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Södertälje, 
Djurgårdens komplexlag

Vad AIK—Djurgården är i fotboll, är Djurgården—Sö
dertälje i ishockey — alltså en arvfiendekamp av stora 
mått. Visserligen är AIK med och rycker litet i tåtarna i 
samband med slutspelet mot Djurgården (för AIK bara 
kullerbyttor i det sammanhanget!), men Djurgården—Sö
dertälje är sedan urgammal tid en mera traditionsmättad 
pjäs än Djurgården—AIK.

Södertäljes »kringlor» är gammal fin ishockeyadel med 
en ledande roll i den allsvenska maratontabellen och med 5 
SM-titlar på den gamla utslagningstiden och ovanpå det 
ytterligare ett SM i samband med slutspelet 1956. Men se
dan har det inte velat sig för »kringlorna», vilka oftast 
blivit krossade till små kaksmulor i det ögonblick man i 
Täljestaden räknat med att det stora genombrottet stod 
för dörren. Södertälje har emellertid alltid kommit igen, 
och särskilt i fjol kom man igen på ett högst sensationellt 
sätt. Då hade de nya ungdomliga kuggarna slipats in i ma
skineriet, och Södertälje började också med att lägga mäs
tarna från Brynäs på rygg. Även i årets säsongupptakt ska
kade Södertälje om Brynäs och ledde länge med god mar
ginal, innan Brynäs lyckades resa sig och återställa så pass 
mycket ordning i förhållandena, att man kunde dela på 
poängen.

Djurgården hade länge komplex mot Södertälje. Nästan 
varje resa till Södertälje innebar att Djurgården fick stryk, 
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och till sist tyckte den tidens generation, att det var lika 
gott att avstå poängen och slippa företa 4-milaresan till 
Einar Granaths, Sven Thunman och »Flodan» Flodqvists 
by. Så kom dock en ny storhetstid för Djurgården under 
vilken komplexen åkte bort fram till en avgörande match 
häromåret, då Djurgården »bara» behövde oavgjort för 
att gå till slutspelet. Några sekunder före full tid stod det 
också 1—1, då en vilsekommen puck seglade in i Djurgår
dens kasse och gav 2—1 i baken och ungefär 100.000 kronor 
i kontanta pengar försvunna bakom horisonten.

I kväll är det nya Södertälje mot nya Djurgården. Stisse 
Johansson är nyckelmannen i kedjeväg och Garvis Määttä 
nyckelmannen i försvaret hos »kringlorna». Vad Djurgår
dens nyckelfigurer är för några hålls hemligt . . .

Maratonishockey
Djurgården är inne på 19:e säsongen i den allsvenska is

hockeyn. Det är flera klubbar, som varit med ännu längre 
från början. Här finns att nämna Södertälje SK med 32 
säsonger, Hammarby och AIK med vardera 27, IK Göta 
(som nu framlever sitt ishockeyliv i mindre observerat 
sammanhang) med 22 säsonger.

Bland stora publiksiffror för Djurgården finns att no
tera :
1962 i SM:—AIK 17.098
1959 i SM: —Leksand i Leksand 13.693
1963 i SM: —Skellefteå i Skellefteå 9.921
(samtliga matcher i norrgruppen)



1963 i serien: —Frölunda i Göteborg 22.603
1960 i SM: —Gävle GIK i Stockholm 18.070
1962 i SM: —Västerås IK i Västerås 12.534
1958 i SM: —Södertälje i Södertälje 8.803
1959 i serien : —Malmö FF i Malmö 7.351
(samtliga matcher i södergruppen)

Andra klubbar, hos vilka Djurgården medverkat med re
kordpublik:

1960 (serien): —Forshaga 10.001
1959 (SM): —Gävle GIK 8.907
1958 (serien) : —KB 63 8.808
1959 (serien): —Grums IK 7.129
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Björn i båset
Från och med den här säsongen står det en verklig bjäs

se i porten till Djurgårdens ishockeybås. Det är Lasse 
Björn, som nu tagit över efter Yngve Carlsson och alltså 
har ansvaret för att det kommer in rätt spelare i rätt se
kund och att alla de som är inne på banan håller sig or
dentligt vakna. Inte något avundsvärt jobb, men Lasse 
har redan visat att han är rätt man på rätt plats, och detta 
i sin tur innebär troligen att ishockeypubliken sett honom 
med skridskorna på för sista gången. Fast man ska kanske 
aldrig säga aldrig . . .

