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DJURGÅRDEN—AIK 
Söndagen 19 januari 1975 
kl. 17.00 på Johanneshov

DEN ENES DÖD — DEN ANDRES BRÖD
Ljusglimtarna har varit få på nyåret för den stockholmska 

ishockeyn. Särskilt för Djurgården har mycket gått på sned, 
medan AIK mera förskonats från svårare olyckshändelser. 
Nu står de båda tvillingklubbarna inför en ödesmatch, som 
mer än någonsin handlar om liv eller död. Man är ju 
tvungen att bekämpa varandra för att rädda det egna 
skinnet. Man kan inte rulla ut röda mattan och bjuda in 
motståndarna att ta för sig. I dag gäller att hugga för sig 
själv och därmed »hjälpa» sina kära kollegor närmare 
stupstocken.

AIK och Djurgården behöver varann. De enda matcher, 
som är säkra kassapjäser i och med att de förmår intressera 
publiken att ställa upp, är derbymatcherna. Faller ena par
ten bort ur dessa derbyn återstår inte mycket att samlas 
kring. Samma gäller i fotboll, där AIK—Djurgården är en 
match, som drar fulla hus (tämligen fulla) och ekonomi
serar en allt mer osäker rörelse. Utan de stockholmska 
derbyna vore även färgen borta från vardagsfotbollen. Nu 
gäller det alltså om ishockeyn skall bli utan dessa derbyn. 
Framtiden ser mer än orolig ut. Båda tvillingklubbarna be
höver så väl sina poäng, men bara ena parten får dem. 
För den händelse det inte blir oavgjort. En sådan lösning 
kan tyvärr innebära en risk att både AIK och Djurgården 
får respass. Då räddas visserligen derbyna kvar på lägre 
nivå, men vem vill ha den upplösningen på dramatiken av 
i dag?

Det blir säkert ett derby av gammalt fint märke, där 
ingen skonar den andre. Återstår att se vem som får mest 
del av slumpens skördar framför de bägge målen i dag . . .
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SÄ HÄR SKALL DET GÄ TILL
Det är länge sedan allsvenskan i dess nya tappning kör

de i gång. Den 6 oktober 1974 gick startskottet. Över tre 
månader sedan. Då suckades det här och var över vilket 
slitgöra, som väntade alla de 16 lagen i en enda serie. 
30 matcher skulle alla arbeta sig igenom, innan de all
svenska äventyren var till ända.

Nu är mer än hälften av dessa matcher avverkade, och 
nu oroar man sig i de flesta läger över att det är så få 
matcher kvar att bygga sina förhoppningar på. Det stora 
allvarets tid är inne, när poängen är mer värdefulla än 
någonsin. Naturligtvis är alla poäng, antingen de tas i för
sta matchen eller senare på säsongen lika värdefulla, när 
uppgörelsens dag är inne, men det heter ju alltid att poäng
en är dubbelt värdefulla ju mindre som är kvar av poäng
möjligheterna. Det är väl egentligen bara Leksand och Bry
näs, som kan ta lugnt på tillvaron och inte betrakta varje 
liten poängpinne, som man till äventyrs råkar tappa, som 
något katastrofartat.

Vid det här laget kanske det inte behövs något repeteran
de över hur den nuvarande allsvenskan skall avvecklas, men 
kanske det under programmets gång tillkommit någon ny 
tittare (som man säger i dumburken) och därför skall vi 
redogöra för vad som händer.

De fyra första lagen går till slutspelet, som spelas efter 
modellen »play off» med fri lottning. De lag, som lottas 
mot varandra, skall mötas i bäst av tre matcher. Segrarna 
möts i SM-final. Varje match skall avgöras. Vid oavgjort 
blir det således förlängning tills ett första mål göres 
(»sudden death»).

Inte särskilt aktuellt att veta för den stockholmska publi
ken .. .

Lag nrs 5—8 är klara med kontrakt för den nya elit
serien och kan efter sista seriedagen den 20 februari lägga 
ishockeyrustningarna i malpåse. Sammalunda kan de lag 
göra, som hamnar på platserna 11—16, medan lagen på 
9—10 får sin extra chans.

Det är denna extra chans som i dagens läge utgör det 
halmstrå, kring vilket Djurgården (i första hand) och AIK 
klamrar sig fast. De på 9:e och 10:e platserna hamnande 
lagen får kvala sig till en av de två återstående plat
serna i elitserien mot div. II-segrarna.
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Detta kval är en lång historia. Man spelar i två grupper 
med de två allsvenska lagen placerade i var sin grupp med 
var sina tre div. Il-segrare som motståndare. Segrarna i de 
två grupperna hoppar sedan på tåget till elitserien.

