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INFÖR EN STORMATCH
Djurgårdens premiär mot Södertälje för knappt en vecka 

sedan här i Johanneshovshallen infriade väl inte helt den 
nya generalstabens förhoppningar om att man hittat ett 
framtidslag. Södertälje vann en rutinseger, vilken dock i 
sista minuterna svävade i fara. Djurgården startade en 
upphämtning, som var på väg mot 6—6, men det sista 
målet kom aldrig till världen. 5—6 fick det bli.

— Litet för mycket orutin i vissa lägen hos de mina och 
desto mera rutin och kyla hos kringlorna, förklarade »Lill-
Stöveln» Öberg. Södertälje gjorde ett par tre styrningar med 
mål som följd, medan vi rev och slet och också åstadkom 
chanser, som dock sedan missades. Det tar sin tid att lära 
läxor, men jag tror att mina adepter är läraktiga och också 
skall kunna styra in en de mål och därtill undvika att gå på 
motsvarande styrmanövrer. Något av läxorna var tydligen 
lärda redan till i söndags i Kiruna . . .

Djurgården och Brynäs har under årens lopp haft många 
heta drabbningar, av vilka Brynäs vunnit de flesta. Någon 
gång har Djurgården dock stuckit upp och lyckats få fall 
på Gävlekolossen. Kanske tiden inte är mogen ännu för att 
den nya given skall kunna ge Brynäs en match ända in på 
benen, men att det måste bli en kul match mellan sön
dagens mest målskjutande lag kan man nog tillåta sig att 
tro.
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BRYNÄS HAR FYLLT PÅ I 
MÄSTARLAGET

Det är väl för mycket att påstå att Brynäs av i dag är ett 
»urholkat» lag bara för att tre av stjärnorna sökt sig till 
proffslägret. Visst måste förlusten av Tord Lundström, Inge 
Hammarström och Börje Salming vara ytterligt kännbar så 
här i övergångsstadiet men med det stora lager av annat 
stjärnfolk, kompletterat med diverse nyförvärv, finns det 
aldrig risk för någon katastrof i ett välskött ishockeygäng 
som Brynäs. Kanske säsongen kan gå litet mer i svackor 
än tidigare, men när krutröken lagt sig får man nog utgå 
från att Brynäs finns kvar i toppen. Därför garanterar Hå
kan Wickberg, Lars-Göran Nilsson, Lill-Prosten Carlsson 
och raden av mästarspelare, som alltjämt står till förfo
gande.

— Vi har hittat en vinnande laguppställning, anser trä-
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naren Tommy Sandlin, och denna uppställning gör att vi 
rent spelmässigt är bättre än i fjol. Än så länge saknar vi 
dock den rätta tyngden. Bara de nya krafterna får mera 
rutin, skall det nog gå vägen i vinter också.

Första gången Brynäs blev svenska mästare var 1963. 
Från det laget finns bara två man kvar i dag, Håkan Wick
berg och »Kulan» Jonsson. En verklig generationsväxling 
har alltså skett.

Brynäs värvar aldrig på måfå. Man har sina talang
scouter så att säga »fast anställda» och från dessa kommer 
tips om vad som finns i matnyttig vara. Därefter hand
plockas spelarna.

Årets nyheter är handplockade. Efter Jan-Erik Lyck, som 
nu slutat, ville man ha en spelande center. Man hittade en 
sådan i Stefan Canderyd, 22! år, en slitvarg.

Efter Inge Hammarström behövde man något åt samma 
håll, snabb skridskoåkare och målfarlig. Ersättaren heter 
Martin Karlsson, 20 år. Knappast någon försvagning, säger 
Håkan Wickberg.

Efter Börje Salming var det svårt fylla tomrummet, men 
18-årige Stefan Persson är redan på god väg.

Svårast hitta ersättare för Tord Lundström. Från Ströms
bro hämtade man »Jajjen» Gärdin, och även han är nu på 
väg att smälta in i uppställningen.

Vi kan bli mästare i vinter, säger Håkan Wickberg. Vi 
hatar nämligen att förlora.

KANSKE MOGNAR EN ELITSERIE
Den allsvenska seriepremiären i ishockey kom ovanligt 

tidigt och kommentarerna blev också litet yrvakna. Framför 
allt förfasade man sig över det komprimerade programmet 
och menade att det handlade om rena vansinnet att på fat
tiga fem veckor åstadkomma ett avgörande för hälften av 

Forts.

