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KLASSISKT MOTE MED KRINGLOR
Djurgården—Södertälje hör numera till klassikerna i is

hockey och har något av AIK—Djurgården i fotboll över 
sig. Alltså ett derby åtskilligt över det vardagliga. Statistiken 
visar, att Södertälje ofta manövrerat bäst och förstått att 
plocka åt sig de flesta segrarna. Djurgården har fått nöja 
sig med att skaka »kringlorna», men dessa har varit hård- 
tuggade och kommit igen på slutet, då de kunnat vända ett 
hotande nederlag till seger. Eller åtminstone klara oavgjort 
genom en våldsam satsning i de sista skälvande minuterna. 
Det var vad som hände i slutspelet i vintras i Södertälje, där 
Djurgården förvånade med att gå till en klar ledning och få 
den fullsatta Scaniahallen att tvivla på att en vändning skulle 
vara att påräkna. Djurgården ledde med 6—3 långt in på 
sista perioden, men en ishockeymatch varar ju alla minuterna 
ut och dessa var tillräckligt många för att Södertälje skulle 
rädda sig till 3—3.

I en match tidigare under säsongen i Södertälje ungefär 
likadant. Djurgården ledde med 3—2, varpå Södertälje kom 
igen och svängde siffrorna i egen favör till 4—3. I det läget 
plockade Rolle Stoltz ut målvakten och chansade med att 
en extra utespelare skulle kvittera till 4—4. I stället fick en 
kringla tag i pucken och slog in den i det tomma målet med 
5—3-seger som följd. Otacksamt, va?



DYNAMIT OCH GRANIT
Södertälje Sport är ett lag proppat med unga talanger och 

gamla beprövade storheter. Av det senare slaget är Stig- 
Göran Johansson, »Stisse» kallad, mest förtjänt att kallas en 
Djurgårdsdödare. Han har avgjort många av bataljerna mot 
arvfienden genom sin kyla, sin hårdhet och sin förmåga att 
utan att ha särskilt stort svängrum få plats med sina skott.

»Stissen» hörde länge till de givna i Tre Kronor, men 
häromåret tackade han för vad som varit och tyckte att 
Helge Berglund & C:o kunde reda sig utan hans tjänster. 
Men i somras övertalade Kjell Svensson, landslagsbasen, 
honom att i varje fall fundera på att ställa sina talanger till 
Tre Kronors förfogande. En ny regim var ju på väg i för
bundstoppen, kunde »Stisse» inte tänka sig en comeback.
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Och tydligen lovade »Stisse» sin gamle klubbkompis Kjell 
Svensson att tänka om, och när landslaget blev aktuellt i 
septembermatchen mot Finland fanns »Stisse» plötsligt på 
isen. Han hade alltjämt de gamla takterna i behåll. Kanske 
litet trögt före i portgången men snart torde han vara klar 
med storspelet. I landslaget skall han bilda kedja med Björn 
Palmquist och Willy Lindström (Frölunda), i Södertälje kan 
han dyka upp i vilken kedja som helst . .. Varning för dyna
mit. Hela »Stisse» är detsamma som dynamit och granit.

NÄSTA TUMBA ...

I och med att Björn Palmqvist lämnat Djurgårdens is
hockeystuga är Anders Hedberg det mest färgsprakande 
namnet. Han stod på den lista, som de halvtossiga ameri
kanska proffsvärvarna plockat ihop och han var väl inte 
helt ointresserad, men det är inte heller någon hemlighet 
att han resonerade klokt med sig själv och menade att en 
examen på GIH innebar en säker grund att ha i bakgrun
den. Han gör nu sitt andra år på högskolan och är alltså 
säkrad för Djurgården ännu en tid framöver. Och för publi
ken här på Hovet.

Anders är 21 vårar och från början ett ishockeyns un
derbarn. Liksom de flesta, som börjar i koltåldern att leka 
med puck och klubba. Innan Anders hamnade i Stockholm 
och Djurgården fostrades han i MoDo och blev uppmärk
sammad i Ångermanlands TV-pojkpucklag. Redan då klist
rades etiketten »Nästa Tumba» på honom. Säkert har flera 
andra stjärnor spåtts att bli en ny Tumba. Anders Hed
berg är dock ensam om att ha motsvarat spådomarna. Själv 
vill Anders dock helst bli känd som Anders Hedberg ... 
Detta helst som Anders kanske redan är förbi Tumba i en 
del avseenden.
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»FEM FRISKA» I NYA DJURGÅRDEN
Djurgården av i dag är ett något annat ishockeylag än 

Djurgården av i vintras. En del nytt blod har kommit in 
under tröjorna, och eftersom det handlar om unga friska 
förmågor hoppas generalstaben med Pelle Bergström i spet
sen, att den nya given skall innebära en seger-giv. Det gäller 
bara att ha en smula tålamod och låta dem spela in sig i 
laget och i rinkarna.