Omläggningen innebär att serierna blir starkt nedskurna 
jämfört med i år. Division II bantas från 71 till 48 lag 
och får som tröst kalla sig division I. Den nya division II, 
som nu är division III, beskäres från 230 till 160 lag. Hår
da bud men dock småsmulor i jämförelse med riksturne
ringen för skolorna, där alla 100-talet lag avlivats.

ETT TACK FÖR NAMNBYTE
Den 20 februari går sista omgången i allsvenskan, som 

därmed också upphör till namnet såsom tillhåll för Sveriges 
bästa ishockeylag. Allsvenskan blir i fortsättningen en div. 
II-serie, medan div. I-lagens serie etiketteras såsom »elit
serien». Varför div. II-lagen skall få överta det inarbetade 
namnet »allsvenskan» har man kanske svårt att förstå, men 
troligen är det någon slags eftergift för att de icke allsvenska 
klubbarna gick med på nyordningen med en kvalificerad 
toppserie. De skulle med andra ord tackas för sin välvilja 
att medverka till att blåbärslagen rensas bort från högsta 
serien och att denna därmed blir av mästarklass rakt ige
nom. Till förmån även för aktuella landslagsspelare, som i 
fortsättningen inte kan spela sig igenom serien i sömn
gångartempo utan får ta i ordentligt för att hänga med i 
svängarna.

Eftersom allsvenskan i fotboll, bandy, handboll etc. även 
i framtiden kommer att vara mästerskapsserien, är det väl 
inte omöjligt att ishockeyn så småningor går till ett nytt 
dop och låter allsvenskan återuppstå som beteckning på 
högsta serien. Elitserien har ibland förekommit i olika sam
manhang som beteckning på högsta serien i olika lagspel, 
men under den har man aldrig kunnat hitta något som 
hetat allsvenskan. Samtidigt alltså. Division I förblir divi
sion I och division II förblir division II vad man än hittar 
på för andra namn.
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Drick Klar 2, 
ett kunnigt sätt 

att klara 
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FÖRSTA MATCHEN, FÖRSTA FÖRLUSTEN 
FICK FÖLJDER

Redan i seriepremiären i höstas bjöd programmakarna på 
derbyt mellan AIK och Djurgården. Det gällde ju att köra 
i gång den nya serien med pukor och trumpeter med myc
ket folk runt rinkarna, och då gav det sig självt att spel
öppningen i Stockholm skulle ske med ett derby mellan 
»arvfienderna». AIK vann premiären med 3—2 och det 
säger man i Djurgården var den direkta orsaken till att blå
ränderna omgående råkade i sjönöd och fick det svårt med 
självförtroendet. Sedan kom visserligen Djurgården i gång 
så småningom och tog sig förbi AIK några gånger i serie
tabellen, men med en bättre start menar man sig ha kunnat 
komma i gång mycket tidigare med denna vändning till det 
bättre.

— Man säger ju att tur och otur jämnar ut sig i långa 
loppet, men jag börjar tvivla på att detta stämmer för vår 
del. Jag kan inte peka på någon match, där vi precis haft 
någon tur. Däremot kan jag peka på några matcher, där till
fälligheterna varit emot oss, säger Djurgårdens lagledare 
Kurre Thulin. Man behöver ju bara erinra om senaste mat
chen här på »Hovet», då vi hade alla chanser att avgöra för 
att så 100 sekunder före full tid få uppleva hur Timrå pe
tar in ett segermål och vinner med 2—1. Vad hjälpte oss 
sedan att både Timrås lagledning och all annan expertis 
fastslog att vi förtjänade minst oavgjort. Att klaga på do
mare, som med utvisningar vid tveksamma försyndelser för
svagar våra ansträngningar, lönar sig inte. Framför allt inte 
i matcher, där vi själva av egen kraft bort avgöra i givna 
situationer. Domarna är ju inte mer än människor och 
måste ha rätt att missa någon gång. Liksom vi själva missar 
rätt ofta ...

På sitt sätt var matchen mot Timrå häromsistens ett häl
sotecken. Under Ahearne cup-turneringen kom laget på ett 
oförklarligt sätt ur balans och gjorde egentligen bara mot 
ryssarna i Dynamo sig ordentlig rättvisa. Vi var visst en
samma om att spela oavgjort mot de blivande mästarna?

