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PÅ SKUGGSIDAN ...

Den allsvenska ishockeyn har en solig sida och en skugg
sida. Det säger sig självt, att de lag, som i höstas lyckades 
kravla sig över strecket och hamnade i slutspelet lever i 
den soliga delen av puckarnas samhälle, medan skuggornas 
dal blev hemvist för de stackars andra lagen. De hade bör
jat sin knaggliga säsong med siktet inställt att nå slutspelet 
men undan för undan kommit underfund med att den egna 
förmågan inte skulle räcka till. Flera av dessa lag var från 
början dömda att hamna på skuggsidan, andra hade åt
minstone hoppets stråle tänd både länge och väl för att 
dock nås av det bittra ödet att i allra sista stund hamna 
under strecket.

Nu har slutspelet för allsvenskans societetsklass nr 1 kört 
i gång med massor av folk kring rinkarna. Först i dag 
kastar man loss i nedflyttningsserien. Skall det över huvud 
taget komma några åskådare genom vändkorsen, så att åt
minstone domarna får betalt? Ingen som vet. Det enda man 
vet är att nedflyttningsserien är en s. k. ruinserie. Den bara 
kostar pengar, ger inget omedelbart tillbaka, men det är 
ju så att stora värden står på spel ändå. Det gäller ju att 
vara eller inte vara — att vara kvar eller försvinna som 
allsvenskar inför nästa säsong. Så även om det nu bara 
kommer att kosta pengar att kämpa i den här underliga 
blindtarmsserie som hr ishockeyordföranden Helge Berglund 
och hans bestämmande årsmöte kastat till åtta klubbar att 
slåss i, så kommer varje match att betyda oerhört mycket. 
Att hamna under strecket även i nedflyttningsserien är 
närmast att betrakta som en dödsdom. Att hålla till i di
vision II är vare sig inkomstgivande eller inspirerande. 
Historien uppvisar en hel del exempel att gamla allsvenska 
storheter dör sotdöden samma dag de börjar försöka kom
ma tillbaka i division II. Ofta halkar de bara ännu djupare 
ner i träskmarkerna.

Framtiden är fylld av stora ovädersmoln. Det vet Djur
gården och det vet Umeå, när de i dag skall börja slåss 
för sin framtid.
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DJURGÅRDENS ÖDESMATCHER

När det var dags för sista allsvenska omgången i höstas 
fanns bara en fråga, som hunnit förbli obesvarad. Den 
frågan gällde om Djurgården eller Timrå skulle ta den 
fjärde och sista platsen i norra gruppens slutspelskvartett. 
Det blev Timrå, som nu också åker omkring och solar sig i 
slutspelet . . .

Djurgården kunde klaga över ett bittert öde och över att 
puckarna inte ville gå den rätta blårandiga vägen, när så 
absolut var nödvändigt för att klara strecket. Djurgården 
hade avgörandet i sina egna händer i näst sista matchen 
just mot Timrå. En seger i den matchen hade i det när-
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maste säkrat slutspelet, medan ett nederlag hade betytt ajöss 
från alla drömmar kring detta slutspel. Nu blev det oav
gjort, 4—4, och därmed var läget för Djurgården visserligen 
inte hopplöst, men det var så försämrat, att det behövdes 
något av ett mirakel i sista matchen för att det skulle gå 
vägen. Miraklet bestod i att Djurgården lyckades med konst
stycket att slå Brynäs. Ingen vettig människa trodde på 
en sådan möjlighet. Och det lyckades nu inte heller. Men 
visst spärrade man upp ögonen på landets andra ishockey
rinkar, när det kom rapport om att Djurgården ledde med 
4—1 och efter att ha släppt detta till 4—4 även med 5—4, 
när dramat kommit långt in i sista perioden. Då var Djur
gården i slutspelet, men när de sista sekunderna tickat i väg 
på matchklockorna hade Brynäs satt allt på ett kort och 
lyckats hitta rätt med tre puckar bakom Roland Einarsson. 
Varmed allting var över.

På många håll, även inom Djurgårdsvänliga kretsar, hör
des detta resonemang:

Det var nog skönt att Djurgården inte vann, för då 
skulle alla trott att Brynäs lagt sig frivilligt för att inte 
direkt påstå att Djurgården nog köpt Brynäs . . .

