
Djurgårdaren





Djurgårdens sköld

Den blågula sköld med blodrött band 
den vilja vi ära,

med heder den föra kring Skandiens land, 
den trohet vi svära.

De blågula fält bära Sveriges färg, 
den röda kärlekens är, 

oss trohet i hjärtat och stål i märg 
de två oss lär.

Den tredje oss binder med oslitliga band, 
Djurgårdare alla.

Den skölden, den lär oss älska vårt land, 
att stå eller falla.

Johan af Klercker
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Årgång 1954—1955 Ägare: DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGRedaktör: KARL LILIEQUIST

Ordföranden har ordet:

En förmån på lång sikt
Vår förening är inte den äldsta i världen, inte ens den 

äldsta i Sverige, men vi har passerat både de 50 och de 60 
aren, och jag ser ingen sädan fara hota, som skulle kunna 
hindra oss att bli 100 år och ännu mera. Sitter och fun
derar på detta en kväll, då jag av någon anledning kommit 
att tänka på en del gammalt skrock eller vad man nu skall 
kalla det, som kort och gott gick ut på att storklubbarnas tid 
var förbi. För oss i Djurgården var det ju ingen uppmunt
rande spådom, men eftersom det är åtskillig tid sedan detta 
»hot» mot storklubbarnas existens uttalades och Djurgår
dens Idrottsförening inte brytt sig om att följa spådomen, 
finns det just nu ingen anledning hysa något missmod. Djur
gårdsskutan fortsätter att segla för förliga vindar.

Vid en utrikesresa nyligen hände mig ofta att jag träffade 
samman med folk, som för länge sedan lämnat den aktiva 
idrotten bakom sig. Jag fascinerades av med vilken kärlek 
de omfattade minnet av sin gamla klubb. Den hade tydligen 
betytt åtskilligt för dem när de varit aktiva, men nu betydde 
den ännu mera. Den höll dem kvar i minnet av de gamla 
idrottshändelserna, men den höll dem också kvar i den ge
menskap och stora samhörighet som förenar alla i en 
idrottsförening. Vi i Djurgårdens ledning känner något lik
nande. Säkerligen inte bara vi i ledningen utan lika mycket 
alla andra, som numera inte pysslar så mycket direkt med 
föreningsjobbet men som i alla fall följer med och hänger 
ihop med vår förening, där vi alla i yngre är skaffat oss hem 
och livsrum för vår aktiva idrott.

Medan en arbetsgivare förr i tiden kanske tvekade en 
smula, när det gällde att anställa idrottsfolk, har utveck
lingen nu gått därhän, att man gärna tar emot denna 

kategori. Mängder av känt idrottsfolk har lyckats utomor
dentligt på den civila banan och gjort värdefulla arbetsin
satser på olika fronter. Som regel har det då rört sig om 
folk, som i sina idrottsföreningar förstått att hävda sig och 
att bära ansvar. De har redan under sin aktiva tid förstått 
att skaffa sig själva och sin förening en viss aktning. Den 
som lyckats övervinna barnsjukdomen att hoppa från en 
förening till en annan i jakt efter timliga förmäner, kan 
känna sig garanterad samhörighet och trivsel för snart sagt 
hela livet i den klubb, som han under de aktiva åren ägnat 
sina tjänster. Här har han skaffat sig goda vänner och goda 
kontakter, kamrater att umgås med långt långt efter det den 
aktiva idrotten lämnats åt sidan. En storklubb bjuder de ak
tiva ett hem på lång sikt. Genom att storklubben har en sä 
brokig blandning medlemmar och idrotter finns möjlighet 
för alla och envar att bli tillgodosedd på något sätt. Det är 
vad som gjort Djurgården till en så stor och en så trivsam 
och vänfast familjekrets.

Titt och tätt stöter man på folk »ute i förskingringen», 
som med stolthet kommer fram och berättar, att de är djur
gårdare. Då är kontakten med en gång knuten även om man 
minuten före inte haft en aning om varandras existens i 
Djurgårdens historia. Gamla och unga har lika lätt att fin
na varann i vår familj. Idrottsbanan är kort, men livet är 
långt. När vi i unga är smider samman vära föreningslän
kar, är det en garanti för att de ska hålla livet ut.

Att höra till Djurgården är på lång sikt en förmän be
tydligt över vad de aktiva kan fä ut i dag. En viss del av de 
stora värdena kommer oss djurgårdare till del först senare. 
Dä vi bäst behöver dem och bäst förmår att värdesätta dem.

ÅKE DUNÉR.



DJURGÅRDENS 63:e ÅRSMÖTE
äger rum fredagen den 11 mars 1955 kl. 19.30 å Gillet.

På samma ställe med start en timme tidigare håller Sällskapet Gamla Djurgårdare 
sitt årsmöte.

För inträde till årsmötesförhandlingarna fordras att medlemskort för 1954 eller 
1955 uppvisas vid ingången. Ordna den detaljen i god tid med din sektionskassor 
eller huvudkassören om du inte erkänner dig till någon viss sektion.

Redaktörens spalt
Det här numret av Djurgårdaren har 

varit på väg rätt länge. Det var me
ningen, att det skulle kommit ut redan i 
somras, men olika orsaker bidrog till att 
det blev omöjligt att följa tidsschemat. 
Men nu kommer det och redaktören 
hoppas, att dröjsmålet haft åtminstone 
det goda med sig, att Djurgårdaren getts 
tillfälle fästa på papperet något av de 
stora händelser, som vår fotboll varit 
med och rullat ihop åt historieskrivarna. 
En makalös säsong.

För redaktören av en tidning som 
Djurgårdaren är det inte alltid så lätt 
att vara aktuell. Därtill omspänner vår 
förenings program allt för många idrot
ter. När det är högsäsong i skidor, ligger 
fotbollen nere. När boxningen vevar på 
som bäst och brottarna tar sina flygande 
maror, är det stiltje på andra fronter. 
Det går därför inte att i ett enda num
mer vara aktuell. Därför skildrar vår 
tidning både det som hände ganska nyli
gen och det som inträffade litet längre 
tillbaka i tiden. Både glada och kanske 
mindre glada händelser för oss i Djur
gården.

Naturligtvis gör denna tidning inte 
anspråk på att ge en komplett verksam
hetsberättelse — som det så vackert 
lär heta vid årsmötet — utan redaktören 
har försökt vaska fram en och annan 
guldklimp och i övrigt skummat lite här 
och var bland alla Djurgårdens idrotts
händelser. En fullständigare redogörelse 
för allt som hänt och skett blir det års
mötets sak att få höra.

Söm vanligt måste redaktören uttala 
sin tillfredsställelse över all hjälp, som 
lämnats för att denna tidning skall kom
ma ut. Det enda tråkiga med denna 
hjälp är att den bara utlovas. När det 
blir aktuellt med att lämna bidrag — 
inte ekonomiska utan vanliga enkla 
skrivna bidrag — upphör entusiasmen. 
Då förhalas allting. »Jo, jag ska komma 
med en rapport. Du får den i morgon», 
är det vanligaste löftet, men varken i 
morgon eller om en månad händer något. 
Trots påstötningar. Undra sedan på om 
redaktören blir en i förtid grånad man 
och att tidningen inte kan komma ut 
så snabbt som beräknat. Forts. sid. 37.

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP

kanske skall komma en dag, då de svaga 
kan stå på egna ben.

När det i en förening som Djurgården 
kommer in stora pengar på fotbollen, sti
ger anspråken på alla håll. Men så stor är 
inte valutatillströmningen, att någon enda 
sektion får slå sig till ro och räkna med 
att bli matad med fotbollspengar. Hjälp 
till självhjälp är parollen med fotbollens 
pengar. De skall i första hand hålla fot
bollen uppe på en hög nivå. I andra hand 
skall de bidra till att hålla ihop vår stora 
familj och ge de många sektionerna ett 
handtag.

Det är också glädjande att kunna kons
tatera, att det arbetas energiskt på alla håll 
i vår förening. Ledarna är hårt tyngda i 
sitt jobb och får väl i allmänhet inte 
känna så mycket av segerns sötma och 
andra ljuvligheter på det sätt som är för
behållet de aktiva kämparna. En senare 
tid kräver mycket mer av ledarna än förr 
i tiden. Vilken svensk ledare brottas väl 
inte med bekymmer över bostadsbristen, 
som mycket bidrar till oron bland allt 
idrottsfolket och som på ett ofta mindre 
trevligt sätt spelas ut i samband med värv
ningar och sådant. Nog kunde ledarna 
förr i tiden få ägna sig mera åt att sköta 
den egentliga idrotten. Nu måste mängder 
av tid läggas ned på olika jobb vid sidan 
om.

Ett sådant jobb »vid sidan om» kan 
Djurgårdens skidbacke i Hammarby sägas 
vara. Allt ägande av idrottsplatser, inom
hushallar, ispalats och skidbackar bör ju 
vara en kommunal eller statlig uppgift. Att 
för en idrottsförening syssla med sådant 
ägande och vad allt detta för med sig blir 
i längden för betungande. De idrottsliga 
uppgifterna blir lidande. Det är en av or
sakerna till att Djurgården tagit upp för
handlingar med Stockholms stad om ett 
överlåtande av skidbacken på de kommu
nala organen. Utan att direkt förlora nå
got, skulle vi vinna tid för idrotts bedri
vande och skötande. När allt kommer om
kring är dock detta huvudsaken med en 
idrottsförening.

Karl Liliequist

Ännu är det inte dags för något bokslut 
inom Djurgårdens Idrottsförening, men 
när detta skrives närmar sig året sitt slut 
och det kan finnas anledning ta en över
blick av läget. Utan vidare kan då slås 
fast, att Djurgården förstått att hävda sig 
på ett utomordentligt sätt på de flesta av 
de fronter, där vi varit invecklade i hårda 
kamper med hårda motståndare. Vad som 
framför allt under sista halvåret förgyllt 
upp vår tillvaro, handlar naturligtvis om 
fotbollen och A-lagets förnämliga insats i 
allsvenskan. Från det att vi tidigare måst 
hysa allvarlig oro för hur vi skulle kunna 
rädda skinnet i allsvenskan och undgå 
degradering och därmed ekonomiska olyc
kor, har vår fotboll numera stabiliserat sig 
ordentligt. Nu är det inte tal om några 
träslevar. Nu ser man möjligheten av nå
got mycket förnämligt i medaljväg. Vad 
våren än kommer att bära i sitt sköte, kan 
vi i Djurgården i alla fall känna oss 
trygga över att vår plats vid den allsven
ska köttgrytan är säkrad. Det innebär för
sörjningsmöjligheter för flera av våra 
många sektioner.

Vi i Djurgården vill ju gärna känna oss 
som en stor familj. I sektionernas syskon
krets är fotbollen storebror, som mest bi
drar till familjeförsörjningen. De andra 
syskonen är kanske inte mindre livskraf
tiga. Det är bara det, att de inte utbildat 
sig i sådana »yrken» som ger några stora 
pengar och därför måste de lita sig till 
storebror. Här får då inte glömmas, att det 
i Djurgårdens historia förekommit tider, 
då andra sektioner fått hålla fotbollen vid 
liv. Magra år följs av feta år, och vetska
pen härom gör att man inte i någon sek
tion saknar förståelse för varandras pröv
ningar.

Att i dagens specialiserade tillvaro driva 
en storklubb med som Djurgården dussin
talet sektioner är ingen sinekur. Det finns 
ju sektioner, som aldrig kan bli ekono
miskt bärkraftiga, men därför är de inte 
mindre idrottsligt berättigade i vår krets. 
De kan bjuda på lika förnämlig och mål
medveten idrott, och dess ledare gör kan
ske på sitt sätt ett större personligt arbete 
än de flesta med tanke på att penning
påsen alltid är tom. Att hålla ihop en 
sådan allround-förening är i viss mån 
jämförbart med att hålla i gång rörelsen i 
ett stort varuhus. En del avdelningar går 
bra, andra avdelningar kanske företags
ledningen vill skrota ner. Men för sam
hörighetens skull och för att kunna bjuda 
alla sina gynnare god valuta, låter man 
även de ekonomiskt svaga avdelningarna 
vara med på ett hörn. I tanke att det
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Den här bilden får symbolisera Djurgårdens insatser på de internationella idrottsfronterna. Aldrig förut har våra fotbollstjänster tagits i anspråk 
i så hög grad i landslaget som under 1954, då ibland halva landslaget var blårandigt. På vår bild får Jompa Eriksson ett lycka till av Riks
idrottsförbundets ordförande prins Bertil strax före årets sista landskamp, mot Österrike, den som Jompa avgjorde strax före full tid genom att 

slå in segermålet. I mitten syns Knivsta Sandberg försöka behärska sin önskan att uppmana Jompa att buga sig riktigt ordentligt.

ETT KUNGLIGT TAL OCH TACK
H. M. Konungen vid Kamratfesten och RF:s 50-årsjubileum

Hur skulle vårt land se ut, om vi inte alls 
hade någon idrott? Kanske tanken synes 
overklig och omöjlig. Kanske mången drar 
en smula på smilbandet när jag ställer den 
frågan, sade sig kungen häromåret och fort
satte:

Ja, hur vore det egentligen?
Att Stadion och de andra 1.120 idrotts

platserna — eller hur många det nu är — 
runt om i Sverige inte skulle finnas till är 
ju självklart. Och likaså otaliga andra idrotts
anläggningar. Inte en enda tävling skulle hål

las, vare sig sommar eller vinter. Inga trä
nande eller vältränade idrottsmän och idrotts
flickor skulle man möta på gator och stigar. 
Däremot befarar jag nog, att svenska folkets 
medelvikt sannolikt väsentligt skulle överstiga 
den nuvarande.
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Friluftslivet, som följt den egentliga idrotten 
i spåren, skulle nog också föra en rätt så 
tynande tillvaro. Och hur olika skulle inte 
genomsnittssvenskens vanor te sig, om idrot
tens spänning och tjusning inte funnes. Jag 
vill nu inte tala om den enorma ekonomiska 
förlust, som skulle drabba bara en sådan sak 
som alla våra kommunikationer, om all idrott 
plötsligt stoppades. Och vad dagspressen an
går, så är jag rädd för att den skulle gå — 
ja, nästan sin ruin till mötes, så mycket som 
den sysselsätter sin läsekrets med vår idrott. 
Och om idrott inte fanns till, så skulle Tips
tjänst aldrig funnit vägen till det svenska 
folkets hjärtan och portmonnäer.

Ja, man kan kort och gott konstatera idrot
tens obestridliga och i hög grad påtagliga in
flytande på hela det nutida livets utformning 
i vårt avlånga land. Idrotten har helt enkelt 
blivit en integrerande del utav svenska folkets 
liv.

Men idrotten är inte så gammal. Dess 
egentliga frammarsch har skett först under 
de senaste femtio åren. På 1890-talet — och 
kanske något tidigare — hade givetvis an
satser förmärkts tydande på ett vaknande in
tresse för kroppsövningar. Vissa ansträngning
ar hade också då gjorts för att organisera och 
uppmuntra idrotten i vårt land, ansträng
ningar som — det vill jag understryka — 
äro värda all honnör. Men det var först till
komsten av Riksidrottsförbundet för 50 år 
sedan, som satte fart på det hela. Då var det 
idrottsmännen själva, som beslöt att organi
sera sig, organisera sina krafter för att till
varata gemensamma intressen.

Den organisation, som bildades år 1903 
och i vilken jag hade glädjen att få vara ord
förande i, ja noga räknat 29 år och 10½ 
månad från 1904, var sannerligen ingen 
konstrik skapelse. Och inte var den praktisk 
heller utan fastmera ganska så tungrodd, oak
tat organisationens medlemsantal var ytterst 
blygsamt, räknat med nutida mått.

Ingen utav oss var då för tiden vidare för
faren i sättet att sköta en sådan där organisa
tion. Begreppen om föreningslivets former 
var synnerligen dunkla. Jag minns mycket 
väl, hur ofantligt svårt det var för ordföran
den vid riksförbundsmötena att övertyga de 
närvarande representanterna om nödvändig
heten av att inte mer än en talare yttrade sig 
på samma gång.

STADGEFRÅGORNA FÅNGADE 
INTRESSET!

Stadgefrågor hade en otrolig förmåga att 
fånga intresset på riksförbundsmötena. Och 
ju mera man diskuterade och ju flera, som 
framförde sin oförgripliga mening, desto mera 
invecklat blev det. Ibland blev det naturligt
vis oundvikligt att företa rätt så invecklade 
voteringar med kontrapropositioner och så
dant i långa banor, fastän alla ska veta, att 
ordföranden begagnade sig av alla knep för 
att slippa en procedur, som varken han själv
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Stor-Klas och Sancte Per
Det här hände på den tiden då AIK inte 

hörde till storheterna i allsvenskan utan 
fick finna sig i att hålla till i botten.

Det var alltså ett ganska dåligt lag. Se
dan fanns det ett annat lag, som hette 
Djurgården, och som var litet bättre. En 
gång kom Djurgården till Sancte Per och 
bad att få slippa in i himlen.

”Får vi komma in?”
”Det går nog inte”, säger den him

melske portvakten, ”men vad har ni för 
yrke för resten?”

”Vi är fotbollsspelare.”
»”Ja, se då går det nog inte alls”, blir 

beskedet.
Men därmed ville Stor-Klas som ledde 

Djurgårdens himlafärd inte nöja sig, utan 
kikande in genom nyckelhålet sade han:

”Ja, men där inne sitter ju hela AIK:s 
lag!”

”Asch”, svarar Per, ”dom är väl inga 
fotbollsspelare.” 

eller praktiskt taget någon annan i försam
lingen egentligen behärskade.

