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Derbyts paroll: Dom ska ha stryk!
Om det inte finns något annat, som lockar den kräsna fot
bollspubliken, så finns det något som heter derbyn och då i 
första hand tvillingderbyt mellan årsbröderna i Djurgården 
och AIK. Bägge klubbarna kom till världen 1891 och bodde 
från början på var sin sida om Djurgårdsbron. Det räckte 
till för att ett slags rivalitet skulle uppstå. När Djurgården 
sedan utökade sitt livsområde till att omfatta även Öster
malm, blev det inte mindre hårda förvecklingar mellan de 
båda parterna. AIK var aristokraterna och Djurgården upp
stickarna, vilka skulle ha stryk. Mellan alla hårda smällar 
knöts dock även vänskapsband, och det är inte för mycket 
sagt, att de båda tvillingklubbarna umgås under de mest 
kordiala former. Utom när man trampar in på varandras 
jaktmarker och värvar fel villebråd ....

Det är skönt att dom finns, men stryk skall dom ha . . .
Så lyder parollen inom båda klubbarna. Dom hatar var

andra på planen men kan umgås relativt fredligt vid sidan 
om. Då är det mera supporterskarorna som drabbar sam
man i efterverkningarna till en het match.

Det är på derbyna som de stockholmska klubbarna någor
lunda kan finansierna sin verksamhet. Då kommer storpubli

forts. sid. 6
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forts. fr. sid. 3
ken. Gärna skulle man se att de allsvenska matcherna skars 
ned till att endast omfatta derbyn. Givna pengamatcher.

Ett så radikalt grepp är givetvis bara fantasier. Man får 
dras även med ”vanliga” matcher mot andra allsvenska kol
legor, och dessa är ju rätt nyttiga att ha att plocka poäng på 
och därmed rädda det egna skinnet.

Ett derby mellan Djurgården—AIK innebär komprimerad 
stämning oavsett var lagen ligger i tabellen, men det säger 
sig självt, att dagens rätt dystra läge inte åstadkommer den 
rusning till läktarna som i fornstora dar. Om AIK plötsligt 
lyckades med konststycket att lägga sig i serieledningen och 
Djurgården också lyckades trolla sig upp i närheten, då kun
de Råsunda åter få uppleva något av det Ullevi genom 
Göteborgs Änglars försorg åstadkommit.

Nu är både Djurgården och AIK emellertid på väg och 
får man bara behålla sina spelare friska och hela kan publi
ken räkna med något mer än kämpatag. Kanske s. k. glad
fotboll, champagnefotboll.

För kvällen är emellertid mest att räkna med kämpatag. 
En sån här match hatar båda parter att förlora. Djurgården 
fick på skallen med hela 5—0, när man möttes senast i hös
tas. Det måste svida i skinnet alltjämt. Om det nu hjälper?
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För 60:e gången
Första gången AIK och Djurgården möttes i en allsvensk 
match inträffade under säsongen 1927—1928. Det blev en 
match, som mest hela tiden handlade om ”benkrossning” 
och för detta kunde — om man läser gamla gulnade tid
ningsreferat — i första hand AIK lastas. Djurgården gav 
naturligtvis igen och bårbärarna hade en önskedag . . . Mat
chen slutade omsider med 3—3.

Det skulle dröja länge, innan Djurgården vann sin första 
historiska seger över AIK. Säsongen 1950—1951 var det 
äntligen dags. Det stod 1—1 ännu i sista minuten, då Tum
ba-Johansson kom fram på vänsterkanten och med ett dröm- 
skott placerade segerbollen i AIK:s mål.

Totalt har tvillingklubbarna mötts i 59 allsvenska matcher. 
Det blir alltså den 60:e drabbningen i dag.

AIK har vunnit 13 hemmamatcher och 11 bortamatcher. 
Djurgården har vunnit hemma 11 gånger och borta 6 gång
er. Oavgjort har man nöjt sig med 18 gånger.
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Bäste man på plan får DN-buckla
Som extra krydda på arvfiendedusterna i fotboll mellan 
AIK och Djurgården har under senare säsonger införts nå
got som heter DN:s fotbollscup. Det är en stor silverpokal 
uppsatt att tillfalla den som av en jury från tidningen be
dömes ha varit bäste man på plan. Det är ingen överdrift 
att påstå, att denna utnämning bidragit till att få extra fart 
på matcherna. Förteckningen över dem, som haft nöjet bli 
nominerade till bäste man på plan, vittnar också om att det 
ofta varit gamla bataljhästar, som skärpt sig alldeles oerhört 
och därmed bidragit till sitt lags segrar. I allmänhet har 
nämligen ”bäste man på plan” kunnat hittas i det segrande 
laget.