En men ett jellon har försvunnit norröver. Frånvaron av 
Björn Palmquist kommer säkerligen att märkas, även om 
han hade både sina upp- och nedgångsperioder i vintras och 
inte alltid fick utrymme för sina fruktade handledsskott. 
Björn längtade alltid till Norrland, och när även den kvinn
liga detaljen helst ville lämna den stora staden, blev det 
adjö till Djurgården. Nu försvinner Björn inte från de all
svenska ishockeyrinkarna. Han har klätt sig i Björklövens 
tröja i Umeå. En annan, som gått från Djurgården, är Sven- 
Gunnar.

Vinstsidan kan redovisas som ett betydligt ljusare kapitel. 
Djurgården har som sagt föryngrat sig och bjuder på fem 
nya man i den kommande uppställningen:

från Nybro kommer Kenny Palmberg,
från Kiruna AIF kommer Sven-Åke Svensson,
från Karlskoga kommer Kent Bengtsson,
från Örebro och Mora kommer Göran Johansson,
från Västerås IK kommer Christer Holmström.
Dessutom tillkommer ur de egna leden pojklagsspelaren 

Kent Nilsson, som i vintras avslöjade stora talanger och vann 
målskytteligan i S:t Erikscupen. Han går nu snabbt in i A-
lagstruppen.

Göran Johansson, målvaktsreserv, tog i fjol ett sabbatsår 
för att plugga. Har tidigare medverkat i juniorlandslaget, när 
han inte ägnat Örebro och Mora sina tjänster.
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RUNT RINKARNA

»En lycka att vara djurgårdare» står det på en del s. k. 
T-shirts, som ingår i Djurgårdens rikliga souvenirprogram, 
och det har blivit en artikel av verkligt efterfrågat slag.

Djurgården säljer åtskilliga souvenirer, utom dessa T-shirts 
även vimplar, over-alls, bil- och andra klistermärken, scarfs 
och tändsticksaskar och mycket mycket mera. Allt detta 
hittar du i de olika försäljningsstånden här på Hovet, men 
skulle du sakna något kan du under dagtid handla alla 
Djurgårdssouvenirer i Stockholm hos Fynd-Shopen, Kungs
gatan 62. Där kan du även teckna på din anmälan som 
medlem i Djurgården.
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VÄGEN TILL SLUTSPELET BÖRJAR
Det har länge ropats på en allsvensk elitserie, och då och 

då har det också ansetts vara fråga om veckor, ja dagar för 
att de ansvariga skall våga slå till och göra operationen. Men 
sedan har betänksamheten åter lagt sig över nejden och all
ting har blivit det gamla. Mycket för att Norrland trott sig 
riskera att bli en vit fläck på ishockeykartan. Det har ju 
länge pågått en viss överflyttning av norrländska stjärnor 
till sydligare lag, och i den mån de norrländska stjärntill
verkarna inte skulle hinna med i produktionen och skaffa 
fram nytt slagkraftigt folk kunde naturligtvis risken med 
degraderingar ur den allsvenska societeten bli en realitet. 
Hur som helst väntar ännu en toppserie långt bort i fjärran.

I år blir det som vanligt. Man kör alltså igång med en 
grundserie, där alla lag möts hemma och borta. Därpå flyt
tas de fyra bästa i vardera av de två grupperna upp till ett 
slutspel med åtta lag. Härefter kommer dock en nyhet in 
i bilden i och med att slutspelet ger tre matcher i stället för 
som hittills bara två varje lag emellan. Om Brynäs alltså 
går till slutspel, något som man väl får räkna med, och om 
även Leksand gör detsamma skall dessa två lag mötas i tre 
inbördes matcher. Likadant mellan alla andra slutspelslag.

Hur hemma- och bortaspel s,kall fördelas lär inte vara de
finitivt avgjort, men ett förslag går ut på att hänsyn skall 
tas till matchresultaten i vinterns omgång. Om man då kallt 
räknar med att slutspelslagen blir desamma kommande vinter 
som häromsistens är inte känt. Besked torde dock komma i 
god tid, innan grundserien är avverkad.

