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Dags med en kringla ...
Skall det bli Södertäljes tur i år på den allsvenska mäs

tartronen? Efter det att Brynäs bröt Djurgårdens långa 
mästartid för två år sedan och efter det att Västra Frö
lunda sedan förpassade Brynäs från denna tron i fjol, är 
det mycket som talar för att Södertälje Sportklubb mog
nat för sitt stora genombrott. Då och då har »kringlorna» 
varit på gång med sådan effekt, att expertisen trott dem 
kapabla att blanda sig i slutstriden, men sedan har kraf
terna och förmågan inte räckt till på sista varvet. I fjol 
var det endast ett turmål, som räddade Södertälje till slut
spelet och samtidigt förde bort Djurgården från samma 
slutspel. Kringlorna tog med andra ord den plats i slut
spelet, som Djurgården dittills aldrig missat!

Orsaken till »kringlornas» vilda framfart i höst är i 
första hand intensivare träning, i andra hand kloka ny
förvärv. Under Kjell Svenssons knutpiska har det hänt 
underverk och »kringlorna» är nu så hårda, att de inte 
låter sig förvandlas till småsmulor. Det var annars deras 
lott i tidigare möten med Djurgården.

5





7



8



Ett julaftonsbarn
11 Till de mest internationella i Djurgården hör Carl-
Göran Öberg, mer känd som »Lill-Stöveln» eller »Lillen» 
och med inte mindre än 123 landskamper i Tre Kronor.

Han är född på själva julafton, den 24 
december 1938, och nu alltså snart 27 
år. Han gör sitt 6:e år i Djurgården, 
dit han kom från Gävles Godtemplare. 
Hos »godisarna» blev han för övrigt 
svensk mästare genom att på Johan
neshov vara med och slå Djurgården i 
den avgörande matchen med 3—2 föga 
anande att han något år senare skulle 
bli svensk mästare i Djurgården. Där 
tog han 3 SM-tecken på raken 1961—63. 
Tillhörde Tre Kronors silverlag i olym

piska spelen i Innsbruck 1964. Hör till den typ av spelare, 
som förmår hålla »grytan kokande».
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Thulin mot en ny vår
© Mot en ny vår tycks Kurre Thulin gå och vid sidan 
om Sven Tumba har han utvecklat sig till blårändernas 
pålitligaste målskytt. Kurre började sin ishockeybana i 

Älvsjö AIK men kom redan som 18- 
åring till Djurgården och räknar sig 
också som »uppfostrad» i denna klubb. 
Nu är han inne på sitt 8:e år i Djur
gårdens allsvenska lag, i vilket han 
varit med om att hemföra fem svenska 
mästerskap. »Men om det skall bli nå
got mera återstår att se, det verkar 
som om ungdomarna i dom andra la
gen inte har den rätta respekten för oss 
veteraner, säger Kurre, som dock inte 
är mer lastgammal än att han först

den 8 augusti nästa år fyller 27. Har åtskilligt kvar att ge.
41 landskamper på byggnadsingenjörens meritlista.
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Nya fenomenkedjan för Tre Kronor
Plötsligt har Södertälje fått fram en forwardstrio, som 

Tre Kronors UK-män vill ha i den blågula dressen. Och 
man kan förstå dem, ty trion har formligen öst in mål i 
motståndarkassen och därmed mest bidragit till Söder
täljes suveräna ledning i poängtabellen. Det handlar om 
»Stisse» Johansson, »Nille» Schillström och »Proppen» 
Burlin. Men Södertäljebasen Folke »Masen» Jansson tycker 
att budet från Tre Kronor gott kan få vänta och säger: 
»jag garanterar att de tre så småningom blir en kalas
kedja, men de måste först få rota sig i klubblaget.»

Nils Schillström debuterade i allsvenskan med hat-trick
mot mästarna Västra Frölunda och gjorde senast i sön
dags 5 »pytsar» mot Örebro. Leder skytteligen med 12 mål. 
Kommer från Surahammar. 22 år. Börje Burlin, 21 år, från 
Clemensnäs, har pillat in 4 mål. Stig-Göran Johansson, 
»Stisse», som lekte med Schillström som barn i Suraham
mar, har nöjt sig med 1 mål. »Hjärnan» i trion.
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Djurgården 18. Tommy Björkman (1. Mikael Gladh)
(Blå tröja) 2. Roland Stoltz 3. Ove Malmberg

17. Lars-Eric Sjöberg 12. Lars Björn
14. Kurt Thulin
13. Per Lundström
21. Thomas Carlsson

4. Eddie Wingren

5. Sven Tumba
7. Gösta Westerlund

24. Sven-Erik Hedman

19. Ulf Rydin
11. Carl-Göran Öberg
16. Lars-Åke Lundell

9 Sven Byström
7 S.-G. Johansson

14 Sören Määttä

11 Percy Lind
13 N.-O. Schilström
10 Einar Granath

12 Hans Carlsson
8 Leif Andersson

17 Börje Burlin
5 Eilert Määttä

4 Jan Schullström 6 Gunnar Tallberg
2 Lars Lundqvist  16 Stig Carlsson Södertälje

(15 Curt Larsson) 1 Kjell Svensson (Vittröja)

D
om

are: 
E. B

oström
, Ström

sbro - 
R
. Lannem

o, Sandviken



18



19



20



DIVISION I NORRA
Leksand ........................................ 5 4 0 1 29—12 8
MoDo ........................... ............... 5 4 0 1 15—12 8
Skellefteå ..................................... 5 3 1 1 19—13 7
AIK .............................................. 6 3 0 3 23—20 6

Hammarby ................................. 5 3 0 2 22—27 6
Umeå ............................................ 6 2 1 3 25-19 5

Wifsta Östrand ........................... 5 1 0 4 16—17 2
Rönnskär ..................................... 5 0 0 5 6—35 0

VECKANS MATCHER
11/11: Leksand—Skellefteå .........................

