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VARNING FÖR SKELLEFTEÅ

Efter en gedigen insats i den internationella DN-turne
ringen om Ahearne cup tippades Djurgården få en lätt pro
menad att i nedflyttningsserien säkra sitt allsvenska kon
trakt. Ingenting är så farligt som att tro på promenad
segrar. Helst inte om man är inblandad i en strid på 
liv och död. Det är vad nedflyttningsserien gäller. Och 
det fick Djurgården erfara i den första matchen mot 
»Björklöven» från Umeå. Allt gick Djurgården emot, ingen
ting stämde och undan för undan gick självförtroendet ur 
laget. Umeå hade bara att slå till i lämpliga ögonblick och 
vinna med hela 5—1.

Kritiken tog sedan fram svartpennorna och siade om en 
svår fortsättning. »Djurgårdens svanesång ur allsvenskan» 
ansåg t. o. m. en tidning i Göteborg det värt att rubricera 
förlusten. Svenska Dagbladet tyckte att det var en eländig 
match men sade sig vilja underlåta att ge kritik åt Djur
gårdens. spelare för att slippa komma i kollision med tryck
frihetens paragrafer.

Och naturligtvis var ingen glad i Djurgårdens ishockey
ledning: Nerverna krånglade, för mycket stod på spel och 
när vi inte fick ut något av vår överlägsna första period 
började självförtroendet svikta, försökte tränaren Zabrodsky 
förklara, men vi ska i alla fall inte behöva förlora med 5—1, 
om inte .. .

Inför dagens match hoppas man naturligtvis i Djurgården, 
att Zabrodsky inte skall behöva upprepa sin förklaring. Men 
varning för Skellefteå, som har kniven på strupen och inte 
gett upp hoppet att hålla sig kvar i allsvenskan.
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GAMMAL ADEL I NYCKELMATCH

Det är gammal fin adel, som möts i dag, då Djurgården 
och Skellefteå AIK slåss om allsvenska poäng av B-karak
tär. Om poäng av A-fabrikat kämpade man i höstas i grund
serien men fick inte tillräckligt många, och det är därför 
de bägge klubbarna nu tvingas gå igenom ekluten och slåss 
om B-poäng för att undvika att åka ur den allsvenska kret
sen och bli C-poängare i höst. På sin tid hörde Skellefteås 
tigrar till de stora sevärdheterna med flera landslagsmän 
i sina led. Man minns »myggornas» storhetsperiod med Göte 
Almqvist, Hasse Svedberg, Garvis Määttä och »Klimpen» 
Häggroth. Sedan har Skellefteå råkat ut på det sluttande pla
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net och hälsat på i division II för att sedan komma igen. 
Nu gäller det åter frågan: vara eller vara i allsvenskan.

Samma med Djurgården, som varit Sveriges förnämsta is
hockeylag med 10 SM-titlar, varav 6 i följd, för att under 
senare år inte alltid ha lyckats slingra sig över strecket 
och få chansen i slutspelet. Barkbrödstider alltså i jämförelse 
med hur det var när Lasse Björn, Tumba-Johan, Tvillingar
na och alla de andra stjärnorna lyste på himlafästet. Än så 
länge har Djurgården inte behövt ta steget ner i division II.

Mot Skellefteå spelar Djurgården i dag sin kanske vik
tigaste nyckelmatch på åtskilliga år.

SKALL NY ROLLE RÄDDA DJURGÅRDEN?

Djurgårdsmålvakten Roland Einarsson fick god kritik för 
sin insats i söndags i nyckelmatchen i Sundsvall mot Heff
ner. En match, som var nödvändig att vinna för Djur
gården med risk att laget annars hamnat för långt på efter
kälken för att kunna hoppas på nytt kontrakt. Det började 
också oroande, men i och med att Rolle i målet steg 
fram som en Sven Dufva och räddade alla heta projektiler 
från de norrländska kanonerna började matchen vända sig. 
»Det lönade sej ju inte att skjuta mot Djurgårdsmålvakten, 
han tog ju allt», förklarade man efteråt i Heffners kabyss.