Vem står i tur i kväll att inför juryns allvisa granskning 
få framträda som matchens suverän och avgörande man?

Här de föregående DN-vinnarna:
1968: Stig ”Särna” Åkerström och Jan ”Lillen” Svensson, 

båda Djurgårdare.
1969: Kurt Andersson, AIK, Dan Brozokoupil, Djurgår

den.
1970: Hans Nilsson, Djurgården, Owe Ohlsson, AIK.
1971: Dag Szepanski, AIK, Tommy Berggren, Djurgården 
1972: Sven Lindman, Djurgården, Rolf Zetterlund, AIK. 
1973: Harry Svensson, Djurgården, Yngve Leback, AIK. 
1974: Christer Johansson och Yngve Leback, båda AIK. 
1975: Harry Svensson, Djurgården, Jan-Olof Wallgren, 

AIK.
1976: Per-Arne Wahlstedt, Claes Marklund, båda AIK.
Ett olycksfall i arbetet gjorde att fel nr 12 fick pokalen i 

vårmatchen. Både Wahlstedt och Perra Lövfors i Djurgår
den hade nr 12 och när Lövfors skulle nomineras slog det 
knut på högtalarna . . . Annars har juryn klarat sig hyggligt.
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Länge sedan sist
Det var länge sedan AIK vann något allsvenskt guld. Det 
hjälpte inte att gamle elegante lagledaren Herbert ”Banken” 
Ohlsson i AIK år efter år ”kände gulddoft i näsborrarna”. 
I sista stund blåste doften bort och det blev inte något guld.

Säsongen 1931—32 vann AIK sitt senaste guld, och med 
tanke på att Djurgården vunnit guld 1955, 1959, 1964 och 
1966 borde det naturligtvis vara på tiden för Svartingarna 
att visa om någon gulddoft skall infinna sig i fortsättningen.

Under 1970-talet var placeringarna i tabellen mest blå
randiga fram tills Djurgården åkte på en 11:e plats i fjol:

Djurgården: AIK:
1970: 3:a 9:a
1971: 4:a 7:a
1972: 7:a 2:a
1973: 3:a 5:a
1974: 8:a 2:a
1975: 3:a 5:a
1976: ll:a 7:a
Under 7 säsonger: 39:a 37:a
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Sex års facit
De senaste sex säsongerna har gett dessa siffror:

1971: Djurgården—AIK 1—2
AIK—Djurgården 0—1

1972: Djurgården—AIK 1—2
AIK—Djurgården 1—1

1973: Djurgården—AIK 0—4
AIK—Djurgården 0—3

1974: Djurgården—AIK 0—2
AIK—Djurgården 3—2

1975: Djurgården—AIK 0—0
AIK—Djurgården 1—2

1976: Djurgården—AIK 1—1
AIK—Djurgården 5—0

1973 var det stora omkastningens år. Först klappade AIK 
till Djurgården med 4—0, varpå Djurgården tog revansch 
med 3—0. Största förlusten svider ännu i Djurgårdens skinn 
från i fjol, då AIK körde över blåränderna med 5—0.

Låt inte lura dej!
En verkligt efterfrågad vara är Djurgårdens olika souvenirer, 
klubbmärken, T-shirts, halsdukar, mössor och allt möjligt. 
För att du skall vara garanterad en äkta vara — låt inte lura 
dig att köpa var som helst utan köp direkt hos Djurgården 
i våra souvenirstånd vid matcherna på Stadion och på Rå
sunda och i sportshopen hos NK. Givetvis kan du även köpa 
i vår klubblokal på Stadion. Varning alltså för att köpa hos 
märkesjobbare och andra, vilka det vimlar av. Hos dem får 
du inte den äkta varan. Köp direkt hos din förening eller 
på NK, som vi har avtal med.

15



Vadå?
Tom i bollen 
av sprit..?

