den miljön. Han upplevde i Chicago 
ett Amerika från en helt ny synvin
kel än den han sett 1927 då han var 
uttagen som ankare i ett svenskt-
danskt amatörlag som gjorde fint 
ifrån sig i Boston. Då slog Nisse den 
amerikanska marinens tungvikts
mästare, Ernie Schaaf, som seder
mera blev proffs och gick en fatal 
match mot Primo Camera. Schaaf 
fick oerhört med stryk och knocka
des slutligen till en medvetslöshet 
ur vilken han aldrig reste sig.

Som professionell gick Nisse 
Ramm 22 matcher av vilka han 
vann 18. Som amatör och djurgår
dare hade han dessförinnan tagit 
SM-titlar i lätt tungvikt 1926 och 
1927, vunnit två EM-titlar och tagit 
en silvermedalj vid olympiska spe
len i Amsterdam 1928. Redan då 
hade han emellertid besvär med 
sina sköra ögonbryn och förlorade 
därför finalen mot argentinaren Ju
rado.

Nisse Ramm hade ett annat han
dicap: hans vikt var inte den bästa 
för att passa en tungviktare. Grän
sen mellan lätt tungvikt och tung
vikt gick vid 79,3 kilo och Nisse väg
de normalt mellan 80 och 81 kilo, 
detta betydde att han var lite för lätt 
för att kunna tampas med de stora 
tunga grabbarna och lite för tung 
för att kunna hålla gränsen för lätt 
tungvikt utan att späka sig eller 
banta.

Hans solida teknik kompensera
de en del av viktbesvären, men 
räckte ändå inte till för att ge honom 
de stora chanserna och de stora 
pengarna. I stället beslöt han sig för 
att lägga av boxningen vid 28 års ål
der då han ”en dag mitt på Kungs
gatan” kände att han fick ett svin
delanfall som gav honom balanssvå
righeter. Det blev en signal som sa
de honom att nu hade Nisse Ramm 
proffsboxats färdigt.

Boxningsträningen släppte han 
dock inte. Han gillade atmosfären i 

de primitiva träningslokalerna på 
Söder där han ända upp i 70-årsål
dern var en flitig gäst för att trumma 
sina serier på päronbollen eller 
dunka sina krokslag mot sandsäc
ken.

Sparringronderna avstod han 
ifrån: ”när man blir gammal är det 
så lätt att få blåtiror och det ser ju lite 
konstigt ut om man rör sig ute på 
stan med både bucklig näsa och ut
gjutningar kring ögonen”.

På den tiden — långt in på 60-talet 
— var det en smula ”inne” bland 
känt folk att kliva in på tränings
gymmen och göra några svettiga 
träningspass. I Spartas lokal på 
Kocksgatan sågs inte bara Nisse 
Ramm skuggboxas bland ungdo
marna, där kunde man möta förfat
taren Stig Slas Claesson, konstex
perten Pontus Hultén eller fil dok
torn Anders Hedvall vid KB:s 
planschavdelning!

Hemma i tvåan i Hammarby 
hade han 500 skivor klassisk 
musik av Bach, Mozart och 
Beethoven.

I detta sällskap av tecknare, för
fattare, konstkännare och journa
lister var Nisse Ramm ingalunda 
bortkommen. Hemma i tvåan i 
Hammarby hade han 500 skivor 
klassisk musik av Bach, Mozart och 
Beethoven. Bokhyllorna var välför
sedda och klippböckerna talade 
om att den gamle smedhalvan, rör
mokaren och fastighetsskötaren 
hade en begåvningsreserv långt 
ovanför det som presterades i boxar
ringen.

Nisse Ramm föddes 1903 på ny
årsdagen och dog 1986. Jag minns 
honom som en av de mest sympati
ska idrottskamrater jag mött. Han 
var aldrig storordig eller skrytsam, 
han talade klokt och sakligt om sina 
insatser i ringen och han log varmt 
när han började prata om sitt mu
sikintresse.

Jag hade känslan av att Nisse 
Ramm var en ganska harmonisk 
människa. Han gifte sig med en 
norska och levde tydligen ett lyck
ligt hemliv. Han hade lärt sig av de 
törnar han fått — inte minst under 
de hårda åren i Chicago — och han 
förstod att utnyttja boxningsträ
ningen som ett livselixir på äldre 
dar.

Jag minns honom tydligt en dag 
på 70-talet då jag mötte honom på 
gatan och vi språkade lite om gång
na tider. Det fanns hos honom en 
vänlig utstrålning som kändes 
ovanligt optimistisk. Han hade fun
nit sig tillrätta med sitt liv.

Carl-Adam Nycop, frilansjournalist, 
startade tidningarna Expressen och SE. 
Chefredaktör Expressen 1944—62.
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Stefan Rehn
Av Dan Svanell
Stefan Rehn kom att personifiera 
det nya Djurgården. Det vill säga 
det Djurgården som reste sig upp 
ur askan efter konkurshot, ackords
uppgörelse, tränarbråk och ned
flyttning.

Stefan blev symbolen för ett friskt 
satsande lag, som sensationellt tog 
SM-silver 1988 efter att året innan 
spelat div I-fotboll!

Han stod för det nya, för det posi
tiva och för den typiska djurgårds
andan. Spelintelligent och teknisk 
var Stefan på sin mittfältsplats en 
av stöttepelarna i nya Djurgården, 
som skapades av succétränaren 
Tommy Söderberg. Först seriese
ger i div I norra, därefter SM-final 
mot Malmö FF och slutligen Cup
final mot MFF igen, innan Stefans 
drygt tolvåriga engagemang i Djur
gården tog slut.

Eller ska vi hoppas: gjorde ett 
uppehåll?

Stefan Rehn började tidigt spela 
fotboll i Sundbyberg, en förort strax 
utanför Stockholm. Där blev han 
ganska snabbt en lovande pojklags
spelare i kommunens stolthet, Sund
bybergs IK. Det fanns en annan 
spelare i laget, vars pappa — Kjell 
Lundkvist — tipsade DIF om den lo
vande spelaren.

Kjell och Stefan kom för övrigt att 
återknyta bekantskapen i DIF många 
år senare. Kjell var under senare de
len av 80-talet och är även idag, en 
av stöttepelarna i kulisserna bakom 
A- och B-lagen.

— Jag hade sett Stefan spela i 
Sundbyberg i S:t Erikscupen. Det 
var inte bara Stefan utan ytterligare 
två spelare som vi var intresserade 
av då. Via Kjell Lundkvist fick vi 
först kontakt med Stefan. Och på 
den vägen är det, berättar Jan Lilja, 
djurgårdsledaren som 1977 värvade 
80-talets guldklimp till DIF och som 
12 år senare i egenskap av fotbolls
ordförande sålde honom vidare till 
proffsspel i den engelska ligan.

Stefan visade ganska snabbt sin 
nye tränare Jan Lilja att de hade 
gjort rätt som satsat på den lille, tek
niske, gudabenådade fotbollslira
ren från Sumpan.

— Han var överlägsen de andra 
spelarna i laget. Trots att han var 
mycket mindre än de övriga, inte 
bara till växten utan även till åldern, 
överglänste han dem.

— Redan då såg man att Stefan 
kunde gå hur långt som helst inom 
fotbollen. Bara han satsade hel
hjärtat.

Supertalangen Rehn blev nu ett 
eftertraktat byte för fler klubbar i re
gionen än Djurgården. Men trots 

bländande spel i stadslaget lycka
des han inte imponera på herrar 
pojklagskaptener, Lars-Oscar Nils
son och Nisse Andersson.

Men under 80-talet svängde in
ställningen och Stefan var mer eller 
mindre bofast i Nisse Anderssons 
ungdomslandslag. Han blev även 
uttagen till det A-landslag som trä
nades av Olle Nordin och Nisse An
dersson.

Efter spel i DIF:s juniorlag kom 
debuten i A-laget 1984. Året därpå, 
när laget vann div I norra och slog 
ut GAIS i kvalet om en plats i all
svenskan 1986, var han suverän och 
spåddes mycket riktigt en lysande 
framtid.

I allsvenskan debuterade han 
som 20-årig mittfältare ihop med 
Sören Börjesson. Då upptäcktes 
hans talanger även av andra elit
klubbars ledare. Efter den allsven
ska debutsäsongen, som för Stefan 
och DIF:s del innebar nedflyttning 
till div I, var såväl Hammarby som 
AIK ute efter den talangfulla mitt
fältsstjärnan. Men han förblev 
Djurgården trogen. Och året därpå 
var han tillbaka i allsvenskan.

Paret Stefan Rehn/Kjetil Osvold, 
blev en verklig attraktion under 
denna säsong, som ju slutade med 
SM-final. De båda gjorde flera fan
tastiska matcher tillsammans.

Men det dröjde faktiskt länge in
nan Stefan bestämde sig för om han 
skulle satsa på fotboll eller ej.

— Stefan var bohem och gick inte 
att styra. Han gjorde det han ville 
och det han kände för. Det gick inte 
att pressa honom eller att tvinga ho
nom, berättar Jan Lilja.

Stefan var bohem och gick 
inte att styra.

Ibland meddelade han bara att 
han inte kunde spela matchen, som 
var aktuell. Han skulle åka till 
Åland och fiska med sin pappa 
istället.

— Just fisket på Åland tillsam
mans med sin far och umgänget 
med kamraterna i Sundbyberg, var 
viktigt för honom. I det läget hade 
det varit idiotiskt att tvinga honom 
att spela, för då hade han säkerligen 
slutat med fotbollen direkt.

Men de som 1977 satsade på Ste
fan som en framtida fotbollsspelare 
i Djurgården kan med belåtenhet 
konstatera att de inte gjorde fel. 
Stefan symboliserar mer än någon 
annan spelare vändpunkten i Djur
gårdens IF:s sentida fotbollshi
storia.

Dan Svanell, journalist, informations
sekreterare på Utrikesdepartementet.
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Bela Rerrich
Av Bo Rehnberg
Året 1956. Sovjets invasion i Ung
ern och olympiska sommarspel i 
Melbourne. Så gott som hela unger
ska OS-truppen valde att inte åter
vända till hemlandet när spelen var 
över. Mer än 100 av de 126 aktiva 
flydde. De flögs i ett specialplan till 
USA. Bland de många avhopparna 
fanns 38-årige Bela Rerrich. Som 
nyss varit med om att ta OS-silver i 
lagvärja för det land han övergav.

— Redan första dagen i USA 
visste jag att jag skulle vidare till 
Sverige, där hade jag både släkting
ar och vänner, berättar Bela.

Den ungerske flyktingen, med 
gedigen advokatutbildning och in

ternationella fäktarframgångar i ba
gaget, fick försörja sig som städare, 
diskare och lastbilschaufför den 
första tiden i nya hemlandet.

Bela föddes i Budapest under 
första världskriget. Enda barnet till 
en av Ungerns internationellt mest 
kända arkitekter.

— Ingen i min släkt hade tidigare 
sysslat med fäktning. Men min far 
skickade mig till en fäktpedagog 
när jag var i tioårsåldern. Ville väl få 
pli på mej. Tre gånger blev jag ut
kastad av fäktmästaren. Men jag 
ville tillbaka. Gav aldrig upp. Till 
slut fick jag stanna.

Bela var för ung för att ta plats i 
ungerska fäktlaget inför OS i Berlin 
1936. Men redan före kriget och un
der hela 40-talet och fram till Mel
bourne -56 var han en av Ungerns 
förnämsta värjfäktare. Bela menar 
att han gjort nio olympiska spel, tre 
för Ungern och sex för Sverige. 
Dubbelt så många för det nya hem
landet.

Djurgårdens Idrottsförenings fäk
tare tränar sedan många år i en lokal 
i Hjorthagen. Inrymd i Ropstens 
tunnelbanestation. Något tjog trapp
steg ned under jorden och in ge
nom en glasdörr beger man sig för 
att möta ett trångt, svettigt, hek
tiskt, glatt och mycket mänskligt in
ferno . Man får smyga tätt längs väg
garna för att inte störa fäktarna som 
rusar, glider, ropar, stönar och sli
ter på de markerade träningspister
na. De ivriga småknattarna har sina 
många träningspass. Både tjejer 
och killar. Nybörjargrupper med 
folk i alla åldrar finns där flera tim
mar i veckan. Och så förstås elitfäk
tarna, de som nu på 90-talet med 
stor framgång för Djurgårdens 
framgångsrika fäktartraditioner vi
dare. Över hela infernot härskar 
Bela Rerrich, 73 år gammal när 
klubben fyller 100. Varje morgon är 
han på plats klockan halv sju. Minst 
sex av veckans morgnar.

Över hela infernot härskar 
Bela Rerrich, 73 år gammal 
när klubben fyller 100.

Belas sträva stämma hörs tydligt 
hela tiden. Skär genom det eviga 
och entoniga ljudet från det elek
triska markeringssystemet, genom 
klangen från alla vapen som korsas. 
Först tycker jag att han verkar ils
ken och ryter och undrar om inte de 
tioåriga småtjejerna blir rädda. 
Men det är tvärtom. De trivs med 
Bela, han är tydlig, rak och krävan
de, han låter likadan när han tränar 
barn som när han tränar svenska 
mästare.

— Även om fäktning är en kamp
sport mellan två individer så satsar 
jag inte på individuella profiler utan 
på kullar. Jag vill få fram en kull som 

fungerar också som grupp, säger 
Bela. En kull där individerna spor
rar varandra, tränar varandra sam
tidigt som de konkurrerar med var
andra.

Vi hade på 70-talet den klassiska 
Bela-kullen: Carl von Essen, Hans 
Jacobson, Gösta Flodström och Leif 
Högström. En kull som inte bara 
var en angelägenhet för Djurgår
dens Idrottsförening. Utan också 
för landslaget och för den svens
ka OS-truppen. Tjugo år efter sitt 
ungerska lagsilver i Melbourne 
nådde Bela Rerrich guldet vid OS i 
Montreal. Med smartness och styr
ka ledde han de fem värjfäktarna till 
lagguld. Fyra av dem var de ovan 
nämnda djurgårdarna och den fem
te var legendariske Rolf Edling.

— Fast det bästa laget någonsin 
hade vi nog vid VM -77, menar Bela. 
Vi utklassade Västtyskland med 
9—1, slog svåra Sovjet med 8—2 på 
22 minuter och sen vann vi över 
Schweiz i finalen med hela 9—3.

När Bela i slutet på 50-talet enga
gerades för att starta en fäktnings
sektion inom föreningen höll man 
till under GIH läktaren på Stadion. 
Fäktarna delade omklädningsrum 
med ishockeylaget en period och 
Bela minns med glädje hur Tumba, 
Rolle eller Knivsta kunde stanna 
upp en stund och beundra de vit
klädda fäktarnas hårda träning.

— Jag trivdes med att ha andra 
grenar i närheten. Det fanns en ge
menskap som var värdefull. Man 
gladdes åt varandras framgångar 
helt enkelt. Eller delade sorgen vid 
motgång och förlust. Jag hade en 
märklig dröm på den tiden. Som 
gick ut på att få till exempel Civil
försvaret att bygga en jättebunker 
under gräsmattan på Stadion. Tju
go våningar djupt nere i underjor
den. Ett DIF-centrum som skulle 
rymma alla klubbens aktiviteter. 
Det var i kalla krigets epok. Idag är 
mycket annorlunda. Nu behövs 
kanske inte bunkrar längre. . .

Vid tiden för Belas entré i den 
svenska fäktningsvärlden var det 
ofta militärer som angav tonen på 
möten och i protokoll inom förbund 
och klubbar. Och att en ungersk 
flykting och civilist nu dök upp med 
nya idéer inom sporten var inte all
tid uppskattat. Under de mer än 
trettio år som Bela Rerrich varit 
verksam inom svensk fäktning har 
han och fäktningens högsta poten
tater tyckt mycket olika i många 
ärenden. Förhållandet mellan Bela 
och DIF-ledningen har däremot 
fungerat smärtfritt. Något kontrakt 
är aldrig skrivet, gentlemens agree
ment gäller sen 1959.

Belas inflytande sträcker sig ju 
vida ut över DIF:s gränser. Lands
lag och OS-lag har han tränat. För 
att inte tala om alla de moderna 
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femkampare som stigit många kva
litetsnivåer i fäktningsgrenen tack 
vare Bela. Guldmedaljören Björn 
Ferm från OS Mexico är ett bra 
exempel.

Bela är som Jesus.

Adepten och guldmedaljören 
Carl von Essen om sin tränare un
der alla år: För Bela var det alltid 
viktigt att ha en helhetssyn på fäk
taren. Som idrottsman och som pri
vatperson. Plugget eller universi
tetsstudierna eller yrkeslivet måste 
fungera. En god total mental form 
gör att träning och tävling går bätt
re.

— Bela är som Jesus, säger von 
Essen leende. Han talar i liknelser 
när han beskriver hur det har gått 
bra eller illa för den och den fäkta
ren beroende på hur de skött sig här 
i livet.

— Bela är som ett barn som snap
par upp nya saker hela tiden. Nyfi
ken på allt. Han plockar upp nya 
tränings- och matchningsidéer från 
helt andra idrotter. Hela tiden är 
han på spaning efter nyheter som 
kan förbättra fäktningen, berättar 
Carl von Essen.

1991 är Bela alltjämt navet i Djur
gårdsfäktningen. Nya svenska mäs
tare koras och klubbens olika lag 
tillhör den svenska eliten. Nya kul

lar drar fram över pisterna: Ulf San
degren, Otto Drakenberg, Peter 
Vanky, Henning Österberg, Arne 
Jansson och Markus Rönnmark är 
viktiga namn de senaste åren. Tu
sentals timmar har de slitit tillsam
mans med Bela. Fångats av hans 
värme och visioner och lyssnat på 
hans barska röst. För en utomståen
de kan rösten i förstone låta auktori
tär. Det är fel. När fäktmästare Bela 
Rerrich talar — talar en auktoritet.

Bo Rehnberg är radio- och TV-journa
list, nöjeschef på TV 1 1979—86, en av 
denna boks två huvudredaktörer.

Rolf Riddarn 
Ridderwall
Av Mats Wickman
Honken!

Möjligen uppfattas det som stö
tande att inleda ett porträtt i Djur
gårdens 100-årsbok med smeknam
net på en av AIK:s främsta ishockey
spelare genom tiderna. Men till
taget har sin förklaring.

Honken var ju mycket mer än en 
målvakt i ett klubblag. Han var Tre 
Kronors givne förstemålvakt under 
den tid då det svenska ishockey
landslaget genom TV-rutans för
sorg utvecklades till nationens 
främsta kelgris. Och när Kung 
Tumba slutade med slagskott och 
dribblingar för att istället syssla 
med svingar och puttar, fick Leif 
Honken Holmqvist ta på sig de tre 
kronorna och försvara Sverige mot 
fiendestyrkorna. Han axlade man
teln med självklar pondus.

— Honken, säger Rolf Ridderwall, 
var min första och största idol.

Under sin uppväxttid i 60-talets 
Fruängen i södra Stockholm spela
de Rolf som så många av sina jämn
åriga både ishockey och fotboll. I 
fotboll var han utespelare. Men på 
isen vaktade han målet — inspire
rad av idolen.

Till skillnad från 99 procent av de 
andra killarna som under Honken
epoken drömde om rollen som mål
vaktshjälte, blev Rolf en blågul 
riddare i den rektangulära rinken 
och har likt sin läromästare kunnat 
hänga en VM-silvermedalj runt 
halsen.

De andra killarna har också vuxit 
upp; de är ute i yrkeslivet, många 
har egen familj och nästan ingen 

fäller tårar över den uteblivna mål
vaktskarriären. Men alla minns de 
heliga tingen från barndomen: mål
vaktsklubban, plockhandsken, håll
handsken, benskydden... Minns 
deras form och färg. Hur det kän
des att ta på dem och hur de luk
tade.

Alla burväktare med själv
aktning körde utan ansikts
skydd.

Kanske minns de också hur spalt
meter efter spaltmeter behandlade 
målvakternas alla ärr; det fanns så 
och så många stygn i ansiktet. Alla 
burväktare med självaktning — sto
ra som små — körde utan ansikts
skydd, så också Rolf som en gång 
fick ett stenhårt skott mitt emellan 
ögonen.

— Det var väldigt otäckt och nog 
var jag lite puckrädd i början, minns 
Riddarn.

— Men såna känslor minskade 
vartefter. En målvakt i elitserien 
måste ha arbetat bort obehagskäns
lorna för länge sen, annars har han 
inget där att göra.

Ett starkt psyke är viktigt. Det fy
siska obehaget må vara försvunnet 
hos en elitmålvakt, men den psy
kiska pressen är desto hårdare. Det 
är ishockeylaget Djurgården som 
gör tre mål. Men det är målvakten 
Ridderwall som släpper in fyra mål. 
Han har alltid huvudrollen i före
ställningen.

Men Rolf rycker på axlarna:
— Man lär sig leva med pressen. 
Den ingår i förutsättningarna för en 
målvakt.

Rolf Ridderwall ger som privat
person onekligen ett stabilt och 
lugnt intryck. Kapabel att rida ut de 
värsta stormar inbillar man sig. 
Omvittnad är hans enorma kon

centrationsförmåga. Den mentala 
laddningen är explosiv under mat
cherna. Ibland tänder det till och då 
blir den annars så verserade och be
levade riddaren riktigt djävla för
bannad. Ett Dr Jekyll & Mr Hyde-
beteende som inte är ovanligt inom 
idrotten.

Fast Riddarn lugnade ner sig på 
isen mot slutet av djurgårdstiden. 
Ishockeyn betydde inte längre allt. 
Såväl familjen — fru Anna-Kari och 
barnen Sanna och Stefan — som yr
keslivet på försäkringsbolaget kom 
i förgrunden. Detta gav en nyttig 
distans till puckmotandet. Riddarn 
började inte ta lättare på hockeyn, 
men fick ett mer avslappnat förhål
lande till sporten. Därigenom blev 
han ännu säkrare som målvakt.

Hösten 1984 var det stora rubriker 
kring familjen Ridderwall. För
bundskapten Leif Boork petade i 
sista stund Riddarn från Tre Kro
nors Canada Cup-lag med motive
ringen att DIF-målvakten hade bli
vit pappa för första gången, och 
därför inte skulle kunna koncentre
ra sig på sin målvaktsuppgift. Rid
darn, brons-hjälten från OS samma 
år, begrep sig aldrig på Boorks ar
gument: denne hade länge vetat 
om familjesituationen och varför då 
överhuvudtaget ta ut honom till trä
ningslägret?

Ännu märker man spår av besvi
kelse i Riddarns röst när han talar 
om händelsen. Och han begriper 
inte mer nu än han gjorde 1984. Be
svikelsen bottnar inte bara i det fak
tum att han missade Canada Cup-
äventyret. Rolf Ridderwall är näm
ligen en varm anhängare till Leif 
Boork:

— Han bröt med den förhärskan
de Jante-lagen inom svensk ishoc
key och vågade röra om i ankdam
men. Vem spådde i början av 80-
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talet guld för både Djurgårn och is
hockeylandslaget, möttes av hån
skratt men fick rätt? Jo, Leif Boork! 
Ingen annan vågar säga såna saker 
här. Det brukar mer låta: ”vi hop
pas kunna hänga kvar i serien...”

Första spådomen slog in 1983: 
under Boorks dynamiska ledning 
vann DIF SM-guld. Riddarn blev 
matchens lirare i avgörande finalen 
mot Färjestad (6—2 till DIF).

Tidigare hade de båda kamperat 
ihop i Hammarby. Rolf hade vid 80-
talets inledning stigit fram som 
söderklubbens skicklige förstemål
vakt efter att i två år ha varit i bak
grunden av Pelle Lindbergh. Den 
som hjälpte honom igenom denna 
skuggtillvaro var just Leif Boork.

— När det kändes trögt tänkte jag 
bara på vad Boorken en gång sagt 
till mig: ”Riktigt stora gäddor vän
tar i vassen. Sen hugger dom.” 
— Ord som jag burit med mig hela 
mitt ishockeyliv.

Rolf Ridderwall betonar Leif 
Boorks unika förmåga att genom 
okonventionella metoder skapa 
självförtroende hos varje enskild 
spelare samtidigt som känslan för 
kollektivet stärks.

— Att utveckla alla sinnen vinner 
man mycket på. Boork lärde oss att 
ha en seriös inställning till såväl is
hockeyn som livet i stort.

Den omdiskuterade överlevnads
övningen ute i havsbandet, där 
DIF:s hockeylag skulle leva på hugg
ormar och rötter i tre dagar menar 
Riddarn var det bästa som Boork 
åstadkom under sin tränartid.

— Påfrestningarna sammansvet
sade oss verkligen och skapade en 
mycket stark lagmoral som fortfa
rande håller i sig.

Nye DIF-kaptenen 1987/88, Ing
var Putte Carlsson, lade om kursen 
från krafthockey till finlir. Men för 
den skull försvann inte järnkamins
mentaliteten.

Det är i huvudet järnkamins
inställningen ska sitta.

— Nej, djurgårdsandan är inte 
beroende av en tuff spelstil. Det är 
i huvudet järnkaminsinställningen 
ska sitta. Tufft psyke, stålvilja och 
en seriös inställning till ishockeyn 

är viktigare än att ständigt trycka 
motståndarna in i sargen.

Och denna delikata blandning av 
Boork-psyke och Putte-lir gav Rid
darn och resten av Djurgården två 
SM-segrar i rad; en fin avslutning 
av 80-talet samt en lika fin början på 
det nya decenniet. För Riddarn var 
våren 1990 höjdpunkten. Då blev 
han svensk mästare för tredje gång
en (och fick för första gången upple
va triumfen på hemmaplan), hyllad 
silvermedaljör i VM samt fick Ex
pressens guldpuck som årets bästa 
svenska spelare.

”Som närkampsmålvakt har han 
kanske ingen överman i världen” 
står det i guldpucksjuryns motiva
tion. Tidningarna skrev denna vår 
om ”en kassaskåpssäker målvakt” 
som ”utstrålar lugn och trygghet”. 
Hockeyexperter betecknade hans 

stil som ”icke-spektakulär — han 
jobbar upprätt, står på benen och 
flyttar sig istället för att flyta om
kring på isen med mera publikkni
pande parader”. Själv säger Rid
darn att hans starkaste sida just är 
att klara frilägen. Något svårare har 
han för långskott. Men gradering 
av egenskaper är kanske överkurs 
på en målvakt av Riddarns kali
ber ...

När våren -90 blev försommar fick 
Riddarn nya rubriker i pressen. 
Men inte för sitt ishockeyspel. Trots 
ett år kvar på kontraktet med DIF 
bytte Rolf klubb. Team Boro i Vet
landa hade gett honom ett bra er
bjudande och familjen ville gärna 
flytta från Stockholm.

— Vi stormtrivs härnere, säger 
Riddarn och slår ut med armarna i 
sin magnifika vetlandavilla. Äntli
gen kan jag genom hockeyn gott
göra familjen för all den tid jag 
tvingats försaka den.

Många anser dock att Riddarn 
sålt sin djurgårdssjäl till Mammon, 
något som han bestrider.

— Trivseln, inte pengarna, var 
avgörande för mitt beslut. Fast jag 
kan förstå kritiken — ett kontrakt är 
ett kontrakt. Men moraliskt har jag 
inte gjort fel. Hade jag mot min vilja 
hållits kvar i Djurgården, skulle 
mitt målvaktsspel blivit lidande och 
därmed också lagets standard.

En viktig del i sammanhanget: 
sommaren 1989 sitter hela familjen 
Ridderwall i bilen när Rolf tvingas 
väja för ett djur på vägen, kör in i 
sidan på en mötande bil, slår runt 
och hamnar i diket. ”Vi hade ängla
vakt som klarade oss”, sade Rolf 
och Anna-Kari strax efter olyckan.

När liemannen grinat mot en 
hänger målvaktsdressen inte läng
re längst fram i garderoben.

Men i Vetlanda går livet sin gilla 
gång. Dottern Sanna har nått skol
åldern. På rasterna i hennes skola 
spelar ungarna landhockey. En kil
le som går i fyran, står i mål och är 
Riddarn. På samma sätt som Rolf 
lekte Honken i landhockeymålet:

— Den entusiasm jag kände då, 
har jag aldrig upplevt igen — trots 
alla SM-guld, säger Rolf när han kör 
mig till stockholmståget.

Samtidigt gör ”Riddarn” en fan
tomräddning på skolgården i Vet
landa. Alla klasskompisarna jublar: 

Riddarn!

Mats Wickman, kulturhistoriker, jour
nalist, en av denna boks två huvudre
daktörer.
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Gösta Knivsta 
Sandberg
Av Per Gunnar Evander
Fotbollsspelet är till idé och innehåll 
en utomordentligt okomplicerad 
skapelse. Det går som bekant ut på 
att förpassa en luftspäckad boll över 
en avgränsad mållinje och samti
digt förhindra att detsamma sker 
över en annan.

Märkligare än så är det ju inte, i 
princip.

Någon hävdade för en tid sedan 
att det blott är självutnämnda ex
perter eller tilltrasslande fanatiker 
som hyser annan uppfattning. Det 
kan man kanske i sin tur diskutera, 
ty faktum är att en del av dessa för
tjänar sitt levebröd på sitt tyckande 
och det ska självfallet ingen miss
unna dem. Det händer dessutom 
att försök till personliga analyser får 
oss att upptäcka samband och de
taljer som vi aldrig tidigare observe
rat.

Nu kan den som är någorlunda 
insatt i frågan möjligen invända att 
detta med den avgränsade mållin
jen gäller för de flesta lagspel av be
tydenhet, och det är naturligtvis 
sant.

Men hur enkelt än ett syfte kan se 
ut och beskrivas utesluter det inte 
fantasi och variationsrikedom i me
tod och uppläggning för att nå det. 
Och därvidlag skiljer sig tydligt det 
ena lagspelet från det andra.

Det på många sätt outrannsakliga 
isspel som heter bandy är kanske 
det som ligger fotbollssporten när
mast. Bandyspelet är emellertid 
extremt såtillvida att det näst bord
tennisen torde vara den snabbaste 

av alla existerande bollsporter. Men 
frågan är om det just är för den skull 
som bandyn är ensam om att erbju
da ett sådant imponerande spekt
rum av lika hemliga som häpnads
väckande möjligheter.

I allt slag av samspel indivi
der emellan ryms en magi.

Det som slutligen gör lagspel som 
bandy och fotboll så nära nog obe
gripligt fascinerande — inte minst 
med hänsyn till den enkla grund
idén — är att knappast en enda spe
lare ensam är mäktig den uppgift 
som kan betecknas som spelets yt
tersta mening, nämligen att placera 
bollen bakom motståndarens mål
linje. Hitintills har, vad jag vet, säl
lan eller aldrig något resultatgivan
de skott mot mål tillkommit uteslu
tande i kraft av den enskilde skytten 
själv. Alltid har någon annan eller 
oftast flera andra svarat för vad man 
helt enkelt kallar förarbetet.

I allt slag av samspel individer 
emellan ryms en magi. Inte sällan 
tycks det tillkomma en ny dimen
sion när man ser sådana människor 
agera som helt eller delvis är under
kastade lagarbetets villkor men 
ändå ges utrymme åt mer eller 
mindre fruktbara utflykter på egen 
hand.

Därför kan det framstå som en 
smula förbryllande att minnen och 
återblickar i idrottshistoriska sam
manhang genomgående koncen
treras till enskilda spelares presta
tioner också när det gäller lagsegrar 
eller andra kollektiva insatser. Of
tast är det de briljanta dribblingarna 
och de spektakulära soloprestatio
nerna som räknas, bedrifter som för 
stunden bländar och förför. Kanske 
är det ett slags hågkomstens ro

mantik som lamslår och möjligen 
förblindar, vi ser tillbaka på den el
ler den storspelaren som råkade 
skjuta det avgörande målet utan att 
för ett ögonblick reflektera över 
vem vederbörande hade intill sig el
ler bakom sig i anfall eller försvar.

Med tanke på detta är det kanske 
inte så konstigt att det från veder
häftigt håll ansetts att fotbollens 
historia är dess skyttekungars när 
det i själva verket är dess strategers 
och spelfördelares. Dessa märks 
måhända inte så bra, klappas inte 
om, antecknas inte i protokollet.

Med detta vill jag inte ha sagt att 
ett lag inte skulle behöva målhung
riga skyttar, tvärtom.

Den 30 maj 1952 klippte en jämfö
relsevis orutinerad vänsterytter till 
en boll i rent volleyläge med höger
foten just som matchen tagit sin 
början.

Det var landskamp på Råsunda, 
det var mot Skottland, skytten som 
befann sig ett tjugofemtal meter 
från motståndarnas mållinje var ur
sprungligen från Knivsta och skulle 
mot slutet av sommaren fylla tjugo 
år.

I vänkretsen kallas han Kni
ven eller blott och bart 
Knivsta.

Hans namn var och är Gösta Sand
berg. I vänkretsen kallas han Kni
ven eller, som i fortsättningen ne
dan, blott och bart Knivsta.

Det sägs att den förnämlige mål
vakten från Skottland knappt hann 
få upp pekfingret, om jag nu minns 
Rit-Olas beskrivning rätt. Det var 
under alla förhållanden en absolut 
fullträff och både handlingen och 
den som svarade för den har gått till 
den inhemska fotbollens hävder. 
Den senare dock, skulle jag raskt 
vilja tillägga, av betydligt viktigare 
skäl än bravaden som sådan.

På ett motsägelsefullt sätt kunde 
den här händelsen legat Knivsta i 
fatet. Han agerade fräckt och tvek
löst, han lyckades med en minst 
sagt föredömlig träff och ingen mål
vakt i världen hade i det läget klarat 
skottet.

Emellertid ska man veta att skyt
ten själv i efterhand tillstått att bol
len lika gärna hade kunnat hamna 
på den västra ståplatssidan. Det är 
en intressant och prestigelös be
kännelse. Och den aktualiserar 
också en nyligen genomförd under
sökning i England där en kalender
bitare av facket försöker leda i bevis 
att blott femton procent av storskyt
tarnas skott träffar målet, det vill 
säga hamnar inom möjligt räckhåll 
för målvakten. Hur många bollar 
som sedan fastnar i dennes nypor 
och hur begreppet storskytt defini
eras förmäler inte analysen i fråga.
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Likafullt är den onekligen tänk
värd.

Det är ett misstag att en sådan 
mångsidig fotbollsspelare som 
Knivsta länge hölls i minnet och i 
aningslösa kretsar kanske fortfa
rande är mest ihågkommen för må
let mot Skottland. Ty allmänt känt 
är ju att han gjort samma sak 
mängdvis av gånger därefter, möj
ligen inte alltid med likvärdig ut
gång, inte i fullt lika storslagna sam
manhang. Det är med andra ord 
fullständigt orimligt att redcuera 
hans ovärderliga insats till att en
bart kalla honom skyttekung eller 
slitvarg, även om han fullgott har 
fyllt alla tänkbara krav på sådana 
också.

Knivsta är en magnifik och 
skarpt profilerad idrotts
man, en av föreningen Djur
gårdens förnämsta för
grundsfigurer.

Det har ordats och skrivits oöver
skådligt mycket om Knivsta vilken 
också emellanåt helt korrekt titule
ras färghandlare Sandberg. Jag kan 
emellertid inte se att ett enda milli
gram av de åtskilliga kilon press
klipp som idag finns att tillgå skulle 
sakna berättigande.

Knivsta är en magnifik och skarpt 
profilerad idrottsman, en av för
eningen Djurgårdens förnämsta 
förgrundsfigurer. Jag skulle vilja 
påstå att han i flera och mycket vik

tiga avseenden rentav är ojämför
lig. Därmed behöver ingen annan 
känna sig ringaktad, men trängseln 
är givetvis bedövande stor i en så 
framgångsrik klubb som det här 
gäller.

Unikt är att denne elitspelare och 
landslagsman i tre grenar — fotboll, 
bandy och hockey — också höll sig 
på högsta nivå längre än de flesta. 
Personligen hann jag se honom i en 
rad matcher, framför allt i ganska 
betydelsefulla uppgörelser på fot
bollsplanen men också i allsvenska 
möten på bandyisen. Det faller mig 
in gång efter annan att han verkli
gen tillhör de oförglömliga, att han 
var en av dem i Djurgårdens fot
bollslag som man med rätta frukta
de och den man inte riktigt visste 
var man hade i dess bandylag, det 
senare inte minst riskabelt i avgö
rande drabbningar.

Jag har på sistone talat med en del 
av Knivstas med- och motspelare 
under hans omfattande storhetstid. 
Det är anmärkningsvärt hur alla in
tygar vilken komplett fotbollspela
re han var. Han var råstark och 
svårattackerad, han ägde en allde
les underbar placeringsförmåga 
och han förmådde att också i ytterst 
trängda lägen skjuta lika bra med 
höger som med vänster fot.

Därtill kommer att han hade en 
teknisk färdighet som rätt ofta för
summas i beskrivningen av ho
nom. Han föredrog att slå resoluta 
passningar istället för att dribbla till 

sig frisparkar eller chansa på frukt
lösa soloprestationer. Det är givet
vis frestande att misstänkliggöra en 
sådan rättfram vänsterytter vad 
gäller hans tekniska handlag.

Det finns någonting mycket på
tagligt som är gemensamt för de rik
tigt stora och omisskännliga lagspe
larna. De behöver inte med nöd
vändighet vara lyckliga som mål
skyttar i likhet med just Knivsta, de 
behöver inte ens vara så särskilt sta
diga i märg och ben som han, de be
höver inte heller och fullt ut besitta 
den där himmelska bollkänslan 
som gör att de kan hålla lädret i luf
ten under obegränsad tid. Detta 
jonglörsskap har ju faktiskt ringa 
med fotbollskonsten att skaffa.

Nej, det gemensamma är istället 
en form av alldeles omutlig integri
tet, ett slags ensamrätt till bollen, låt 
vara för blott ett ögonblick eller två, 
och samtidigt en total behärskning 
av ett tillgripet revir utan tillträde 
för någon motspelare. Denna till sy
nes marginella men gåtfullt viktiga 
situation tillåter spelaren att avvak
ta och att avläsa de övriga spelarnas 
positioner och tillika de positioner 
de har möjlighet att inta i nästföl
jande moment.

Den som äger denna känsla för 
spelet och bollen och tillika har styr
ka nog att utnyttja den är förunnad 
en begåvning som kan vara lika 
svår att genast observera som att 
definiera.

Men inte så få upptäckte den hos 
Knivsta. Kanske gick den enklast 
att uppfatta i de lägen där han ska
pade möjlighet att skjuta eller leve
rera någon av sina många, öppnan
de passningar, hårda och resoluta 
och ”alldeles befriande” som en av 
hans medspelare beskrev dem.

Därtill kom också hans exempel
lösa och av alla så omvittnade ar
betsvilja. Hans energimättade fram
toning gjorde honom dessutom till 
en sällsynt begriplig och tydlig fot
bollspelare trots att det många 
gånger kunde vara svårt att riktigt 
komma hans hemlighet på spåren.

Jag vill minnas att det en gång var 
den smått legendariske förbunds
tränaren George Raynor som med 
bestämdhet hävdade att om man 
tog ut Knivsta i landslaget så blev 
de tretton istället för elva, en extra i 
försvaret, en extra i kedjan. Engels
mannen visste vad han talade om.

En pålitligare och mera sveklös 
personlighet än Gösta Knivsta Sand
berg har ytterst få idrottsföreningar 
i vårt land kunnat räkna in i sina led 
och berömma sig av. Det är min 
övertygelse att hans gärning för all 
framtid kommer att stå inskriven i 
idrottshistorien.

Per-Gunnar Evander, författare och TV-
producent.
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Rolle Stoltz
— ishockeyspelaren

Av Lasse Sandlin
Det berättas om Roland Stoltz, att 
han fick en puck i skallen under sis
ta träningen inför någon av alla de 
VM-turneringar han gjorde för Sve
rige.

Blodet sprutade över den kala 
hjäsan, och hårstrån att stilla blod
flödet med fanns ju inte särskilt 
många.

Handduken blev snabbt röd.
Såret skulle sys. Lagkompisar 

och ledare samlades oroliga runt 
omkring den skadade.

Hur djupt var såret? Hur många 
stygn behövdes? Var det hjärnskak
ning? Kunde Rolle överhuvudtaget 
spela i VM?

Bara Stoltzan själv behöll lugnet i 
den allmänna röran:

— Sy försiktigt, snälla doktorn! 
Det är den här hjärnan som skall 
tänka i VM!

Typiskt Rolle Stoltz.
Några minuter senare var han 

också ute på isen igen.
Kanske förlorade han pucken 

ibland men aldrig varken fattning 
eller humör.

Den stoltzska hjärnan kom att 
tänka i sammanlagt 218 landskam
per, en mer än den dryga fyra må
nader yngre (!) kollegan Lasse 
Björn med vilken han bildade en 
ointaglig fästning framför målvak
ter som Yngve Johansson och Tom
my Björkman i Djurgården och ett 
otal andra i Tre Kronor.

Att Rolle fick spela sin första lands
kamp berodde helt enkelt på att han 
var just djurgårdare.

Året var 1955. Rolle hade precis 
kommit till Djurgården från Atlas 
Diesel sen Hammarby nobbat ho
nom — ”grabben kunde ju knappt 
stå på medarna” — och i november 
denna höst fick ett ograverat Djur
gården förtroende att representera 
Sverige mot Norge i Oslo.

Det blev 7—1 i debuten, Rolle 
gjorde ett mål.

Dan efter tog man det lite lugnare 
och nöjde sig med en 3—2-vinst.

I en bok som denna förtjänar na
turligtvis hela detta lag av djurgår
dare att räknas upp. Alltså, här är 
Rolle med blårandig omgivning i 
den första av de 218 A-kamperna:

Yngve Johansson (Gösta Nor
ling); Bertz Zetterberg, Lars Björn, 
Roland Stoltz; Bengt Larsson, Sven 
Johansson (Tumba), Hans Mild; 
Stig Tvilling, Yngve Carlsson, Stig 
Sjöstam; Åke Rydberg, Torsten 
Magnusson.

Sen dröjde det faktiskt ett helt år 
— ända till november hösten därpå 

— innan Rolle Stoltz åter tilläts spe
la i landslaget. Även denna gång 
Norge borta i Oslo, även nu dubbla 
segrar.

Från den dagen släppte han inte 
den blågula tröjan, och det hann bli 
tolv VM-/OS-tumeringar i rad för 
Rolle. Från guld-VM i Moskva 1957 
till sista OS i Grenoble 1968.

I Djurgården blev det sex raka 
SM-guld åren 1958—63, då klub
bens hockey stod på toppen av här
lighet.

I Tre Kronor blev han dubbel 
världsmästare, 1957 och 1962, och 
vid hemma-VM 1963 utsågs han till 
VM:s bäste back.

”Världens bäste långsammaste 
back” kallades han ibland.

— Man e ju ingen vinthund pre
cis, brukade han själv säga.

I sanningens namn var han var
ken bäst eller långsammast. I så fall 
mera bra än långsam.

Jag tror dessutom, att långsamhe
ten var något av en synvilla.

Är man lång (189 cm) bland knat
tar, så ser man inte bara stor ut utan 
även långsam bland allt småfolk 
som pinnar på med korta skär.

Det som verkar vara ultrarapid 
kan i stället vara det mest vägvin
nande.

En lirare, vars klubba fungerar 
som ett trollspö och vars hjärna — 
med eller utan stygn på skalet — har 
en vindsnabb uppfattningsförmå
ga, behöver faktiskt inte ha samma 
fart på skridskorna som andra.

Bevisat om någonsin av Roland 
Frank Stoltz, Djurgårdens IF.

Att pucken går snabbare än skrid
skorna är en gammal hockeysan
ning. Och i England finns ett ord
språk som lyder: ”Långsam och 
stadig vinner loppet”.

Grattis Djurgården, 100 i mars — 
och grattis Rolle, 60 i augusti!

Lasse Sandlin, sportkrönikör på Afton
bladet.
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Rolle Stoltz
— språkvårdaren

Av Niklas Rådström
Det finns röster och ansikten som 
för evigt blir ett med en tidskänsla 
eller en händelse. Av varje mer be
tydelsefullt skeende har vi var och 
en någon alldeles speciell minnes
bild, kanske inte alltid olik andras 
men lika fullt helt vår egen: det må 
sedan gälla världskatastrofer eller 
ishockey turneringar.

De stora skeendena går alltid att 
mäta och återskapa i historiska av
handlingar eller resultatlistor. Men 
den egentliga upplevelsen, känslan 
av att verkligen ha varit där, den 
gör vi oss en alldeles egen bild av. 
Jag är inte en person som kan säga 
vem som vann elitserien eller hur 
Sverige placerade sig i VM det ena 
eller det andra året. Men det finns 
ögonblick ur några av alla dessa för 
mig namnlösa matcher som för 
evigt är häftade vid mitt minne. 
Och till dem hör jag hela tiden Rolle 
Stoltz’ röst.

När vi spända satt på soffkanten 
framför TVn var Rolle Stoltz alltid 
en av oss. Han visste lite mer än vi, 
han kände grabbarna i laget och 
han kunde säga att ”grabbarna 
måste åka lite mera skridsko” med 
en auktoritet som vi aldrig skulle 
kunna drömma om att uppvisa. 
Men han var en av oss och han var 
där. Rolle Stoltz var vår man som 
sade det vi lika gärna kunde sagt.

I hans röst förkroppsligades hela 
det ideal av allvar och lek som alltid 
varit sportens eget och som nu allt
mer håller på att vittra sönder un
der trycket av kommersialism och 
teknologi. Med Rolle Stoltz kunde 
vi fortfarande tro på idrottens 
oskuld.

När man idag träffar Rolle Stoltz 
är han precis som den vi alltid trott 
att han var. En gröndalare med en 
stor kärlek till sporten. Djurgårdare 
blev han väl mest av en slump, vad 
jag kan förstå. Rimligen borde Djur
gården inte vara förstavalet för en 
södergrabb. Sin berömmelse tar 
han med jämnmod och tycker oftast 
att det bara är roligt att bli ihågkom
men. Han ser alla matcher och talar 
om landslagets unga spelare som 
vore de småbrorsor.

Att sporten såg annorlunda ut på 
hans tid konstaterar han med liten 
saknad och utan bitterhet. Att 
pengar börjat spela allt större roll är 
trist men del i en ofrånkomlig ut
veckling. På Rolle Stoltz’ tid cykla
de man till träning och matcher, 
ofta hann man knappt hem sedan 
arbetsdagen på Atlas Copco var 
över innan nästa dags arbete skulle 

börja. Då var sporten liv, lek och all
var för arbetarungdomen, idag sä
ger Rolle Stoltz att den blivit lite 
som tennis: man måste ha pengar 
för att komma igång.

Som kommentator i TV har Rolle 
Stoltz haft del i att göra ishockeyn 
till en av våra bredaste publikspor
ter. Tillsammans med framför and
ra Lars-Gunnar Björklund gjorde 
han sporten personlig och angelä
gen. Hans södermalmsfärgade fra
ser blev klassiska och fördes vidare 
i var mans mun. Hans lakoniska 
kommentarer klädde av spelarna 
deras anonyma lagnummer och 
gjorde dem ej blott till personer på 
isen, utan till personligheter.

Någon har lite skämtsamt kallat 
Rolle Stoltz språkvårdare. Det kan
ske inte är så dumt egentligen. Som 

Niklas Rådström, författare och ham
marbyit.

TV-kommentator var Rolle Stoltz 
med om att uppfinna en ny referat
form. Det var inte längre den yrkes
mässige reporterns jäktade flås, 
inte specialistens förnumstiga pre
ciseringar. Rolle Stoltz’ språkvård 
bestod i att låta nuet tala. Något 
som blivit så stilbildande att det 
stundtals kan slå över i sin motsats: 
det stumma tittandet.

Men med Rolle Stoltz förstod vi 
att det i sporten, som i livet i övrigt, 
är närvaron i ögonblicket som räk
nas. Det är så att en södergrabb som 
undertecknad till och med kan för
låta karln att han gick och blev djur
gårdare.
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Arne Strömberg
Av Pelle Bergström
”Fotbollslirare? Vad är det? Är det 
dom som lirar med underlivet och 
med utsidan av huvudet?” Arne 
hade alltid glimten i ögat och älska
de att uttrycka sig på det här sättet.

Arne Strömberg föddes i Blekinge 
— han var för övrigt halvbror med 
en annan idrottslegendar — Sven 
Strömberg. Löparen som var med i 
det historiska stafettlaget på 4 x 400 
m och som slog Tyskland på Stock
holms Stadion anno 1934.

Är det dom som lirar med 
underlivet och utsidan av hu
vudet?

Ganska snart flyttade Arne med 
familjen till Stockholm och kom i 
kontakt med ishockeyn under skol- 
och juniortiden. Han började spela 
med Matteus-Pojkarna (MP) eller 
som Arne sa: ”Bruna massan”. De 
hade bruna tröjor och bruna byxor.

Arne var en tuff och mycket ojus
te back. Det kan undertecknad inty
ga eftersom dåtida lag ofta hade ju
niorfighter mot MP. Sedan blev det 
spel i Skuru IK, Djurgårdens följe
slagare i stockholmsishockeyns 
lägsta serie. DIF hade lagt ned is
hockeyn 1935 och startade igen 
1939.

Skuru var något bättre än Djur
gården på den tiden och nådde den 
högsta serien redan säsongen 
1944/45. (DIF kom dit 1947/48). Men 
Skurus sejour i högsta serien blev 
bara ettårig. Arne återvände till MP 
och spelade i svenska serien div I, 
som det hette då, från säsongen 
1946/47 och några år in på 50-talet.

Det var nu dags för Arne att lägga 
av som spelare, och vad var då na
turligare än att kliva över på ledarsi
dan. Det var dags att börja studera 
ishockeyns ABC. Intensivare än nå
gon före honom och kanske även 
efter.

MP lade ned sin ishockey och 
Arne började samarbeta med DIF:s 
stora hockeyhövding Arne Gru
nander. 1955 bildades Serieförening
en Elitishockey och där blev Arne 
sekreterare året därpå. Sedan dröj
de det inte många månader förrän 
han även var djurgårdstränare.

Det var ett tränaruppdrag som 
Arne verkligen uppskattade. Och 
självklart måste det ha varit inspire
rande att få ta hand om dåtidens su
veräna hockeylirare i Djurgården. 
Tumba, Lasse Björn, Stoltzan, Lill-
Lulle, Tvillingarna och så vidare. 
Spelarna blev tydligen också inspi
rerade. Under Arne-epoken blev 
DIF svenska mästare 1958, 59 och 
60. Sedan fick Arne andra uppdrag, 

men av bara farten blev DIF mästare 
också de tre följande åren.

Arne blev Tre Kronors tränare vå
ren 1960, då han efterträdde den av
gående kanadensiske tränaren Ed 
Reigle.

Ed Reigle, ja. .. Några ord om ho
nom vore nog på sin plats. Efter 
VM-segern i Moskva 1956 träffade 
journalisten R:et Eklöw på somma
ren -57, en ung kanadick med meri
ter som spelare i NHL — Ed Reigle 
från Toronto. Han anställdes som 
tränare och skulle förhoppningsvis 
bli den grundligt ishockeykunnige 
person Sverige så väl behövde.

Ed blev en fullträff! Äntligen fick 
vi en som kunde lära oss förbättra 
skottekniken. Vi började få se på 
slapshot i svensk ishockey, men 
framför allt var det, vad R:et kallade 
ishockeyns ABC, taktik och organi
sation av spelet som han nu lärde 
ut. Det blev nya termer i hockeyn, 
forchecking och backchecking, 
boxplay och allt vad det heter. Men 
allt tar sin tid att lära och för säker
hets skull fick Ed bara delat ansvar 
som tränare/coach vid VM i Oslo 
1958.

Visst fanns det några av äldre 
generationers UK-gubbar som 
hade sina dubier beträffande det 
där med back- och forchecking. 
Våra motståndare från Kanada och 
USA började dock undra; vad nu 
då, kan svenskarna plötsligt spela 
boxplay när dom har en gubbe utvi
sad?

Tyvärr var det dock allt för många 
som då icke förstod vad Ed Reigles 
missionärsarbete betydde för svensk 
ishockeys framtid.