I dag blir det besvärligt igen för Einarsson. Han blev illa 
åtgången i söndags och måste pysslas om för att kunna 
fortsätta matchen. Fråga är om han därför hunnit tillfrisk
na och är kapabel att göra en ny pangmatch. Han blir en 
nyckelfigur serien ut, om nu inte Zabrodsky på annat sätt 
kan foga ihop resten av försvaret och få det mera vatten
tätt.

Förr var Rolle Stoltz en av nyckelfigurerna i Djurgårdens 
bakre linjer. Nu är det en annan Rolle, som fått hand om 
nycklarna med uppdrag att låsa igen om sig.

7



8



9



RETA INTE TIGRARNA — LÄXA FÖR HELGE

Ishockeybasen Helge Berglund är inte rädd att ställa ut 
sig själv i blåsväder. Han älskar nästan att det susar kring 
honom. Däremot älskar han inte alls när det slås rundpallar 
på isen. Där vill han se små snälla lamm. Åtminstone när 
det spelas i våra egna hemvävda serier. När Tre Kronor 
kämpar i VM, vill han däremot enligt vad tillförlitliga upp
gifter gör gällande att hans gamla paroll skall gälla för de 
svenske, nämligen »Kempa, grabbar, kempa, kempa!»

I tydlig avsikt att ge de allsvenska lagen kurage i deras 
till synes hopplösa uppgift att göra något åt oslagbara 
Brynäs lät Helge häromsistens meddela, att Brynäs lider 
av oförtjänt rykte som redan givna mästare. Ånej, dom 
har mest vunnit på tur, vänta bara — snart ligger dom 
på rygg, siade Helge och satte sig att vänta på dunsarna, 
när Brynäs skulle ramla på öronen i mötet med Västra 
Frölunda förra söndagen.

Frölunda var svenska ishockeyfolkets sista hopp när det 
gällde att bromsa Brynäs segeraptit, och när Helge nu halvt 
om halvt lovat folket att Brynäs skulle gå på en mina höll 
man andan av förväntningar, när det kom rapport om 
att Frölunda ledde efter första perioden med 2—0. Den 
där Helge, han är allt en riktig hejare att förstå sig på 
saker och ting, tyckte man ute i byarna.

Men i detta läge tog Brynäsledarna och läste högt ur 
Helges uttalanden om hur mycket tursamma segrar man 
vunnit. Mer behövdes inte för att grabbarna skulle tända i 
Brynäs och vinna de två återstående perioderna med 4—0 
och 5—0. Därmed hade Brynäs vunnit med 9—2 och gett 
bästa svaret åt Helge, att man inte behöver helt lita på 
turen för att ge ett vältaligt bevis på vem som kan is
hockey i det här landet.

Sens moralen av detta blir: reta inte de vilda djuren, 
reta framför allt inte tigrarna i Brynäs. Då blir de blod
törstiga och slukar allt levande. Leve Brynäs.
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NYA PÅ FOTBOLLSSKUTAN

Liksom Djurgården i höstas mobiliserade en del nytt 
folk i spetsen för sin ishockeyledning har man nu även i 
»blårändernas» fotboll startat en ny giv. Kapten på Djur
gårdens fotbollsskuta blev helt nyligen en herre vid namn 
Hans Troedsson, vilkens förflutna i fotbollssammanhang är 
ett helt vitt papper. I stället har han samlat meriter som 
handbollsbas i Djurgården och tillsammans med andra kva
lifikationer på det administrativa planet anses han bli en 
stor tillgång, när det gäller att trygga framtiden.