-att dricka litet mindre 
och må mycket bättre

SYSTEMBOLAGET





Matcherna fram till i kväll
Så här har Djurgården och AIK spelat sina matcher fram 
till i kväll:
DJURGÅRDEN: —Landskrona (h) 1—2

—Sundsvall (b) 0—2 
—Norrköping (h) 0—0 
-—Kalmar (b) 1—3 
—Öster (b) 0—0 
—Göteborg (h) 4—0 
—Derby (h) 2—1 
—Örebro (b) 2—2

AIK: —Göteborg (b) 1—1 
—Öster (h) 2—1 
—Halmstad (b) 1—1 
—Malmö FF (h) 1—1 
—Derby (b) 0—1
—Hammarby (h) 0—3 
—Landskrona (b) 2—0 
—Sundsvall (h) 2—2

Dagens matchboll
Särskilt i derbymatcher är det viktigt, att själva fotbollen är 
en kvalitetspjäs. Den matchboll, som i kväll sätts igång från 
mittpunkten av Sven Dahlqvist i AIK — alternativt Tommy 
Berggren i Djurgården — har sitt ursprung från den neutra
la kommunen Lidingö. Där har bollen inhandlats av Thern
lunds Herrekipering och donerats till matchen i förhoppning 
att bollen skall gå de rätta vägarna. Vilka dessa vägar som 
är de önskade av donatorn undandrar sig helt vårt bedö
mande, men visst ligger Lidingö i nära kontakt med Kungl. 
Djurgården . . .
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För första gången
För första gången finns Gunnar Nordahl inblandad i ett 
allsvenskt derby mellan arvfienderna Djurgården—AIK. 
Den gamle kanoniären har ju i år tagit hand om AIK och 
upplever därmed en ny fas i sitt händelserika liv. Att vara 
tvungen att välja sida i ett laddat derby och därtill ha an
svaret för att det går åt rätt håll — detta blir som sagt något 
nytt för Gunnar på de stockholmska breddgraderna. Men 
han har vanan inne från tidigare engagemang.

Gunnar hade tidigare sex klubbar avverkade, innan han 
hamnade hos AIK. Efter att ha slutat sin otroliga internatio
nella fotbollskarriär i Italien, kom han till Sverige och gjorde 
tränardebut hos Karlstad. Steget var därifrån inte långt till 
Degerfors, och sedan följde i tur och ordning Norrköping, 
Saab, Sleipner och Öster. Nu handlar det alltså om AIK. 
Säsongen började lovande, grabbarna tände som aldrig förr
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på Gunnar och allt såg ut att bli en succés. Då slog ödet till 
genom att Gunnar hastigt insjuknade. Nu är han emellertid 
tillbaka med välgångsönskningar från alla hans många vän
ner i hela fotbolls-Sverige.

”Har tänkt mig fyra år till som tränare. Sedan är jag 60 
år, och det är en lämplig ålder att pensionera sig vid”, säger 
Gunnar.

Kronprins i landslaget
En djurgårdare i en landslagstrupp — det är numera inte 
vardagsmat. En gång på tiden var det gott om djurgårdare 
i landslagen, med namn som Knivsta, Sigge Parling, Jompa 
Eriksson, Arne Arvidsson, Ronney Pettersson, Hasse Jepp
son m. fl. Nu är det sällsynt, att Åby-Ericson hittar något 
användbart över huvud taget i den stockholmska fotbolls
världen. Därför kom det som en stor överraskning att Anders 
Grönhagen blev nominerad till landslagstruppen.

Kanske var det lika stor överraskning för AIK att deras 
slitstarke Göran Göransson nåddes av en inbjudan till sam
ma trupp från Åby. Medan Anders Grönhagen varit med 
förr, så är det för Göran första gången även om han känt 
sig för sju gånger i U-landslaget.

Göran Göransson skrev sin första fotbollshistoria i DN:s 
skolturnering om Kronprinsens pokal, när han för fem år 
sedan förde S:t Jacobi gymnasium i Vällingby till årets mäs
tartriumf. Han var kapten och skarpskytt i skollaget och 
största orsaken till att den i sådana sammanhang okända 
skolan fick sitt namn inskrivet i Kronprinsens historia.

För att det inte skall komma fram ytterligare fynd ur skol
fotbollen har denna traditionsrika turnering — började 1914 
— lagts i malpåse. Det är fult att spela fotboll när man går 
i gymnasiet. Då skall man möjligen hålla sig i gång med 
basket.
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Fyra omgångar kvar
Efter dagens matcher återstår fyra omgångar i allsvenskan, 
innan det blir dags att ta en kortare semester. Den 31 juli 
kör höstomgången i gång. Djurgårdens första höstmatch 
spelas borta i Halmstad den 3 augusti.