Men Eds lärljunge — Arne Ström
berg — fortsatte från och med 1960 
tränaruppdraget i vissheten att vi 
var på rätt väg. Att han gav Ed för
tjänsten till de kommande fram
gångarna bevisade han genom att 
han lät dela på sin guldmedalj från 
VM 1962 och överlämnade en halva 
till Ed!

När Ed Reigle startade sin revolu
tionerande hockeymission, fanns 
Arne med i bilden. Han fick ansva
ret att vara värd och översättare åt 
Ed. Självklart var detta ett önskelä
ge för den vetgirige och ambitiöse 
Arne. Här lades grunden till Arnes 
storhet som ishockeytränare och 
som gjorde honom till landets hit
tills störste i det gebitet. Ja, han 
hann bli känd och aktad i övriga de
lar av hockeyvärlden. Inte bara i Eu
ropa — inklusive mästarnas mästa
re Sovjet — utan även i USA och Ka
nada med sina NHL-lag, lyssnade 
man gärna och ofta på Arne Ström
berg from Sweden och hans teorier.

Eftersom jag satt i Ishockeyför
bundets uttagningskommitté (UK) 
på den tiden, 1956/57, och dessut
om var lagledare (manager som det

ju numera heter), hade jag möjlig
heten och nöjet att få samarbeta 
med Arne under många år. UK be
stod av fem ledamöter 1960. Dess
utom var Arne adjungerad. Jag kan 
lova att det var många och hårda 
diskussioner i gruppen när lands
lagen skulle nomineras. Arne var 
envis och frispråkig, men fick ändå 
inte alltid som han önskade. Natur
ligtvis på gott och ont. Enligt min 
mening fungerade det utmärkt. Det 
var rutinerade klubbledare som 
kände de aktuella spelarna väl, 
både som människor och spelare. 
Arne var aldrig långsint och dagen 
efter en uttagning var allt positivt 
igen.

Arne var en tuff och mycket 
ojuste back.

Hur Arne totalt lyckades under 
alla sina år som landslagets tränare 
vet de flesta; ett VM-guld (Colorado 
Springs), fyra VM-silver och två VM-
brons. Inget dåligt facit på elva års 
engagemang som ”betald dräng”, 
för att citera förbundsordföranden 
Helge Berglunds avskedsord i Ge
neve 1971.

Arne Strömberg blev aldrig för
bundskapten även om han de 3—4 
sista säsongerna av sin karriär var 
mer eller mindre enväldig, när det 
gällde att ta ut och leda landslagen. 
Först 1971/72 skrotades UK och för
bundet fick sin första förbundskap
ten — Billy Harris.

Största insatsen för svensk ishoc
key gjorde Arne dock som ledamot 
av Tekniska Kommittén. Han ledde 
rikskurser och elittränarkurser, 
kurser i distrikt och klubbar. Alltid 
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med en aldrig sinande energi och 
ett ofantligt förberedelsejobb. Han 
läste in all världens litteratur om is
hockey. Författade och skrev in
struktionsböcker, gjorde manus till 
filmer. Rörliga och stillbilder. Skrev 
artiklar i tidningar och tidskrifter. 
Någon semester var aldrig att tänka 
på för Arne. Var han någon gång le
dig gick i stället telefonerna varma.

Det började hända saker inom 
svensk ishockey när Arne satte fart. 
Vi har mycket att tacka honom för 
vad gäller hockeyns utveckling i 
Sverige. I går och ännu denna dag. 
Han är utan tvekan en av de allra 
största i ishockeyhistorien.

Vi har talat om Arnes ambition 
och envishet. Det fanns andra sidor 
hos honom också.

Temperament; kort stubin men 
lätt för att förlåta och släta över. 
Hans sätt att instruera; noggrant 
och detaljrikt. Han tyckte om att 
”måla” och beskriva i liknelser. Of
tast med underlivsanknytning. Jag 
minns till exempel när han talade 
om vikten att skjuta på mål när spe
laren hade läge inom skottsektorn 
— en triangel från förlängda mållin
jen och upp genom tekningspunk

terna i anfallszonen. ”Det är precis 
som när ni jagar trekanten hos era 
tjejer. Skjut för fan!”

När han var ute på resor med 
landslagen eller för att hålla före
drag släpade han alltid med sig 
massor av litteratur, filmer, skriv
maskin och ”tusen” par skor och 
lika många slipsar. Det blev alltid 
massor med övervikt på flyget och 
gick åt massor av bärare. Det glöm
des kvar mycket också!

Han var i selen dygnet runt. 
Snackade med ”Gud och alla män
niskor” och rumskompisen fick 
aldrig sova på nätterna utan fick 
snällt sitta och lyssna natten lång. 
Men det gällde att somna snabbt 
när man väl kom ned i bingen. Han 
kunde nämligen snarka också.

Om han aldrig blev trött? Jo själv
klart. Jag glömmer aldrig när han 
sent på natten, en gång långt borta 
i USA, plötsligt kom i håg att han lo
vat ringa till sin fru — Inga-Britt. 
Översvallande som alltid när han 
väl fick kontakt. Plötsligt hörde jag 
hur Inga-Britt skrek i andra änden: 
”Arne, Arne vart tog du vägen?” 
Arne hade somnat med luren i han
den.

Vid ett annat tillfälle — i Moskva 
— hade han sprungit runt på alla 
möjliga och omöjliga ställen i den 
stora staden, intervjuats i radio och 
TV, träffat sin vän Tarasov, tittat på 
en pojklagsmatch och pratat med 
andra tränare — förstås.

Väl återkommen till hotellet, någ
ra timmar före hemresan, möter 
han mig i hotellvestibulen. Jag hade 
varit ute och handlat lite prylar till 
familjen. Arne vaknade till: ”Var 
har du köpt det där? Kan du inte föl
ja med så jag får handla lite också?” 
Snäll som man är lovade jag det, 
men endast om Arne betalade taxin. 
Vi körde iväg och snart hade Arne 
förstås somnat. Väl framme vid af
fären väckte jag honom och sa att 
honom att betala. Han sträckte fram 
handen med pengar till chauffören, 
som gav växeln tillbaka. Men då 
hade Arnes hand försvunnit. Han 
hade somnat igen!

Sådan var han, den överallt otro
ligt populäre och omtyckte vännen 
Arne Strömberg.

Pelle Bergström, ishockeyledare sedan
1944.

Håkan Södergren
Av Jan Gradvall
På vintrarna i början av sjuttiotalet 
kunde man se något märkligt utan
för Stockholms stadion. Flera efter
middagar i veckan, då skolan slutat 
och då snön yrde i kvällsskymning
en, kom det en liten kille susande 
fram på trottoaren. Såg man honom 
på långt håll kunde man inte förstå 
hur han kunde ta sig fram så fort, 
såg man honom på nära håll förstod 
man bättre.

Killen åkte skridskor. På trottoa
ren. Mitt i Stockholm.

Många, inte minst de fotgängare 
han svischade förbi, frågade sig irri
terat vad det skulle bli av en sådan 
tokig jävel.

Tjugo år senare har vi svaret. Det 
skulle bli en världsmästare, en fler
faldig svensk mästare, en svensk
toppsetta och en av åttiotalets stora 
idrottsprofiler.

Men Håkan Södergren, 12, hade 
inga så storstilade planer när han 
släpade sin hockeytrunk på pendel
tåget in till stan.

Håkan växte upp i Rosersberg, en 
liten förort till Arlanda (om det ut
trycket tillåts), och brukade alltid ta 
tåget in till stan för att spela hockey. 
Han klev av vid Centralen, tog se

dan 55:ans buss upp till Stadion. 
Där bytte han om tillsammans med 
kompisarna och åkte sedan skrid
skor på trottoaren till Östermalms 
idrottsplats. Fast det var trist när de 
hade sandat, minns Håkan. Då var 
man ju tvungen att snöra av sig och 
gå hela vägen.

Samma år, 1971, fick Håkan Sö
dergren också ett avgörande ge
nombrott som ishockeyspelare. 
Han behövde inte längre ställa puc
ken på kant för att skjuta höjdare.

Killen åkte skridskor. På 
trottoaren. Mitt i Stock
holm.

— Det var en jävla känsla när man 
kunde dra upp dragaren lite så att 
den precis tog i nätet. Den magiska 
gränsen då man till och med kunde 
skjuta över sargen och upp i skydds
nätet. Och det kör jag fortfarande 
med var vi än spelar, man ska alltid 
pröva plexiglaset.

Att sikta högt har varit något av 
Håkan Södergrens valspråk under 
hela hans karriär. Med sin till synes 
outsinliga ”jävlar anamma”-reserv 
(koppla ledningar till Håkan när 
han är tänd, och vi kan lägga ned 
Barsebäck) och sina Dextrosol-pigga 
ögon har han kämpat och kämpat 
och kämpat — och han har också 
vunnit och vunnit och vunnit.

Fast inte alltid.
Hösten 1983, då han dessförin

nan sett till att Djurgården tog hem 
det mycket efterlängtade SM-guldet 
(Håkan gjorde ett av de avgörande 
målen i finalen mot Färjestad), blev 
Håkan Södergren plötsligt utsedd 
till hela Sveriges riksbuse.

AIK-klacken skanderade ”Söder
gren är en skithög” — vad Håkan 
skrek tillbaka kan vi bara gissa oss 
till (och det lämpar sig knappast 
heller i tryck) och det ena slagsmå
let avlöste det andra.

Ibland var det inte Håkans fel, 
ibland var det hans fel helt och hål
let.

I början av 1984 såg det ut att ljus
na något då Södergren hade stor 
del i att Sverige knep bronset i OS i 
Sarajevo. Håkan gjorde en sagolik 
styrning 6.59 in i tredje perioden 
mot Kanada, vilket betydde 2—0 till 
Sverige, och i Dagens Nyheter kun
de man dagen efter läsa rubriken: 
”Busen blev bronshjälte.”

Men det var inte slut med det. I ett 
par elitseriematcher mot ärkefien
den AIK våren 1984 brast det helt 
och hållet. Först gick han på Hans 
Norberg — och blev avstängd i tre 
matcher. Därefter knäckte han näs
benet på Mats Alba — och blev av
stängd igen.

Håkan fick därmed också en 
stämpel på sig som det skulle ta fle
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ra år att tvätta bort. Egentligen var 
det först 1987, då han fick Guldpuc
ken som ”Sveriges bäste ishockey
spelare säsongen 1986/87”, som 
Södergren återigen blev den helt 
vanlige Dr Jekyll han sedan dess 
förblivit.

Och när man träffar Håkan pri
vat, då är det nästan omöjligt att 
tänka sig att den här killen någon
sin varit arg.

”Snäll som en björn” må vara ett 
föga känt svenskt talesätt men det 
stämmer rätt bra in på Håkan.

Oavsett om man möter honom 
med ett hockeyspel emellan, eller 
bara stöter ihop med honom på kro
gen, blir man genast på bättre hu
mör och kan också ana den inver
kan han måste ha på ett hockeylag.

Aldrig ge upp, alltid ge det där lilla 
extra.

Det är säkert också det som är 
hemligheten bakom hans fram
gångar som hockeyspelare. Allsi
digheten, uppfinningsrikedomen.

När Håkan Södergren är som bäst 
kan man aldrig sätta fingret på vad 
det är exakt som gör honom så bra. 
Andra spelare är ”målskytten” el
ler ”den defensive taktikern”, Sö
dergren är bara — Södergren.

Och denne Södergren har fak
tiskt varit med om det mesta i en 
hockeyrink.

Han sprang omkring i skolan 
dagen efter och skröt med att 
han hade fått ett skott i huvu
det av Håkan Södergren.

Han har käkat Paraflex comp och 
blivit avstängd för doping.

— Alltihop var bara ett gigantiskt 
missförstånd. Djurgårdens läkare 
Bengt Gustavsson skrev ut för att 
hjälpa Håkan av med sina värk
problem i rygg och nacke, och hade 
”ingen aaaning om” att preparatet 
stod på dopinglistan.

Han har skjutit en puck i huvudet 
på en tioårig kille.

— Killen fick en spricka i pannbe
net, det sprutade blod och var fruk

tansvärt otäckt. Men killen själv var 
helnöjd. Han sprang omkring i sko
lan dagen efter och skröt med att 
han fått ett skott i huvudet av Hå
kan Södergren. Och hans 5-årige 
lillebror var jättebesviken att inte 
han också fått ett skott på sig.

Och han har nästan beställt en 
stor stark vid sargen.

— Det var i någon bortamatch vi 
spelade med Djurgården, jag tror 
det var i Holland, och vi spelade i en 
sanslös hall där det serverades öl 
nästan framme vid sargkanten. När 
vi så ledde med en 6—7 mål var det 
mycket frestande att glida fram och 
beställa en stor stark. Jag menar, se
gern var ju klar.

När vi så ledde med en 6—7 
mål var det mycket frestande 
att glida fram och beställa en 
stor stark.

Däremot har han inte ätit hugg
orm.

När Leif Boork tvingade ut spelar
na på sin notoriska dödsmarsch där 
de fick livnära sig på jord och hug
gorm, var Håkan Södergren den 
ende som vägrade.

— Jag gick direkt och letade upp 
första bästa telefonkiosk, ringde 
hem till mamma och bad att hon 
skulle komma och hämta mig. Jag 
kan bara inte med sånt där.

Och så vidare.
Man skulle också kunna nämna 

Håkan Södergrens odödliga bidrag 
till svensk populärmusik, hockey
örhänget Nu tar vi dom, man skulle 
egentligen kunna nämna hur myc
ket som helst.

Med Håkan Södergren fortlever 
de färgstarka djurgårdstraditioner
na. Han har axlat Sven Tumbas fall
na entertainer-mantel. Och han har 
börjat ge Rolle Stoltz en match från 
kommentatorbåset.

Jan Gradvall, frilansjournalist bl a för 
Slitz och Nöjesguiden, författare till 
Bordshockeybibeln.

Olle Tandberg
Av Torbjörn Säfve
Det har skrivits en hel del om Sveri
ges största tungviktsboxare, inte 
minst om Olle Tandberg. Vid sidan 
av Ingemar Johansson, min egen 
barndoms idol, och Harry Persson, 
min pappas barndoms idol, rankas 
ju Olle som en av De Tre Odödliga i 
proffsboxningens svenska akade
mi. Våra andra tungviktare räknas 

som vanliga dödliga, de må heta 
Johnny Widd eller Thörner Åsman 
eller Lillen ”Viking” Eklund. Kring 
Harry, Olle och Ingemar kretsar en 
legendens aura. Det vibrerar kring 
deras namn.

Olle Tandberg brukar beskrivas 
som den ”snälle och tekniske” i 
trion, medan HP beskrivs som ”ur
stark och oslipad” och Ingemar 
som ”smart och explosiv”. Kanske 
har karaktäriseringarna fullt fog för 
sig. I levande livet har jag bara haft 

Han var, kort och gott, den 
troligen bästa amtörtungvik
taren i världen åren 1937—40.

möjlighet att se Ingemars matcher 
med egna ögon, de övriga två är 
mera mytiska gestalter som formats 
av beläsenhet. Jag såg aldrig Olle 
Tandberg slå Joe Baksi den 6 juli 
1947, men jag minns att det var fest
lig stämning den dagen. Jag fyllde 
sex år då och nyheten om segern 
över Baksi meddelades via radion
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även hemma i Luleå. Det var nog 
min barndoms gladaste födelse
dag. Jag hade idel tråkiga före och 
efter.

(Det slår mig, just som jag skriver 
detta, att min positiva syn på box
ningen kanhända grundlades re
dan då — genom Olle Tandbergs 
försorg. Det dröjde visserligen 
ända till 1955 innan jag började 
praktisera sporten, men bakom 
varje början ligger en fördold orsak 
som kan ha planterats långt tidiga
re. Ursäkta den psykologiserande 
parentesen.)

Med hjälp av min beläsenhet i 
historia ska jag nu berätta om Olle 
Tandberg. Jag ska inte berätta på 
det vanliga sättet, som i regel hand
lar om de enstaka matcherna mot 
Sys, Baksin, Maxim och Walcott — 
utan jag ska sätta in Olle i hans poli
tiska sammanhang. Det har ingen 
gjort hittills, vad jag sett. Orsaken 
till att jag gör det är att en boxare 
aldrig kan särskiljas från sin tid. 
Man kan säga att en boxares ”stor
het” respektive ”litenhet” i högsta 
grad beror på den politiska verklig
heten runt honom. Jag tror att det är 
särskilt tydligt i fallet Tandberg.

Som amatör och DIF-boxare var 
han utan tvivel det klarast skinande 
”ljus” vi haft i ringen någonsin här 
i landet. Efter bara tre års träning 
deltog han i Berlinolympiaden 1936 
och slog den amerikanske storfavo
riten Olivier i första matchen, varef
ter han diskutabelt bortdömdes 
mot ungraren Nagy. Guldmedaljö
ren, tysken Runge, fick redan året 
därpå smaka på det svenska fyn
dets konster under EM i Milano: i 
finalen lekte Olle med Runge som 
en katt leker med råttan. Två år se
nare erövrade Olle en ny EM-
guldmedalj genom att slå Runge i 
semifinal och italienaren Lazzari i 
final. Däremellan vann han sjutton 
landskamper och deltog i världs
delskampen Europa—USA 1940. 
Han slog jänkarnas tungviktsanka
re i både Chicago och Nashville. 
Han var, kort och gott, den troligen 
bäste amatörtungviktaren i världen 
åren 1937—40. Av de 120 matcher 
han gick, förlorade han endast sex. 
Det är ett synnerligen meriterande 
faktum. Bland den tidens amatörer 
var det bara Joey Maxim (som gick i 
lätt tungvikt) som kunde konkurre
ra någorlunda med Olles statistik: 
Maxim hade 115 segrar av 130 möj
liga.

I det läget borde Olle ha stannat i 
USA. Han skulle sannolikt ha dri
vits fram, med hjälp av skickliga 
proffstränare, som utmanare till Joe 
Louis — som innehade VM-titeln 
sedan 1937 och skulle behålla den 
tolv år framåt. Jag påstår inte att 
Olle skulle ha slagit Louis, men jag 
påstår att han sannolikt kunnat bli 

en fullt kvalificerad utmanare.
Det blev han aldrig.
Det som har fascinerat mig i fallet 

Tandberg är att han valde att bli 
proffsboxare i ett Europa som styr
des av den aggressiva nazismen. 
Jag hade till nöds förstått hans val, 
om han blivit underkastad en gar
vad och metodisk tränare i Sverige 
— men det fanns ingen sån tränare. 
Olle förblev amatör i sin stil, även 
när han boxades för pengar. Den 
enda kvalitativa höjningen i hans 
träning var att han ”utsträckte” sin 
kondition från tre till femton ron
der. I övrigt var han densamme 
som tidigare. Det förbluffar mig att 
hans ”manager” inte förstod skill
naden mellan amatör och proffs. 
För denne mystiske figur måste Pu
gilism ha varit ett enkelt och osam
mansatt begrepp. Vad värre är: 
boxningens förhållande till verklig
heten var honom också främ
mande.

Som många svenska affärsmän 
hade Olles ”manager” Holmstedt 
livliga förbindelser med nazisterna 
i Tyskland — och Olle var för ho
nom en vara som han kunde salu
bjuda i Berlin. Redan i mars 1941 
går han upp mot Jakob Schönrath 
(efter att ha stoppat samme man på 
knockout i sjätte ronden i debuten i 
Göteborg två månader tidigare) och 
vinner överlägset på poäng efter 
åtta ronder. Den tyska ”markna
den” har därmed öppnats för 
Homstedt även på detta affärsom
råde. Medan tyskarna ockuperar 
Jugoslavien och Grekland under 
blodiga orgier, kliver Olle in i ring
en i Berlin igen och slår ut Heinz 
Sendel. Samma dag hittas författar
innan Karin Boye död utanför 
Alingsås. Hon har begått självmord 
i sorg över att Grekland fallit i nazis
mens händer.

För denne mystiske figur 
måste Pugilism ha varit ett 
enkelt och osammansatt be
grepp.

Hos Holmstedt finns ingen sorg. 
Han är affärsman. Hos Olle finns — 
vad? Undran? Eller ägnar han sig 
hundraprocentigt åt ensam träning 
utan professionell tränare?

Jag vet inte vad han tänker. Han 
har aldrig sagt det. Han väljer att 
lita på sin ”manager”. Han vet att 
Danmark och Norge slukats av na
zismens krigsmaskin (han läser ju 
tidningar) och han vet att halva 
Frankrike, Belgien, Holland och 
Polen med flera territorier befinner 
sig i samma eländiga situation. Och 
han vet säkert också att Mussolinis 
fascister behärskar Italien och Fran
cos fascister Spanien. Han lever i ett 
Europa som tycks ägas av Hakkor
set och Risknippet.

Sommaren 1941 erövras Kreta av 
tyska flygare och fallskärmsjägare. 
En av de tyska jägarna är exvärlds
mästaren och regerande Europa
mästaren Max Schmeling. Vid an
fallet mot Kreta skadas han och 
meddelar att EM-titeln därmed är 
vakant. Förmodligen blir denna ny
het ett ”Sportsligt” skäl att fortsätta 
karriären som den börjat. En vakant 
titel är begärlig. En titel betyder 
mångdubblade gager för en boxare. 
Så ock för en manager och för en 
promotor. Titelinnehav är den eko
nomiska ”moroten” inom proffs
boxningen.

Så kommer, strax efter Kreta, det 
väldiga angreppet mot Sovjetunio
nen. Tyskland i allians med Finland 
och Rumänien invaderar skonings
löst Vitryssland, Karelen och Ukrai
na. Denna mäktiga manifestation 
imponerar stort på Sveriges över
klass och byråkrati, så stort att man 
genast hjälper nazisterna med tran
siteringar. På våra järnvägar trans
porteras tyska soldater från Norge 
till Finland ”under för svensk suve
ränitet betryggande former” (som 
det heter i regeringens kommuni
ké). Detta sker fastän SS avrättar 
fackföreningsfolk i Oslo och ett na
zistattentat mot tre svenska jagare i 
Hårsfjärden skördar 33 människo
liv. De samtidiga massarkebuse
ringarna i Prag behöver vi kanske 
inte nämna? Nej, vi hade nog tydli
ga tecken på barbariet på nära håll.

Tecknen ignorerades, inte bara 
av ”manager” Holmstedt. Mitt i 
det brutala uppsvinget för nazis
men boxas Olle i Berlin och slår 
Kurt Joost på knockout. En vecka 
senare utvidgas världskriget och 
blir totalt: japanerna anfaller nämli
gen den amerikanska flottbasen 
Pearl Harbor på Hawaii och därmed 
dras USA, Kanada, England och 
Australien in i den militära styrke
mätningen. Det hårdnar. För att 
rensa ut alla engelskvänliga ele
ment ur Norge tillsätter nazisterna 
Quisling som ministerpresident. 
Ett stort antal norrmän avrättas och 
judeförföljelser igångsätts.

Kanske kan man spåra en olust 
hos Olle inför detta — i hans match
resultat. Han tränar som tidigare, 
men han verkar ha förlorat den rät
ta geisten. I februari 1942 möter han 
Arno Kölblin, som fem år tidigare 
innehaft EM-titeln, och når endast 
oavgjort. Tre månader senare blir 
han poängbesegrad av den gigan
tiskt storvuxne och långsamme ve
teranen Walter Neusel, som varit 
proffs mer än tio år och tagit grund
ligt stryk av både Primo Camera 
och engelsmannen Tommy Farr. 
Ett par månader senare åkte Olle till 
Rom och blev utboxad i tio ronder 
av italienaren Luigi Musina, som 
ståtade med EM-titeln i lätt tung
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vikt efter att ha slagit den svage tys
ken Vogt.

Efter förlusten mot Musina var 
Olle helt overksam hösten 1942 och 
våren 1943. Han borde ha följt vår 
stjärnlöpare Gunder Hägg, som 
reste till USA för att tävla och slå 
nya världsrekord. I stället stannade 
han på hemmaplan, till synes med 
handskarna på hyllan. Han hade 
bakom sig ett bra debutår och ett 
svagt andraår som proffs — och ing
et tredje år framför sig. .. Den tyska 
”marknaden” var stängd, likaså 
den italienska. En vändning hade 
nämligen skett: vid Stalingrad lik
viderades cirka en kvarts miljon 
tyskar efter lång instängning och de 
allierades trupper hade samlats i 
Nordafrika för landstigning på Si
cilien. Den tidigare entusiasmen för 
Hitler och Mussolini svalnade. Jag 
inbillar mig att Olles tidigare entu
siasm för sin ”manager” svalnade i 

samma grad. Hur som helst var inte 
Holmstedt den drivande kraften 
bakom Olles återkomst till ringen 
den 30 maj 1943, då han på Stadion 
i Solna mötte belgaren Karel Sys om 
den vakanta EM-titeln. Promotorn 
för arrangemanget var i stället ra
cerbilisten Verner Hansson, som 
hade flera affärsmän med god näsa 
i bekantskapskretsen. ”God näsa” 
betyder att de opportunt undvek att 
blanda in direkta tyska eller ita
lienska intressen i matchen.

Rent resultatmässigt (sportsligt) 
borde Neusel och Musina ha gjort 
upp om den vakanta titeln. Belga
ren Sys hade som främsta merit 
femton oavgjorda ronder om EM i 
lätt tungvikt 1937 mot landsman
nen Gustave Roth. Förutom den 
”halvsegern” hade han figurerat i 
titelsammanhang även i tungvikt 
två år senare, då han grundligt 
poängbesegrades av österrikaren 

Heinz Lazek. (Därefter knockades 
Lazek av Adolf Heuser, som i sin 
tur knockades av Schmeling som
maren 1939.) Hur som helst rubrice
rades matchen mellan Olle och Sys 
som gällande EM-titeln i tungvikt 
och vi lär knappast få veta hur mat
chen kunde få sån dignitet. Olle 
hade varit passiv i tio månader och 
Sys hade sannerligen inte vunnit 
den stora publikens gehör.

I alla fall kom Olle snabbt i skaplig 
form och poängvann efter femton 
ronder. Jag vet inte om segern var 
rättvis (det råder delade meningar 
om det), men jag vet att den i så fall 
var så knapp att belgaren garantera
des en omedelbar returmatch på sin 
hemmaplan i Bryssel. Returen 
vanns överlägset av Sys. Och där
med var det återigen slutboxat för 
Olles del. I nästan två år gjorde han 
uppehåll. Det gjorde alla boxare i 
Europa.

När krutröken skingrats 
återupptogs proffsboxningen 
så småningom.

Nazismens dödskamp omöjlig
gjorde alla idrottsliga kamper i 
Europa. De flesta någorlunda all
mänbildade människor känner till 
processen, från det desperata 
bombregnet över England och Ge
stapos klappjakter till de ryska 
stridsvagnarnas inträngande i Ber
lin och Hitlers självmord. Det gavs 
inget utrymme för boxningsbravader 
i ett sånt brinnande inferno.

När krutröken skingrats, åter
upptogs proffsboxningen så små
ningom. Nu blev det för första 
gången möjligt för Olle att tampas 
med de brittiska kollegerna. Men 
han var otränad till en början, för
ståeligt nog. Comebackmatchen 
mot Eddie Phillips hösten 1945 slu
tade med poängnederlag efter åtta 
ronder och återkomsten på hem
maplan (Stockholm) mot Jock Por
ter blev en eländig tillställning, där 
den stackars Porter gjorde 21 golv
syningar och den stackars Olle plå
gades av att inte kunna avgöra med 
snärt. Något bättre gick det mot 
skotten Ken Shaw och riktigt bra 
gick det mot Jack London, som strax 
innan förlorat brittiska imperietiteln 
till Bruce Woodcock. Segern över 
London bäddade för en titelmatch, 
dock inte EM utan SM. Sverige 
hade tre aktiva tungviktare i proffs
lägret, så det var inget konstigt i att 
arrangera proffs-SM i klassen. Olle 
vann titeln genom att poängslå Nis
se Andersson över femton ronder 
och sedan stoppade han bärsärken 
John Nilsson i nionde ronden. Med 
det bevisade han vem som var herre 
på täppan här hemma. Men samti
digt bidrog han till den häftigt upp
blossande debatten om boxningens
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skaderisker. Nilsson hade tre må
nader före matchen mot Olle knoc
kats brutalt av engelsmannen Fred
die Mills i Brighton och han verkade 
uppsläppt i ringen alldeles för 
snabbt igen när han hjärnskakades 
ordentligt i en långt utdragen pro
cedur av Olle. Kritiken kryddades 
dramatiskt av ett dödsfall i Malmö 
två veckor senare, då den franske 
boxaren Beneto knockades av fin
ländaren Purho i lätt tungvikt och 
avled på sjukhuset morgonen efter.

Dock: Olle var på hugget, kanske 
för första gången ordentligt som 
proffs. Inför matchen mot Luigi 
Musina i februari 1947 var han lad
dad och inspirerad som sällan förr. 
Musina hade ju slagit Olle en gång i 
Rom, när italienaren var nybliven 
Europamästare i lätt tungvikt. Nu 
hade han vuxit till sig och gjort sen
sationell comeback i tungvikt. Sen
sationen bestod i att han knockat 

Olle Tandberg mot Joe Baksi 1947.

exvärldsmästaren Primo Camera i 
Milano och därmed stoppat ”Vand
rande Alpens” boxningskarriär de
finitivt och tvingat giganten till fri
brottningens estrader i stället. Olle 
var revanschsugen och gjorde en 
utmärkt match. Musina tog slut i 
rond 8. Praktformen stegrades. Två 
månader senare slog han ut Heinz 
Lazek i första ronden.

Detta observerades av Edwin 
Ahlqvist, den ende duktige box
ningsmanager Sverige någonsin 
haft. Han hade erfarenhet av USA 

och visste att det var där guld kun
de täljas. Han hade studerat The 
Rings ranglista och finnit att de två 
främsta utmanarna under världs
mästaren Joe Louis hette Joe Wal
cott och Joe Baksi. Den sistnämnde 
befann sig just i England, där han 
spektakulärt sopat golvet med både 
Freddie Mills och Bruce Woodcock. 
En skickligt formulerad förfrågan 
till Baksis manager avgjorde saken: 
den 6 juli 1947 kliver Baksi in i ring
en på Solna Stadions fotbollsplan 
för att ”kamma hem lite extra kaffe
pengar”. Baksi trodde på en enkel 
och lättvindig seger i första eller 
andra ronden. Han bedrog sig illa. I 
sitt livs toppform gladde Olle över 
fyrtio tusen åskådare med att utma
növrera den alltmer frustrerade 
jänkens tjurrusningar. Det var en 
matadors närkamp med en tjur. 
Visserligen stupade inte tjuren, 
men hans horn (särskilt vänterkro
ken) visslade förgäves i luften gång 
på gång. Jag har läst motstridiga re
portage från Baksimatchen, men 
även om oavgjort hade varit ett kor
rektare domslut återstår det faktum 
att Baksi inte på långt när lyckades 
imponera som han gjort mot Eng
lands främsta stjärnor. Olle visade 
sig ha förmågan att tämja en råbar
kad slugger och dessutom en högt 
rankad sådan. Den segern kan man 
aldrig ta ifrån honom.

I sitt livs toppform gladde 
Olle över fyrtio tusen åskå
dare med att utmanövrera 
den alltmer frustrerade jän
kens tjurrusningar.

Vägen till USA låg öppen — och 
mitt i vägen ställde sig en gammal 
bekant, ”managern” Holmstedt. 
Hur han överlevt i bakgrunden un
der Olles framgångsrika comeback, 
det vet jag inte. Men nån sorts kon
trakt måste ha förelegat, som band 
Olle till honom. Annars skulle gi
vetvis Edwin Ahlqvist varit den na
turliga följeslagaren på resan ”over 
there”. Det är för mig fortfarande 
oklart, trots Ahlqvists memoarer, 
hur Holmstedt kunde ha ”första 
tjing” på Olle fastän det var Ahl
qvists förtjänst att Olle alls placerats 
i den högsta utmanareliten. Det är 
ytterligare ett mysterium i fallet 
Tandberg.

Det gick inte så bra i USA-debu
ten. Den legendariske auktoriteten 
Nat Fleischer skrev i The Ring: ”Ef
ter att ha sett Tandberg plumsa ge
nom tio ronder av amatörmässig 
boxning i Madison Square Garden i 
sin amerikanska debut mot Joey 
Maxim, inför 10488 fans som beta
lade 43670 dollar, undrar man hur 
den långe svensken besegrade Joe 
Baksi för att bli en internationell fi
gur inom boxningen. Olle överty

gade New York-borna att han är lite 
mer än en god amatör. Han har inte 
förbättrats sen han boxades som 
amatör i Chicago 1940.” Det var en 
skarp avsågning, som följdes av att 
Nat Fleischer tog bort Olles namn 
från ranglistan.

Hur sann är Fleischers beskriv
ning?

Den omständigheten att en av de 
tre poängdomarna gav sin röst åt 
Olle, borde stämma till eftertanke. 
Joey Maxim var en Fred Astaire i 
kortbyxor, den skickligaste dansö
ren i lätt tungvikt, superb defensiv
boxare. Att den surmulne Fleischer 
fann Olle plumsig och amatörmäs
sig i så extrem grad, det hade säkert 
med Maxim att göra — inte med 
Olle. Fler än en motståndare hade 
känt sig fånig och klumpig mot 
Maxim, särskilt tungviktare. Joe 
Walcott, exempelvis, hade lurats 
totalt av Maxim tio ronder 1946. Ett 
halvår senare fick Walcott re
vanschchans och lyckades ta hem 
en knapp poängseger. I tredje mö
tet dem emellan hade Walcott äntli
gen lärt sig läxan och vann stort. Så 
hade det troligen blivit med Olle 
också — om han fått revansch
chans.

Det fick han inte. Tvärtom förpas
sades han till förmatchboxarnas re
vir och fick harva mot ordinära slag
påsar som Hafer och Spagnolo. Jag 
tror att en duktig manager skulle ha 
ordnat en retur mot Maxim och jag 
tror att Olle skulle ha vunnit den. I 
stället dribblas Olle bort från peng
arna och ”managern” Holmstedt 
skrapar ihop till en båtbiljett hem. 
Den alltför snabbt påtänkta hemre
san kom i fel tid dessutom, vilket vi
sade sig när Joe Louis abdikerade 
från tungviktstronen mindre än ett 
år senare. Hade Olle varit kvar i 
USA och matchats förståndigt, 
kunde han ha deltagit i ”kvalan
det” till den vakanta titeln. Nu blev 
det så att Ezzard Charles slog Maxim 
knappt på poäng i ”semifinalen”, 
medan Walcott gick direkt från ett 
knockoutnederlag mot Louis till 
”finalen”. Charles vann den va
kanta titeln efter en jämn och hård 
drabbning.

Hemma i Sverige betraktades 
situationen dystert av Edwin Ahl
qvist. Ändå smidde han optimistis
ka planer: att antingen ta över 
Maxim för nödvändig revansch el
ler låta budet gå till den ojämne 
Walcott, som förlorat sina två se
naste matcher men ändå kvarstod 
som förste utmanare på världslis
tan. En seger över Maxim skulle 
inte smälla speciellt högt, eftersom 
Maxim opererade huvudsakligen i 
lätt tungvikt. Men om Olle kunde 
slå Walcott på ett mera övertygande 
sätt än Charles hade gjort, då öpp
nade sig nya möjligheter igen.. .
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Det var drömmar, kanske provo
cerade av det skenbara åldrandet 
hos Walcott. Den svarte ringräven 
var 35 år fyllda och rimligen ”over 
the hill”. Han var inte ”over the 
hill”, han var tvärtom på väg upp
åt. Två år senare satt han med VM-
kronan på huvudet... efter att ha 
kvalificerat sig för titelmatch igen 
genom att knocka bland andra Olle.

Vi behöver inte uppehålla oss vid 
Olles nederlag mot Walcott. Det har 
skrivits så mycket om det. ”Han föll 
raklång som en fura med nacken 
mot nedersta ringrepet” etcetera. 
Det är bara att konstatera att där tog 
karriären slut. Det kunde ha blivit 
en helt annan karriär, om där hade 
funnits en klok rådgivare som från 
början kunnat tyda tidens tecken 

och systematiskt skolat vår briljan
taste amatör till vårt briljantaste 
proffs.

Det fanns förutsättningar.

Torbjörn Säfve, författare och fd boxare.

Elisabeth 
Thorsson
Av Bengt Grive
Elisabeth Thorsson heter Djurgår
dens framgångsrikaste idrottskvin
na genom tiderna. I varje fall om vi 
räknar antalet SM-tecken. Hon er
övrade sammanlagt 13 mästerskap i 
bordtennis, lika många som sin 
manlige djurgårdskollega Björne 
Mellström. Dessa båda erövrade för 
övrigt tre SM tillsammans i mixed 
dubbel. Elisabeth vann också SM i 
lag, dubbel och singel. Redan som 
16-åring vann hon singeltiteln både 
som junior och senior. 1960 vann 
hon för andra gången en nervpir
rande SM-final, där jag satt som 
rådgivare och sekundant i ett hörn 
och förtvivlade över den ena missa
de matchbollen efter den andra. 
Om jag inte minns fel vann Elisa
beth till slut med 28—26 i skiljeset 
över Britt Andersson från Nässjö.

Första gången jag träffade Elisa
beth eller Tette, som hon hette i 
uppväxtåren, var hon elva år. Jag 
hade blivit rekommenderad att 
söka upp henne i hemmet i Rasbo 
utanför Uppsala för att på ort och 
ställe slå några bollar mot denna in
tresserade flicka och eventuellt ta 
hand om en verklig bolltalang. Jag 
kände hennes styvfar, hovsånga
ren Martin Öhman, som spelade 
pingis till husbehov mest varje dag 
och som med all rätt gick under epi
tetet bordtennisens supporter num
mer 1. Elisabeth hade en äldre bror, 
Sten-Olof, som var riktigt bollbegå
vad och som redan hade börjat täv
lingsspela hos Vesta i Uppsala.

Jo, Elisabeth var en talang. Det 
fick jag omedelbart klart för mig när 
jag såg henne öva bollskola mot en 
vägg med fyra gummibollar i luften 
samtidigt. Vid pingisbordet som 
var alldeles för högt för henne ägna
de hon sig åt någon slags ping-pong 
men med en lust och förmåga att re
turnera alla bollar med skruv. Hon 

kunde redan skära bollen med viss 
ackuratess och snits och redan efter 
ett par timmars lektion hade jag 
också fått henne att någorlunda rätt 
utföra ett forehandslag.

Jag kom tillbaka flera gånger till 
hemmet i Rasbo och efter knappt 
två år anmälde jag henne till en ny
börjarturnering för flickor i Eriks
dahlshallen.

Elisabeth vann varje match utan 
att förlora något set. Hon bollade 
mest med en stark underskruv som 
var förgörande för motståndarna 
och då och då slog hon in en välpla
cerad forehand.

Tre år senare var hon svensk mäs
tarinna alla kategorier och lands
lagsspelare. Under flera år var hon 
landets skickligaste spelare tillsam
mans med Birgitta Tegnér (syster 
till DIF:s Signhild Tegnér). Elisa
beth blev även nordisk mästarinna i 
singel.

Vid pingisbordet som var all
deles för högt för henne ägna
de hon sig åt någon slags 
ping-pong.

Hon blev allt säkrare i sitt för
svarsspel och anfallsvapnet som 
var en solid forehand kunde hon 
placera var som helst på motstånda
rens bordshalva. Trots intensiv och 
flitig träning lyckades hon aldrig 
öva upp sig på backhandsidan. Där 
fick hon nöja sig med att lita på sin 
säkerhet och den starka underskru
ven. Hon fick aldrig fart på sitt 
backhandslag och det var det som 
hindrade henne att nå den absoluta 
eliten. Hon kunde vinna det mesta i 
Norden men i matcher mot unger
skor och rumänskor var hon chans
lös. De höll ett något högre tempo 
och det innebar att Elisabeth och de 
övriga svenskorna fick dansa efter 
deras pipa.

Elisabeth slutade efter några in
tensiva pingisår. Men takterna satt i 
länge. När hon träffade sin blivan
de make, tennisstjärnan Jan-Erik 
Lundqvist, som också hade spelat 

lite pingis i plugget, var denne 
övertygad om att hans kunnande 
skulle räcka till för att besegra Elisa
beth. Det slutade med att fru Lund
qvist kunde lämna tio bollar i för
gåva och ändå vinna.

— Jag går på hennes underskruv 
mest hela tiden, sa Janne, som i stäl
let lärde upp sin Elisabeth till en 
hygglig motionsspelare i tennis.

Bengt Grive, sportjournalist, sedan 
1960 på Sveriges Television, svensk 
mästare i bordtennis.
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Hans och Stig 
Tvilling
Av Torbjörn Althén
”Sveriges historia är dess allmo
ges.” Så sa en gång Vilhelm Mo
berg och uttalade därmed sin kate
goriska dom över svensk historia, 
som han menade endast gav plats 
för kejsare, kungar och annat fint 
folk. Och kanske hade Moberg rätt i 
en del av sin kritik. Men hade han i 
stället granskat idrottshistorien, så 
hade han funnit det motsatta för
hållandet. Svensk idrottshistoria i 
allmänhet och Djurgårdens IF:s i 
synnerhet innefattar ett flertal mag
nifika personligheter — vi må sen 
kalla dem kungar, grevar eller baro
ner. En del av dem har redan under 
sin livstid närmast antagit mytiska 
proportioner, blivit legend och 
upphöjda idrottshjältar — stjärnor 
som blivit stjärnbild. En sak har de 
alla gemensamt: idrottspubliken 
känner och älskar dem alla!

Själv hade jag förmånen att som 
ung, nymornad ishockeyspelare få 
träffa två av Djurgårdens verkligt 
stora idrottsprofiler, tvillingbröder
na Hans och Stig Tvilling. Det var 
en kväll 1962, i stockholmsförorten 
Årsta. Kvartersgänget hade årsmö
te och ambitiösa ledare hade tagit 
kontakt med djurgårdslegendarer

Hasse t v och Stig t h.

na, som generöst ställde upp för att 
lyckliggöra oss hockeygrabbar. Jag 
var tolv år den gången och glömmer 
aldrig mötet med tvillingarna. Om
tumlad och med mina första två 
autografer i fickan gick jag hem se
nare på kvällen, Djurgårdare för all 
framtid.

Tjugoåtta år senare träffar jag 
Hans Tvilling igen. Han bor fortfa
rande kvar i Traneberg, alldeles in
vid Djurgårdens första hemmaplan, 
där allting en gång började. Vi skul
le egentligen ha varit tre men Stig 
saknas. Han avled hastigt 1989, en
dast 61 år gammal. Det kom totalt 
oväntat. Ingen kunde ana att det 
skulle gå så fort. Kanske övervärde
rar gamla idrottsmän sin fysiska ka
pacitet och bortser från kroppens 
larmsignaler. Stig var fysiskt aktiv 
in i det sista, motionerade, spelade 
tennis. Hans berättar att Stig fortfa
rande långt upp i femtioårsåldern 
var aktiv idrottsman. Han tränade 
och spelade ishockey i Nyköping, 
åkte bil från Stockholm till varje trä
ning och match, hämtade upp spe
lare. Aldrig missade han en trä
ning, låg alltid först i spåret och spe
lade dessutom i två kedjor under 
match.

För Hans, som hela tiden under 
den aktiva karriären och därefter, 
hade en mycket nära och personlig 
relation till brodern, kom dödsbu
det som en chock. Det fanns ju så 
mycket att prata om. Stig hade all

tid synpunkter, följde noga Djur
gårdens framfart på arenorna. Han 
gladdes med spelarna i framgång 
och led med dem i motgång. Ibland, 
berättar Hans, stängde vi av radion 
när djurgårdsspelarna var illa ute.

Förvisso var Hans och Stig lika 
som bär till utseende och spelsätt, 
lika outtröttliga och lika skötsam
ma. Ändå var de olika till karaktär 
och sinnelag. Men att de var bröder 
och dessutom så intimt förknippa
de med varandra var en viktig för
del i de kollektiva sporter de utöva
de. De kände varandra utan och in
nan på planen, och de umgicks 
också vid sidan av den. Alltid upp
muntrade de och sporrade varand
ra, men ifrågasatte också kritiskt 
varandras insatser.

I avbytarbåset kunde de 
ibland vara som hund och 
katt.

Hans var den tystlåtne av dem, 
diplomatisk och avvaktande me
dan Stig var mer framfusig, ettrig, 
mera envis. Stig ”skällde” alltid 
mest. I avbytarbåset kunde de 
ibland vara som hund och katt. När 
någonting gick galet underlät inte 
Stig att påpeka detta för Hans. Det 
gick väl an så länge Stigs kommen
tarer gick ut över brodern, men när 
andra kedjekamrater utsattes för 
Stigs beska synpunkter, grep Hans 
in och satte stopp för vidare me
ningsskiljaktigheter. Tråkningarna 
gjorde ofta verkan och gav hela ti
den bröderna en unik känsla av 
samhörighet. De kände varandra 
alltför väl och någon ovänskap 
märktes aldrig.

Hans och Stig Tvilling är utan tve
kan Sveriges mest omskrivna och 
omtalade idrottsbröder. Tvättäkta 
tvillingar, lika som bär och hart när 
omöjliga att skilja på. Många var de 
journalister som under framgångs
åren på 50-talet i otaliga intervjuer 
sökte reda ut vem som egentligen 
var vem av bröderna. Inte sällan 
hände det att en stackars förvirrad 
reporter, efter en stunds utfrågan
de av den han trodde var Stig, fann 
sig intervjua Hans, och tvärtom. De 
var så lika att inte ens lagledaren för 
juniorlandslaget i ishockey, som 
tillbringade en vecka tillsammans 
med tvillingarna, kunde avgöra 
vem som var vem.

Redan när man första gången såg 
bröderna i aktion — först i fotboll 
och sedan i ishockey — stod det 
klart att de med sitt medfödda boll
sinne och sin bländande teknik 
skulle bli storstjärnor i båda spelen. 
Man kunde helt enkelt inte ta ögo
nen från dem.

Tidigt på 50-talet dominerade 
tvillingarna Djurgårdens fotboll i 
samma grad som de dominerade is
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hockeyn. De blev de stora namnen i 
Djurgårdens lag, alltid uppmärk
sammade för sin stora spelskicklig
het och lekfulla elegans.

I en intervju 1951 i Rekord-Maga
sinet kunde Hans, 22 år gammal, se 
tillbaka på en blixtsnabb karriär i 
den högsta fotbollssocieteten. Brö
derna hade blivit uttagna till sin 
första landskamp i fotboll och en 
pojkdröm hade plötsligt gått i upp
fyllelse.

Det hela började i mitten av 30-
talet, då bröderna huserade med en 
liten gummiboll utanför husknuten 
i Traneberg. Som alltid bland små
grabbar var fotbollsspelet tämligen 
oorganiserat och en och annan tra
sig fönsterruta blev resultatet av de
ras härjningar. I skolan blev det mer 
organiserat bollspel, men det var 
egentligen först när de började spe
la med kvarterslaget Comet som det 
roliga började.

Så småningom blev det fotboll i 
Ulvarna, som på 40-talet höll till i 
Stockholmsserien och sannerligen 
inte var någon dålig plattform för 
spel i de högre divisionerna. Fram
gångsrikast blev de i Westermalms 
hockeylag. Westermalm var en li
ten men ambitiös förening som 
fostrade spelare av mycket hög 
klass. Två år i rad blev de junior
mästare i föreningen, vilket på den 
tiden var något tämligen unikt. 
Dessutom vann Westermalm senior
serien i klass 1 med sitt juniorlag.

Det märkliga med dem var 
att de tycktes ha någon slags 
övernaturlig, telepatisk för
måga.

Det blev i alla fall Djurgården till 
sist. Föreningen var först på plan, 
men den gången gällde det inte fot
boll utan ishockey. Man tänkte res
taurera sitt med åren något skamfi
lade ishockeylag och snart upptäck
tes att bröderna var lika begåvade 
med trissan som med bollen. Och 
snart upptäckte publik, ledare och 
journalister tvillingarnas individu
ella skicklighet. De kunde strängt 
taget göra vad som helst med puck 
eller boll. Samspelet på planen var 
deras absoluta styrka och dessutom 
var de lagspelare som få.

Det märkliga med dem var att de 
tycktes ha någon slags övernaturlig 
telepatisk förmåga. De fann alltid 
varandra på planen. Hans spelade 
till Stig och Stig spelade tillbaka till 
Hans. Ibland fick lagkompisarna 
vara med men verkade då bli så 
smickrade av uppmärksamheten 
att de omedelbart spelade bollen 
tillbaka till Hans (eller var det kan
ske Stig?). De väckte enorm upp
märksamhet med sitt fyndiga spel 
— i såväl ishockey som fotboll. De 

briljanta dribblingarna, de virtuosa 
solonumren avlöste varandra och i 
tidningarna suckade journalisterna 
hänfört:

”Tvillingarna roade sig med ett 
samspel som var så fyndigt att t o m 
tvivlare på ishockeyns variations
möjligheter måste ha blivit omvän
da. Speciella triumfer firade de med 
att i full fart lämna pucken efter sig 
— men dragande motståndaren 
med sig — alltid dök den andre tvil
linghalvan upp och fortsatte med 
pucken. Varpå han gjorde om num
ret. När sådana nummer lyckas 
drar de ned nervstyrkan hos mot
ståndaren som får bly i benen av 
publikens hej dlösa skratt.”

Ofta förenade tvillingarna finlir 
och fantasi med en enorm arbetsin
sats. Deras offensiva försvarspel 
var av högsta internationella klass:

”Värst var Tvilling som gick på 
som ivriga hackspettar och alltid 
fanns på banan när Södertälje hade 
sin a-kedja inne med erkända mål
skyttar som Stig Carlsson och Hal
lon Blomkvist. Inte undra på att de 
sistnämnda gick mållösa från batal
jen. När hände det sist? Man måste 
nog tappa lusten av ett så intensivt 
naggande. Få kan som Tvilling kvä
va anfallen i sin linda.”

Redan tidigt infriade Hans och 
Stig på ett glänsande sätt alla högt 
ställda förväntningar. Men skam 
till sägandes dröjde det ganska 
länge innan ishockeyns UK insåg 
deras kvalifikationer i landslagssam
manhang. De är alldeles för veka, 
hävdade UK-basen och AIK:aren 
Herman Carlsson. De kommer att 
mosas sönder och samman av hård
hudade och hänsynslösa backar 
från Kanada och Amerika vid de in
ternationella mästerskapen.

Farhågorna var betydligt över
drivna, för att inte säga barnsliga, 
om man betänker att tvillingarna 
redan hade blivit stålsatta av all
svenskt spel i fotboll sedan höstom
gången 1947. Eller som Mr Djurgår
den, Farsan Sandberg, uttryckte 
saken: ”Allsvenskan är en av värl
dens hårdaste tävlingar. Det är 
minsann ingenting för veklingar.” 
Och själva ansåg Hans och Stig att 
elitfotbollen var väl så hård som 
elitishockeyn.

Men det hedrar Herman Carlsson 
att han själv mycket snart (med be
nägen hjälp av Folke Masen Jans
son) insåg sitt misstag och tog ut 
Hans och Stig till landslaget. Så 
blev de också publikens gunstling
ar och EM-guldmedaljörer i Palais 
des Sports i Paris 1951.

Hans och Stig Tvilling är för all 
framtid intimt förknippade med 
Djurgårdens storhetstid på femtio
talet. Det var då de blårandiga id
rottsartisterna lade hela Idrottssve
rige för sina fötter.

Den publik som i tiotusental sam
lades på Stadion, Östermalm eller 
Johanneshov fick uppleva många 
stora och sköna stunder. Järnkami
nerna drog fram som en tornado 
och betvingade alla försök till mot
stånd. I ishockey föreföll laget oöver
vinnligt och i fotboll kom 1955 det 
första svenska mästerskapet på 35 år.

Järnkaminerna drog fram 
som en tornado och betvinga
de alla försök till motstånd.

Guldlaget av år 55 personifierade 
på ett utmärkt sätt det som nu skul
le komma att kallas djurgårdsan
dan. Här fanns en remarkabel kol
lektiv styrka, en okuvlig arbetsdis
ciplin parad med eleganta indivi
duella prestationer och lekfullhet.

Hans Tvilling blev kanske den 
spelare som mest kom att förkropps
liga denna anda, detta fotbollsartis
teri. Han var guldlagets oomstridde 
speldirigent: kattkvick, viljestark 
och med en suverän strategisk blick 
för spelet.