Annars innehåller ju ishockeyhistorien många exempel på 
sensationella omsvängningar. Inte minst i allsvenskan har 
det hänt underliga kullerbyttor. Men i fråga om Djurgården 
skulle det alltså strax ha kastats fram misstankar, att där 
varit »something rotten» i samband med en seger över Bry
näs. Om AIK ena veckan slår Leksand här i Johanneshov 
för att andra veckan åka upp till Leksand och få stryk 
med 8—0 av samma gäng blir förklaringen att »sånt hän
der» . . . Men Djurgården får akta sig för att vinna över
raskande segrar. Än så länge.

Ödesmatcherna mot Timrå och Brynäs betydde många 
förlorade 1.000-lappar men Djurgården stod där utan miss
tankar. Och plats i slutspelet.
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TVÅ SLÅR IHOP OCH BLIR »BJÖRKLÖVEN»

Från och med detta år försvinner IFK Umeå ur den all
svenska ishockeyvärlden. Redan nu kan man väl säga att 
försvinnandet delvis skett i och med att gamla IFK Umeå 
bad sin ishockeysektion söka sig andra jaktmarker. Samma 
gällde de ansvariga i Sandåkerns SK. Orsaken till detta ky
liga intresse från moderföreningarnas sida var att ekonomin 
sprack förra vintern.

IFK gick upp i slutspelet och räddade därmed skinnet 
någorlunda, men det blev i alla fall en förlust på 18.000 
kronor. Sämre gick det för Sandåkern med ett back på 
40.000 kronor. Orsak: Sandåkern nådde aldrig slutspelet, 
stupade till råga på allt även i plommonserien och åkte 
ner i division II.

I detta läge beslöt de båda föreningarna att slå sina 
(tomma) påsar tillsammans och bilda ett gemensamt is
hockeygäng. Detta uppträder nu under namnet »Ishockey
föreningen IFK/SSK, Umeå».

Den 1 januari var det dop igen. Då blev klubbens namn 
»Björklöven». Det är ju det namn Umeås ishockey gjort 
sig känt under och övergången bör av den anledningen inte 
innebära några bekymmer.

Fotboll och ishockey går inte att kombinera i Norrland. 
Sporterna är för dyra. Fotboll i norrländska division II be
räknas ge ett underskott på 50.000 kronor. Det kan man 
bära i Sandåkern, som därför anser sig ha råd bara med 
fotboll och låter ishockeyn vara ett avslutat kapitel. Samma 
visa i IFK Umeå. »Ishockey orkar vi inte med ekonomiskt. 
Får räcka med fotboll.»

Och så blir det alltså Björklöven, som har hela ansvaret 
för ishockeyn i Umeå.
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VÄRDELÖSA POÄNG ...

Även i fjol fanns Djurgården med i nedflyttningsserien 
och hade det allt annat än lätt. I sinom tid lyckades blå
ränderna dock reda upp en nervös situation och hanka 
sig kvar i sällskap med Timrå. Samma Timrå, som klippte 
Djurgårdens vingar i flykten mot den allsvenska slutspels- 
platsen.

Om poängen från grundserien fått räknas från starten 
skulle Djurgården haft ett hyggligt utgångsläge. Nu är dock 
som sagt alla dessa poäng inte värda ett skvatt. Alla börjar 
om på ny kula och med nya svårigheter att brottas med.

Umeå verkar ha bäst laddat av norrlagen, och Djurgården 
råkar därmed redan från första början in i något som lik
nar en gruppfinal. Bäst skärpa tänderna från början. Några 
sovperioder, som Djurgården ibland kostat på sig — t. ex. 
3—0 i baken på en period mot AIK i Ahearne cup — har 
man inte råd med.
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ALLA DAR NÅGOT OM DJURGÅRN ...

Om det går på tok för Djurgården i ishockey eller fotboll 
— de två stora idrotterna i den blårandiga familjen — finns 
det alltid tröst att hämta i de andra 15 sektioner, som Djur
gården sysslar med. Detta bidrar till att Djurgården före
kommer rätt ofta i tidningsspalterna.

En gång slog en djurgårdare vad med en annan djurgår
dare om att Djurgården skulle vara omnämnt en vecka i 
följd i tidningarna. Det gick bra de sex första dagarna. Djur
gården vann eller förlorade i ishockey, bandy, brottning, 
boxning, handboll etc. Men på sjunde dagen vilade vår 
Herre, och det tycktes också som om Djurgården vilat, ty 
våra vadslagare kunde inte hitta en rad i tidningen.