För Djurgården återstår nu på vårkanten dessa matcher:
12 juni: — Elfsborg (b)
19 juni: — Malmö FF på Stadion (h)
22 juni: — Hammarby på Råsunda (b)
29 juni: — Halmstad på Råsunda (h)

Djurgården och Slottet
Det vet ju alla att Djurgården har de bästa relationer med 
kungliga familjen alltsedan den dag, då Prins Wilhelm var 
med i seklets början som aktiv backhoppare och gjorde fina 
resultat i en tävling utanför Skansenhöjderna vid Sirishov. 
Sedan har förbindelserna blivit ännu bättre och i dag är 
Kung Carl XVI Gustaf ständig medlem i föreningen.

Varför vi drar fram detta beror på att när Djurgården 
var på träningsläger i England i våras härbärgerades truppen 
på ett gammalt fint slott. Detta blidar nu bakgrund till ett 
väldigt färgfoto, som vem som helst kan tillhandla sig vid 
matcherna. Slottsbilden ingår i en s. k. ”poster”, som efter 
en engelsk idé skapats för att efterkomma ett länge känt 
behov hos supportrarna att få ett konstverk att sätta upp 
hemma på väggen . . .

I ”postern” finns allt om spelarna och allt om Djurgården 
att båda i dag och i forna tider. 10 kronor är otroligt billigt 
för allt detta. Köp och läs!
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Skall det bli seriefinal?
När serieprogrammet skall fastställas siktar programmakar
na alltid på en viss match som guldfinal. Hur man siktat 
denna gång är svårt att bedöma i dagens läge, men varför 
inte tro, att man gjort en dubbelgardering med att ”låsa” 
två matcher, nämligen:

Elfsborg—Malmö 
Landskrona—Öster

Ett och annat talar för att även matchen AIK—Halmstad 
kan få betydelse för medalj fördelningen. Djurgården reser 
till Norrköping förmodligen utan att något lag har annat än 
den drömmen med sig att kontraktet skall vara grejat.

Djurgården—AIK

Namn Halvtid Full tid

— —

— —

•— —

— —
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Allsvenska situationen
Elfsborg 8 3 4 1 13— 8 10
Malmö 8 3 4 1 9— 7 10
Kalmar 8 4 2 2 8— 6 10
Göteborg 8 3 4 1 12—11 10
Norrköping 8 3 3 2 11—12 9
Landskrona 8 3 2 3 9— 9 8
AIK 8 2 4 2 9—10 8
Hammarby 8 3 1 4 10— 9 7
Djurgården 8 2 3 3 10—10 7
Sundsvall 8 3 1 4 13—14 7
Örebro 8 2 3 3 7— 8 7
Öster 8 2 3 3 3— 4 7
Halmstad 8 1 4 3 9—10 6
Derby 8 2 2 4 3— 8 6

4 mål: Thomas Ahlström, Elfsborg, Tommy Svensson, do, 
Reine Almqvist, Göteborg, Billy Ohlsson, Hammarby, Mats 
Aronsson, Landskrona. 3 mål: Yngve Leback, AIK, Sten 
Dahlkvist, do, Anders Grönhagen, Djurgården, Olle Nordin, 
Göteborg, Gert Hellberg, Norrköping, Staffan Isaksson, 
Sundsvall.
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Mesta publiken
Även om det alltjämt är mycket folk på tvillingklubbarnas 
derbyn har det varit tider med betydligt bättre publiksiffror. 
Rekordet härrör sig från vårmatchen 1967, då 44.130 per
soner betalade sig in genom vändkorsen på Råsunda.

Fjolårets två derbyn sågs av 22.121 resp. 22.905.
Även derbyna mot Hammarby upplevde AIK och Djur

gården som publika godbitar, men vid sidan härav fanns det 
matcher med bottenpublik. AIK hade bara 2.661 mot Kal
mar, Djurgården räknade in knappa 1.190 mot Örebro. 
Absolut sämsta publiksiffra: 713 mellan Sundsvall—Örgryte.
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AIK-president mognade på 1 år ...
Fotbollsriksdagen gör nu för tiden inte mycket väsen av sig. 
Alla beslut är egentligen fattade när de många ombuden sit
ter på plats i sina bänkar i gamla Riksdagshuset. 1976 do
minerades årsmötet av ett nappatag mellan distriktens folk 
och storfotbollens folk. Dessa senare ville ha in en allsvensk 
representant i förbundsstyrelsen, men bara något enstaka di
strikt fann förslaget välmotiverat. Det blev alltså nej efter
som det är distrikten, som har all makten. Lennart Johans
son, ordföranden i AIK, fick därmed kalla handen.