7



8



9



klubbarna. Stackars lirare, som med tre matcher i veckan 
inte skulle hinna ens träna, långt mindre hinna vila och få 
sina blessyrer läkta . . .

Nu visste förstås de ansvariga klubbledarna om hur allt 
skulle fungera. Spelprogrammet spikades ju inte dagen före 
premiären. Det har varit känt i månader, och naturligtvis 
har klubbarna inrättat sig efter den fastställda tågordningen. 
Men det är ju alltid så att man skjuter ifrån sig obe
hagligheter så länge man kan, och därför får man väl 
också förstå om en och annan ledare tar sig om huvudet 
och undrar vad han varit med om att bestämma.

Ty visst är det ett hårt program. Det drabbar dock alla 
lika, och i medvetande härom torde också alla lag ha lagt 
upp sitt planerande. De många matcherna kommer inte stor
mande som en överraskning.

Kanske dock höstens lärdomar kan få tiden att äntligen 
mogna för en »riktig» allsvensk serie. Inte denna grundserie 
påbyggd med en slutspelshistoria för de utvalda och en 
plommonserie för de olycksfödda i ishockeysamhället.

ATT SE FRAM EMOT
Närmaste programmet för Djurgården innebär en match 

borta mot Tunabro nu på torsdag, och därefter blir det 
ytterligare bortaspel på söndag mot Timrå.

Hemmamatcher:
18 oktober: —MoDo
2'1 oktober: —Björklöven
28 oktober: —Timrå

1 november: —Tunabro
11 november: —Kiruna
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FOTBOLLSMEDALJER PÅ GÅNG
Fotbollen i allsvenskan sjunger på sista versen, och det 

mesta av vad som återstår kan inte rubba på faktum, att 
Åtvidaberg för andra gången i följd tar hem guldet. Dess
utom har Örgryte och Saab fått sina respass till division II 
fastställda. Bakom Åtvidaberg pågår emellertid en intensiv 
jakt om silver- och bronsplatser, och här är Djurgården in
blandat. Efter 3—1-segern i söndags över Landskrona håller 
Djurgården sin 4:e plats på samma poäng som Malmö 
FF och Öster. Möjligheterna för ett avancemang finns för 
blåränderna. Närmast har Djurgården två bortamatcher 
kvar, mot Norrköping och Saab, för att sedan få avsluta 
höstsäsongen hemma på Stadion den 27 mot Gais.
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ALLSVENSKT ÄVEN I FOTBOLL 
FOR BRYNÄS?

Visst har Brynäs ett förflutet även i storfotbollen. Brynäs 
är inte bara ett namn i ishockeyn. Ett särklassigt namn 
förresten. Men även i fotboll nämns Brynäs nu med en 
viss respekt inför chansen att nå allsvenskan.

Det här med ett förflutet i storfotbollen för Brynäs del 
daterar sig kring 1920—1930. Då vann Brynäs SM-titeln 
genom att i 1925 års final besegra Derby med 4—2. I 
ungefär samma veva hade allsvenska fotbollen rullat i gång, 
och storklubbarnas intresse att ställa upp i den gamla ua
slagsturneringen var mycket måttligt. Redan året innan lyste 
allsvenskarna med sin frånvaro, och då blev Fässberg mäs
tare med 5—0 mot Sirius i finalen.

Sedan var det alltså dags för Brynäs att bli svenska fot
bollsmästare, och det innebar också att EM-turneringen la
des ner att dö. Allsvenskan blev allt i fortsättningen.

Och nu är Brynäs alltså å väg att nå en plats även i den 
allsvenska fotbollskretsen. Av visst intresse för Djurgården 
i detta sammanhang är att notera att Anders Ahlström, cen
terkanon hos blåränderna under ett år, nu återvänt till 
Gävle och har chansen att bli tungan på vågen i de två 
återstående matcherna för Brynäs’ definitiva inhopp i 14- 
lagsserien.