Det var nog inte heller så ovanligt under 
de första åren, att ett och annat rätt kraftigt 
glåpord fälldes. Och regeln var, att översty
relsen och förvaltningsutskottet fick sina fis
kar ordentligt varma av de synnerligen tal
föra representanterna. Det hörde liksom till 
ordningen för dagen. Jag minns ännu, huru
som en aktad och mycket verksam förvalt
ningsutskottsledamot, då han äntligen fick or
det efter att ha blivit hudflängd och bildligt 
talat blivit avklädd in på bara kroppen av , 
åtskilliga vredgade representanter, började sitt 
försvarstal med orden: ”Ja, här står jag nu i 
all min nakna skönhet”. Det bör tilläggas, 
att han tillhörde simförbundet.

Snart nog, och i varje fall långt innan jag 
nedlade ordförandeklubben för 20 år sedan, 
blev emellertid dessa möten högst sedesamma 
tillställningar. Jag kan inte neka till att man 
emellanåt saknade de första årens visserligen 
något vildvuxna men också på sätt och vis 
omedelbart tjusande diskussioner.

Om idrottens betydelse ska inte här ordas. 
Dess ofantliga utveckling i vårt moderna Sve
rige är vittnesbörd nog om dess livskraft och 
om dess nödvändighet. Men det är också sant, 
att vår idrottsrörelse ofta ställs inför pro
blem, som tarvar stor omsikt för att vinna en 
lycklig lösnjng. Jag tar här inte upp den till 
synes eviga amatörfrågan, som blötts och 
stötts i — jag hade sånär sagt flera genera
tioner. Inte heller går jag in på den ekono
miska frågan, på idrottens finansiering, lika 
brännande nu — förmodar jag — som den 
var för 40—50 år sedan. Och på den beror 
ju också i hög grad möjligheten att tillgodose 
behovet av idrottsplatser runt om i landet.

ETT HÖGST VIKTIGT, HÖGST 
ANSVARSFULLT VÄRV

Av primär vikt synes mig emellertid vara 
problemet att finna lämpliga och entusiastis
ka ledare av vår idrott. Här är det ingalunda 
nog med att omdömesgilla och intresserade 
personer sitta i idrottsledningens topp. Det 
är viktigt nog, men det är arbetet inom de 
lägre instanserna, och då framför allt inom 
själva klubbarna, som måste skötas på ett ef
fektivt sätt och i den rätta andan. Förr var 
det nog en jämförelsevis enkel sak att sköta 
en idrottsklubb. Numera har pretentionerna 
härvidlag stigit i oanad grad. Så mycket be
ror nu på ledaren eller ledarna av en klubb. 
Först och främst andan inom klubben, det 
goda kamratskapet, renhårigheten gentemot 
andra och den lojala efterlevnaden utav stad
gar och bestämmelser. Och därtill kommer det 
alltmer växande ekonomiska ansvaret, som 
för ledningen ofta måste kännas mycket tungt.

Jag vill gärna ge mitt erkännande åt och 
hjärtligt tacka alla goda och oegennyttiga 
idrottsledare i vårt land. Jag vet, att många, 
många sådana funnits och lämnat sina plat
ser men att många även alltjämt träder i de
ras fotspår. De utföra ett högst viktigt, högst 
ansvarsfullt värv, ty det är dock en stor pro
cent utav vår ungdom, som från idrottsrö
relsens föreningsliv erhåller starka intryck 
och bestående intryck för livet, inte minst i 
karaktärsdanande avseende.

GOSSELYNNE OCH SINNETS 
SPÄNSTIGHET

Såsom jag ser på vår idrott, ska nämligen 
dess uppgift inte bara vara att tillföra krop
pen styrka och spänstighet. Den bör tvärtom 
också målmedvetet hjälpa till att dana goda 
karaktärer. Den goda lagandan är ett ut
märkt medel i karaktärsdaningens tjänst, den 
befrämjar osjälviskhet och självuppoffring. 
Lagandan är ju ingenting annat än ett ut
tryck för människans vilja och förmåga till 
samarbete med andra i och för uppnåendet av 
gemensamma mål, ett frivilligt underordnan
de av den egna viljan, det egna intresset under 
strävan efter gemensam framgång. Och det 
är självfallet, att dessa egenskaper är värde
fulla, ja nödvändiga för varje god och nyttig 
medborgare, var han än må stå och vare sig 
det gäller hans vanliga, dagliga gärning eller 
det gäller utomordentliga tillfällen och in
satser.

Jag önskar därför vår svenska idrott rätta 
ledare, som vet att bibehålla idrottens goda 
anda, som vet att främja ett gott idrottsligt 
kamratskap. Men jag önskar även vårt idrotts
folk det rätta gosselynnet, den sinnets späns
tighet, som gärna tar ett nappatag med svå
righeterna, som vill våga något för att vin
na något. Härigenom ska idrotten allsidigt 
fylla sin plats i svårt svenska samhälle.



TILL ALLSVENSKANS TOPP
Djurgårdens allsvenska fotbollshöst kommer för alltid att stå inskriven i vår historia 

som en särdeles höst. 12 matcher, 10 segrar och 2 oavgjorda och överlägsen ledning 
i tabellen. Några gånger hängde vårt lag på nederlagets brant, men med kämpatag 
in i det sista i dessa ödesdigra bataljer vände sig utvecklingen. Bakom de 12 mat
cherna rymmes mycket av dramatik, välspelning, hårdspel, slit och släp, glädje och 
ovationer. Vi har här låtit de 12 bataljerna passera revy för att ge alla djurgårdarna 
tillfälle att än en gång leva om vår glada fotbollshöst.

DEN GÅNGEN BLEV DET SILVER
Det allsvenska slutet våren 1953 innebar Djurgårdens hittills förnämsta placering, en 
tredje plats med små silvermedaljer, som här delas ut av Tore Brodd. Det är Knivsta 
Sandberg, som just tackar för belöningen. Mellan dessa två känner man igen ett par 

numera förlorade söner »Hinken» Holmberg och »Foppa» Forsberg.
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Hur det började
Det började så vackert med Halm

stads BK som premiärmotståndare den 
1 augusti på Råsunda. Solen sken och 
ingen funderade väl på annat än att de 
små nyuppflyttade liven från Halmstad 
skulle bli ett lätt byte för våra djur
gårdare. Men de glada laxarna trivdes 
också med tillvaron, hoppade och for, 
och det såg ut att dröja, innan de våra 
kunde sätta tänderna i dem. När nöden 
är som störst är hjälpen som bekant 
närmast. För att ge de våra ett handtag 
erinrade sig plötsligt Halmstads lag
kapten och centerhalv Åke Hallström 
att han vid slantsinglingen fått en väl
komstbukett av »Cacka» Andersson. 
Dags att tacka i någon form? Jodå, i 
15:e minuten slog den artige Halmstads
kollegan vid en utspark från sitt mål 
ena foten djupt ned i Råsundajorden och 
serverade därmed bollen framför fot
terna på lika artigt bugande Jompa 
Eriksson. Sedan dessa artigheter utväx
lats, satte Jompa igång med sjumila
kliven och var snart i sällskap med 
bollen framme vid målvakten. Ny liten 
artighetsbetygelse av Jompa, som sedan 
rundade målvakten och satte kulan i mål.

Ovanpå detta blev det en stunds 
marmeladspel av de allt mindre glada 
laxarna och snart ledde Djurgården med 
3—0. Olyckan grep nämligen Åke Hall
ström så djupt att han ett tag framöver 
inte var människa och under tiden pas
sade Jompa, som var desto mera män
niska (eller omänsklig hur man vill ta 
det), på att plocka in två mål till. Ovan
på detta satte Halmstad in en potatis i 
sitt eget mål och därmed ledde Djur
gården med 4—0, när det blev dags att 
gå ut och dricka halvtidskaffe. Efter 
pausen kom sig domaren äntligen för 
att ge Halmstad en smula tröst i form 
av en straffspark och sedan vaknade 
även Djurgården till besinning om att 
man inte fick gå fram hur hårdhjärtat 
som helst mot en nykomling i storserien. 
Alldeles på slutet passade dock Jompa, 
den rackaren, på att pilla in ett mål till. 
Så var det slut och Djurgården hade 
vunnit med 5—1. Fyra mål av Jompa.

★

17.742 betalande åskådare och detta 
Djurgårdslag på benen: Arne Arvidsson 
— Åke Olsson, Ingvar Petersson — Arne 
Larsson, Karl-Erik Andersson, Sigge 
Parling — Bernt Andersson, Hasse 
Tvilling, Jompa Eriksson, Birger Ek
lund, Gösta Sandberg.

★

Nästa match och nästa seger: 5—1 
i Göteborg mot Gais och ett Djurgårds
spel som om det dragits upp i en fot
bollens lärobok (enligt »Farsan» Sand
berg eller annan stor auktoritet). Målen 
ombestyrdes av Jompa 2, Eklund, Kniv
sta och »Cacka» (på straff).

Publik: 20.143.
★

Varpå det var dags för HÖSTENS 
MATCH. Naturligtvis mot AIK. Fram 
och tillbaka böljade den stora tvekam
pen, medan nyreparerade Råsunda höll 
på att spricka på grund av den våld
samma publikinvasionen. Men det stod 
10.000 människor utanför och ville in 
och deras tryck utifrån höll ihop betong
en. I mitten av andra halvlek kom mat
chens enda mål, sedan Jompa Eriksson 
rensat upp i luften och vunnit en nick
duell, varpå Birre Eklund satte foten 
till bollen och fick se den segla i nät. 
Något litet bidrog AIK-backen Askinger 
till att bollens riktning blev sådan, att 
målvakten stod hjälplös.

Det fanns mängder med andra chan
ser. Många av dem inträffade framför 
Arne Arvidsson, som gjorde en prakt
match och kom medelåldern i AIK-
kolonin att stiga med ett 10-tal år. 
Aldrig har man skådat så många grå
peruker i det lägret efter en match mot 
Djurgården. »Arvid» var alldeles omöjlig 
och tog rubb och stubb.

Det var en liten seger men en jätte
triumf, vår andra seger på 19 allsvenska 
matcher mot AIK. Så svartingarna hade 
råd att gratulera.

Publiksiffran innebar rekord för Rå
sunda för alla tider. 40.458 betalande. 
Det var AIK:s hemmamatch men vi 
delade på kosingen.

★

Ovanpå detta nervprov kom en mera 
mänsklig uppgift, mot Degerfors på 
Stadion. Det blev 6—2, som kunde varit 
6—0, men Cacka och Arvidsson var 
snälla och ordna var sitt självmål. Våra 
riktiga mål svarade Knivsta 2, Jompa 2, 
Hasse Tvilling och Cacka (på straff)



för. 12.639 åskådare satt och stekte sig 
i solen. De andra 10.000 som borde varit 
där föredrog att steka sig ute i skär
gårn. Det var årets enda sommardag 
och den använde man inte gärna till att 
gå kvar i den heta staden.

★

Efter fyra raka segrar hade Djur
gården nu att hälsa på i Norrköping, 
där 12.025 strömmat till för att få se 
den blårandiga stenkrossen uppbromsad. 
De höll på att få sina förhoppningar in
friade. Nalle Halidéns telningar ledde 
länge med 1—0, men omsider satte 
Jompa Eriksson skallen till en passning 
från Bernt Andersson och så var det
1—1 och slut. Efteråt fick Anders Bern
mar en blomkruka i skallen. Troligen av 
någon som ville gratulera till att vi und
vikit hotande förlust. Norrköpings publik 
har alltid gillat Djurgården. Alla 12.000 
uppvaktade dock inte med blomkrukor.

★ .

Nu var vi framme vid 6:e provet, mot 
Malmö FF på Råsunda inför 17.021 
åskådare. Det såg oroligt ut i början, ty 
Kajan Sandell och Henry Thillberg var 
på finsnickarhumör och skickade fram 
passningar, som skar rakt igenom vårt 
försvar. Det ville sig dock inte riktigt 
för skåningarna och när sedan Knivsta 

drog på en rökare med 1—0 som följd 
verkade det som om både lusten och 
luften gick ur motståndarna. Djurgår
dens dunk-dunk präglade resten av mat
chen men mer än ett mål, genom Jompa 
Eriksson, fick de våra inte ihop. Efteråt 
förklarade sig malmöhövdingen Eric 
Persson helt tillfreds med resultatet. Vi 
kunde förlorat med det dubbla om det 
visat sig illa, och just nu ser jag inte 
något lag som kan hota Djurgården om 
guldmedaljerna, sade Eric. Eftersom 
almanackan just den dagen bara visade 
den 5 september måste det sägas, att 
han hade gott väderkorn.

★

Under veckan som härefter följde ut
rustade Svenska Fotbollförbundet ett 
landslag för en expedition till Moskva. 
Expeditionen förolyckades, men de tra
siga resterna återvände hem och för
täljde att de fått stryk med 7—0. Sedan 
talade man inte vidare om den utflykten. 
I stället började man fundera över vad 
den ryska kaviaren och allt det andra 
kunde haft för inverkan på de allsvenska 
benen. Framför allt de ben som bar upp 
våra djurgårdare. Faran att det skulle 
gått marmelad och kaviar i benen visade 
sig dock överdriven. När de våra ställde 
upp på Ullevi i säsongens 7:a allsvenska 
övning inför 17.406 åskådare, var balan

sen alltjämt god och trots att Göte
borgskamraterna i lugn och ro fått ladda 
upp sig på hemafronten, räckte deras 
laddning inte till mer än ett och annat 
skrämskott. De våra stänkte in två rik
tiga pärlor och vann med 2—0. Jompa 
och Knivsta, som med våra fyra övriga 
moskvaresenärer haft rätt att känna 
resetrötthet, svarade för målen. Göte
borg tillskrev sig halva segern men 2—0 
är i alla fall 2—0.

Matchen blev dyrbar för Arne Arvids
son, som av okänd anledning fick för sig 
att han skulle ta ett smakprov på ena 
målstolpen och som en hungrig tiger 
kastade sig emot den. En rad vackra 
Jod-Kaliklora-tänder slogs i bitar, men 
tappert stannade Arne kvar i sitt mål 
och höll nollan. Sedan fick han lämnas 
in på verkstad för att charmörutseendet 
skulle återställas.

★

Nästa övning gällde Sandvikens AIK 
på Stadion. Höstens största hällregn höll 
publiken hemma i stugvärmen, men 5.754 
betalande strömmade till i sista stund 
och satt och kurade under takåsarna. 
Nere i bassängen kryssade våra torped
båtar omkring med en viss skicklighet 
och hade de bara siktat bättre skulle 
Sandviken på några korta minuter skju
tits i sank. Nu nöjde sig Jompa & Co

Om inte K. W. Gullers kompis hade haft 
kameran med vid detta tillfälle så hade 
inte den här trevliga bilden kommit till.
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När Djurgården i höstas även drog plösen över AIK genom att vinna tidernas största publiksuccés på Råsunda med 1—0 var det en sak, som 
inte undgick tidningarnas uppmärksamhet. Så här såg det ut på löpsedlarna, när stockholmarna kom ut på stan den 13 augusti 1954.

att ge sandvikenskutan fyra hål under 
vattenlinjen och få henne i sjunkande 
tillstånd. Sedan fick det räcka. De 4—0 
innebar ytterligare ökad ledning för 
Djurgården. Vi hade nu 15 poäng eller 
fem flera än tvåan, som var Malmö. De 
fyra målen gjordes av Jompa 2, Knivsta 
och Eklund. För Bernt Andersson, sjuk
skriven för en tåhistoria, vikarierade 
Bosse Finnhammar. Annars ordinarie 
slagordning.

★

Nu var vi framme vid 9:e matchen. 
Det skulle bli ett nervprov i Hälsing
borg. Hemmalaget fick vinden i ryggen 
och blåste in två ledningsmål före pau
sen. Efter denna blåste Jompa och Ek
lund in lika många mål bakom Kalle 
Svensson. På slutet kom Knivsta Sand
berg fram och så sa’ det pang igen bak
om Kalle. Förtvivlade gjorde sig hem
maspelarna beredda att göra avspark, 
när en linjeman tilldelade sig en smärre 
hjälteroll och inskred med sin flagga. 
Han hade skymtat offside. Och slutet på 
visan: målet ogillades. Och så var det 
åter 2—2, vilket blev slutsiffrorna.

Men alltjämt var vi obesegrade. De 
13.685 åskådarna hade fått sig en tanke
ställare. Djurgården hade Bosse Finn
hammar som högerinner och Birger 
Stenman som högerback. Annars den 
vanliga uppställningen.

★

Nu var det åter dags för ett derby 
på Råsunda. Nu för första gången i vår 
allsvenska historia mot Hammarby. 
Detta Hammarby, som när dom klätt
rade upp ur division II och nådde en 
plats i den allsvenska solen, förutspåtts 
gå en bråd död till mötes men i stället 
blivit piggare och piggare. Mot Djur
gården var piggheten direkt påtag
lig, vilket väl i någon mån berodde 

på att Djurgården haft fem spelare i 
elden i landskampen mot Danmark sön
dagen innan. En smula speltrötthet var 
därmed ganska naturlig. Vi vann med
2—1 sedan Knivsta Sandberg och Bernt 
Andersson gjort målen. Vi skulle haft 
en straffspark i början, då Bosse Finn
hammar blev uppkrokad, men det upp
vägdes av att »Mysing» Pettersson lär 
ha lekt målvakt på slutet. De 25.882 
åskådarna hade åter fått ett bevis på 
att det kan spelas storfotboll på bägge 
sidor om Slussen.