Men si — det behövdes bara ett år för distrikten att tänka 
om i denna angelägenhet. Vid senaste årsmötet åkte Lennart 
in som en stormvind. Inte en viskning av motstånd. Och då 
var det ändå samme Lennart Johansson.

Nu har AIK-ordföranden varit i gång några månader 
med förbundsuppdrag och etablerat sig i kretsen. I motsats 
till de flesta ombud, som nu valde honom, är Lennart ingen 
by-tänkare. Han jobbar efter de stora linjerna och var alltså 
en förstärkning för förbundet. Detta har distriktspåvarna 
väldigt svårt att tänka sig och därför är det som regel tum
men ner för aldrig så duktiga ledare med ursprung från stor
klubbarna.

För sjöbjörnar
Om du absolut skall ut på sjön, så åk med Djurgårdsfärjor
na. Vill du ännu längre ut på sjön på de stora vattnena alltså 
så åk med Ålandslinjen. Känns igen på att de har sina båtar 
målade i Djurgårdens färger, blått, gult och rött.

Har du tur kan du för övrigt få åka gratis tur och retur 
till Åland. På dagens program lottas det nämligen ut 10 
biljetter av Ålandslinjens rederi. Passa på och köp. Turen 
till Åland så här i sommartid är en upplevelse.
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LAGUPPSTÄLLNINGAR

1 Björn Alkeby
9 Håkan Stenbäck
7 Sven Lindman
5 Birger Jakobsson 

17 Jörgen Lindman 
14 Vito Knezevic
6 Curt Olsberg

10 Kjell Samuelsson

3 Tommy Berggren
8 Anders Grönhagen 

13 Kjell Karlsson
11 Björn Carlsson 
16 Lars Stenbäck
2 Per Sandberg

12 Roger Lindewall

22 Leif Karlsson
2 Göran Åberg
3 Claes Marklund
5 Lars Carlsson
6 Tom Källström
8 Börje Leback
7 Göran Göransson

14 Björn Lundberg
12 Sven Dahlqvist

11 Yngve Leback
15 Ove Rübsamen
16 Bo Pettersson 
18 Kjell Granqvist
9 Sanny Åslund

17 Anders Åslund 
13 Stefan Wallén 
23 Rolf Larsson

Domare: Erik Fredriksson, Tidaholm. Linjemän: Åke Bennermo, Järfälla (röd flagga) och Lennart Netz, Vällingby (gul flagga)

Tidningen som vägar

Djurgården • ljus- och mörkblårandig tröja, blå byxor AIK • svart tröja, vita byxor

FlB

aktuellt



Rapportsystemet
DJURGÅRDEN — AIK: 

A Malmö FF—Hammarby
B Göteborg—Elfsborg
C Norrköping—Landskrona
D Halmstad—Derby
E Öster—Örebro
F Sundsvall—Kalmar
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Nästa omgång
Det blir 10 dagars frist fram till nästa allsvenska omgång i 
och med att VM-kvalet mellan Sverige—Schweiz kommer 
emellan här på Råsunda den 8 juni. Sedan kör allsvenskan 
igång igen den 12 juni med sin 10:e omgång. Djurgården 
spelar då borta mot Elfsborg i Borås.

Här är programmet i sin helhet:
Derby—Öster
Elfsborg—Djurgården 
Hammarby—Halmstad 
Kalmar—Malmö FF
Landskrona—Sundsvall
Örebro—Göteborg

Dagen därpå, den 13 juni, möts AIK—Norrköping.

Straffsparkar
Om det inte regnar småspik i kväll och Råsundas gräsmatta 
står under vatten, så kommer det att bli ett stort publik
nummer i halvtidspausen i form av straff sparkläggning mel
lan AIK:s och Djurgårdens slocknade stjärnor. Så slocknade 
är de nämligen inte, att de glömt konsten att sätta en stra
mare i mål.

Djurgårdens mål försvaras av Arne Arvidsson och i AIK:s 
mål är det meningen, att Arne Lundqvist skall få det hett 
om öronen.