I övriga matcher hade vi svårt att få spelet att stämma 
Forts.
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och därför var man ju en smula fundersamma hur nya sä
songen i allsvenskan skulle arta sig. Först mot Timrå syntes 
det att grabbarna åter var på väg och därför var det bittert 
att i sista minuten gå miste om en poäng. Bara den missen 
inte skulle komma att betyda förlust av något av det åter
hittade självförtroendet, betydde det kanske inte mycket att 
vi mot allsvenskans tredje lag blev slagna med ett uddamål. 
Vi får väl se hur fortsättningen skall bli.

Snart går det väl inte att återkomma till de trösterika 
orden »många matcher är kvar». Vi måste äntligen börja 
vinna och få vind i seglen för att de återstående matcherna 
skall ha någon mening. Det är bättre att ha en spelad 
match redan vunnen än ett flertal ospelade matcher att ba
ra hoppas på.

AIK VANN SENAST
I fjol gick AIK men inte Djurgården till slutspelet och 

eftersom man spelade i olika grupper i grundserien blev 
det inga inbördes möten. Statistiken från tidigare år visar 
emellertid att Djurgården—AIK mötts åtskilliga gånger, och 
att Djurgården i början vann det mesta som fanns att 
vinna, medan AIK växte till sig vad tiden led och därmed 
visade var skåpet skulle stå.

I fjol kom Djurgården femma i grundserien, medan AIK 
med en tredje plats gick upp till slutspelet för att där dock 
inte få spela någon mästarroll. Men en 6:e plats före Frö
lunda och Björklöven satt ju inte heller illa. Året innan 
nådde AIK och Djurgården slutspelet med var sin brons
plats i grundserien. I detta slutspel kom AIK 6:a och Djur
gården 7:a på samma poäng och med lika många insläppta 
mål. Gjorde flera mål, ja det gjorde AIK med hela 8 styc
ken och gick därmed före i tabellen. Djurgården fick trösta 
sig med att totalt dra 3.000 åskådare mer än AIK. I de 
inbördes mötena vann man var sin match, AIK med 6—3 
och Djurgården 7—5. Senast vann AIK stort över Djur
gården i Ahearne cup. Dags för revansch för Djurgår
den?

Och så vann ju AIK också i allsvenska seriestarten i 
höstas. Tredje gången gillt hoppas kanske blåränderna.
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VAD SOM VARIT OCH SOM KOMMER

Torsdag 28
AIK—Timrå 
MoDo—Örebro 
Frölunda—Färjestad 
Västerås—Mora 
Leksand—Södertälje 
Karlskoga—Björkl. 
Tingsryd—Brynäs 
Skellefteå—Djurg.

3—5 
8—5 
2—2 
3—1
4—3 
1—9 
1—8 
4—0

DECEMBER:
Söndag 1
Tingsryd—Skellefteå 3—5
Leksand—Karlskoga 10—3
Timrå—Örebro 16—3
Färjestad—Mora 5—1
AIK—MoDo 7—8
Södert.—Björklöven 8—3
Brynäs—Djurgården 10—2
Frölunda—Västerås 6—1

JANUARI:
Torsdag 9
Leksand—Västerås 9—3
Karlskoga—Frölunda 2—6
Tingsryd—MoDo 5—7
Skellefteå—AIK 5—4
Södertälje—Örebro 3—4
Björklöven—Timrå 0—4
Brynäs—Mora 3—2
Djurgården—Färjest 3—3

Söndag 12
Tingsryd—Karlsk. uppskj. 
Skellefteå—Leksand 3—5 
Södertälje—Västerås 11—2 
Björklöven—Fröl. 3—5 
Färjestad—MoDo 6—4 
Mora—AIK 4—5
Brynäs—Örebro 5—2
Djurgården—Timrå 2—3

Torsdag 5
MoDo—AIK 
Västerås—Frölunda 
Karlskoga—Leksand 
Skellefteå—Tingsryd 
Björkl.—Södertälje 
Mora—Färjestad 
Örebro—Timrå 
Djurgården—Brynäs

8—3
1—5
4—5

5—2

0—1 
0—4

Torsdag 16
AIK—Björklöven 3—1
MoDo—Södertälje 7—5
Frölunda—Skellefteå 2—4
Västerås—Tingsryd 5—2
Leksand—Djurgård. 14—2
Karlskoga—Brynäs 1—8
Timrå—Mora 3—3
Örebro—Färjestad 2—3