Så här såg matchen AIK—Djurgården ut på 
Expressens löpsedel. Om våra goda vänner i 
tidningsvärlden sysslade litet mindre med att 
tala om sådana självklara saker som att det 
kommer in en mängd kosing på stormat
cherna, skulle statsmakterna inte gå omkring 
i den falska tron att det ständigt och jämt 
strömmar in guld i kassakistorna. De stora 
publiksakerna är ju så få, de små dyrbara 
arrangemangen desto flera och ruinerande.

Till Kalmar reste vi med onda aningar. 
Det brukar vara trångt med utrymmet 
på Fredriksskans, och förr eller senare 
skulle det oundvikliga nederlaget kom
ma. Det låg liksom i luften att det skulle 
hända något i Kalmar. Oroade av detta 
»något» satte våra grabbar igång med 
gasen i botten och för en gångs skull 
blev det ordentlig utdelning pr omgå
ende. Efter 5 min. ledde vid med 2—0 
och detta ökades innan en kvart gått till
3—0. Man anade säsongens största seger, 
men det skulle snart visa sig att vårt 
maskineri började krångla.

Kalmar hade förlorat ett av sina 
forwardskort och satte därmed i gång 
att spela allt annat än regelbunden fot
boll. Vårt försvar hade en man mindre 
att bevaka och på något sätt verkade det 
som om hela försvaret var ute och letade 
efter den förlorade länken. Medan detta 
pågick producerade sig Kalmar i högst 
avancerad fotboll och plötsligt uppdaga
des att vår ledning knappats in till 3—2. 
Arne Arvidsson fick därför skärpa sig 
litet extra på slutet och höll sedan fritt 
från nya påhälsningar. Ny seger alltså 
och alltjämt en nolla i förlustkolumnen. 
Alla tre målen gjorde Jompa.

Hur det slutade

Efter att svenska landslaget varit i 
gång söndagen före och slagit Österrike 
med 2—1 mycket tack vare behjärtade 
insatser av fyra djurgårdare (segermål 
av Jompa Eriksson), hade vi nu kommit 
fram till sista speldagen, då allsvenskan 
vände, där den för två veckor sedan 
hade slutat. Vi hade alltså åter Kalmar 
att tampas med.

Det blev den mest svårvunna mat
chen. Kalmar drog sig nämligen inte för 
att i en överlägsenhetsperiod för Djur
gården — ingen var kvar nere i vårt 
försvar — göra en framstöt och skaffa
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BLÅRANDIGT SILVERLAG
på tredje plats 1952—53; stående från vänster Anders Bernmar, Lennart Pettersson, Hasse 
Tvilling, Berndt Ivegren, »Hinken» Holmberg, »Foppa» Forsberg, Knivsta Sandberg; 
främre raden: Birger Stenman, Cacka Andersson, Ove Nilsson, Ingvar Pettersson, Sigge 

Parling.

sig ledningen med 1—0. Detta hade till 
följd att våra gossar drog upp farten 
ytterligare och därmed följde en intensiv 
press, som bara hade till följd att allt 
vad smålänningar hette skockades fram
för sitt mål. Inte lätt att hitta rätt i den 
benhögen, och på läktarna hade vi också 
börjat tvivla om utgången. Skulle Djur
gården på detta sätt dra på sig sitt 
första höstnederlag? Men det fanns där 
nere i Råsundagräset en herre vid namn 
Knivsta Sandberg, som ju är känd för 
att aldrig anse något omöjligt. Vid en 
frispark fem minuter före full tid gav 
han Kalmarförsvaret ingen chans att 
ställa upp sig som kinesiska muren utan 
dundrade på per omgående och hade 
nöjet se skottet ändra riktning på ett 
motståndarben och så segla i mål. Där
med var det 1—1.

Men Knivsta var inte nöjd. Han körde 
vidare och 40 sekunder före full tid 
dundrade han iväg matchens sista till
fälle. Rakt i nät och Djurgården hade 
vunnit med 2—1. En räddning av det 
otroliga slaget. Sista målet hade före
gåtts. av att Knivsta fått 1 st. varning 
av domaren och därav blivit så upprörd 
att han måste ladda ur sig på något 
sätt. Han gjorde det i form av seger
skottet. Mera varningar...

Därmed var det dags att stänga den 
allsvenska butiken för säsongen öppnas 
i vår igen.

Ur tabellerna
Djurgården gör nu sin 11:e allsvenska 

säsong. Härnedan tre poängtabeller från 
de senaste säsongerna samt en halvfärdig 
tabell, som skall bli färdig någon gång 
till sommaren. Snyggaste tabellen tills
vidare är den med 3:e platsen för Djur
gården 1952—53. Den tabell, som nu 
håller på att skrivas, kan bli snyggare 
ändå.

Det innebar, att 208.702 åskådare varit 
närvarande och lagt sin peng vid vänd
korsen. Djurgården var därmed höstens 
publiklag nr 1.

★

Kvar i vår att spela har Djurgården 
följande program i allsvenskan:
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Norrköping 
Malmö FF 
Hälsingborg 
Göteborg 
GAIS 
Degerfors 
Djurgården 
Örebro 
Jönköping 
Elfsborg 
Råå 
Åtvidaberg

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

15
15
11
10

9
9

10
9
7
4
4
1

5
2
4
5
6
5
3
5
3
6
4
8

2
5
7
7
7
8
9
8

12
12
14
13

50—21
50—17
40—24
46—37
41— 34
36—29
39—42
40— 45
34—40
27—47
22—58
21—52

35
32
26
25
24
23
23
23
17
14
12
10

Malmö FF 
Norrköping 
Djurgården 
Hälsingborg
AIK
GAIS 
Jönköping

22
22
22
22
22
22
22

14
12
11
8

10
11
7

3
3
4
8
4
1
7

5
7
7
6
8

10
8

60—32
49— 32
41—34
33—23
36—36
50— 50
40—43

31
27
26
24
24
23
21

1/8
8/8 

12/8 
22/2 
29/8
5/9 

12/9 
25/9
3/10 

17/10 
24/10
6/11

Djurgården—Halmstad
Gais—Djurgården
AIK—Djurgården
Djurgården—Degerfors 
Norrköping—Djurgården 
Djurgården—Malmö FF 
Göteborg—Djurgården 
Djurgården—Sandviken 
Hälsingborg—Djurgården 
Djurgården—Hammarby
Kalmar—Djurgården
Djurgården—Kalmar

5—1
1—5
0—1
6—2
1—1
2—0
0—2
4—0
2—2
2—1
2—3
2—1

Publik
siffra
17.742
20.143
40.458
12.639
12.025
17.021
17.406
5.754

13.685
25.882
12.252
11.450

11/4
24/4

1/5
8/5

15/5
19/5
22/5
26/5

5/6
10/6

Hammarby—Djurgården 
Djurgården—Göteborg 
Sandviken—Djurgården 
Djurgården—Hälsingborg 
Malmö FF—Djurgården 
Djurgården—Norrköping 
Degerfors—Djurgården 
Djurgården—AIK 
Djurgården—Gais 
Halmstad—Djurgården

1952-53

1951-52

Kan det alltså bli tal om guldmedalj
utdelning i Halmstad?

Över 200.000 såg på
Så här spelade Djurgården i den all

svenska fotbollen hösten 1954 för att gå 
i vinteride som överlägsen ledare:

Hösten 1954

1953—54

Degerfors 
Göteborg 
Elfsborg 
Örebro 
Malmökamr.

22
22
22
22
22

8
9
7
6
5

4
2
4
4
4

10
11
11
12
13

41—36
32—54
28—36
23—40
29—46

20
20
18
16
14

GAIS 
Hälsingborg 
Degerfors 
AIK 
Norrköping 
Djurgården 
Malmö FF 
Göteborg 
Kalmar 
Sandviken 
Jönköping 
Elfsborg

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

10
11
10
10
6
7
8
7
9
7
6
5

7
4
5
4

12
8
6
8
3
5
5
5

5
7
7
8
4
7
8
7

10
10
11
12

46— 39
41—30
30—34
47—31
33—28
44—30
33—30
23—26
32—42
29—37
34—41
24—48

27
26
25
24
24
22
22
22
21
19
17
15

Djurgården 
AIK 
Halmstad 
Hammarby 
Malmö FF 
Kalmar 
Hälsingborg 
Norrköping 
Göteborg 
Degerfors 
GAIS 
Sandviken

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
8
8
5
5
6
4
3
4
3
3
1

2
2
0
3
2
0
2
4
2
3
3
1

0
2
4
4
5
6
6
5
6
6
6
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35— 11
36—15
30—18
19—18
23—20
23—32
22—23
14—15
13—19
19—26
14—25
17—43

22
18
16
13
12
12
10
10
10
9
9
3



DJURGÅRDEN TILL RIO-CUPEN I SOMMAR
Djurgårdens fotbollslag är ett efterfrågat lag. Under de många turné

erna har det förstått att göra god propaganda, vilket bl. a. visar sig i 
brevlådan på Stadion. I den droppar det in anbud från snart sagt hela 
världen.

Ett anbud att till omväxling med resorna till Fjärran Östern få göra 
trippen över Atlanten till Sydamerika är vad som nu senast hamnat i 
Djurgårdens brevlada.

Det är ett synnerligen förnämligt erbjudande, eftersom det inte gäller 
något mer eller mindre än att Djurgården skulle få ställa upp i tävlingen 
om Rio-cupen i Brasilien. Dit kommer endast gräddan av de stora 
fotbollsklubbarna. Går underhandlingarna i lås, skulle Djurgården 
således få blanda sig med 7—8 storinternationella lag och slåss om Rio-
cupen i sommar. Turneringen kolliderar något med de svenska lands
kamperna, och eftersom Djurgården blivit en av UK:s största leveran
törer kan det uppstå svårigheter. Som dock torde gå att lösa. I mitten 
på juni skulle i så fall det stora äventyret börja...

En matchrad
Djurgårdens fotbollsår 1954 torde sakna 

motstycke i föreningens historia, i varje 
fall vad sista delen av året beträffar. Den 
långa matchraden förtjänar gå till vår 
historia. Så här ser den ut (stjärna efter 
motståndarens namn betecknar borta
match, V = vänskapsmatch, A = all
svenskan):

* PS *
De klubbar, som de våra skulle få 

drabba samman med hör till världseliten. 
Där är först Honved från Budapest, de 
ungerska mästarna, vidare Benfica från 
Lissabon, portugisiskt mästarlag, samt 
Real Madrid, spanska ligamästare i fjol 
och serieledare just nu. Från Montevideo 
kommer Uruguays mästarlag Penarol, 
och för en sjätte plats står valet mellan 
Italiens champions Milan AC och de 
tyska mästarna FC Kaiserlautern.

För den som är intresserad av pengar 
i samband med fotboll skall vi göra 
detta klipp ur ett telegram till IB:

De ekonomiska villkoren är inte om
nämnda officiellt, men i tidigare turne
ringar har man brukat ge fria resor och 
fritt uppehälle för lagen samt dessutom 
cirka 50.000 kronor per match. Skulle Djur
gården kunna gå till finalen finns det såle
des chans att med 7 matcher kamma in 
omkring 350.000 svenska kronor.

Det låter för bra att vara sant. Men 
möjligheten till storkovan är kanske 
större på detta sätt än att fortsätta att 
hoppas att vår premieobligation ska falla 
ut med högsta vinsten.

den som handlar om polisbevakningen 
vid idrottstävlingar. Att sköta trafiken 
behövs kanske kunnigt polisfolk till, men 
det är så många andra uppgifter som 
våra egna medlemmar skulle kunna ta 
på sig i samband med att sköta ord
ningen. En stor match kostar oss nu i 
bevakning bortåt 3.000 kronor. Det är 
pengar som till en del borde få stanna 
inom föreningen.

—Höganäs BK* ..................
—Lunds BK* ..........................

V
V

4—2
3—1

—Landskrona Bois* .............. V 7—0
—Jönköpings Södra* ............ V 3—3
—BK Derby* .......................... V 1—1
—Södertälje SK .................... V 8—0
—Kalmar FF .......................... A 3—0
—Vasalunds IF* .................... V 3—0
—IFK, Norrköping* ............ A 0—0
—Sandvikens IF.................... A 2—1
—Hälsingborgs IF* .............. A 1—4
—IK Sirius* ............................. V 7—0
—IFK, Göteborg .................. A 5—0
—AIK ....................................... A 0—0
—Nynäshamns IF* .............. V 4—1
—Degerfors IF ...................... A 1—1
—Gais* ..................................... A 3—5
—Malmö FF .......................... A 4—1
—Södertälje SK* .................. V 3—3
—Huvudsta IS ...................... DM 6—0
—Atlctico, Madrid .............. 3—2
—First Vienna ...................... 3—1
—AIK ....................................... 3—2
—Hammarby IF* .................. DM 3—2
—Spartak, Moskva ................ V 0—5
—Malmköping ........................ V 13—2
—Söderfors GIF.................... V 7—3
—Värtan ................................... V 13—1
—Motala AIF ........................ V 7—1
—IFK Stockholm .................. DM 2—1

Hösten
—Halmstads BK ........ .. A 5—1
—Gais* ..................................... A 5—1
—AIK* ..................................... A 1—0
—Degerfors ............................. A 6—2
—Norrköping* ...................... A 1—1
—Malmö FF .......................... A 2—0
—IFK Göteborg* .................. A 2—0
—Sandvikens AIK .............. A 4—0
—Hälsingborg* ...................... A 2—2
—Hammarby ........................... A 2—1
—Kalmar FF* ........................ A. 3—2
—Kalmar FF .......................... A 2—1
—Fiacara Ploesti* .................. V 3—1
—Locomotiv Timisoara* .... V 0—0
—Dinamo, Bukarest* .......... V 3—2
—CDNA, Sofia* .................. V 1—1
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Strax lite gladare!
En herre som har anledning bli 

glad om det sydamerikanska besöket 
blir av och ger det kassatillskott, som 
artikeln talar om, är fotbollskassör 
Arne Malmgren. Han är glad och god 
redan nu över att det flyter in en och 
annan krona till hans nyinköpta kassa
skåp, men han påstår att det har så 
goda utrymmen, att det kan härbär
gera ännu större sedelbuntar.

Vi har frågat honom vad han anser 
vara dyrast i samband med fotbolls
matcher.

Ja, det är mycket som är dyrt, men 
en post som alla idrottsföreningar borde 
ges en chans att spara in pengar på, är



Med Djurgården i landslaget
Internationellt spelade Djurgården en 

stor roll under det märkliga fotbollsåret 
1954. Sverige avverkade under året 9 
landskamper, och i de flesta av dem fanns 
det djurgårdare med i en eller annan 
form. I Oslo-kampen mot Norge kunde 
man närmast tala om landslaget som ett 
ordinarie A-lag från Djurgården med 
några reserver. I detta lag spelade Arne 
Arvidsson i målet, halvbackskedjan var 
vår ordinarie med Arne Larsson, Cacka 
Andersson och Sigge Parling, och i for
wardskedjan förekom Knivsta Sandberg 
och Jompa Eriksson. Utom dessa med
verkade i A-laget även Birre Eklund — 
strålande mot Finland i 10—1-kampen — 
och i B-laget och ungdomslaget kunde vi

räkna' in utöver Cacka Andersson och 
Arne Arvidsson (som ju även hjälpte till 
med A-kamperna) Bosse Finnhammar och 
Björn Löwenberg.

Mest matcher i A-laget gjorde Knivsta 
och Jompa med 6 pr man. Våra terräng
löpare (Göteborgs-Postens betyg) Arne 
Larsson och Sigge Parling hann med de 
tre sista landskamperna för året, men här 
följer säkerligen fortsättning, därest de 
inte helt går över på terräng.

Tillsammans med Kajan Sandell delade 
Jompa Eriksson äran att vara landslagets 
säkraste prickskytt med 7 mål. Därav de 
två segermålen mot Island och Österrike 
i allra sista minuterna.

När avgrunden öppnade 

sig i bandy
Det var dystra och mörka moln som drog 

upp på bandyfirmanentet, när det kritiska 
bandydatumet den 3 november blev aktuellt 
förra hösten. Hur vi än adderade och lade ihop 
våra nytillskott, så täcktes inte förlusterna. 
Vi ställde in oss på div. III, men lovade att 
göra vårt bästa för att om möjligt förnya 
kontraktet i den högre serien och de första 
träningsmatcherna gav oss också ett visst 
hopp.

Tyvärr infriades inte förväntningarna i de 
två första seriedrabbningarna. Både mot Swit
hiod och Gustavsberg blev det nederlag. 2—5 
och 2—3 blev siffrorna. Det började se mörkt 
ut. Mot Tellus kom dock de, två första po
ängen, men redan matchen efter mot Dala
föreningen var vi nere på jorden igen. 6—1 
till dalkarlarna. Nynäshamn var nästa mot
ståndare. Det såg i början ut som om vi 
skulle lämna ifrån oss även dessa poäng, ty 
redan efter några minuter ledde kustborna 
med 1—0. I varenda match hade vi för öv
rigt råkat illa ut under de första minuterna. 
Vi hade alltså en viss vana att spela i under
läge. Denna gång svängde dock spelet rätt 
snart över i vår favör och till slut vann vi 
matchen med 6—1.