I 17 år har Lasse hållit sin plats i Djurgårdens allsvens
ka gäng och därunder har han hunnit kapa åt sig 9 SM- 
titlar.

(Forts.)
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Ett önskemål?
Jo då, rätt många, bl. a. att vi ska kunna ta tillbaka 

mästerskapet i år. Och så har jag en gammal käpphäst, 
som gäller våra domare. Döm inte spelarna efter formatet! 
Vi storvuxna ska väl inte behöva lida för att naturen varit 
välvillig mot oss. Alla dessa små stuvbitar, som far om
kring oss vuxna karlar så fort vi råkar komma åt dem, 
måste väl i all sin dar förstå sin egen säkerhet och hålla 
sig undan. Skall vi behöva hålla igen våra tacklingar, så 
fort det är en lättviktare som kommer åkande? Nä, alla ska 
behandlas lika. Vi stora skall väl inte bara vara bra att 
ha när det gäller att ta emot när ryssar, tjecker och kana
densare är på gång?
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Målskyttemästare
Carl-Göran »Lill-Stöveln» Öberg vann målskytteligan i 

senaste SM med 12 poäng (7 mål och 5 passningar), vilket 
var exakt samma som Tord Lundström i Brynäs presterade. 
Djurgårdsrivjärnet kom dock före genom att vara utvisad 
bara 2 minuter mot 6 för Tord.

I serien var Håkan Wickberg och Hans Virus Lindberg, 
båda i Brynäs, etta och tvåa med 42 respektive 36 poäng, 
närmast före Sven Tumba på 35 poäng.

Lill-Stöveln Öberg, kristnad Carl-Göran, har naturligtvis 
fått sitt smeknamn i arv från storebror Hans i Gävle God
templare. Denne hette aldrig annat än Stöveln — Ni minns 
väl ännu hans gula toppluva, innan det blev obligatoriskt 
med hjälm — och när sedan lillebror Carl-Göran steg in på 
isen fick han i vanlig ordning heta Lill-Stöveln. Ibland 
hördes han också skällas för »Stövletten» eller »Pam
puschen» eller bara »Lillen». Men rätt namn är alltså »Lill- 
Stöveln».
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Djurgården 1 Roland Einarsson
(Blåtröja) Lars-Åke Lundell

17 Lars-Eric Sjöberg
9 Kent Lindgren

19 Ulf Rydin
14 Kurt Thulin
4 Eddie Wingren

(18 Tommy Björkman) 
21 Thomas Carlsson 

3 Tommie Lindgren
10 Henry Svensson
7 Gösta Westerlund
6 Stig LarssonSpeaker: R

olf B
erggren

18 Dick Yderström
14 Sören Määttä
7 S.-G. Johansson

21 Kjell-Åke Hedström
10 Einar Granath
13 Nils-Olov Schilström

8 Björn Palmqvist
11 Carl-Göran Öberg
13 Per Lundström

12 Hans Carlsson 
9 Mats Hysing
8 Leif Andersson 

17 Börje Burlin
5 Eilert Määttä 16 Stig Carlsson
3 Lars Hägg 4 Jan Schullström

(15 Curt Larsson) 1 Kjell Svensson
Södertälje

(Blå tröja)

D
om

are: Å
ke Lundholm o Per-Å

ke W
igh, Enköping





DIVISION I SÖDRA
Djurgården ................................. 3 3 0 0 22— 8 6
Södertälje ................................... 3 2 1 0 15— 9 5
Frölunda ..................................... 3 2 0 1 22—10 4
Rögle ............................................ 3 2 0 1 13—9 4
Brynäs .................................. ........ 3 1  1 1 16-12 3
Örebro ........................................ 3 1 0 2 10—20 2
Västerås .................................... 3 0 0 3 8—23 0
Avesta ........................................ 3 0 0 3 5—20 0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