Straffsparkarna läggs av:
Djurgården: Jompa Eriksson, Leffe Skiöld och Inge Karls

son.
AIK: Garvis ”Raka spåret” Henry Carlsson, Bäckis Jans

son och Jimpa Nildén.
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En man för proffsfotboll?
Ibland går det undan med upphöjelsen. Det behövdes bara 
att Anders Grönhagen kom tillbaka i Djurgårdens anfall 
och fick detta att fungera mot Göteborgs Änglar (4—0) för 
att han skulle hamna under förstoringsglaset och strax bli 
en man för Åbys landslag. Han fick också göra ett inhopp 
mot Norge i andra halvlek och ha en fot — ja en tå i varje 
fall — med i förspelet till matchens enda mål.

Egentligen var det meningen att Thomas Ahlström skulle 
slå igenom i denna landskamp. I förspelet berättades det att 
en del talangscouter från Västtyskland skulle sitta på läktar
na med proffskontrakt i portföljerna. Alltså var det hans livs 
match. Ahlström visste om möjligheterna och ställde upp 
med ett väldigt tryck på axlarna. Och så gick det som det 
gick. De västtyska kunskaparna plockade aldrig fram något 
proffskontrakt.

Men dagen därpå fick man i stället läsa, att nu var tiden 
mogen för Anders Grönhagen. Proffsklubbarna hade flyttat 
över sin uppmärksamhet på djurgårdaren. Nu var han i 
riskzonen. Det går väldigt fort med nyhetsleveranserna till 
sportspalterna. Varför tända alla dessa förhoppningar, när 
verkligheten är en annan. Även i de fall en svensk spelare 
får ett proffskontrakt, dröjer det ju inte länge förrän de 
klagar över att de får sitta på reservbänken och blir utfrysta 
ur gemenskapen. Hem, hem till gamla Sverige är allt de då 
önskar sig . . .

Lyckans ostar ...
På våra tidigare Djurgårdsprogram har vi lottat ut ett antal 
fina ostar, men i dag meddelar vår ost-mästare att det inte 
blir någon utlottning. Det finns ju andra smörgåspålägg att 
trösta sig med. Vi kommer emellertid tillbaka med mera ost 
till härnäst. Då kan du bli en av lyckans ostar. Var vid gott 
mot. Ät leverpastej så länge.
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Svenska cupen
Öster blev årets svenska cupmästare — 1—0 mot Hammarby 
på Söderstadion — och får nu spela i Europacupen för 
klubblag. Nästa år kan det bli t. ex. Emmaboda, som repre
senterar i Europacupen. Smålänningarna gick i varje fall 
vidare i den första omgången.

Till 2:a omgången i cupen har nu även allsvenskarna lot
tats in. Djurgården möter i sin första match Hofors på 
bortaplan. Djurgården har tidigare stiftat bekantskap med 
Hofors i samband med att man kvalade sig kvar i allsvensk 
ishockey för några år sedan och då också höll på att gå på 
en mina. Varning till fotbollsgänget att inte underskatta 
Hofors alltså!
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Dom dömer Djurgården
I sina närmaste allsvenska matcher får Djurgårdens folk 
stifta bekantskap med domare från bl. a. Kvissleby, Marma
verken och Lidköping. Dessa domherrar är utvalda:

—Elfsborg (b): Bo Sandin, Marmaverken
—Malmö FF (h): Roland Nyström, Linköping
—Hammarby (b): Göran Lundberg, Uppsala
—Halmstad (h): Alf Håkansson, Lidköping.
När serien vänder och Djurgården möter Halmstad borta 

den 3 augusti är det Sven-Erik Grönlund från Kvissleby som 
dömer. Denna ”by” ligger i Medelpad, och domaren får 
alltså sin verkliga långresa. Badvattnet i Halmstad och Tylö
sand gör nog att han står ut med resestrapatserna.
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”Ryssen” tillbaka
Om AIK:s lagledning släpper in Ove Rübsamen i kvällens 
derby är det inte första gången han spelar i sådant samman
hang på Råsunda. Men förra gången spelade han i Djur
gården mot AIK. Det är snart tre år sedan, och ”Ryssen”, 
som han kallades, var inte sen att klämma in ett av Djur
gårdens mål.