Situationen tillspetsades sedan ytterligare 
efter matchen mot IFK, som slutade med ett
3— 2-nederlag. Nu återstod endast matchen 
mot Sundbyberg. Vid seger skulle vi klara 
oss kvar på Dalaföreningens bekostnad. Vid 
oavgjort resultat fick vi hoppas på att Gus
tavsberg skulle slå Tellus och därmed skicka 
dem till div. III. Vi började för en gångs 
skull förtroendeingivande och i halvtid ledde 
vi med 2—0, vilket efter en kvart av andra 
halvtid ökats till 4—0. Eckerbrant verkade 
äntligen nöjd med sitt lag och ansåg väl 
kontraktet säkrat. Det trodde tydligen vårt 
försvar också och började helt plötsligt ägna 
sig åt något som minst av allt liknade till
knäppt försvarsspel. Vid klungspel framför 
mål blev det 4—1 och några minuter senare
4— 2 och 4—3. Sundbyberg hade övertagit
spelet och tio minuter före slutsignalen slogs 
kvitteringsbollen in. Skulle nu gardinen dras 
ner helt? Ja, det såg så ut. Fem minuter åter
stod då Ingmar Åberg kom helt fri efter en 
jättemiss av vårt försvar. Pang! Det var 
många djurgårdare som blundade den gången 
och lyckligtvis tyckte sumpancentern ha gjort 
detsamma för det knallhårda skottet smet 
alldeles utanför Peddes högra stolpe. Det blev 
4—4 och när så Gustavsbergsmatchen gått 
efter »ritningarna» blev det Tellus som fick 
stiga ner i div. III. Åke Barrling.

Antal spelade matcher ............... 17
Antal vunna matcher ............... 5
Antal oavgjorda ........................ 3
Antal förlorade ........................ 9
Målskillnad 44—58

72



Samtal
PÅ KONDITORI

— Fröken, tre kaffe här och en trave 
wienerbröd.

Det låg kraft i orden. Fröken hoppade 
till, sade »strax», kom också strax och 
hällde upp javan i de tre koppar, som 
med sina guldkanter kom de tre djur
gårdarna att rysa.

— Guldkanter överallt, det borde vara 
sorgkanter, men det skulle förresten 
också påminna om AIK, suckade en av 
de tre gästerna resignerat.

— Ta’t lugnt gosse, vi har dom efter 
oss i tabellen, och där kommer dom att 
förbli, försökte »Den Blide» att trösta 
sin granne.

— Lugnt och lugnt, jag tycker att 
det räcker att styrelsen tar det lugnt. 
Tänk bara på det här med Tumba, var
för gör man ingenting? Styrelsen bara 
röker försoningspipor med dom ute på 
Råsunda, nästan skrek »Den Arge».

— Ja, men att Tumba själv kan ens 
fundera på att dra på sig deras kol
säckar, är det inte så att man undrar 
hur undervisningen egentligen går till 
här i landet. Här har Tumbas föräldrar 
kostat på sin grabb dyr skolundervis
ning och så har hans hjärna inte ut
vecklats mer än att han underhandlar 
med AIK. Det har jag läst i Idrotts
bladet. Ruskigt, mina herrar, försäkrade 
den tredje i sällskapet, »Den Tvivlande».

— Behöver därför inte vara sanning, 
det står så mycket i tidningarna, sade 
»Den Blide». Själv har jag alldeles nyss 
läst att Tumba försäkrat att han inte 
går till AIK om dom inte lägger upp 16 
miljoner kronor på bordet. Förståndigt 
sagt, tycker jag. Det tyder på att Tumba 
är klipsk, ty genom att lätta AIK på 
16 miljoner måste det snart vara slut 
med svartingarna.

Den Arge: — Skandal i alla fall att 
ha något ihop med AIK. Jag tycker 
Glokar reagerade normalt i Stockholms-
Tidningen när han fick se att AIK och 
Djurgården gått ihop om gemensamt 
brevpapper i Tvilling-cup-fotbollen. Han 
fick en chock.

Den Blide: — Inte så dumt ändå med 
AIK. Vi fick ju dela nettot när Råsunda 
hade publikrekord med över 40.000 beta
lande i höstas. Dessutom tryckte vi dit 
dom med 1—0. Precis lagom för att dom 
skulle bli sårade långt in i själen.

Den Tvivlande: — Det finns andra än 
svartingar att se upp med. Hur vår det 
inte med Sigge Parling i somras! Det 
var ju rena kidnappingen. Att tänka sig
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DET VAR DÅ DE’ . . .
Hösten 1953 var länge en mörk historia för Djurgårdens fotboll och när vi 
efter nederlaget mot Norrköping närmade oss botten såg Rit-Ola i en DN-
teckning på situationen på detta roliga sätt.



Good bye, mr Astley! Welcome, Frankie!

att en firma i Sandviken bara skickar 
ner en lastbil och packar ihop hela hans 
bohag och kör iväg. Vad skulle Sigge 
göra när han kom hem och fann huset 
tomt? Bara åka efter förstås. Bra sätt 
att få en kille att bestämma sig.

Den Arge: — Ja, det var höjden av 
fräckhet. Ska privata firmor få gå på 
så där ? Tänk på dom där Oddevold, som 
snart lyckats ta livet av Gais genom 
sina värvningar. Varför säger du inget, 
förstår du inte att vi också kan råka ut 
för oddevoldare?

Den Blide: — Säger och säger, vad 
ska man säja? Även Djurgårn har ju 
fått en och annan liten spelare värv
ningsvägen ...

Den Arge: — Det är skillnad, att få 
komma till Stockholm och spela i en 
förening med anor och världsberöm
melse, det borde locka vem som helst, 
men att från de allsvenska härligheterna 
gå till en klubb i närheten av gärsgårds
fotbollen ... Där måste det ligga något 
bakom.

Den Tvivlande: — Ja, det vet ju alla 
att det ligger ett rederi bakom. Har vi 
inga redare i Djurgården eller är det 
bara sådana redare som inte har några 
trädgårdar ?

Den Blide: — Trädgårdar, vi hade ju 
en egen trädgård på Traneberg en gång 
i tiden, där »Svarte Filip» gick och 
krattade löv.

Den Arge: — Inga fräckheter nu! Och 
förresten tog löven slut på Traneberg. 
Det är skillnad på Oddevold, dom har

Efter fyra års tjänst i vår fotboll tog 
David Astley avsked av oss vid vår
säsongens slut 1954. Han kunde då se 
tillbaka på en framgångsrik verksam
het, ty under Davids knutpiska hade 
våra A-lagsspelare förkovrat sig på 
mångahanda sätt och stabiliserat sig 
som ett pålitligt allsvenskt lag. Inte 
längre något marmeladgäng, som skaf
fade oss alla gråa hår, utan ett gäng av 
kraft och spelteknik. Det var i mycket 
den alltid pipsugande Davids förtjänst. 
Han kunde sina saker och med alle
handa hedersbetygelser fick han vid sitt 
avsked bevis för att hans arbete varit 
uppskattat.

In i det sista nekade David att lära 
sig tala svenska, men han förstod det 
mesta, och kanske var det ett sätt att 
uppehålla respekten för sin person som 
David höll sig till engelskan. Från Djur
gården önskade vi honom lycka till, när 
han lämnade oss och tog tjänst i Sand
viken, där han, när detta skrives, är på 
väg att föra fram järnmännen till en ny 
plats i den allsvenska serien.

visst placerat en av Gais-spelarna att 
sköta blommorna hemma i finrummet 
hos överredaren. Varför har Djurgården 
inga såna möjligheter?

Den Tvivlande: — Jag tror inte det 
skulle räcka alla gånger. Se bara på 
Arne Larsson, som ju ska i väg till Norr
land och gömma sig i någon liten håla 
vid polcirkeln. Alla trädgårdar och andra 
bekvämligheter i Stockholm kan inte 
hålla honom kvar. Hans flicka längtar 
hem till Norrland.

Den Arge: — Tänk så raffinerat. Dom 
i Norrland har naturligtvis ordnat så 
att flickan kommit i Arnes väg någon 
gång så där av en tillfällighet. Och så 
har tycke uppstått. Och så uppstår 
längtan till hembygden i mörka Norr
land. Jo, jo ...

Den Blide: — Djurgårdens styrelse 
borde tänka på sånt där. Dom ska inte 
bara skaffa jobb och bostäder åt nya 
lirare. Dom måste också se till att det 
blir pålitliga brudar, födda i stan och 
därmed garanterade att aldrig längta i 
väg till obygderna.

Den Tvivlande: — Styrelsen ja, vad 
gör dom egentligen? Vilka är det som 
styr i Djurgårn?

Den Arge: — Det är visst många som 
styr och ordnar långresor och allt möj
ligt, och det tycker jag är bra, men hur 
är det med friplåtarna? Jag såg en 
styrelseledamot sticka åt en AIK-are en 
plåt vid en av våra matcher i höstas, 
ska det vara nödvändigt?

Den Blide: — Nu är du där igen. Du

En ny man har satts att sköta Djur
gårdens fotboll, och även denna gång 
gick vårt bud till en engelsman, till 
Frankie Soo. Med kinesiskt blod i 
ådrorna men framför allt med en massa 
fotbollskunnande. Han förstod från 
början att sätta sig i respekt hos sina 
disciplar, som dock lika snabbt lärde sig 
tycka om honom. En fordrande herre, 
viskades det, träning alla dar i veckan, 
tidigt till sängs, ingen pilsner på mid
dagsbordet, i säng kl. 9 och upp med 
morgongymnastik kl. 7 . . . Visst var han 
fordrande, men långtifrån så hård att 
han gjorde sig förtjänt att kallas slav
drivare. Och ganska snart upptäckte 
spelarna att hans träning var både rolig 
och gav resultat. Högsta betyg åt en 
tränare alltså.

Frankie Soo har på den korta tid han 
varit i gång redan gjort vissa resultat. 
Det finns anledning tro, att det skall bli 
fortsättning av samma slag. Han näm
nes här och var i spalterna som en troll
karl. Bidrar han till att Djurgården tar 
de allsvenska guldmedaljerna är det 
kanske motiverat att tala om trolleri.

ska unna även en AIK-are att få se 
Sveriges bästa lag i spel.

Den Tvivlande: — Ja, men vad ska vi 
göra för att få ha våra spelare i fred. 
Och även i andra djurgårdare går ju 
utomstående och rycker. Spårvägen 
snodde visst några brottare, i ishockey 
har ju Stockholmskamraterna försett 
sig.

Den Arge: — Ja, dom där Kamra
terna och alla deras direktörer. Det är 
för ruskigt. Kunde dom inte nöja sig 
med att dom en gång fick överta Kjell 
Hedman från oss och att Stor-Klas 
hjälpte dom lite på traven.

Den Blide: — Vi ska unna våra 
fattiga bröder att plocka smulorna från 
vårt rika bord. Förr eller senare kom
mer de förlorade sönerna tillbaka ändå.

Den Tvivlande: — Jodå, det är rik
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För bråttom, Anders!
En betydelsefull insats för skapandet av 

en fotbollens storhetstid i Djurgården har 
gjorts av Anders Bernmar. Det erkännan
det är alla parter beredda att ge honom, 
sedan han nu beslutat hämta sin försörj
ning i Göteborg och därmed lämnat våra 
blåränder att hålla färgen på egen hand. 
Han var en fordrande man, Anders, 
ibland uppkäftig, sällan ödmjuk, men på 
slutet av sin tid som lagledare mognade 
han så pass att han nog hade klart för sig, 
att han inte varit ensam om att skapa 
Djurgårdens allsvenska framgångar . . . 
Han var emellertid som en farsa för sina 
grabbar, pysslade och sysslade med dem 
på alla lediga stunder och såg till att de 
även i vardagslag fick någorlunda drägli
ga möjligheter att existera. Det var många 
fruar och fästmör som Anders således 
talade förstånd med, när deras karlar 
hållit sig osynliga väl länge.

Synd att Anders hade så brått med sin 
civila karriär. Han hade annars haft myc
ket ogjort i Djurgården. Han gjorde ald
rig någon hemlighet av att han ville fram
åt i sin bransch, som han fått börja med 
i en springpojkes enkla skepnad. »Tänk, 
bara en springpojke, och nu en god bit 
avklarad av den långa vägen fram mot 
direktörsbordet. Det har varit lika spän
nande som att hjälpa fram Djurgården till 
en plats i solen», sade Anders när jag 
fick 5 minuter i en avskedsintervju med 
honom.

En av våra bästa lagledare. Märkligt att 
han på sin tid måste söka sig till brott
ningssektionen för att bli uppmärksam
mad. Men det var säkert en nyttig tid. 
Brottarna fordrar mycket av de sina, och 
Anders snappade upp ett och annat av 
lärdomarna. Dessutom blev han tillräck
ligt bred över axlarna för att bära ganska 
stora jobb.

tigt, men dom kommer tillbaka miljö
skadade och blir aldrig mera riktigt 
harmoniska människor.

Den Arge: — Fröken, pröjsen bitte!
Den Blide: — Börjar du snurra om 

AIK nu igen ...
Fröken: — Ska herrarna betala var 

för sig?
Den Tvivlande: — Djurgården be

talar.
Den Blide: — Va? Sitter du med i 

fotbollssektionen ?
Sällskapet bryter upp. Utanför fiket 

möts man av stora löpsedlar: »Djur
gårdens guld kan inte hotas».

Alla tre: — Jo, det blir en dag. Tänk 
vad dom kommer att lida ute i byg
derna.

TVÅ STADIGA GOSSAR,
Anders Bernmar (till höger) och Sigge Parling, fotograferade den dag då 
det blev klart att »Sigge Sluring» gett upp sina planer på Sandviken för 
att i stället utveckla sig till storspelare i Djurgården. Anders gjorde 

mycket för att Sigge skulle välja rätt.

X:et utan kryss
Av Kerj Jonsson

När snacket — som det ju ofta gör — 
halkar in på djurgårdare av den s. k. gamla 
stammen så kommer mitt privata lilla lösen
ord alltid att vara: »X:et»! Egentligen hette 
han förstås Axel Lindgren och hade (till
sammans med sin schwungiga fru Eve) öl
kafé på Kungsgatan mitt emot Palladium. 
Han är borta nu, den trivsamme krumelu
ren och den godhjärtade kamraten, men jag 
glömmer honom som sagt aldrig.

Sitt något förbryllande smeknamn »X:et» 
hade han fått redan under sin tyvärr mycket 
korta sportjournalistiska bana på Idrottsbla
det — ty han kunde skriva, den karln, när 
han var på humör! — och den som skrämde 
bort honom därifrån var dåvarande och fruk
tade redaktionssekreteraren, numera Nalen
pappan »Topsy» Lindblom. Denne gick näm
ligen i tung tungvikt medan »X:et» aldrig 
vägde mer än lätt flugvikt och knappt det. 
Motsättningarna blev av fullt naturliga skäl 
för stora och »X:et» var aldrig någon stri
dens man och muckade i varje fall högst 
ogärna gräl med dom som var större än han. 
Och det var praktiskt taget alla...

»X:et» var i många herrans år på 20- och 
30-talen både sekreterare och kassör i gamla 
Djurgår’n och på den tiden var det sanner
ligen inget större nöje att ha hand om seki
nerna. Visserligen kan man ju kanske säga 
att det var ett mycket lätt jobb eftersom det 

sällan fanns några stålar men så enkelt var 
det inte. Fanns det inga så måste man skaffa 
och hur många gånger »X:et» tullat sin egen 
plånbok för att hålla Djurgå’ns rulljangs i 
gång, det visste han nog inte ens själv.

Djurgår’n var för Axel Lindgren ingen 
kärlek av världslig natur — Djurgår’n var 
för honom en självklar sak precis som mor
ronfikat och kvällsvickningen. Det var också 
just Djurgår’n som förvandlade denne ori
ginelle lille figur till en av de största pessi
mister som någonsin funnits — Djurgår’n i 
allmänhet men dess fotbollslag i synner
het ... Men så hade också den blårandiga el
van berett honom massor av grymma besvi
kelser och krossat dom allra flesta av hans 
vackra illusioner. Inte ens när Djurgår’n är 
1936 efter minst sju sorger och åtta bedrö
velser åter knallade upp i allsvenskan fick 
»X:et» vara riktigt glad. Ja, jag kan faktiskt 
ännu i denna dag höra honom sitta och 
berätta hur det gick till.

— Jo, Djurgår’n skulle spela den tredje 
och avgörande kvalmatchen mot Hallstaham
mar i Norrköping och samtidigt var det 
landskamp i Stadion mellan Sverige och 
Schweiz. Från den där landskampens andra 
halvlek var det radioutsändning och jag satt 
ute på verandan i min sportstuga med en 
stor och mörk grogg framför mej och hörde 
just hur Jerring beskrev spelarnas marsch 
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ut till omklädningsrummen efter första halv
lek. Då — mitt under denna rutinmässiga 
skildring — hör man plötsligt ett för lyss
narna fullständigt omotiverat publikvrål men 
efter några sekunders förvirrat avbrott åter
tog Jerring kommandat och sa:

— Orsaken till den där bifallsyttringen 
som ni hörde nyss var en vaktmästare som 
på norra arkaden placerade ut bokstaven S 
för matchen A på signalsystemet. Det inne
bär att Djurgården besegrat Hallstahammar 
med 3—2 och därmed åter gått upp i all
svenskan.

På lätta och saliga moln svävade »X:et» 
upp mot solighetens och kosingens lycko
himmel, hällde raskt upp en ny och ännu 
starkare grogg och kände att livet trots allt 
stundom kunde vara värt att leva.

Jerring fortsätter därefter referatet av 
landskampen men gör så lika plötsligt ett nytt 
avbrott och säger:

— Jag ber om ursäkt. Det där jag nyss 
sa om Djurgården och Hallstahammar det 
var tyvärr fel!

Om någon någonsin satt en grogg i vrång
strupen och en ängel någonsin med en dov 
duns dråsat ned på moder jord så var det 
»X:et». I aderton ljuvliga minuter hade han 
visserligen fått se paradiset men det var ju 
ändå inte tillräckligt för att reparera Djur
går’ns darriga finanser. Nå, så småningom 
harklade sig lyckligtvis Jerring och komplette
rade sin sorgliga dementi med beskedet:

— Visserligen vann Djurgården men det 
var med 2—1 och inte med 3—2 som jag 
sa nyss.