Nya män i fotbollsstyrelsen blev också en på sin tid 
rätt känd ishockey- och fotbollsspelare vid namn Nils 
»Nippe» Nierenburg och en i Djurgården hittills okänd för
måga, som heter Sture Abelson och som haft Sirius i Upp
sala som sitt största idrottsområde. På sin tid knep Sirius 
5 guldspelare från Djurgården. Nu börjar återbäringen.
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KAN MAN KÖPA EXTRA FART 
PÅ RINKARNA?

Det allsvenska slutspelet rullar vidare inför välfyllda 
salonger och man väntar sig att fjolårets, rekordsiffror skall 
överträffas. Ändå är man på sina håll inte nöjda beroende 
på att det finns ett lag, som heter Brynäs och som haft 
oförskämdheten rusa ifrån i serietoppen och därmed spo
liera det publika intresset. Så tyckte i varje fall en ledare 
i Timrå (Eje Lindström) och kom i samma veva med för
slaget, att de andra lagen skulle få något annat att slåss 
om för att inspirera dem att bjuda till ordentligt. Han 
menade — liksom de flesta — att det inte var något att 
göra åt Brynäs, som kunde lämnas åt sidan och få spela 
om sitt eget mästerskap. Men »vi andra, vi som kan bli tvåa, 
trea eller fyra måste få något att slåss för. Ge oss pengar!» 
tyckte Timråledaren. Och menade att om det fanns t. ex. 
10.000 kronor att slåss om för en silverplats och så där en 
5.000 riksdaler att kriga om för en bronsplats, så skulle 
det bli fart på grabbarna.

Men det tyckte man inte i den övriga upplysta världen. 
Vad bryr sig publiken om i fall ett lag får 10.000 spänn 
för att bli tvåa. Inte rusar någon åskådare benen av sig för 
att få vara med om när en check på 10.000 skrivs ut. 
Publiken vill se kamp, vill se hur mästarna skakas och 
kanske fås på fall. Men ingen bryr sig särskilt mycket 
om vilka lag som hamnar på andra, tredje eller fjärde plats 
i tabellen.

Orealistiskt förslag, klippte Helge Berglund av hela dis
kussionen. Han och hans förbund vill inte vara med och be
tala någon extra kosing . . .

13







16



17



18



19



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

FORWARDS:
11 S.-B. Lindström
8 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

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

Mål Passning Utvisning

Domare:
19 Åke Andersson, Enköping
20 Per-Åke Wigh, Enköping



Skellefteå

MÅLVAKTER:
15 Rune Bask

1 Roland Lestander

BACKAR:
16 Lars Fredrik Nyström
22 Håkan Delin

9 Martin Johansson
12 Hans Gunnar Skarin
5 Bo Andersson

18 Jerry Åberg

FORWARDS:
13 Per Johansson
20 Hardy Nilsson

8 Gunnar Johansson
25 Christer Johansson
17 Börje Ulvebäck
10 Rickard Ågren
11 L. G. Lundberg
24 Thomas Andersson
14 Martin Karlsson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



SITUATIONEN I TABELLEN 
Norra

Umeå .................................... 2 2 0 0 10—2 4
Djurgården ........................ 2 1 0 1 7—6 2
Heffners ................................ 2 1 0 1 5—9 2
Skellefteå .............  2 0 0 2 4—9 0

Södra
Mora .................................... 2 2 0 0 14—7 4
Tingsryd ............................ 2 1 0 1 7—4 2
Västerås ................................ 2 1 0 1 7—8 2
Fagersta .............   2 0 0 2 4—13 0

SM-SLUTSPELET
Brynäs .................................... 6 6 0 0 42—15 12
Färjestad ................................ 6 3 1 2 30—24 7
AIK .................................... 6 3 0 3 20—16 6
Södertälje ............................ 6 3 0 3 22—27 6
Leksand ................................ 6 2 1 3 31—32 5
Timrå .................................... 6 2 0 4 22—29 4
V:a Frölunda ........................ 6 2 0 4 18—29 4
MoDo ................................ 6 2 0 4 21—34 4