1953, då DIF tog de små silverme
daljerna, hade han också, sin ”ärt
bössa” till trots, varit lagets över
lägset främste målskytt med 11 full
träffar. Så här sammanfattade en 
sportjournalist lagets egenskaper:

”Kraftfotbollens förtjänster, så
dana Djurgården demonstrerar 
dem, ligger mest på det psykologi
ska planet. Det verkar i längden 
nedbrytande på motståndaren, att 
artisteri och taktisk uppfinning för
felar sin verkan. Djurgården går 
oberört igenom match efter match. 
Det är som om man bara tog vid där 
den senaste matchen slutade. En 
sorts rapsodisk fotboll med en lång
samt ökad acceleration under de 90 
minuterna. DIF är andra halvlekens 
lag. Tempohöjningen är förmodli
gen en synvilla. Det förhåller sig 
sannolikt så, att DIF behåller sitt 
tempo, medan motståndaren tvingas 
sänka sitt.”

Men medaljen hade också, om 
inte en baksida, så i alla fall en 
skuggsida. Alla framgångar till 
trots, så tog ju också privatlivet sin 
beskärda del av den utstakade ti
den. Både Hans och Stig kände sig 
ofta kluvna inför det myckna idrot
tandet. All fritid gick åt till träning 
och match. Allsvensk fotboll till 
långt fram på hösten. Internationel
la turnéer (bl a till Fjärran Östern, 
USA och Sydafrika). Hem till jul 
och ishockeysäsongen. VM och EM 
och så våromgången i allsvenskan. 
Det blev förvisso ett flackande utan 
like. Varje söndag under säsongen 
gick åt, så ibland kunde det gå både 
dagar och veckor innan Hans och 
Stig fick träffa sina respektive famil
jer. Dessutom hade de ju sina jobb 
att sköta.
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Stig var kanske den som värdera
de fritiden högst. Han var ibland 
tveksam till att lägga alltför mycket 
tid på idrotten. Han var medveten 
om att en total satsning behövdes 
om han skulle ta en plats i DIF:s all
svenska fotbollslag. Men var det 
verkligen värt det? Både Hans och 
Stig var uppriktigt intresserade av 
en proffskarriär utomlands, bara 
tillfälle gavs. Då skulle tiden kunna 
ägnas helt åt fotboll och familj. Flera 
trevare kom också från utländska 
uppköpare, men prissummorna 
var aldrig de rätta. Och en sak visste 
både Hans och Stig, att de aldrig 
skulle sälja sig för billigt.

Att värdera ett långt och inne
hållsrikt idrottsliv är inte alldeles 

enkelt. Nuet har en tendens att 
skymma det förflutna, minnet svi
ker ibland. Rubrikerna i tidningar
nas arkiv gulnar med tiden, medal
jerna och pokalerna samlar damm i 
prisskåpen och resultat och statistik 
faller i glömska.

Och alla stora idrottsmän har en 
tendens att förringa sina egna insat
ser. Det var de andra, lagkompisar
na, som utförde de stora handling
arna, rev ner de stora applåderna.

Men en sak är säker: Hans och 
Stig Tvilling är unika i fotbolls- och 
ishockeyhistorien. Deras insatser 
finns för all framtid inregistrerade i 
vår idrottshistorias kollektiva min
ne. Få kan som de stoltsera med föl
jande meritlista:

Hans Tvilling spelade samman
lagt 300 seriematcher och 4 lands
kamper i fotboll. I ishockey spelade 
han 87 A- och 2 juniorlandskamper. 
Stig Tvilling spelade 1 landskamp i 
fotboll, 84 A- och 2 juniorlandskam
per i ishockey. De vann alla de stora 
mästerskapen: VM-guld, EM-guld 
och SM-guld i ishockey. Hans tog 4 
SM-guld i ishockey och ett i fotboll 
och Stig, som var aktiv några år 
längre än Hans, tog sammanlagt 7 
SM-guld i ishockey.

Gör om det den som kan!

Torbjörn Althén, datakonsult och fri
lansskribent.

Sven Tumba
Av Ernst Brunner

”Stor” är ett ofta missbrukat ord, 
inte minst i sportsammanhang. 
Men ska man kalla Sven Tumba Jo
hansson för något så är stor det 
enda rätta. Vill man mäta hur stor 
han var får man genast problem 

med perspektiv och begrepp. Man 
söker efter uttryck för något abso
lut, något historiskt omdanande, 
för vad man har att göra med är ett 
över måttan benådat fenomen som 
någon gång på 50-talet genom ett 
alldeles eget maktspråk ”skapade” 
hockeyvärlden för att sedan regera 
den med diverse underverk i fem
ton år.

”Tumba med folket” kunde ha 
varit denne konungs valspråk. Och 
jag tror inte jag överdriver. Jag väx
te upp i Sven Johanssons gamla 
hemtrakter. Från 1951, då han i 
landslagsdebuten gjorde fem mål 
mot jänkarna på Stadion, var hans 
plats på tronen egentligen hotad av 
bara en man: Tumbatarzan.

”Tumba med folket” kunde 
ha varit denne konungs 
valspråk.

Innan Tarzan hamnade på Lång
holmen regerade dessa i varsin 
ände av himlen över Botkyrka kom
mun. Tumbatarzan med sin kofot 
och Sven Tumba Johansson med 
sin hockeykräkla. Därefter satt 
Tumba ensam kvar på tronen.

Att söka klargöra hockeyspelets 
uppkomst med hänvisning till 
Tumba kan ju låta som en besyn
nerlighet. Alla vet att kanadensar
na lyfte det ur sitt ursprung hos hu
ronindianerna.

Men Tumba gav ändå hockeyn en 
högre kultur. Han gav spelet skön
het, och om man så vill, en kult
känsla för ingen kunde som han ge 
atmosfären kring arenan en nästan 
sakramental laddning, ingen kun
de med en serie snabba dragningar 
förvandla en vanlig åskådare till en 
sant troende, en som match efter 
match, i stillhet och gripenhet ville 

övervara varje skär och varje 
kroppsfint från denne rinkens ma
giker.

Tumba tillhör ju sjöisveteranerna 
inom hockeyn. Någon gång efter 
1941, under en av de första svinkal
la krigsvintrarna, gav han sig ner till 
sjön Aspen där det ryktades att ett 
antal utövare av spelet ishockey 
uppehöll sig. Väl nere fick han ett 
redskap i handen kallat klubba och 
så sade man åt honom att jaga efter 
den lilla trissan av vulkaniserat 
gummi, den där svarta som alla 
slogs om.

Vretarna, som låg invid Aspen, 
var Tumbas första klubb. Jag har en 
känsla av att den då kring tio år 
gamle Sven fick hålla i skaftet till 
snöskyffeln och sopkvasten lika 
ofta som i själva hockeyklubban. 
Och det var inte alls oviktigt. Vid en 
tid då styrketräning var ett föga 
känt begrepp kunde en gnutta blöt 
nysnö utgöra en fullgod ersättning 
för både bencurlmoduler och skiv
stång. Det krävs ju ett visst mått av 
benstyrka för att få snabbhet och 
balans och att just det var stilkvali
teter som tidigt utmärkte Tumba 
har nog att göra med att mycket 
hockeyspel föregicks av den speci
ella styrketräning som skottandet 
innebar.

Dessutom var isen av så varie
rande beskaffenhet att momentet 
puckhantering fick en mycket till
spetsad innebörd. Spel bedrevs på 
allt från glansis till jökelliknande is
bäddar med rämnor och vallar, och 
det skapade en hatkärlek till puc
ken, till ”fladdret”, som förvandla
de spelarna till individualister med 
starkt tycke för soloraider.

Tumba var en sådan spelare. Den 
mest framgångsrike genom tider
na.
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Att ishockeyn verkligen befann 
sig i puppstadiet vid mitten av sek
let är saker som utrustning och åk
teknik goda exempel på. De sving
pjattar som i dag glider fram över 
isen på en super-steel skena med 
foten i en ledad skalskridsko eller i 
ballistiskt nylon med dubbelsytt 
känguruskinn kanske inte tänker 
på att ”grickan” för 30 år sedan inte 
hade varken skårslipning eller häl
kappa. Ingen susp, ingen hjälm och 
de första knäskydden fästes utanpå 
brallan med syltsnodd.

Ingen susp, ingen hjälm och 
de första knäskydden fästes 
utanpå brallan med sylt
snodd.

Vad gäller åktekniken så kunde 
den vara bristfällig ända upp på 
landslagsnivå. Tumba har hävdat 
att hans soloraider ofta möjliggjor
des av att backarna inte kunde åka 
baklänges.

Positionsspel sysslade man inte 
heller med, och det var först när Ed 
Reigle engagerades som tränare 
mot slutet av 50-talet som man mer 
allmänt började diskutera lagupp
byggnadsprinciper — arbetsfördel
ning till exempel eller kombina
tionsspel.

Djurgården införde spelsystem 
med tre kedjor 1959.

Man kan fråga sig vad Tumbas 
begåvning egentligen bestod av, 
det där som var mer än talang och 
som kallas ”ha skapande”.

Vad hade han som ess i stil med 
Plutten Andersson och Stöveln 
Öberg saknade? Och varför blev 
Epa-Johan och Vicke-Hallon bara 
omsusade hjältar på sin tid men 
aldrig legender?

Tumba visste att man inte skakar 
något ur ärmen med enbart goda 
förutsättningar. Inget var gratis. 
Han krävde träning av sig och han 
tränade mer än andra. Han kunde 
träna både med AIK och med Djur
gården samma kväll och efter en 
landskamp kunde han ge sig ut en
sam på en sjöis i månskenet och 
fortsätta spela, finslipa och förbätt
ra. Han var en hockeyns grovarbe
tare utstyrd i ett glänsande skal. 
Han var tvungen att öva upp sin 

styrka, sin teknik, sin koordina
tionsförmåga för att få användning 
av det där ”lilla extra” han hade, 
den där ingivelsens blixtsyn som så 
ofta styrde hans improvisationer på 
plan.

Tumbas agerande i rinken på
minner för övrigt om vissa boxares 
sätt att röra sig i ringen — Dempsey, 
Louis eller Ali. Jag menar inte själva 
slagmomentet, utan blicken, kon
centrationen, att i en tät följd fatta 
en mängd viktiga beslut, välja mel
lan att möta eller glida undan, att ha 
kroppsvikten lika fördelad mellan 
fötterna, att titta ”under lugg” på 
motståndaren, en nigning, en side
step, en undanglidning, att krop
pen liksom ”tappas” rakt ner i vis
sa trängda lägen som gör att den 
plötsligt är ute igen och fri, eller det
ta att med korta, flytande steg, med 
fötterna i ”nervös” kontakt med 
underlaget kvickt förflytta sig fram
åt och i sidled under full balans — all 
denna tekniska skicklighet kunde 
man se hos Tumba, men det boxa
ren gjorde med fötterna i canvasen 
gjorde Tumba om med högsta möj
liga fart på isen. Raka, snabba ge
nombrott, dribblingar i djup- och 
sidled, sen plötsligt en kroppsrörel
se så oväntad att en lucka öppnas ur 
ingenstans, eller en enda överjor
disk dragning som får en hel an
fallsvåg att svepa in över motstån
darnas linjer.

Det skulle vara slaka maka
roner.

Tumba kallade det där för att 
”finta bort folk med små, kvicka 
kroppsrörelser och ändå ha så fin 
balans att man kan slinka iväg och 
runda kisen åt vilket håll som 
helst.” Inte spänna påkarna. Det 
skulle vara slaka makaroner. Man 
skulle ”guppa och ha sig upp och 
ner”.

Låter enkelt, men först när man 
upplevde det som motståndare el
ler från läktarplats förstod man hur 
mycket av den där gudaingivelsen 
som krävdes för att utföra det. Och 
någonstans där, i det ögonblick 
man känner att ett nästan hörbart 
sus går längs hängslena av det man 
bevittnar, någonstans där skymtar 
man också spelets idé, dess ideal. 

Hos Tumba blev nämligen effekten 
av det han gjorde på plan alltid stör
re än det han faktiskt gjorde med 
kroppen. Det var Tumbas insats 
som illusionist. Hockeyn fick helt 
enkelt något lyriskt över sig, något 
överjordiskt.

Och mål gjorde han. Han har 
gjort fler mål i Tre Kronor än någon 
svensk elitseriespelare lyckats göra 
på klubbnivå. Ja, läs om det där. 
Det är faktiskt sant. Mål förresten. 
Balja, sa Tumba. Eller skyffla in sy
lar. Så här kunde hans hockeysven
ska låta: ”Hogge Nurmela frustade 
iväg som om han hade eld i akter
salongen, och ryssen efter. Överallt 
illhojtande moskoviter. Råaste 
djungelliret. Men Hogge får iväg en 
kalasmacka ändå med sin aviga 
vänsterkratta och jag bara dit med 
bladet. Smaskens. Pyts direkt. Sen 
låg de på och pressa av bara den. 
Ville peppra hål på oss men Thor
dan tog allt, utom två som slog i 
stolparna, och en som slog i nian på 
Vilgot Larsson — rakt i masflin
tan”. Därpå garvade Tumba som 
regel. Han lät som en traktor med 
öppet spjäll. Men tungan trixade 
han faktiskt med lika dynamiskt 
underfundigt som han behandlade 
pucken. Den var lindad med isole
ringsband, verkade det som, och 
gick att undvara i spelet lika lite som 
klubban.

Allt var lajbans, och alla rekordre
ko, och trots att många år förflutit 
sedan han en pingstafton i Avesta 
Folkets Park hälsade sin publik med 
”hej alla kul människor”, följt av 
elefantdans och rock, trots att de
cennier gått sen stjärnintervjun i 
AT avslöjade att han var ”knallto
kig i morsans chokladpudding”, så 
har det ännu inte setts någon värdig 
tronpretendent på de svenska rin
karna, någon som ägt samma full
ändade självrådighet på plan som 
Tumba.

Sven Tumba, tänker man, Sven 
Tumba Johansson och genast ska
pas en blotta i svensk hockeyhisto
ria, en oväntad öppning, en raffine
rad situation eller en skön tanke 
bara som glider av sig själv in i tomt 
mål.

Ernst Brunner, författare och f d ishoc
keyspelare.

Mats Waltin
Av Göran Willis
En tekning i egen zon, pucken bak
åt till backen. Han tittar upp, skaf
far sig blixtsnabbt överblicken, 
avancerar några skär, tittar, ingen 

given mottagare. Då gör han den så 
typiska cirkeln som förvirrar mot
ståndarna. Total kontroll över puc
ken, lagkamraterna hinner inta nya 
positioner, snabb blick uppåt; den 
perfekta passen levereras och en ny 
anfallsvåg rullar fram. ”Super-
Mats, Super-Mats”, skanderar pu

bliken taktfast, inte bara Blue Saints 
på apberget.

En minnesbild av Mats Waltin 
från säsongen 1978/79 på Isstadion. 
Mats spelade ofta dubbla byten och 
alla var rörande eniga om att djur
gårdsbacken var Sveriges bästa is
hockeyspelare.
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Men Mats idrottsbana börjar 
långt, långt tidigare. Med fotboll på 
en grusplan bredvid hemmet i Far
sta. Hästhagspojkarna kallade Mats 
och hans kamrater sig.

När började han då i Djurgården?
Jag ringer upp Mats en oktober

måndag 1990, dagen efter det att 
hans klubb Södertälje SK slagit DIF 
med 6—5. Utan omsvep — och trots 
glädjen över gårdagskvällens seger 
— vill han framhålla att han alltid 
haft hjärtat hos Djurgården, och 
själv spelat i föreningen från tioårs
åldern.

— Brorsan och jag var riktiga fa
natiker som hängde med i sportsi
dorna och från läktarna. Vi kunde 
allt om våra idoler. Pappa stack åt 
oss pengar till resan och till inträdet 
på Hovet. Ståplats kostade väl bara 
tre kronor. Det var på den tiden 
Tumba fortfarande var med.

— Jag spelade med Djurgårn fyra 
säsonger i både ishockey och fot
boll. I hockey vann vi ett år S:t 
Erikscupen kommer jag ihåg. Det 
var C-pojklaget. Och med B-pojkar
na i fotboll gick vi till final mot AIK, 
men fick stryk på Stadion.

En felbedömning av ishockeyled
ningen gjorde att Mats lämnade 
DIF. I stället blev det hockey med 
legendariska IK Göta och senare 
Södertälje SK, och fotboll med 
Brommapojkarna. Som femton- 
och sextonåring spelade han för 
Stockholms lag i TV-pucken. Final 
båda gångerna. Mats drar sig till 

minnes att det var efter den smärt
samma förlusten mot Ångerman
land andra året som han insåg att 
snart måste han välja mellan ishoc
key och fotboll. Ändå var bollunder
barnet tre år senare juniorlandslags
man i båda sporterna... Så här sa 
han till DN:s Thorwald Olsson 1971.

”Jag har kontaktats av en rad 
storklubbar i båda sporterna och jag 
känner mig mycket rådvill. Det lig
ger närmast till hands att ge allt för 
fotbollen. Men hockey är ju så jätte
kul att jag trots allt tvekar.”

Ett år senare hade han fortfaran
de inte bestämt sig. Två djurgårda
re stred nu om jättetalangen: Kniv
sta Sandberg, fotbollstränare i 
Brommapojkarna och Tjalle Mild, 
ishockeytränare i Södertälje SK. 
Båda två fd landslagsmän i såväl 
fotboll som ishockey.

Vem skulle dra längsta stråt?
Avgörandet kom vintern 1973 då 

Mats debuterade i Tre Kronor och 
därefter slutgiltigt bestämde sig för 
ishockeyn.

— Jag valde med känslan och jag 
vet att jag valde rätt, säger han idag 
utan att darra på mustaschen.

— Inom fotbollen hade man bör
jat med 4-4-2-taktik. Jag skulle ligga 
där framme och springa på långbol
lar. Det blev så enahanda. Hockeyn 
kändes mycket roligare.

Och Knivsta fick leta efter en ny 
talang, medan Mats på allvar etab
lerade sig som ishockeyspelare i Sö
dertälje SK och landslaget.

Säsongen 1978/79 kom Mats Wal
tin tillbaka till Djurgården. Bengt 
Broberg hade i slutet av 70-talet vär
vat ihop ett starkt ishockeylag som 
förutom Mats innehöll spelare som 
Anders Kallur och Håkan Eriksson. 
Super-Mats, som Waltin omedel
bart döptes till av fansen, fick hela 
DIF-gänget att spela drömhockey 
och nosa på SM-guldet. (Förlust 
mot MoDo med 2—1 i matcher, Kal
lur försmädligt justerad inför det 
avgörande bortamötet.)

Vi som följde hockeylagets mat
cher på Isstadion när Super-Mats 
spelade back, minns hans öppnan
de passningar, hans suveräna för
måga att hålla i pucken det där vik
tiga extra momentet. En spelupp
byggare och rinkens riddare som 
aldrig spelade ojuste. Otaliga är de 
rakapparater som den skäggige och 
mustaschprydde matchvinnaren 
kunnat lägga på hög hemma i villan.

Nya erfarenheter fick den snart 
trettioårige Mats säsongen 1981/82 
då Leif Boork blev DIF:s tränare. 
Boork kom från Hammarby och tog 
med sig en handfull spelare och ra
dikala idéer. Astrologi, överlev
nadsläger och Emst-Hugo Järegård 
som läste poesi i omklädningsrum
met. Inte populärt hos alla spelare 
men Mats var positiv:

— Han hade idén att utveckla oss 
som människor, berättar Mats. Han 
tog bort en del skygglappar, vi dis
kuterade mycket. Om vi utveckla
des vid sidan av plan skulle det 
smitta av sig på självkänslan som 
spelare. Han fick oss att vakna för 
kultur som kontrast till hockeyn i 
vardagen. Vi hade till och med ett 
mindre bibliotek i omklädnings
rummet.

— Boorken införde också en rad 
nya träningsmoment, kullerbyttor 
för att förbättra balansen exempel
vis. Jag märkte att jag fortfarande 
kunde utvecklas som hockeyspela
re och det var fantastiskt stimule
rande.

Leif Boork ledde Mats och det öv
riga laget mot toppen. Finalseger 
mot Färjestad 1982/83 efter fem 
matcher och återigen minns jag 
hans kringelikrokar i egen zon i den 
avgörande matchen på Scandina
vium. Äntligen fick han det åtrådda 
SM-tecknet.

Under större delen av 80-talet har 
Mats spelat professionell ishockey 
i Lugano och Zug. Varför just 
Schweiz? Han var för snäll för NHL 
är det enkla svaret.

Men pengar tjänade han och 
vann den schweiziska ligan två 
gånger. I tidningsklipp från den här 
tiden framtonar en nöjd familjefar i 
ett milt klimat som umgås med for
na DIF-kollegan Lill-Kenta Johans
son och dennes familj.

Med två SM-guld, två VM-silver, 
två OS-brons och fem proffsår ut
omlands borde väl 36-åringen lagt 
skridskorna på hyllan 1989. Nöjd 
och belåten med en lång och fram
gångsrik karriär. Då ringer Putte 
Carlsson och frågar: ”Vill du spela 
för oss i vinter? Vi har lite problem 
på backsidan!” Vilken otrolig käns
la för Mats.

En enda klubb ringer och vill ha 
honom. Som spelare. Och det är 
Sveriges bästa hockeylag! Tillsam
mans med bland andra Lill-Kenta 
Johansson, som också återvänt till 
DIF, tar Mats 1990 sitt andra SM-
guld. Nitton år efter debuten i lan
dets högsta serie... Leif Boork log 
nog lite extra uppe i radiohytten.

Mats Waltin har för evigt skrivit 
in sig i den svenska hockeyhisto
rien under artistnamnet Super-Mats. 
Med sina 236 landskamper är han 
Sveriges meste landslagsback ge
nom tiderna. Bara anfallsspelarna 
Sven Tumba samt Sura-Pelle Pet
tersson har spelat fler gånger i 
landslaget.

Fast frågan kvarstår: vad hade 
hänt om han satsat lika helhjärtat 
på fotboll?

Göran Willis, kulturjournalist på Sveri
ges Television, Kanal 1.
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Edvin Vesterby
Av Pelle Svensson
Edvin Vesterby är en äkta Djurgår
dare, född i Estland men fostrad i 
Djurgården.

När andra världskriget bröt ut 
och Edvin var elva år flydde två av 
hans äldre bröder till Sverige. Till 
allas häpnad kom bröderna tillbaka 
i april 1944. Men de kom endast till
baka för att med en stor båt hämta 
Edvin, övriga syskon, föräldrar och 
ett antal släktingar. Mitt i natten 
flydde de, inalles 37 personer. Fär
den över Östersjön var mycket risk
fylld, det var fullt av nazistiska 
krigsfartyg. Ändå gick allt väl.

Idag sitter Edvin och tänker till
baka på dessa dramatiska år av krig 
och förödelse. Han känner stolthet 
över sitt estniska ursprung och hål
ler tummarna för ett fritt Estland 
och den dag då han kan återvända 
och bese barndomshemmet. Edvin 
blir dock Sverige och Djurgården 
trogen. Han känner stor tacksam
het mot Sverige och den tid han 
haft här.

Sina idrottsliga talanger visade 
han snart upp i Sverige. I Djurgår
den fostrades han och blev mycket 
framgångsrik. Han deltog i 3 olym
piader och hans bästa merit är ett 
silver i Melbourne 1956.

Första gången jag träffade Edvin 
var vid min första landskamp 1962, 
då vi mötte Finland på bortaplan. 
Jag minns honom som en oerhörd 
fighter, som samtidigt var mycket 
teknisk. Han hade hållit världsklass 
i tio år och var fortfarande en stor 
tillgång för landslaget. Rent idrotts
ligt inspirerade hans skicklighet 
och kämpaglöd oss andra. Sedan 
var också Edvin landslagstruppens 
muntergök. En sådan som kan lätta 
upp stämningen i de mesta spända 
sammanhang.

Jag anser Edvin vara en av våra 
mest otursdrabbade brottare nå
gonsin. Edvin har i de stora turne
ringarna OS och VM, förutom sitt 
OS-silver, 5 fjärdeplaceringar. För 
Sveriges del har alla de poäng fjär
deplaceringarna inneburit varit vik
tiga, men för den enskilde idrotts
mannen är skillnaden mellan me
dalj och fjärdeplats himmelsvid. 
Med marginalerna på rätt sida kun
de Edvin varit flerfaldig VM- och 
OS-medaljör. Nu blev det inte så.

Edvin blev i alla fall svensk mästa
re 14 gånger individuellt och 2 
gånger i lag och är därmed Djugår
dens bäste brottare genom tiderna. 
Sina framgångar på mattan vill han 
främst tillskriva den legendariske 
brottningstränaren Robert Oksa. 
Denne såg till att brottarna hade 
god teknik, omåttlig kondition och 

styrka. Edvin tyckte också mycket 
om Preven Svedberg som efterträd
de Oksa. Preven var en slipad takti
ker och ställde helhjärtat upp för 
sina killar, levde med dem, stöttade 
dem och reste runt i klubbarna på 
ett sätt som dagens tränare inte ens 
skulle drömma om.

— Dagens brottare får inte en fair 
chans. Matchtiden är för kort och 
brottarna stressas. Det låser sig för 
dem därför att ett poängunderläge 
är svårt att ta igen på så kort match
tid.

Därför skall passivitetsvarningar 
slopas, menar Edvin, och istället 
ska domaren söka efter vem som är 
mest aktiv. Utdelas en aktivitetspo
äng måste den som då kommer i 
1—0 underläge satsa på grepp.

— Problemet är och har alltid va
rit att domarna har för stor makt i 
bedömningssporterna.

Trots alla egna framgångar kän
ner Edvin kanske störst glädje över 
att sonen Benny blev Sveriges 
yngste SM-mästare genom tiderna 
när han 1969 vann 48 kg-klassen. 
Tyvärr tog andra intressen över och 
Benny slutade med brottningen.

— Det kom inte oväntat. Brott
ning är en hård och slitsam sport, 
konstaterar Edvin.

Många ungdomar slutar när de 
närmar sig 20-års åldern. Edvins ak
tiva tid sträckte sig däremot över 20

år. Han tävlade i bantamvikt, dvs 57 
kg. Numera är han brottningssek
tionens ordförande och tränar DIF-
brottarna en gång i veckan. Dagens 
problem i DIF och inom idrotten i 
stort är bristen på pengar, ”men det 
ordnar sig nog”.

Om den nya företeelsen dam
brottning tycker Edvin inte.

— Kan du tänka dig en tjej med 
blomkålsöron, säger Edvin litet 
fundersamt.

Edvin reflekterar vidare kring 
den unga generationen:

— Det är för mycket gatuvåld och 
för mycket droger. Därför har id
rottsrörelsen en stor uppgift, näm
ligen att suga till sig ungdomen och 
ge dem sysselsättning och fram
tidstro. Tänk vad kamratskapet gav 
mig mycket, säger han, och vad re
sorna öppnade mina ögon för elän
det ute i världen.

Då kände Edvin stolthet över att 
vara svensk och han hoppas att 
Sverige åter skall bli en stor brottar
nation. Tillsvidare gläder han sig 
över att Sverige sammantaget ändå 
är en stor idrottsnation med tanke 
på den ringa folkmängden, 8,5 mil
joner människor.

När nu DIF fyller 100 år är Edvins 
största önskan att få se en lands
kamp mellan Sverige och ett fritt 
Estland arrangerat i Stockholm och 
måhända i Djurgårdens regi.

Vi önskar Edvin lycka till — för 
han är ju en äkta Djurgårdare.

Pelle Svensson, advokat och världs
mästare i brottning.



426 GALLERI DJURGÅRDEN

Ragge Wicksell
Av Bengt Ahlbom
Ragnar Wicksell, gemenligen Ragge 
kallad, tillhörde det historiska lag, 
som gav svensk fotboll dess myn
dighetsförklaring hösten 1916 ge
nom att för första gången besegra 
läromästaren Danmark med hela 
4—0. Den gången spelade den stili
ge mörklockige Wicksell vänster
back bredvid den fryntlige under
sätsige AIK:aren Thodde Malm, 
men normalt beklädde han olika 
platser i halvbackskedjan, där han 
bildade ett ramstarkt djurgårds
block tillsammans med Köping-
Gustafsson, Nocke Nordenskjöld, 
Putte Frykman och Abbe Öijermark.

Ragge anlitades flitigt i landslaget 
och mellan 1911 och 1920 spelade 
han 33 landskamper, vilket var 
mycket på den tiden. Av dessa var 
fem olympiska men dessa ville Rag
ge helst glömma eftersom fyra av 
dem blev harmliga och oturliga ud
damålsförluster — två av dem mot 
vårt speciella otursspöke i forna ti
der, Holland. Å andra sidan kunde 
Ragge stoltsera med att som halv
back komma i målprotokollet, när 
Sverige i sin första OS-match 1920 
i Antwerpen slog Grekland med 
9—0. Debuten i landslaget år 1911 
blev också lyckosam. Sverige vann 
med 3—1 i Hamburg. Stor andel 
hade Wicksell också i Djurgårdens 
fyra triumfer i SM, 1912, 1915, 1917 
och 1920.

Han var en märklig kombina
tion av elegant tekniker och 
framspelare och flinthård 
tacklare.

Fin bandyspelare var han dessut
om och blev svensk mästare 1912, 
då mästartiteln delades mellan 
Djurgården och Uppsalakamrater
na, sedan den oavgjorda 1―1-
finalen på grund av isbrist inte kun
nat spelas om.

När Wicksell i matchen mot Dan
mark 1916 sattes att spela vänster
back bredvid Thodde Malm höj
des många ögonbryn. Hur skulle 
det gå med djurgårdare i par med 
en AIK:are i en så viktig match? 
Motsatsförhållandet mellan de arga 
rivalerna var ju mycket större i 
gamla tider än vad det är nu. Men 
det gick alldeles utmärkt. Thoddes 
distinkta brytningar och förträffliga 
stöt på bollen kompletterades av 
Ragges mera robusta tacklingar 
och utmärkta täckning av alla luc
kor. Och på kuppen blev Ragge och 
Thodde goda vänner också utanför 
planen. Detta gällde i ännu högre 
grad förhållandet mellan Ragge och 
AIK:s berömde kapten, Knutte 

Nilsson, skapare av AIK:s smo
kinglir, med kortpassning efter 
marken.

I en lång rad derbyn — både i fot
boll och bandy — ställdes de mot 
varandra och då gällde det vem som 
skulle dra längsta strået. Knutte 
med sin tekniska och taktiska 
smartness eller Ragge med sin hård
het och allround-skicklighet i både 
tacklingar och passningsspel. Den 
ene stilisten, den andre fightern, 
men i båda fallen handlade det om 
planens gentlemän.

Så här berättade Ragge Wicksell 
för en av Djurgårdens hetaste sup
porters bland Stockholms sportjour
nalister, Kerj Jonsson:

”Knutte och jag var arvfiender — 
bittra och ofta ganska hänsynslösa 
— på plan, men dessa fejder band 
oss också på ett märkligt sätt sam
man. Vi blev vänner — och inte vil
ka vänner som helst. Vi blev vänner 
för livet och när vi bägge lagt boll
skorna på hyllan fortsatte vi att um
gås och bygga vidare på denna vän
skap. Dessutom blev vi ju bägge 
inte bara äldre utan även förståndi
gare.

Den ene stilisten, den andre 
fightern, men i båda fallen 
handlade det om planens 
gentlemän.

Vi blev tolerantare och kanske 
också mera mänskliga. Det var där
för en självklar sak för mig att följa 
min arvfiende och bästa vän Knutte 
på hans sista färd till Norra kyrko
gården.”

Om denna vackra och tänkvärda 
allians mellan Djurgården och AIK 
erinrade mig Ragge, när jag för rätt 
många år sedan intervjuade honom 
i hans egenskap av den ende kvar
levande av 1916 års legendariska 
landslag.

Hurdan var han då som spelare? 
Jo, han var en märklig kombination 
av elegant tekniker och framspelare 
och flinthård tacklare. Han hade 
förmånen att ha en järnfysik och var 
en fantastisk slitvarg, som aldrig 
gav upp. Ragge blev kanske inte så 
folkkär och populär som lagkamra
ten Köping-Gustafsson, men folk 
som begrep fotboll betecknade ho
nom som Sveriges bästa allround-
fotbollspelare åren kring första 
världskriget.

Till professionen var Ragge Wick
sell typograf och tryckerifaktor. 
Han var född 1892 och avled 1974. 
Sin fotbollsbana inledde han i Marie
bergs IK, gamla Marris, men kom 
till Djurgården 1911 och blev sedan 
vår förening trogen.

Bengt Ahlbom, sportjournalist sedan 
20-talets mitt.
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Lennart Öberg
Av Bengt Ahlbom
Född 1913 och still going strong i 
Djurgårdens tjänst är slitvargen 
och mångsysslaren Lennart Öberg. 
Urdjurgårdare och lika hängiven 
sin klubb som outtröttlig ledare i 
mer än en mansålder, och före det 
som brottare i elitklass. Ja, det kun
de väl rentav hända att han samti
digt utövade båda dessa funktio
ner. Som den gången 1942 i fyr
stadsbrottningarna i Malmö. Det 
betraktades som något av ett mira
kel, att Stockholm med fyra reser
ver kunde vinna. Mirakelmannen 
var Lennart Öberg. Mot alla tips 
vann han nyckelmatchen i mellan
vikt mot Eskilstuna och Sundsvall, i 
den sistnämnda genom att besegra 
olympiern Ludde Lindblom med 
dennes specialitet, en serie prakt
fulla smidjebälten, kryddade med 
smarta lendenor.

Lennart Öberg föddes i Viby 
utanför Örebro, där hans far var 
lantbrukare och inspektör på ett 
stort gods. Sju år senare flyttade fa
miljen till Grödinge i Södertörn. 
Där började han skolan, men fick 
samtidigt liksom de fem syskonen 
hjälpa till på gården med stärkande 
kroppsarbete. Sedan blev det Åsa 
folkhögskola och på faderns inrå
dan utbildning till slaktare. Lennart 
fick nu en kompis, som ville börja 
brottas och frågade om Lennart vil
le göra honom sällskap. Sagt och 
gjort: en dag stegade de båda in i 
Djurgårdens träningslokal på Dö
belnsgatan och där togs de emot av 
förre storbrottaren Gottfrid Svens
son. Gotte och hans bror Fritiof — 
tidigare världsmästare i bantamvikt 
— tränade en kull lovande djur
gårdsbrottare av vilka den främste 
var Einar Karlsson, mångfaldig 
svensk mästare och landslagsman, 
vars blixtrande snabba nacksving 
var den största sevärdheten i djur
gårdslokalen.

Lennart Öberg debuterade i täv
lingssammanhang 1931 och sex år 
senare blev han svensk juniormäs
tare. Som sin största framgång be
tecknar han dock silverplatsen i sto
ra SM 1948. Hade han vunnit fina
len hade han fått åka till OS i Lon
don.

1951 lade han av med tävlandet 
och ägnade sig sedan helt åt ledar
jobb både i Djurgården och förbun
det.

Åren kring 1930 var jag sekretera
re i brottningsförbundet och kom 
då att stifta nära bekantskap med 
Lennart. Stockholmstidningen om
huldade på den tiden brottningen i 
nästan lika hög grad som skyttet, 
och vi var fyra man på sportredak

tionen som skrev om brottning, 
däribland Arne Lindström, O Kay, 
som efterträdde mig som sekretera
re i förbundet samt Harry E Johans
son. Tillsammans med alliansen 
Djurgården, Athén och Brandkå
ren startade vi någonting som kalla
des elitbrottningen med en rad ut
ländska stjärnor och tillsammans 
med Erik Holmberg i Brandkåren 
kläckte jag idén med fyrstadsbrott
ningarna, som genast blev en stor 
succé och fick efterföljare över hela 
landet.

Några år in på 40-talet etablerade 
sig unge Lennart Öberg som en vik
tig kugge i organisationsarbetet i 
sin tredubbla egenskap av aktiv, le
dare och domare. Vi kom att samar
beta intimt, eftersom Lennart hade 
god näsa för pressreklamens bety
delse och var en flitig gäst på tid
ningarnas sportredaktioner, när 
det stundade brottningsevenemang.

Alltid lika glad och hjälpsam 
har Lennart Öberg inte ett 
ögonblick tvekat att ge ett 
handtag åt sitt kära Djurgår
den.

— I 26 år var jag ordförande i 
Djurgårdens brottningssektion och 
tillhörde också överstyrelsen några 
år, berättar Lennart. I början var 
årsavgiften blygsamma 2 kr, och för 
den ägde man rätt att träna i den 
minst sagt primitiva lokalen på Dö
belnsgatan 97. Det fanns ingen 
dusch så för att tvätta svetten av oss 
måste vi värma vatten i baljor på en 
vanlig vedspis.

— Men ingen klagade och det var 
full fart på verksamheten.

Numera, håller djurgårdsbrottar
na till i Åkeshovshallen, och på 
grund av sin framskridna ålder nö
jer sig Lennart med att då och då tit
ta till sina kära brottare. Som den 
arbetsnarkoman han är sköter han 
istället Djurgårdens bingoverksam
het med den äran.

Frågar man honom vad han tyc
ker om den moderna brottningen så 
svarar han att många regelreformer 
varit mycket bra. Men som så 
många andra oldtimers tycker han 
det är synd att den förkortade 
matchtiden omöjliggör den gamla 
fina, systematiska brytningsbrott
ningen.

Alltid lika glad och hjälpsam har 
Lennart Öberg inte ett ögonblick 
tvekat att ge ett handtag åt sitt kära 
Djurgården, när så erfordrats.

Fina utmärkelser vittnar om hur 
högt hans idoga verksamhet upp
skattas.

Bengt Ahlbom, sportjournalist sedan 
20-talets mitt.
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Carl-Göran Lill-
Stöveln Öberg
Av Lennart Ekdal
I Linköping på 60-talet hade alla in
tressanta idrottsutövare smek
namn: Bagarn, Biffen, Rolle Borst, 
Dugga, Haddon, Badde, Raising, 
Lång-Rogga. . . Identifikationen i 
den lokala idrottsrörelsen blev på 
det sättet signifikant, djävligt stor 
alltså.

Fenomenet var likartat på det na
tionella planet, inte minst hos det 
folkkära Tre Kronor — vad hade 
hockeylandslaget varit utan smek
namn..? Acka, Garvis, Tumba, 
Tjalle, Lill-Strimma, Klimpen, Sura-
Pelle...

De var mina personliga vänner. 
Jag kände deras stil utan och innan, 
deras svagheter, deras styrka. Jag 
tänkte på dem när jag fram på vår
kanten klippte ur programmet till 
årets stora begivenhet — Ishockey-
VM. Fan, vad kul det var, varenda 
speltid planerades in, omsorgsfullt. 
Ingenting fick komma i vägen. Heja 
Sverige! Pappa Allan i upplös
ningstillstånd.

Egentligen minns jag inte mycket 
av Carl-Göran Öbergs spel. Men 
jag minns hans smeknamn — Lill-
Stöveln. Det var lysande!

Prefixet ”Lill” antyder att det 
fanns en ”Stor” också.

Carl-Görans äldre bror Hans lek
te ofta vid ett nedlagt tegelbruk ne
danför hemmet i Gävletrakten. Där 
låg också en insjö som frös framåt 
senhöstarna. På denna insjö spela
des bandy. Utanför banan stod 
småpojkarna i snösörjan och kika
de på matcherna. När bollen for ut i 
vassen blev det alltid Carl-Görans 
storebror som sprang och hämtade. 
Han bar nämligen alltid stövlar. Så 
föddes Stöveln och logiken gjorde 
brorsan till Lill-Stöveln.

Utanför banan stod småpoj
karna i snösörjan och kikade 
på matcherna.

Tesen är kristallklar: Smeknam
nens betydelse för allmänhetens 
engagemang i toppidrotten kan 
inte överskattas.

Vad hade Lill-Stöveln varit utan 
sitt artistnamn? Frågan är motive
rad. Killen var en genuin fighter 
som ville vinna i alla lägen. Han var 
laglojal till 100 procent och ingen 
publikfriande virtuos som Tumba.

— Jo, det fanns ju bara en Lill-
Stövel, en Tumba. Utan namnet 
hade det varit lätt att försvinna i 
mängden, säger han själv idag.

— Det var ett kul gäng på den ti
den också. Jag kan säkert räkna upp 
allihop jag lirade med under under 
en tioårsperiod. I dagens hockey
landslag kan jag högst 5—6 namn. 
Det blir lite väl många Pettersson 
och Andersson. . .

Vad vet svenska folket om XX och 
NN i dagens landslag? Alla skydd 
gör att ingen känner igen landslags
lirarna längre. Men är det verkligen 
hela förklaringen?

I början på 60-talet var det bara 
Lill-Stöveln och andra höjdare som 
fick lira inomhus. Ishockeyns fot
folk höll till på stenåldersarenor 
som Folkungavallen i Linköping, 
där de lokala antagonisterna hette 
Kenty och Terra. Fina derbyn var 

det. Medan Släpet gick runt med 
sin filttunna i pausen och vattnade 
den knaggliga isen, sörplade vi 
andra i oss lavahet buljong för 75 
öre muggen. Och efter matcherna 
var tårna alltid i farlig närhet av för
frysningspunkten.

Kontraster och relativa skeenden 
är själva förutsättningen för livet. 
Lill-Stöveln och det han represen
terade utgjorde kontrasten till divi
sion II-matcherna på Folkungaval
len.

Jag ringer upp Rolle Stoltz:
— Jo, Lill-Stöveln gav verkligen 

allt i matcherna. Men hela hans spel 
byggde på att han var på rätt hu
mör, alltså lite grinig och lagom 
uppretad. Det var absolut ingen 
spelartyp man ville se hos motstån
darna ...

Alltså:
Var Lill-Stöveln en större person

lighet på 60-talet än vad Carl-Göran 
Öberg hade varit idag?

Svaret är otvetydigt ja. Då spela
de han utan kontrakt för 50 spänn 
matchen. I dag hade han varit an
ställd i ett företag.

Att ha ishockeyn som yrke be
gränsar personligheten. En affärs
mässig syn på elitidrott tenderar att 
utplåna särdrag och krympa spelut
rymmet för profilerna.

Att ta sig in på Globen är ju 
rena företaget, krävs tamej
tusan en limousin.

1990-talets Lill-Stöveln hade bara 
varit Carl-Göran med de närmast 
sörjande och lirat hockey i Djurgår
den för 15 000 + leasingbil i måna
den.

Bortsett från en och annan vete
ranmatch har Lill-Stöveln ingen 
hockeykontakt idag.

— Jag borde lagt av ännu tidigare 
med hockeyn. Numera utnyttjar 
jag inte ens mitt gratiskort. Ätt ta 
sig in på Globen är ju rena företa
get, krävs tamejtusan en limousin.

Lennart Ekdal, nyhetsreporter på TV4, 
tidigare på Aktuellt.

Jens Öhling
Av Hans Swedberg
Föga anade jag att mitt emot mig 
satt min blivande svärson.

Händelsen inträffade vid köks
bordet i Jensas föräldrahem i Nacka 
sommaren 1979. I egenskap av lag

ledare för ishockeylaget deltog jag 
aktivt i de värvningar som styrelsen 
för ishockeyn beslutade om. Just 
den här sommaren var Jens Öhling 
högvilt för alla tre stockholmsklub
barna. Jensa hade som så många 
andra blivande ishockeystjärnor 
gjort succé i TV-pucklaget och var 
trots sina unga år redan en domine
rande spelare i Nackas trupp.

Hammarby IFs dåvarande träna
re, Leif Boork, hade dagarna före 
mitt besök bjudit Jens till Hellasgår
den. Med varm choklad, vispgräd
de och löfte om spel i A-laget för
sökte Boorken locka Jensa till Ham
marby. AIK:s storvärvare Lasse 
Norrman hade bokat in sig till sam
ma köksbord som jag några dagar 
senare. Min roll var att presentera 
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djurgårdshockeyn för Jens och hans 
föräldrar på ett enkelt och rakt sätt. 
Ett ”konkurrensproblem” som jag 
ofta stötte på i sådana här situatio
ner var just det löfte som både Boor
ken och Lasse Norrman gärna dela
de ut till höger och vänster: ”Du 
får givetvis en gjuten plats i A-laget”. 
Än idag vet jag inte om det argu
mentet biter på de tilltänkta spelar
na. På Astrid, Jensas mamma, bet 
det i alla fall inte. Jens var ganska 
tystlåten på den tiden men mamma 
Astrid talade desto mer. Hon åter
kom gång på gång till kombinatio
nen elitishockey — studier och var 
allvarligt orolig för sonens möjlig
heter att klara den kombinationen. 
Idag vet vi att Jens klarade av detta 
med bravur.

Du får givetvis en gjuten 
plats i A-laget.

Det blev återbesök i Nacka veckan 
efter med Astrid, Svenne, Jensa, 
kakor och kaffe innan förhandling
arna kunde avslutas på ett för AIK 
och Hammarby mycket olyckligt 
sätt. Jensa skrev på för oss och in
ledde därmed en mångårig djur
gårdskarriär som ledde ända fram 
till Tre Kronor.

Det finns sidor av Jens som jag 
gärna vill ta fram i det här porträt
tet. Egenskaper som blyghet, lojali
tet, arbetsnit och humor kommer 
sällan eller aldrig till uttryck i sport
referaten och när det gäller Jens så 
ingår de alla som betydande delar 
av hans personlighet. Blygheten, 
som med åren har avtagit något, 
stötte jag första gången på när min 
då 18-åriga dotter Marie lade beslag 
på Jens.

Marie arbetade som affärsbiträde 
i en ICA-affär i samma kvarter där 
Jens bodde. Till en början tyckte 
Marie att Jens var en vanlig trevlig 
kund, som dagligen handlade li
vets basvaror. Att han kom dagli
gen var ju ganska normalt. Men när 
inköpen så småningom övergick till 
”timligen” så insåg Marie att det 
förmodligen låg något slags bud
skap bakom handlandet. Med svagt 
rodnande kinder köpte Jens en liter 
mjölk för att en stund senare kom
ma åter och inhandla ett kilo potatis 
för att ytterligare en halvtimme se
nare komplettera dagens affärer 
med fyra hekto köttfärs. När detta 
pågått en längre tid tog Marie mod 
till sig och bjöd Jens på bio. Han tac
kade ja och nu är Jens min svärson.

Varje ishockeyfri sommarhelg till
bringade Jens och Marie på vårt 
sommarställe i skärgården. Puckar, 
klubbor, bågar, uppspel, taktik, ta
beller var alla samtalsämnen som 
överhuvudtaget aldrig berördes vid 
de här tillfällena. Nä, vi ägnade ti
den åt lantställets väsentligheter. 

Jens var fortfarande ganska tystlå
ten men det kompenserade han 
med en arbetsiver som är svår att 
återge i ord.

Vi kunde sitta ett gäng på veran
dan och lösa de dagsaktuella världs
problemen på sedvanligt svenskt 
manér när någon plötsligt saknade 
Jens. Ingen var gladare än jag att 
Jensa var borta för det betydde all
tid att något vilande trädgårdspro
jekt blev utfört. Bryggan blev om
byggd och reparerad, tallstubben 
från 1952 blev uppgrävd och bort
släpad, en gammal Husqvarna järn
spis, en bit av ett stuprör och en stor 
trälåda blev till en utmärkt rök, tele
fonledningen till gäststugan blev 
lagad. Otaliga är exemplen på Jen
sas arbetsglädje och smarta kun
nande på alla tänkbara områden. 
Humor är en befriande egenskap 
hos alla människor. Utan den blir li
vet alltid mer komplicerat och torrt. 
En historia som inte sett det offent
liga ljuset tidigare inträffade på den 
berömda överlevnadsmarschen som 
ishockeylaget gjorde sommaren 
1987 under Leif Boorks befäl. Hela 
laget tvingades ut i Stockholms 
skärgård och skulle under ett par 
dagar klara sig på vad naturen gav. 
Ormar, rötter, svampar, bär, vatten 
och kaniner. Andra dagens hunger 
blev till slut så påtaglig att Thomas 
Eriksson och Jensa bestämde sig för 
att slakta och koka en kanin. Jens 
höll fast middagen, Thomas blun
dade och klappade till med en stor 
träpåk och samtidigt som kaninen 
blev ett huvud kortare så ropade 
Jensa: ”Jag döper dig till Boork”. 
Hade Leffe vetat det ett par år tidi
gare så kanske Jensa ”sluppit” vara 
med i den misslyckade VM-turne
ringen i Prag 1985.

Jag döper dig till Boork.

Framgångarna i Djurgårdens is
hockeylag följde slag i slag och i slu
tet av åttiotalet kan man med fog 
anse Jensa som en av de tyngre spe
larna i truppen. Kanske inte i kilo 
räknat men väl i matcher, pass, mål 
och SM-guld. Jensa tillhör den ty
pen av spelare som ytterst sällan är 
skadad och har dessutom vad man 
ofta kallar ”en hög lägsta nivå”. 
Under åttiotalets tio säsonger, 79/80 
till och med 89/90 spelade Jens 349 
elitseriematcher (slutspel och kval 
oräknat). På dessa matcher gjorde 
han 132 mål, 115 målgivande pass
ningar och vann tre SM. En av hans 
stora tillgångar på isen är skridsko
åkningen och snabbheten i ageran
det. Tuffa tacklingar står däremot 
inte på Jensas register och han var 
aldrig någon kandidat till riksbuse 
med sina 86 utvisningsminuter på 
de tio ishockeysäsongerna.

Jensa har spelat över 100 lands
kamper i Tre Kronor och bland 
höj dpunkterna i landslagskarriären 
plockar han själv fram två Olympi
ska spel, som bägge resulterade i 
bronsmedalj. OS i Sarajevo 1984 
samt OS i Calgary 1988. Dessutom 
VM-turneringen 1989 i Stockholm. 
Inte så mycket för resultatets skull 
utan mer för det spektakulära med 
Stockholm Globe Arena.

Inför VM 1990 i Schweiz blev Jens 
uttagen av Tommy Sandlin men 
tackade nej av familjeskäl. Kanske 
var det slutet på hans landslagskar
riär men definitivt början på en helt 
annan karriär för den 4 april 1990 
klockan 03.36 föddes Emy Maria 
Sofie Öhling.

Hans Swedberg, marknadsförare, mång
årig i föreningen, initiativtagare till pro
duktionen av denna bok, ingår i redak
tionen.
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G
östa Kniven Sandbergs frispark rakt 

upp i det skotska krysset, Kenta Nils
sons tunnel på den ryska ishockeybacken, 

Olle Tandbergs seger över Joe Baksi allt detta 
har vi läst spaltkilometer om och sett bilder 
på — men vem har läst särskilt mycket om 
Karl-Erik Nordlund, Greta Andersson eller 
Rudolf Walldén.

I ett avseende är Djurgårdens IF helt lik alla 
andra klubbar och idrottsorganisationer. Lik
heten består i den mängd av tysta, ofta okän
da, lojala män och kvinnor som mer eller 
mindre vigt sina fritidsliv till idrotten. Skulle 
Kniven, Kenta och Olle någonsin suttit på 
sportens förstasida om dessa män och kvin
nor inte funnits? Många ytligt sportintresse
rade svarar säkert ja på den frågan, men den 
som har en djupare insikt i svensk och djur
gårdsk idrott svarar nej.

Laget blir inte bättre än styrelsen. En språk
ligt sett underlig klyscha som ändock inne
håller en underliggande mening av stor san
ningshalt. Låt oss leka med tanken att kalla 
till ett tidlöst styrelsemöte i Djurgårdens IF. 
Vi skulle behöva ett stort rum, ett stort sam
manträdesbord och en mängd av ordföran
deklubbor för till det här mötet skulle vi vilja 
kalla alla de som varit och är Djurgårdens 
hövdingar, arbetsmyror, visionärer, planera
re, kort sagt alla de som varit och är med om 
att skapa förutsättningarna för Knivens, 
Kentas och Olles framgångar i den blårandi
ga andan.