13



MÅNGA MÅL
Nu slår vi Djurgården!
Så lät fältropet från en av Kirunas ledare efter den histo

riska premiären för Kiruna i allsvenska ishockeyn mot 
Björklöven i Umeå förra torsdagen. Kiruna hade haft snudd 
på en sensation men till sist hamnat på rygg med de knappa 
siffrorna 5—4. Man tyckte i alla fall att det mesta gått bra 
och glada Kirunaledare lovade, att nu skulle Djurgården få 
se upp. »Vi tar Djurgårn» ledde emellertid bara till att Djur
gården beslöt skärpa sig och det räckte för att sätta Kiruna 
på plats med de största siffror, som Djurgården vunnit i 
modern allsvensk tid med.

Även Brynäs kom igen ovanpå premiärnederlaget mot 
Timrå. Visserligen ropade inte Björklöven ut att dom skulle 
ta ner Brynäs, men för säkerhets skull vässade Brynäs vap
nen och vann med bredast möjliga marginal, 12—4.

Även på andra håll var det extra målrikt i söndags. 
Skillnaden mellan topp och botten blev litet väl tidigt mar
kerad för att man skall våga tro på en snabb utjämning.

Södertälje och Timrå seglar väl just nu upp som de he
taste aspiranterna på mästerskapet tillsammans givetvis med 
Leksand.

RUNT RINKARNA

Djurgården vann sitt första SM i ishockey redan 1926 
genom att i finalen på Stadion slå Västerås med 7—1. 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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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
18 Folke Bengtsson
9 Anders Hedberg
8 Kent Bengtsson

17 Bengt-Åke Karlsson
6 Stig Larsson

24 Per-Allan Wikström
19 Kent Nilsson
21 Sören Johansson
14 Åke Eklöf
Domare:
30 I. Pergenius
28 L. Mattsson

Mål Passning Utvisning



Brynäs

MÅLVAKTER:
1 William Löfqvist
2 Benny Westblom

BACKAR:
3 J.-E. Silfverberg
5 Kjell Johnsson
7 Stefan Persson
9 Jan-Olof Svensson

14 Stig Salming
21 Stig Östling

FORWARDS:
4 Hans-Åke Persson
8 L.-E. Ericsson

10 L.-G. Nilsson
11 Leif Gustafsson
12 Håkan Wickberg
13 Stefan Canderyd
16 Lennart Lind
17 Martin Karlsson
18 Stefan Karlsson
19 L.-G. Gerdin

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DIVISION I NORRA
Timrå ........................................... 2 2 0 0 18— 7 4
Södertälje ................................... 2 2 0 0 12— 8 4
Djurgården ................................... 2 1 0 1 17— 8 2
MoDo ........................................... 2 1 0 1 12—7 2
Brynäs ........................................... 2 1 0 1 13—9 2
Björklöven ................................... 2 1 0 1 8—14 2
Kiruna ........................................... 2 0 0 2 6—17 0
Tunabro ....................................... 2 0 0 2 5—21 0

KVÄLLENS MATCHER
1:a 2:0 3:e

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

MoDo
DIF:s nästa motståndare 

hemma

TORSDAGEN 18/10 KL 19.30

Bör bli en jämn och 
sevärd match
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DIVISION I SÖDRA
Leksand ............     2 2 0 0 8— 1 4
Färjestad ............................. 2 1 1 0 8— 4 3
AIK ......................................... 2 1 1 0 7—4 3
Mora ..................................... 2 1 0 1 7—5 2
Tingsryd ................................. 2 1 0 1 8— 7 2
Västra Frölunda ..................... 2 1 0 1 6— 6 2
Västerås ................................. 2 0 0 2 3— 8 0
Örebro ..................................... 2 0 0 2 1—13 0

KVÄLLENS MATCHER 
1:a 2:a 3:e

D. Frölunda—Örebro — — —
E. Leksand—Mora — — —
F. Tingsryd—Färjestad — — —
G. Västerås—AIK — — —
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DOMARTECKEN
Cross checking (stöt mot 

spelare med klubbskaftet) 
— händerna hålles framför 
bröstet som om man håller 
i en klubba.

Boarding (våldsam tack
ling mot sargen) — upp
repade slag med ena han
dens knytnäve mot andra 
handens öppna handflata 
framför bröstet.