Söndag 8
AIK—Karlskoga 4—3
MoDo—Leksand 2—6
Frölunda—Djurg. 13—3
Västerås—Brynäs 4—6
Färjestad—Björkl. 9—3
Mora—Södertälje 2—4
Timrå—Skellefteå 4—4
Örebro—Tingsryd 4—3

Torsdag 23
AIK—Örebro
MoDo—Timrå
V Frölunda—Mora 
Västerås—Färjestad 
Leksand—Björklöven 
Karlskoga—Södertälje 
Tingsryd—Djurgården 
Skellefteå—Brynäs





Djurgårdens IF

MÅLVAKTER:
15 Peder Nilsson

1 Roland Einarsson

BACKAR:
10 Anders Rylin
16 Lars-Åke Lundell
9 Leif Svensson
3 Billy Sundström
8 Kent Bengtsson
5 Thomas Carlsson

FORWARDS:
18 Folke Bengtsson
14 Björn Palmqvist
6 Stig Larsson

19 Kent Nilsson
21 Sören Johansson
12 Peter Gudmundsson
13 Cl.-G. Wallin
22 Hans Wallin
20 Owe Svensson
24 P.-A. Wikström

Mål Passning Utvisning

•

Domare:
3 Åke Hanquist
9 Åke Södergren



AIK

MÅLVAKTER:
24 Leif Holmqvist

1 Bo Karlsson

BACKAR:
6 Lars Danielsson

16 Jan Olsson
4 Kaj Nurmi
3 Ola Fahlqvist
2 Håkan Lindgren
5 Leif Andersson

FORWARDS:
20 Christer Lundberg
22 Per Mårts
12 Mats Ulander
18 Leif Holmgren
10 Rolf Edberg
11 Bo Olofsson
15 Ulf Isaksson
13 Sören Sjögren
21 Thomas Palm

8 Håkan Karlsson

Mål Passning Utvisning

Speaker: Rolf Berggren



DAGENS MATCHER

1:a 2:a 3:e
A. Södertälje—Skellefteå

B. Björklöven—Tingsryd

C. Färjestad—Karlskoga

D. Mora—Leksand

E. Timrå—Västerås

F. Örebro—Frölunda

G Brynäs—MoDo
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ALLSVENSKA SITUATIONEN
Brynäs ........................................ 20 18 1 1 118— 50 37
Leksand ................................... 20 18 1 1 125— 63 37
Timrå ........................................ 20 13 4 3 103— 59 30
Färjestad ................................... 20 12 3 5 95— 66 27

V. Frölunda ............................... 20 12 3 5 93— 65 27
Skellefteå ............................... 20 11 5 4 79— 66 27
MoDo ....................................... 20 11 1 8 115— 79 23
Södertälje ............................... 20 9 2 9 93— 77 20

AIK ............................................ 20 10 0 10 80— 84 20
Djurgården ............................... 20 8 2 10 78—105 18

Mora ........................................ 20 5 3 12 69— 88 13
Björklöven ............................... 20 5 2 13 68— 92 12
Tingsryd ................................... 19 3 3 13 68—104 9
Örebro ........................................ 20 4 1 15 65—114 9
Västerås ................................... 20 3 0 17 45—118 6
Karlskoga ............................... 19 1 1 17 54—118 3
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HÄNT OCH SKETT HITTILLS
Nio omgångar återstår efter dagens matcher i allsvenskan. 

Djurgården och AIK har haft skiftande öden fram till i dag, 
och här lämnas en erinran om hur livet utvecklats fram till 
dagens möte:
Djurgården:
—AIK (b) 2— 3
—Tingsryd (h) 12— 5
—Leksand (h) 1— 7
—Timrå (b) 2— 5
—Frölunda (h) 4—- 2
—Färjestad (b) 3—11
—Södertälje (b) 8— 3
—Björklöven (h) 9— 3
—Mora (h) 4— 4
—Västerås (b) 6— 3
—Örebro (h) 4— 1
—Karlskoga (b) 5— 4
—MoDo (h) 7— 3
—Skellefteå (b) 0— 4
—Brynäs (b) 2—10
—Brynäs (h) 0— 4
—Frölunda (b) 3—13
—Färjestad (h) 3— 3
—Timrå (h) 2— 3
—Leksand (b) 2—14