Rönnskär—Wifsta Östrand .............
12/11: MoDo—Hammarby .........................



DIVISION I SÖDRA
Södertälje ................................... 5 5 0 0 42—10 10
Brynäs .......................................... 5 4 0 1 33—16 8
Frölunda ..................................... 5 3 0 2 35—26 6
Djurgården ................................. 5 3 0 2 18—15 6
Örebro ......................................... 5 3 0 2 13—30 6
Västerås ....................................... 5_2 0 3_15—19 4
Färjestad ..................................... 5 0 0 5 9—24 0
Malmö ........................................ 5 0 0 5 8—33 0

VECKANS MATCHER
11/11: Örebro—Västerås ...........................

Färjestad—Brynäs .............................
Malmö—Frölunda .............................

12/11: Djurgården—Södertälje .................
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Öppet för nya medlemmar
Djurgården och AIK tycks ha invecklat sig i en hård strid 

om att rent numerärt bli landets största idrottsklubb. 
Djurgården håller ännu sina ställningar med en medlems
siffra på väg mot 4.000-strecket, men därmed tänker man 
ingalunda nöja sig. »Vi har plats för flera medlemmar och 
vi räknar också med att få det att döma av de mängder av 
olika förfrågningar, som vårt kansli på Stadion får ta emot 
varje dag», berättar en skön röst, när man per telefon 
ringer upp detta kansli. Allt vad en ny medlem behöver 
göra är att skriva ett par rader om sin önskan att få till
höra Djurgården. Brevet adresseras till Djurgårdens IF, 
Stadion, Stockholm Ö. Om några dagar kan vederbörande 
medlemsaspirant räkna med att få en blankett att fylla i 
och sedan dröjer det inte länge, förrän ansökningen be
handlas och leder till medlemskap i Sveriges största 
idrottsförening. Alla är välkomna, stora som små, och alla 
får bl. a. vår stora tidskrift »Djurgårdaren» som introduk
tion i den blårandiga familjen.
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Ett mål värt 100.000 kronor
Matcherna mellan Djurgården och Södertälje hör till de 

gamla fina slagnumren i ishockeyn. Något motsvarande 
AIK—Djurgården i fotboll. På sin tid — under modern 
tidräkning alltså — hade Djurgården väldiga komplex, så 
fort Södertälje stod på andra sidan rinken. Hur stora 
favoriter Djurgården än var, stod laget nästan som regel 
på öronen nere i Södertälje.

Men så kom det andra tider. Djurgården blev den stora 
ångvälten och Södertälje kom in i en brytningsperiod. Nu 
var det Djurgården som vann rubb och stubb. Allt gick av 
bara farten även när man inte hade bästa laget med sig. 
Södertälje hade fått komplex. Och så hände det som hände 
förra vintern. Djurgården behövde bara spela oavgjort i 
sista matchen i Södertälje för att gå till slutspelet. Och 
1—1 stod det också fullt programenligt. Ingen fara hotade 
vakten Björn Larsson . . . Därmed var Djurgården 100.000 
kronor fattigare.
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I väntans tider
I god tid började Djurgården planera för den här sä

songen i medvetande om att det behövdes förstärkningar. 
Det slumpade sig faktiskt så — säger man i den blårandiga 
ishockeyledningen — att diverse spelare frivilligt anmälde 
sina tjänster, varmed talangscoutandet inte blev så väldigt 
påfrestande. Även den i dessa tider rätt omskrivna MoDo
kedjan med 22—23-åringarna Björn Palmqvist, Kent Lind
gren och Henry »Henna» Svensson hade långt innan Djur
gården råkade »i sjönöd» sina funderingar på att söka lyc
kan söderöver. Studier, arbetsbyte och motsvarande saker 
fanns på deras önskelista, och Djurgården kunde också 
plocka fram lämpliga uppgifter, varmed de tre norrlän
ningarna klippte till med sina påskrifter.

I detta läge ville dock inte hemmaklubben vara med utan 
beslöt att »hungra ut» de tre tidigare så uppskattade grab
barna genom att neka dem kort övergångstid. Utan att allt
så själv få någon glädje av sin hårda linje, som bara gick 
ut över tre grabbars möjligheter att förkovra sig. Det är på 
så sätt man främjar utvecklingen, eller är det inte så?

DEN SPÄNNANDE LÄSNINGEN... 
DE BÄSTA SPORTARTIKLARNA.. 
... DE VACKRASTE FLICKORNA

- tidningen som okar mest...

aktuellt
finner Ni varje vecka i
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A.B RFALTRYCK 1965