22



KVÄLLENS MATCHER
SM-slutspelet: 

1:a 2:a 3:e
A. MoDo—Frölunda — — —
B. Timrå—Leksand — — —
C. Färjestad—AIK — — —
D. Södertälje—Brynäs — — —

Nedflyttningsserien: 
1:a 2:a 3:e

E. Umeå—Heffners — — —
F. Mora—Tingsryd — — —
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SKYTTAR ATT SE UPP MED

Christer Johansson, Per Johansson, Martin Karlsson och 
Gunnar Johansson är Skellefteås hittills farligaste skyttar i 
nedflyttningsserien. De har plockat in de fyra målen och det 
finns anledning för Djurgårdens försvar att se upp. Tre styc
ken Johanssöner var det alltså! Nu kan det förstås tänkas, 
att Skellefteå gör som Brynäs och plockar om i sina kedjor 
så att dessa fyra skyttar dyker upp i de mest oväntade 
lägen. Brynäs »vantlade» med sina kedje-äss,, när det tog 
emot mot Frölunda, vars försvarare idkade punktmarkering 
på storskyttarna i beräkning att dessa skulle hålla sina plat
ser i respektive kedjor alla tre perioderna. Men Brynäs stu
vade om i anfallen mel följd att Frölunda inte kände igen 
sina motståndare, vilka de fått stränga order att följa. I 
stället kom det nya ansikten, och då kände man inte igen 
sig. Allting sprack. Något liknande kanske Skellefteå har i 
bakfickan för Djurgården. Och att Djurgårdens A-kedja i 
sin tur kommer att få speciella överrockar på sig är också 
att räkna med. Finns det motdrag, Zabrodsky?

★

Djurgårdens skytteliga i nedflyttningsserien efter två mat
cher mot Umeå (1—5) och mot Heffners (6—1) leds av P. 
Lundström med 2 mål, varefter följande gjort var sitt mål: 
Å. Eklöf, O. Svensson, J. Palm, S.-B. Lindström och S. Lars
son.

Utvisade har varit J. Palm, Th. Carlsson (2 ggr) och 
L.-Å. Lundell. Utvisade för Skellefteå: B. Ulvebäck (4 ggr), 
G. Johansson och H. Nilsson.

★

De två gruppernas lag är desamma som i höstas. Det in
nebär att i norr slåss Djurgården med Umeå, Skellefteå och 
Heffner. I söder kämpar Västerås med Tingsryd, Mora och 
Fagersta. Två lag ur vardera gruppen räddar sig kvar i all
svenskan av årgång 1971—1972.
Djurgården—Umeå (1—5), Skellefteå—Heffners (3—4) 
Umeå—Skellefteå (5—1), Heffners—Djurgården (1—6)
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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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FÖRR OCH NU AV FYRA VETERANER

Vilken är den största skillnaden på dagens ishockey och 
den som spelades för ett 20-tal år sedan? Frågan har rik
tats till en gamling veteraner från gamla goda tider. Här är 
deras uppfattningar:

Rolle Stoltz: Dom skjuter snabbare i dag och har mycket 
bättre ork.

Hogge Nurmela: Målvakterna har blivit mycket bättre och 
därtill är alla spelare mera genomtränade.

Lill-Lulle Johansson: Jag tycker precisionen i skotten inte 
är bättre än förr, men visst har tempot och intensiteten blivit 
betydligt större. Inga döda punkter längre.

Lasse Björn: Alla spelare kan i dag ishockeyns ABC-bok, 
det var dåligt med detaljerna på min tid, man fick aldrig 
lära sig grunderna riktigt.

Rolle Stoltz: Vi passade bättre på min tid, man måste 
kunna slå både hårda och lösa pass, men nu ser man oftast 
bara en variant: en 80 knutars puck följd av vrålet »Åk».

Summa summarum från alla: inget av forna tiders klubb
lag skulle klara Brynäs.
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