AIK:
—Djurgården (h) 3— 2
—Örebro (b) 8— 2
—Björklöven (b) 5— 2
—Mora (h) 4— 2
—Karlskoga (b) 3— 2
—Skellefteå (h) 3— 4
—Västerås (h) 7— 1
—Frölunda (b) 2— 7
—Tingsryd (b) 6— 4
—Leksand (h) 1— 2
—Färjestad (b) 4— 7
—Södertälje (h) 3—10
—Brynäs (b) 2— 5
—Timrå (h) 3— 5
—MoDo (h) 7— 8
—MoDo (b) 3— 8
—Karlskoga (h) 4— 3
—Skellefteå (b) 5— 4
—Mora (b) 5— 4
—Björklöven (h) 3— 1

»RÅTTAN» I AIK
Länge kallades AIK för råttor och ostgnagare, men nå

gon råtta fanns inte i sammanhanget. Först när Rolf Ed
berg, i Hammarby kallad »Råttan», hittade vägen till AIK 
blev det äntligen skäl för beteckningen gnagarna = råt
torna. Nu har »Råttan» Edberg utvecklat sig till en stor
spelare, nämns som en man för Tre Kronor och VM och är 
AIK:s säkraste prickskytt. Därtill är »Råttan» en lurig och 
teknisk herre med förmåga att vända ut och in på vilket 
försvar som helst. Bäva, i alla i Djurgårdens försvar.
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ROSOR
Djurgården har fått omväxlande rosor och tistlar för sina 

matcher i vinter. Mot Timrå förra söndagen blev det trots 
förlusten diverse rosor. Välvilligast var Svenska Dagbladet, 
som under rubriken »DIF SPELADE UT TIMRÅ MEN 
VAD HJÄLPTE DET?» berättade att »Djurgården spelade 
taktiskt riktigt och inte gav Timrå några möjligheter att 
spela sitt eget spel. I stället skapade man själva massor med 
chanser och bara millimetrar skilde från en verklig succé
match.»

I ett uttalande betonade Lill-Stöveln Öberg, att det inte 
går att fortsätta med att låta motståndarlagens målvakter 
växa upp som fantomer bara för att vi skjuter så illa. Hon
ken Holmqvist brukar alltid växa upp till en fantom mot 
Djurgården. Senast i Ahearne cup, när han tog allt...

UPPTRAPPNING AV UTVISNING
Ishockeydomarna har en viss förmåga att då och då 

hamna i rampljuset. Senaste dialogen fördes på hög nivå 
mellan Kjell Svensson i Södertälje, tidigare mera diplomatisk 
bas för Tre Kronor — och det i största allmänhet er
kända småländska domarparet Lasse Tegnér och Jörgen 
Andersson.

Kjell: Dom var dåliga, hoppas aldrig behöva se dom 
mera när vi spelar.

Domarna: Detsamma, detsamma, hoppas slippa och höra 
Kjell Svensson i fortsättningen.

På tal om dialoger förekom även i äldre dar sådana, 
som t. ex. när ena delen av tvillingparet Hasse och Stig 
Tvilling hade svårt att hålla tyst i samband med en ut
visning på 2 minuter. Vände sig till domaren och frågade:

»Varför skall jag ut?»
»För slag på skridskon (tripping fanns inte på den ti

den)?»
»Äsch, du dömer som en påse nötter?»

Forts.
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»Jaså, du tycker det, då säger vi att du får 10 minuters 
utvisning», kom domarens kontring.

»Haha, då får du ursäkta men i så fall tycker jag att du 
dömer som två påsar nötter.»

»Då kan du sitta utvisad hela matchen» blev domarens 
sista ord i den dialogen.

Sens moral: jämför inte en ishockeydomare med aldrig 
så många nötter.

Även publiken är inte alltid så fin i munnen mot do
maren. På Stadion kunde man i höstas ofta få höra samma 
hejaramsa (?) till domaren, när denne inte dömde som 
supportrarna ville:

Domar’n, svart och vit
liknar mest en fågelskit.
När den ramsan följdes av en tomflaska ut på planen, 

tog en polis hand om skalden.
Tala med Bo Setterlind om ni vill ha bättre snits på 

hejaramsorna.
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VILL DU BLI EN AV 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.

Ishockey och fotboll är de största sektionerna med en 
väldig bredd framför allt på ungdomssidan. Bortåt 500 spe
lare i de yngsta åldrarna är i gång!

I fråga om antalet medlemmar har Djurgården över 5.000 
sådana. »Vi är inte nöjda med den siffran utan vi har siktet 
inställt på att under 1970-talet öka ut vår medlemskader till 
att bli 10.000», säger man i föreningens högsta ledning. Dag
ligen strömmar det till nya medlemmar, särskilt efter någon 
stor seger i fotboll eller ishockey. Då ger sig medlemsvärv
ningen 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.
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AB REALTRYCK 1975