Senare upptäckte han att det var skönare att varva ner 
och återvände till Helenelund utan vidare tankar på att 
etablera sig igen i storfotbollen. Men AIK:s talangscouter 
har fint väderkorn. De spanade upp honom och övertalade 
honom att köra igång igen. Då rynkade man på näsan hos 
Djurgården, ty i enlighet med den antivärvningspakt man 
håller sig med skulle Rübsamen inte kunna bli AIK:are förr
än nästa år. Papperet visade sig emellertid inte mycket värt.
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Det gäller mot Schweiz
En av årets mest betydelsefulla matcher, VM-kvalet mot 
Schweiz den 8 juni på Råsunda, tvingade Åby-Ericson att 
ta ett djupt grepp nere i materialförrådet, innan han kunde 
nominera följande trupp:

Målvakter: Göran Hagberg, Öster, Ronnie Hellström, 
Kaiserlautern.

Backar: Björn Andersson, Bayern Munchen, Magnus An
dersson, Malmö FF, Roy Andersson, Malmö FF, Hasse Borg, 
Eintracht Braunschweig, Kent Karlsson, Eskilstuna, Björn 
Nordqvist, IFK Göteborg.

Mittfältsspelare: Bo Börjesson, IFK Sundsvall, Lennart 
Larsson, Halmstad, Anders Linderoth, Öster, Conny Tors
tensson, Bayern Munchen.

Forwards: Thomas Ahlström, Elfsborg, Anders Grönha
gen, Djurgården, Olle Nordin, IFK Göteborg, Thomas Sjö
berg, Malmö FF, Benny Wendt, Tennis-Borussia Berlin.
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Reserver: Jan Möller, Malmö FF, Håkan Arvidsson, Öster, 
Jörgen Augustsson, Landskrona, Eine Fredriksson, Norrkö
ping, Göran Göransson, AIK. En av dessa kallas till trä
ningsläger före VM-kvalet den 4 juni.

Snart derby-dags igen
Snart är det dags för nästa stora Stockholmsderby mellan 
Djurgården och Hammarby på Råsunda onsdagen den 22 
juni. Häromdagen ”kände” de bägge lagen på varandra i 
en match i Stockholms FF:s cupturnering. Hammarby vann 
med 2—1 och med den tidigare 3—O-segern i allsvenskan 
över AIK måste ”Bajen” därmed anses som stans bästa lag 
just nu. Djurgården saknade emellertid Sven Lindman, Hå
kan Stenbäck och Anders Grönhagen och bör därför fram 
till den 22 juni hinna bli bättre och ett hot mot Hammarbys 
position som etta i kungl. huvudstaden.
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DIF shop 
på NK.
Hela DIF:s klubbgar
derob kan du köpa på 
NK-Hamngatan, NK- 
Farsta och NK-Täby: 
T-shirt, träningsover
all, handduk, strum
por, halsduk, mössa 
och souvenirer. Du 
stöder klubben ge
nom att bära produk
terna i DIF:s färger.
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Damernas riddare
Den kvinnliga fotbollen rullar vidare och bara ökar i om
fattning. Enligt en röst vid fotbollsårsmötet skulle vi nu ha 
flera registrerade och licenserade fotbollsflickor än vad vi 
har manliga ishockey- och bandyspelare. Då och då får 
förbundet på Råsunda på skallen för att man motarbetar 
damfotbollen, och då kliver Tore Brodd fram och säger att 
det är ungefär tvärtom:

Men det blir komplikationer ibland genom den lavinar
tade utvecklingen. Det finns inte omklädningsrum i tillräck
lig mängd. Och ingen skall inbilla sig att de manliga spelar
na avstår en enda millimeter av utrymmet på träningspla
nerna. Alla har de lika trångt. De kommunala instanserna 
får ordna dessa frågor.

För övrigt betonar Tore Brodd önskvärdheten av att vi 
skall införa begreppet ”stora tjejer” som pendang till ”stora 
grabbar” nu när tjejerna har både ett landslag och förbunds- 
serier att medverka i.
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Nu kommer damerna inklivande
På tal om AIK kan berättas att dess huvudstyrelse fått en 
kvinna vid sammanträdesbordet. Det är Annika Engström, 
som kommer från ungdomsverksamheten, där hon är en stor 
eldsjäl. Vid ett försök till intervju med denna första kvinna 
i AIK:s fina styrelse berättar hon kort och gott, att alla i 
ungdomsledningen är helt oavlönade. Jobbar bara för att de 
trivs. Detta verkar så intressant, att en av Djurgårdens PR-
män bett henne lägga ut texten i en större intervju i tidskrif
ten ”Djurgårdaren”. Hon har lovat tänka på förslaget.