Han, som hållit 100 friska kronor på att Djurgården skulle 
vara omnämnt i något sammanhang alla sju dagarna, letade 
febrilt i spalterna och hov plötsligt upp ett skrik:

Jo du, här hittade jag det, läs bara! Räckte över tidningen 
till sin kompis, som läste:

I natt var det lugnt på Djurgården. Endast en fyllerist 
behövde tas om hand utanför Gröna Lund och sättas i Djur
gårdspolisens arrestlokal.

Han vann vadet.

VISSTE DU . . .

... att Djurgården är ensamt om rekordet att ha vunnit 
sex SM-titlar i följd, åren 1958—1963. Brynäs var på god 
väg om inte Leksand stuckit en käpp i hjulen genom att 
vinna 1969. Dessförinnan hade Brynäs 3 raka och tog 1970 
års titel. Det kunde varit fem raka och så den 6:e nu i 
år . . .

★

... att Brynäs och AIK har vardera 5 SM i ishockey och 
väl ligger närmare än Djurgården, Hammarby och Göta 
att öka sitt förråd av SM-titlar den har säsongen. Dom 
flesta tippar Brynäs före AIK.
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Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
1 Roland Einarsson

23 Kenneth Olsson

BACKAR:
10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
2 Jörgen Palm
5 Thomas Carlsson
3 Billy Sundström
7 Kent Söderlind

FORWARDS:
13 Per Lundström
8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

18 Folke Bengtsson
14 Åke Eklöf
19 Ulf Rydin
24 Per-Allan Wikström
21 Thomas Palm
20 Owe Svensson

Mål Passning Utvisning

Domare:
Stig Karlsson, Gävle 
Billy Axelsson, Gävle



IFK UMEÅ

MÅLVAKTER:
1 Christer Grahn

25 Ronny Sandström

BACKAR:
3 Anders Hagström

13 Rolf Jäger
16 Karl-Olov Eriksson
11 Ulf Ingvarsson

FORWARDS:
5 Kjell Sundström
8 Lars Dahlgren
7 Jan Lundqvist 

12 Lars-Åke Nordin
19 Ulf Barrefjord
20 Bengt Lövgren
24 Kent Björk

9 Ulf Lundström
15 John Andersson
2 Bo Vestling

14 Leif Mårtensson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SPELPROGRAMMET
Nedflyttningsserien, som litet föraktligt blivit kallad plom

mon- eller blåbärsserien, spelas i två grupper och är en 
fortsättning på grundserien. De poäng, som nedflyttnings
lagen där plockade mot varann, räknas dock inte längre. 
Nu börjar alla åtta lagen från noll. De två gruppernas lag 
är desamma som i höstas. Det innebär att i norr slåss Djur
gården med Umeå, Skellefteå och Heffner. I söder kämpar 
Västerås med Tingryd, Mora och Fagersta. Två lag ur var
dera gruppen räddar sig kvar i allsvenskan av årgång 1971 
—1972.

Spelprogrammet i norrgruppen är detta:
17 januari:
Djurgården—Umeå, Skellefteå—Heffners
24 januari:
Umeå—Skellefteå, Heffners—Djurgården
31 januari:
Umeå—Heffners, Djurgården—Skellefteå
7 februari:
Skellefteå—Djurgården, Heffners—Umeå
14 februari:
Heffners—Skellefteå, Umeå—Djurgården
21 februari:
Djurgården—Heffners, Skellefteå—Umeå

I södra gruppen:
17 januari:
Mora—Fagersta, Tingsryd—Västerås
24 januari:
Fagersta—Tingsryd, Västerås—Mora
29 januari:
Fagersta—Västerås
31 januari:
Mora—Tingsryd
7 februari:
Tingsryd—Mora, Västerås—Fagersta
14 februari:
Mora—Västerås, Tingsryd—Fagersta
21 februari:
Västerås—Tingsryd, Fagersta—Mora
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KVÄLLENS MATCHER
SM-slutspelet:

A. Timrå—Frölunda
B. Färjestad—Leksand
C. Brynäs—AIK
D. Södertälje—MoDo

Nedflyttningsserien:
E. Skellefteå—Heffners
F. Mora—Fagersta
G. Tingsryd—Västerås
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RUNT ISHOCKEYN
Det allsvenska slutspelet avslutas den 25 februari. Då 

möts Brynäs—Modo. Den matchen har nog seriekommitténs 
gubbar tänkt sig som en seriefinal. Åtminstone efter första 
omgångens matcher i slutspelet var det rätt tänkt.