Nu är det emellertid så att det finns inget 
tillräckligt stort rum eller tillräckligt stort 
bord för att rymma alla de tusentals djurgår
dare som under ett hundra år har fört för
eningen framåt. I själva verket finns det per
sonakter i våra analer som i sig skulle räcka 
till en egen bok med titeln Vem är vem i Djur
gården. Här får vi nöja oss med en ordföran
dekavalkad där hövdingarna får represente
ra alla de tusentals i boken onämnda men för 
visso icke glömda djurgårdsledare. Senare i 
avsnittet finns också två långa sammanställ
ningar på arbetsmyror.

Tidlös sammankomst med 
Djurgårdens hövdingar

Mötet ska ha en ordförande och här finns det 
fjorton personer att välja bland. Den som 
kanske skall hålla i klubban är John G Jans
son, stiftare och ordförande under åren 
1891—1892, 1894—95 samt 1897. John lämna
de, som synes, ifrån sig klubban då och då 
under den här perioden, men satt hela tiden 
med i styrelsen och påverkade utvecklingen. 
Ända fram till sin bortgång 1941 deltog han 
aktivt på olika sätt i föreningsarbetet. I sekel
skiftet övertog postmästaren Gustaf H An
dersson ansvaret och satt som ordförande de 
första sex åren på 1900-talet. 1906 invaldes 
den dynamiske Carl Hellberg och under tju
go år påverkade han i allra högsta grad för
eningens utveckling till storklubb. Hellberg 
är den förste på ordförandestolen med en 
starkt affärsmässig framtoning. När Carl 
hade gjort sitt var det faktiskt en norrlänning 
vid namn Nils Adolf Hedjerson som höll i 
rodret 1925—1928. Årsmötet 1928 utsåg Ber
til Nocke Nordenskjöld till ny djurgårds
hövding. Nocke satt till 1942 och hans gär
ningar finns dokumenterade på annan plats i 
boken.

I slutet av 40-talet och under tidigt 50-tal 
förlades ofta överstyrelsemöten till restau
rang Tattersall på Grev Turegatan. Anled
ningen var högst naturlig. Sven Larson, även 
kallad Tattar-Lasse, var krögare och tillika 
ordförande i föreningen under 1942—1953. 
Det året valdes Åke Dunér in och under nio 
framgångsrika djurgårdsår, med såväl fot
bolls- som ishockeyguld ledde Åke arbetet i 
den växande föreningen. De följande tjugo 
åren kom en trio av män som skiljer sig något 
i stil och bakgrund jämfört med sina närmas
te företrädare. Om någon dåtida valbered
ning med avsikt tänkt i affärsmässiga banor 
är svårt att idag klara ut. Men valen av perso
ner tyder i alla fall på detta. 1961—1966 Hugo 
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Caneman, affärsman och VD i bankvärlden, 
1966—1974 Carl-Hjalmar Bodman, chef 
inom ASG samt 1974—1981 KF-bossen Ru
dolf Walldén. Alla tre fick ägna stor tid av sitt 
ledarskap åt ämnet ekonomi. Pengarna, 
främst bristen på dem, är ju en stående sty
relsefråga alltsedan 1892. I början av 60-talet 
förvärrades ekonomiproblemen. Stora kost
nadsökningar för de tunga sektionerna kom 
samtidigt med vikande publiksiffror.

Mitt under Rudolf Walldéns styre, gjorde 
Gustaf Douglas 1978 ett ettårigt inhopp. 
Efter den mandatperiodens slut övergick 
Douglas till fotbollsstyrelsen och Rudolf 
Walldén återtog som sagt ansvaret för över
styrelsearbetet fram till 1981 då han med vi
kande hälsa avsade sig omval. Under några 
år hade Bengt Broberg suttit i överstyrelsen 
och på årsmötet 1981 fick han förtroendet att 
leda hela föreningen, parallellt med ordför
andeskapet i ishockeyn. Det dubbelarbetet 

blev givetvis för tungt och 1984 tog Berth 
Sundin över. Han arbetade hårt med att yt
terligare modernisera föreningskansliet, allt i 
syfte att få en bättre kontroll på föreningens 
ekonomi.

Den fjortonde, och förmodligen sista, i ra
den av ordföranden på vårt tidlösa möte är 
Jan-Peder Norstedt som 1987 klev rakt in i 
hetluften med kriser och konkurshot, men 
också med sportsliga framgångar. Den dåliga 
ekonomin kom till slut ikapp verkligheten. 
Krisåret 1987 var föreningen bokstavligt talat 
bara minuter från en konkurs.

I november 1990 höll föreningen ett extra 
årsmöte där den nya organisationsformen 
för Djurgårdens IF klubbades. Efter ett hund
ra år splittrades djurgårdsidrotten upp i olika 
enskilda juridiska personer. Bandy, bow
ling, boxning, brottning osv. Alla med egna 
suveräna styrelser. Därmed finns det inte 
längre någon stol att sitta på för en enda stark 
personlighet med det hela och det yttersta 
ansvaret.50-årsjubileet firades i Gyllene Salen, Stockholms 

Stadshus.
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Guld, Silver 
och Hedersmärken

Föreningen försöker på olika vägar tacka och 
uppmuntra alla de personer som gör ideella 
insatser. Guld- och silverplaketter är de 
högsta utmärkelserna, Hedersmärket, djur
gårdsskölden med en guldkrans omkring, 
kan överstyrelsen dela ut till den som i mer än 
tio år dels varit betalande medlem och dels 
gjort en betydande insats som aktiv eller le
dare. Bläddrar man i föreningens samman
ställningar över mottagare av dessa tre djur
gårdsutmärkelser så hittar man hela den ka
der av män och kvinnor som varit och är 
djurgårdsekens stam, grenar och krona.

Under åren 1951 till 1980 erhöll följande 
personer guld och silver. Läs, begrunda och 
beundra.

1951
Guld: Sven Larson (ÖS), Sven 

Samuel Carlsson.
Silver: Sigge Bergh, Åke Dunér, 

Seth Edvardsson, Hans Garpe, 
Arne Grunander, Harald Hedjer
son, Sven Hellborg,. Pelle Hennix, 
Lennart Isokowitz, Åke Johansson, 
John Jonsson, Arne Kemmlert, 
Fritz Larsson, John Lindberg, Hen
ry Lundgren, Hilding Lövdahl, 
Arne Malmgren, Ingvar Norén, 
Gunnar Rinman, Svante Rosén, 
Birger Sandberg, Gullan Sund
berg, Torsten Svennberg, Melcher 
Säwensten, Lars Tjernberg, Elvir 
Westman.

1953
Guld: Torsten Wiklund.

1954
Guld: David Karlsson, Karl Lind.
Silver: Stig Hammar, Evert Nir

ling, Anna Dettner, Nils Lundin.

1955
Guld: Åke Löwgren.
Silver: Gösta Dahlberg.

1956
Guld: Sigvard Bergh (fotboll), 

Arne Grunander (ÖS, ishockey), 
Karl Liliequist (ÖS, fotboll), Karl 
Lundberg (ÖS, inomhusidr).

Silver: Gösta Greven Andersson 
(fotboll), Filip Carlsson (fotboll), 
Olle Eliasson (fotboll), Per-Olov 
Jihde (ishockey), Nils Lindell (ban
dy), Gunnar Lundqvist (fotboll), 
Karl-Erik Nordlund (ÖS, fotboll), 
Hans Stelius (fotboll).

1957
Silver: Greta Andersson (damid

rott), Ivan Andersson (bowling), 
Lennart Björklund (handboll), Bengt 
Edblad.

1958
Guld: Greta Andersson (dam

idrott), Ivan Andersson (bowling), 
Lennart Björklund (handboll), 
Bengt Edblad (bandy), Rune Ek
holm (cykel), Stig Fredell (skidor), 
Ivar Hansson (handboll), Bo Hed
vall (ÖS, orientering), Ulla Kjell, 
Kirsten Kristoffersson (damidrott), 
Julius Orest (bandy), Gösta Sand
berg (bandy, fotboll, ishockey), Bir
ger Stenman (fotboll).

Silver: Sven Tumba Johansson 
(ishockey), Yngve Carlsson (ishoc
key), Bertz Zetterberg (ishockey).

1959
Guld: Lars Björn (ishockey), Sig

ge Parling (fotboll), Gösta Sand
berg (fotboll, ishockey), Sven Tum
ba Johansson (fotboll, ishockey).

1960
Guld: Åke Dunér (ÖS, oriente

ring), Arne Malmgren (fotboll), 
Karl-Erik Nordlund (ÖS, fotboll), 
Ingvar Norén (ÖS, orientering), 
Lennart Öberg (brottning).

Silver: Erik Extergren (bordten
nis).

1961
Guld: Gösta Andersson (fotboll, 

bowling), Gunnar Lundqvist (fot
boll), Hilding Lövdahl (ÖS, brott
ning), Gunnar Rinman (ÖS, orien

tering, skidor), Harry Rosin (brott
ning), Birger Sandberg (fotboll), 
Edvin Vesterby (brottning).

1963
Silver: Hans Hansson (oriente

ring).

1964
Silver: Bengt Modigh (boxning), 

Åke Erixon (ÖS).

1965
Guld: Arne Arvidsson (fotboll). 
Silver: Gunnar Skogh (fäktning), 

Åke Karlsson (bandy).

1966
Guld: Bertil Anér (brottning), 

Hugo Caneman (ÖS), Filip Carls
son (fotboll), Gösta Dahlberg (box
ning, orientering), Anna Dettner 
(damidrott), Aina Ekvall (damid
rott), Stig Hammar (orientering), 
Åke Karlsson (bandy), Björn Lind
gren (skidor), Lars Lindgren (ishoc
key), Bengt Modigh (boxning), Nils 
Lundin (allt i allo), Bernt Nylund 
(orientering), Elvir Westman (orien
tering, fotboll).

1968
Guld: Bo Hedvall (ÖS).
Silver: Siv Aronsson (konståk), 

Gillis Florsjö (handboll).

1969
Guld: Helge Öberg (brottning).
Silver: Kirsten Johansson (dam

idrott), Karl Modin (supporterkl), 
Thore Starck (boxning).
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1970
Silver: Ingegerd Hermansson 

(konståk).

1971
Guld: Carl Gustaf Swanberg 

(boxning), Thore Starck (boxning).
Silver: Gunnar Dahlfors (ÖS), 

Carl-Gunnar Palm (boxning), Ulla-
Britt Sigurdsson (konståk), Gunnar 
Svensson (allround).

1972
Silver: Carl-Axel Haglund (brott

ning), Gillis Florsjö (handboll).

1973
Guld: Evert Lindbergh (fotboll, 

bowling).
Silver: Arvid Kjällström (all

round), Eric Jansson (bowling).

1974
Guld: Carl-Hjalmar Bodman 

(ÖS), Axel Brun (brottning), Per-
Gunnar Ericsson (cykel).

Silver: Karl Fagerstedt (bordten
nis), Bengt Lindbergh (bowling, 
fotboll), Bertil Johansson (bowling).

1975
Guld: Karl Fagerstedt (bordten

nis).
Silver: Yngve Arnell (fäktning), 

Arne Palm (ishockey), Evert Haag 
(allround), Suzanne Dettner-Ma
thiasson (damidrott), Nils Lindell 
(bandy), George Johansson (fot
boll).

1976
Guld: Harry Holmberg (box

ning), Carl-Axel Haglund (brott
ning).

Silver: Per Bergström (ishockey), 
Oscar Bernadotte (fäktning), Bo 
Brattlöf (fotboll), Olle Pettersson 
(fotboll), Gunnar Dyvik (bandy, 
fotboll), Carl-Erik Eriksson (bob
sleigh), Bengt Fridh (brottning), 
Rangvald Gottfridsson (allmän), 
Rune Isaksson (Ylipää) (brottning), 
Harry Wolff (boxning).

1977
Guld: Kurt Hammargren (box

ning), Björn Lindgren (skidor, fot
boll), Gillis Florsjö (handboll), John 
Ek (bowling).

Silver: Ulf Adelsohn (ishockey), 

Rune Andersson (ishockey), Gun
nar Friberg (fäktning), Harald He
dengren (ishockey), Rolf Theblin 
(ÖS), Sven Öberg (supporterkl).

Hedersledamot Gunnar Lund
qvist (fotboll), plus Bågspännaren.

1978
Silver: Torsten Almqvist (box

ning), Harald Gustafsson (fotboll), 
Reine Gustafsson (ÖS), Lars-Eric 
Pettersson (slalom), Rudolf Wall
dén (ÖS).

1979
Guld: Ragnvald Gottfridsson, 

Carl-Gunnar Palm (boxning), Hans 
Troedsson (fotboll).

Silver: Stig Bengtsson (bandy, 
fotboll), Georg Karlsson (fotboll).

1980
Guld: Sven Lindman (fotboll), 

Bertil Johansson (bowling), Bengt 
Lindbergh (bowling, fotboll).

Silver: Bengt Fridh (brottning), 
Christer Karlsson (backhopp), Siw 
Johansson (handboll), Lars Troeds
son (handboll), Gösta Ericson (bow
ling), Kaj Alm (ÖS, bowling).

Hemma hos Kalle och Ingegerd i slutet av 50-talet. Sittande: Rune 
Malmgren, Birger Farsan Sandberg, Lennart Öberg, Åke Dunér, 
Ingvar Norén. Stående: Gunnar Rinman, Evert Norling, Karl-Erik 
Nordlund, Stig Eckerbrant, Sigvard Bergh, Gunnar Lundqvist och 
Hilding Lövdahl. Överst: värdparet Ingegerd och Kalle Liliequist.
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Här följer en sammanställning på de som 
under åren 1956 till 1981 erhållit hedersmär
ket.

Sammanställningen ger ett axplock på 
djurgårdsledare och spelare under tjugofem 
av våra ett hundra år. Antalet personer är 311 
och de representerar således minst 3110 (tre
tusenetthundratio) arbetsår för Djurgårdens 
IF.

1956
Per-Einar Bergström (orientering) 
John Candelius (ishockey)
Stig Carlsson (fotboll) 
Stig Eckerbrant (bandy) 
Gillis Florsjö (handboll) 
Gunnar Hedberg (orientering) 
Maj Britt Hedström (damidrott) 
Ulf Hedvall (orientering)
Ivar Hörberg (bowling) 
Ragnhild Jansson (orientering) 
Yngve Johansson (ishockey)
Uno Jonsson (skidor) 
Kurt Karlsson (brottning) 
Bertil Klöverbäck (brottning) 
Folke Lindhe (skidor)
Herbert Magnusson (orientering) 
Ove Nilsson (fotboll)
Maja-Britta Svensson (damidrott) 
Edvin Vesterby (brottning)
Olov Wigzell (bowling) 
Anna-Lisa Westerdahl (damidrott)

1957
Kjell Anjou (bowling) 
Lars Björn (ishockey) 
Bo Carlsson (orientering) 
Yngve Carlsson (ishockey) 
Folke Engström (supporterkl) 
Erik Extergren (bordtennis) 
Lars Holmstedt (bowling) 
Bengt Jäderholm (skidor) 
Lennart Lilja (fotboll) 
Wivian Lövgren (damidrott) 
Sixten Ogberg (bowling) 
Göte Sanfridsson (brottning) 
Birger Stenman (fotboll) 
Hans Tvilling (fotboll, ishockey) 
Stig Tvilling (dito)
Arne Weldner (bordtennis)

1958
Erland Lison Almkvist (slalom) 
Ivan Andersson (brottning) 
Einar Axelsson (skidor)
Lars Celsing (orientering) 
Acke Cronestig (orientering) 
John Ek (bowling)
Rune Ekholm (bandy) 
Tore Eriksson (orientering) 
Sven Gustafsson (bowling) 
Torsten Gustavsson (orientering) 
Wolf Lyberg (fotboll)

Bengt Modigh (boxning)
Ewan Pettersson (bowling) 
Bernt Ramse (boxning)
Signe Rufelt (damidrott)

1959
Gerd Andersson (damidrott) 
Bertil Ahlin (boxning)
Axel Bruhn (brottning) 
Ola Edlund (fotboll)
Sune Holmberg (skidor) 
Karin Jonsson (orientering)
Helge Öberg (brottning) 
Karl-Erik Pedde Jonsson (fotboll) 
Sigge Parling (fotboll)
Ingvar Petersson (fotboll)
Curt Söderberg (bandy)

1960
Christina Allinger (damidrott) 
Bertil Anér (brottning)
Åke Barrling (fotboll)
Gunnar Bengtsson (bowling) 
Lennart Björklund (handboll) 
Torsten Edblom (brottning)
Stig Elmblad (bordtennis) 
Tore Emneryd (bandy) 
John Jompa Eriksson (fotboll) 
Rickard Eriksson (orientering) 
Gun Hellman (damidrott) 
Evert Lindbergh (bowling) 
Folke Mikaelsson (skidor) 
Allan Nordlander (bowling)

1961
Oscar Andrén (boxning) 
Curt Berggrén (orientering) 
Lars-Gunnar Björklund (handboll) 
Siw Centergren (damidrott) 
Birger Eklund (fotboll)
Leif Engvall (orientering) 
Harald Gustafsson (fotboll) 
Kurt Hammargren (boxning) 
Anders Hasselqvist (orientering) 
Börje Jansson (boxning) 
Kirsten Johansson (damidrott) 
Arne Rapp (skidor, orientering) 
Gösta Sandberg (fotboll)

1962
Hugo Caneman (ÖS) 
Alf Lundquist (fotboll)
Lars Nordvall (ishockey)

1963
Hugo Caneman (ÖS) 
Bo Finnhammar (fotboll) 
Folke Mikaelsson (skidor) 
Hans Mild (fotboll, ishockey) 
George Johansson (fotboll) 
Bertil Nyman (brottning) 
Gunvor Orest (damidrott) 
Elisabeth Thorsson (bordtennis) 
Alf Lundquist (fotboll) 
Lars Nordvall (ishockey)

1964
Carl Berggren (bowling) 
Carl-Gustaf Gustavsson (fotboll) 
Suzanne Forsberg-Dettner (damid
rott)
Eric Jansson (bowling) 
Hans Karlsson (fotboll) 
Thore Starck (boxning) 
Roland Stoltz (ishockey) 
Kurt Thulin (ishockey)

1965
Carl-Hjalmar Bodman (ÖS) 
Kaj Boman (handboll)
Gunnar Dahlfors (ÖS) 
Börje Gundberg (bowling) 
Irene Hellström (damidrott)
Olle Hellström (fotboll)

1966
Kerstin Ahlqvist (slalom) 
Agneta Almqvist (damidrott) 
Siv Aronsson (konståkning) 
Rolf Asp (ishockey) 
Stig Elmblad (bordtennis) 
Gösta Ericsson (bowling) 
Åke Erixon (ÖS)
Ingrid Gruvlund (damer) 
Bert Hansson (bowling) 
Lill-Byss Hansson (orientering) 
Gunnar Hedberg (orientering) 
Arvid Kjällström (hustomte) 
Ing-Britt Lindgren (bordtennis) 
Olof Lindsjöö (bordtennis) 
Owe Malmberg (ishockey) 
Leif Markusson (ishockey) 
Sten Nilsson (bowling) 
Lars-Eric Pettersson (slalom) 
Kurt Thulin (ishockey) 
Eddie Wingren (ishockey)
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1967
Tommy Björkman (ishockey) 
Bertil Johansson (bowling)
Oskar Eklund (bandy) 
Margareta Ekvall (damidrott)
Lars Fagerstedt (bordtennis) 
Åke Karlsson (bandy) 
Per Lindberg (bandy, fotboll) 
Gunilla Lundqvist (bordtennis) 
Gustav Malmberg (bowling)
Ernst Meyer (bowling)
Ernst Nilsson (ÖS) 
Göte Rönn (brottning)
Rolf Theblin (ÖS) 
Sigge Törnqvist (fotboll) 
Eddie Wingren (ishockey) 
Gustaf Zetterlund (bowling)

1968
Eric Barck (fotboll)
Ann-Christin Bergenheim (damid
rott)
Kjell Claesson (brottning) 
Hans Fristedt (fotboll) 
Ingemar Johansson (boxning) 
Kirsten Johansson (damidrott) 
Georg Karlsson (fotboll) 
Antal Laszlo (brottning) 
Gunnar Lindbergh (bowling) 
Eric T Lindström (bordtennis) 
Sven Lindholm (bowling) 
Arne Palm (ishockey) 
Lars-Erik Pettersson (brottning) 
Ronney Pettersson (fotboll)

1969
Sten Berglund (boxning) 
Signhild Carlson (boxning) 
Gunnar Dyvik (supporterklubben) 
Bo Grebbert (boxning)
Roger Höglund (boxning) 
Björn Jonsson (fotboll)
Rolf Lagerbäck (curling) 
Bengt Lindbergh (bowling) 
Elis Lundqvist (bowling) 
Carl-Axel Palm (bowling) 
Carl-Gunnar Palm (boxning) 
Carl-Åke Palm (boxning) 
Hans Strömdahl (curling) 
Jan Westling (boxning) 
Bengt Öhrman (curling)

1970
Dan Bingestam (fotboll) 
Bo Brattlöf (fotboll)
Gösta Furugård (fotboll) 
Inge Karlsson (fotboll) 
Sven Lindman (fotboll)
Björn Lindbergh (fotboll) 
Olle Pettersson (fotboll)

1971
Anders Andrén (ishockey) 
Karl-Erik Axin (bowling)
Gösta Broberg (bowling) 
Nils Dannberg (bowling)
Karl Fagerstedt (bordtennis) 
Henry Flodin (bowling)

Hans Fristedt (fotboll)
Ragnvald Gottfridsson (allround) 
Reine Gustafsson (ÖS)
Gunnar B Jansson (fotboll) 
Siw Johansson (damidrott)
Karl Modin (supporterkl)

1972
Thomas Carlsson (ishockey) 
Allan Dahlberg (brottning)
Olof Dahl (allmän) 
Ove Feldt (brottning) 
Arne Jansson (fotboll)
Rolf Gustafsson (brottning) 
Kjell Johansson (handboll) 
Ronald Widegren (fotboll)
Kurt Wilson (handboll)

1973
Kjell Andersén (bowling) 
Kurt Blomqvist (fotboll) 
Lars-Erik Forsberg (orientering) 
Rolf Fransson (bandy, fotboll) 
Hans Nilsson (fotboll, bandy) 
Sören Nilsson (all-round) 
Ulf Rydin (ishockey) 
Britt-Marie Thorsén (damidrott)

1974
Tommy Berggren (fotboll) 
Inge Karlsson (fotboll)
Olle Pettersson (fotboll) 
Carl-Göran Öberg (ishockey)

1975
Bertil Andersson (fotboll) 
Rune Andersson (ishockey) 
Nils Eriksson (orientering)
Paul Hamel (fotboll) 
Åke Magnuson (bordtennis) 
Elisabeth Pettersson (damidrott) 
Wilmar Nilsson (allround)
Hans Samuelsson (bowling)

1976
Ulla Bjerkhaug (fotboll) 
Lennart Ericsson (bowling)
Rolf Fransson (fotboll, bandy) 
Stig Larsson (ishockey) 
Lennart Ljungqvist (ishockey) 
Björne Mellström (bordtennis) 
Rune Nordenberg (bowling) 
Lennart Nordsten (bowling) 
Björn Palmqvist (ishockey) 
Per-Allan Wikström (ishockey)

1977
Torsten Adenby (fotboll) 
Peter Alm (bowling)
Tommy Davidsson (fotboll) 
Stefan Dolderer (fotboll)
Roland Erixon (OS)
Per Gustafsson (bordtennis) 
Mats Gärdin (supporterkl)
Hans Hellquist (fotboll) 
Stellan Johansson (bordtennis)
Arne Larsson (bowling)

Bo Liljestrand (supporterkl) 
Urban Olsson (bordtennis) 
Håkan Stenbäck (fotboll) 
Lars Stenbäck (fotboll, bandy) 
Kent Sånemyr (brottning) 
Astrid Törnqvist (damidrott) 
Åke Vilhelmsson (fotboll)

1978
Ulf Adelsohn (ishockey) 
Stig Annerhög (fotboll) 
Yngve Arnell (fäktning) 
Gunnar Friberg (fäktning) 
Leif Fransson (bandy) 
Lennart Gottfridson (supporterkl) 
Gunnar Risberg (fotboll) 
Ossian Wasström (brottning) 
Mille Schmidt (fotboll, ishockey) 
Fritz Lange (handboll) 
Björn Cronwall (boxning) 
Kjell Wilson (handboll)

1979
Anne-Marie Bodman (allround) 
Carl-Erik Eriksson (bobsleigh) 
Thage Holmlund (bowling) 
Arne Perman (bowling)
Gunnar Sigurdsson (konståkning) 
Leif Ståhl (fotboll)
Kurt Svensson (ishockey) 
Sven-Olof Åsbrink (boxning)

1980
Göran Aral (fotboll) 
Sven-Åke Armandt (handboll) 
Ronnie Aronsson (fotboll) 
Håkan Bodman (ishockey) 
Marie Bodman (allround) 
Lisbeth Boklund (handboll) 
Sture Danielsson (skidor, ÖS) 
Magnus Derkert (brottning) 
Carl von Essen (fäktning) 
Jan Hellström (fotboll) 
Hans Holmqvist (fotboll) 
Conny Johansson (fotboll) 
Peter Carlsson (fotboll) 
Anders Kjell (fotboll) 
Björn Lindgren (brottning) 
Jörgen Lindman (fotboll) 
Lennart Nord (supporterkl) 
Björn Rylander (ishockey) 
Roger Skoog (fotboll) 
Hans Stennek (brottning) 
Jan Stennek (brottning) 
Tore Stennek (brottning) 
Gert Strid (bordtennis) 
Ronnie Svensson (fotboll) 
Torbjörn Waax (fotboll, bandy) 
Håkan Wennerström (fotboll) 
Lars Magnus Wester (fotboll) 
Leif Westerdahl (supporterkl)

1981
Torsten Almqvist (boxning) 
Lars Bergqvist (bowling) 
Sune Hall (skidor)
Jörgen Lindman (fotboll) 
Ingemar Sundberg (skidor)
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TABELLER 
OCH RESULTAT FÖR 
KALENDERBITARE

DJURGÅRDSSTATISTIK

Djurgårdens samtliga 
medaljörer vid 

Olympiska spel genom 
tiderna

GULD
Carl von Essen, fäktning, värja lag, 
Montreal 1976.
Göran Flodström, fäktning, värja 
lag, Montreal 1976.
Leif Högström, fäktning, värja lag, 
Montreal 1976.
Hans Jacobson, fäktning, värja lag, 
Montreal 1976.
Karl-Gustaf Staaf, dragkamp, Paris 
1900.
Gustaf Söderström, dragkamp, Pa
ris 1900.

SILVER
Nils Johansson, ishockey, S:t Mo
ritz 1928.
Sven Tumba (fd Johansson), ishoc
key, Innsbruck 1964.

Ernst Karlberg, ishockey, S:t Moritz 
1928.
Hans Mild, ishockey, Innsbruck 
1964.
Nils Ramm, boxning, tungvikt, Am
sterdam 1928.
Roland Stoltz, ishockey, Innsbruck 
1964.
Gottfrid Svensson, brottning, fri stil, 
67,5 kg, Antwerpen 1920.
Edvin Vesterby, brottning, grek
rom, 57 kg, Melbourne 1956.
Carl-Göran Öberg, ishockey, Inns
bruck 1964.

BRONS
Erik Almlöf, friidrott, tresteg, Stock
holm 1912.
Hans Tvilling (f d Andersson), ishoc
key, Oslo 1952.
Stig Tvilling (fd Andersson), ishoc
key, Oslo 1952.
Bo Berglund, ishockey, Lake Placid 
1980.
Lars Björn, ishockey, Oslo 1952.
Håkan Eriksson, ishockey, Lake 
Placid 1980, Sarajevo 1984.
Thomas Eriksson, ishockey, Lake 
Placid 1980, Calgary 1988.

Inga Gentzel, friidrott, 800 m, Am
sterdam 1928.
Gösta Johansson, ishockey, Oslo 
1952.
Sven Tumba, ishockey, Oslo 1952. 
Einar Karlsson, brottning, 61 kg, fri 
stil, Los Angeles 1932, grek-rom, 
Berlin 1936.
Lars Myrberg, boxning, 63,5 kg, 
Söul 1988.
Tommy Mörth, ishockey, Sarajevo 
1984.
Axel Norling, dragkamp, Aten 1906. 
Rolf Ridderwall, ishockey, Sarajevo 
1984.
Gösta Sandberg, fotboll, Helsing
fors 1952.
Harry Sundberg, fotboll, Paris 
1924.
Fritiof Svensson, brottning, grek
rom 60 kg, Antwerpen 1920.
Håkan Södergren, ishockey, Sara
jevo 1984, Calgary 1988.
Michael Thelvén, ishockey, Sara
jevo 1984.
Mats Waltin, ishockey, Lake Placid 
1980, Sarajevo 1984.
Jens Öhling, ishockey, Sarajevo 
1984, Calgary 1988.
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Djurgårdens samtliga 
svenska mästare 
genom tiderna

BANDY
1908: B Modén

G Friberg
K Öhman
Algot Nilsson
Götrik Frykman
Bengt Walla
A Spångberg
Ivar Friberg
Erik Lavass
E Andéhn
G Johansson (Säwensten)

1912: (delat med IFK Uppsala)
Knut Gustafsson
Ragnar Wicksell
K Öhman
Erik Lavass
Götrik Frykman
F Wahlgren
Jean Söderberg
Sten Söderberg
K-G Karlsson (Arnö)
G Johansson (Säwensten) 
Ivar Friberg

BOB
Tvåmans:
1965: Carl-Erik Eriksson/Eric Wennberg 
1966: Carl-Erik Eriksson/Eric Wennberg 
1968: Carl-Erik Eriksson/Eric Wennberg 
1970: Carl-Erik Eriksson/Leif Johansson

BORDTENNIS
Herrsingel:
1948: Tage Flisberg
1951: Bengt Grive
1957: Björne Mellström
1958: Björne Mellström
1959: Björne Mellström
1962: Björne Mellström
Herrdubbel:
1948: Tage Flisberg/Arne Neidenmark 
1949: Bengt Grive/Arne Neidenmark 
1956: Lennart Johansson/Bosse Malm

quist
1961: Tony Larsson (Norrby)/Björne 

Mellström
1962: Tony Larsson (SKF)/Björne Mell

ström
1980: Ulf Thorsell/T Danielsson (Sölves

borg)
Lag herrar:
1948: Tage Flisberg, Bengt Grive, Arne 

Neidenmark
1951: Bengt Grive, Stig Elmblad, Lennart 

Johansson
1954: Lennart Johansson, Bo Malm

quist, Åke Rakell
1955: Lennart Johansson, Bo Malm

quist, Åke Rakell
1960: Björne Mellström, Åke Rakell, 

Hans Weltenius
1961: Anton Bolgar, Christian Heyer

dahl, Björne Mellström
1962: Christian Heyerdahl, Björne

Mellström, Curt Österholm

Damsingel:
1954: Elisabeth Thorsson
1955: Signhild Tegnér
1956: Signhild Tegnér
1960: Elisabeth Thorsson

Damdubbel:
1956: Signhild Tegnér, Elisabeth Thors

son
1959: Birgitta Tegnér (Byttorp)/Signhild 

Tegnér
1965: Siv Pettersson/B Wiktorsson 

(AGA)
Lag damer:
1955: Ing-Britt Molin, Signhild Tegnér, 

Elisabeth Thorsson
1956: Ing-Britt Molin, Signhild Tegnér, 

Elisabeth Thorsson
1957: Ing-Britt Molin, Signhild Tegnér, 

Elisabeth Thorsson
1958: Siv Pettersson, Signhild Tegnér, 

Elisabeth Thorsson
1959: Siv Pettersson, Signhild Tegnér, 

Elisabeth Thorsson
1960: Ing-Britt Molin, Siv Pettersson, 

Elisabeth Thorsson
Mixed:
1948: Tage Flisberg/I Hägglund (Örn

sköldsvik),
1955: L Pettersson (Hammarby)/Elisa

beth Thorsson
1958: Björne Mellström/Elisabeth Thors

son
1959: Björne Mellström/Elisabeth Thors

son
1960: Björne Mellström/Elisabeth Thors

son
1961: Björne Mellström/M Carlsson 

(Fiskevik)

BOWLING
Individuellt:
1933: Östen Eriksson
Tvåmannalag:
1937: Östen Eriksson, Gustaf Ekberg
1950: Kjell Anjou, Frithiof Sund
Fem-mannalag:
1936: Östen Eriksson, E Håkansson, 

Henry Lundgren, Sven Daun, 
Gustaf Ekberg

BOXNING
Flugvikt:
1922: Evert Karlsson
1927: John Pihl
1928: John Pihl
1963: Hans Pincoffs
1964: Hans Pincoffs
1981: Ari Alanenpää
Bantamvikt:
1924: Harry Wolff
1939: Harry Ljushammar
1952: Roy Svedberg
1953: Roy Svedberg
1965: Hans Pincoffs
Fjädervikt:
1923: Oscar Andrén
1925: Oscar Andrén
1927: Harry Wolff
1931: Kurt Liljedahl
1950: Bertil Ahlin
1951: Bertil Ahlin
1968: Bo Grebbert
1969: Carl-Axel Palm
1970: Carl-Axel Palm
Lättvikt:
1921: Oskar Kjällander
1922: Gustav Bergman
1923: Gustav Bergman
1953: Bertil Ahlin
1958: Roger Höglund
1961: Ove Larsson
1971: Carl-Axel Palm
1980: Kalervo Alanenpää

Lätt welter:
1963: Ove Ljungqvist
1972: Carl-Axel Palm
1986: Lars Myrberg (fd Lundgren)
1988: Lars Myrberg
Welter:
1926: Oskar Kjällander
1929: Artur Litzén
1936: Einar Hammar
1941: Einar Hammar
1987: Lars Myrberg
Lätt mellanvikt:
1958: Nils Olsson
Mellanvikt:
1929: John Andersson
1939: Einar Hammar
1940: Einar Hammar
1963: Teofil Pollex
1964: Teofil Pollex
1971: Christer Cornbäck
Lätt tungvikt:
1920: David Lindén
1922: David Lindén
1926: Nils Ramm
1927: Nils Ramm
1930: Gustaf Eriksson
1931: John Andersson
1942: Bo Below
Tungvikt:
1926: Gustav Magnusson
1927: Gustav Andersson
1928: Gustav Andersson
1936: Olle Tandberg
1937: Olle Tandberg
1938: Olle Tandberg
1939: Olle Tandberg
1940: Olle Tandberg
1949: Bengt Modigh
1986: Tommy Börzsei
1987: Larry Moritz
1990: Hamayak Shabazhian

BROTTNING
Lätt flugvikt, grek romersk:
1969: Benny Vesterby
Bantam:
1922: Fritiof Svensson
1926: Arvid Östman
1955: Edvin Vesterby
1956: Edvin Vesterby
1960: Edvin Vesterby
1961: Edvin Vesterby
Fjäder, grek-rom:
1917: Gottfrid Svensson
1918: Gottfrid Svensson
1920: Fritiof Svensson
1921: Fritiof Svensson
1922: Gottfrid Svensson
1923: Fritiof Svensson
1932: Einar Karlsson
1937: Einar Karlsson
Lättvikt, grek-rom:
1911: Gottfrid Svensson
1912: Gottfrid Svensson
1913: Gottfrid Svensson
1916: Wilhelm Pettersson
1919: Gottfrid Svensson
1931: Einar Karlsson
1933: Einar Karlsson
1934: Einar Karlsson
1966: Esko Kaikkonen
Welter, grek-rom:
1960: Sture Söderqvist
1961: Sture Söderqvist
Lätt tungvikt, grek-rom:
1932: Nils Landberg
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Tungvikt, grek-rom:
1916: Knut Wasström
1917: Knut Wasström
1931: Georg Nilsson
Bantam, fristil:
1940: Bengt Winqvist
1941: Bengt Winqvist
1952: Edvin Vesterby
1954: Edvin Vesterby
1955: Edvin Vesterby
1956: Edvin Vesterby
1957: Edvin Vesterby
1958: Edvin Vesterby
1959: Edvin Vesterby
1960: Edvin Vesterby
1961: Edvin Vesterby
1963: Edvin Vesterby
1964: Edvin Vesterby
Welter, fristil:
1959: Antal Laszlo
Lätt tungvikt, fristil:
1930: Nils Landberg
Tungvikt, fristil:
1933: George Nilsson
1935: George Nilsson
1936: George Nilsson
1937: George Nilsson
1963: Göte Rönn
Lag, fristil:
1961: Kjell Paulsson, Kjell Nordling, 

Edvin Vesterby, Paul-Erik Pålsson, 
Kurt Madsen, Bengt Fridh, Kurt 
Alariksson, Göte Rönn.

1965: Bo Hjulström, Kurt Johannesson, 
Edvin Vesterby, Esko Kaikkonen, 
Rolf Gustavsson, Bengt Fridh, 
Antal Laszlo, Kurt Alariksson.

CYKEL
50 km:
1960: Herbert Dahlbom
1961: Herbert Dahlbom
Lag 50 km:
1960: Herbert Dahlbom, Oswald 

Johansson, Gunnar Göransson.

FOTBOLL
1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 1959, 
1964, 1966.
Laguppställningar — se fotbollstabeller.

FRI IDROTT
Maraton:
1914: Rudolf Wåhlin
Grenhopp:
1900: Oscar Nordström
1902: Oscar Nordström
1927: Leif Dahlgren
1928: Leif Dahlgren
1934: Karl Lundberg
Terränglöpning lag, ca 8 000 m:
1911: Edvin Hellgren, A Berglund, Carl 

Nilsson, K Alm
Terränglöpning, ca 8 000 m
1913: Karl Sundholm
Längdhopp:
1908: Carl Silfverstrand
Stavhopp:
1900: Karl Gustaf Staaf
Mellanhopp:
1927: Konrad Granström
1928: Konrad Granström
Tresteg:
1913: Eric Almlöf
1914: Eric Almlöf

Kula bägge händerna:
1897: Gustaf Söderström
1898: Gustaf Söderström
1910: Einar Nilsson
1911: Einar Nilsson
1912: Einar Nilsson
1913: Einar Nilsson
1914: Einar Nilsson
Diskus:
1898: Gustaf Söderström
Diskus bägge händerna:
1900: Karl Gustaf Staaf
1902: Gustaf Söderström
1904: Carl Jahnzon
1905: Carl Jahnzon
1911: Einar Nilsson
1912: Einar Nilsson
Viktkastning, 25 kg:
1914: Carl Jahnzon
Femkamp:
1900: Karl Gustaf Staaf
Längdhopp:
1928: Ebba Myrberg
100 m:
1928: Ebba Myrberg
200 m:
1929: Inga Gentzel
800 m:
1928: Inga Gentzel
1929: Inga Gentzel
1930: Inga Gentzel
1931: Inga Gentzel
80 m häck:
1940: Emy Pettersson
4x100 m damer:
1928: M Hagelberg, Ebba Myrberg, Elsa 

Pettersson, Anna Sundberg.

FÄKTNING
Florett herrar:
1972: Hans Jacobson
Florett damer:
1975: Maud-Ann Tesch
1978: Maud-Ann Tesch
Florett, lag damer:
1962: Elin Eckerbom, Gunilla Tollbom, 

Christina Wahlberg
1973: Eva Friberg, Ann Molvidsson, 

Maud-Ann Tesch, Marika Nettel
bladt.

1976: Ulrike Elger, Eva Friberg, Ann 
Molvidsson, Maud-Ann Tesch.

Värja herrar:
1963: Orwar Lindvall
1967: Carl von Essen
1970: Carl von Essen
1973: Jean Veanes
1974: Hans Jacobson
1978: Carl von Essen
1979: Leif Högström
1985: Ulf Sandegren
1990: Ulf Sandegren
Värja, lag herrar:
1966: Rolf Junefeldt, Carl von Essen, 

Hans Jacobson, Jan Skogh, Lars 
Sjöberg.

1969: Carl von Essen, Hans Jacobson, 
Björn Jacobson, Lars-Erik Lars
son, Björn Ferm.

1972: Leif Högström, Jean Veanes, 
Björn Jacobson, Hans Jacobson, 
Takashi Masuyama.

1973: Leif Högström, Carl von Essen, 
Göran Andersson, Hans Jacob
son, Jean Veanes.

1974: Carl von Essen, Göran Anders
son, Leif Högström, Hans Jacob
son, Stefan Pahlefors.

1975: Carl von Essen, Göran Anders
son, Leif Högström, Hans Jacob
son, Göran Flodström.

1977: Carl von Essen, Carl Bernadotte, 
Leif Högström, Göran Flodström, 
Hans Jacobson.

1978: Carl von Essen, Carl Bernadotte, 
Leif Högström, Hans Jacobson, 
Stefan Pahlefors.

1987: Otto Drakenberg, Henrik Pontén, 
Ulf Sandegren, Peter Vanky, Hen
ning Österberg.

1988: Otto Drakenberg, Arne Jansson, 
Ulf Sandegren, Peter Vanky, Hen
ning Österberg.

1989: Otto Drakenberg, Arne Jansson, 
Ulf Sandegren, Peter Vanky, Hen
ning Österberg.

GÅNG
3 000 m bana:
1935: Erland Asplund
5 000 m bana:
1900: Ernst Ekberg
1902: Ernst Ekberg
1904: Ernst Ekberg
10000 m bana:
1912: Albert Berglund
30 km landsväg:
1935: Erland Asplund

ISHOCKEY
1926, 1950, 1954, 1955, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1962, 1963, 1983, 1989, 
1990.
Laguppställningar — se ishockeytabeller.

KONSTÅKNING
1965: Britt Elfving
1966: Britt Elfving
1967: Britt Elfving
1968: Britt Elfving
1969: Britt Elfving
1977: Lotta Crispin

SKIDOR
Nordisk kombination:
1910: Einar Olsson
1911: Einar Olsson
1913: Olof Tandberg
1914: Einar Olsson
1915: Einar Olsson
1917: Menotti Jakobsson
1918: Einar Olsson
1920: Einar Olsson
1921: Einar Olsson
1922: Olof Tandberg
1924: John Jonsson
1925: John Jonsson
1932: Harald Hedjerson
1934: Harald Hedjerson
1935: Harald Hedjerson
1937: Harald Hedjerson
1939: Harald Hedjerson
Lag:
1925: Johan Jonsson, Nils Sund, Axel 

Isacsson.
1926: Alex Lindström, Axel Isacsson, 

Bertil Carlsson.
1940: Harald Hedjerson, Arne Karlsson, 

Bengt Carlquist.
1954: Kjell Martin, Tex Berg, Umberto 

Öqvist.
1955: Kjell Martin, Tex Berg, Umberto 

Öqvist.
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Längdåkning, 30 km herrar:
1910: Nils Adolf Hedjerson
10 km, damer:
1943: Maud Cederholm
10 km lag, damer:
1924: Karin Boliner, Sigrid Sandström, 

Ester Hedjerson
1941: Barbro Olsson, Maud Cederholm, 

Dis Cederholm
1942: Barbro Olsson, Dis Cederholm, 

Maud Cederholm
1943: Maud Cederholm, Dis Ceder

holm, Barbro Olsson

Budkavlelöpning:
1911: Nils Adolf Hedjerson, Albin 

Sandström, Alfred Sandström
1915: Olof Söderberg, Nils Adolf Hedjer

son, Oskar Brynolf Hansson, 
Albin Sandström, Einar Olsson.

1930: Folke Stolpe, Arvid Kjellström, 
Karl Lindh

Backhoppning:
1910: Einar Olsson
1911: Einar Olsson
1913: Nils Lind
1914: Einar Olsson
1915: Einar Olsson
1916: Einar Olsson
1917: Menotti Jakobsson
1918: Nils Lind
1919: Nils Lind
1921: Menotti Jakobsson
1922: Axel Herman Nilsson
1923: Axel Herman Nilsson
1924: Axel Herman Nilsson
1930: Holger Schön
1932: Pelle Hennix
1934: Holger Schön
1957: Folke Mikaelsson
1970: Tommy Karlsson
1979: Christer Karlsson, lilla backen 
1980: Christer Karlsson, lilla backen

Lag:
1925: Karl Andersson, Axel Isacsson, 

Nils Sund
1926: Bertil Carlsson, Axel Herman Nils

son, Axel Lindström
1927: Bertil Carlsson, Axel Herman Nils

son, Herman Paus
1930: Holger Schön, Bertil Carlsson, 

Hjalmar Danielsson
1932: Pelle Hennix, Harald Hedjerson, 

Gunnar Andersson
1934: Pelle Hennix, Holger Schön, Sven 

Schön
1935: Pelle Hennix, Arne Karlsson, 

Sven Schön
1936: Harald Hedjerson, Holger Schön, 

Arne Karlsson
1947: Vilhelm Hellman, Bengt Jäder

holm, Elof Ohlson
1980: Christer Karlsson, Illka Öberg, 

Raimo Taari, lilla backen

SKIDOR Alpint
Slalom damer:
1937: Inga Söderbaum
1958: Vivi-Anne Wassdahl
Slalom herrar:
1937: Harald Hejderson
Slalom, lag damer:
1938: Inga Söderbaum, Märta Hern

qvist, Mary Strömberg
1942: Margareta Florman, Maud Hårle

man, Mary Strömberg
Storslalom damer:
1951: Kerstin Winnberg-Ahlqvist
1963: Kathinka Frisk
Störtlopp damer:
1959: Kathinka Frisk
1960: Kathinka Frisk
1961: Kathinka Frisk
1962: Kathinka Frisk
1964: Kathinka Frisk
Störtlopp herrar:
1978: Benny Lindberg
1981: Benny Lindberg

SKRIDSKOR
500 m:
1904: Josef Janzon , (Off mästerskap 

utdelades bara till allroundsegra
ren 1904).

1 500 m:
1904: Birger Carlsson
5 000 m:
1904: Birger Carlsson
Allround sammanlagt:
1904: Birger Carlsson

TENNIS
Herrsingel, inomhus:
1963: Jan-Erik Lundqvist
Damsingel, inomhus:
1961: Katarina Frendelius
Herrdubbel, inomhus:
1960: Jan-Erik Lundqvist/Ulf Schmidt 

(AIK)
1963: Jan-Erik Lundqvist/Jan Josefsson
Mixed dubbel, inomhus:
1963: Ingemar Ingvarsson/Martine 

Zacharias
Herrsingel, utomhus:
1961: Jan-Erik Lundqvist
1962: Jan-Erik Lundqvist
Herrdubbel, utomhus:
1960: Jan-Erik Lundqvist/Ulf Schmidt 

(AIK)
1961: Jan-Erik Lundqvist/Ulf Schmidt 

(AIK)
1962: Ingemar Ingvarsson/Torsten 

Johansson (Malmö TK)

VELODROMCYKEL
1000 m:
1910: Tage Carlsson
5 000 m:
1909: Tage Carlsson
1911: Tage Carlsson
1912: Tage Carlsson
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Fotbolls-SM i cupform
1896―1925

Finaler 
som Djurgården 

medverkat i

1904
Örgryte—Djurgården 2—1 (2—1)
16.10 i Stockholm (Idrottsparken)

1906
Örgryte—Djurgården 4—3 (1—2)
7.10 i Stockholm (Idrottsparken)

1909
Örgryte—Djurgården 8—2 (0—1)
17.10 i Göteborg (Walhalla)

1910
IFK Göteborg—Djurgården 3—0 (0—0)
16.10 i Göteborg (Walhalla)

1912 SM-guld nr 1
Djurgården—Örgryte 3—1 (1—1)
17.11 i Stockholm (Råsunda idrottsplats)

Mästarlagets uppställning:
Gösta Dahlberg, Gösta Backlund, Götrik 
Frykman, Gösta Karlsson, Ragnar Wicksell, 
Nils Öhman, Victor Jansson, Einar Olsson, 
Bertil Nordenskjöld, Valdemar Johannison, 
Jean Söderberg.

1913
Örgryte—Djurgården 3—2 (2—2)
2.11 i Göteborg (Walhalla)

1915 SM-guld nr 2
Djurgården—Örgryte 4—1 (2—1)
17.10 i Stockholm (Stadion)

Mästarlagets uppställning:
Karl Runn, Melcher Johansson (Säwensten), 
Ragnar Wicksell, Bertil Nordenskjöld, Götrik 
Frykman, Victor Jansson, Gottfrid Johans
son, Einar Olsson, Karl Schlaaf, Sten Söder
berg, Karl Karlstrand.

1916
AIK—Djurgården 3—1 (3—0)
22.10 i Stockholm (Stadion)

1917 SM-guld nr 3
Djurgården—AIK 3—1 (1—1)
11.11 i Stockholm (Stadion)

Mästarlagets uppställning:
Frithiof Rudén, Melcher Johansson (Säwen
sten), Einar Hemming, Bertil Nordenskjöld, 
Ragnar Wicksell, Karl Gustafsson, Gottfrid 
Johansson, Einar Olsson, David Englund, 
Sten Söderberg, Henry Fredberg.

1919
GAIS—Djurgården 4—1 (1—0)
19.10 i Stockholm (Stadion)

1920 SM-guld nr 4
Djurgården—Sleipner 1—0 (0—0)
24.10 i Stockholm (Stadion)

Mästarlagets uppställning:
Frithiof Rudén, Bertil Nordenskjöld, Einar 
Hemming, Albert Öijermark, Ragnar Wick
sell, Karl Gustafsson, Gottfrid Johansson, 
Sten Söderberg, Harry Sundberg, Carl 
Fagerberg, Karl Karlstrand.