De åtta lag, som hamnar i nedflyttningsserien, ofta även 
kallad lingonserien, plommonserien eller blåbärsserien, får 
också en ändrad ordning att jobba med i vinter. Alla möter 
alla, lika många hemma- som bortamatcher. Det finns exper
ter, som tror att denna nya ordning blir ett ekonomiskt även
tyr. I så fall bör detta vara en extra sporre för alla att lägga 
på ett par kol extra och rädda sig till slutspelet. Ett mera 
vinstgaranterat företag.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
2 Sven-Åke Svensson

16 Lars-Åke Lundell
10 Anders Rylin
7 L.-Å. Gustafsson
3 Billy Sundström
5 Thomas Carlsson

FORWARDS:
13 Claes-Göran Wallin
14 Åke Eklöf
9 Anders Hedberg
8 Kent Bengtsson

17 Bengt-Åke Karlsson
6 Stig Larsson

24 Per-Allan Wickström
18 Folke Bengtsson
21 Sören Johansson
11 Kenny Palmberg

Domare:
26 O. Dahlberg
27 I. Johansson

Mål Passning Utvisning



Södertälje

MÅLVAKTER:
1 Curt Larsson
2 Michael Collin

BACKAR:
4 Leif Svensson

10 Mats Waltin
6 Björn Johansson

13 Nils-Olof Schillström
3 Arne Carlsson
5 Sverker Torstensson

FORWARDS:
14 Kj.-A. Wickström
19 Dan Landegren
22 Mats Ljung

7 Stig G. Johansson
20 Kjell Landström

9 Mats Hysing
18 Dick Yderström
12 Hans Carlsson
17 Börje Burlin
21 Mats Jonsson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



KVÄLLENS MATCHER

DIVISION I NORRA
1:a 2:a 3:e

A. Björklöven—Kiruna — — —
B. Timrå—Brynäs — — —
C. MoDo—Tunabro — — —

DIVISION I SÖDRA
1:a 2:a 3:e

D. Frölunda—AIK — — —
E. Leksand—Västerås — — —
F. Tingsryd—Örebro — — —
G. Karlstad—Mora — — —

BRYNÄS
DIF:s nästa motståndare 

hemma

TISDAG 9/10 KL 19.30

Kom och se »nya» Brynäs!
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10 STORA GRABBAR I DIF
Djurgårdens stora grabbar med de nummer de fått vid ut

delningen är följande:
18) Erik Lindgren
32) Gösta Lill-Lulle Johansson
35) Lasse Björn
36) Sven Tumba
44) Hasse Tvilling
45) Stig Tvilling
52) Roland Stoltz
61) Carl-Göran Lill-Stöveln Öberg
63) Hasse Tjalle Mild
67) Björn Palmqvist

Dessutom kan man tillgodoräkna sig i Djurgården något 
litet av Folke Totte Bengtsson, som blev stor grabb medan 
han tillhörde Leksand. Nu dock etablerad i Djurgården.
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RUNT RINKARNA

Djurgården är tydligen ett »folkkärt» lag inom ishoc
keyvärlden, ty alltjämt håller man de flesta publikrekorden. 
Alla tiders publikrekord nådde Djurgården en gång i tiden 
på månskensrinken på Ullevi, där 22.603 betalande åskådare 
hittade in för att se seriefinalen år 1963 mellan Frölunda 
och Djurgården. Troligen låg den totala siffran närmare 
30.000. Massor med folk plankade, när grindarna slogs 
igen.

Hemma i Stockholm har Djurgården publikrekordet på 
gamla Johanneshov med 18.070 åskådare i finalen mot Gäv
le Godtemplare vintern 1960. Sedan kom det tak på Jo
hanneshov och därmed är maximum c:a 12.500 åskådare.

Den största människomassa, som sett en match mellan 
»arvfienderna», alltså mellan Djurgården—AIK, handlar om 
17.098 år 1962.

FOTBOLLEN RULLAR VIDARE

Aldrig har fotbolls- och ishockeysäsongerna i allsvens
kan skurit så in i varandra som i höst. Det skulle natur
ligtvis aldrig gått på den tid, då nästan samma spelare 
sysslade med både fotboll och ishockey. Nu håller ett sådant 
dubbelarrangemang inte längre.