★
Domarna har instruerats att ta i med hårdhandskarna, 

medan spelarna fått besked att akta sig för att ta i med 
hårdhandskarna. Hur det går ihop är ju lätt att räkna ut. 
Det blir bara änglar som får segla omkring på de svenska 
ishockeyrinkarna. När sedan samma svenska spelare skall 
i väg till VM och andra utländska rinkar har de inte myc
ken glädje av änglavingarna. Då kommer de hårda bandagen 
fram. Då är de svenska spelarna ovana vid de hårda me
toder, som de utländska bröderna är mästare i. Det brukar 
ta tid att ställa om sig. Varför finns det ingen rikslikare i 
den stora ishockeyvärlden.

Varning har här hemma utfärdats framför allt för me
toden att »städa bort» motståndare framför det egna må
let. Backarna har tidigare ansett som sin livsuppgift och sin 
rättighet att meja ner alla motståndare, som vågar ta sig 
fram i närheten av målvakts området. »Städa» har de fått 
order om. Och så har de städat. Och sluppit prickas att 
just dom »fanns på isen när det blev baklängesmål». Sådana 
prickar tål man inte. Men nu får man inte »städa» enligt 
reglerna, vilka kräver att en spelare måste vara puckfö
rande för att få tas om hand och bli bortstädad. Domarna 
har order att se upp med alla städtanter.

★
Ahearne cup — den turnering som Dagens Nyheter, Djur

gården och Södertälje arrangerar — blev i år en lyckad 
historia även om publiken inte uppgick till fjolårets re
kordsiffror. Att intresset dog bort ett tag berodde nog mest 
på att de tilltänkta publikmagneterna Helsingfors, Söder
tälje och AIK allt för tidigt gick ner för räkning. Var
jämte Färjestad också kom på sned i ett tidigt skede och 
gjorde sin publik så besviken, att den föredrog att sitta hem
ma och knapra på resten av julskinkan och knäcka nötter. 
Mycket folk kom det i alla fall på några av matcherna och 
rekordet ordnade AIK och Djurgården på Johanneshov med 
över 10.000 närvarande. Trots att Honken Holmqvist inte 
ställde upp lyckades AIK vinna med 4—3. Ryska Spartak 
var suveräna och vann med bara en förlorad poäng.
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TA CHANSEN — BLI NR 10.000!

Vill du bli en av Djurgårdens 10.000 blivande medlem
mar? Redan den medlem, som får nummer 5.000, kan räkna 
med alldeles speciella förmåner. Och när medlem nr 10.000 
blir inregistrerad blir det ännu högtidligare och ännu mer 
givande för den nye medlemmen. Anmäl dig redan i dag! 
Det sker enklast genom att du klipper ur denna kupong 
och skickar in den till Djurgårdens IF. Då kommer det strax 
besked om alla detaljer.

Men gör det redan i dag!

Till Djurgårdens IF, Klocktornet, Stadion, 
114 33 Stockholm

Jag vill bli medlem!

Namn ......................................... ..................................

Födelsedatum: ................./....................................

Adress: ..........................................................................
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MÄSTARE PÅ VILLOSPÅR

I dagens Djurgårdslag finns ingen svensk mästare, men 
en man är dock registrerad att spela för blåränderna den 
här säsongen och han är svensk mästare. Gissa vem? All
deles riktigt: det är Rolle Stoltz. Han är kvar från Djur
gårdens stora ishockeyepok — den som slutade med att 
Djurgården år 1963 blev svenska mästare. Men än har Rolle 
inte behövt mobiliseras. Han är med och tränar för att 
kunna hoppa in, om det börjar brinna i knutarna och ung
domarna behöver någon att hålla i handen.

Djurgården har i alla fall en svensk mästare med i all
svenskan just nu, men felet med honom är att han spelar i 
»fel» lag. Det gäller Lill-Stöveln Öberg, som efter en ut
flykt till Småland och Tranås återvänt till allsvenskan i Sö
dertälje Sport. Han har tre SM-titlar från sin tid i Djur
gården. Kanske är det bara en mellanlandning på väg från 
Småland, som han gjort i Södertälje?
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