Fotbollstabeller

Westermalms IF 20 16 3 1 75—14 35
Sundbybergs IK 20 14 4 2 52—20 32
Djurgården 20 11 4 5 65—18 26
Reymersholms IK 20 11 1 8 47—29 23
IK Sirius 20 9 2 9 47—35 20
IF Linnéa 20 8 4 8 62—51 20
Mariebergs IK 20 8 4 8 32—32 20
Stockholms BK 20 8 4 8 31—43 20
IFK Stockholm 19 5 3 11 29—47 13
Södertälje IF 19 3 1 15 21—86 7

Örgryte IS 22 14 5 3 69—29 33
Hälsingborg 22 14 5 3 64—27 33
GAIS 22 11 6 5 45—29 28
Göteborg 22 10 6 6 39—33 26
Elfsborg 22 10 3 9 48—35 23
IK Sleipner 22 8 5 9 50—44 21
AIK 22 8 4 10 49—47 20
Norrköping 22 6 7 9 36—63 19
Landskrona 22 8 2 12 49—52 18
IFK Eskilstuna 22 7 4 11 42—65 18
Djurgården 22 4 6 12 43—66 14
Stattena IF 22 5 1 16 30—74 11

Westermalms IF 20 15 3 2 71—17 33
Sundbybergs IK 20 13 3 4 53—29 29
Djurgården 20 11 5 4 60—28 27
IF Linnéa 20 10 3 7 43—45 23
IFK Stockholm 20 8 5 7 41—44 21
Hammarby 20 9 2 9 39—28 20
Reymersholms IK 20 7 4 9 30—32 18
Mariebergs IK 20 5 7 8 40—45 17
Stockholms BK 20 6 2 12 30—52 14
IK Sirius 20 5 2 13 38—65 12
Tranebergs IF 20 2 2 16 14—74 6

Djurgården 18 17 0 1 60—9 34
BK Derby 18 12 1 5 41—24 25
Hammarby 18 11 1 6 45—25 23
Sundbybergs IK 18 9 2 7 37—36 20
IFK Stockholm 18 9 2 7 45—46 20
Huvudsta IS 18 8 3 7 30—29 19
IF Linnéa 18 6 1 11 38—53 13
Reymersholms IK 18 5 3 10 25—37 13
Mariebergs IK 18 5 1 12 33—58 11
Stockholms BK 18 1 0 17 19—56 2

Sandvikens IF 18 13 2 3 56—20 28
Hallstahammar 18 8 5 5 31—28 21
Sundbybergs IK 18 10 0 8 45—38 20
Hammarby 18 8 3 7 30—27 19
Gefle IF 18 6 5 7 39—34 17
Surahammar 18 5 7 6 37—41 17
IFK Västerås 18 7 1 10 32—43 15
IK City 18 5 5 8 34—51 15
Djurgården 18 5 4 9 27—37 14
IFK Stockholm 18 7 0 11 31—43 14

Djurgården 22 15 4 3 74—28 34
Reymersholms IK 22 13 4 5 57—35 30
IF Norden 22 13 4 5 52—35 30
IFK Stockholm 22 11 5 6 60—31 27
Södertälje SK 22 9 5 8 35—40 23
Nyköpings BK 22 10 2 10 69—45 22
Huvudsta IS 22 9 3 10 43—38 21
Enköpings SK 22 9 3 10 45—69 21
Kronobergs IK 22 9 2 11 57—49 20
IF Olympia 22 7 1 14 23—68 15
Uppsala IF 22 5 1 16 44—78 11
IK Sirius 22 4 2 16 26—69 10

Djurgården 20 15 3 2 67—20 33
Sundbybergs IK 20 11 5 4 61—29 27
Nyköpings BK 20 9 5 6 47—39 23
Reymersholms IK 20 9 2 9 45—38 20
Enköpings SK 20 8 4 8 46—48 20
IFK Stockholm 20 6 7 7 33—40 19
Kronobergs IK 20 9 1 10 47—57 19
Hagalunds IS 20 7 3 10 40—46 17
Huvudsta IS 20 6 4 10 28—37 16
IF Norden 20 5 4 11 35—65 14
Södertälje SK 20 4 4 12 21—51 12

Djurgården 18 14 2 2 44—13 30
Reymersholms IK 18 11 4 3 64—31 26
IFK Stockholm 18 9 2 7 42—36 20
Enköpings SK 18 6 8 4 28—26 20
Årsta SK 18 7 5 6 33—28 19
Nyköpings BK 18 7 3 8 29—35 17
Sundbybergs IK 18 5 4 9 33—44 14
Hagalunds IS 18 6 2 10 17—27 14
Huvudsta IS 18 4 3 11 26—43 11
Kronobergs IK 18 3 3 12 20—53 9

Norrköping 18 12 2 4 63—29 26
Hammarby 18 10 5 3 45—25 25
Djurgården 18 9 6 3 38—29 24
Åtvidaberg FF 18 7 3 8 42—47 17
Mjölby AIF 18 6 5 7 38—49 17
Motala AIF 18 7 2 9 42—37 16
Reymersholms IK 18 5 6 7 28—42 16
BK Derby 18 5 5 8 29—38 15
Westerm IF 18 5 3 10 36—41 13
IK City 18 3 5 10 24—48 11

1925/26 Östsvenska

IFK Nyköping 20 1 0 19 19—104 2

Div II
1924/25 Östsvenska

1926/27 Östsvenska

Div III
1929/30 Östsvenska

Div II
1928/29 Norra

Allsvenskan 
1927/28

Div II
1932/33 Östra

1931/32 Östsvenska

Div III
1930/31 Östsvenska
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Allsvenskan 
1945/46
Norrköping 22 16 3 3 67—22 35
Malmö FF 22 13 4 5 48—27 30
Göteborg 22 12 6 4 48—29 30
GAIS 22 11 6 5 36—28 28
Degerfors 22 9 5 8 31—23 23
AIK 22 8 6 8 44—45 22
Elfsborg 22 7 6 9 43—44 20
Hälsingborg 22 6 6 10 45—57 18
Halmia 22 5 7 10 40—49 17
Djurgården 22 7 2 13 42—64 16
Jönköping 22 6 3 13 31—60 15
Halmstad 22 3 4 15 24—51 10

1946/47
Norrköping 22 16 4 2 73—23 36
AIK 22 13 4 5 59—32 30
Malmö FF 22 10 8 4 51—30 28
Elfsborg 22 12 2 8 55—42 26
Göteborg 22 9 6 7 52—48 24
Degerfors 22 8 6 8 35—33 22
Halmia 22 8 6 8 38—43 22
Hälsingborg 22 11 0 11 44—50 22
Djurgården 22 8 4 10 40—46 20
GAIS 22 5 8 9 30—40 18
Örebro SK 22 5 3 14 40—74 13
Billingsfors 22 0 3 19 28—84 3

1947/48
Norrköping 22 15 3 4 56—32 33
Malmö FF 22 12 5 5 60—33 29
AIK 22 12 3 7 51—34 27
Hälsingborg 22 9 6 7 46—46 24
Göteborg 22 9 4 9 40—33 22
GAIS 22 7 6 9 36—41 20
Halmia 22 6 7 9 34—41 19
Degerfors 22 6 7 9 30—39 19
Jönköping 22 6 7 9 31—53 19
Elfsborg 22 7 4 11 40—51 18
Djurgården 22 6 5 11 32—35 17
Halmstad 22 6 5 11 38—56 17

IK Sleipner 18 16 0 2 74—24 32
Djurgården 18 12 3 3 42—23 27
Hammarby 18 11 1 6 49—32 23
Norrköping 18 8 2 8 55—40 18
Sundbybergs IK 18 6 6 6 25—30 18
Mjölby AIF 18 7 4 7 34—48 18
BK Derby 18 6 2 10 26—48 14
Åtvidaberg 18 4 3 11 32—49 11
Motala AIF 18 4 2 12 29—57 10
Reymersholms IK 18 3 3 12 33—48 9

1933/34 Östra

Norrköping 18 12 2 4 68—29 26
Mjölby AIF 18 9 4 5 34—27 22
Hammarby 18 7 7 4 32—25 21
Djurgården 18 7 4 7 30—20 18
BK Derby 18 7 3 8 27—35 17
Västervik 18 8 1 9 27—44 17
Sundbybergs IK 18 6 4 8 36—39 16
Årsta SK 18 6 4 8 38—45 16
Åtvidaberg 18 6 2 10 31—45 14
Kalmar FF 18 5 3 10 32—46 13

1934/35 Östra

1935/36 Östra
Djurgården 18 11 4 3 35—22 26
Skärblacka 18 10 1 7 53—30 21
Värtans IK 18 8 5 5 34—33 21
Hammarby 18 9 2 7 28—26 20
BK Derby 18 7 6 5 26—28 20
Årsta SK 18 8 2 8 39—35 18
Mjölby AIF 18 7 4 7 28—29 18
IFK Västerås 18 6 4 8 43—38 16
Sundbybergs IK 18 5 4 9 25—36 14
Västervik 18 1 4 13 11—45 6

Allsvenskan 
1936/37
AIK 22 17 2 3 59—24 36
Sleipner 22 12 3 7 45—41 27
Örgryte 22 10 5 7 45—32 25
Sandvikens IF 22 12 1 9 46—34 25
Elfsborg 22 10 4 8 41—33 24
Malmö FF 22 9 3 10 39—45 21
Göteborg 22 8 5 9 34—40 21
GAIS 22 9 3 10 27—36 21
Landskrona 22 9 1 12 33—42 19
Gårda 22 6 6 10 30—44 18
Djurgården 22 6 2 14 39—52 14
Norrköping 22 5 3 14 31—46 13

Div II
1937/38 Norra
Hammarby 18 11 4 3 44—19 26
Djurgården 18 8 6 4 34—26 22
Värtans IK 18 8 5 5 27—21 21
Gefle IF 18 8 4 6 31—31 20
Ljusne AIK 18 8 4 6 30—35 20
Reymersholms IK 18 5 6 7 35—33 16
Grängesberg 18 6 3 9 38—39 15
Bollnäs GIF 18 5 5 8 23—29 15
Sundbybergs IK 18 5 4 9 25—37 14
Skutskär 18 3 5 10 21—38 11

1938/39 Norra
Hammarby 18 12 2 4 46—20 26
Ludvika 18 10 4 4 40—27 24
Djurgården 18 9 4 5 43—32 22
Ljusne AIK 18 7 6 5 41—28 20
Reymersholms IK 18 7 6 5 40—30 20
Värtans IK 18 8 2 8 29—28 18
Gefle IF 18 7 3 8 37—37 17
Enköping 18 5 5 8 27—43 15
Bollnäs 18 4 2 12 18—50 10
Grängesberg 18 2 4 12 26—52 8

1939/40 Norra
Reymersholms IK 19 13 2 3 58—24 28
Djurgården 18 10 6 2 39—17 26
Gefle IF 18 10 3 5 47—32 23
Värtans IK 18 9 3 6 33—25 21
Ludvika 18 8 5 5 40—33 21
Nynäshamn 18 7 3 8 34—43 17
Sandvikens AIK 18 7 0 11 30—40 14
IFK Västerås 18 4 5 9 25—41 13
Ljusne AIK 18 4 3 11 25—39 11
Enköping 18 2 2 14 13—50 6

Reymersholms IK 18 12 3 3 49—20 27
Djurgården 18 12 3 3 38—20 27
Sandvikens AIK 18 12 1 5 49—24 25
Hammarby 18 9 3 6 41—30 21
Sundbybergs IK 18 8 3 7 34—43 19
Ludvika FFI 18 6 3 9 51—42 15
Gefle IF 18 6 3 9 23—36 15
Hofors AIF 18 5 3 10 23—44 13
Värtans IK 18 4 4 10 24—33 12
Nynäshamn 18 1 4 13 11—51 6

1940/41 Norra

Brage 18 10 4 4 49—22 24
Hammarby 18 9 6 3 55—35 24
Sandvikens AIK 18 10 2 6 39—25 22
Hofors AIF 18 7 4 7 31—37 18
Djurgården 18 6 4 8 27—26 16
Ludvika FFI 18 7 2 9 39—44 16
Sundbybergs IK 18 4 7 7 30—38 15
Gefle IF 18 4 7 7 33—43 15
Ljusne AIK 18 6 3 9 42—57 15
IFK Lidingö 18 7 1 10 32—50 15

1941/42 Norra

1942/43 Norra
Brage 18 12 4 2 42—19 28
Sandvikens AIK 18 11 2 5 47—32 24
Ludvika FFI 18 10 3 5 47—40 23
Hammarby 18 8 3 7 58—37 19
Reymersholms IK 18 9 1 8 37—29 9
Djurgården 18 8 1 9 46—38 17
Hagalund 18 6 5 7 34—48 17
Gefle IF 18 6 4 8 37—47 16
Hofors AIF 18 5 4 9 33—45 14
Sundbybergs IK 18 0 3 15 14—60 3

Djurgården 18 17 1 0 64—16 35
Åtvidaberg 18 8 4 6 42—33 20
Sundbybergs IK 18 8 3 7 47—37 19
IK Sleipner 18 8 3 7 37—47 19
Surahammar 18 6 5 7 28—34 17
Sandvikens AIK 18 7 2 9 44—35 16
Karlskrona IF 18 7 2 9 30—36 16
Reymersholms IK 18 6 2 10 26—43 14
Sandvikens IF 18 5 3 10 30—40 13
Ludvika FFI 18 4 3 11 23—46 11

Div II
1948/49 Nordöstra

Malmö FF 22 20 2 0 82—21 42
Jönköping 22 12 3 7 50—37 27
Hälsingborg 22 10 6 6 45—38 26
AIK 22 10 6 6 34—31 26
GAIS 22 7 7 8 34—42 21
Norrköping 22 9 2 11 36—45 20
Elfsborg 22 6 7 9 34—45 19
Djurgården 22 8 2 12 34—39 18
Kalmar FF 22 5 8 9 25—33 18
Degerfors 22 6 6 10 26—35 18
Göteborg 22 5 5 12 33—49 15
Halmia 22 6 2 14 28—46 14

Allsvenskan 
1949/50

1944/45 Norra

1943/44 Norra
Ludvika 18 12 3 3 46—27 27
Hammarby 18 11 3 4 49—19 25
Djurgården 18 10 3 5 50—23 23
Reymersholms IK 18 9 3 6 40—20 21
Ljusne AIK 18 9 1 8 50—38 19
Sandvikens AIK 18 8 3 7 37—42 19
Gefle IF 18 7 3 8 44—49 17
Hallstahammar 18 5 5 8 25—36 15
Hagalund 18 3 6 9 27—52 12
Örtakolonien 18 0 2 16 17—79 2

Djurgården 18 13 1 4 51—20 27
Surahammar 18 11 1 6 36—23 23
Reymersholms IK 18 9 3 6 39—33 21
Brage 18 9 1 8 39—30 19
Sandvikens IF 18 7 3 8 31—32 17
Sandvikens AIK 18 6 5 7 23—30 17
Avesta AIK 18 7 2 9 34—38 16
Ljusne 18 7 2 9 27—42 16
Hallstahammar 18 5 4 9 19—28 14
Gefle IF 18 3 4 11 28—51 10
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1950/51
Malmö FF 22 16 5 1 52—22 37
Råå 22 12 4 5 44—27 28
Degerfors 22 10 7 5 34—23 27
Hälsingborg 22 11 3 8 43—29 25
Norrköping 22 11 3 8 38—29 25
Djurgården 22 9 5 8 42—37 23
GAIS 22 8 3 11 33—40 19
Örebro SK 22 7 4 11 32—45 18
Jönköping 22 7 4 11 37—54 18
Elfsborg 22 6 5 11 31—41 17
AIK 22 6 5 11 27—37 17
Kalmar FF 22 2 6 14 25—54 10

1951/52
Norrköping 22 15 5 2 50—21 35
Malmö FF 22 15 2 5 50—17 32
Hälsingborg 22 11 4 7 40—24 26
Göteborg 22 10 5 7 46—37 25
GAIS 22 9 6 7 41—34 24
Degerfors 22 9 5 8 36—29 23
Djurgården 22 10 3 9 39—42 23
Örebro SK 22 9 5 8 40—45 23
Jönköping 22 7 3 12 34—40 17
Elfsborg 22 4 6 12 27—47 14
Råå 22 4 4 14 22—58 12
Åtvidaberg 22 1 8 13 21—52 10

1952/53
Malmö FF 22 14 3 5 60—32 31
Norrköping 22 12 3 7 49—32 27
Djurgården 22 11 4 7 41—34 26
Hälsingborg 22 8 8 6 33—23 24
AIK 22 10 4 8 36—36 24
GAIS 22 11 1 10 50—50 23
Jönköping 22 7 7 8 40—43 21
Degerfors 22 8 4 10 41—36 20
Göteborg 22 9 2 11 32—54 20
Elfsborg 22 7 4 11 28—36 18
Örebro SK 22 6 4 12 23—40 16
IFK Malmö 22 5 4 13 29—46 14

1953/54
GAIS 22 10 7 5 46—39 27
Hälsingborg 22 11 4 7 41—30 26
Degerfors 22 10 5 7 30—34 25
AIK 22 10 4 8 47—31 24
Norrköping 22 6 12 4 33—28 24
Djurgården 22 7 8 7 44—30 22
Malmö FF 22 8 6 8 33—30 22
Göteborg 22 7 8 7 23—26 22
Kalmar FF 22 9 3 10 32—42 21
Sandvikens IF 22 7 5 10 29—37 19
Jönköping 22 6 5 11 34—41 17
Elfsborg 22 5 5 12 24—48 15

1954/55 — SM-guId nr 5
Djurgården 22 14 5 3 53—27 33
Halmstad 22 12 5 5 49—27 29
AIK 22 11 6 5 51—30 28
Norrköping 22 8 8 6 37—29 34
Hälsingborg 22 9 5 8 42—31 23
Hammarby 22 8 8 8 30—33 22
Degerfors 22 8 6 8 34—39 22
Malmö FF 22 8 5 9 33—33 21
Göteborg 22 7 6 9 32—35 20
GAIS 22 7 6 9 35—42 20
Kalmar FF 22 7 3 12 31—53 17
Sandvikens AIK 22 2 1 19 24—72 5

Mästarlagets uppställning:
Arne Arvidsson, Åke Olsson, Ingvar Pe
tersson, Rune Othberg, Karl-Erik Anders
son, Sigvard Parling, Bernt Andersson, 
Hans Tvilling, John Eriksson, Birger Ek
lund, Gösta Sandberg.

1955/56
Norrköping 22 16 3 3 46—20 35
Malmö FF 22 14 4 4 60—26 32
Djurgården 22 12 3 7 49—38 27
Sandvikens IF 22 11 2 9 49—33 24
AIK 22 11 2 9 53—42 24
Göteborg 22 10 3 9 30—35 23
Halmstad 22 9 4 9 43—45 22
Hälsingborg 22 9 1 12 32—31 19
Hammarby 22 8 3 11 25—35 19
Västerås SK 22 6 3 13 30—67 15
Norrby 22 3 6 13 30—52 12
Degerfors 22 3 6 13 24—47 12

1956/57
Norrköping 22 17 1 4 64—25 35
Malmö FF 22 11 6 5 50—30 28
Hälsingborg 22 9 9 4 37—26 27
GAIS 22 10 4 8 46—42 24
Djurgården 22 9 6 7 35—33 24
AIK 22 9 5 8 39—30 23
Sandvikens IF 22 9 5 8 34—47 23
Halmstad 22 6 9 7 35—38 21
Göteborg 22 8 3 11 39—41 19
IFK Malmö 22 3 9 10 25—41 15
Västerås SK 22 5 3 14 25—57 13
Hammarby 22 2 8 12 24—43 12

1957/58
Göteborg 33 22 3 8 92—49 47
Norrköping 33 20 7 6 74—43 47
Djurgården 33 16 10 7 69—48 42
Malmö FF 33 16 8 9 62—49 40
Hälsingborg 33 14 8 11 70—56 36
GAIS 33 12 9 12 44—41 33
IFK Malmö 33 11 6 16 39—59 28
Halmstad 33 11 6 16 47—68 28
AIK 33 8 10 15 47—55 26
Sandvikens IF 33 9 8 16 50—61 26
Eskilstuna 33 8 8 17 45—77 24
Motala 33 6 7 20 35—68 19

1959 —SM-guld nr 6
Djurgården 22 11 10 1 46—20 32
Norrköping 22 14 3 5 58—30 31
Göteborg 22 14 3 5 56—28 31
Örgryte 22 13 4 5 53—38 30
Malmö FF 22 12 4 6 50—29 28
Hammarby 22 9 1 12 38—56 19
Sandvikens IF 22 7 5 10 35—54 19
Hälsingborg 22 7 4 11 44—45 18
IFK Malmö 22 8 2 12 34—48 18
AIK 22 6 5 11 37—46 17
Halmstad 22 7 2 13 38—46 16
GAIS 22 2 1 19 20—69 5

Mästarlagets uppställning:
Arne Arvidsson, Stig Gustafsson, Hans 
Mild, Olle Hellström, Lars Broström, Sig
vard Parling, Sven Tumba Johansson, Bir
ger Eklund, John Eriksson, Hans Karlsson, 
Gösta Sandberg.

1960
Norrköping 22 17 4 1 75—26 38
IFK Malmö 22 12 7 3 38—21 31
Örgryte 22 10 4 8 52—40 24
Malmö FF 22 9 4 9 33—33 22
Degerfors 22 9 4 9 44—52 22
AIK 22 7 7 8 42—39 21
Hammarby 22 8 4 10 46—49 20
Göteborg 22 7 6 9 46—49 20
Sandvikens IF 22 6 7 9 35—46 19
Hälsingborg 22 8 2 12 42—53 18
Djurgården 22 8 2 12 26—38 18
Jönköping 22 5 1 16 19—52 11

Div II
1961 Svealand
Djurgården 22 17 2 3 77—21 36
IFK Stockholm 22 17 2 3 65—18 36
Sundbybergs IK 22 13 3 6 63—41 29
Karlstad BIK 22 12 1 9 40—42 25
Eskilstuna 22 11 2 9 52—48 24
Avesta AIK 22 9 4 9 35—38 22
Brage 22 9 2 11 34—38 20
Köping 22 6 5 11 21—53 17
SK Sifhalla 22 6 4 12 29—39 16
IK City 22 5 6 11 32—49 16
IFK Sunne 22 5 3 14 36—70 13
Hallstahammar 22 4 2 16 18—45 10

Allsvenskan
1962
Norrköping 22 14 4 4 39—19 32
Djurgården 22 11 8 3 51—19 30
Göteborg 22 10 4 8 46—32 24
Örgryte 22 9 6 7 38—28 24
Hälsingborg 22 11 2 9 37—38 24
Örebro SK 22 8 7 7 26—28 23
Elfsborg 22 9 4 9 37—37 22
Malmö FF 22 9 4 9 32—40 22
Hammarby 22 8 4 10 32—43 20
Degerfors 22 7 4 11 33—35 18
IFK Malmö 22 7 2 13 21—41 16
Högadal 22 3 3 16 24—56 9

1963
Norrköping 22 12 7 3 47—30 31
Degerfors 22 14 1 7 48—32 29
AIK 22 10 8 4 42—28 28
Malmö FF 22 11 5 6 43—31 27
Göteborg 22 11 4 7 52—31 26
Djurgården 22 10 6 6 37—34 26
Örgryte 22 10 1 11 36—34 21
Örebro SK 22 6 8 8 31—33 20
Hälsingborg 22 7 5 10 33—47 19
Elfsborg 22 7 4 11 29—42 18
Hammarby 22 5 4 13 43—60 14
Halmia 22 1 3 18 28—67 5

1964 —SM-guld nr 7
Djurgården 22 13 5 4 46—20 31
Malmö FF 22 13 5 4 45—20 31
Örgryte 22 14 3 5 54—36 31
Norrköping 22 11 6 5 55—28 28
Elfsborg 22 12 2 8 42—32 26
Degerfors 22 9 4 9 40—47 22
AIK 22 8 3 11 38—38 19
Örebro SK 22 7 5 10 24—35 19
Göteborg 22 8 2 12 31—46 18
Hälsingborg 22 7 3 12 42—53 17
Eskilstuna 22 4 6 12 24—49 14
GAIS 22 2 4 16 21—58 8

Mästarlagets uppställning:
Arne Arvidsson, Jan Karlsson, Lars Arnes
son, Olle Hellström, Hans Mild, Torsten 
Furukrantz, Boris Johansson, Peder Pers
son, Leif Eriksson, Hans Nilsson, Gösta 
Sandberg.

1965
Malmö FF 22 15 4 3 64—24 34
Elfsborg 22 13 6 3 52—20 32
AIK 22 12 6 4 40—29 30
Norrköping 22 9 10 3 41—25 28
Göteborg 22 9 7 6 31—35 25
Örebro SK 22 5 13 4 23—27 23
Örgryte 22 8 5 9 52—42 21
Djurgården 22 7 6 9 40—34 20
Degerfors 22 6 4 12 29—41 16
Hälsingborg 22 4 8 10 28—59 16
Hammarby 22 5 3 14 36—48 13
GIF Sundsvall 22 1 4 17 19—71 6
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1966 — SM-guld nr 8
Djurgården 22 15 3 4 46—17 33
Norrköping 22 12 5 5 53—24 29
Elfsborg 22 11 7 4 40—26 29
Göteborg 22 12 5 5 44—34 29
AIK 22 12 3 7 36—26 27
Örgryte 22 8 7 7 45—40 23
Örebro SK 22 8 4 10 42—44 20
GAIS 22 7 6 9 19—27 20
Malmö FF 22 6 7 9 32—34 19
Hälsingborg 22 4 9 9 28—46 17
Brage 22 5 1 16 23—53 11
Degerfors 22 2 3 17 21—58 7

Mästarlagets uppställning:
Ronney Pettersson, Inge Karlsson, Claes 
Cronqvist, Jan-Erik Sjöberg, Willy Gum
messon, Gösta Sandberg, Kay Wieståhl, 
Peder Persson, Leif Eriksson, Conny Gran
qvist, Sven Lindman, Jan Öhman.

1967
Malmö FF 22 14 5 3 53—21 33
Djurgården 22 10 8 4 40—28 28
Hälsingborg 22 12 2 8 42—35 26
Örebro SK 22 11 4 7 37—30 26
AIK 22 10 5 7 38—33 25
Norrköping 22 10 5 7 26—21 25
Elfsborg 22 9 5 8 46—39 23
GAIS 22 10 3 9 32—33 23
Göteborg 22 8 5 9 41—37 21
Örgryte 22 6 5 11 40—46 17
Hammarby 22 3 4 15 23—40 10
Holmsund 22 3 1 18 24—79 7

1968
Öster 22 12 3 7 44—28 27
Malmö FF 22 11 5 6 42—27 27
Norrköping 22 11 5 6 36—24 27
Djurgården 22 10 7 5 36—29 27
Örebro SK 22 11 3 8 34—35 25
Elfsborg 22 8 7 7 33—28 23
Åtvidaberg 22 11 0 11 34—29 22
GAIS 22 7 4 11 29—36 18
Göteborg 22 5 8 9 30—42 18
AIK 22 5 7 10 28—36 17
Hälsingborg 22 7 3 12 23—38 17
Örgryte 22 4 8 10 28—45 16

1969
Göteborg 22 13 5 4 38—19 31
Malmö FF 22 11 6 5 34—27 28
Djurgården 22 12 3 7 39—26 27
Åtvidaberg 22 11 4 7 38—34 26
Örebro SK 22 10 5 7 33—27 25
Öster 22 9 4 9 37—27 22
Norrköping 22 9 4 9 37—33 22
GAIS 22 7 6 9 31—36 20
AIK 22 5 7 10 21—25 17
Elfsborg 22 6 5 11 21—30 17
Jönköping 22 5 5 12 19—51 15
Sirius 22 4 6 12 16—29 14

1970
Malmö FF 22 11 7 4 30—20 29
Åtvidaberg 22 12 4 6 40—29 28
Djurgården 22 8 8 6 35—29 24
Elfsborg 22 8 8 6 30—31 24
Hammarby 22 8 7 7 33—32 23
Norrköping 22 7 8 7 33—22 22
Öster 22 7 7 8 29—30 21
Örebro SK 22 9 2 11 31—24 20
AIK 22 7 6 9 17—24 20
Örgryte 22 6 8 8 25—35 20
Göteborg 22 6 5 11 28—36 17
GAIS 22 5 6 11 27—46 16

Malmö FF 22 12 6 4 46—22 30
Åtvidaberg 22 10 8 4 43—20 28
Norrköping 22 8 10 4 23—15 26
Djurgården 22 11 4 7 32—27 26
Örgryte 22 6 10 6 29—28 22
Landskrona 22 5 12 5 22—25 22
AIK 22 8 6 8 26—38 22
Örebro SK 22 7 7 8 20—25 21
Öster 22 5 10 7 26—24 20
Hammarby 22 6 7 9 22—27 19
Elfsborg 22 6 2 14 20—34 14
IFK Luleå 22 4 6 12 20—44 14

Åtvidaberg 22 15 3 4 65—22 33
AIK 22 11 10 1 41—24 32
Öster 22 11 4 7 37—24 26
Norrköping 22 9 6 7 34—32 24
Örebro SK 22 8 7 7 31—30 23
Malmö FF 22 9 5 8 27—26 23
Djurgården 22 8 5 9 41—39 21
Landskrona 22 6 9 7 29—29 21
Örgryte 22 7 6 9 21—31 20
Hammarby 22 5 7 10 30—47 17
GAIS 22 4 4 14 32—56 12
Halmstad 22 2 8 12 14—42 12

1973
Åtvidaberg 26 16 5 5 53—32 37
Öster 26 11 9 6 46—27 31
Djurgården 26 13 5 8 53—38 31
Malmö FF 26 12 6 8 46—32 30
AIK 26 13 4 9 42—29 30
Norrköping 26 9 11 6 48—34 29
Landskrona 26 11 6 9 35—34 28
Hammarby 26 9 8 9 33—37 26
Elfsborg 26 7 11 8 36—37 25
GAIS 26 9 7 10 33—42 25
Örebro SK 26 8 8 10 42—42 24
Sirius 26 7 5 14 20—48 19
Örgryte 26 3 9 14 31—59 15
Saab 26 4 6 16 26—53 14

Malmö FF 26 19 5 2 48—15 43
AIK 26 15 4 7 40—28 34
Öster 26 13 7 6 55—26 33
GAIS 26 12 5 9 44—40 29
Åtvidaberg 26 11 5 10 48—40 27
Elfsborg 26 10 6 10 55—43 26
Landskrona 26 11 4 11 43—36 26
Djurgården 26 9 8 9 44—38 26
Hammarby 26 10 5 11 37—44 25
Örebro SK 26 8 7 11 42—50 23
Halmstad 26 7 9 10 28—38 23
Norrköping 26 7 7 12 39—60 21
Sirius 26 4 8 14 28—57 16
Brynäs 26 2 8 16 27—63 12

Malmö FF 26 18 6 2 53—17 42
Öster 26 16 5 5 66—26 37
Djurgården 26 13 8 5 36—25 34
Landskrona 26 9 12 5 32—32 30
AIK 26 12 5 9 43-30 29
Åtvidaberg 26 10 6 10 31—39 26
Örebro SK 26 8 9 9 34—35 25
Norrköping 26 8 7 11 44—49 23
Elfsborg 26 8 7 11 35—45 23
Hammarby 26 8 6 12 39—44 22
Örgryte 26 7 7 12 31—42 21
Halmstad 26 5 9 12 28—36 19
GAIS 26 6 7 13 24—41 19
GIF Sundsvall 26 4 6 16 21-56 14

1976
Halmstad 26 17 4 5 56—27 38
Malmö FF 26 12 11 3 37—21 35
Öster 26 12 8 6 51—39 32
Landskrona 26 12 8 6 34—34 32
Örebro SK 26 9 11 6 42—34 29
Kalmar FF 26 10 7 9 38—43 27
AIK 26 6 13 7 38—35 25
Hammarby 26 10 4 12 40—33 24
Norrköping 26 10 4 12 47—48 24
Elfsborg 26 8 8 10 42—48 24
Djurgården 26 9 6 11 32—38 24
IFK Sundsvall 26 9 4 13 43—57 22
Åtvidaberg 26 6 6 14 34—46 18
Örgryte 26 3 4 19 24—55 10

1977
Malmö FF 26 15 8 3 41—19 38
Elfsborg 26 10 11 5 37—23 31
Kalmar FF 26 12 7 7 37—30 31
Norrköping 26 11 9 6 42—36 31
Landskrona 26 12 5 9 43—34 29
Göteborg 26 9 9 8 48—49 27
Hammarby 26 10 6 10 28—37 26
Halmstad 26 8 9 9 39—33 25
Öster 26 8 9 9 31—25 25
Djurgården 26 7 10 9 34—37 24
AIK 26 5 13 8 31—37 23
Örebro SK 26 6 10 10 30—35 22
IFK Sundsvall 26 5 10 11 32—43 20
Derby 26 3 6 17 18—53 12

1978
Öster 26 15 8 3 46—20 38
Malmö FF 26 12 8 6 29—15 32
Göteborg 26 13 5 8 39—29 31
Kalmar FF 26 11 9 6 35—30 31
Djurgården 26 10 10 6 50—32 30
Elfsborg 26 10 9 7 44—37 29
AIK 26 10 7 9 31—35 27
Halmstad 26 7 11 8 24—29 25
Hammarby 26 9 5 12 32—38 23
Landskrona 26 6 10 10 28—38 22
Norrköping 26 7 7 12 33—39 21
Åtvidaberg 26 9 1 16 31—42 19
Örebro SK 26 5 8 13 31—45 18
Västerås SK 26 6 6 14 20—44 18

1979
Halmstad 26 12 12 2 38—21 36
Göteborg 26 13 9 4 44—24 35
Elfsborg 26 14 5 7 35—24 33
Malmö FF 26 12 8 6 30—24 32
Norrköping 26 11 9 6 44—28 31
Hammarby 26 11 6 9 46—36 28
Öster 26 9 10 7 32—28 28
Kalmar FF 26 8 8 10 42—39 24
IFK Sundsvall 26 8 7 11 31—41 23
Djurgården 26 7 8 11 28—35 22
Åtvidaberg 26 7 8 11 20—27 22
Landskrona 26 8 5 13 32—41 21
AIK 26 5 10 11 24—35 20
Halmia 26 2 5 19 15—58 9

1980
Öster 26 13 11 2 41—16 37
Malmö FF 26 13 9 4 37—22 35
Göteborg 26 12 10 4 45—26 34
Brage 26 12 9 5 29—18 33
Hammarby 26 11 8 7 49—31 30
Elfsborg 26 8 12 6 32—26 28
IFK Sundsvall 26 8 10 8 31—37 26
Halmstad 26 8 9 9 32—28 25
Kalmar FF 26 8 8 10 25—33 24
Norrköping 26 7 8 11 25—39 22
Åtvidaberg 26 5 11 10 29—37 21
Djurgården 26 7 712 24—37 21
Landskrona 26 5 7 14 26—46 17
Mjällby 26 3 5 18 18—47 11

1971

1975

1974

1972
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1981
Öster 26 19 2 5 57—20 40
Göteborg 26 15 6 7 60—24 36
Norrköping 26 12 8 6 40—30 32
Brage 26 11 8 7 34—27 30
Malmö FF 26 11 5 10 48—44 27
Örgryte 26 12 3 11 45—49 27
Hammarby 26 9 7 10 48—46 25
AIK 26 8 8 10 35—34 24
Halmstad 26 11 2 13 35—44 24
Åtvidaberg 26 8 6 12 28—35 22
Elfsborg 26 7 8 11 27—38 22
Kalmar FF 26 9 3 14 28—38 21
IFK Sundsvall 26 6 6 14 24—58 18
Djurgården 26 6 4 16 25—47 16

Div II
1982 Norra
Djurgården 22 13 4 5 50—23 30
Gefle IF 22 12 6 4 37—24 30
Sandvikens IF 22 12 5 5 35—17 29
IFK Sundsvall 22 9 6 7 42—39 24
Vasalund 22 8 7 7 37—40 23
Örebro SK 22 8 6 8 37—36 22
Västerås SK 22 8 6 8 29—32 22
Eskilstuna 22 8 5 9 35—41 21
IFK Västerås 22 5 9 8 19—32 19
Ope IF 22 7 4 11 34—33 18
Karlstad BK 22 4 10 8 33—40 18
Flens IF 22 2 4 16 28—59 8

Allsvenskan 
1986
Malmö FF 22 16 5 1 49—11 37
IFK Göteborg 22 13 5 4 44—17 31
AIK 22 9 7 6 29—21 25
Norrköping 22 9 3 10 30—30 21
Halmstad 22 8 5 9 25—32 21
Hammarby 22 8 4 10 31—38 20
Öster 22 6 8 8 20—28 20
Brage 22 8 4 10 19—27 20
Örgryte 22 7 5 10 33—35 19
Elfsborg 22 5 8 9 19—26 18
Kalmar FF 22 5 7 10 22—36 17
Djurgården 22 7 1 14 23—43 15

Div I
1987 Norra
Djurgården 26 16 6 4 60—25 38
Eskilstuna 26 14 7 5 48—30 35
Örebro SK 26 12 9 5 43—25 33
Gefle IF 26 13 7 6 43—27 33
Västerås SK 26 12 6 8 35—20 30
BK Forward 26 12 6 8 37—28 30
Brommapojkarna 26 9 7 10 48—52 25
Karlstads BK 26 10 5 11 41—45 25
Luleå 26 8 9 9 30—38 25
Skellefteå AIK 26 9 6 11 28—29 24
Vasalund 26 6 8 12 36—47 20
IFK Mora 26 8 4 14 25—41 20
IFK Västerås 26 6 5 15 24—56 17
Degerfors 26 2 5 19 23—58 9

Allsvenskan
1988
Malmö FF 22 15 2 5 45—26 32
Göteborg 22 13 5 4 37—18 31
Djurgården 22 9 9 4 38—22 27
Örgryte 22 9 5 8 27—23 23
GIF Sundsvall 22 8 7 7 26—26 23
Norrköping 22 9 3 10 39—29 21
Brage 22 7 7 8 23—30 21
GAIS 22 8 4 10 25—31 20
V Frölunda 22 6 6 10 24—34 18
AIK 22 6 6 10 19—30 18
Öster 22 4 9 9 20—33 17
Hammarby 22 5 3 14 19—40 13

Djurgården—Göteborg 2—0
Göteborg—Djurgården 1—0
Djurgården—Malmö FF 0—0
Malmö FF—Djurgården 7—3

1989
Malmö FF 22 12 7 3 35—11 31
Norrköping 22 12 5 5 45—24 29
GAIS 22 9 8 5 31—20 26
Örebro SK 22 10 6 6 25—21 26
Halmstad 22 11 3 8 30—31 25
Djurgården 22 9 5 8 23—24 23
Göteborg 22 9 4 9 34—29 22
AIK 22 5 11 6 26—29 21
Örgryte 22 6 9 7 19—28 21
Brage 22 6 5 11 22—31 17
GIF Sundsvall 22 4 5 13 30—40 13
V Frölunda 22 3 4 15 24—56 10

Göteborg 22 14 3 5 39—22 45
Norrköping 22 12 4 6 41—23 40
Örebro SK 22 10 6 6 23—17 36
Öster 22 10 6 6 28—27 36
Djurgården 22 9 6 7 37—23 33
Malmö FF 22 6 10 6 20—15 28
GAIS 22 7 7 8 17—17 28
AIK 22 8 3 11 25—39 27
Halmstad 22 7 5 10 27—34 26
Brage 22 5 9 8 23—26 24
Örgryte 22 6 3 13 22—40 21
Hammarby 22 5 4 13 32—51 19

Mer om djurgårds
fotbollen

Slutspelsfinal:
0—0 och 3—7 mot Malmö FF 1988.

Cupseger:
3—0 mot Häcken 1990.

Cupfinaler:
1—2 mot Malmö FF 1951 och 0—1 mot 
samma lag 1975 samt 0—3 återigen 
mot Malmö FF 1989.

SM-segrare i fotboll som även 
vunnit SM-guld i ishockey:

Carl-Erik Cacka Andersson, Hasse Tvil
ling, Gösta Knivsta Sandberg, Hans 
Tjalle Mild och Sven Tumba.

Skyttekungar:
Hans Jeppson 1951, 17 mål, Leif Skiöld 
1962, 21 mål och Tommy Berggren 
1978, 19 mål.

Flest allsvenska matcher:
Sven Lindman, 312, 1965—80.

Flest allsvenska mål:
Gösta Knivsta Sandberg, 70, 1951—66.

Flest landskamper för DIF:
Gösta Knivsta Sandberg, 52, 1951—61.

Guldgossar:
Bertil Nocke Nordenskjöld och Ragge 
Wicksell var med i laget samtliga fyra 
guldår under 1910- och 20-talen. Gösta 
Knivsta Sandberg var med i laget samt
liga fyra guldår under 1950- och 60-ta
len.

Publikrekord:
48894 mot IFK Göteborg på Fotbolls
stadion den 11 oktober 1959, 22108 
mot AIK 16 augusti 1946 på Stockholms 
Stadion.

Största segrar i Allsvenskan:
9—1 mot Hammarby 13 augusti 1990, 
8—1 mot Hammarby 21 september 
1972 och 7—0 mot Landskrona vid två 
tillfällen, dels 29 april 1928, dels 17 sep
tember 1978.

Största seger i div I (f d div II):
11—1 mot IFK Eskilstuna den 23 sep
tember 1961 och 11—1 mot IFK Sunne 
den 1 oktober 1961.

Största förlust:
1—11 mot IFK Norrköping den 14 okto
ber 1945.

SM-slutspel:

1990

1983 Norra
Norrköping 22 16 3 3 68—14 35
Djurgården 22 13 5 4 46—22 31
Örebro SK 22 10 7 5 36—27 27
Brommapojkarna 22 11 4 7 37—33 26
Västerås SK 22 9 5 8 39—41 23
Sandvikens IF 22 8 6 8 26—29 22
IFK Sundsvall 22 8 5 9 30—29 21
Vasalund 22 6 7 9 27—38 19
Karlslund 22 4 8 10 26—37 16
IFK Västerås 22 6 3 13 26—52 15
Eskilstuna 22 5 5 12 15—41 15
Ope IF 22 4 6 12 23—36 14

1984 Norra
Örebro SK 26 14 8 4 47—17 36
Åtvidabergs FF 26 12 12 2 35—14 36
Djurgården 26 12 11 3 28—13 35
Brommapojkarna 26 14 6 6 36—15 34
IFK Västerås 26 8 10 8 29—30 26
Västerås SK 26 8 8 10 33—30 24
Vasalund 26 9 6 11 27—28 24
Karlslund 26 7 10 9 23—33 24
Eskilstuna 26 5 13 8 25—39 23
Degerfors 26 7 8 11 33—37 22
Sandvikens IF 26 6 10 10 26—31 22
IFK Sundsvall 26 8 6 12 25—31 22
Skellefteå AIK 26 6 9 11 22—33 21
Nyköping BIS 26 2 11 13 14—52 15

1985 Norra
Djurgården 26 16 8 2 50—20 40
Västerås SK 26 18 2 6 64—21 38
Gefle IF 26 14 7 5 41—23 35
Örebro SK 26 9 10 7 38—33 28
Eskilstuna 26 10 8 8 33—38 28
Luleå 26 10 7 9 47—39 27
Brommapojkarna 26 9 8 9 36—33 26
Sandvikens IF 26 9 8 9 30—31 26
Vasalund 26 8 9 9 43—36 25
IFK Västerås 26 9 7 10 32—31 25
Ope IF 26 8 7 11 25—38 23
Karlslund 26 8 5 13 24—41 21
Tyresö FF 26 6 7 13 25—42 19
Falu BS 26 0 3 23 12—74 3
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Djurgårdens samtliga 
allsvenska spelare i 

fotboll genom tiderna

Namn Säs. Matcher Mål
Ahlström, Anders 72-73 27 10
Alkeby, Björn (mv) 71-81 242 —
Almgren, Anders (mv) 88-90 45 —
Andersson, Bernt 

Sump-Hugo
52-58 

60
64-65

91 19

Andersson, Bertil 
Bebbe

Andersson, Bertil

27-28
36-38

14

Jeppe 27-28 7 8
Andersson, Carl-Olof 65 4 —
Andersson Gösta 

Greven
27-28
36-37

11 —

Andersson, Hans 65 3 —
Andersson, Harry 36-37 1 —
Andersson, Ivar 27-28 19 —
Andersson, Jan 90 12 —
Andersson, Karl 27-28 19 —
Andersson, Karl-Erik 

Cacka
45-48
49-57

174 3

Andersson Lars 
Andersson Rikard

50-51 1 —

Parris (mv) 27-58 12 —
Andersson, Roland 75-76 45 2
Andersson, Sune 27-28 3 1
Andersson, Tommy 72 1 —
Andersson, Åke 27-28 7 2
André, Ivar 27-28 1 —
Aral, Göran 75 1 —
Arnesson, Lars Laban 60

62-64
65 1

Aronsson, Jan 59 9 2
Aronsson, Leif 59 1
Aronsson, Mats 81 19 2
Aronsson, Ronnie 81 5 1
Arvidsson, Arne (mv) 52-60

62-65
241 —

Berggren, Tommy 70-81 268 49
Bergh, Sigvard 36-37 16 1
Bergqvist, Kenneth 88-90 6 —
Berggvist, Tony 68 3 —
Bingestam, Dan 72-73 8 1
Björkman, Bo 36-37

45-48
24 9

Björkman, Olle 45-46 1 —
Blomqvist, Arne 45-48

49-51
52 1

Blomström, Gunnar 36-37 21 4
Brick, Bernt 54-55 2 —
Broström, Lars Broarn 56-60

62-63
110 —

Bryngelsson, Arne
Brzokoupil, Dan

45-47 25 6

Brådskan 67-71 87 29
Burwall, Ken 90 21 4
Börjesson, Sören 86 22 5

Casslind, Roger 79-81
86

56 2

Cederborg, Nils 45-48
49-52

102 42

Claesson, Jonas 89-90 8 —
Claesson, Leif 69-70 4 —
Cronqvist, Claes 66-70 104 30
Cronqvist, Kjell (mv) 45-48

49-53
37

Danielsson, Birger 27-28 23 2
Davidsson, Tommy 70-80 168 —

Edlund, Ola 51-56 23 2
Edvinger, Bernt 51-53 3 —
Eklund, Birger 52-60 128 38
Eklund, Per-Anders 67 6 3
Eklöf, Patrik 86

89-89
11 —

Emke, Georg 27-28 18 1
Eriksson, Aldor 49-50 1 —
Eriksson John Jompa 51-60 120 69
Eriksson Jonny 63 5 1
Eriksson, Leif 60

62-66
103 45

Eriksson, Stig 51-52 7 3
Erixon, Per-Olof 73-77 72 1
Erlandsen, Arne 81 18 3

Finnhammar, Bo 53-58 18 10
Fjellström, Jens 88-90 64 5
Flygar, Karl 
Forsberg, Lennart

60 2 —

Foppa 50-54 28 14
Forsberg, Ola 55-58 38. —
Frank, Ingvar 57-58 1 —
Fransson, Rolf 66-67 17 —
Fredberg, Arne 36-37 16 —
Fredriksson, Martin (mv) 27-28 8 —
Frisk, Kjell (mv) 90 3 —
Furukrantz Torsten 63-65 43 —

Galin, Gunnar 27-28 13 5
Galloway, Steve 88-89 41 13
Garnham, Stuart (mv) 81 8 —
Garpe, Bengt 36-37

45-48
41 10

Garpe, Hans 36-37 14 2
Granqvist, Conny 66-73 133 21
Granqvist, Kjell 88 15 —
Grybb, Åke 55-58 7 2
Grönhagen, Anders 76-81 118 38
Grönqvist, Hugo 36-37 3 1
Grönqvist, Sten 36-37 8 —
Gummesson, Willy 66-71 117 2
Gunnarsson, Lars-Åke 65 1 —
Gustafsson, Kjell 77 7 1
Gustafsson, Stig 55-60 112 —

Hagberg, Helge Äran 27-28 14 —
Hagelin, Henry (mv) 36-37 8 —
Haglund, Algot Agge 27-28 20 2
Hansson, Thomas 79-80 20 —
Hellgren, Verner 27-28 4 —
Hellström, Olle 

Lill-Lappen
56-60
62-64

68

127 4

Hermansson, Stefan 86 13 1
Hoflin, Sten-Olof 67-69 9 3
Holmberg, Folke 51-53 24 12
Holmqvist, Hans 79-81 43 8
Holmström, Stig 55-57 32 1

Isaksson, Karl-Erik 57-59 7 _
Ivegren, Bernt 49-54 88 —

Jacobsson, Birger 74-80 150 2
Jansson, Björn 77-80 13 —
Jansson, Mats 81 13 —
Jeppson, Hans 49-51 39 35
Johansson, Boris 64-65 27 6
Johansson, Carl-Ottil 47-48 3 —
Johansson, Hans 55-57 12 5
Johansson, Thomas 88-89 12 —
Jonsson, Björn 
Jonsson, Hans

65-71 88 —

Nättraby 69-72 41 7
Jonsson, Karl-Erik 49-51 14 3
Jörnlind, Sten-Erik 65 2 —

Carlsson,Björn 76-78 22 1
Karlsson, Hans 56-60

62-64
119 29

Karlsson, Inge 65-73 164 —
Karlsson, Jan 62-65 70 2

Karlsson, Kjell 74-78 84 18
Carlsson, Lars 68-70 8 —
Karlsson, Mats 66-67 15 —
Carlsson, Stig 46-48

49-51
54 4

Karlström, Niklas 89-90 41 10
Knezevic, Vito 77-81

86, 88
122 7

Krantz, Sven 75-76 13 2
Kullberg, Stephan 86

88-90
88 2

Källén, Sven 45-46 5 —

Larner, Per
(fd Karlsson) 36-37 11 10
Larsson, Arne 50-54 42 —
Larsson, Sture Stubben 45-48 37 12
Leinonen, Mika 80-81 30 —
Lindberg, Sven (mv) 54-58 11 —
Lindbom, Erik Mördarn 27-28 21 16
Lindevall, Ingemar 80 5 —
Lindevall, Roger 76-78 18 1
Lindman, Jörgen 74-79 71 —
Lindman, Sven 65-80 312 49
Lundberg, Lars 88-90 25 —
Lundberg, Ulf 81, 86 27 1
Lundgren, Gunnar (mv) 36-37 14 —
Lundh, Arne 36-37 5 2
Lundkvist, Lars 60 14 —
Lundmark, Thomas 90 21 4
Luxenburg, Patrik 90 1 —
Lövegaard, Leif (mv) 86 1 —
Lövfors, Per 73-76 87 16

Macdonald, Malcolm
Super Mac 79 8 2

Magnusson, Per-Olof 63 5 2
Magnusson, Roland 65-67 12 1
Martinsson, Mikael 89-90 30 6
Mattsson, Torgny (mv) 71 6 —
McDermott, Brian 86 12 2
Meijer, Bengt 47-48 16 3
Mild, Hans Tjalle 54-60

62-65
158 5

Millqvist, Pär 86 8 —
Misiorny, Henrik (mv) 75 1 —
Mjörne, Svante 86 12 2
Myrthil, Glenn 86

88-89
43 11

Möller, Willy Sotarn 62-63 2 —
Mörk, Peter 86 

88-90
26 6

Nierenburg, Nils Nippe 36-37 3 _
Nilsson, Anders 90 7 1
Nilsson, Bo 67 1 —
Nilsson, Eje 59-60 15 1
Nilsson, Hans 62-66

69-73
165 62

Nilsson, Leif

Nilsson, Nils

86
88-90

83

Dubbel-Nisse 59 2 1
Nilsson, Ove (mv) 46-47

49-53
109 —

Nordgren, Herman 36-37
45-46

19 —

Nordin, Krister 88-90 61 7
Nyberg, Kjell 70-71 16 2
Nyhlén, Ivan 27-28 9 1
Nyström, Stig 45-48

49-51
84 12

Olofsson, Jan 68 4 _
Olsberg, Curt 74-79 125 17
Olsson, Kefa 89 4 —
Olsson, Per-Erik 56-58 14 6
Olsson, Åke 53-57 63 —
Orest, Julius Julie 45-46 4 —
Oscarsson, Holger 36-37 8 —
Osvold, Kjetil 88 21 3
Othberg, Rune 55-56 12 —
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Palm, Oscar 27-28 9 2 Sandberg, Gösta 51-60 300 70 Svensson, Jan Lillen 67-71 89 11
Parling, Sigvard Sluring 49-60 196 12 Knivsta 62-66 Svensson, Stefan 86 7 —
Persson, Allan Garbo 36-37 13 — Sandberg, Ingvar 68-71 15 1 Söderström, Hugo

45-46 Sandberg, Lars 80-81 49 — Sitting 27-28 22 2
Persson, Björn 68-69 16 4 86
Persson, Gunnar 45-48 57 — Sandberg, Lars-Olof 60 34 6 Tornborg, Karl-Johan 45-48 55 —

49-50 Ello 62-65 Tumba, Sven
Persson, Knut Åmål 45-46 6 — Sandberg, Per 77 3 — (fd Johansson) 50-60 83 46
Persson, Peder 64-67 57 24 Sandberg, Sixten Tvilling, Hans 47-48 152 39
Pettersson, Evan 45-48 40 — Kritan 45-47 17 5 (fd Andersson) 49-60
Pettersson, Hilmer Schiller, Glenn 86 73 2 Tvilling, Stig 47-48 33 2

Kinesen 50-52 19 8 88-90 (fd Andersson) 49-58
Petersson, Ingvar Schough, Arvid 36-37 14 6 Tönsfelt, Volker 80-81 22 —

Mysing 49-55 111 — Schramm, Ulf 60 15 3
Pettersson, Lars (mv) 78-79 21 — 62-64 Warneby, Birger 36-37 20 —
Pettersson, Lennart 51-53 20 1 Schönning Sigfrid 36-37 1 — Westling, Rickard (mv) 27-28 2 —
Pettersson, Ronney (mv) 62-70 112 — Schönwall, Olof Olle 36-37 1 — Wickberg, Thure 45-46 3 —
Pettersson, Åke 49-50 15 3 Sjöberg, Jan-Erik Wiestål, Kay 63-67 71 25

Prillan 65-73 173 16 Wikman, S-O 46-47 6 1
Redestad, Bjarne 45-48 63 3 Sjöström Joacim (mv) 86, 88 39 — Willborg, Christer 80 9 —

49-50 Skiöld, Leif 60 54 33 Williams, Gary 78-80 55 1
Rehn, Stefan 86 54 15 62-64 86

88-89 Skoog, Peter 88-90 51 17 Wiman, Pär 79 1 —
Rehnberg, Lars-Gunnar Skoogh, Ronny 73-74 10 — Wodelius, Rune 46-47 2 1

Laddala 71-73 29 1 Skotte, Arne 72-74 69 10
Rexin, Stefan 86 1 — Stelius, Hans 45-48 62 30 Åhs, Lars 73-74 14 2
Ringbom, Stefan 81 3 — 49-51 Åkerström, Stig Särna 62-71 88 11
Rohlin, Kimmo 86 1 — Stenbäck, Håkan 71-80 199 46 Åman, Ronald 79-81 64 1
Rosenkvist, Bengt 49-50 3 — Stenbäck, Lars 75-81 118 8 Åslund, Jan 62 11 —
Rothenberg, Oskar 47-48 1 — Stenman, Birger 47-48 119 11
Rübsamen, Ove 49-56 Öhman, Jan 66-69 27 1

Ryssen 75 13 2 Strömberg, John 27-28 5 —
Rydberg, Åke 56-60 33 14 Strömberg, Peter 81 22 2

Sundberg, Harry 27-28 2 —
Samuelsson, Kjell 72-79 173 37 Sunesson, Thomas 86 10 2
Sandberg, Birger Sundqvist, Stig 36-37 14 2

Farsan 45-46 2 — Svensson, Harry 71-76 124 44

Djurgårdens IF Fotboll 1991
Övre raden fr v: Per Ferm, Leif Strand, Fred Persson, Patrik Luxenburg, Peter 
Skoog, Krister Nordin, Glenn Schiller. Gunnar Henriksson, Mikael Martinsson, 
Jan Andersson, Mikael Nilsson, Lennart Wass, Jonas Granath, Anders Nilsson, 
Leif Nilsson, Tommy Forsgren. Jens Fjellström, Thomas Lundmark, Anders 
Almgren, Stephan Kullberg, Kjell Frisk, Ken Burvall, Patrik Hagman.
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Ishockeyresultat och 
serietabeller

1922/23
SM-final
IK Göta—Djurgården 3—0

Serien 
Klass I
IK Göta 5 4 1 0 27—11 9
Djurgården 5 3 1 1 22—13 7
Hammarby 5 3 0 2 17—10 6
IFK Stockholm 5 2 2 1 16—13 6
Nacka SK 5 1 0 4 15—28 2
Linnéa 5 0 0 5 7—29 0

1923/24
SM
1 :a omgången
Djurgården—Linnéa 7—0

Semifinal
Djurgården—IFK Stockholm 8—6

Final
IK Göta—Djurgården 3—0

Serien 
Klass I
Djurgården 6 4 2 0 26—10 10
Linnéa 6 4 2 0 20—14 10
Hammarby 6 4 1 1 31—12 9
IF S:t Erik 6 2 1 3 17—20 5
IFK Stockholm 6 2 0 4 9—27 4
Nacka 6 1 0 5 18—20 2
Traneberg 6 1 0 5 8—26 2

1924/25
SM
1:a omgången (Stadion 10 mars)
IFK Stockholm—Djurgården 4—2

Serien
Klass I (ej slutspelad) 
Djurgården—S:t Erik 2—0
IK Göta—Djurgården 3—1
Nacka—Djurgården 3—0

1925/26 SM-guld nr 1
SM
Djurgården—IK Göta 5—4

Semifinal
Djurgården—Södertälje 4—3

Final
Djurgården—Västerås 7—1

Mästarlagets uppställning:
Nils Johansson, Erik Lindgren, Valle Söder
man, Ruben Allinger, Folke Andersson, 
Ernst Karlberg, Wilhelm Arve.