X:et» förlät honom så innerligt gärna. När 
han sent omsider kvicknade till..

Men är det egentligen att undra på att 
vännen »X:et» efter en så’n chock aldrig 
riktigt vågade tro på någonting gott då det 
gällde Djurgår’n? När han emellertid efter 
den allsvenska matchen mot Gais samma år
— då blåränderna förlorade med 2—0 efter 
tidernas plattlir — högtidligt förklarade att 
det nu fick vara nog och att han aldrig mera 
i sitt liv skulle gå och se Djurgår’n spela 
fotboll, tja, då var det naturligtvis ingen 
som tog honom på allvar. Ingen utom »X:et» 
själv. Han höll nämligen sitt — i ett upp
rört ögonblick och i hastigt mod levererade
— löfte under dom tio år han ännu hade kvar 
här på jorden.

Jag vet att han bittert ångrade det där 
löftet och att det sved i hans hjärta många 
gånger. Ty av alla rättrogna djurgårdare jag 
mött i mina dar så har ingen varit mera 
djurgårdare än Axel Lindgren, om vilken 
jag infe kan hitta något sämre omdöme än 
att han möjligen råkade vara lite’ mera filo
sof än fantast...

På hans hjärtas tipskupong fanns inga 
kryss. Så X han än var. Men »X:et» var 
blårandigt och dom ränderna är som zebrans. 
Dom går aldrig ur.

ETT GOTT STÖD
Även Djurgården har en supporter

klubb. Det håller sig de flesta storklub
bar med. Men också småklubbarna har 
supporterklubbar, eftersom ju dessa — 
såsom namnet support innebär — är 
till för att stödja moderklubben. Stora 
som små — alla behöver vi säkerligen 
ett handtag. Särskilt inom idrotten, där 
de flesta av oss är utlämnade att hjäl
pa sig själva. En del av »soppklubbar
na» har lyckats dra på sig ett mindre 
gott rykte och har därmed givit allt 
vad dessa stödjeföreningar heter ett dis
kutabelt anseende. Många anser en 
soppklubb likvärdig med en värvnings
central. Det kan därför i detta sam
manhang vara på sin plats att slå fast 
att Djurgårdens supporterklubb går 
efter en annan linje. Inga värvnings
resor i täckta bilar och med dukat bord 
på närmaste krog. Djurgårdens Sup
porterklubb arbetar med andra medel, 
vilka på sistone mest gått ut på att 
stödja de sektioner, som varit mest i 

behov av hjälp. Detta stöd har bl. a. 
givits på så sätt, att en del aktiva be
kostats någon veckas kurs och läger 
på Bosön eller på annan plats. Eller 
också har det givits som i fråga om 
brottningssektionen, där en stor slant 
lades på bordet för att hjälpa brottarna 
en bit på väg mot en ny matta. Det är 
dyra pjäser, som kostar åtskilliga slan
tar.

Djurgårdsledningen är alltså belå
ten med den insats som våra kamrater 
i Supporterklubben gör. Därvid skall 
framför allt inte glömmas beredvillig
heten att alltid ställa upp i stora ska
ror, när vi behöver funktionärer. Nu 
bor Supporterklubben i egna lokaler 
under Floras kulle. Den dag klubben 
bygger ett eget hus med många trevli
ga lägenheter, lovar moderföreningen 
att befria Supporterklubben från varje 
besvär att söka lämpliga hyresgäster. 
Vi har några stycken antecknade re
dan nu . . . K. L.
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DET KOSTAR PENGAR
Träningsresorna på våren tvingar fram stora 
utgifter, men det är ju enda sättet att hinna 
kapp med matchträningen då vi här i Stock
holm badar i lervälling och gyttjiga snövallar.

— Men sen är det väl slut på kostnaderna?
— Pytt, vi har något som handlar om 

material. Det kostar nästan hur mycket som 
helst. Ibland kan man tro att spelarna äter 
upp bollar, strumpor, skor och byxor. Det 
rör sig om tusentals prylar, och sen ska dom 
tvättas, strykas, lagas och torkas. Vi har väl
diga tvättnotor.

— Spårvagnspengar?
— Betalar grabbarna själv, men ibland be

hövs det ju åkas bil. Under årens lopp har vi 
lagt ned så mycket pengar på bilar, att vi 
kunde haft en anständig egen bilpark. När 
tiden inte räcker till, måste det åkas bil. Det 
kan inte hjälpas att vi är en av Taxis allra 
bästa kunder. Vi vore förtjänta att få några 
frikort.

— Men nu är det väl slut på utgifterna?
— Ingalunda, möjligen på pengarna, om 

vi inte hade en så hård kassör och ett så väl 
igenbommat kassaskåp. Men det finns mera 
utgifter. Vi har spelarna försäkrade. Det kos
tar pengar. Ibland händer skador som inte 
försäkringen gäller för som t. ex. när Arne 
Arvidsson högg framtänderna i en målstolpe 
i Göteborg i höstas. Varför han gjorde det 
vet jag inte, men han gjorde det i alla fall 
i Djurgårdens tjänst och vi måste därför hjäl
pa till med tandläkarräkningen.

— Andra allmosor?
— Jo då, fattigare klubbar än vi låter då 

och då höra av sig, och vi hjälper till så gott 
vi kan. Då och då dyker det upp ledare ut
ifrån den stora världen, där vi varit ute och 
rört oss, och dom måste vi givetvis bjuda till 
vårt bord. Vi har hjälpt många restauranger 
till hyggliga bokslut.

— Jo, jo, men sen finns det väl inget mer 
att offra pengar på?

SKIDSPELEN TILL DIF
Nu fordras det krafttag av oss alla

När det här skrives är arbetet med 
Svenska Skidspelens genomförande den 
6—9 januari 1955 i full gång. Djurgår
den fick det ärorika uppdraget av Sven
ska Skidförbundet att för första gången 
i Stockholms skidhistoria svara för 
arrangemangen. Allt tyder på att det 
kommer att bli ett sjusärdeles evene
mang. Bara nu klimatet lämnar sin med
verkan med snö och lagom kyla...

Skidsektionen har tagit på sig en stor 
arbetsuppgift, och de bägge basarna,

Mannen i svart? Kanske det, men annars 
föreställer det fotbollsordföranden Sigge 
Bergh i den kostymering han brukar an
lägga när han är ute och studerar något 

matnyttigt.

— Det kan så tyckas, men det underliga 
är att Djurgårdens överstyrelse också vill ha 
sin del med av kakan. Den slukar ganska 
mycket pengar, men dom lär ju dela med sig 
åt de andra sektionerna, som ju också ska leva. 
Allvarligt talat är vi glada över att en stor 
del av de pengar vi spelar in kan komma de 
andra sektionerna till del och hålla i gång 
deras övningar.

— Men det där stenhuset, när ska det bör
ja byggas?

— Men människa, har jag inte berättat 
tydligt nog vart våra pengar tar vägen?

— Det blir alltså inte något stenhus?
— Nej, absolut inte och inte heller någon 

ny skidbacke . . .
Nu kom vi in på ett ömtåligt ämne och 

avslutade hastigt intervjun.

Sven Pe. Johansson (tidigare skidpappa 
för Bollnäs-spelen) och Erik Elmsäter, 
kommer att behöva mängder av med
arbetare. Djurgården litar som vanligt 
på sina gamla trotjänare, som aldrig 
drar sig för att ställa upp, när det verk
ligen krävs ett ordentligt handtag. 
Denna gång krävs det mera än någonsin 
och Djurgården hoppas därför på man
stark anslutning i funktionärsskaran. 
Det är ett hedersuppdrag både för Djur
gården och för dig själv.

— Nå, Sigge nu börjar det väl hopa sig 
så mycket pengar, att det är dags att köpa 
något stenhus?

Frågan ställes till Sigge Bergh, fotbollens 
ordförande, som tar sig om näsan för att få 
betänketid, innan han svarar:

— Vet inte, hur mycket pengar Arne 
Malmgren kan lägga upp på bordet just i 
dag, men det räcker knappast till något sten
hus.

— Men AIK har ju hus.
— Vi vill inte likna AIK i allting, och 

något stenhus skulle vi aldrig våga oss på. 
Kanske en liten villa någon gång, men vi har 
inte funderat på något sånt ens. Pengarna går 
åt ändå. Det har väl årsmötet lagt märke till?

— Jo, nog har årsmötet märkt det alltid, 
men så här på tu man hand, säg vad är det 
som kostar så mycket?

— Allting kostar. Spelarna ska ha sin 50-
lapp efter nästan varje match, och när sä
songen är över ska de ha presentkort på inte 
så små belopp. Det gäller inte bara A-laget 
utan även andra lag. Ibland måste vi även 
uppmuntra spelarna och deras damer med en 
och annan god middag eller annan tillställ
ning. Med förbundets medgivande får vi 
ibland även dela ut någon liten present till 
spelarna, som t. ex. till Cacka, när han gjorde 
sin 300:e A-lagsmatch. Det blev en klocka.

— Något annat som kostar pengar?
— Mest kostar våra bortamatcher i form 

av resor, mat och hotell. Varje seriematch på 
hemmaplan motsvaras av en match på borta
plan, och det är då de stora utgifterna anmä
ler sig. Men inte heller hemma får vi behålla 
alla pengarna. Planhyran och nöjesskatten 
slukar stora pengar, därtill kommer förbunds
avgifterna, ty Fotbollsförbundet lever inte 
bara på landskamper. Det gästande laget skall 
också ha sina procent. Allt tillsammans gör 
detta, att ungefär hälften av bruttot blir vårt 
netto.

— Andra utgifter medan vi håller på?
— De internationella matcherna är dyra. 

Utlänningarna ska ha resor, traktamenten och 
andra arvoden. Och sedan ska det vara en och 
annan present också. Spartaks spelare fick 
klockor. Truppen bestod av 35 man. Många 
klockor. Men det var dom värda. Synd bara 
att publiken inte var med i större utsträck
ning och betalade rovorna.

— Tränaren?
— En dyr historia, men säkerligen ett väl 

använt kapital. Men nog undrar man person
ligen varför man inte blivit tränare själv.

— Andra utgifter?
— Jo då, klubblokalen på Stadion har vi 

inte gratis. Sturebadet, ridhuset och andra 
ställen, där vi kryper in för att träna när det 
är för kallt och blött utomhus, kostar pengar.
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I vår klubblokal på Stadion hänger en stor karta, på vilken prickats in de långresor som Djurgårdens fotbollstrupper varit ute 
på. Här har ungdomsledaren Filip Carlsson samlat ihop några av sina pojklag sspelare framför kartan och berättar om möjlig
heterna för dem själva att en gång i framtiden få följa efter i A-lagets fotspår. Gissa om grabbarna redan nu känner sig mitt 
ute bland de stora äventyren i fjärran länder. Nästa gång kan det vara din tur. Alla har chansen. Villkoren är bara att sikta 

framåt och aldrig ge tappt.

Roslagsbo upptäckte Tumba
Numera möter det inte något större 

hinder om Tumba Johansson vill ha ut en 
del ishockeyprylar, men innan han blev 
»Tumba» måste han liksom alla andra 
småpojkar be mycket vackert om han 
skulle få låna något.

— Jag minns när Tumba-Johansson 
skulle börja hos oss. Han stod och häng
de utanför Stadion och var en rätt blyg
sam grabb. I sitt sällskap hade han en 
kamrat med mera mål i munnen, och 
denne kom fram till mej och berättade att 
han och en annan grabb — det var Tumba 
— höll till och tränade fotboll i Götas 
pojklag. De var emellertid mest roade av 
ishockey och skulle gärna vilja spela i 
Djurgården.

Den som berättar detta är Djurgårdens, 
gamle ungdomsledare, Filip Karlsson, han 
som fostrat juniorer och pojklagsspelare 
så långt man minns tillbaka. Filip var med 
och upptäckte Tumba.

Filip berättar vidare:
Vi hade en fattig träningstimme för våra 

ishockeyspelare på Stadions konstis och 
det fanns ingen möjlighet att plocka in 
alla som ville vara med. Jag rekommen
derade därför Tumba och hans kamrat att 
försöka bli med på Ishockeyförbundets 

ungdomsträning som pågick varje sön
dagsmorgon på Stadion. Sedan Tumbas 
kamrat framhållit att Tumba var minst 10 
gånger bättre än han själv spetsade jag 
öronen och beslöt mej för att gå och ta 
en titt på träningen.

Jag hörde att Tumba haft vissa svårig
heter att övertyga Krit-Lasse om att han 
skulle lämna ut en gammal tröja. Utan en 
sådan hade Tumba inte fått vara med på 
träningen. Egna skridskor hade han dock 
med sig.

Träningen avslöjade snart att Tumba 
hade stora talanger, och efter ett par sön
dagars träning svävade Tumba i över
hängande fara. De bägge tränarna Åke 
Lundström och Ragge Johansson kunde 
nämligen ingen beskylla för att ha några 
intressen i Djurgården . . . Jag släppte 
därför inte vår nye medlem ur siktet och 
kunde snart bereda honom plats i junior
laget. En första match med Tumba i laget 
vann vi med 10—0 över Vallentuna. Ett 
och annat mål pillade Tumba in. Vi vann 
vår seriegrupp och omsider fick Tumba 
pröva sig på ett kort gästspel i A-laget i 
en match mot AIK. Jag vill minnas att 
han hann göra ett par mål. Det kom kloka 
människor fram till mej och förklarade 

att »man kan se med bakändan att grab
ben kommer att bli storspelare».

Året därpå var han mogen att få träna 
med A-lagsgrabbarna. Samma år kom 
även Lill-Lulle Johansson fram i ljuset. 
Redan nu hade Tumba befriat sig från 
alla slags komplex och han acklimatisera
de sig snabbt bland de stora pojkarna. 
Jag behövde inte längre hålla honom i 
handen. Han var i fint sällskap, och jag 
fortsatte att pyssla med mina småpojkar. 
Men innan dess hade jag lurat ut att 
Tumba måste kunna ett och annat i fot
boll också, och så snart vintern var över 
hade jag fått honom prövad i en match i 
Wiggbyholm. Det räckte som bevis för 
att Tumba skulle bli matnyttig inte bara 
på ishockeybanan. Han kom närmast un
der vård av Stor-Klas, och jag skulle tro 
att det var en nyttig lärofader.

Så berättar Filip Karlsson utan anspråk 
på att vara mannen som upptäckte Tum
ba. Vem är Filip förresten? Innan han 
började sin fostrargärning i Djurgården, 
sysslade han med friidrott i Fredrikshof 
och var en god medeldistansare. Dessför
innan hade han sett dagens ljus i Rosla
gen, kom till Stockholm 1911 och hamna
de sedan i utlandet under en 12-årig peri
od, varunder han byggde upp telefon
väsendet i olika länder. Sedan slök Djur
gården honom vid hemkomsten.
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FYRA INTERNATIONELLA FOTBOLLSÅR
Fotbollens internationella matchlista 

blir vackrare och vackrare. Det kan vara 
värt att erinra om vad som uträttades 
innan vi kom fram till det segerrika 
året 1954. Sedan 1950 ser således vår 
internationella fotbollslista ut så här:

1950
Stockholm: B 03, Köpenhamn . . 2-3
Stockholm: Schwarz-Weiss, Essen 6-4
Rangoon: Burma-kombination . . 5-1
Rangoon: Burma-kombination . . 2-0
Rangoon: Burmas landslag .... 5-0
Saigon: Etoile Giadinh ........... 3-0
Saigon: Vietnams B-landslag . 3-1
Saigon: Vietnams landslag . . 3-2
Hongkong: All Hongkong ........... 4-2
Hongkong: Kinas landslag........... 7-1
Hongkong: All Hongkong ........... 4-2
Manila: Turba Terminal .... 8-0
Manila: Hongkong-komb.......... 5-1
Manila: College-komb................ 4-0
Manila: Hongkong-komb.......... 3-0
Hongkong: Brittisk armékomb. . . 4-3

1951
Stockholm: Svenska proffslands

laget ........................ 3-1
Tel Aviv: Israels landslag .... 2-0
Tel Aviv: Makkabi-komb. .... 2-0
Tel Aviv: Hapoel, Tel Aviv .... 1-1
Istanbul: Galatasarai ............... 3-3
Istanbul: Fehnerbacse ............. .. 4-1
Istanbul: Besiktas........................ 1-3

1952
Nancy: FC, Nancy................... 0-1
Liège: Lièges stadslag .... 1-2
Bryssel: Royal Daring Club . . 2-0
Stockholm: Corinthians, Sao Paulo 2-3
Stockholm: Royal Daring Club . . 4-3
Stockholm: Indiska landslaget . . 3-2

Arne Larsson

SÅ HÄR ser en infödd Stockholms
grabb ut, som blivit storspelare genom 
att gå långa vägen från sitt pojklag upp 
till A-laget. Det är Arne Larsson, som 
började som pojklagsspelare i Djurgår
den och sedan undan för undan arbetat 
sig fram i stjärnljuset. 1954 upptäcktes 
han även av UK och sattes att debutera 
i landslaget mot Norge. När det här 
skrives har en norrländsk klubb (firma) 
kastat ut en metkrok och fått Arne att 
nafsa helt försiktigt på betet. Det är 
möjligt, att han fastnar på kroken, och 
från Djurgården kommer han även då 
att önskas lycka på vägen, ty Arne är

Stockholm: Svenska proffslands
laget ........................ 3-8

Oviedo: Komb. Oviedo—Gijon . 2-3
Madrid: Atletico, Madrid .... 0-1
Madrid: Madrids stadslag .... 2-4

1953
Doncaster: Doncaster FC ........... 0-3
Hull: Hull City ................... 0-4
Stockholm: Heart of Midlothian. . 5-1
Stockholm: Atletico, Madrid .... 4-5
Stockholm: First Vienna............... 2-5
Stockholm: Hajduk, Split ........... 0-3
Helsingfors: Finlands landslag . . 7-0
Moskva: Dynamo, Moskva .... 2-4
Moskva: Spartak, Moskva .... 1-1
Hongkong: All Hongkong ........... 4-2
Hongkong: Hongkong-komb........... 8-1
Hongkong: All Chinese ............... 7-1
Osaka: Japans landslag .... 5-1
Tokyo: All-Kwanto-komb. . . 1-0
Tokyo: Japans landslag .... 9-1
Hongkong: All Hongkong ........... 2-0
Hanoi: Nord-Vietnam B . .. . 7-2
Hanoi: Nord-Vietnam A ... . 7-1
Pnom-Penh: Kambodjas landslag. . 6-0
Saigon: AJS, Saigon............... 2-0
Saigon: Vietnams B-landslag.. 2-1
Saigon: Vietnams landslag . . 3-2

en sådan grabb, som man unnar fram
gång. Men samtidigt är vi själviska nog 
att tro, att en större fotbollsframtid 
ligger och väntar på honom i Stock
holm. Hans utvecklingsmöjligheter un
der en skicklig tränare bedöms som 
utomordentliga. Vill han, skulle han 
rentav kunna bli något för den italien
ska proffsfotbollen. Men då får inte 
ljuset slockna i de svarta skogarna i 
Norrland...
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KANSKE EN 
PUCKARE 

skrevs det i en tidning 
i Göteborg) då Tumba 
Johansson gjort en del 
goda allsvenska matcher 
i fotboll och sedan även 
försökte visa sina ta
langer på Ullevi. Men 
Tumba höll masken och 
visade undan för undan, 
att han var mer än en 
»puckare» i samband 
med fotbollen. Här är 
han uppe i luften och 
touchar bollen förbi en 
målvakt) som får Tumba 
att grina illa genom att 
träffa honom i skallen 
med högernäven.