Även i Djurgården är damerna inte längre svartlistade i 
samband med styrelseuppdrag på hög nivå. Häromåret gjor
de således Suzanne Dettner/Mathiasson, fyrbarnsmamma i 
Älvsjö, sin entré i föreningens överstyrelse. I det ärevördiga 
sällskapet ”Gamla Djurgårdare” har man nyligen öppnat 
dörrarna även för kvinnor. De har varit bannlysta där i 
över 35 år.
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Levande och döda medlemmar
I åtminstone ett avseende är AIK större än Djurgården. 
Omgående hörs protester från AIK: vi är större i alla av
seenden! Sedan proteststormen tystnat och vi kan göra oss 
hörda., återkommer vi alltså till vårt första påstående att 
AIK är störst i ett avseende, och det gäller antalet medlem
mar.

AIK redovisar ofta och med stor glädje att deras medlem
mar är många flera än Djurgårdens. Ibland ser man siffror 
över 10.000-talet, ibland något färre med tillägget att man 
siktar in sig på att snart nå 12.000. Samtidigt står Djurgår
den och stampar på 6.000-nivån. Djurgårdens ambition be
rättas samtidigt ligga på att nå 10.000.

AIK:s överlägsenhet i denna redovisning får delvis sin 
förklaring i att AIK behåller sina medlemmar även när de 
lämnat detta jordeliv. En gång AIK:are alltid AIK:are. Har 
de en gång gått in i de svarta rullorna, står de där för gott. 
Där har de sin historiska roll. De blir aldrig sturkna ur den 
stora gemensamheten.

Djurgården har en mera hård och rationell inställning. En 
medlem, som går hädan, plockas bort ur rullorna. Skulle han 
och alla hans döda kompisar alltjämt räknas in som medlem, 
kunde Djurgården få en skyhög siffra. De avlidna behöver 
inte befara, att de glömts bort och många av dem har ju ock
så skrivit en förnämlig historia, men att alltjämt släpa med 
dem i medlemsstatistiken anses inte sakligt motiverat.

Utöver denna ”städning” i medlemsrullorna, stryker man 
i Djurgården sådana som ännu efter två års påstötning inte 
betalat sin årsavgift. Den totala siffra, som Djurgården alltså 
redovisar, avser levande medlemmar. AIK hjälper upp sin 
snygga medlemssiffra med att ta med svartingar även under 
jord. Och det är naturligtvis historiskt hedersamt.
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PÄ VÄG MOT 10.000 I DJURGÅRDEN !
Djurgården är inte bara fotboll. Djurgården har även is
hockey, bandy, brottning, konståkning, fäktning, bowling 
och en rad andra idrotter på sitt program, och det är detta 
som gjort föreningen till landets största. Men i Djurgår
dens ledning nöjer man sig inte med att medlemsantalet 
ligger något över 6.000. Man inser värdet av att ytterligare 
öka denna siffra.

Målet ligger kring 10.000. Det är en bra och jämn siffra, 
och även om den ligger under vad vissa stora utländska 
klubbar redovisar tycker vi att 10.000 djurgårdare skall 
kunna samlas i våra rullor, säger man i DIF:s högsta led
ning. Naturligtvis kan alla dessa inte räkna med att få 
kvalificera sig till A-laget i fotboll, ja kanske inte alla har 
någon möjlighet att ens bli aktuella i ishockeylaget, men 
på något sätt skall dock alla få känna av att de tillhör Djur
gården och att det dessutom i olika avseenden kan löna sig 
att vara medlem.

Det är många som vill bli medlemmar men liksom har 
svårt att komma sig för. Det är ingen svår procedur. Det 
är bara att anmäla ditt intresse att bli djurgårdare, så ord
nar vi detaljerna.

Anmälan kan lämpligen ske genom att fylla i och över
sända nedanstående kupong. Välkomna i Djurgården!

Till Djurgårdens IF, 
Klocktornet, Stadion, 
114 33 Stockholm
Undertecknad anmäler sig som medlem.
Namn:........................................................ .................................
Adress:.........................................................................................
Postnummer:.... ..........................................................................

År Mån. Dag Nummer
Personnummer:
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