Serien 
Klass I
Södertälje 7 4 3 0 18— 6 11
IK Göta 7 4 3 0 22— 8 11
Hammarby 7 4 3 0 16— 8 11
IFK Stockholm 7 2 3 2 20—16 7
Linnéa 7 2 2 3 10—16 7
Traneberg 7 1 3 3 9—23 5
Nacka 7 1 1 5 9—20 3
Djurgården 7 1 0 6 11—18 2

1926/27
SM
12 lag anmälda. Ej slutspelad

Karlbergs 5 4 0 1 11— 6 8
Djurgården 5 3 1 1 8— 4 7
Kronoberg 5 2 2 1 11- 6 6
AIK 5 2 1 2 5— 4 5
Mode 5 1 2 2 7—11 4
Hermes 5 0 0 5 5—16 0

1927/28
SM 1927
Djurgården—Karlberg 6—3

Semifinal
Djurgården—Södertälje 5—4

Final
IK Göta—Djurgården 4—3

SM 1928
Kval-omgång
Djurgården—Karlberg 5—0

Semifinal
IK Göta—Djurgården 6—2

Karlberg 10 8 0 2 28—14 16
Djurgården 10 6 2 2 18— 8 14
Linnéa 10 5 3 2 27—11 13
Nacka 10 3 5 2 18—15 11
Traneberg 10 2 0 8 7—29 4
IFK Stockholm 10 0 2 8 15—34 2

1928/29
SM
2:a omgången
IK Göta—Djurgården 0—0
IK Göta—Djurgården 1—0

IK Göta 10 7 1 2 39—13 15
Södertälje 10 6 2 2 38—18 14
Djurgården 10 6 1 3 27—11 13
Karlberg 10 4 1 5 22—28 9
Hammarby 10 3 1 6 25—38 7
Lidingö IF 10 1 0 9 17—50 2

1929/30
SM
1 :a omgången 
Djurgården—MP 3—1

IK Göta 3 2 1 0 3— 1 5
Södertälje 3 2 0 1 3— 2 4
Djurgården 3 1 1 1 6— 4 3
Hammarby 3 1 1 1 7— 6 3
Nacka 3 1 1 1 4— 4 3
Karlberg 3 0 0 3 5—11 0

1930/31
SM
1 :a omgången
Djurgården—Nacka 2—1

Södertälje 6 5 1 0 9— 3 11
IK Göta 6 3 1 2 9— 6 7
Hammarby 6 3 1 2 12— 8 7
Nacka 6 3 1 2 14—11 7
AIK 6 1 4 1 16— 9 6
Djurgården 6 1 1 4 2— 6 3
Karlberg 6 0 1 5 6—25 1

1931/32
SM
Södertälje—Djurgården 2—1

Elitserien
AIK 14 11 1 2 42—12 23
Hammarby 14 9 3 2 37—13 21
Södertälje 14 6 4 4 18—12 16
Göta 14 5 3 6 22—24 13
Djurgården 14 4 3 7 18—26 11
Hermes 14 4 3 7 17—38 11
Karlberg 14 4 2 8 26—36 10
Nacka 14 1 5 8 12—31 7

1932/33
SM
Djurgården—Nacka SK 1—0

Kvartsfinal
Göta—Djurgården 2—1

Elitserien
Hammarby 14 10 2 2 43— 9 22
AIK 14 10 2 2 38—13 22
Göta 14 9 4 1 29—12 22
Djurgården 14 6 1 7 24—29 13
Södertälje 14 5 2 7 17—16 12
MP 14 3 4 7 12—29 10
Traneberg 14 3 1 10 11—13 7
Hermes 14 1 2 11 7—38 4

1933/34
SM
AIK—Djurgården 6—1

Elitserien
Hammarby 14 11 0 3 41—20 22
AIK 14 9 2 3 38—12 20
Södertälje 14 9 2 3 29—16 20
MP 14 6 4 4 19—21 16
Göta 14 7 1 6 30—19 15
Nacka 14 4 2 8 15—27 10
IFK Stockholm 14 1 3 10 11—41 5
Djurgården 14 2 0 12 12—39 4

1934/35 
Djurgården ej med

1935/36 
Djurgården ej med

1936/37
Djurgården ej med

1937/38
Djurgården ej med

1938/39 
Stockholmsserien 
Klass 6

1939/40 
Stockholmsserien 
Klass 5

Djurgården 3 2 1 0 9— 4 5
Spurt 3 2 1 0 8— 5 5
Dalaföreningen 2 2 0 0 5— 2 4
Atlas Diesel 3 1 0 2 2— 6 2
Lunda SK 3 0 1 2 7— 9 1
Tellus 4 0 1 3 3— 8 1

Skuru 7 7 0 0 36— 8 14
Djurgården 7 5 1 1 36— 9 11
Westermalm 7 4 0 3 30—14 8
Gröndal 7 3 2 2 17—11 8
Segeltorp 7 4 0 3 16—24 8
Astor 7 2 1 4 9—25 5
Norrmalm 7 1 0 6 2—36 2
Thor 7 0 0 7 4—23 0

Elitserien

Semifinal
Djurgården—Hammarby 1—2

Semifinal
IK Göta—Djurgården 3—1

Elitserien

Elitserien

Elitserien 1927/28 
Klass I

Serien 
Klass II
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1940/41
Stockholmsserien 
Klass 4
Skuru 7 7 0 0 46— 4 14
Djurgården 7 6 0 1 32—11 12
Linnéa 7 3 2 2 15—12 8
Gröndal 7 3 2 2 17—14 8
Westermalm 7 2 2 3 11—19 6
Segeltorp 7 2 1 4 11—19 5
Kungsholmen 7 1 1 5 11—34 3
Stadshagen 7 0 0 7 6—36 0

1941/42 
Stockholmsserien 
Klass 2
Skuru 7 6 0 1 71— 6 12
Djurgården 7 6 0 1 39—10 12
Johannes-P 7 5 0 2 23—17 10
Gröndal 7 3 0 4 14—25 6
Essinge 7 3 0 4 13—26 6
Brimer 7 3 0 4 13—31 6
Linnéa 7 2 0 5 17—47 4
Nicolai 7 0 0 7 6—34 0

1942/43
Serien ej färdigspelad

1943/44
Div II, Mälargruppen
Mariefred 10 8 1 1 42—16 17
MP 10 7 1 2 52—22 15
Djurgården 10 5 2 3 24—22 12
Södertälje 10 2 5 3 21—32 9
Sture 10 1 2 7 20—50 4
Åkers IF 10 1 1 8 19—36 3

1944/45
Div II, Södra
Atlas Diesel 9 7 1 1 66—32 15
Djurgården 10 5 2 3 39—26 12
IFK Norrköping 10 6 0 4 44—33 12
NAIS 10 5 1 4 51—37 11
Sleipner 9 4 0 5 24—20 8
Tjalve 10 0 0 10 28—104 0

1945/46
Div II, Östra
IFK Stockholm 10 9 0 1 62—21 18
IK Sirius 10 8 0 2 50—29 16
Årsta SK 10 7 0 3 70—34 14
Reymersholm 10 4 0 6 54—62 8
Djurgården 10 2 0 8 36—78 4
IF Vesta 10 0 0 10 24—72 0

1946/47
Div II, Södra
Djurgården 10 9 0 1 89—20 18
Sleipner 10 9 0 1 62—23 18
IFK Norrköping 10 7 0 3 61—38 14
Norrköping AIS 10 4 0 6 46—52 8
GIF Tjalve 10 2 0 8 27—84 4
BK Derby 10 0 0 10 14—79 0

1947/48
Kvartsfinaler
Gävle GIK—Djurgården 4—3

Div II, Östra
Djurgården 10 9 0 1 119—25 18
IFK Stockholm 10 9 0 1 59—30 18
Årsta SK 10 4 0 6 39—52 8
Olympia 10 3 0 7 38—65 6
IK Sirius 10 3 0 7 35—66 6
Westermalm 10 2 0 8 33—85 4

1948/49
Svenska mästerskapet inställt

Div 1, Södra
Hammarby 10 9 0 1 67—27 18
Djurgården 10 7 1 2 55—26 15
Forshaga IF 10 4 2 4 34—33 10
IK Göta 10 4 0 6 35—40 8
Västerås IK 9 2 0 7 26—60 4
Surahammar 9 1 0 8 21—52 2

1949/50 SM-guld nr 2
SM
Kvartsfinal
Djurgården—Forshaga w.o.

Semifinal
Djurgården—Hammarby 3—1

Final
Djurgården—Mora IK 7—2

Div I, Södra
Hammarby 10 7 2 1 56—22 16
Djurgården 10 6 2 2 53—27 14
Forshaga 10 6 1 3 53—36 13
IK Göta 10 5 1 4 41—46 11
Västerås SK 10 2 1 7 33—59 5
Atlas Diesel 10 0 1 9 21—67 1

Mästarlagets uppställning:
Yngve Johansson, Hans Stelius, Karl-Erik 
Andersson, Bengt Larsson, Gösta Johans
son, Lennart Nierenburg, Stig Tvilling An
dersson, Hans Tvilling Andersson, Yngve 
Carlsson, Lars Björn, Bertz Zetterberg.

1950/51 
Div I, Södra
Djurgården 10 10 0 0 68—19 20
Södertälje 10 8 0 2 67—20 16
Forshaga 10 5 0 5 54—44 10
IK Göta 10 4 0 6 27—59 8
Västerås IK 10 2 0 8 27—62 4
IFK Norrköping 10 1 0 9 21—60 2

Final
Djurgården—AIK 10—2 
AIK—Djurgården 2—6

1951/52
SM inställt

Fr o m denna säsong gäller serien som SM

Div 1, Södra
Södertälje 10 8 2 0 53—19 18
Djurgården 10 6 1 3 46—27 13
Leksand 10 5 1 4 40—38 11
Forshaga 10 4 0 6 38—56 8
Grums 10 2 1 7 25—43 5
IK Göta 10 2 1 7 39—58 5

1952/53
Div 1, Södra
Södertälje 10 8 2 0 61—18 18
Djurgården 10 7 2 1 67—20 16
IFK Bofors 10 4 3 3 37—41 11
Surahammar 10 3 2 5 30—52 8
Forshaga 10 2 0 8 30—65 4
Nacka SK 10 0 3 7 29—58 3

1953/54 SM-guld nr 3 
Div I, Södra
Djurgården 10 9 0 1 61—21 18
Södertälje 10 7 1 2 56—23 15
IFK Bofors 10 5 0 5 44—30 10
Grums 10 5 0 5 38—49 10
Surahammar 10 3 1 6 38—35 7
Åkers IF 10 0 0 10 18—97 0

Seriefinaler
Djurgården—Gävle GIK 5—1 
Gävle GIK—Djurgården 1—1

Mästarlagets uppställning:
Yngve Johansson, Sven Andersson, Karl- 
Erik Andersson, Sven Tumba Johansson, 
Bertz Zetterberg, Stig Tvilling, Hans Tvilling, 
Yngve Carlsson, Gösta Johansson, Torsten 
Magnusson, Lars Björn, Lennart Berglund.

1954/55 SM-guld nr 4
Div I, Södra
Djurgården 10 10 0 0 83—16 20
Södertälje 10 8 0 2 67—37 16
Grums 10 4 1 5 41—39 9
IFK Bofors 10 3 2 5 41—40 8
Västerås IK 10 3 0 7 38—60 6
IFK Stockholm 10 0 1 9 27—105 1

Seriefinaler
Djurgården—Hammarby 6—3 
Hammarby—Djurgården 2—11

Mästarlagets uppställning:
Yngve Johansson, Lars Björn, Karl-Erik 
Andersson, Bertz Zetterberg, Bengt Lars
son, Sven Tumba Johansson, Yngve Carls
son, Stig Tvilling, Hans Tvilling, Lennart 
Berglund, Gösta Johansson, Stig Sjöstam.

1955/56 
Div I, Södra
Djurgården 10 9 0 1 65—14 18
Södertälje SK 10 8 1 1 51—23 17
Grums 10 6 1 3 53—33 13
IFK Bofors 10 3 0 7 40—39 6
MP 10 3 0 7 21—45 6
IFK Norrköping 10 0 010 14—90 0

1956/57 
Div I, Södra
Djurgården 14 12 1 1 122—30 25
Södertälje 14 10 1 3 66—39 21
Grums 14 8 2 4 74—51 18
Bofors 14 7 1 6 59—56 15
Forshaga 14 7 0 7 54—76 14
Västerås IK 14 4 1 9 46—61 9
MP 14 3 2 9 37—84 8
Star 14 0 2 12 36—97 2

SM-slutspelet
Gävle GIK 6 4 0 2 24—15 8
Djurgården 6 3 1 2 21—16 7
Södertälje 6 3 1 2 20—19 7
Leksand 6 1 0 5 13—28 2

1957/58 SM-guld nr 5 
Div I, Södra
Djurgården 14 11 1 2 79—22 23
Södertälje 14 11 0 3 94—36 22
Forshaga 14 9 0 5 63—55 18
Bofors 14 8 0 6 59—56 16
Grums 14 6 1 7 62—59 13
Västerås 14 3 1 10 46—70 7
Surahammar 14 3 1 10 37—82 7
GAIS 14 3 0 11 43—103 6

SM-slutspelet
Djurgården 6 4 0 2 21—19 8
Skellefteå 6 3 1 2 19—18 7
Södertälje 6 3 0 3 23—18 6
Gävle GIK 6 1 1 4 17—25 3

Mästarlagets uppställning:
Yngve Johansson, Tommy Björkman, Lars 
Björn, Roland Stoltz, Bertz Zetterberg, Ove 
Malmberg, Hans Mild, Gösta Johansson, 
Bengt Larsson, Stig Tvilling, Hans Tvilling, 
Yngve Carlsson, Bengt Bornström, Arne Bo
man, Sven Tumba, Gösta Sandberg, Åke 
Rydberg, Rolf Berggren, Kalle Lilja.
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1958/59 SM-guld nr 6 
Div i, Södra
Djurgården 14 14 0 0107—33 28
Grums 14 10 1 3 70—33 21
Södertälje 14 9 2 3 67—48 20
Västerås IK 14 6 1 7 60—79 13
Forshaga 14 5 2 7 52—62 12
IFK Bofors 14 4 1 9 49—63 9
AIK 14 2 1 11 52—80 5
Malmö FF 14 1 2 11 40—99 4

SM-slutspelet
Djurgården 6 5 1 0 28— 8 11
Leksand 6 4 0 2 19—23 8
Grums 6 2 0 4 20—24 4
Gävle GIK 6 0 1 5 18—30 1

Mästarlagets uppställning:
Yngve Johansson, Tommy Björkman, Ro
land Stoltz, Lasse Björn, Ove Malmberg, 
Eddie Wingren, Kurt Thulin, Sven Tumba, 
Rolf Berggren, Stig Tvilling, Gösta Johans
son, Hans Mild, Gösta Sandberg, Kalle Lilja, 
Åke Rydberg, Yngve Carlsson.

Djurgården 14 12 2 0 97—32 26
Södertälje 14 10 0 4 104—48 20
IFK Bofors 14 8 1 5 61—61 17
Forshaga 14 7 1 6 75—89 15
Grums 14 5 2 7 51—60 12
Västerås IK 14 5 0 9 51—66 10
V Frölunda 14 4 0 10 54—104 8
Karlberg 14 2 0 12 43—76 4

SM-slutspelet
Djurgården 6 5 0 1 28—18 10
Södertälje 6 3 0 3 30—24 6
Skellefteå 6 3 0 3 22—23 6
Gävle GIK 6 1 0 5 19—34 2

Mästarlagets uppställning:
Tommy Björkman, Yngve Johansson, 
Roland Stoltz, Lasse Björn, Ove Malmberg, 
Eddie Wingren, Stig Tvilling, Gösta Johans
son, Hans Mild, Leif Skiöld, Kalle Lilja, Sven 
Tumba, Kurt Thulin, Gösta Sandberg, Åke 
Rydberg, Rolf Berggren, Pelle Hörberg.

1960/61 SM-guld nr 8 
Div I, Södra
Djurgården 14 14 0 0 106—26 28
Västerås IK 14 9 1 4 65—41 19
Södertälje 14 8 0 6 71—57 16
IFK Bofors 14 7 0 7 53—66 14
Brynäs 14 5 2 7 67—57 12
Forshaga 14 5 2 7 60—66 12
GAIS 14 3 0 11 46—116 6
Grums IK 14 2 1 11 41—80 5

SM-slutspelet
Djurgården 6 4 2 0 31—15 10
Skellefteå 6 3 0 3 21—27 6
Västerås IK 6 2 1 3 18—22 5
Leksand 6 1 1 4 20—26 3

Mästarlagets uppställning:
Rolf Berggren, Tommy Björkman, Lasse 
Björn, Pelle Hörberg, Sven Tumba, Yngve 
Johansson, Kalle Lilja, Ove Malmberg, Hans 
Mild, Åke Rydberg, Gösta Sandberg, Leif 
Skiöld, Roland Stoltz, Kurt Thulin, Stig Tvil
ling, Eddie Wingren, Carl-Göran Öberg.

1961/62 SM-guld nr 9
Div I, Södra
Djurgården 14 13 1 0 82—37 27
V Frölunda 14 9 1 4 93—39 19
Västerås IK 14 9 1 4 72—49 19
Södertälje 14 7 3 4 59—64 17
IFK Bofors 14 6 0 8 42—61 12
Brynäs 14 3 2 9 53—61 8
Forshaga 14 3 1 10 36—83 7
Tranås AIF 14 1 1 12 36—79 3

SM
Djurgården 7 6 1 0 54—20 13
V Frölunda 7 6 1 0 33—21 13
Västerås IK 7 3 2 2 24—26 8
Skellefteå 7 3 1 3 39—31 7
Leksand 7 3 0 4 27—28 6
Södertälje 7 2 1 4 26—27 5
AIK 7 1 1 19—42 3
W/Östrand 7 0 1 6 13—40 1

Mästarlagets uppställning:
Tommy Björkman, Ingemar Landsjö, Yngve 
Johansson, Roland Stoltz, Lars Björn, Ove 
Malmberg, Eddie Wingren, Lars Lundqvist, 
Kurt Thulin, Karl Lilja, Leif Skiöld, Gösta 
Sandberg, Sven Tumba, Åke Rydberg, Hans 
Mild, Leif Fredblad, Carl-Göran Öberg, Rolf 
Berggren.

1962/63 SM-guld nr 10 
Div I, Södra
V Frölunda 14 12 0 2 96—42 24
Djurgården 14 11 0 3 73—44 22
Brynäs 14 9 1 4 81—51 19
Södertälje 14 8 0 6 51—58 16
Västerås IK 14 5 2 7 50—54 12
Bofors 14 3 3 8 51—67 9
Grums 14 3 1 10 39—78 7
Almtuna 14 1 1 12 34—81 3

SM-slutspelet
Djurgården 7 5 1 1 43—17 11
Skellefteå 7 5 1 1 27—19 11
Södertälje 7 4 1 2 28—30 9
Leksand 7 4 0 3 30—23 8
V Frölunda 7 3 1 3 33—28 7
Brynäs 7 2 1 4 28—39 5
AIK 7 2 0 5 24—38 4
W/Östrand 7 0 1 6 14—33 1

Mästarlagets uppställning:
Tommy Björkman, Ove Malmberg, Lars 
Björn, Roland Stoltz, Eddie Wingren, Kurt 
Thulin, Hans Mild, Carl-Göran Öberg, Leif 
Skiöld, Sven Tumba, Åke Rydberg, Kurt 
Svensson, Gösta Westerlund, Rolf Berg
gren.

Reserver: Hans Stergel (mv), Gösta Sand
berg, Ove Fallby.

V Frölunda 14 11 1 2 91—41 23
Brynäs 14 11 0 3 95—48 22
Djurgården 14 10 0 4 80—49 20
Södertälje 14 8 2 4 68—42 18
Västerås IK 14 7 0 7 73—74 14
Viking 14 3 2 9 43—82 8
KB 63 14 2 2 10 38—76 6
Öster 14 0 1 13 35—111 1

SM-slutspelet
Brynäs 7 7 0 0 40—15 14
Leksand 7 5 1 1 39—18 11
Södertälje 7 4 0 3 28—21 8
V Frölunda 7 4 0 3 29—25 8
Djurgården 7 3 1 3 33—40 7
MoDo 7 1 1 5 23—31 3
Strömsbo 7 1 1 5 17—42 3
Skellefteå 7 1 0 6 18—35 2

1964/65 
Div I, Södra
V Frölunda 14 11 1 2 78—39 23
Brynäs 14 11 0 3 95—33 22
Västerås IK 14 11 0 3 90—52 22
Södertälje 14 7 1 6 69—53 15
Djurgården 14 7 0 7 60—44 14
Viking 14 5 0 9 44—96 10
Malmö 14 2 1 11 37—81 5
Grums 14 0 1 13 28—103 1

Kvalserien
Södra
Djurgården 12 8 1 3 67—33 17
Malmö 12 6 2 4 62—39 14
Viking 12 6 0 6 45—59 12
Grums 12 2 1 9 35—78 5

1965/66 
Div I, Södra
Brynäs 21 19 0 2 149—53 38
V Frölunda 21 14 1 6 132—72 29
Södertälje 21 11 3 7 108—70 25
Djurgården 21 12 0 9 100—84 24
Västerås IK 21 11 0 10 86—79 22
Örebro 21 6 0 15 49—147 12
Färjestad 21 4 2 15 45—93 10
Malmö 21 3 2 16 50—121 8

1966/67 
Div I, Södra
Södertälje 21 18 2 1 121—44 38
Brynäs 21 14 2 5 147—48 30
V Frölunda 21 13 4 4 119—64 30
Djurgården 21 13 0 8 106—84 26
Rögle 21 10 2 9 79—85 22
Västerås IK 21 6 213 79—120 14
Örebro 21 2 217 54—155 6
Avesta 21 1 0 20 37—142 2

SM-slutspelet
MoDo—Djurgården 3—4 
Djurgården—MoDo 3—6 
MoDo—Djurgården 3—2

1967/68 
Div I, Södra
Brynäs 21 16 1 4 130—75 33
Södertälje 21 14 3 4 119—75 31
Djurgården 21 11 3 7 97—83 25
V Frölunda 21 10 4 7 91—58 24
Rögle 21 9 2 10 92—91 20
Västerås IK 21 9 2 10 60—101 20
Färjestad 21 4 3 14 80—116 11
Tingsryd 21 1 2 18 58—128 4

1959/60 SM-guld nr 7
Div I, Södra

1963/64 
Div I, Södra

Brynäs 7 6 1 0 41—12 13
AIK 7 5 1 1 23—13 11
V Frölunda 7 3 1 3 22—23 7
Djurgården 7 3 0 4 29—28 6
Södertälje 7 2 2 3 16—27 6
Leksand 7 2 1 4 23—27 5
Mora 7 2 1 4 20—30 5
MoDo 7 1 1 5 20—34 3

SM-slutspelet

1968/69 
Div I, Södra
Brynäs 21 18 1 2 158—72 37
V Frölunda 21 16 0 5 124—63 32
Södertälje 21 11 3 7 109—85 25
Västerås IK 21 12 1 8 82—86 25
Djurgården 21 6 4 11 81—100 16
Nybro IF 21 6 2 13 71—114 14
KB Karlskoga 21 5 2 14 69—117 12
Rögle 21 3 1 17 55—112 7
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1969/70 
Div I, Norra
Brynäs 14 12 1 1 94—34 25
MoDo 14 10 2 2 78—41 22
Södertälje 14 8 3 3 70—49 19
IFK Umeå 14 6 3 5 58—53 15
Timrå 14 6 0 8 64—64 12
Clemensnäs 14 4 1 9 53—75 9
Djurgården 14 3 1 10 46—79 7
Sandåkern 14 1 1 12 31—99 3

Nedflyttningsserien
Norra
Timrå 6 3 2 1 31—22 8
Djurgården 6 2 3 1 31—22 7
Clemensnäs 6 3 0 3 26—23 6
Sandåkern 6 1 1 4 17—38 2

1970/71
Div I, Norra
Brynäs 14 13 0 1 128—39 26
Södertälje 14 8 3 3 62—48 19
MoDo 14 8 2 4 68—46 18
Timrå 14 7 3 4 54—55 17
Djurgården 14 6 3 5 54—49 15
IFK Umeå 14 3 1 10 55—79 7
Skellefteå 14 2 1 11 48—98 5
Heffners 14 2 1 11 36—91 5

Nedflyttningsserien
Norra
Djurgården 6 5 0 1 27—12 10
IFK Umeå 6 4 0 2 28—16 8
Heffners 6 3 0 3 21—31 4
Skellefteå 6 0 0 6 11—28 0

1971/72
Div I, Norra
Brynäs 14 13 1 0 69—30 27
Djurgården 14 9 2 3 71—45 20
Timrå 14 8 3 3 69—41 19
Södertälje 14 7 3 4 65—42 13
Björklöven 14 5 2 7 62—56 12
MoDo 14 6 0 8 53—52 12
Tunabro 14 1 1 12 32—89 2
Nacka 14 1 013 40—106 2

SM-slutspelet
Brynäs 14 11 2 1 66—29 24
Leksand 14 9 1 4 66—45 19
Timrå 14 7 2 5 51—51 16
Södertälje 14 6 3 5 57—47 15
Djurgården 14 5 3 6 35—56 13
V Frölunda 14 5 0 9 55—50 10
Färjestad 14 3 2 9 42—63 8
AIK 14 3 1 10 33—64 7

1972/73 
Div I, Norra
Brynäs 14 13 0 1 94—28 26
Södertälje 14 11 0 3 68—45 22
Djurgården 14 7 2 5 68—53 16
Timrå 14 5 3 6 54—51 13
Skellefteå 14 5 2 7 58—67 12
MoDo 14 4 2 8 51—68 10
Björklöven 14 4 1 9 46—78 9
Tunabro 14 2 012 40—89 4

SM-slutspelet
Leksand 14 9 2 3 76—48 20
Södertälje 14 9 2 3 58—43 20
V Frölunda 14 6 5 3 53—45 17
Brynäs 14 6 2 6 48—38 14
Färjestad 14 5 4 5 51—49 14
AIK 14 4 1 9 58—72 9
Djurgården 14 4 1 9 50—72 9
Timrå 14 3 3 8 40—67 9

1973/74 
Div I, Norra

Semifinaler
Djurgården—Färjestad 4—5, 5—1 och 5—1
MoDo—Leksand 1—4, 4—3 och 5—3

Final
MoDo—Djurgården 4—6, 6—4 och 8—3

Leksand 36 18 7 11 156—124 43
Björklöven 36 17 8 11 156—145 42
V Frölunda 36 19 3 14 153—137 41
Brynäs 36 17 5 14 130—120 39

AIK 36 16 6 14 137—127 38
Djurgården 36 16 6 14 145—152 38
Färjestad 36 14 8 14 142—145 36
MoDo 36 15 5 16 154—139 35

Skellefteå 36 12 4 20 141—168 28

HV71 36 8 4 24 113—170 20

1980/81
Elitserien
Skellefteå 36 22 5 9 166—128 49
AIK 36 21 7 8 156—119 49
Färjestad 36 17 6 13 155—120 40
V Frölunda 36 18 4 14 149 ― 146 40

Björklöven 36 17 5 14 139—123 39
Djurgården 36 15 2 19 141—142 32
Brynäs 36 13 6 17 130—146 32
MoDo 36 12 3 21 137—163 27

Leksand 36 10 7 19 124—160 27

Södertälje 36 10 5 21 132—182 25

Brynäs 14 10 1 3 91—39 21
Timrå 14 10 0 4 80—42 20
Södertälje 14 8 2 4 68—48 18
Björklöven 14 9 0 5 53—48 18
Djurgården 14 7 0 7 62—56 14
MoDo 14 6 2 6 63—61 14
Tunabro 14 2 1 11 33—96 5
Kiruna 14 0 2 12 34—94 2

Djurgården 14 11 1 2 78—57 23
MoDo 14 9 3 2 91—41 21
Mora 14 10 0 4 59—42 20
Tingsryd 14 7 0 7 64—67 14
Västerås 14 5 2 7 69—58 12
Örebro 14 5 1 8 42—67 11
Tunabro 14 3 1 10 51—75 7
Kiruna 14 2 0 12 49—96 4

Kvalificeringsserien

Brynäs 30 25 2 3 170—89 52
Leksand 30 25 1 4 196—101 51
Skellefteå 30 17 8 5 119—96 42
Timrå 30 18 5 7 156—95 41

MoDo 30 18 1 11 175—122 37
Färjestad 30 17 3 10 134—109 37
V Frölunda 30 16 3 11 134—118 35
AIK 30 16 2 12 139—118 34

Södertälje
Djurgården

30
30

15
15

3
3

12
12

143—118
134—145

33
33

Björklöven 30 9 4 17 109—152 22
Mora 30 8 4 18 114—143 20
Örebro 30 6 1 23 95—167 13
Tingsryd 30 4 4 22 99—170 12
Västerås 30 5 2 23 83—163 12
Karlskoga 30 2 2 26 94—188 6

1974/75
Div l

Djurgården 6 5 0 1 39—16 10
Hammarby 6 3 0 3 26—22 6
Hofors 6 2 0 4 16—29 4
Kiruna 6 2 0 4 24—38 4

Kval till Elitserien 1975/76 
Norra gruppen

Brynäs 36 23 5 8 228—136 51
Leksand 36 19 8 9 189—153 46
Färjestad 36 17 6 13 145—140 40
Skellefteå 36 15 8 13 152—150 38

MoDo 36 17 4 15 150—150 38
Södertälje 36 10 13 13 154—177 33
V Frölunda 36 14 4 18 154—153 32
AIK 36 14 4 18 128—167 32

Djurgården 36 14 3 19 170—197 31
Timrå 36 7 5 24 134—181 19

Djurgården 33 28 2 3 285— 96 58
Huddinge 33 25 4 4 174—110 54
Hammarby 33 20 3 10 160— 94 43
Almtuna 33 17 1 15 152—146 35
Linköping 33 16 3 14 131—133 35
NSA 76 33 17 1 15 127—135 35
Västerås 33 14 4 15 145—118 32
Surahammar 33 13 3 17 150—178 29
Väsby 33 11 2 20 151—185 24
Vita hästen 33 9 4 20 130—177 22
Göta 33 7 5 21 92—175 19
Nynäshamn 33 4 2 27 92—242 10

1976/77
Div I, Östra

Brynäs 36 24 3 9 168—126 51
Skellefteå 36 21 5 10 186—139 47
AIK 36 20 5 11 160—116 45
MoDo 36 21 3 12 151—112 45

Färjestad 36 21 2 13 173—146 44
V Frölunda 36 17 9 10 158—122 43
Leksand 36 14 6 16 154—153 34
Djurgården 36 9 7 20 138—189 25

Timrå 36 5 4 27 102—180 14

Södertälje 36 4 4 28 83—190 12

1977/78 
Elitserien

1978/79 
Elitserien
MoDo 36 24 5 7 169—101 53
Färjestad 36 19 6 11 153—122 44
Djurgården 36 20 2 14 178—140 42
Leksand 36 19 4 13 150—131 42

V Frölunda 36 18 4 14 157—129 40
Skellefteå 36 16 3 17 129—142 35
Brynäs 36 15 5 16 133—148 35
AIK 36 13 7 16 133—137 33

Björklöven 36 8 7 21 111—157 23

Örebro 36 3 7 26 95—201 13

1979/80 
Elitserien
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Färjestad 36 20 7 9 146—108 47
Björklöven 36 19 4 13 143—117 42
AIK 36 15 9 12 136—123 39
MoDo 36 15 7 14 149—135 37

Skellefteå 36 15 6 15 129—111 36
Leksand 36 13 10 13 155—162 36
V Frölunda 36 14 7 15 132—123 35
Brynäs 36 14 6 16 122—138 34

Djurgården 36 11 8 17 109—128 30

Timrå 36 10 4 22 106—182 24

1982/83 SM-guld nr 11
Elitserien
Färjestad 36 22 6 8 184—123 50
Djurgården 36 21 7 8 169—120 49
AIK 36 20 7 9 151—107 47
Björklöven 36 19 5 12 146—119 43

Leksand 36 17 5 14 157—149 39
Brynäs 36 12 8 16 143—160 32
V Frölunda 36 12 6 18 135—160 30
Skellefteå 36 10 7 19 119—149 27

MoDo 36 9 6 21 128—194 24

Hammarby 36 7 5 24 126—177 19

Semifinaler
6 mars Djurgården—Björklöven 6—1
8 mars Björklöven—Djurgården 5—2

10 mars Djurgården—Björklöven 3—0

Final
13 mars Färjestad—Djurgården 6—1
15 mars Djurgården—Färjestad 7—2
17 mars Färjestad—Djurgården 3—1
20 mars Djurgården—Färjestad 4—1
24 mars Djurgården—Färjestad 6—2

Mästarlagets uppställning:
Rolf Ridderwall, Bo Larsson, Tord Nänsén, 
Kalle Lilja, Tommy Albelin, Mikael Good, 
Mats Waltin, Stefan Perlström, Thomas 
Eriksson, Michael Thelvén, Hans Särkijärvi, 
Jens Öhling, Dag Bredberg, Håkan Eriks
son, Tommy Mörth, Jan Claesson, Kent Jo
hansson, Bo Berglund, Martin Linse, Björn 
Carlsson, Håkan Södergren.

1983/84 
Elitserien
AIK 36 19 611 141—114 44
Djurgården 36 18 513 144—123 41
Björklöven 36 151011 140—121 40
Södertälje 36 17 613 157—154 40

Färjestad 36 16 614 130—134 38
Skellefteå 36 15 516 132—122 35
Leksand 36 14 715 147—140 35
Brynäs 36 12 816 140—140 32

MoDo 36 12 717 131—148 31

V Frölunda 36 8 8 20 129—195 24

Semifinal
15 mars Björklöven—Djurgården 3—4
18 mars Djurgården—Björklöven 0—3
21 mars Djurgården—Björklöven 5—2

Final
25 mars AIK—Djurgården 5—2
27 mars Djurgården—AIK 0—2
29 mars AIK—Djurgården 4—1

Djurgården 36 22 5 9 153—113 49
Södertälje 36 22 311 157—123 47
Färjestad 36 19 710 161—111 45
Björklöven 36 19 710 131—110 45

Luleå 36 16 515 148—150 37
Brynäs 36 17 217 156—134 36
Leksand 36 16 317 128—144 35
AIK 36 16 1 19 141—146 33

Skellefteå 36 7 1019 115—166 24

Hammarby 36 2 5 29 94—187 9

Färjestad 36 21 7 8 154—111 49
Södertälje 36 21 3 12 167—128 45
HV71 36 16 6 14 128—118 38
Brynäs 36 17 4 15 125—119 38

Björklöven 36 15 5 16 150—132 35
Luleå 36 15 5 16 135—130 35
Leksand 36 14 6 16 118—134 34
Djurgården 36 15 3 18 111—134 33

MoDo 36 12 8 16 134—158 32

AIK 36 8 5 23 100—158 21

1986/87
Elitserien
Färjestad 36 22 5 9 160—118 49
Björklöven 36 23 1 12 158—103 47
Luleå 36 17 7 12 148—133 41
Djurgården 36 17 5 14 137—119 39

HV71 36 16 5 15 103—115 37
Brynäs 36 14 4 18 112—121 32
Södertälje 36 13 6 17 123—133 32
Leksand 36 12 6 18 128—162 30
Skellefteå 36 12 4 20 112—146 28

MoDo 36 8 9 19 129—160 25

Semifinal
1 mars Björklöven—Djurgården 7—3
3 mars Djurgården—Björklöven 3—5

1987/88 
Elitserien 
Grundserien
Djurgården 22 18 0 4 109—49 36
Björklöven 22 14 2 6 84—73 30
MoDo 22 11 6 5 82—66 28
Färjestad 22 10 4 8 101—77 24
Brynäs 22 10 3 9 79—73 23
Leksand 22 10 2 10 73—83 22
Luleå 22 10 1 11 88—95 21
Södertälje 22 9 2 11 70—80 20
HV71 22 9 2 11 83—97 20
AIK 22 8 3 11 64—68 19

Skellefteå 22 8 2 12 78—91 18
Väsby 22 1 1 20 58—117 3
De tio första lagen till fortsättningsserien, de 
två sista till Allsvenskan tillsammans med 
åtta division I-lag. I fortsättningsserien räk
nas samtliga resultat från grundserien me
dan lagen i Allsvenskan naturligtvis börjar 
om från 0 poäng.

Fortsättningsserien
Djurgården 40 27 2 11 193—116 56
Björklöven 40 23 3 14 144—138 49
Leksand 40 22 3 15 147—149 47
Södertälje 40 21 2 17 153—143 44
MoDo 40 18 7 15 146—141 43
Färjestad 40 17 6 17 167—143 40
HV71 40 17 5 18 149—166 39
AIK 40 17 4 19 142—139 38

Luleå 40 17 4 19 154—160 38
Brynäs 40 11 7 22 125—153 29
Lagen ovanför strecket till Play off om SM.

Kvartsfinal
27 mars Djurgården—AIK 5—6
29 mars AIK—Djurgården 2—3
31 mars Djurgården—AIK 1—3

1988/89
Elitserien SM-guld nr 12
Grundserien
Leksand 22 13 1 8 107—85 27
AIK 22 13 0 9 87—65 26
Djurgården 22 12 2 8 75—65 26
Luleå 22 12 1 9 93—85 25
Södertälje 22 9 6 7 80—74 24
Färjestad 22 11 1 10 86—78 23
HV71 22 10 2 10 92—79 22
Brynäs 22 9 2 11 66—78 20
MoDo 22 9 2 11 74—89 20
Skellefteå 22 8 1 13 71—75 17

Västerås IHK 22 7 3 12 69—108 17
Björklöven 22 5 5 12 59—88 15

Fortsättningsserien
Djurgården 40 24 5 11 162—124 53
Leksand 40 25 2 13 204—151 52
Södertälje 40 19 8 13 157—140 46
Luleå 40 20 3 17 177—170 43
Färjestad 40 20 2 18 161—153 42
Brynäs 40 19 3 18 142—147 41
AIK 40 19 2 19 161—142 40
HV71 40 17 3 20 156—155 37

MoDo 40 17 3 20 148—170 37
Skellefteå 40 10 1 29 122—170 21

Kvartsfinal
26 feb Djurgården—AIK 7—2
28 feb AIK—Djurgården 2—4

1981/82 
Elitserien

Kvalserien
Hammarby 6 4 0 2 25—14 8
Djurgården 6 3 1 2 24—18 7

Södertälje 6 3 0 3 18—23 6
HV71 6 1 1 4 14—26 3

(i Göteborg)

1985/86 
Elitserien

Semifinal
Djurgården—Färjestad 4—1 
Färjestad—Djurgården 4—3
Djurgården—Färjestad 5—2

Final
Djurgården—Södertälje 0—6 
Södertälje—Djurgården 2—4 
Djurgården—Södertälje 5—6 
Södertälje—Djurgården 1—4 
Södertälje—Djurgården 6—3

1984/85 
Elitserien
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Semifinal
5 mars Djurgården—Brynäs 4—0
7 mars Brynäs—Djurgården 4—5*
‘Efter sudden death.

Mästarlagets uppställning:
Rolf Ridderwall, Mats Ytter, Orvar Stambert, 
Christian Due-Boje, Kalle Lilja, Arto Blom
sten, Kenneth Kennholt, Stefan Perlström, 
Peter Wallén, Claes Norström, Thomas 
Eriksson, Charles Berglund, Jens Öhling, 
Peter Nilsson, Ola Josefsson, Kent Nilsson, 
Johan Garpenlöv, Håkan Södergren, Bengt 
Åkerblom, Anders Johnson, Mikael Johans
son, Jan Viktorsson, Ola Andersson.

1989/90
Elitserien SM-guld nr 13 
Grundserien
Färjestad 22 15 1 6 112—76 31
Djurgården 22 13 3 6 82—58 29
Leksand 22 12 1 9 99—75 25
Södertälje 22 12 0 10 87—80 24
Luleå 22 11 2 9 88—91 24
Brynäs 22 11 0 11 91—82 22
AIK 22 10 1 11 100—86 21
Västerås 22 9 3 10 67—73 21
HV71 22 9 2 11 69—88 20
V Frölunda 22 9 1 12 82—106 19

MoDo 22 7 3 12 79—101 17
Skellefteå 22 5 1 16 68—108 11

Forsättningsserien
Färjestad 40 28 3 9 196—117 59
Djurgården 40 23 6 11 158—119 52
Luleå 40 21 2 17 159—163 44
Brynäs 40 20 3 17 175—160 43
Leksands 40 19 4 17 165—140 42
Södertälje 40 19 1 20 147—156 39
Västerås 40 17 5 18 135—147 39
AIK 40 17 1 22 186—179 35

HV71 40 16 3 21 131—161 35
V Frölunda 40 13 2 25 154—202 28

Kvartsfinal
1 mars Djurgården—Västerås 2—1
4 mars Västerås—Djurgården 3—7

Semifinal
8 mars Djurgården—Luleå 4—2

11 mars Luleå—Djurgården 2—7

Final
15 mars Färjestad—Djurgården 4—5*
18 mars Djurgården—Färjestad 4—5*
20 mars Färjestad—Djurgården 2—3*
22 mars Djurgården—Färjestad 5—2
*) Efter sudden death

Mästarlagets uppställning:
Rolf Ridderwall, Tommy Söderström, Orvar 
Stambert, Christian Due-Boje, Kalle Lilja, 
Arto Blomsten, Kenneth Kennholt, Mats Wal
tin, Thomas Eriksson, Charles Berglund, 
Jens Öhling, Peter Nilsson, Ola Josefsson, 
Kent Johansson, Mats Sundin, Johan Gar
penlöv, Håkan Södergren, Anders Johnson, 
Mikael Johansson, Jan Viktorsson.

Mer om djurgårds
ishockeyn

De fem som spelat flest 
A-landskamper i Sverige är:
Ronald Sura-Pelle Pettersson,
Västra Frölunda 252
Sven Tumba, Djurgården 245
Mats Waltin, Djurgården 236
Roland Stoltz, Djurgården 218
Lasse Björn, Djurgården 217

Publikrekord:
Hemma:
Djurgården—Gävle GIK år 1960, 18070 
betalande.
Borta:
Västra Frölunda—Djurgården år 1963, 
22602 betalande (svenskt publikrekord).

Djurgårdare som vunnit Ex
pressens utmärkelse Guldpucken 
för att ha varit säsongens bästa 
ishockeyspelare:
Roland Stoltz — 1959
Mats Waltin — 1976
Anders Kallur — 1979
Håkan Södergren — 1987
Kent Nilsson — 1989
Rolf Ridderwall — 1990

Djurgårdens IF Ishockey 1990/91
Sittande fr v: Håkan Södergren, Jan Järlefelt, Arto Blomsten, Åke Bergdahl, Putte 
Carlsson, Thomas Eriksson, Lars Falk, Jens Öhling. Stående fr v: Joakim Persson, 
Daniel Maric, Stefan Gustavson, Ola Josefsson, Orvar Stambert, Mikael Johans
son, Magnus Jansson, Charles Berglund, Tommy Söderström. Thomas Magnus
son, Johan Kellerstam, Christian Due-Boje, Jan Viktorsson, Anders Johnson, Jo
han Lindstedt, Stefan Lundh, Åke Tiensuu, Mats Kellerstam, Peter Nilsson, Tho
mas Johansson, Fredrik Lindquist, Per Nygårds, Kenneth Kennholt, Ronnie 
Pettersson, Marcus Ragnarsson, Bengt Gustafsson.

Final
12 mars Djurgården—Leksand 4—5
14 mars Leksand―Djurgården 1—4
16 mars Djurgården—Leksand 5—3
19 mars Leksand—Djurgården 1—6
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Jens Öhling och Thomas Eriksson slår framgångsrikt tillbaka ett anfall från Dynamo Moskva.

1965/66: ZKL Brno 
1966/67: ZKL Brno 
1967/68: ZKL Brno 
1968/69: CSKA Moskva 
1969/70: CSKA Moskva 
1970/71: CSKA Moskva 
1971/72: CSKA Moskva 
1972/73: CSKA Moskva 
1973/74: CSKA Moskva 
1974/75: Sovjets Vingar 
1975/76: CSKA Moskva 
1976/77: Poldi Kladno 
1977/78: CSKA Moskva 
1978/79: CSKA Moskva 
1979/80: CSKA Moskva 
1981/81: CSKA Moskva 
1981/82: CSKA Moskva 
1982/83: CSKA Moskva 
1983/84: CSKA Moskva 
1984/85: CSKA Moskva 
1985/86: CSKA Moskva 
1986/87: CSKA Moskva 
1987/88: CSKA Moskva 
1988/89: CSKA Moskva 
1989/90: CSKA Moskva 
1990/91: Djurgårdens IF

Djurgårdshockeyn visar vägen 
till Europeiska Gemenskapen

Djurgårdens IF inleder det hundrade året som regeran
de europamästare i ishockey. Dan före nyårsafton 1990 
vinner DIF över Dynamo Moskva med 3—2 i europa
cupfinalen i Dusseldorf och blir därmed första västeuro
peiska klubblag att erövra denna titel sedan cupstarten 
1965/66.

Djurgårdens viktiga 1—0-mål görs av Håkan Söder
gren som är klädsamt blygsam i sina kommentarer efter 
matchen:

— Södertälje myser väl nu, häromveckan slog dom ju 
europamästarna med 5—0 på bortaplan.

Claes-Göran Bengtsson f 1942. Pojkfotboll i Norr
tulls SK. Journalisthögskolan. Arbetar på Expres
sen. Fick 1990 DN:s utmärkelse Guldkängan för 
sitt hängivna arbete med S:t Erikscupen. Ordf 
Sveriges Fotbollsstatistikers förening.

Djurgårdsstatistiken granskad av Ove Karlsson.