SLUTET PÅ EN GRANN SÄSONG
Efter det allsvenska rekordåret hade det 

funnits anledning för våra fotbollsspelare 
att koppla av, och ingen hade därför sagt 
något, om deras turné till Rumänien och 
Bulgarien resulterat i diverse bakslag i de 
fyra matcherna. Men tydligen var virket i 
de blårandiga spelarna hållfastare än nå
gon kunnat ana, ty de fyra matcherna 
avverkades utan att de våra behövde läm
na de rumänska och bulgariska planerna 
med något nederlag. Två segrar och två 
oavgjorda matcher hemfördes som byte 
från denna höstutflykt, och därmed var 
det äntligen dags att slå igen vår fotbolls
butik.

Det var starka saker som presterades i 
Bukarest och Sofia. Därom tyder dessa 
klipp ur IB med Wolf bakom pennan:

BUKAREST, fredag.
Djurgården inledde sin Balkan-turné 

med en meriterande seger med 3—1 (1—0) 

över Flacara Ploesti i »Stadion 23 augusti» 
inför drygt 41.000 betalande åskådare.

Knivsta var i oemotståndlig form, och 
Eklund spelade så bra, att rumänernas 
rikstränare efteråt liknade honom vid själ
vaste Puskas. Försvaret var suveränt, Par
ling oerhört stark.

BUKAREST, onsdag.
Slutsignalen gick och på anslagstavlan 

kunde man läsa: Dinamo 2 Djurgården 3. 
Det blev dödstyst bland de 47.000 på läk
tarna, men så brakade jublet löst från 
sektion till sektion. Den sportiga publiken 
hyllade segraren för bragden att ge Dina
mo dess första internationella nederlag på 
sju år i en hemmamatch, en sak som Dina
mo och Spartak från Moskva samt till och 
med Honved från Budapest ej orkat med.

Vi svenskar jublade i högan sky. Det 
hade varit en match, som sent skall glöm
mas. Jag har sett Djurgården göra många 

fina matcher, men frågan är om inte den
na tar priset. Visst var det 1—1 mot Spar
tak i fjol somras bra, men den vanns efter 
en enorm kämpainsats. Skriv upp att det 
även kämpades i dag, men det hade inte 
räckt mot de nio A- och två B-landslags
män, som Dinamo linjerade upp. Fysiskt 
topptrimmade mannar, som kunnat stu
dera oss i två matcher och som kunde 
ställa upp utvilade, medan vi gjorde vår 
tredje match på sex dagar.

Orsaken till att jag sätter denna kamp 
så högt är själva spelet. Det var för att 
tala med rumänerna formidabelt. Samspe
let flöt i de mest glänsande kombinationer 
från försvaret upp till kedjan. Det var en 
demonstration av fotboll, som inte ens vi 
Djurgårdare trodde laget mäktigt. Hur 
bra den var förstår man när den mycket 
fordrande tränaren Soo efteråt sade:

— Tack grabbar. Jag är stolt över er. Så 
bra har ni aldrig spelat förut.
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En del av Djurgårdens fotbollstrupp på väg till Fjärran Östern med Braathens Flyg

MÅNGA BLÅRÄNDER HOS TRE KRONOR
SOFIA, söndag.

Det var meningen att Djurgården i dag 
skulle ha mött Udarnik, Bulgariens andra 
lag. Men även om man officiellt kallade 
våra motståndare vid klubbens namn, så 
var det inte ett klubblag: det var LANDS
LAGET med fem man från arméns lag och 
sex från Udarnik. Det var exakt samma 
elva spelare, som i augusti månad tre 
veckor innan Sveriges skräll med 7—0 i 
Moskva, i en dubbellandskamp i den 
ryska huvudstaden slog Sovjet med 1—0 
samt nådde 1—1 i en revanschmatch och 
till yttermera visso 14 dagar senare slog 
Spartak, Moskva, med 3—1.

Efter en ny rafflande och fantastiskt 
hård match lyckades Djurgården klara 
1—1 (0—0) mot den synnerligen starka 
motståndaren, som klart var den bästa 
under turnén. Bulgarerna ansågs t.ex. av 
1’Equipes franske expert här på platsen, 
Romanov, vara bättre än ryssarna. Jag vill 
inte odelat instämma, men det ligger 
mycket i det betyget, ty bulgarerna spelar 
utomordentligt raffinerat och är dessutom 
stenhårda och inte så noga med medlen. 
De är tekniskt absolut fullgoda och låter 
bollen göra arbetet i de tjusigaste kombi

Åtta av våra puckare medverkade 
senaste säsongen i landslaget »Tre Kro
nor». De flesta landskamperna gjorde 
Lasse Björn med inte mindre än 22, och 
därefter följde Lill-Lulle Johansson med 
19, Hasse Tvilling 17, Stig Tvilling 14, 
Sven Tumba Johansson 12, Bengt »Bing
en» Larsson 4, Yngve Johansson och 
Bertz Zetterberg 1 gång per man.

nationer. Vi hade hört, att deras ytter
halvor skulle vara briljanta, och därför 
blev taktiken att döda dem på mittfältet, 
något som Arne Larsson och Parling gick 
i land med med hjälp av Jompa Eriksson 
och Eklund.

Och så till sist en skånsk röst:
Djurgårdarnas höstäventyr måste be

traktas som en fjäder i hatten för svensk 
fotboll. 1954 har överhuvudtaget bjudit på 
ett gott slut för den svenska idrotten: 
landslaget i fotboll över Österrike, Björn 
Thofelt och Torsten Ullman har liksom 
Djurgårdens manhaftiga lirare visat att det 
är »för tidigt att kasta yxan i sjön» och 
att det »svenska stålet fortfarande biter».

»Bhe» i Kvällsposten.

Den säsong, som, när detta skrives, 
just har startat, innebär tydligen ett 
ännu mer ökat behov av hjälp från 
Djurgården i landslaget. Redan i inled
ningsmatchen i Oslo mot Norge med
verkade från vårt stall Lasse Björn, 
Lill-Lulle Johansson, Tumba Johansson, 
Bertz Zetterberg.

I returspelet i Stockholm var åter
igen alla dessa med, varjämte Hasse 
och Stig Tvilling uttagits men måste 
lämna återbud, varmed våra påläggs
kalvar Stig Sjöstam och Åke Elgström 
fick känna sig för i »Tre Kronors» 
kläder.

Innan säsongen kom i gång med 
serierna hann Djurgården för övrigt 
knipa DM-titeln (tredje året i följd) 
efter två finaler mot MP. Den första 
vanns med 5—2 men blev bortproteste
rad av MP på grund av för lång spel
tid. Nästa final blev det kortare speltid 
men Djurgården hann i alla fall dela ut 
mera stryk, nu med 8—1.

Hasse och Stig Tvilling var med 
endast i finalerna och avstod sina DM-
tecken till Stig Sjöstam och Åke Elg
ström, som varit med i långa varvet.
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DRÖMRESA med JORDBÄVNING
Nog för att det var planerat en hel hop 

rätt sensationella ting för oss djurgårdare 
under resan till Fjärran Östern, men så 
här efteråt måste vi nog alla erkänna att 
NATUREN SJÄLV kom med den största 
attraktionen, något helt utanför program
met. Något som var vida allvarligare än 
vad vi trodde, men som så här efteråt 
mera tycks som en pikant händelse.

Vi djurgårdare är väl de enda svenska 
bollspelare som fått uppleva en äkta 
JORDBÄVNING. Det var ingen falsk 
ursprungsbeteckning vi klistrar på »evene
manget» — inte en så’n som kvällstid
ningarna fabricerade om vår käre monark 
när han var nere i Italien och löpsedlarna 
vrålade ut: »KUNGEN I JORDBÄV
NINGSCENTRUM!». Och när kungen 
tillfrågades om hur det kändes så svarade 
han:

— Ä sjutton — har det varit jordbäv
ning! Tänk, det märkte inte jag!

Nej, här rörde det sig verkligen om 
kraftiga s. k. doningar.

Seismograferna jorden runt inregistrera
de den till den näst kraftigaste som ägt 
rum under de senaste 50 åren. Styrkan av 
den var 8,1 — hur man nu får fram den 
valören!? Men säger det inte tillräckligt 
om styrkan när det samtidigt omtalades 
att när Tokyo praktiskt taget raserades 
1926 av ett liknande naturfenomen, så var 
styrkan 8,0!

Hur kommer det sej då att vi alla finns 
kvar bland de levandes antal? Och det 
fast styrkan av jordbävningen — för att 
ta till termer som man kan någorlunda 
fatta vidden av — var lika med om man 
släppt en miljon atombomber!

Jo, — tack och lov för det! — centrum 
råkade ligga ungefär 150 kilometer ifrån 
Tokyo och mitt ute i havet på 20 km 
djup.

Nå, hur känns det? Vad hände oss 
djurgårdare!?

Vi slumrade väl alla mer eller mindre 
i morfei armar denna den 26 november. 
Ingen tänkte på jordbävningar, när man 
»kojade» i Marunuochi Hotels små hem
trevliga rum sedan man tittat på television 
någon timme i någon av hotellets pampiga 
»lobbies». Sonora snarkningar hördes för
visso i korridorerna i 7:e, 8:e och 9:e 
våningarna, där vi i stor utsträckning var 
inkvarterade.

Klockan var väl kvarten i tre på mor
gonkvisten, då en otäck vind började 
svepa genom sta’n. Det lät som ett koppel 
ylande vargar jagat genom gatorna. Eller 
som man tänker sig spökena i ett gammalt 
dammigt slott.

Djurgården blev det första svenska laget, som bröt igenom den ryska järnridån för att 
spela två matcher i Moskva. Det ryska mottagandet var mycket hjärtligt. Här får de våra 
ta emot blomster av Dynamos spelare. Mot Dynamo blev det förlust för blårandigt med 

2—4, men mot Spartak klarade vi 1—1. 180.000 åskådare såg de två matcherna.

Man lade sig till rätta igen och tyckte 
att det lät olustigt och så började eländet. 
Ett avlägset dovt liksom rytande kom en 
att sätta sig upp i slafen. Vad var det nu 
då? Så konstigt det kändes! Det gick 
runt i skallen!

Pang! Där rasade toilettgrejorna ned 
från en hylla i badrummet. Var det någon 
inne i rummet!? Raskt på med ljuset och 
med ett spänstigt språng ur slafen. Som 
sedan började följa efter på golvet. Man 
stannade som förstenad, tittade upp. Gar
dinerna hängde snett inåt rummet — ja, 
hela rummet gungade som kajutan i en 
ångbåt. Sängen dunkade tillbaka i väggen.

— Earthquake! Earthquake! ryades det 
i korridoren, dit mer eller mindre lätt
klädda gäster strömmade ut från kimono
klädda japs till nylonklädda amrisbrudar.

Rullgardinen åkte upp i flygande fläng 
— en titt ut genom fönstrena visade att 
skyskrapan mitt emot vajade fram och 
tillbaka, inte precis som ett rö för vinden, 
men i alla fall så pass att man trodde sig 
drömma.

I fem minuter varade jordbävningen, 
som sedan kom tillbaka för närmare tre 
minuter och sedan ytterligare i 50 sekun
der. Tack och lov att japsen bygger sina 
höghus jordbävningssäkra — vilket en 
särskild broschyr upplyste och lugnade 
gästerna! Ett svenskt hus hade väl för
modligen störtat samman inför skakning
arna.

Nå, hur upplevde grabbarna jordbäv
ningen ?

De oskiljaktiga kumpanerna »Tumba» 
och Bernt Andersson vaknade av att säng
arna. skakade.

— Ligg stilla, sa’ »Tumba» till kompi
sen, som tände ljuset och undrade vad 
det rörde sig om. Herr fenomencentern 
började då skratta på sedvanligt känt 
maner och i samma veva dagades det för 
den förhoppningsfulle syndbybergaren att 
det var jordbävning, varför han raskt 
band fast sig i sängen med lakanen. Ännu 
mer Tumba-skratt.

— Tyst med dej, protesterade »Hugo». 
Det här är jordbävning och det är farligt!

Varpå han raskt packade sin vid det 
här laget världsberömda portfölj och med 
»Tumba» i hälarna störtade ut.

Uppe i målvakternas rum fick Arne 
Arvidsson för sej att det var någon ovä
sen på gatorna och klev upp till fönstret 
för att titta ut:

— Men då gungade hela huset så våld
samt att jag var tvungen att hålla fast mej 
så mycket jag orkade i värmeelementet 
för att inte handlöst kastas i väggen. Nog 
var det otäckt i Saigon senare på resan 
när dom kastade träskor på mej, men jag 
var nog räddare nu, hävdade Arvid.

Envetna (och givetvis elaka) tungor gör 
gällande att vår sekreterare med blixtens 
hastighet stoppade på sig reskassan, rafsa
de åt sig passet och det allra viktigaste
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TVÅ SÄKRA KORT
både i Djurgården och i Tre Kronor, Lasse 
Björn tränar upp orken genom att köra Tum
ba Johansson på spark till träningslägret.

Damsektionen
Lärarinnan: Nå, kan Annika säga mej 

en fågel, som inte existerar längre?
Annika, damsektionen: — Kanariefå

geln, fröken.
Lärarinnan: — Kanariefågeln! Vad är 

det för prat?
Annika: — Jo, för den tog våran katt 

i morse.

och gav sig iväg ned på gatan. Själv på
står han att en häftig påkommen mag
åkomma tvingade honom till en hastigare 
utflykt än vanligt.

Lagledningen — Bernmar och Astley 
— sov fridfullt. Inte ens en jordbävning 
kunde väcka dem, och Anders citerade 
med darr på rösten dagen därpå: »När 
oskulden sover, små änglar står vakt!».

Othberg, vår halvback från Slite, döpt 
till »Världsvan», påstår han drömde att 
han körde ångvält, när han bryskt togs 
ur villfarelsen.

Ja, en noggrann Gallup-undersökning 
av vad de olika truppmedlemmarna tyckte, 
tänkte, drömde och kände just i jordbäv
ningsmomentet skulle antagligen ha givit 
en Karusell-drömtydare åtskilligt med 
gott stoff.

Vi somnade lugnt och stilla in i våra 
sängar. Wolf.

BJÖRN BACK VIKING
— ishockeykämpe av stort format

BJÖRN — bättre namn kan han inte 
ha, Tre Kronors blonde backviking med 
nummer 5 på den breda ryggtavlan. Han 
inte bara heter Björn — han är ju en 
bastant björn hela karln. Inte vår snälle 
brumbjörn som äter blåbär i skogen — 
utan mera den retade slagbjörnen som går 
till anfall.

Säg gärna att det är litet överdrift i det 
resonemanget. Men säg det absolut inte 
till major Csevolod Bobrov från Moskva. 
Ty för denne Sovjets puckande bollekan
de idol kommer säkert Lasse Björn att 
framstå som det farligaste som finns.

Bobrov, den fantastiske matchvinnaren, 
blev varken matchvinnare eller ens i när
heten av huvudaktör på Stadions is i fre
dagskvällens högdramatiska VM-fight 
mellan Sverige och Sovjet. Han inte bara 
förlorade sin position som en domineran
de figur på isen, han förlorade också sin 
annars så berömda iskalla mask, sin obe
kymrade attityd. Bobrov råkade redan i 
sitt första agrepp göra ett misstag som han 
säkert bittert kommer att ångra: han gav 
sig i närkamp med Lasse Björn. Hade han 
anat styrkan i Björn-kroppen och vikinga
viljan i den svenska motattacken så hade 
kamrat Bobrov aldrig i livet givit sig in 
i den närkampen.