Armbågstackling — lätt 
slag med hand mot arm
båge ca 3 gånger.
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DAS KAPITAL
När Djurgårdens guldlag i fotboll för en del år sedan 

brandskattades på fem storspelare av Sirius värvarkung, 
ansågs det kunna innebära en dödsstöt för den drabbade 
föreningen. Men Djurgården tog sig samman och överlevde. 
Nu har Brynäs drabbats på ett liknande sätt men dock 
inte av inhemska värvare utan av proffsklubbarna på 
andra sidan Atlanten. Tre av de allra största stjärnorna 
finns inte längre kvar i det Brynäs, som under senare år 
dominerat inte bara den allsvenska ishockeyn utan även i 
Tre Kronors tröjor.

Skillnaden mellan dessa två värvningar är den att Sirius 
plockade Djurgårdens fotbollsstjärnor utan någon egentlig 
ekonomisk ersättning till klubben — spelarna fick de stora 
slantarna — medan Brynäs för sina ishockeyprodukter fått 
rejält betalt i dollars. Ungefär som Åtvidaberg fått ut
ländsk valuta för sina till proffsfotbollen övergångna stjär
nor.

Hur mycket Brynäs och Åtvidaberg fått betalt är klub
barnas privata hemlighet men ryktet skvallrar om att det 
rör sig om belopp med åtskilliga nollor på sladden. En vis 
man — bosatt i Åtvidaberg — har sagt, att en välförsedd 
klubbkassör dock inte garanterar att det blir några segrar 
ute på planen. Bättre få behålla stjärnorna hemma än att ha 
skafferiet sprängfyllt med kosing . . .
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DET HÄR HAR HÄNT 
OCH SKALL HÄNDA

Vad som hittills spelats i allsvenskan och vad som skall 
spelas om finns i följande program att studera:

NORRA

Djurgården—Södertälje 5—6 
Björklöven—Kiruna 5—4 
Timrå—Brynäs 6—3 
MoDo—Tunabro 9—1

Tunabro—Timrå 4—12 
Brynäs—Björklöven 10—3 
Kiruna—Djurgården 2—12 
Södertälje—Modo 6—3 
Tisdag 9 oktober 
Djurgården—Brynäs 
Björklöven—Tunabro 
Timrå—MoDo
Kiruna—Södertälje 
Torsdag 11 oktober 
MoDo—Björklöven 
Tunabro—Djurgården 
Brynäs—Kiruna 
Södertälje—Timrå 
Söndag 14 oktober 
Timrå—Djurgården 
MoDo—Kiruna 
Tunabro—Brynäs 
Södertälje—Björklöven 
Torsdag 18 oktober 
Djurgården—MoDo 
Björklöven—Timrå 
Brynäs—Södertälje 
Kiruna—Tunabro
Söndag 21 oktober 
Djurgården—Björklöven 
Tunabro—Södertälje 
Brynäs—MoDo 
Kiruna—Timrå

GRUPPEN
Tisdag 23 oktober 
Björklöven—Djurgården 
Timrå—Kiruna
MoDo—Brynäs 
Södertälje—Tunabro 
Torsdag 25 oktober 
Timrå—Björklöven 
MoDo—Djurgården 
Tunabro—Kiruna 
Södertälje—Brynäs 
Söndag 28 oktober 
Djurgården—Timrå 
Björklöven—Södertälje 
Brynäs—Tunabro 
Kiruna—MoDo
Torsdag 1 november 
Djurgården—Tunabro 
Björklöven—MoDo 
Timrå—Södertälje 
Kiruna—Brynäs 
Söndag 4 november 
MoDo—Timrå 
Tunabro—Björklöven 
Brynäs—Djurgården 
Södertälje—Kiruna 
Torsdag 8 november 
Tunabro—MoDo 
Brynäs—Timrå 
Kiruna—Björklöven 
Södertälje—Djurgården
Söndag 11 november 
Djurgården—Kiruna 
Björklöven—Brynäs 
Timrå—Tunabro 
MoDo—Södertälje
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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 motions,basis.

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.

Till Djurgårdens IF, 
Klocktornet, Stadion, 
114 33 Stockholm.
Undertecknad anmäler sig som medlem.

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

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

Postnummer: ..................................................................
År Mån Dag Nummer 

Personnummer: 

33



34



35



36



37



38



39



AB REALTRYCK 1973