PERSONREGISTER
A
ABBA 178, 178 B
Acedo 398
Adams-Ray, Edward 349
Adelsohn, Ulf 181, 191, 393, 433,

435 181 B
Adenby, Torsten 118, 369
Agnevik, Torsten 118, 369, 435
Ahearne, Bunny 132
Ahlbom Bengt 32, 55 f, 270, 302,

398 f, 426 f, 56 B
Ahlin, Bertil 123, 138, 318, 434, 437, 

138 B
Ahlin, Lars 90
Ahlgren, Stig 121
Ahlqvist, Edwin 418
Ahlqvist, Kerstin 434
Ahistrand, Christer 183 B
Ahlström, Anders 445
Ahlström, Eric 55 f, 82, 95
Ahmadmayez, Khanji 394, 211 B
Ahrbom, Nils 295
Ahrsjö, Folke (Andersson) 69 B
Alanenpää, Ari 212, 437, 212 B
Alanenpää, Kalervo 212, 437, 212 B 
Alariksson, Kurt 438
Alba, Mats 414
Albelin, Tommy 230, 451, 220 B
Alfredson, Hans 151 f, 178, 180, 204, 

206
Alfredsson, Axel 270, 47 B
Alfredsson, Karin 276, 285
Alfvén, Hannes 178
Algernon, Carl-Fredrik 207
Al-Harty 394
Ali, Muhammed (Cassius Clay) 148, 

176, 423, 148 B
Alkeby, Björn 188 f, 213, 445, 184 B
Allende, Salvador 176, 176 B
Allinger, Christina 434
Allinger, Ruben 54
Allo, Bengt 95 B
Alm, Ernst 29
Alm, K 438
Alm, Kaj 433
Alm, Per 211
Alm, Peter 211, 435
Alm, Åke 110 f
Almlöf, Eric 51, 436, 438
Almgren, Anders 230, 357, 445, 446 B
Almgren, Erik 81
Almkvist, Sune 52
Almqvist, Agneta 434
Almqvist, Carl Jonas Love 12
Almqvist, Erland, Li:son 174, 434
Almqvist, Peta 46, 46 B
Almqvist, Torsten 172, 394, 433, 435
Alsér, Hans 151
Althén, Torbjörn 420, 422
Alving, Barbro Bang 61, 118, 61 B
Amelin, Albin 62
Amin, Idi 176
Amundsen, Roald 26
Andéhn, E 437
Ander 30
Andersén, Kjell 435
Andersen, Reidar 395
Andersson, Arne 91, 114, 247
Andersson, Arvid Starke-Arvid 23, 

244 B
Andersson, Axel 19 B
Andersson, Bernt Sump-Hugo 127,

160 f, 311, 377, 442, 445, 160 B,
161 B, 167 B, 227 B

Andersson, Bertil 80, 435, 445
Andersson, Bertil Jeppe 445
Andersson, Birgitta 228 B
Andersson, Bo 230
Andersson, Britt 419
Andersson, Carl-Olof 445
Andersson, Christer 159 B
Andersson, Eddy 86
Andersson, Frank 197, 197 B
Andersson, Gerd 434
Andersson, Greta 430, 432
Andersson, Gunder 302, 313
Andersson, Gunnar 438
Andersson, Gustaf 51, 50 B
Andersson, Gustaf Herman 430,

437, 25 B

Andersson, Göran 438
Andersson, Gösta Greven 80, 142, 

432, 445
Andersson, Hans 445
Andersson, Harald 77
Andersson, Harriet 120, 120 B
Andersson, Harry 71, 445
Andersson, Henry 367
Andersson, Ivan 432, 434
Andersson, Ivar 445
Andersson, Jan 446 B
Andersson, John 78, 437, 78 B
Andersson, Karl 439, 445
Andersson, Karl-Erik (fotboll 30-tal) 

95 B
Andersson, Karl-Erik Cacka 101,

105 f, 127, 132, 134, 306, 376, 442, 
444 f, 448, 106 B, 135 B, 366 B, 
125 B, 127 B

Andersson, Kent 151
Andersson, Lars 445
Andersson, Nils 405, 417
Andersson, Ola 452
Andersson, Plutten 423
Andersson, Rikard 445
Andersson, Robert 19
Andersson, Roland 185, 445
Andersson, Rolf 168 B
Andersson, Roy 178
Andersson, Rune 433, 435, 95 B
Andersson, Stikkan 119
Andersson, Sune 445
Andersson, Sven 448
Andersson, Teodor 24
Andersson, Tommy 445, 197 B
Andersson, Torbjörn 197 B
Andersson, Tore 106 B
Andersson, Valter 395
Andersson, Åke 445
Andersö, Anders 273 f
André, Ivar 445
Andrée, Salomon August 9
Andrén, Anders 435, 183 B
Andrén, Oscar 50, 434, 437, 50 B
Andrén, Rune 183 B
Anér, Bertil 432, 434
Anjou, Kjell 142, 434, 437
Annerhög, Stig 435
Aquino, Benigno 202
Aquino, Corazon 202
Arafat, Yassir 149, 206
Aral, Göran 435, 445
Armandt, Sven-Åke 435
Armstrong, Neil 149
Arnell, Yngve 433, 435
Arnesson, Lars Laban 159, 187, 442 

445, 159 B, 161 B
Aronsson, Jan 129, 445
Aronsson, Leif 129, 445
Aronsson, Mats 445
Aronsson, Ronnie 435, 445
Aronsson, Siv 432, 434
Aronsson Berg, Nils 257
Arp, Hans 58
Arvidsson, Arne 29, 127, 129, 159, 

161, 163, 306, 335, 368, 391, 402, 
432, 442, 445, 127 B, 159 B, 363 B, 
368 B

Arvidsson, Håkan 214
Arvidsson, Pär 202
Arwe, Wilhelm 54
Asp, Rolf 163, 434
Asplund, Erland 84, 438, 85 B
Asplund, Gunnar 62 f
Astley, Dave 126, 125 B
Astrid, drottning av Belgien 61, 61 B 
Axelsson, Einar 434
Axin, Karl-Erik 435

B
Backe, Hans 230
Backlund, Gösta 440 
Baden-Powells 26 
Baird, John L 27, 62
Bakaou, Samir 215
Baksi, Joe 93, 415 f, 418, 430, 418 B
Balck, Viktor 18, 44, 241
Ball, Alan 187, 230, 187 B
Barck, Eric 435
Bardot, Brigitte 58

Barnard, Christiaan 149
Baron, Bengt 202
Barrling, Åke 363
Batista, Fulgendo 117
Batscher-Radker 382
Bauer, Sally 61
Beahrendtz, Nils-Erik 119
Beamon, Bob 149
Beatles 148 f, 152, 176, 378, 148 B
Beckenbauer, Franz 188
Beckett, Samuel 153
Beckman, Otto Ludvig 30
Behrens, Isidor 32 B
Bella, Ben 116
Below, Bo 112, 437
Begin, Menachem 177
Beneto 418
Bengstelius, Håkan 228 B
Bengtsson, Claes-G 453
Bengtsson, Folke 192
Bengtsson, Frans G 90
Bengtsson, Gunnar 434
Bengtsson, Henning 395
Bengtsson, Janne 236 f, 394
Bengtsson, Skofteby 138
Bengtsson, Stellan 178
Ben-Gurion, David 88
Benson, Sverker 156
Berg (brottare på 30-tal) 322 B
Berg, G:son Ruben 9
Berg, Gurra 79
Berg, Svante 298
Berg, Tex  147, 439
Bergdahl, Åke 226, 229, 236, 452 B
Bergegren, Hinke 30, 241 
Bergendorff, Stig 92
Bergenheim, Ann-Christin 435
Berggren, Carl 434
Berggren, Curt 113, 434, 84 B
Berggren, G 19 B
Berggren, Rolf 137, 448 f
Berggren, Tommy 183, 185, 188, 

213, 305, 337, 355, 358, 369, 392, 
435, 444 f 184 B, 186 B, 224 B, 
339 B, 369 B

Berggren, Thommy 150
Bergh, Sigvard 65, 80 f, 95, 104, 127, 

156, 163, 230, 320, 388, 432, 445, 
81 B, 163 B, 433 B

Bergling, Stig 179, 205
Berglund, Albert 438
Berglund, Balja 135
Berglund, Bo 191, 193, 220, 436, 

451, 191 B, 342 B
Berglund, Charles 219, 227, 452, 

452 B
Berglund, Helge 335, 413
Berglund, Lennart 448, 135 B
Berglund, Sten 173, 435
Bergman, Astri 31
Bergman, August 19 B
Bergman, Gurra 50, 78, 112, 437, 

77 B, 112 B
Bergman, Ingmar 92 f, 120 f, 150, 

152 f, 179, 181, 204, 206, 152 B
Bergman, Ingrid 61, 91 f, 121, 179, 

92 B
Bergman, Sten 119
Bergmark, Orvar 377, 393, 403
Bergqvist, Kenneth 445
Bergqvist, Lars 435
Bergqvist, Sven Berka 393
Bergqvist, Tony 445
Bergström (brottare 30-tal) 322 B
Bergström, Paul Urban 31
Bergström, Pelle 136, 413 f, 433, 

432 B
Bergström, Per-Einar 434
Bergström, Rune 46 B
Bergvall, Erik 350
Bergvall, Gunnar 376
Bernadotte, Carl 438
Bernadotte, Carl-Johan 170
Bernadotte, Folke 91
Bernadotte, Oscar 195 f, 433 
Bernard, Gösta 92
Bernmar, Anders (Andersson) 97, 

126, 271, 305, 125 B
Bernström, Thomas 229 B
Berntsson, Berndt 367

Bertil, svensk prins 318
Bewerloo, Georg 137, 273 
Bhutto, Benazir 203, 203 B
Billquist, Ulla 90, 90 B 
Bingestam, Dan 435, 446
Birdeye, Clarence 58 
Birch-Lindgren, Gustaf 289
Birgitta, prinsessa 123, 152, 320,

283 B
Bjerkhaug, Ulla 435, 228 B 
Bjärehag, Carina 228 B 
Björck, Oscar 8
Björkdahl, August 18, 23, 18 B 
Björkdahl, Johan 20, 18 B, 19 B, 

315 B
Björklund, Lennart Gurkan 122 f, 

132, 141 f, 432, 434, 142 B
Björklund, Lars-Gunnar 122, 136,

147, 175, 269, 305, 412, 434, 142 B
Björkman, Bosse 80, 98 f, 445, 100 B 
Björkman, Olle 445
Björkman, Tommy 167, 411, 435, 

167 B
Björling, Jussi 62
Björn, Lasse 60, 106, 119, 130, 132 f,

134 ff, 166 f, 191, 224, 239, 272, 
274, 304 f, 308, 322 f, 335, 362, 
370 f, 376, 411, 413, 432, 434, 436, 
442, 445, 448 f, 452, 106 B, 135 B, 
136 B, 165 B, 167 B, 323 B, 327 B,
370 B

Björnstrand, Lillie 259
Black Army 355
Blanche, August 239
Blom, Fredrik 291
Blom, Holger 293
Blomdahl, Karl-Birger 121 
Blomkvist, Hallon 420
Blomkvist, Mikael 215
Blomqvist, Arne 101, 445, 100 B 
Blomqvist, Kurt 435
Blomsten, Arto 218 f, 355, 219 B,

452 B
Blomström, Gunnar 80 f, 445 
Blue Saints 192, 231 f, 354 f, 356 f,

359, 423, 233 B, 354 B, 355 B 
Boberg, Camillla 228 B 
Boberg, Ferdinand 13 
Bobrov 371
Bodelid, Meeri 204
Bodin, Ivar 306
Bodman, Anne-Marie 435
Bodman, Carl-Hjalmar 431, 433 f 
Bodman, Håkan 435
Boes, Ruth 74 B
Bogart, Humphrey 92
Bohman, Kjell 119
Boklund, Lisbeth 435
Boklöv, Jan 201
Bolgar, Anton 170, 437
Boliner, Karin 38, 439
Boman, Arne 137, 448
Boman, Kaj 142, 434
Bomgren, Oscar 37, 19 B, 25 B, 

314 B
Bonevier, Calle 77
Boork, Leif 175, 219 f, 221, 223,

225 f, 232 f, 309, 371 f, 396 f, 407 f, 
415, 424, 428 f, 221 B, 226 B, 339 B,
371 B, 372 B

Borg, Arne 29, 60, 391, 29 B
Borg, Björn 178 f, 169, 204, 326 
Borg, Toni 393
Bornström, Bengt 137, 448 
Bosse, Harriet 30
Bothén, Roger 230
Boustedt, Tommy 223 
Bowie, David 176, 176 B
Boye, Karin 90, 416, 90 B 
Brache de la, Helga 255 f
Bradl, Josef Sepp 395 
Branting, Hjalmar 8, 29 ff, 30 B
Bratt, Peter 178, 178 B 
Brattlöf, Bo 163, 433 f 
Braun, Eva 88
Brecht, Bertolt 27, 63, 88, 63 B 
Bredberg, Britt-Marie 286, 301 
Bredberg, Dag 193, 451 
Brewitz, Palle 156
Brezjnev, Leonid 148



PERSONREGISTER 455

Brick, Bernt 445
Broberg Bengt 191, 226, 230, 340 f, 

424, 431, 343 B
Broberg, Gösta 435 
Broberg, Hans 85 
Brommesson, Charles 47 B 
Broström, Lasse 129, 159, 270, 274, 

369, 442, 445, 159 B, 160 B
Bruhn, Axel 197, 433 f 
Brunius, Pauline 63, 63 B 
Brunner, Ernst 422 f 
Bryngelsson, Arne 445 
Brzokoupil, Dan 188, 445 
Buback, Siegfrid 177 
Buhre, Birger 309, 312 
Bunuel, Luis 58 
Burevall, Ken 445, 446 B 
Burgess, Guy 116 
Busch, Gundi 168 f, 373, 167 B 
Bush, George 203 
Byström, Margaretha 206 
Bäckvall, Bertil 395
Börjesson, Sören 225 f, 405, 445 
Börzei, Tommy 212, 437

C
Candelius, John 105, 137, 167, 434 
Caneman, Hugo 374, 430, 432, 434 
Capone, Al 58, 58 B
Cappucci, Jeanette 199 
Carl XVI Gustaf 178 f, 178 B 
Carleson, Lennart 121
Carlquist, Bengt 73, 107, 395, 439, 

74 B, 107 B
Carlquist, Maja 100 
Camera, Primo 404, 416, 418 
Carson, Rachel 148
Casslind, Roger 213, 226, 369, 445 
Castegren, Eric 208, 235, 369, 208 B 
Castro, Fidel 117, 117 B 
Ceausescu, Nicolae 203, 203 B 
Cederborg, Nils 101, 445, 366 B 
Cederholm, Dis 107, 439, 107 B 
Cederholm, Maud 107, 439, 107 B 
Cederlöf, Axel Henrik 263 
Cederlöf, Karl Henrik 263 
Celsing, Lars 434 
Celsing, Peter 180 
Centergren, Siw 434 
Chamberlain, Neville 88
Chaplin, Charlie 26, 58, 93, 116, 26 B 
Chapman af, Fredrik 252
Charles, Ezzard 418 
Cheney, Graham 211, 394 
Chessman, Caryl 148 
Chrusjtjev, Nikita 116, 116 B 
Churchill, Winston 88 
Claesson, Jan 451, 223 B 
Claesson, Jonas 445 
Claesson, Kjell 434, 445 
Claesson, Leif 445 
Claesson, Stig Sias 404 
Clancy, Tom 379 
Clason, Isak 8 
Clift, Montgomery 116 
Coates, Colin 374 
Connery, Sean 148 
Cooper, Alice 176
Cornbäck, Christer 198, 437 
de Coubertin, Pierre 8 
Crispin, Lotta 198 f, 439, 198 B 
Cronestig, Acke 434
Cronqvist, Claes 188 f, 305, 369, 

378, 445, 305 B
Cronqvist, Kjell 99, 101, 305, 445, 

100 B, 101 B, 305 B
Cronwall, Björn 435 
Cullberg, Birgit 153

D
Dagerman, Stig 91, 118 
Daguerre, Louise 8 
Dahl, Olof 435 
Dahl, Yvonne 228 B 
Dahlberg, Allan 435 
Dahlberg, Gösta 432, 440 
Dahlbom, Herbert 169, 438 
Dahlén, Gustaf 28 
Dahlfors, Gunnar 433 f 
Dahlgren, Leif 51, 438, 51 B 
Dahlin, Kjell 218 
Dahlin, Martin 217 
Dahlin von, Olof 238 
Dahlkild, Jens 229 B

Dahllöf, Håkan 191, 193, 191 B
Dahlman, Hans 208, 235, 208 B 
Dahlqvist, Sven 309, 369
Dali, Salvador 58
Dalinsj 84
Dalström, Kata 241
Damstedt, T 25 B
Danielsson, Birger 445
Danielsson, Hjalmar 439
Danielsson, Sture 435
Danielsson, Tage 151 f, 178, 180, 

206
Dannberg, Nils 435
von Dardel, Nils 31, 207
Daun, Sven 437
Davenport 46 f, 46 B
Davidsson, Tommy 189 f, 435, 445, 

184 B
Davidsson, Wilhelm 257
Dayan, Moshe 149
Dean, James 116
Degermark, Pia 174, 151, 174 B
Dempsey, Jack 27, 403, 423
Derkert, Magnus 435
Derkert, Siri 152
Desirée, svensk prinsessa 320
Dettner, Anna 83, 123, 168, 281, 

432, 283 B
Dettner, Suzanne 433 f
Didi 377
Dietrich, Marlene 58, 58 B
Dior, Christian 89, 117
Djurle, Elisabeth 150
Dolderer, Stefan 435
Donner, Jörn 152
Douglas, Gustaf 230, 431 
Drakenberg, Otto 407, 438, 210 B 
Dreyfus, Alfred 8 f
Due-Boje, Christian 452, 342 B, 

452 B
Dunér, Åke 95, 108, 158, 430, 432, 

432 B, 433 B
Duran, Antonio 185
Duvalier, Francois 117
Dylan, Bob 153
Dyvik, Gunnar 433, 435

E
Eastman, George 62
Eckebrant, Stig 434, 433 B
Eckerbom, Elin 438
Edberg, Stefan 114
Edblad, Bengt 432
Edblom, Torsten 434
Eddy, Nelson 86
Edling, Rolf 196, 380 f, 406, 196 B
Edlund, Ola 434, 445
Edman, Arne 86, 110 f, 322 B
Edström, Ralf 176, 384
Edward VIII 59
Edvardsson, Seth 432
Edvinger, Bernt 445
Egnell, P 25 B
Ehrling, Sixten 121
Eidmark, Henry 76
Einarsson, Roland 183 B
Einstein, Albert 89
Eisenstein, Sergej 27
Ek, John 433 f
Ekberg, Ernst 57, 438, 19 B, 57 B
Ekberg, Gustaf 55, 438
Ekborg, Lars 120, 121 B
Ekdal, Lennart 428
Ekelöf, Gunnar 60
Ekelöf, Maja 178
Ekerot, Bengt 121
Ekholm, Rune 432, 434
Ekland, Britt 150
Eklund, Anders Lillen 415
Eklund, Birger 127, 129, 270, 306, 

442, 445, 127 B, 129 B, 306 B
Eklund, Oscar 435
Eklund, Per Anders 445
Eklöf, Birgitta 228 B
Eklöf, Patrik 445
Eklöf, Putte 230
Eklöw, Rudolf R:et 270, 413, 82 B
Ekman, Harry 85
Ekman, Gösta J:r 178
Ekman, Gösta S:r 31, 61 ff. 31 B
Ekroth, Knutte 271
Ekvall, Aina 123, 280 ff, 285, 432, 

282 B, 283 B
Ekvall, Gösta 281

Ekvall, Margaretha 281, 435 
Elfving, Britt 91, 154, 156, 168 f,

373 f, 439, 168 B, 373 B 
Elfving, Ulf 191, 368 
Elger, Ulrika 438 
Eliasson, Carola 228 B 
Eliasson, Olle 432 
Elisabeth II, drottning av Storbritan

nien 121
Ellington, Duke 63 
Elmblad, Ove 114 
Elmblad, Stig 114 f, 144, 434, 437,

113 B
El-Sayed, Refaat 205, 310 
Emilsson, Lasse 77 
Emke, Georg 445 
Emneryd, Tore 434 
Enberg, Lena 382 f 
Enequist, Gerd 91 
Eng, Joel 38
Engdahl, Kent 183 B 
Englund, David 440 
Englund, Eric 119 
Englund, Peter 205 
Engstrand, Tommy 129, 154, 175,

220, 377, 175 B 
Engström, Folke 353, 434 
Engvall, Leif 434 
Enquist, Per Olov 181 
Ericson, Sigge 119 
Ericsson, Bertil 65 
Ericsson, Elof 302 
Ericsson, Lars Magnus 9 
Ericsson, Mats 211 
Ericsson, Georg Åby 185, 384 
Ericsson, Gösta 433 f 
Ericsson, Lennart 435 
Ericsson, Per-Gunnar 433 
Eriksson, Aldor 446 
Eriksson, Carl-Erik Jätten 158, 194,

210, 299, 374 f, 433, 435, 437,
158 B, 194 B, 375 B

Eriksson, Christian 316
Eriksson, Erik 113
Eriksson, Erika, Augusta 254 f 
Eriksson, Gustaf 437
Eriksson, Gustaf (uppfinnare) 8 
Eriksson, Göran O 206
Eriksson, Håkan 191, 193, 220, 424,

436, 451
Eriksson, John Jompa 29, 126 f, 129, 

274, 305 f, 323, 325, 367, 376 f,
392 f, 402, 434, 442, 122 B, 306 B, 
352 B, 366 B, 376 B

Eriksson, Jonny 445 
Eriksson, Karl August 254 f 
Eriksson, Leif 159 ff, 163, 358, 369,

377, 386, 442, 444, 159 B, 160 B, 
161 B, 377 B

Eriksson, Nils 435 
Eriksson, Stig 445, 366 B 
Eriksson, Svarte-Per 78 
Eriksson, Richard 434 
Eriksson, Rolf 214 B 
Eriksson, Svante 143 
Eriksson, Thomas 119, 220, 223,

378 f, 393, 429, 436, 451 f, 218 B,
219 B, 231 B, 236 B, 378 B, 379 B,
452 B, 453 B

Eriksson, Tomaz 227
Eriksson, Tore 434
Eriksson, Ulf 306, 183 B
Eriksson, Östen 82, 110, 437 
Erixon, Per-Olof 445 
Erixon, Roland 435
Erixon, Åke 158, 432, 434 
Erixson, Sven X:et 62, 92, 121, 92 B 
Erlander, Tage 118, 151 B 
Erlandsson, Arne 445 
von Essen, Carl 158, 195 f, 274,

380 f, 406 f, 435 f, 438, 158 B, 195 B,
196 B, 380 B

von Essen, Siri 8, 256 
Etienne, Jack 78 
Eugen, svensk prins 8 
Europe 205
Evander, Per Gunnar 409 f 
Evensson, Conny 372
Ewrelius, Marie 228, 237, 278 f, 280, 

285
Extergren, Erik 113, 115, 158, 432, 

434, 114 B

F
Fagerberg, Carl 440, 235 B
Fagerstedt, Karl 433, 435
Fagerstedt, Lars 435
Fahlén, Karl-Ivar 175
Falk, Lasse 223, 452 B
Fallby, Ove 449
Farr, Tommy 416
Feldt, Kjell-Olof 205
Feldt, Ove 435
Ferdinand, Frans 26
Ferlin, Nils 60 f
Ferm, Björn 151, 407, 438
Ferm, Per 446 B
Finnbogadottir, Vigdis 202
Finnhammar, Bo 127, 142, 434, 445, 

127 B
Fitinghoff, Laura 28
Fjaestad, Gustaf 8, 242
Fjellerup, Eva 237
Fjellström, Jens 151, 224 f, 234, 237, 

445, 446 B
Fleischer, Nat 418
Fleming, Alexander 27
Flisberg, Tage 113 f, 392, 437, 114 B
Flodin, Henry 435
Flodström, Göran 196, 380 f, 406, 

436, 438, 196 B
Florman, Margareta 108, 439, 108 B
Florsjö, Gillis 142, 158, 432 ff
Flygar, Karl 445
Flygelholm, Torsten 136
Fogelmark, Ragnar 49 B
Fogelström, Per Anders 120, 152, 

379
Ford, Henry 26
Forsberg, Lars-Erik 435
Forsberg, Lennart 445, 125 B
Forsberg, Ola 445
Forsell, John 30
Forsgren, Tommy 446 B
Forssell, Lars 91, 119, 119 B
Fraenkel, Knut 9
Franco, Francisco 58 f, 59 B
Frank, Ingvar 445
Fransson, Leif 435
Fransson, Rolf 435, 445
Franzén, Anders 121
Franzen, Nils-Olof 235
Frazier, Joe 176
Fredblad, Leif 449
Fredberg, Allan 80
Fredberg, Arne 445
Fredberg, Henry 440
Fredell, Stig 432
Fredriksson, Erik 315
Fredriksson, Gert 90
Fredriksson, Martin 445
Fredriksson, Veine 114
Frei-Käck, Ann Margret 373
Frendelius, Katarina 154, 438, 154 B
Friberg, Eva 438
Friberg, Gunnar 433, 435, 437
Friberg, Ivar 52, 437, 39 B
Friberg, Sven 47 B
Fridegård, Jan 61
Fridh, Bengt 171, 197, 433, 438
Frisk, Kathinka 90, 123, 147, 154, 

156, 174 f, 381 f, 439, 147 B, 174 B, 
381 B

Fristedt, Gustaf 291
Fristedt, Hans 435
Frykman, Götrik 44, 47, 52, 271 f, 

426, 437, 440, 44 B, 46 B, 249 B, 
265 B, 271 B

Frylen, Gunhild 373 f
Främfors, Bengt 140 B
Fröberg, Sture 113, 112 B
Fröhling, Ewa 206
Furugård, Gösta 435
Furukrantz, Torsten 163, 442, 445, 

161 B
Fälldin, Torbjörn 179
G
Gabrielsson, Assar 29
Gagarin, Jurij 148, 148 B
Gardner, Ava 108
Gate, Ivar 69 B
Galin, Gunnar 79 f
Galloway, Steve 216 f, 225, 234, 

216 B, 217 B, 357 B
Gandhi, Indira 148, 202
Gandhi, Mahatma 89, 89 B
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Gandhi, Rajiv 202 
Garbo, Greta 29, 31, 60, 90, 382,

60 B
Garland, Rit-Ola 65, 157, 273, 409 
Garpe, Bengt 80, 97 f, 445, 80 B,

100 B
Garpe, Gunnar 98, 103 B 
Garpe, Hans 81, 98, 432, 445, 81 B 
Garpenborg, Christer 194 
Garpenlöv, Johan 219, 224, 227, 

236, 432, 445, 356 B
de Gaulle, Charles 88, 117, 148, 

117 B
Gedda, Nicolai 120 
af Geijerstam, Eva 348, 359 
Gellerfelt, Mats 400 
Gentele, Göran 121
Gentzel, Inga 28, 51 f, 82 f, 274, 281,

382 f, 436, 438, 52 B, 83 B, 281 B,
383 B

Gerhard, Karl 31, 62, 92, 92 B 
Gershwin, George 27
Gierow, Karl Ragnar 120, 152, 120 B 
Gillberg, Björn 205
Glemme, Carl 293 
Glemme, Erik 293 
Good, Mikael 451 
van Gogh, Vincent 203 
Gorbatjov, Michail 202 f, 203 B 
Gottfridsson, Lennart 435 
Gottfridsson, Ragnvald 433, 435 
Gradvall, Jan 414 f 
Grafström, Gillis 60 
Grahn, Nils 122
Granath, Jonas 446 B 
Granqvist, Conny 445 
Granqvist, Kjell 445 
Granqvist, Tryggve 367 
Granström, Konrad 51, 438 
Grant, Howard 394
Grebbert, Bo 173, 435, 437, 172 B 
Greene, Graham 58, 120 
Gren, Gunnar 361, 389 f 
Griffith-Joyner, Florence 203 
Grim, Thomas 384 
Grip, Roland 369
Grive, Bengt 94, 115, 130, 144, 285, 

392 f, 419, 437, 115 B, 144 B
Grive, Madeleine 391 f 
Groth, Louise 46 B 
Groth, Olof 271 
Grunander, Arne 65, 96, 105, 113,

132 f, 156, 166 f, 292, 333, 413, 
95 B, 133 B, 327 B

Grünewald, Isaac 30, 292 
Grut, Torben 286 
Gruvlund, Ingrid 434 
Grybb, Åke 445
Grönberg, Axel 110 B 
Grönhagen, Anders 185, 188 f, 213,

358, 369, 384, 392, 445, 184 B, 
186 B, 213 B, 342 B, 384 B 

Grönhagen, Sten 80 
Grönkvist, Hugo 445, 69 B 
Grönqvist, Sten 445 
Gudmundsson, Peter 192 
Guevara, Ernesto 149, 149 B 
Guillou, Jan 178, 205, 178 B 
Gullberg, Hjalmar 130 
Gullers, Karl Werner 360 f, 361 B 
Gullesjö, Bengt 143 
Gummeson, Willy 369, 445 
Gundberg, Börje 434 
Gunnarsson, Lars-Åke 445 
Gunther, Christian 90 
Gustaf III 31 
Gustaf IV Adolf 255
Gustaf V 28, 31, 62, 118, 249, 295 
Gustaf VI Adolf 44, 48, 118, 178, 

286, 318, 154 B
Gustafsson, Harald 433 f 
Gustafsson-Jockmock 75 
Gustafsson, Karl Köping 44, 46 f, 

377, 385 f, 398, 426, 440, 46 B, 
235 B, 385 B

Gustafsson, Kjell 445 
Gustafsson, Knut 437 
Gustafsson, Per 435 
Gustafsson, Ragnar 111 
Gustafsson, Reine 433, 435 
Gustafsson, Rolf 435, 438 
Gustafsson, Stig 129, 442, 445, 

127 B
Gustafsson, Sven 434

Gustafsson, Tage 385 f
Gustafsson, Toini 151
Gustafsson, Thomas 375, 194 B 
Gustafsson, Tomas 204
Gustaf Vasa 318
Gustavsson, (brottare 30-tal) 322 B 
Gustavsson, Bengt 401, 415, 452 B 
Gustavsson, Carl-Gustaf 434 
Gustavsson, Stefan Myran 236 B, 

452 B
Gustavsson, Torsten 434 
Gyllenhammar, PG 310
Gärderud, Anders 179
Gärdin, Mats 435
Göransson, Gunnar 169, 438, 169 B 
Göring, Hermann 58
Görling, Lars 150

H
Haag, Evert 433
Haeglund, Ernst 290
Hafer 418
Hagberg, Göran 213
Hagberg, Helge 445
Hagelberg, M 438
Hagelin, Dagmar 179
Hagelin, Henry 71 f, 80, 358, 445, 

71 B
Haglund, Algot 445
Haglund, Carl-Axel 433
Haglund, Einar 84
Haglund, Lars 142 
Hagman, Patrik 446 B
Hagström, Carina 228 B
Haijby, Kurt 118
Hajek, Jiri 177
Hall, Sune 435
Halldén, Björn 377, 402 f, 418
Halldén, Olle 65
Hallström, Erik 62
Hallström, Sture 71
Hamel, Paul 435
Hammar, Einar 112, 437, 112 B 
Hammar, Stig T (slalom) 75, 432,

75 B
Hammar, Stig (orientering) 432 
Hammargren, Kurt 433 f
Hammarskjöld, Dag 118, 148, 118 B 
Hammarström 79
Hamrin, Kurt 97, 127, 306, 401
Hamrin, Yngve 172
Hannerz, Ulf 119
Hansen, Sophus 47
Hansson, Bert 434
Hansson, Bo 270
Hansson, Hans 387, 432
Hansson, Ivar 142, 432, 142 B 
Hansson, JA 19 B
Hansson, Lars 121
Hansson, Lill-Byss 434
Hansson, O B 38, 58
Hansson, Oscar Brynolf 38, 58, 399, 

439
Hansson, Per Albin 29, 61, 82 
Hansson, Thomas 445
Hansson, Verner 417
Harmenberg, Johan 202
Harris, Billy 413
Hasselquist, Anders 434 
Havel, Vaclav 177, 203, 203 B 
Hazelius, Arthur 8, 12, 242, 12 B 
Hazelius, Johan August 12
Hearst, Patricia 176
Hearst, Randolph 176
Hedberg, Anders 192, 192 B 
Hedberg, Gunnar 434 f
Hedengren, Harald 433
Hedenius, Ingemar 91
Hedin, Sven 28, 241, 28 B 
Hedjerson, Ester 38, 386, 439 
Hedjerson, Harald 73 ff, 107, 381, 

386 f, 432, 439, 73 B, 74 B, 387 B
Hedjerson, Nils Adolf 37 f, 43, 387, 

399, 439, 37 B, 38 B
Hedlund, Gunnar 118
Hedlund, Kenneth 228 B
Hedlund, Per-Erik 386
Hedman, Kjell 103 f
Hedman, Sven 121
Hedqvist, Paul 121, 290, 295 
Hedström, Maj Britt 434
Hedvall, Anders 404
Hedvall, Björn 293
Hedvall, Bo 293

Hegerfors, Arne 356 B
von Heidenstam, Verner 9, 28
Helander, Dick 119
Helin-Duncan, Annika 378 f
Hellberg, Carl 25, 331, 430, 331 B, 

413 B
Hellbom, Thorleif 263, 250
Hellborg, Sven 95 f, 113, 432
Hellen, Fritiof 47
Hellgren, Edvin 438, 245 B
Hellgren, Verner 445
Hellman, Gun 434
Hellman, Vilhelm 108, 395 f, 439
Hellquist, Hans 435
Hellspong, Mats 264, 275, 303
Hellström, August Wiktor 260
Hellström, Irene 434
Hellström, Jan 435
Hellström, Olle Lill-Lappen 129, 187, 

230, 363, 386 ff, 434, 442, 445, 
312 B, 388 B

Hellström, Ronnie 176
Hemingway, Ernest 379
Hemming, Einar Hacko 44, 398, 449, 

235 B
Hendrix, Jim 167
Henie, Sonja 58
Hennix, Pelle 73 f, 386, 432, 439,

74 B
Henriksson, Anna 74
Henriksson, Elin 74
Henriksson, Gunnar 446 B
Hepburn, Audrey 120
Hep Stars 151
Hermansson, Eva 199
Hermansson, Ingegerd 433
Hermansson, Stefan 225, 445, 215 B 
Hernqvist, Märta 439
Hesselgren, Kerstin 29
Heuman, Curt 69 B
Heuser, Adolf 417
Heyerdal, Christian 437
Heyerdahl, Pille 170
Heyerdahl, Thor 89
Hillary, Edmund 116
Hillén, Frithiof 47 B
von Hindenburg, Paul 58
Hitler, Adolf 27, 58, 89, 92, 417, 58 B
Hitomi, Kinuye 52, 383
Hjelm, Keve 150
Hjelme, Lisbeth 228 B
Hjort, Bror 62
Hjulström, Bo 438
Hoff, Heinten 77
Hoflin, Sten Olof 445
av Hohenzollern, Johann Georg 152
Holiday, Billie 120, 120 B
Holland, Jerome 180
Holly Buddy 368
Holm, Arne 112 B
Holm, E 19 B, 25 B
Holm, Ingemar 95
Holm, Maria 381 f
Holmberg, Erik 86, 427
Holmberg, Folke 445, 366 B
Holmberg, Harry 112, 433
Holmberg, Hinken 306, 125 B
Holmberg, O 159 B
Holmberg, Sune 434
Holmberg, Sven 112, 138
Holmér, Hans 205
Holmlund, Thage 435
Holmqvist, Hans 189, 234, 435, 445, 

213 B
Holmqvist, Ivar 386
Holmqvist, Leif Honken 407
Holmstedt, Lars 434
Holmstedt, Seo 416 ff
Holmström, Stig 445
Honecker, Erich 203
Hoover, Herbert 58
Horney, Jane 91
Horvath 141
Houghton, Bob 370
Howard, Leslie 93
Hughes, Howard 59
Hultén, Pontus 404
Hussein, Saddam 203
Huusko, Teja 228 B
Hyland, Lennart 118, 150, 391, 150 B 
Hysén, Glenn 279
Håkansson, E 437
Håkansson, Gustaf 118
Håkansson, Lena 199

Håkansson, Mikael 229 B
Håkansson, Percy 229 B
Håkansson, Ragnar 382
Hägeman, Bengt 84 B
Hägg, Gunder 91 f, 150, 247, 417
Häggkvist, Carola 204, 204 B
Hällback, Mathias 229 B
Hägglund, I 437
Häglund, Kjell 371 f
Hårleman, Maud 108, 439
Härneman, Helge 367
Högberg, Bosse 153
Höglund, Roger 138, 435
Högström, Bengt 228 B
Högström, Leif 196, 380 f, 406, 436, 

438, 196 B
Högström, Pehr Gustaf 263
Hörberg, Pelle 445
Hörberg, Ulf 434

I
Imsen, Arne 152
Ingvarsson, Ingenmar 439
Isacsson, Axel 439
Isaksson, Karl-Erik 445
Isaksson, Rune (Ylipää) 433 
Isokowitz, Lennart 112, 432
Ivegren, Berndt 445, 366 B
Iversen, Odd 403

J
Jacobson, Björn 438
Jacobson, Hans 196, 380 f, 406, 436, 

438, 195 B, 196 B
Jacobsson, Birger 445
Jacobsson, Ernst Abraham 290
Jacobsson, Ulla 118
Jahnzon, Carl 51, 55, 438, 25 B, 51 B
Jakobsson, Birger 189
Jabobsson, Menotti 36 f, 395, 439, 

36 B, 74 B
Jangblad, Lasse 367
Jannings, Emil 58 B
Jansson, Arne 407, 435, 438
Jansson, Björn 445
Jansson, Börje 434
Jansson, Eric 433 f
Jansson, Folke 421
Jansson, Gunnar B 435
Jansson, Hans 159 B
Jansson, John 17, 20, 263, 430, 

12 B, 17 B, 18 B
Jansson, Magnus 236 B, 452 B
Jansson, Mats 445
Jansson, Ragnhild 434
Jansson, Tore 124
Jansson, Victor 440, 44 B
Janzon, Josef 439
Jarl, Stefan 153
Jeffries, Jim 26
Jeppson, Hans 100, 123 f, 358, 376, 

384, 388 ff, 444 f, 101 B, 102 B, 
123 B, 389 B, 390 B

Jernberg, Sixten 119, 150, 119 B 
Jerring, Sven 29, 72, 392, 29 B 
Jihde Per-Olof Pilo 73, 105 f, 432, 

103 B
Johan III 250
Johannes Paulus II, påve 207, 207 B
Johannesson, Kurt 438
Johannisson, Valdemar 440
Johansson, Anton 43, 46, 53, 385 f, 

398
Johansson, Bebben 129
Johansson, Bertil 306, 433
Johansson, Björn 213
Johansson, Boris 442, 445, 161 B
Johansson, Carl-Ottil 114, 445
Johansson, Conny 435
Johansson, Georg 363, 433 f
Johansson, Glenn 193
Johansson, Gottfrid 44, 440, 44 B, 

235 B
Johansson, Gustaf Lulle 72 f, 391, 

54 B, 106 B
Johansson, Gösta Lill-Lulle 105, 130, 

132, 134, 168, 274, 373, 376, 391, 
413, 436, 448 f, 132 B, 135 B, 167 B, 
391 B

Johansson, Hans 445
Johansson, Harry 427
Johansson, Herman 315 B
Johansson, Hjalmar 49 B, 110 B
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Johansson, Ingemar 118 f, 148, 172, 
403, 415, 435, 119 B

Johansson, Jan (bob) 375, 194 B 
Johansson, Kent 218, 224, 424, 451, 

452
Johansson, Kirsten 432, 434
Johansson, Kjell 435
Johansson, Kjell Hammaren 151, 

170
Johansson, Leif 375, 437
Johansson, Lennart Lången 123, 

144, 437, 123 B
Johansson, Mikael 151, 219, 225, 

227, 452, 218 B, 219 B, 325 B, 452 B
Johansson, Nils Björnungen 54 f, 69, 

436, 54 B, 69 B
Johansson, Nils Tidan 377, 160 B
Johansson, Olof 394
Johansson, Oscar 241 B
Johansson, Oswald 169, 438, 169 B
Johansson, Sigge 69 B
Johansson, Siw 433, 435
Johansson, Stellan 435
Johansson, Stig 132
Johansson, Sven Pe 123
Johansson, Thomas 445, 452 B
Johansson, Thure 111 B
Johansson, Torsten 194, 439
Johansson, Viktor 325 B
Johansson, Yngve 105, 137, 411, 

434, 448 f, 106 B, 133 B, 135 B
Johansson, Åke 432
Johnson, Anders 452 B
Johnson, Ben 203
Johnson, Eyvind 178
Johnson, Jack 26
Johnson, Lyndon Baines 149
Jolson, Al 27
Jones, Jim 177
Jonsson, Axel 85
Jonsson, Björn 435, 445
Jonsson, Gustav 93, 151
Jonsson, Hans 445
Jonsson, Johan 439
Jonsson, John 432, 439
Jonsson, Karin 434
Jonsson, Karl-Erik Kerj 65, 156 f,

163, 292, 426, 445, 95 B, 156 B
Jonsson, Karl-Erik Pedde 434 
Jonsson, Uno 434
Joost, Kurt 416
Joplin, Janis 176
Josefsson, Jan 439
Josefsson, Ola 452, 452 B
Josephson, Erland 153, 180, 153 B
Josephson, Ernst 8
Josephson, Ragnar 120
Joyce, James 27
Juan Carlos I, spansk kung 176
Junefeldt, Rolf 438
Jurado 404
Jäderholm, Bengt 108, 395, 434, 439
Järegård, Ernst-Hugo 153, 424 
Järlefeldt, Jan 452 B
Järrel, Stig 92
Jörnlid, Sten-Erik 445

K
Kadar, Janos 117, 203
Kaikkonen, Esko 438
Kallur, Anders 191, 357, 424, 452, 

191 B
Kandinsky, Wassily 26, 58 
Karadjordjevic, Peter 26
Kar de Mumma (Erik Zetterström) 92, 

235
Karlberg, Ernst 54 f, 436, 54 B 
Karlfeldt, Erik Axel 60
Carlsson, Arne 107
Karlsson, Arne 439
Carlsson, Bertil 439
Carlsson, Birger 439
Carlsson, Björn 445, 451, 230 B
Karlsson, Björn 184 B
Carlsson, Bo 434
Karlsson, Christer (backhoppning)

200 f, 210, 433, 439, 201 B
Karlsson, Christer (u-hockey) 229 B 
Carlsson, Christina 168
Karlsson, David 432, 49 B, 86 B
Carlsson, Ebbe 205
Karlsson, Einar 86, 95, 110, 346, 

427, 436 f, 86 B
Karlsson, Ellen 11

Karlsson, Evert 437
Karlsson, Filip 105, 167, 432
Carlsson, Filip 167, 432
Karlsson, Georg Gamba 170 B
Carlsson, Gunnar 395, 47 B
Karlsson, Gutta 97
Karlsson, Gösta 440
Karlsson, Hans 129, 434, 442, 445, 

161 B, 312 B
Carlsson, Henry Garvis 376, 390
Carlsson, Herman 420
Carlsson, Holger 95
Karlsson, Inge 369, 435, 445
Carlsson, Ingvar 151
Carlsson, Ingvar Putte 175, 221 ff,

225 f, 232, 408, 424, 226 B, 452 B
Carlsson, Jan 142, 161 B
Karlsson, Jan 442, 445
Karlsson, Karl-Harry 199
Carlsson, Kenneth 229 B
Karlsson, K-G 199
Karlsson, Kjell 445, 184 B
Karlsson, Kurt 434
Carlsson, Lars 445
Karlsson, Lill-Holger 174, 200, 175 B
Karlsson, Ludde 141
Carlsson, M 437
Karlsson, Mats 445
Karlsson, Nils Mora-Nisse 107 f, 118, 

123
Carlsson, Ove 452
Carlsson, Peter 435
Carlsson, Pia 228, 237, 278 ff, 285,

228 B, 278 B
Karlsson, PO 205
Carlsson, Stefan 229 B
Carlsson, Stig 420, 434, 445
Carlsson, Sven Samuel 432
Carlsson, Tage 57, 439, 57 B
Carlsson, Thomas 192, 200, 434, 

183 B
Carlsson, Tobbe 142
Karlsson, Tommy 200 f, 439, 200 B
Carlsson, Ulf 211 f, 394
Carlsson, Yngve Rappan 105, 132,

167, 411, 432, 434, 448 f, 106 B,
132 B, 133 B, 135 B

Karlsson, Åke 143, 158, 432, 435
Karlstrand, Bertil 111
Karlstrand, Kalle 44, 47, 55, 440,

44 B, 46 B, 235 B
Karlström, Niklas 151, 445
Kasteman, Petrus 121
Kaufeldt, Pära 99, 47 B, 96 B, 125 B
Kay, O 427
Keenan, Mike 379
Keller, Tore 47 B
Kellerstam, Anders 276 f, 227 B
Kellerstam, Johan 276, 277 B, 452 B
Kellerstam, Lisbeth 276 ff, 285, 276 B
Kellerstam, Mats 276 f, 452 B
Kelly, Grace 116, 116 B
Kemmlert, Arne 432
Kennedy, John F 148, 148 B
Kennedy, Robert 149
Kennholt, Kennet 452, 452 B 
Kerouacs, Jack 117
Kerr, Deborah 116
Key, Ellen 28
Khanji 394
Khomeini, Ruhollah 177, 203, 177 B
Killander, Ernst 56, 56 B
Kindvall, Ove 151
King, Martin Luther 148 f, 153, 149 B
Kipling, Rudyard 8
Kjell, Anders 435
Kjell, Ulla 432
Kjellstrand, Elsa 83
Kjellström, Arvid 71, 85, 433 f, 439
Kjällander, Oscar 51, 437
Klang 159 B
Klemming, Wilhelm 291
af Klercker, Johan 42, 265, 275, 316,

39 B, 41 B, 249 B
Klöverbäck, Bertil 434
Knape, Ulrika 178
Knezevic, Vito 213 f, 226, 234, 369, 

445, 184 B, 189 B, 214 B, 215 B
Knutsson, Gösta 61, 84
Knutsson, Karl 250
Kock, Karin 91
Kock, Rudolf Putte 84, 309, 389,

403, 47 B
Kohl, Helmut 203

Kollontaj, Alexandra 62
Korbut, Olga 176
Krantz, Sven 189, 445
Kreivi, Lenna 215
Kreuger, Ivar 28, 60, 60 B
Kringstad, Annichen 204
Kristensen, Leonard 8
Kristina, svensk drottning 250
Kristoffersson, Kirsten 432
Kull 65
Kulle, Jarl 121, 150, 206
Kullberg, Stephan 217, 225 f, 234, 

446 B
Kungberg, Sigge 69, 69 B
Källen, Sven 99, 445, 100 B
Köblin, Arne 416
Königson, Ture 119

L
Ladd, Alan 368
Ladulås, Magnus 250
Lagberg, Gösta 393 
Lagerborg, Tom 370 f, 435 
Lagerbäck, Rolf 435
Lagercrantz, Olof 121
Lagerlöf, Selma 28, 31
Lagerkvist, Pär 61, 119
Lago, Bengt 374
Lancaster, Burt 116
Landberg, Nils 110, 438
Landsjö, Ingemar 449
Lange, Fritz 142, 198, 372
Lannemark, Gunnar 316
Lants, Gösta 372, 103 B
Larionov, Igor 372
Larner, Pelle (Karlsson) 82, 445, 82 B
Larsson, Allan 205
Larsson, Annika 237
Larsson, Arne 126, 306, 435, 445, 

366 B
Larsson, Bengt 105, 132, 411, 106 B, 

135 B
Larsson, Bo 451
Larsson, Carl 30, 30 B
Larsson, Fritz 432
Larsson, Gunnar 178
Larsson, Gustaf 29
Larsson, K 19 B
Larsson, Lars-Erik 438
Larsson, Lena 314, 327
Larsson, Liss 115
Larsson, Ove 172, 437
Larsson, Rotborsten 368
Larsson, Stig 192, 400, 435, 183 B
Larsson, Sture Stubben 81, 94, 98,

100 f, 104, 448, 95 B, 98 B, 100 B, 
103 B

Larsson, Sven-Erik 121
Larsson, Sven-Olof 150
Larsson, Sven Tattersall 95, 430, 

432
Larsson, Sven (handboll) 141
Larsson, Tony 393, 437
Larsson, Vilgot 423
Laszlo, Antal 141, 171, 435, 438, 

141 B
Lauro, Achille 390 
de Laval, Gustaf 9
Lavass, Erik 52, 437, 249 B
Lazek, Heinz 417 f
Lazzari 416
Leach, Johnny 144 B
Leander, Zarah 61 f, 396, 62 B
Leger, Fernand 58
Leijon, Anna-Greta 179, 205 
Leijonen, Mika 445
Lenin, Vladimir 9, 27, 30, 27 B 
Lenmark, Benno 156
Lennon, John 202, 202 B
Leopold, belgisk kung 61, 61 B 
Lestander, Klas 150
Lettström, Gustaf 290
Lewenhaupt 103 B
Levéque, Yoland 153
Liander, Kurt 306
Lidman, Sara 118, 119 B
Lie, Tryggve 89
Liebknecht, Karl 27
Liedholm, Nils 361, 389 f
Liliequist, Ingegerd 433 B
Liliequist, Karl 127, 142, 144, 158, 

194, 360, 432, 433 B
Lilja, Carl 223, 451 f
Lilja, Jan 234, 405

Lilja, Kalle 137, 137 B
Lilja, Lennart 434
Liljeberg, Yngve 103 B
Liljedahl, Kurt 437
Liljedahl, Sten-Otto 163
Liljefors, Bruno 242
Liljekvist, Fredrik 288
Liljestrand, Bo 435
Liljevalch, Carl Fredrik 31
Lind, Karl 71, 108, 432, 439
Lind, Massa 76
Lind, Nils 36, 439
Lindberg, Benny 199 f, 210, 439, 

199 B
Lindberg, Hans Virus 192 B
Lindberg, John 432
Lindberg, Per 435
Lindberg, Sigge 47 B
Lindberg, Sven 445
Lindberg, Torsten 163, 402
Lindbergh, Bengt 433, 435
Lindbergh, Björn 435
Lindbergh, Charles 27, 58, 27 B
Lindbergh, Evert 433 f
Lindbergh, Gunnar 435
Lindbergh, Pelle 379, 408
Lindblad, Göran 309
Lindblom, Ludde 427
Lindblom, Topsy 291, 403
Lindbo, Fredrik 228 B
Lindbom, Erik 445
Lindegren, Erik 121
Lindell, Nils 432 f, 103 B
Lindén, David 51, 437 
Lindenstrand, Sylvia 152
Lindevall, Ingemar 445
Lindevall, Roger 445
Lindfors, Viveca 93, 93 B
Lindgren, Astrid 91, 178
Lindgren, Axel 81
Lindgren, Björn 432 f, 435
Lindgren, Erik 55, 69 B
Lindgren, Ing-Britt 434
Lindgren, John J:r 191
Lindgren, Kent 166, 400, 166 B
Lindgren, Lasse 105, 137, 167, 432 
Lindh, Hans 168, 209
Lindhe, Folke 434
Lindholm, Lotta 103 f
Lindholm, Sven 435
Lindman, Håkan 351
Lindman, Jörgen 188 f, 228, 435, 

445, 189 B
Lindman, Sven 163, 183, 188 f, 230, 

274, 305, 391 f, 433, 435, 444 f, 
184 B, 188 B, 392 B

Lindqvist, EW 8
Lindqvist, Fredrik 236 B, 452 B
Lindqvist, Frej 206
Lindqvist, Jan 153
Lindqvist, Olle 112, 95 B
Lindroth, Limpan 65
Lindroth, Åke 95 B
Lindsjöö, Olof 434
Lindskog, Ivan 110
Lindstedt, Johan 236 B, 452 B
Lindström, Alex 439
Lindström, Arne 427
Lindström, Bruno 46 B
Lindström, Eric T 435
Lindström, John 71
Lindström, Sven-Bertil 400, 183 B
Lindström, Ulla 121, 151
Lindvall, Orvar 438
Linse, Martin 451
Liston, Sonny 148, 148 B
Little Gerhard 121
Litzen, Arthur 437
Ljungberg, F 19 B
Ljungqvist, Lennart 435
Ljungqvist, Ove 172, 437
Ljushammar, Harry 437
Locs, Tone 203
Lo-Johansson, Ivar 61, 63, 91, 91 B
London, Jack 417
Loob, Håkan 218, 220, 355
Loren, Sophia 58
Louis, Joe 416, 418, 423
Loukomski, Boris 195 B
Lourié, Harald 85
Lovén, Einar 300
van der Lubbe, Marinus 58
Luiro 145
Lumiére, Auguste 8
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Lund, Cian 400 f 
Lundahl, Oscar 259
Lundberg, Joakim 229 B 
Lundberg, Kalle 83 f, 432, 438 
Lundberg, Lars 445
Lundberg, Ulf 214 f, 445, 215 B 
Lundblad, Roland 402
Lundell, N 25 B
Lundell, Lars-Åke 183 B 
Lundell, Ulf 181, 180 B 
Lundgren, Bengt 98 
Lundgren Gunnar 445 
Lundgren, Henry 43, 437 
Lundgren, Susanne 228 B 
Lundh, Arne 445
Lundh, Stefan 452 B
Lundin, Claes 14, 16, 240, 247 f 
Lundin, Nils 432
Lundin, Åsa 228 B 
Lundkvist, Kjell 405 
Lundmark, Thomas 445, 446 B 
Lundquist, Alf 434
Lundqvist, Elis 435 
Lundqvist, Gunilla 435
Lundqvist, Gunnar 93, 127, 146, 156, 

158, 163, 230, 363, 388, 432 f, 433 B
Lundqvist, Jan-Erik 144, 157, 169, 

285, 419, 439, 169 B
Lundqvist, Lars 445, 449 
Lundström, Pelle 183 B 
Lurio, Tauno 396
Luxenburg, Patrik 446 B 
Luxenburg, Rosa 27
Lyberg, Wolf 64, 87, 125, 156, 374 f, 

434, 87 B
Låftman, Sven 48 
Löfdal, Bror 111
Löfgren, (brottare 30-tal) 322 B 
Lövdahl, Hilding 432, 433 B 
Lövegaard, Leif 445
Löwenborg, Roland 95 B 
Lövfors, Per 188, 445, 185 B 
Lövgren, Wivan 434
Löwgren, Åke 78, 112 
Lööv, Lars 159 B

M
MacArthur, Douglas 116, 369, 445 
Mac Donald, Jeanette 86 
Macdonald, Malcolm 187 f, 369, 

188 B
MacLean, Donald 116
Madsen, Kurt 438 
Magnusson, Aurora 255 
Magnusson, Gustav 51, 437 
Magnusson, Harald 19 
Magnusson, Herbert 434 
Magnusson, Kisa 182, 191 
Magnusson, Per-Olof 445 
Magnusson, Roland 445 
Magnusson, Thomas 452 B 
Magnusson, Torsten 411, 448, 133 B 
Magnuson, Åke 435
Malm, Stig 207, 426, 46 B 
Malm, Todde 52, 426, 46 B 
Malmberg, Gustav 435 
Malmberg, Ove 137, 434, 448 f, 