EN SIGNAL

Den svenska segern i den tacklingen 
(Björn stod pall, men Bobrov kröp ihop 
och jämrade sig högljutt) var som en 
stridssignal för de blågula: »Här finns 
det chans att tämja ryssarna? Och Bobrov 
är sårbar om man tar honom hårt och be
slutsamt.»

Med den signalen ringande i öronen 
gick de blågula vidare i ullstrumporna. 
Björns krigande utlöste äkta svenska käm
patag, och det var den kampändan som 
blev hela matchens muntert klingande 
melodi.

Lasse Björn är väl den svensk som kom
mit närmast den kanadensiska stilen. Han 
tycker om att vara där striden står som 
hetast. Han är visserligen utrustad med 
ett öppet och vänligt ansikte som inte har 
den ringaste av »fighting face» över sig, 
men det är bara en blåögd fasad som kan 
lura många.

Inte så att Lasse Björn är en slagskäm
pe. Ibland har man nog snarare en känsla 
av att han nästan ber om förlåtelse för 
att han satsat lite hårt. Och vissa gånger 
går det liksom av bara farten, det är mest 
för att han är så stor som det går så illa

för den motståndare som ger sig i när
strid med honom.

Men han missar inte gärna en chans att 
få haka upp en anstormande forward med 
en rejäl bröstvärmare och när han gör det 
så gör han det med besked.

JORDBÄVNING

Hans mest berömda sammandrabbning 
härrör sig från landskampen mot Tjecko
slovakien i julas. Det var då som Lasse 
Björn och hans motsvarighet hos tjecker
na, Vaclav Bubnik, dammade ihop så att 
seismograferna i Uppsala och Lund borde 
ha reagerat och ritat jordbävningskurvor.

Den stridslystne 22-åringen med det 
signifikativa efternamnet är fridsam som 
det vitaste lamm när matchen är över. Då 
blir han faktiskt generad när det pratas 
tackling. Han bara frågar litet smått om 
någon tyckt att han tagit i för hårt.

I denna studie av Lasse Björn undrar 
Knut Grahnquist i Expressen så här till 
sist:

I omklädningskabyssen intill sitter ma
jor Bobrov och gnider sin ömma kropp. 
Han skulle gärna vilja svara på den 
frågan ...

Härtill kanske man skulle våga antyda, 
att kanske var det »mötet» med Lasse 
Björn, som kom Bobrov att besluta ta det 
lugnt och vila från fotbollen för att samla 
på sig nya krafter till vintern 1955. Lasse 
Liten har också tagit det lugnt i väntan 
på nya träffar.

Från Djurgårdens boxningssektion
En boxningsmatch, där den ene boxa

ren får väldigt mycket stryk. En junior
match. Där vankas det alltid mycket stryk. 
Efteråt skall han berätta om matchen:

»Ja, de va en ruggig kille. Först slog 
han mej i magen, sen gav han mej en mitt 
bland ögonen, så fick ja en till i skrovet, 
åsså mura han igen högra tiran på mej. 
Gu vad ja lessna på’n!»

Filips grabbar
Några av Filips Carlssons pojklagsgrab

bar tjuvtränar i vänta på sin ledare på 
gatan och bollen kommer i hotfull när
het av en fönsterruta. Ägaren rusar ut 
och skriker:

»Packa er i väg, ungar, annars ska jag 
slå armar och ben av er.»

»Förlåt fabror, vi visste inte att man 
inte fick leka här.»

»Nej, men därför säger jag också till i 
all vänlighet.»
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Flickorna i Bordtennis

Hon hade precis fyllt 16 år, närmare be
stämt den tredje mars. Hon kan nu se till
baka på tre års bordtennisspel där framste
gen och formkurvan pekar rakt uppåt. För 
tre år sedan vann hon en nybörjarturnering 
i E-hallen, i dag är hon svensk mästarinna 
för såväl juniorer som seniorer. Och allt 
detta i början av sin karriär. Med all rätt kan 
man fråga sig. Vad månde bleva?

Elisabeth Thorsson, eller Betty, som hon 
helst kallas för har det sannerligen inte så 
väl förspänt när det gäller träningsmöjlighe
ter. Hon bor mitt på landet två mil utanför 
Uppsala och måste stiga upp sex varje mor
gon för att hinna till skolan i tid och är inte 
tillbaka i hemmet förrän långt fram på efter
middagen. Hon sköter sin skolgång mönster
gillt och är lika överlägsen sina kamrater i 
språk och historia som i pingis. Ofta pluggar 
hon långt fram på nätterna. Och ändå har 
hon hunnit med så mycket när det gäller 
bordtennis. Hur är det då möjligt?

Ja, det hade aldrig blivit något resultat 
om inte farbror Martin (hovsångare Öhman) 
och en förstående moder existerat. Martin 
Öhman är ju som kanske bekant omåttligt 
intresserad av bordtennis och hade en dag 
för drygt tre år sedan med sig ett riktigt 
bord till Österberga i Rasbo socken. Det blev 
upptakten till en träningsflit som gränsade 
till det otroliga. Det var sommar och Betty 
hade skollov. Farbror Martin insåg snart 
vilka oanade möjligheter flickan hade. Han 
hade förstått det för länge sedan när han 
såg henne leka bollskola. Vilket bollsinne!

Farbror Martin blev en god instruktör så 
länge han räckte till. Det var snart dags för 
»riktiga» spelare att ta henne om hand. Det 
stod efter en kort tid klart för mamman att 
flickan måste gå in i en klubb för att där 
få avreagera sin tävlingslusta. Det blev Vesta, 
men redan efter ett år blev stugan för trång. 
Uppsalaklubben kunde inte leta fram till
räckligt god sparring. Betty bad farbror Mar
tin att få gå in i Djurgården. Och numera 
gör hon den långa resan från hemmet till 
GCI i Stockholm och tillbaka två gånger i 
veckan. Bara det är en beundransvärd pres
tation.

Betty äter mycket och sover mycket och 
dricker mycket mjölk. Kaffe är det näst 
värsta hon vet. Varjehanda snask är det 
värsta. Vill man göra henne riktigt glad ska 
man bjuda henne på frukt och helst vindru
vor och apelsiner. Känner jag henne rätt 
kommer hon aldrig någonsin att börja röka. 
Över huvud taget är det en flicka som trots 
sina unga år vet vad hon vill. Den enda 
»last» hon har är att hon gillar jazz. Hon

ETT AV DE SENASTE STJÄRNSKOTTEN
på Djurgårdseken: Elisabeth Thorsson, som med ett leende på läpparna just 
slagit in segerbollen i den första SM-finalen. Det kommer att följa flera 

segerbollar och flera finaler.

vill liksom inte låtsas om det. Kanske hon 
är rädd att göra farbror Martin ledsen?

T Djurgården har Betty inte bara god spar
ring bland pojkarna utan t. o. m. bland flic
korna. Birgitta Tegner, som förresten är ett 
år yngre än svenska mästarinnan, är i sina 
bästa stunder nästan av samma klass som 

Betty och aktade inte för rov att vinna över 
henne i JM i Stockholm. Hon rankas som 
femma i landet och dessa båda ungdomar 
utgör tillsammans med syster Tyra Tegner 
Sveriges slagkraftigaste lag.

Tre fina representanter för Djurgården och 
svensk bordtennis. Bengt Grive.
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Tavla ur vår fotbollshistoria
Sitt stora genombrott som målvakt har Arne Arvidsson haft under 

1954, då han också avancerade till landslaget. Om också Kalle Svens
son än så länge får räknas som landslagets ordinarie mellan stolparna, 
är Arne hans troliga efterträdare. ”Jag har ett stort fel”, erkände Arne 
en gång för en intervjuare, ”och det felet är Kalle Svensson, som är 
bättre än jag”. Men min tid kommer kanske, tillade vår bollmotare, 
som just när detta skrives ståtar med att ha minst bollar insläppta 
bakom sig av de allsvenska målvakterna. På vår bild är Arne Arvidsson 

just i färd med en förnämlig räddning vid en match mot Gais på 
Ullevi i Göteborg. Det är Karl-Alfred Jacobsson, som levererat skot
tet, men den gången blev den allsvenske skyttekungen lurad på kon
fekten. Sin fotbollsbana började Arne i Långshyttan, som är känt för 
att ha sett även Sigge Bergh, fotbollsordförande i Djurgården, födas 
till världen. Och Sigge glömde inte sin hembygd, då Djurgården be
hövde en målvakt att efterträda Kjell Cronqvist och Ove Nilsson.
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RUNT ETT DJURGÅRDSÅR:

AXPLOCK UR ETT MINNESALBUM
Senaste säsongen har för Djurgårdens del 

medfört en stabilisering av våra frontlinjer. 
Dessa ha t. o.m. kunnat något skjutas framåt 
sedan avgörande slag vunnits. Djurgårdens 
idrottsliga verksamhet är nu av en sådan 
omfattning, att det händer något snart sagt 
varje dag på året då vår förening är inblan
dad. Inga döda punkter. Märker man det inte 
på annat sätt, så märker man det i tidnings
spalterna. Trots att dessa bara är reserverade 
för de stora idrottshändelserna, går det knap
past en dag utan att Djurgårdens namn före
kommer i något sammnahang. Med hänsyn 
till att de stora idrottshändelserna komplette
ras av massor med smärre händelser — vi har 
ju många sektioner — säger det sig självt, 
att skulle allt som händer och sker i vår 
stora familj passera revy här skulle denna 
tidning bli tjock som Benkt-Åke Benktsson. 
I det följande få vi nöja oss med att låta 
endast diverse axplock bland årets glada och 
mindre glada idrottshändelser komma till 
trycket.

BANDY:

Fara med flyttfåglar
Efter att under ett par år ha varit på god 

väg med en comeback i den allsvenska bandy
världen ansåg man i Djurgårdens bandyled
ning, att »nu eller aldrig ska det ske». Det 
lades upp ett mycket vetenskapligt program 
för förberedelserna, och ingenting tycktes 
vara försummat. När det kom till kritan 
skulle det emellertid visa sig att man glömt 
ta med i beräkningen att bandystjärnor tillhör 
fågelsläktet, underavdelning flyttfåglar. De 
storspelare, kring vilka Djurgårdens lag varit 
uppbyggt, ansåg sig plötsligt må bättre av att 
spela ute i landsorten. Inga böner hjälpte. 
Där stod vår bandyledning om inte med 
tomma händer så dock med ett mycket splitt
rat gäng. Siktet mot allsvenskan fick omgå
ende ändras till ett sikte på att hålla sig kvar 
i serien. Innan laget hann gjutas fastare sam
man — extra svårt eftersom vintern aldrig 
ville infinna sig och möjliggöra några trä
ningsmatcher — startade serien med ett par 
ordentliga överhalningar. Läget blev så pre
kärt, att sista matchen skulle komma att av
göra lagets öde. Det såg lovande ut med 
4—1-ledning mot Sundbyberg, men 10 mi
nuter före full tid stod det 4—4 och då häng
de våra små bandyliv på en mycket skör 
tråd. Allt redde sig dock. Tråden höll och 
slutet kom med 4—4. Det visade sig räcka. 
Vi behövde inte ta det dystra klivet ned i 
division III.

A-laget gjorde sammanlagt 17 matcher, 
vann 5 och förlorade 9 och fick 44—58 i 
mål. De flesta av våra mål har Bengt Gulle
sjö och Sigurd Steen med 12 resp. 11 åstad

kommit. För de insläppta 58 målen har vi 
behövt disponera fyra målvakter. Den ene 
efter den andre gick sönder. Sammanlagt 26 
spelare medverkade i A-laget.

Som ett glädjeämne noteras att Djurgården 
för första gången på en väldig massa år haft 
ett slagkraftigt juniorlag i gång. Det vann 
sin serie och slog sig sedan vidare ända upp 
i finalen, men där kom Hammarby och gjor
de slut på de större drömmarna. Runo An
derssons ungdomar gav anledning till goda 
förhoppningar om framtiden.

BORDTENNIS:

En rekordsäsong
Maken till säsong som Djurgården haft i 

pingisvärlden går knappast ens att tänka sig. 
Man har plockat hem ungefär allt som gått 
att plocka hem. Egentligen är det endast ett 
individuellt SM för herrar som saknas i sam
lingen, och det lär väl inte gå att komma 
över så länge pingisens store handelsresande 
»Flisan» Flisberg får leva och behålla hälsan. 
Man kan för övrigt trösta sig med en erinran 
om att »Flisan» på sin tid hann skaffa sig 
ständigt ledamotskap i Djurgården. Djurgår
dens pingiskanoner har plockat hem tre nor
diska mästerskap, lika många SM och därtill 
en hel trave DM-titlar.

Efter slutat årsmöte 1953 blev det en matbit och vid överstyrelsens bord blev det trångt. Allt 
i ordförandeväg bänkade sig snabbt, och här syns fyra ordföranden låta sig uppvaktas av res
ten av styrelsekretsen. Sittande från vänster vice ordföranden Karl-Erik Nordlund, hedersordfö
randen Bertil Nordenskjöld, nyvalde ordföranden Åke Dunér, avgående ordföranden Sven 
Larson. De som inte fick sitta är från vänster skattmästaren Gunnar Rinman, styrelseledamö
terna Evert Karlsson och Stig Eckerbrant, intendenten Ingvar Norén och sekreteraren Karl 

Liliequist. Av någon anledning blev hela styrelsen omvald även vid årsmötet 1954.

När ungefär halva allsvenskan hade av
verkats såg det ut att behövas allra minst ett 
jordskred för att vår trio skulle hindras att 
rusa hem med segern. »Lången» Johansson, 
Bosse Malmqvist och Åke Rakell lekte sig 
till seger efter seger. Den värdefullaste var 
väl den mot fjolårsmästarna Hammarby, som 
sattes på plats med 6—1. Men på slutet drog 
det i alla fall ihop sig främst genom att 
Tranås med en lånad djurgårdare i sin upp
ställning inte aktade för rov att ge de våra 
en omgång. Spänningen infann sig på allra 
sista slutet, då Djurgården var piskat att ta 
åtminstone en poäng mot Parca i Linköping. 
För säkerhets skull togs bägge pinnarna, var
med den allsvenska triumfen och samtidigt 
SM-vinsten var i hamn.

Utan att egentligen fråga någon om lov 
hade bordtennissektionen inrättat en kvinnlig 
avdelning. Plötsligt stod den klar. Som stam
pad ur jorden. Det är klart att man kunde 
förstå behovet att till omväxling med alla 
lurviga och krumma ben, som bar upp den 
manliga avdelningen av sektionen och som 
kom de fåtaliga åskådarna att känna kalla 
rysningar efter ryggraderna, få studera litet 
elegantare och mera lockande ben. Så ingen 
gjorde några invändningar över nytillskotten. 
Och framför allt gjorde man inga invänd
ningar, när flickorna klappade till alla kon
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När Djurgården häromåret visade sig på allvar vilja vara med bland de stora i allsvenskans 
topp, tog den stora allmänheten det som ett gott skämt. Var det tillfälligheternas spel? När den 
envisa krabaten fortsatte att hänga med, började man undra en smula, och ansåg inkräktaren 
värd att kallas ”den fula ankungen”. Så här såg Expressens tecknare Skiöld en fas i dramat, då 
de tre stora Hälsingborg, Malmö och Norrköping körde i väg på sin triumfvagn, medan en 
enkel turistmaskin närmade sig. Det var våren 1953 och slutet på visan blev att de tre stora 

inte blev så stora i och med att mopedknutten trängde sig fram till 3:e platsen.

kurrenter i andra klubbar. Ur allt detta klap
pande framsteg till sist Elisabeth Thorsson 
som svensk mästarinna i alla klasser. Vår 
16-åriga Betty med farbror hovsångare Martin 
Öhman som upptäckare går alltjämt i skolan 
och expertisen ser i henne ett ämne till en 
världsmästarinna. Tillsammans med bara 15-
åriga Birgitta Tegner bildar hon ett oslagbart 
par i Djurgårdens pingisstall.

BOWLING:

Räddning med nödrop
För bowlingen hystes det vissa förhopp

ningar vid förra årsmötet. Klotrullarna hade 
året innan rullat ned i division II, men där 
fann man tillvaron mindre behaglig och satte 

från början till alla klutar för att komma 
ifrån den dystra omgivningen. De våra rul
lade på så hyggligt, att besöket i den lägre 
bowlingvärlden bara blev 1-årigt. Avance
mang alltså till allsvenskan. Ansträngningarna 
att nå dit hade dock tydligen varit mycket 
stora, ty en reaktion infann sig pr omgående 
så fort allvaret tog vid i allsvenskan. Det blev 
både upp och ned med resultaten i ligan. 
Mest blev det ned och en träslev och ny de
gradering skymtade vid horisonten. Men så 
samlade de våra sig.

De lärda herrar, som finns i sektionen räk
nade ut att sista matchen i serien skulle bli 
avgörande för Djurgårdens kvarstannande el
ler ej. Den matchen gällde AIK, och de lärda 
herrarna ansåg därmed att saken var klar. 

Mot AIK tar man inte stryk i bowling... 
När det var dags att möta AIK hade Djur
gården dess bättre ordnat sitt försprång så 
pass att även ett nederlag mot AIK inte be
hövde innebära något hot till livet. I skön 
förtröstan härom rullade emellertid de våra 
så tokigt, att nederlaget höll på att bli till
räckligt stort för att AIK skulle gå förbi. I 
sista momangen stoppades emellertid kata
strofen, och de våra stod där räddade med 
ett nödrop. Inte göra så mera!

Vid sidan av händelserna i ligan finns att 
anteckna något så förnämligt som ett svenskt 
rekord genom Evert »Munko» Lindberg och 
Gunnar Bengtsson, vilka när århundradet var 
något yngre sysslade med fotbollsspel i A-la
get och där fick så föga användning för hän
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derna, att de på äldre dar måste ta skadan 
igen och bli storbowlare. De putsade rekordet 
på en så ovanlig distans som på 3 serier för 
2-mannalag. Senare har visserligen rekordet 
putsats av andra klotrullare ute i landsorten, 
men i Stockholm står sig de bägge djurgår
darnas notering.