A. Rögle—Avesta — — —
B. V. Frölunda—Västerås — — —
C. Örebro—Brynäs — —

RÖGLE
mot DIF I NÄSTA MATCH

LÖRDAGEN 5 NOV. KL 17.00

Gör seriens »intressanta» 
nykomlingar sensation 
i sin stockholmsdebut?
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DIVISION I NORRA
Umeå ............................................ 3 3 0 0 15—7  6
Mora ................................................ 3 3 0 0 14—9  6
Timrå .............................................. 3 1 1 1 13—12  3
AIK .... 3 1 1 1 6—5 3
Leksand .......................................... 3 1 0 2 7— 8  2
Clemensnäs .................................. 3 1 0 2 8—10  2
MoDo ............................................ 3 0 1 2 10—13  1
Skellefteå ...................................... 3 0 1 2 5—14  1

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:a 3:e

D. Clemensnäs—Mora — — —
E. Leksand—MoDo — — —
F. Umeå—AIK — — —
G. Timrå—Skellefteå — — —
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Minnet av en miss
Sedan slutspelet infördes i svensk ishockeys SM-strid 

har Djurgården tvingats till en miss en enda gång, säsong
en 1964—65, och det var en miss i egentlig bemärkelse i den 
avgörande matchen i Södertälje. In i det sista var siffrorna 
1—1 och läget var då att Djurgården var i slutspelet och 
Södertälje inte med. Då slog en Södertäljeback, Lasse Hägg 
(tidigare hade han spelat i Djurgården), på ett långskott, 
som åkte in mellan benen på Djurgårdens för året nye 
målvakt Björn Larsson. Alla andra spelare och ungefär 
7.000 åskådare såg pucken komma hasande. Endast mål
vakten såg den inte. Det betydde 2—1 för »kringlorna» 
och plats i slutspelet, medan Djurgården åkte hem för att 
börja tänka på kval mot Grums och andra s. k. småhand- 

(Forts.)
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lare. Där skärpte sig Djurgården så pass, att det inte blev 
katastrofal fortsättning med platt fall ner i div. II. Resul
tatet i detta unika kval:

Hemma: Borta:
—Malmö FF 1—1 0—8
—Viking 6—3 10—0
—Grums 11—4 3—8

Som synes gick Djurgården på ett par kullerbyttor med 
8—0 i baken i Malmö, 8—3 i samma bak i Grums. Gällde 
före matcherna att vara småhandlare . . .
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Kring publiken
Publiktabell i SM-slutspelet 1966:

Hemma: Borta:
1) Frölunda 52.863 1) Djurgården 46.359
2) Djurgården 28.649 2) Brynäs 34.530
3) Leksand 27.502 3) Frölunda 25.868
4) Brynäs 24.720 4) Leksand 18.464
5) AIK 12.525 5) Södertälje 13.877

6) AIK 12.361
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Det hände på den tiden
Djurgårdens serie- och slutspelsmatcher säsongen

1965—66:

Hemma: Borta:
—Brynäs 4—6, 5—12 2—6
—Frölunda 4—6, 5—3 2—6
—Södertälje 3—2 1—5, 9—6
—Västerås IK 3—1 8—3, 0—2
—Örebro SK 11—1 2—4, 7—1
—Färjestad 6—2, 9—1 2—9
—Malmö FF 7—2 5—2, 5—4

Slutspelet:
—AIK 6—1, 7—1
—Frölunda 6—2 4—5, 1—12
—Leksand 7—7 7—4
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10.000 i Djurgården
Djurgården håller sig med omkring 4.000 medlemmar och 

i samband med att blåränderna firade sitt 75-årsjubileum 
riskerade man att det skulle bli extra trångt i Gyllene 
salen i Stadshuset i våras. Alla infann sig dock inte utan 
det blev plats även för Prins Bertil och alla andra, som 
ville hylla föreningen. Men i Djurgården är man inte nöjd 
med siffran 4.000.

— Vi har plats för ännu flera medlemmar i vår familj, 
och närmast siktar vi på att i första varvet bli ungefär 
10.000, säger man i Djurgårdens ledning. Strängt taget vem 
som helst är välkommen att bli medlem. Några meriter 
som 10.5 sekunder på 100 meter eller 15 SM i Weltervikt i 
boxning behövs inte. Alla välartade och intresserade är väl
komna.

Hur man blir medlem? Jo, bara genom att skicka in 
nedanstående kupong. Då kommer det snart svar på de
taljerna.

Till Djurgårdens IF, Stadion, Stockholm.
Undertecknad anmäler sig härmed som medlem 

och avvaktar närmare besked:

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

Födelsedata:.........../............. 19............

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