167 B
Malmgren 433 B
Malmgren, Arne 95, 335, 432, 125 B 
Malmgren, Olivia Elida 255 
Malmquist, Bosse 144, 392, 437 
Malmquist, Thomas 230 
Malmsjö, Jan 152, 204
Malmsten, Carl 62 
Malmström, Gustaf 49 B 
Mandela, Nelson 148, 203
Mann, Heinrich 58 
Mannerheim, Gustaf 27, 31, 31 B 
Mao, Tse-tung 58, 89, 177, 89 B 
Maradona, Diego 390 
Marconi, Guglielmo 9
Marcos, Ferdinand 202 
Marie, David 452 B
Marinetti, Filippo Tommaso 25 
Markelius, Sven 62, 152 f 
Markovic, Branco 213, 369 
Markusson, Leif 434
Martin, Floyd 371
Martin, Kjell 147, 438
Martinson, Harry 60 f, 91, 121, 178 
Martinsson, Mikael 445, 446 B 
Martinson, Moa 61
Martäng, Kjell 234

Masuyama, Takashi 438
Mates, Fredrik 229 B
Mattsson, Arne 118
Mattsson, Torgny 445
Maxim, Joey 416, 418
Mc Cammon, Bob 379
McCarthy, Joseph 116, 116 B
Mc Dermott, Brian 225, 445
Meijer, Bengt 445
Meir, Golda 149
Melander, Sven 362 f
Mellin, Viktor 49 B, 322 B
Mellström, Björne 144, 156, 170, 

199, 295, 392 f, 419, 435, 437, 
155 B, 170 B, 393 B

Mentzer, Tom 194 B
Meyer, Ernst 435
Mikaelsson, Folke 146, 174, 434, 

146 B
Mikaelsson, Kenneth 229 B
Mild, Hans Tjalle 61, 123, 126, 129, 

136 f, 163, 166, 191, 224, 305, 320, 
362, 391 ff, 411, 424, 428, 434, 436, 
442, 444 f, 448 f, 137 B, 161 B, 
166 B, 167 B, 312 B, 320 B, 393 B

Miller, Arthur 116
Milles, Carl 62, 292
Millqvist, Pär 225, 445
Mills, Freddie 418
Misiorny, Henrik 445
Mitterand, Francois 202
Mjörne, Svante 445, 215 B
Moberg, Eva 150, 150 B
Moberg, Vilhelm 29, 178, 379, 420 
Modén, B 437
Modigh, Bengt 113, 172, 432, 434, 

437, 112 B
Modin, Karl 432, 435
Mokkelbost, Arwe 188, 230
Molin, Ing-Britt (Lindgren) 144, 437
Molvidsson, Ann 438
Mondrian, Piet 58
Monroe, Marilyn 116, 148, 152, 

148 B
Montgomery, Bernard Law 88, 116 
Monthan, Rune 398
Moritz, Larry 212, 437
Moro, Aldo 177, 177 B
Morris, Desmond 351, 353
Morrison, Jim 176
Musina, Luigi 416 ff
Mussolini, Benito 27, 59, 88 f, 416 f, 

89 B
Myrberg, Ebba 83, 438, 83 B 
Myrberg, Lars (Lundgren) 150, 211 f,

394, 436 f, 211 B, 212 B, 394 B
Myrdal, Alva 91, 119
Myrdal, Jan 150, 153, 153 B
Myrthil, Glenn 226, 445, 226 B 
Mårtensson, Einar 160
Månsson, Jerry 211, 211 B
Månsson, Jimmy 211, 211 B
Månsson, Johnny 211, 211 B 
Mättää, Eilert Garvis 191, 326, 428,

327 B
Möller, Gustav 60
Möller, Jan 217
Möller, Willy 445
Mörk, Peter 223, 230, 445 
Mörnborg, Anna 228 B
Mörth, Tommy 220, 393, 436, 451

N
Nagy, Ferenc 77
Nagy, Imre 177
Nagy, Josef 47 B
Nasser, Gamal Abdel 117, 176, 

117 B
Nehru, Jawaharlal 59, 59 B 
Neidenmark, Arne 114 f, 437
Nentzén, Tord 451
Nettelbladt, Marika 438
Netzell, Dan 29, 145 f, 395 f, 145 B, 

395 B
Neusel, Walter 416 f
Nicholson, Jack 177
Nielsen, Poul Tist 47
Nierenburg, Lennart Lill-Nippe 105, 

132, 448
Nierenburg, Nils 73, 98, 103 B, 106 B 
Nilsson, Algot 437, 18 B, 19 B, 25 B 
Nilsson, Alice Babs 90
Nilsson, Anders 445, 446 B
Nilsson, Anton 28

Nilsson, Axel Herman 36, 395, 439
Nilsson, Birgit 119
Nilsson, Bo 445
Nilsson, Bo Sigvard 364, 367
Nilsson, Einar 51, 438
Nilsson, Eje 445
Nilsson, Fredrik 257
Nilsson, Frithiof Piraten 60
Nilsson, Georg 86, 95, 110, 438, 86 B 
Nilsson, Hans 163, 188, 358, 369,

377, 392, 435, 442, 445, 161 B
Nilsson, John 417 f
Nilsson, Jonny 150
Nilsson, Karl 437
Nilsson, Kent 190, 396 f, 424, 430,

452, 190 B, 397 B
Nilsson, Knutte 52, 271, 426
Nilsson, Kristina 30
Nilsson, Lars-Oscar 405
Nilsson, Leif 355, 445, 446 B
Nilsson, Lennart 151
Nilsson, Lotta 228 B
Nilsson, Michael 217, 446 B
Nilsson, Nils 129, 445
Nilsson, Ove 101, 110, 304, 434,

445, 101 B, 366 B
Nilsson, Peder 192
Nilsson, Peter (ishockey 90-tal) 227,

452, 227 B, 452 B
Nilsson, Peter (u-hockey) 229 B
Nilsson, Ruben 317
Nilsson, Sten 434
Nilsson, Sören 435
Nilsson, Wilmar 435
Nirling, Evert 432
Niska, Bert 211
Nixon, Richard 148 f, 176, 176 B
Nobel, Alfred 8, 9 B
Norberg, Edvard 84
Norberg, Hans 414
Nord, Henry 158
Nord, Lennart 435
Nordahl, Bertil 388
Nordahl, Gunnar 91, 100, 361, 376,

389, 391,
Nordengren, Herman 80 
Nordenskjöld, Bertil Nocke 8, 42, 44,

65 f, 95, 123, 271, 398, 426, 430,
440, 444, 42 B, 44 B, 65 B, 235 B,
271 B, 398 B

Nordenskjöld, Otto 30
Nordgren, Erik 113
Nordgren, Gösta Snoddas 118, 118 B 
Nordin, Gunnar 389
Nordin, Krister 224, 226, 369, 445,

226 B, 446 B
Nordin, Olle 313, 405
Nordlander, Allan 434
Nordlander, Bert-Ola 191
Nordling, Kjell 438
Nordlund, Karl-Erik 430, 432, 433 B 
Nordsten, Lennart 435
Nordström, Christer 214
Nordström, Ludvig 61, 61 B
Nordström, Oscar 438
Nordvall, Lars 137, 167, 434
Norén, (brottare 30-tal) 322 B
Norén, Ingvar 95, 432, 433 B
Norén, Lars 206, 206 B
Noriega, Danielle 203
Norling, Axel 37, 436, 25 B
Norling, Evert 433 B
Norling, Gösta 411
Norkay, Tenzing 116
Norman, Ingvald 392
Norrman, Lasse 428 f
Norstedt, Jan-Peder 431, 343 B
Norström, Claes 452
Norup, Sam 118
les Nouvellistes 242 B
Nurmela, Holger 370, 423
Nycop, Carl-Adam 403 f
Nyberg, Frans Otto 255
Nyberg, Kjell 445
Nyberg, Maria 255
Nygårds, Per 236 B, 452 B
Nyhlén, Ivan 445
Nylin, Lars 384
Nylund, Birger 21, 56, 146, 395
Nyman, Bertil 434
Nyman, Emma 260
Nyström, Axel Fredrik 291
Nyström, Stig 99, 113, 304, 358, 445, 

100 B

O
Ogberg, Sixten 434
Ohlson, Elof 108, 439
Ohlsson, Johnny 229 B
Ohlsson, Kent 237
Ohlsson, Robert 229 B
Oksa, Robert 425
Olin, Lena 206, 207 B
Oliver, Arthur 77
Olofsson, Clark 180
Olofsson, Eva 277 f, 280, 283
Olofsson, Jan 445
Olofsson, Slum 141
Olsberg, Curt 188, 445
Olsson, Albin 398
Olsson, Anders Lill-Olle 143
Olsson, Anette 209, 209 B, 210 B
Olsson, Barbro 107, 439, 107 B
Olsson, Douglas 85
Olsson, Einar Lill-Einar 35 f, 42, 44, 

56, 174, 314, 331, 386 f, 395, 399, 
439 f, 35 B, 36 B, 39 B, 44 B, 249 B,
399 B

Olsson, Eva 228 B
Olsson, Gertrud 199
Olsson, Hilding 75
Olsson, Janne 180
Olsson, Kefa 445
Olsson, Kent 183 B
Olsson, Nils 138, 437
Olsson, Olaus 263
Olsson, Per-Erik 445
Olsson, Per-Ola 194
Olsson, Per-Olof 291
Olsson, Sigvard 370
Olsson, Sven 49 B
Olsson, Thorwald 424
Olsson, Urban 435
Olsson, Åke 127, 442, 445, 127 B
O’Neill, Eugen 121
Oppenböen, Aasmund 18 B
Orest, Gunvor 434
Orest, Julius 445
Osborne, Kyle Charles 382
Oscar II 8, 13, 38, 318
Oscarsson, Per 151 
Ossian-Nilsson, Karl Gustav 28
Oswald, Lee Harvey 148
Osvold, Kjetil 217, 405, 445 
Othberg, Rune 126 f, 442, 445, 127 B 
Owens, Jesse 59, 59 B

P
Pahlefors, Stefan 438
Pallin, Erik 56
Palm, Arne 433, 435
Palm, August 262
Palm, Carl-Axel Putte 173, 197 f, 

435, 437, 173 B, 197 B
Palm, Carl-Gunnar 433, 435
Palm, Carl-Åke 435
Palm, Jörgen 183 B
Palm, Oscar 446
Palm, Thomas 183 B
Palme, Lisbeth 205
Palme, Olof 151, 153, 178, 204 ff, 

151 B
Palme, Ulf 121
Palmer, Carl 390
Palmqvist, Björn 91, 166, 183, 192, 

400, 435, 166 B, 190 B, 400 B
Pantzar, Palle 108, 110 
Papadopoulos, Georgios 176 
Parling, Sigge 101, 121, 127, 129, 

224, 269 f, 305 f, 358, 369, 387, 393,
400 ff, 432, 434, 442, 446, 127 B, 
128 B, 269 B, 274 B, 306 B, 312 B,
401 B

Pasternak, Boris 117
Patocka, Jan 177
Pattersson, Floyd 119, 138, 148, 

403, 119 B
Patton, George 88
Paulsen, Kjell 439
Paus, Herman 439
Peck, Gregory 120
Pelé 121, 390, 401
Perlström, Stefan 192, 451 f
Perman, Arne 435
Peron, Isabel 177
Peron, Juan 89, 116
Persson, Allan 97 ff, 446, 100 B 
Persson, Bengt 183, 185, 187, 369, 

184 B
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Persson, Björn 446 
Persson, Eric 156 
Persson, Fred 446 B 
Persson, Harry 76, 403, 415 
Persson, Håkan 159 B 
Persson, Ingrid 150 
Persson, Joakim 452 B 
Persson, John-Olle 181 
Persson, Knut Åmål 99, 446, 100 B 
Persson, Peder 442, 446 
Peterson-Berger, Wilhelm 30 
Petersson, Ingvar 434, 442, 446 
Peterson, Ronnie 179, 452 B 
Peterson, Sven Plex 146, 386 f, 395 f 
Pettersson, Christer 205 
Pettersson, Elisabeth 435 
Pettersson, Elsa 83, 438 
Pettersson, Emy 438 
Pettersson, Evan 99, 110, 142, 438,

446 
Pettersson, Hilmer 446 
Pettersson, Ingvar 126 f, 110, 142,

434, 127 B, 366 B 
Pettersson, Kerstin 228 B 
Petterson, L 437 
Pettersson, Lars-Eric (slalom) 199,

392, 433 f, 446 
Pettersson, Lars-Erik (brottning) 435 
Pettersson, Lennart 446 
Pettersson, Olle 363, 435, 452 
Pettersson, Ronald Sura-Pelle 424,

428, 327 B
Pettersson, Ronney 90, 142, 163,

402 f, 435, 163 B, 402 B 
Pettersson, Siv 144, 170, 437 
Pettersson, Stickan 141 
Pettersson, Sven-Pelle 395 f 
Pettersson-Sverige 53 
Pettersson, Thomas 229 B 
Pettersson, Wilhelm 49, 438 
Pettersson, Åke 446 
Philip, tysk löpare 244 f 
Phillips, Eddie 417 
Piaf, Edith 379 
Picasso, Pablo 27, 207, 26 B 
Pihl, John 50, 437 
Pilö, Peter 229 B 
Pincoffs, Hans 172 f, 198, 437 
Pinochet, Augusto 203 
Pira, Kent 212 
Pollak, Dror 199 
Pollex, Teofil 172 f, 437 
Pontén, Henrik 438, 210 B 
af Pontin, Magnus Martin 253 
Porseryd, Rolf 387 f 
Porter, Jock 417 
Presley, Elvis 117, 117 B 
Prince 202 
Priritera, Stefan 229 B 
Prjazjinikov 166 B 
Puccini, Giamcomo 9 
Purho 418 
Pusch, Alexander 380 
Puskas 390 
Pålsson, Paul-Erik 438 
Pöysti, Lasse 206

Q
Quisling, Vidkun 88 f, 88 B, 416

R
Rainier III 116, 116 B 
Ragnarsson, Marcus 452, 452 B 
Rakell, Åke (Karlsson) 143, 170, 437,

144 B
Ramel, Povel 120 
Ramm, Nils 50, 403 f, 436 f, 50 B,

404 B 
Ramones 181 
Ramse, Bernt 434 
Ranelid, Björn 389, 391 
Rapp, Arne 343 
Raskenstam, Gustav 92, 93 B 
Raynor 410 
Reagan, Ronald 202 
Redestad, Bjarne 98 f, 101, 446 
Rehn, Magnus 236 B 
Rehn, Stefan 151, 189, 215, 223 f,

226, 230, 234, 306, 358, 384, 405, 
446, 189 B, 215 B, 225 B, 405 B 

Rehnberg, Bo 406 f 
Rehnberg, Lars-Gunnar 446 
Rehnberg, Mats 119, 123 
Reigle, Ed 136, 371, 413, 423

Reimer, Henry 73
Remarque, Erich Maria 58
Rerrich, Bela 27, 141, 158, 195 f, 

210, 237, 289, 322, 380 f, 406 f, 
141 B, 195 B, 210 B, 322 B, 407 B

Rexin, Stefan 215, 446
Rey, Torsten 97
Reymer, Harry 103 B
Rhudin, Fridolf 62
Riala 369
Ridderstad 65
Ridderwall, Rolf 119, 220, 223, 236, 

322, 372, 407 f, 436, 415 f, 218 B, 
321 B, 408 B

Ringbom, Stefan 446
Rinman, Gunnar 95, 138, 283, 432, 

433 B
Risberg, Gunnar 435
Risberg, Lennart 173, 392
Rivel, Charlie 63
Robertsson, Mikael 214
Rock-Ragge 121
Rodhe, Mikael 47
Rodin, Auguste 9
Rodriguez, Humerto 212, 394
Rogmalm, Anneli 228 B
Rohlin, Kimmo 446
Rolf, Ernst 31, 62, 65
Rollander, Allan 113
Rolling Stones 153, 204, 378
Rolovic, Vladimir 180
Romanov, rysk dynasti 26
Rommel, Erwin 88
Roosevelt, Franklin D 58, 88
Rosell, Gösta 69 B
Rosén, Ekan 141
Rosen, Kjell 98
Rosén, Svante 432
Rosén, Vilhelm 25 B
Rosenberg, Ethel 116, 116 B
Rosenberg, Julius 116, 116 B
Rosenkvist, Bengt 446
Rosin, Gudrun 154 B
Rosin, Harry 432
Rossellini, Roberto 121
Roth, Gustav 417
Rothenberg, Oskar 446
Roxette 205
Rübsamen, Ove 446
Rudén, Frithiof 44, 440, 235 B
Rudolph, Wilma 148
Rufelt, Signe 434
Rune, Tom 159 B
Runge, Herbert 77, 416
Runn, Karl 44, 440, 44 B
Runstén, Per 262
Rushide, Salman 203
Russel, Hugo 212 B
Russell, Bertrand 148, 176
Rydberg, Åke 136, 411, 446, 448 f, 

136 B, 167 B
Rydbeck, Olof 119
Rydell, Sven 47 B
Rydin, Rolf 183 B
Rydin, Ulf 435
Rylander, Björn 435
Rylander, Erik 83
Rylander, Oscar 22, 18 B, 19 B
Rylin, Anders 183 B
Råberg, Einar 86
Rådström, Niklas 412
Rådström, Pär 154
Rönn, Göte 435, 438
Rönn, Kent 194, 375
Rönnberg, Gordon 237
Rönningberg, Maj-Britt 108, 108 B, 

109 B
Rönnmark, Markus 407
Röntgen, Wilhelm 8

S
Sadat, Anwar 176 f, 202
Sacharov, Andrej 177, 202
Sahlin, Margit 150, 150 B
Saijonmaa, Arja 180
Saint Cyr, Henri 121, 290
Saint-Laurent, Yves 177
Samuelsson, Hans 435
Samuelsson, Kjell 189, 446, 188 B
Sandberg, Alrik 49 B
Sandberg, Birger Farsan 65, 96, 127, 

272, 292, 420, 432, 446, 95 B, 433 B
Sandberg, Curt 97

Sandberg, Gösta Knivsta 60, 104,
123 ff, 127, 129, 136 f, 142, 156,
159, 163, 166 f, 184, 187, 193, 224, 
230, 269 f, 272, 274, 281, 305, 308, 
319, 358, 362 f, 367 ff, 376, 381, 
391 ff, 401 f, 406, 409 f, 424, 430, 
432, 434, 436, 442, 444, 446, 448 f, 
124 B, 127 B, 159 B, 161 B, 162 B, 
167 B, 186 B, 187 B, 193 B, 269 B, 
303 B, 306 B, 366 B, 409 B, 410 B 

Sandberg, Ivar 446 
Sandberg, Lars 446, 214 B 
Sandberg, Lars-Olof 446 
Sandberg, Per 446 
Sandberg, Sivert 142 
Sandberg, Sixten 446 
Sandberg, Sven-Olof 166 
Sandegren, Ulf 407, 438, 210 B 
Sandlin, Lasse 411 
Sandlin, Tommy 372, 429 
Sandström, Albert 37, 37 B, 38 B 
Sandström, Albin 37 f, 399, 439, 37 B 
Sandström, Albert 37 f, 37 B, 38 B 
Sandström, Alfred 37 f, 439, 37 B,

38 B
Sandström, Fred 95 B 
Sandström, Nanny 38 
Sandström, Sigrid 38, 439 
Sanfridsson, Göte 434 
Sartre, Jean-Paul 150, 153, 150 B 
Schaaf, Ernie 404 
Schaffer, Peter 206 
Scheike, Hans 205, 372 
Schiller, Glen 223, 225 f, 446, 446 B 
Schlaaf, Karl 440, 44 B 
Schleyer, Hans-Martin 177, 177 B 
Schmeling, Max 416 f 
Schmidt, Mille 191, 435 
Schmidt, Ulf 169, 439 
Schollin, Christina 150 
Schough, Arvid 446 
Schramm, Ulf 446 
von Schreeb, Ulrika 228 B 
Schultheiss, Jacob 260 
Schön, Holger 71, 73, 439, 71 B 
Schön, Sven 439, 71 B 
Schönning, Sigfrid 446 
Schönrath, Jakob 416 
Schönwall, Olof 446 
Schörling, Axel 42, 39 B, 41 B 
Segerstedt, Torgny 90 
Sehlberg, Mikael 212 
Sellers, Peter 150 
Selånger, Sven 71, 387, 74 B 
Sendel, Heinz 416 
Shakespear, William 206 
Shaw, Ken 417 
Sheringham, Ted 214 f, 215 B 
Sibelius, Jean 9
Sigurdsson, Gunnar 168, 435 
Sigurdsson, Görel 168 
Sigurdsson, Ulla-Britt 168, 433 
Silfverstrand, Carl 438 
Simonsson, Agne 389 
Simpson, Wallis 59 
Sinatra, Frank 108, 116 
Sjöberg, Alf 92 
Sjöberg, Erik 103 B
Sjöberg, Jan-Erik 163, 188, 369, 446 
Sjöberg, Lars 438
Sjöberg, Patrik 234 
Sjögren, Jonte 169 
Sjöholm, Sten 172 
Sjölin, Stig 138 
Sjöman, Vilgot 150 ff 
Sjöstam, Stig 135, 411, 448, 135 B 
Sjöstedt, Niclas 215 
Sjöström, Jocim 215, 446 
Skarby, Arne 168 
Skarby, Christina 168 
Skarsgård, Stellan 204, 204 B 
Skiöld, Leif 161, 377, 444, 446, 449,

166 B, 167 B
Skogh, Gunnar 432 
Skogh, Jan 438 
Skoglund, Fredrik 69 B 
Skoglund, Josef 316 
Skoglund, Lennart Nacka 118, 384,

389 f, 392
Skoog, Peter 223, 225 f, 446, 446 B 
Skoog, Roger 435 
Skoog, Ronny 446
Skotte, Arne 188, 446 
Sköld, Palle 85

Skördåker, Lennart 183 B 
Snoilsky, Carl 8 
Sommerlath, Silvia 179 
Somoza, Anastasio 177 
Soo, Frank 126, 271, 305, 401, 125 B 
Sophia, svensk drottning 318 
Spagnolo 418 
Springsteen, Bruce 176, 206, 206 B 
Spångberg, A 437 
Staaf, Karl Gustaf 23, 51, 436, 438 
Stalin, Josef 27, 30, 88, 116 
Stambert, Orvar 219, 452, 452 B 
Starck, Thore 432, 434 f 
Starke, Styvben 16, 329 
Steel, Tommy 121, 121 B 
de Stefano 377 
Steinbeck, John 59 
Stelius, Hans 98 f, 105 f, 132, 432,

446, 448, 97 B, 100 B, 359 B 
Stenbäck, Håkan 188, 213, 435, 446,

184 B
Stenbäck, Lars 188 f, 214, 369, 435, 

446, 189 B
Stenman, Birger 101, 306, 432, 434, 

446, 143 B, 366 B
Stenman, Harry 50 B 
Stenmark, Ingemar 178 f, 204, 204 B 
Stennek, Hans 435 
Stennek, Jan 435 
Stennek, Tore 435 
Stergel, Hans 449, 167 B 
Sterner, Ulf 165, 167 
Stiller, Mauritz 29, 31
Stoikov 141 
Stolpe, Folke 71, 439 
Stoltz, Roland 60, 114, 123, 130,

133, 136, 156, 167, 191, 234, 272, 
274, 304 f, 322, 325, 362, 370 f, 406, 
411 ff, 415, 428, 434, 436, 448 f, 
452, 136 B, 165 B, 167 B, 323 B, 
411 B, 412 B

Stoopendaal, G 14 
Strand, Leif 446 B 
Strandberg, Jan-Olof 153, 180 
Strid, Gert 435
Strindberg, August 8, 10, 28, 30,

180, 242, 256, 256 B 
Strindberg, Nils 9 
Strinning, Karin 118 
Strinning, Nisse 118 
Stroh, Pepi 309 
Ströberg, Bertil 204 
Ströberg, Lennart 392 
Strömberg, Arne 135, 167, 372,

413 f, 413 B 
Strömberg, John 446 
Strömberg, Mary 108, 439 
Strömberg, Peter 446 
Strömberg, Sven 413 
Strömdahl, Hans 435 
Ståhl, Leif 435 
Stööp 71 f 
Sund, Frithiof 108, 110, 142, 437 
Sund, Nils 439 
Sundelin, Jörgen 151 
Sundelin, Peter 151 
Sundelin, Ulf 151 
Sundberg, Anna 438 
Sundberg, Gullan 432 
Sundberg, Harry 47, 436, 440, 47 B,

235 B
Sundberg, Ingemar 435 
Sundholm, Kalle 56, 438 
Sundin, Berth 431
Sundin, Mats 218, 230, 236, 452,

230 B 
Sundström, Billy 183 B 
Sundström, Torsten 289 
Sundquist, Folke 118 
Sundqvist, Anna 152 
Sundqvist, Stig 446 
Sunesson, Tomas 235, 446 
Svan, Gunde 204 
Swanberg, Carl-Gustaf 433 
Svanberg, John 51, 247 
Svanell, Dan 182, 201, 405 
Svartz, Nanna 63 
Swedberg, Hans 228, 428 f 
Swedberg, Karin 228 
Swedberg, Malin 227 f, 237, 278 ff,

285, 227 B, 228 B, 279 B 
Svedberg, Preven 141, 425 
Svedberg, Roy 138, 437, 138 B,

139 B
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Svendsen, Torbjörn 129
Svennberg, Torsten 432
Svensson, Barbro Lill-Babs 119, 

119 B
Svensson, Einar Stor-Klas 72 f, 79 ff, 

96 f, 105, 96 B
Svensson, Frithiof 49, 345, 427,

436 f, 49 B
Svensson, G 25 B
Svensson, Gottfrid 49, 67, 427,

436 ff, 49 B
Svensson, Gunnar 226, 433
Svensson, Gunnar (pianist) 180
Svensson, Harry 188, 446, 185 B
Svensson, Henna 166, 400, 166 B
Svensson, Iffa 47, 46 B
Svensson, J 19 B
Svensson, Jan 446
Svensson, Kurt 435, 449, 167 B
Svensson, Leif 192
Svensson, Maja-Britta 434
Swensson, Owe 183 B
Svensson, Pelle 425
Svensson, Ronnie 435
Svensson, Stefan 446
Sys, Karel 112, 416 f
Szenröd, Lajos 129
Sånemyr, Kent 435
Säfve, Torbjörn 415, 419
Särkijärvi, Hans 192, 451
Sättlund, Joakim 229 B
Säwensten, G (Johansson) 437
Säwensten, Melcher (Johansson) 55, 

432, 440, 44 B
Söderbaum, Inga 75, 381, 387, 439,

75 B
Söderberg, Curt 143, 434
Söderberg, Hjalmar 11, 28
Söderberg, Jean 437, 440, 44 B
Söderberg, Olof 439
Söderberg, Sten Knata 44, 47, 331, 

384, 437, 440, 44 B, 46 B, 235 B
Söderberg, Tommy 216, 225 f, 230, 

405, 216 B
Söderblom, Nathan 60
Södergren, Håkan 119, 220, 223, 

227, 231 f, 274, 278, 308, 355, 393, 
396, 414 f, 436, 451, 453, 231 B, 
328 B, 414 B, 415 B, 452 B

Södergren, Karl-Erik 143
Söderholm, Peter 210 B
Söderman, Valle 69 B
Söderquist, Sture 438
Söderström, Elisabeth 119, 322
Söderström, Gustaf 23, 51, 436, 438, 

19 B, 51 B
Söderström, Hugo 446
Söderström, Jotte 272
Söderström, Tommy 452, 452 B 
Sölderström, Jott 53

T
Taari, Raimo 439
Tandberg, Bengt 24, 37, 19 B
Tandberg, Einar 37, 19 B
Tandberg, Gunnar 37
Tandberg, Olle 29, 76 ff, 93, 95,

111 f, 118, 122, 274, 318, 415 ff, 
430, 437, 77 B, 78 B, 111 B, 112 B, 
138 B, 417 B, 418 B

Tandberg, Olof 56, 76, 439, 36 B,
76 B

Tarasov, Anatolij 372, 381, 414
Taube, Evert 29, 31, 63
Tegnér, Birgitta 419, 437
Tegnér, Signhild 144, 144 B, 419
Tegnér, Torsten 53, 84, 156, 271 f, 

275, 304, 307
Tengblad, Emelia 260
Tengbom, Ivar 31, 292
Tervoigts 47
Tesch, Maud-Ann 196, 438
Thatcher, Margret 177, 177 B
Theblin, Rolf 433, 435
Thelvén, Mikael 223, 230, 436, 451, 

221 B
Theodorakis, Mikis 180
Thomasson, Sarah 146
Thor, Hasse 142, 198
Thornborg, Carl-Johan 81, 97, 446, 

95 B, 100 B
Thorsell, Ulf 211, 437
Thorsén, Anna-Maria 282 B
Thorsén, Britt-Marie 435, 282 B

Thorsson, Elisabeth 123, 144, 154, 
170, 274, 285, 419, 437, 144 B, 
168 B, 419 B

Thorstvedt, Erik 216 f 
Thulin, Kurt 167, 397, 434, 449, 

165 B, 167 B
Thunström, Göran 204 
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153 c Pressens Bild, Sthlm
153 d Pressens Bild, Sthlm
153 e Pressens Bild, Sthlm
154 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
154 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
155 Kungliga biblioteket, Sthlm
156 Åhlén och Åkerlund förlag, 

Sthlm
157 Djurgårdens IF, Sthlm
158 a Rune Månzon/Pressens Bild,

Sthlm
158 b Djurgårdens IF, Sthlm
159 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
159 b Kungliga biblioteket, Sthlm

160 a Bror Haars, Malung
160 b Djurgårdens IF, Sthlm
160 c Svenskt Fotoreportage, Sthlm 
161 a Kungliga biblioteket, Sthlm
161 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
162 Björn Larsson/Åhlén och Åker

lund förlag, Sthlm
163 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
163 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
164 Kungliga biblioteket, Sthlm
165 a Djurgårdens IF, Sthlm
165 b Jonny Graan/Pressens Bild, 

Sthlm
165 c Schwartz/Pressens Bild, Sthlm
165 d Bror Haars, Malung
166 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
166 b Bror Haars, Malung
166 c Djurgårdens IF, Sthlm
166 d Djurgårdens IF, Sthlm
167 a Kungliga biblioteket, Sthlm
167 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
167 c Bror Haars, Malung
168 a Britt Elfving, Sthlm
168 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
169 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
169 b Gunnar Göransson, Norrköping
170 a Sven-Erik Sjöberg/Pressens

Bild, Sthlm
170 b Lasse Olsson/Edvin Vesterby,

Sthlm
171 Djurgårdens IF, Sthlm
172 a Djurgårdens IF, Sthlm
172 b Jan Collsiöö/Pressens Bild, 

Sthlm
172 c Svenskt Fotoreportage, Sthlm
173 a Carl-Axel Palm, Sthlm
173 b Sven Åsberg/Pressens Bild,

Sthlm
174 a Pressens Bild, Sthlm
174 b Kungliga biblioteket, Sthlm
175 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
175 b Per Kagrell/Pressens Bild,

Sthlm
176 a Stefan Wallgren/Pressens Bild,

Sthlm
176 b Pressens Bild, Sthlm
176 c UPI/Pressens Bild, Sthlm
176 d Pressens Bild, Sthlm
176 e Sjöberg/Pressens Bild, Sthlm 
176 f UPI/Pressens Bild, Sthlm
177 a Pressens Bild, Sthlm
177 b DPA/Pressens Bild, Sthlm
177 c AFP/Pressens Bild, Sthlm
177 d UPI/Pressens Bild, Sthlm
177 e Lehtikuva/Pressens Bild, Sthlm 
177/ UPI/Pressens Bild, Sthlm
178 a Jan Collsiöö/Pressens Bild,

Sthlm
178 b Pressens Bild, Sthlm
178 c Jan Collsiöö/Pressens Bild, 

Sthlm
178 d Pressens Bild, Sthlm
178 e Bertil Ericson/Pressens Bild,

Sthlm
179 a Jacob Forsell/Pressens Bild,

Sthlm
179 b Jan Collsiöö/Pressens Bild, 

Sthlm
179 c Malmström/Pressens Bild,

Sthlm
180 a Pressens Bild, Sthlm
180 b Pana/Pressens Bild, Sthlm
180 c Pressens Bild, Sthlm
180 d Lineborg/Pressens Bild, Sthlm
180 e Jan Dusing/Pressens Bild,

Sthlm
181 a Rohlen/Pressens Bild, Sthlm 
181 b Bernt Claesson/Pressens Bild,

Sthlm
181 c Bertil Ericson/Pressens Bild, 

Sthlm
181 d Sven-Åke Lindblad/Pressens 

Bild, Sthlm
181 e Blumen/Pressens Bild, Sthlm 
181/ Bertil Ericsson/Pressens Bild,

Sthlm
182 Bengt Högström, Sthlm
183 a Jan Serenander, Sthlm
183 b Jan Serenander, Sthlm
183 c Djurgårdens IF, Sthlm
184 a Rolle Rygin, Södertälje
184 b Djurgårdens IF, Sthlm
184 c Hans Jakobsson/Pressens Bild, 

Sthlm

185 a Bengt Claesson/Pressens Bild, 
Sthlm

185 b Stig-Göran Nilsson/Kungliga
biblioteket, Sthlm

186 a Djurgårdens IF, Sthlm
186 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
186 c Djurgårdens IF, Sthlm
187 a Jacob Forsell/Pressens Bild,

Sthlm
187 b Per Kagrell/Pressens Bild, 

Sthlm
187 c Rolle Rygin, Södertälje
188 a Åke Malmström/Pressens Bild,

Sthlm
188 b Jan Serenander, Sthlm
188 c Rolle Rygin, Södertälje
189 a Kenneth Jonasson/Pressens

Bild, Sthlm
189 b Johnny Graan/Pressens Bild, 

Sthlm
189 c Olle Lindborg/Kungliga bibliote

ket, Sthlm
190 a Bertil Ericsson/Pressens Bild,

Sthlm
190 b Jan Serenander, Sthlm
190 c Rolle Rygin, Södertälje
191 a Rolle Rygin, Södertälje
191 b Sören Karlsson/Pressens Bild,

Sthlm
192 a Rolle Rygin, Södertälje
192 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
192 c Örjan Björkdahl/Pressens Bild,

Sthlm
193 a Per Kagrell/Pressens Bild,

Sthlm
193 b Lasse Olsson/Kungliga bibliote

ket, Sthlm
194 a Carl-Erik Eriksson, Färentuna
194 b Carl-Erik Eriksson, Färentuna
194 c Carl-Erik Eriksson, Färentuna
195 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
195 b Expressen 30 juli 1976
195 c Jan Dusing/Pressens Bild,

Sthlm
196 Jan Collsiöö/Pressens Bild, 

Sthlm
197 a Bengt Almqvist/Pressens Bild,

Sthlm
197 b Pressens Bild, Sthlm
197 c Carl-Axel Palm, Sthlm
198 Lotta Blyckert, Sthlm
199 Knut-Göran Källberg/Pressens 

Bild, Sthlm
200 a Djurgårdens IF, Sthlm
200 b Djurgårdens IF, Sthlm
201 Sven-Erik Sjöberg/Pressens 

Bild, Sthlm
202 a UPI/Pressens Bild, Sthlm
202 b Martin Cleaver/Pressens Bild, 

Sthlm
202 c UPI/Pressens Bild, Sthlm
202 d Jacob Forsell/Pressens Bild,

Sthlm
203 a Network/Pressens Bild, Sthlm
203 b AFP/Pressens Bild, Sthlm
203 c AFP/Pressens Bild, Sthlm
203 d AFP/Pressens Bild, Sthlm
203 e Martti Kainulainen/Pressens 

Bild, Sthlm
203 / Lars Sjögren/Pressens Bild, 

Sthlm
203 g Pressens Bild, Sthlm
203 h Kurdgerillan/Pressens Bild,

Sthlm
204 a Arne Carlsson/Pressens Bild,

Sthlm
204 b Torbjörn Andersson/Pressens 

Bild, Sthlm
204 c Hans Dahlskog/Pressens Bild, 

Sthlm
204 d Torbjörn Andersson/Pressens 

Bild, Sthlm
204 e Anna Karemyr/Pressens Bild, 

Sthlm
204 / Hans Dahlskog/Pressens Bild,

Sthlm
205 a Jacob Forsell/Pressens Bild,

Sthlm
205 b Roger Turesson/Pressens Bild, 

Sthlm
205 c Katarina Lundblad/Pressens

Bild, Sthlm
206 a Jan Collsiöö/Pressens Bild,

Sthlm

206 b Folke Hellberg/Pressens Bild, 
Sthlm

206 c Bertil Ericson/Pressens Bild, 
Sthlm

206 d Hans T Dahlskog/Pressens 
Bild, Sthlm

206 e Jan Collsiöö/Pressens Bild,
Sthlm

207 a Kenneth Jonasson/Pressens
Bild, Sthlm

207 b Anders Holmström/Pressens 
Bild, Sthlm

207 c Roger Turesson/Pressens Bild, 
Sthlm

207 d Ingvar Andersson/Pressens 
Bild, Sthlm

207 e Lasse Olsson/Pressens Bild,
Sthlm

208 a Fredrik Funck/Pressens Bild,
Sthlm

208 b Jan Collsiöö/Pressens Bild,
Sthlm

209 Djurgårdens IF, Sthlm
210 a Djurgårdens IF, Sthlm
210 b Djurgårdens IF, Sthlm
211 a Pressens Bild, Sthlm
211 b Björn Tilly, Sthlm
212 a Claudio Bresciani, Sthlm
212 b Jan E. Carlsson/Pressens Bild,

Sthlm
213 Rolle Rygin, Södertälje
214 Rolf Söderberg/Pressens Bild, 

Sthlm
215 a Leif Engberg/Pressens Bild,

Sthlm
215 b Olle Seijbold/Pressens Bild,

Sthlm
216 a Ulf Sirborn/Pressens Bild,

Sthlm
216 b Sören Håkanlind/Pressens

Bild, Sthlm
217 Sven-Erik Sjöberg/Pressens 

Bild, Sthlm
218 a Jan Collsiöö/Pressens Bild,

Sthlm
218 b Kungliga biblioteket, Sthlm
219 a Jan Collsiöö/Pressens Bild,

Sthlm
219 b Djurgårdens IF, Sthlm
219 c Bernt Claesson/Pressens Bild,

Sthlm
220 a Rolle Rygin, Södertälje
220 b Rolf Söderberg/Pressens Bild,

Sthlm
221 a Leif Engberg/Pressens Bild,

Sthlm
221 b Kungliga biblioteket, Sthlm
222 a Kungliga biblioteket, Sthlm
222 b Pressens Bild, Sthlm
223 Göran Ärnbäck/Pressens Bild, 

Sthlm
224 a Djurgårdens IF, Sthlm
224 b Peter Berggren/Pressens Bild,

Sthlm
225 a Jan Dusing/Pressens Bild,

Sthlm
225 b Sven-Erik Sjöberg/Pressens

Bild, Sthlm
226 a Carl-Henrik Tillberg/Pressens

Bild, Sthlm
226 b Djurgårdens IF, Sthlm
226 c Tomas Oneborg/Djurgårdens

IF, Sthlm
227 a Björn Tilly, Sthlm
227 b Lasse Hedberg/Pressens Bild,

Sthlm
228 Djurgårdens IF, Sthlm
229 Anders Kallersand/Pressens 

Bild, Sthlm
230 a Pressens Bild, Sthlm
230 b Håkan Lindgren/Pressens Bild,

Sthlm
231 Anders Kallersand/Pressens 

Bild, Sthlm
233 Kenneth Hellman, Sthlm
234 Rolle Rygin, Södertälje 
234—235 Stadsarkivet, Sthlm
236 Claudio Bresciani, Sthlm
237 Pripps hockey star, Sthlm
239 Stockholms stadsmuseum
240 Stockholms stadsmuseum
241 a Stockholms stadsmuseum
241 b Arbetarrörelsens arkiv, Sthlm
242 a Kungliga biblioteket, Sthlm
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242 b Strindbergsmuseet
242 c Stockholms stadsmuseum
243 Stadsarkivet, Sthlm
244 a Kungliga biblioteket, Sthlm
244 b Theodor Modin/Fotografiska

museet, Sthlm
245 Theodor Modin/Stadsarkivet, 

Sthlm
246 Stadsarkivet, Sthlm
248 Stockholms stadsmuseum
249 Stadsarkivet, Sthlm
251 Stockholms stadsmuseum
252 a Stockholms stadsmuseum
252 b Stockholms stadsmuseum
253 Stockholms stadsmuseum
254 a Stockholms stadsmuseum
254 b Stockholms stadsmuseum
255 Stockholms stadsmuseum
256 a GW Brunstedt/Strindbergs

museet, Sthlm
256 b Kungliga biblioteket, Sthlm
256 c Stockholms stadsmuseum
257 a Stockholms stadsmuseum
257 b Stockholms stadsmuseum
258 a Stockholms stadsmuseum
258 b Stockholms stadsmuseum
259 a Stockholms stadsmuseum
259 b Stockholms stadsmuseum
260 Stockholms stadsmuseum
261 a Stockholms stadsmuseum
261 b Stockholms stadsmuseum
262 a Djurgårdens IF, Sthlm
262 b Stockholms stadsmuseum
263 Stockholms stadsmuseum
264 Stadsarkivet, Sthlm
265 Stadsarkivet, Sthlm
266 Djurgårdens IF, Sthlm
267 Fredrik Funck/Pressens Bild, 

Sthlm
268 Kungliga biblioteket, Sthlm
269 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
269 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm 
270—271 Stadsarkivet, Sthlm
271 a Kungliga biblioteket, Sthlm
271 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
273 a Kungliga biblioteket, Sthlm
273 b Kungliga biblioteket, Sthlm
274 a Kungliga biblioteket, Sthlm
274 b Djurgårdens IF, Sthlm
275 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
276 Lisbeth Kellerstam, Sthlm
277 Djurgårdens IF, Sthlm
278 Erich Sterning/Pressens Bild, 

Sthlm
279 a Olle Seijbold/Pressens Bild,

Sthlm
279 b Annica Karlsson/Pressens Bild,

Sthlm
280 a Aina Ekvall, Sthlm
280 b Örjan Björkdahl/Pressens Bild,

Sthlm
281 a Bertil Norberg/Fotografiska

museet, Sthlm
281 b Stadsarkivet, Sthlm
282 a Djurgårdens IF, Sthlm
282 b Aina Ekvall, Sthlm
283 a Djurgårdens IF, Sthlm
283 b Djurgårdens IF, Sthlm
284 Djurgårdens IF, Sthlm
285 Pressens Bild, Sthlm
286 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
287 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
287 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
288 a Pressens Bild, Sthlm
288 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
288 c Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
289 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
289 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
289 c Djurgårdens IF, Sthlm
290 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
290 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
291 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
292 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
292 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm

293 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 
Sthlm

294 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 
Sthlm

295 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 
Sthlm

296—297 Esselte kartor, Sthlm
298 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
298 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
298 c Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
299 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
299 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
300 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
300 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
301 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
301 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
303 a Djurgårdens IF, Sthlm
303 b Svenskt Fotoreportage, Sthlm
304 Djurgårdens IF, Sthlm
305 a Djurgårdens IF, Sthlm
305 b John Andersson/Pressens Bild,

Sthlm
306 a John Eriksson, Sthlm
306 b Pressens Bild, Sthlm
307 Djurgårdens IF, Sthlm
308 a Tecknar-Anders, Sthlm
308 b John Eriksson, Sthlm
309 Kungliga biblioteket, Sthlm
312 a Pressens Bild, Sthlm
312 b Djurgårdens IF, Sthlm
313 Kungliga biblioteket, Sthlm
314 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
314 b Fotografiska museet, Sthlm
315 a Djurgårdens IF, Sthlm
315 b Djurgårdens IF, Sthlm
316 a Djurgårdens IF, Sthlm
316 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
317 a Djurgårdens IF, Sthlm
317 b Lena Larsson, Sthlm
318 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
319 a Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
319 b Lena Larsson, Sthlm
320 Ingemar Berling/Pressens Bild, 

Sthlm
321 a Djurgårdens IF, Sthlm
321 b Djurgårdens IF, Sthlm
322 a Lennart Öberg, Sthlm
322 b Sven-Erik Sjöberg/Pressens

Bild, Sthlm
323 a Pressens Bild, Sthlm
323 b Stig A. Nilsson/Pressens Bild, 

Sthlm
323 c Lena Larsson, Sthlm
324 a Nisse Petersson, Sthlm
324 b Nisse Petersson, Sthlm
324 c Dan Lindhe/Djurgårdens IF,

Sthlm
325 a Nisse Petersson, Sthlm
325 b Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
325 c Håkan Lindgren/Pressens Bild,

Sthlm
326 a Nisse Petersson, Sthlm
326 b Nisse Petersson, Sthlm
327 a Pressens Bild, Sthlm
327 b Pressens Bild, Sthlm
328 a Stadsarkivet, Sthlm
328 b Roger Turesson/Pressens Bild,

Sthlm
329 Stadsarkivet, Sthlm
330 Stadsarkivet, Sthlm
331 Stadsarkivet, Sthlm
333 a Kungliga biblioteket, Sthlm
333 b Gertrud Olsson, Sthlm
334 a Kungliga biblioteket, Sthlm
334 b Gertrud Olsson, Sthlm
335 Birgitta Westrig, Sthlm
337 a Svenskt Fotoreportage, Sthlm
337 b Djurgårdens IF, Sthlm
338 a Gertrud Olsson, Sthlm
338 b Gertrud Olsson, Sthlm
338 c Djurgårdens IF, Sthlm

339 a Djurgårdens IF, Sthlm
339 b Kungliga biblioteket, Sthlm
340 Gertrud Olsson, Sthlm
341 Håkan Lindgren/Pressens Bild, 

Sthlm
342 a Gertrud Olsson, Sthlm
342 b Djurgårdens IF, Sthlm
342 c Olle Seijbold/Pressens Bild, 

Sthlm
342 d Rolle Rygin, Södertälje
343 Kungliga biblioteket, Sthlm
344 a Djurgårdens IF, Sthlm
344 b Djurgårdens IF, Sthlm
345 Kungliga biblioteket, Sthlm
346 Lennart Öberg, Sthlm
348 Kenneth Hellman, Sthlm
349 Djurgårdens IF, Sthlm
350 a Stadsarkivet, Sthlm
350 b Pressens Bild, Sthlm
352 Djurgårdens IF, Sthlm
353 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
354 a Kenneth Hellman, Sthlm
354 b Kenneth Hellman, Sthlm
355 Kenneth Hellman, Sthlm
356 a Kenneth Hellman, Sthlm
356 b Kenneth Hellman, Sthlm
357 Sven-Erik Sjöberg/Pressens 

Bild, Sthlm
358 Kenneth Hellman, Sthlm
359 Hans Stelius, Borlänge
360—361 KW Gullers, Sthlm
361 KW Gullers, Sthlm
363 Skåne reportage, Malmö
365 Bror Haars, Malung
366 Djurgårdens IF, Sthlm
368 Olle Seijbold/Pressens Bild, 

Sthlm
369 Djurgårdens IF, Sthlm
370 Djurgårdens IF, Sthlm
371 Reportagebild, Sthlm
372 Sven-Erik Sjöberg/Pressens 

Bild, Sthlm
373 Jan Collsiöö/Pressens Bild, 

Sthlm
375 Djurgårdens IF, Sthlm
376 Stadsarkivet, Sthlm
377 Djurgårdens IF, Sthlm
378 Erich Sterning/Pressens Bild, 

Sthlm
379 Jan Dusing/Pressens Bild, 

Sthlm
380 Arne Jönsson/Pressens Bild, 

Sthlm
381 Pressens Bild, Sthlm
383 Pressens Bild, Sthlm
384 Bernt Claesson/Pressens Bild, 

Sthlm
385 Pressens Bild, Sthlm
387 Sally Hedjerson, Nacka
388 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
389 Pressens Bild, Sthlm
390 Pressens Bild, Sthlm
391 Arne Blomqvist, Sthlm
392 Ingemar Berling/Pressens Bild, 

Sthlm
393 a Pressens Bild, Sthlm
393 b Olle Seijbold/Pressens Bild,

Sthlm
394 Djurgårdens IF, Sthlm
395 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
397 Hasse Persson/Pressens Bild, 

Sthlm
398 Djurgårdens IF, Sthlm
399 Dan Lindhe, Sthlm
400 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
401 John Eriksson, Sthlm
402 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
404 Bertil Norberg/Pressens Bild, 

Sthlm
405 Ingvar Svensson/Pressens 

Bild, Sthlm
406 Djurgårdens IF, Sthlm
408 Jan Dusing/Pressens Bild, 

Sthlm
409 Pressens Bild, Sthlm
410 Stadsarkivet, Sthlm
411 Jan Holmlund/Pressens Bild, 

Sthlm
412 Dan Lindhe/Djurgårdens IF, 

Sthlm
413 Pressens Bild, Sthlm
415 Matz Netzlander/Pressens Bild, 

Sthlm

417 Pressens Bild, Sthlm
418 Stadsarkivet, Sthlm
419 Svenskt Fotoreportage, Sthlm
420 Pressens Bild, Sthlm
422 Pressens Bild, Sthlm
424 Jan E. Carlsson/Pressens Bild, 

Sthlm
425 Lennart Öberg, Sthlm
426 Stadsarkivet, Sthlm
427 Lennart Öberg, Sthlm
428 Pressens Bild, Sthlm
429 Jens Öhling, Sthlm
431 David Helgerud, Sthlm
432 Djurgårdens IF, Sthlm
433 Djurgårdens IF, Sthlm
434 Djurgårdens IF, Sthlm
446 Björn Drejber, Sthlm
452 Stig Kenne, Sthlm
453 dpa/Pressens Bild, Sthlm
Försättsblad Dan Lindhe/Djur

gårdens IF, Sthlm
Eftersättsblad Dan Lindhe/Djur

gårdens IF, Sthlm

Vi har i mesta möjliga mån kon
trollerat uppgiften om vem som 
äger en bild.
Skulle någon felaktighet ändå ha 
uppstått, kontakta redaktionen.
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Djurgårdens Idrottsförenings första sekel löper parallellt med den moderna 
idrottens genombrott och utveckling i Sverige. Föreningen har alltid stått i 
händelsernas centrum. Som vinnare och förlorare. Som omdebatterad nyda
nare. Som hemvist för många av svenskarnas mest älskade idrottshjältar.

Varför fick Sven Tumba bära smeknamnet Norgehjälpen?

Vilken roll spelar norska militärer för Djurgårdens IF?

Var August Strindberg djurgårdare?

Varför måste Pontonjärgatan 33, Linnégatan 89, Döbelnsgatan 97 och Ringvägen 16 omgåen
de kulturminnesmärkas?

Vem är större än både Alan Ladd och Buddy Holly, enligt Ulf Elfving?

Hur många djurgårdare fanns i det femmannalag som vann OS-guld i värja i Montreal 1976?

I vilken idrott drabbade Djurgårdens IF och AIK samman redan 1893?

Vad hände järnkaminen Tommy Berggren när han övergav ölet för grönsakerna?

Vilken pingisspelare servade som en betänksam grävskopa, enligt Bengt Grive?

Vad gjorde sexårsdagen till Torbjörn Säfves lyckligaste födelsedag?

Vem vann klassiska ishockeylandskampen Japan—Djurgården i Tokyo 1953?

Vilken ishockeytränare hade huggormssoppa på picknickmenyn?

Vem var Lars-Gunnar Björklunds brottningslärare inför OS-debuten 1960?

Vilken lagkamrat slog ut Lasse Björns tänder under en VM-match 1959?

Vad symboliserar DIF-sköldens färger gult, rött och blått?

Vad tog Jens Öhling med sig från ICA på Stagneliusgatan utan att betala?

Hur såg Tommy Engstrands himmel ut efter SM-guldet i fotboll 1955?

Vad är det för likhet mellan Sven Tumba och Muhammad Ali, enligt Ernst Brunner?

Vilken DIF-prinsessa beundrades av Frank Sinatra i London 1949?

Hur vill Per Gunnar Evander förändra bilden av Knivsta Sandberg som fotbollsspelare?

I det 57 personer starka skrivarlag som DIF ställer upp i denna festskrift finns 
sportjournalister, radio/TV-medarbetare, poeter, romanförfattare, dramati
ker, kulturdebattörer, ekonomijournalister, forskare och nöjesskribenter. I 
samspel med det rika illustrationsmaterialet visar skribenterna oss läsare den 
brokiga bilden av en vital 100-åring — Djurgårdens Idrottsförening.
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