Det här med fotboll innebär, att Djurgården har flera 
matcher kvar i oktober, och den viktigaste av dessa spelas 
på söndag. Det gäller en nyckelmatch mot Landskrona. En 
seger för Djurgården kan betyda stora silvermedaljer. Den 
nederlagsfria höstsäsongen fick visserligen ett avbrott i Mal
mö i förra veckan, men det får inte bli någon fortsättning 
av det slaget har fotbollsgrabbarna lovat varann. På Sta
dion på söndag går det att studera Djurgårdens fotbolls
giv.
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NYA I BÅSET
Både tränare och lagledare har nya ansikten i dagens 

Djurgården. Länge stod Rolle Stoltz och Vladimir Zabrodsky 
för rusthållet i och bakom båset, och det är inte att säga för 
mycket, att detta par omsider fick allt att fungera mycket 
bra och starkt bidra till att Djurgården efter en del tveksam
ma år åter blev ett slutspelslag.

Nu kommer det nytt folk i form av Carl-Göran »Lill- 
Stöveln» Öberg som tränare och Kurre Thulin som lagle
dare, både svenska mästare av tidigare årgångar i Djurgår
den. Men »Lillen» kunde inte motstå frestelsen att söka sig 
ut nya vägar och hamnade därvid i Södertälje. Han blev här 
en högst nyttig arbetshäst, och inte minst i matcherna mot 
Djurgården förstod han att berätta att han alltjämt har hugg
tänderna i behåll.

När det därför var dags för Djurgården att byta tränare 
— det hör till att man gör efter 3—4 år — föll strålkastarna 
på »Lillen». Han var inte ointresserad att lämna det aktiva 
slitet som spelare i Södertälje mot att bli tränare i Djurgår
den. Kanske inte mindre slitsamt, men i alla fall något nytt 
värt att pröva.

Kurre Thulin hör till Djurgårdens garvade mästargarde 
från den tid blåränderna sopade isen med alla slags mot
ståndare. Djurgården vann under den tiden 6 SM-titlar i 
följd, och Thulin var med och vann 5 av dessa. Under senare 
år har han basat för Djurgårdens juniorlag.

RUNT RINKARNA

Djurgården vann sitt första SM i ishockey redan 1926 
genom att i finalen på Stadion slå Västerås med 7—4. I det 
laget spelade bl. a. backen Erik »Tattarn» Lindgren, som 
åskådarna här på Johanneshov kanske sett komma sakta 
vandrande in utefter rinken, när matchen pågått en tid, och 
sedan ta plats i all ensamhet på någon ledig plats. Djur
gårdens första stora grabb med nr 1. I våras gick han bort. 
Bland »de gamle» i Djurgården finns från denna första tid 
bara Wille Arwe och Ruben Allinger kvar, alla en god bit 
över 75 år.
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DOMARTECKEN

Icing — armarna i kors 
framför bröstet.

Tripping (slag på skrid
sko) — slag eller hugg med 
höger hand över höjt hö
ger skenben ca 3 gånger.

Holding (fasthållning) — 
fattning om vänster hand
led med höger hand.

Hakning — vänstra och 
högra handen dras in mot 
kroppen i en hakningsrö
relse ca 3 ggr.

Hög klubba — båda hän
derna hålles framför ansik
tet. Händerna i grepp med 
vänstra handen över den 
högra. För händerna upp 
och ner ca 4 gånger.
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DJURGÅRDEN SIKTAR MOT 10.000

Djurgården är Sveriges största idrottsförening vad antalet 
idrottsgrenar beträffar. Man har 18 grenar på sitt omfattan
de program och skulle haft ännu flera om inte under årens 
lopp vissa rationaliseringar måst göras. Tennis, simning och 
skytte förekommer således inte längre, och även curling be
drivs mest på motionsbasis.

I fråga om antalet medlemmar har Djurgården över 5.000 
sådana. »Vi är inte nöjda med den siffran, vi har siktet in
ställt på att under 1970-talet öka ut vår medlemskader till 
att bli 10.000, säger förenings ordföranden Carl-Hjalmar Bod
man. Dagligen strömmar det till nya medlemmar, särskilt 
efter någon stor seger i fotboll eller ishockey. Då ger sig 
medlemsvärvningen av sig självt.

Många idrottsintresserade undrar över hur det går till att 
bli medlem. Ingenting är enklare: det är bara att skicka in 
namn och adress till vårt kansli, så sänder vi över blanketter 
för påskrift. Enklast kan det ske genom att nedanstående 
kupong klipps ur och skickas till Stadion.
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AB REALTRYCK 1973