BOXNING:

Mest dagsedlar men löften på väg
Någon fullträff har den gångna säsongen 

inte inneburit för våra boxare, vilka emeller
tid som vanligt slitit hårt och gärna offrat 
sina grekiska profiler i det fromma hoppet 
att få Djurgårdens namn att alltfort leva kvar 
i knytnävskretsarna. En av fjolårsmästarna, 
Bertil Ahlin, lade handskarna på hyllan och 
blev i stället sekreterare i sektionsstyrelsen. 
Sedan fanns av de gamla mästarna bara Roy 
Svedberg och Bernt Ramse kvar att hoppas 
något stort av. Tyvärr råkade Roy sätta näsan 
i vägen för en präktigare dagsedel, när sä
songen just skulle in i sitt viktigaste skede. 
Han fick därmed hålla sig i stillhet så länge, 
att en del av mästarformen flög sin kos. Dock 
kämpade han sig fram till finalplatsen i SM 
och där skilde inte många poäng för att han 
skulle ha försvarat sitt mästerskap.

Roy Svedberg och Bernt Ramse har vid 
olika tillfällen tagits ut att representera både 
Stockholm och Sverige i internationellt sam
manhang.

En klubbmatch med förlust med 4—5 finns 
att notera mot Älgen i Östersund. Hedersamt 
eftersom vi skickade huvudsakligen juniorer 
i elden. Vare sig vid JM eller DM lyckades 
vi boxa ihop något mästerskap. Vid nybör
jarboxningarna hade vi två mellanviktare, 
som rensade bort allt motstånd ända upp i 
finalen och där gjorde ren klubbmatch. Ett 
nybörjarmästerskap till Djurgården alltså. 
Alltid något. Även i övrigt rapporteras till
växten hygglig, och om inte precis med Guds 
hjälp så dock med fortsatta handtag av Olle 
Tandberg finns det vissa förhoppningar om 
bättre kommande tider.

BROTTNING:

Edvin Westerby det stora namnet
För våra mattkämpar måste redovisas ett 

på de stora framgångarna nästan kemiskt fritt 
arbetsår. Motigheter har tornat upp sig av 
allehanda slag, och om vi inte haft en ener
gisk sektionsledning hade det funnits chan
ser för att hela sektionen gått i däck. Det 
började illa med att Spårvägen norpade ett 
par av våra bästa brottare. Varför just Djur
gården skulle behöva svara för Spårvägens 
behov av folk att packa ihop sina passagerare 
kunde man fråga sig. Sedan infann sig sjuk
dom och annat elände och försvagade resten 
av vårt i division II kämpande folk. När det 
äntligen såg ut att öppna sig en chans att 
rädda platsen i serien, var det just dags för

Djurgårdens bäste brottare, Edvin Westerby, 
som lägger både ryssar och andra storheter 
till rätta, har en säker plats bland elitfolket. 
För Stockholms del bidrog han senast vid
4-stadsbrottningen  med att snabbt kasta alla 

sina tre motståndare.

GREVEN VÅR RÄDDARE
När Djurgården höll på att åka ur den 

allsvenska bowlingen i våras, framträdde 
Gösta »Greven» Andersson som vår räddare. 
Avgörandet stod mot AIK, som ansågs bli en 
lätt munsbit för de våra, men »svartingarna» 
tog i ordentligt från början och fick snabbt 
ledningen. Därmed var ingen fara på taket, 
ty för att Djurgården skulle åka ur serien 
fordrades att AIK vann med 540 pinnar. Men 
denna otroliga olycka var på väg att hända 
tills det blev dags för »Greven» att sätta i 
gång. Han vände på utvecklingen och slog 
884 poäng. Därmed blev AIK:s seger inte 
större än 318 pinnar. Stor nog ändå. Men 
Djurgården höll sig kvar och AIK åkte ur. 
Heders, Greven! På vår bild står Greven (till 
höger) och studerar ställningen tillsammans 
med AIK:s Östen Eriksson (i yngre dar i 

Djurgården).

ryssbrottningarna och därmed blev det match
förbud för våra bästa. Djurgården tvingades 
därför sända i väg ett reservfyllt lag att ut
kämpa ödesmatchen i Hedemora, och det 
kunde inte gå på annat än ett sätt: jumbo
platsen blev vår lott.

På tal om ryssbrottningarna framträdde en 
djurgårdare som hela nationens räddare. En 
enda seger lyckades Sverige hemföra under 
den tredje och sista landskampsdagen, och 
mannen bakom bragden var Edvin Westerby, 
som troligen gjorde sitt livs kamp när han 
fick ryssen Gigiadse att nästan gå upp i lim
ningarna. Redan dagen innan var våran Ed
vin lika skärpt i fristilsmatchen mot 
Majsuradse och expertisen ansåg att det fall 
som Westerby råkade ut för inte var något 
riktigt fall.

Vid SM i grekisk-romerskt bereddes oss en 
glad överraskning av Kurt Karlsson, som be
steg Nordpilen och for till Kiruna för att 
där vända upp och ner på så många gre
kisk-romerska fjäderviktare, att SM-titeln var 
inom räckhåll. En synnerligen hedrande sil
verplats blev hans slutliga lott.

Tillväxten är god och här saluterar vi sär
skilt Hasse Pettersson, som plockade hem 
juniorernas SM-titel i fria stilens lättvikt. I 
övrigt noteras att brottarna genomfört en 
drömresa om inte till Fjärran Östern så dock 
österut till sina vänner i Finland och där på 
ett mycket hedrande sätt fört våra färger. Ed
vin Westerby satte sedan pricken på säsong
en genom att i fria stilen erövra SM-titeln 
och fullföljde sedan med att i landskampen 
mot Italien göra processen kort med de olika 
motståndare, som plockades upp på mattan.

Flyttfåglar är flyttfåglar, säger brottarba
sen Lennart Öberg, och sedan vi nu blivit av 
med dem bygger vi på ungdomen och tror på 
en snar ljusning över horisonten utanför 
Döblensgatan 97.

CURLING:

I kontakt med SM-kretsarna

Sedan vår häromåret öppnade curlingavdel
ning kommit över födslovåndorna och försik
tigt bekantat sig med den stora främmande 
yttervärlden finns att rapportera att denna 
yttervärld slutat upp att betrakta Djurgården 
som ett enda stort skämt i samband med cur
ling. Efter att första året ha förlorat allt som 
kunde förloras, vände våra curlinggubbar på 
kuttingen när den nya säsongen tog vid. De 
trivsamma basarna Laurell och Wilton — ej 
att förväxla med Laurel och Hardy (»Helan» 
och »Halvan») — hade nu lärt ut konsterna 
till de nya disciplarna, och det hela gick så 
galant att Djurgårdens lag kvalificerade sig 
till SM. Där blev det visserligen stopp, men 
bara det att komma så långt att man får vara 
med i SM-kretsarna kan bokföras som en 
storartad framgång. Av den anledningen var 
det väl också som huvudkassör Gunnar Rin
man lät sitt hjärta vekna så pass att han
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C-laget ville inte vara sämre. Det var 
många som stod i kö för att få vara med i 
detta förnämliga lag och lagledaren Olle 
Elisson tycktes ha velat hålla sig väl med så 
många som möjligt, ty inte mindre än 45 
spelare medverkade under säsongen Självaste 
A-lagsledaren Anders Bernmar lyckades snac
ka sig till en plats då och då och tackade 
med att placera sig som tvåa i skytteligan. 
C-laget vann sin klass. Annat var ju inte att 
vänta med 45 killar i samma lag.

Juniorlaget avverkade 32 matcher, vann 22 
och skyfflade ihop 129 mål mot 36 med cen
tern Rolf Andersson som största kulspruta 
med 45 sylar. Laget vann sin grupp och flera 
av grabbarna kan betraktas som synnerligen 
lovande kronprinsar.

FRI IDROTT:

Törnrosasömn
Under senare år har i Överstyrelsens verk

samhetsberättelse i samband med den fria 
idrotten återkommit denna passus: arbetet i 
det tysta har fortsatt. Vid 1954 års årsmöte 
fanns en liten nyhet att notera i detta sam
manhang. Nu skall passusen formuleras så 
här: arbetet i det tysta har lagts ned och fria 
idrotten har gått in i sin Törnrosasömn. Kal
lare uttryckt innebär detta att sektionen har 
lagts på is. Den dag då ledare och aktiva 
kolstybbsfigurer anmäler sig, kan sektionen 
alltså återupplivas.

HANDBOLL:

Räddning med nödrop
Efter några års sjunkande kurva har den

nas riktning svängt uppåt för Djurgårdens 
handboll. Elitserien lämnades i sällskap med 
Polisen och i stället blev det plats högre upp 
i division III. Här verkade det dock vara 
svårmjölkat och för den nya regimen i hand
bollsstyret med Calle Schultze som bas såg 
det allt annat än lovande ut. Tre nederlag i 
följd, så en ljusning med en vinst, men sedan 
åter bakslag. Goda råd var dyra. Man top
pade laget. Strax kom vändningen. Seger följ
de på seger och slutet på visan blev att laget 
räddade sin plats i serien. Vackert så första 
året. Segern över SP, Söderpojkarna med 20— 
14 ansågs t. o. m. så anmärkningsvärd att den 
fick ett omnämnande i tidningspressen och 
även Lennart Rosén gjordes bekant för läse
kretsen genom att han i den matchen dund
rade in 12 mål.

ISHOCKEY:

Rubb och stubb vunnet.
Hur skarpt Djurgårdens stål biter har i 

första hand våra ishockeymän förstått att de
monstrera. På denna front finns att redovisa 
årets största glädjeämnen. Det var några år 
sedan vi kunde ställa fram till beskådande ett 
svenskt mästerskapslag i ishockey — noga 
räknat hände det senast 1950 — och efter att 

(forts. sid. 32)

När solen log och Djurgården för första gången i sin allsvenska historia avslutade en serie
säsong med att hamna på tredje plats i tabellen. I sista matchen (i Malmö 7 juni 1953) spelade 
det här laget och slog därvid Malmö FP hemma på deras skånska gata med 4—3. Från vänster 
stående: Bernt Andersson, Birger Eklund, Sven ”Tumba” Johansson, Berndt lvegren, Lennart 
”Foppa” Forsberg, Gösta Knivsta Sandberg; främre raden: Birger Stenman, ”Cacka” Andersson, 

Arne Arvidsson, Ingvar ”Mysing” Petersson, Sigge Parling.

klämde fram med en mindre allmosa åt cur
larna. Rörda över denna otroliga händelse har 
Laurell och Wilton lovat kassören två gratis
lektioner.

FOTBOLL:

För första gången på tredje plats

Då våren 1953 kom i gång med fotbollen 
fanns det goda utsikter för att något stort 
skulle hända i samband med allsvenskan. Vi 
siktade knappast på guldmedaljer, men hur 
det nu kubbades under den nyckfulla måna
den maj stod Djurgården plötsligt på samma 
poängsumma som ledande Norrköping. Man 
tog sig om huvudet och undrade vad som 
kunde hända. Mitt i alla dessa gulddrömmar 
väcktes de våra dock av Gais och Hälsing
borg, som med förenade ansträngningar lyc
kades ge oss två nederlag. Därmed var vi 
snart framme vid den 7 juni, avslutningsda
gen, då Djurgården besegrade Malmö FF med 
4—3 hemma på skåningarnas egen gata och i 
och med detta syntes ha klarat en 4:e pla
cering. Samma tyckte fotbollsordföranden 
Gunnar Lange och överräckte bronsmedaljer 
åt de våra. Fem minuter därefter kom rap
port att Hälsingborg som välförtjänt straff 
för sin seger över Djurgården veckan innan 
åkt på ett bakslag mot Göteborg, och detta 
i sin tur innebar att Djurgården åkte upp på 
3:e plats. Bronset fick utbytas mot silver. Den 
högsta plats vi någonsin nått i allsvensk fot
boll.

Efter en sommar, som kom att innefatta 
diverse internationella matcher med höjd

punkterna till Moskva, där de våra inför bort
åt 200.000 åskådare spelade 2—4 mot Dyna
mo och 1—1 mot Spartak, var det bara att 
återvända till allvaret i allsvenskan. Det tog 
emot i början och trots ett par ljusglimtar 
blev det mörkare och mörkare. Den 4 okto
ber var måttet rågat och Djurgården låg 
jumbo. Så mycket jumbo man kunde bli och 
därtill efter AIK. Men så kastades Jompa 
Eriksson in i laget och om det nu berodde på 
honom eller på andra samverkande orsaker 
så blev det en väldig samling på vårt blå
randiga lag. 3—0 och 5—0 i två matcher 
mot Jönköping och 2—2 mot Elfsborg inne
bar fem friska poäng och med dessas hjälp 
klättrade Djurgården upp i tabellen till en 
9:e plats. Att vi hade AIK och Malmö bakom 
oss var ju inte precis ägnat att göra vinter
vilan muntrare med tanke just på dessa gamla 
kumpaners våraptit. I andanom såg en och 
annan pessimist Djurgården dala ned i divi
sion II...

45 man i C-laget
Reservlaget gick fram som en ångvält och 

vann 31 matcher av 35 och gjorde i mål 
200—29. När vårsäsongen var över stod 
Djurgården för första gången som vinnare av 
allsvenska reservlagsseriens östra grupp med 
12 raka segrar. Ovanpå det inviterades den 
västra vinnaren Gais till en match på Stadion. 
Ny Djurgårdsseger med 4—3. Hösten star
tade i samma goda stil. Även om det på slu
tet låste sig en smula, kunde lagledaren Lasse 
Lindgren vara mer än belåten med sitt första 
stora år i branschen.



TABELLSLUT I ISHOCK EY 1954
Djurgården........... 10 9 0 1 61—21 18
Södertälje ........... 10 7 1 2 56—23 15
Bofors ................... 10 5 0 5 44—30 10
Grum ................... 10 5 0 5 38—49 10
Surahammar .... 10 3 1 6 38—35 7
Åker........................ 10 0 0 10 18—97 0

Seriefinaler

IFK Stockholm .... 7 6 0 1 22— 7 12
Gustavsbergs IF .. 7 5 1 1 21—11 11
Sundbybergs IK .. 7 4 3 0 23—16 11
IF Swithiod ........... 7 3 1 3 17—23 7
Dalaföreningen .... 7 2 1 4 14—17 5
Djurgårdens IF .... 7 2 1 4 20—24 5
IK Tellus ............... 7 2 1 4 15—20 5
Nynäshamns IF .. 7 0 0 7 5—19 0

TABELLSLUT I BOWLING 1954
Söderhof ........................ 14 9 0 5 791 18
SBS ................................ 14 8 0 6 783 16
Hellas ............................ 14 8 0 6 779 16
Wictoria ........................ 14 8 0 6 777 16
Dagens Nyheter .... 14 6 0 8 774 12
Djurgården ............... 14 6 0 8 769 12
AIK ................................ 14 6 0 8 767 12
City ................................ 14 5 0 9 759 10

Mästarlaget med SM-tecken 1954, från vänster i bakre raden: Yngve Carls
son, Stig Tvilling, Lill-Lulle Johansson, Lasse Björn, Hasse Tvilling; främre 
raden: Lill-Cacka Andersson, »Cacka» Andersson, Tumba Johansson, Yngve 

Johansson, Bertz Zetterberg (»Bingen» Larsson ej med på fotot).
Seriefinalerna mot Gävles »Godisar» var fina publiksaker. På Östermalms, 

där Djurgården segrade med 5—1 (mål av Stig Tvilling 2, Lill-Lulle, Tumba 
och Lill-Cacka), såg nära 8.000 åskådare på. I returspelet i Gävle, där det 
blev 1—1 (mål av Lill-Lulle) hade över 5.000 samlats. Hela laget från 1954 
finns kvar även 1955.

Djurgårdens svenska mästare använder
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TABELLSLUT I BANDY 1954

Östermalms: Djurgården—Gävle.. 5—1
Gävle: Gävle—Djurgården ........... 1—1

Div. I Norra
Gävle ...................
Hammarby ...........

10
10

9
6

1
1

0
3

45—19
53—29

19
13



(forts. fr. sid. 30)
sedan dess ha haft snudd på de stora trium
ferna men i sista stund knuffats åt sidan kän
des det dubbelt skönt att vara med i Gävle 
fredagen den 12 februari. Djurgården hade i 
första seriefinalen i Stockholm slagit Gävles 
godtemplare med 5—1 och fullföljde nu tri
umfen med att spela 1—1 i returmatchen. 
Naturligtvis kunde de våra vunnit även i 
Gävle men för att ge nykterhetsrörelsen ett 
handtag nöjde sig våra generaler i ishockey
sektionen att beställa 1—1 som slutsiffror. 
Varmed Djurgården var svenska mästare.

Innan säsongen hunnit bli så gammal hade 
våra puckargossar åstadkommit ett och annat. 
Det började med att Djurgården spelade hem 
Stockholms DM-titel genom 4—2 mot Ham
marby i finalen och en vecka senare uppre
pades segern mot samma Söderbröder men 
nu i Antons cup. Hammarby hade lärt sig 
ett och annat sedan sist och hade strax före 
full tid ledningen med 4—3, men sedan fick 
de lära sig en annan läxa i det Hasse Tvilling 
på ett par röda minuter tillverkade lika många 
mål. I och med detta hade Djurgården vunnit 
med 5—4 och blivit första föreningen att 
erövra den gamle ishockeygeneralens minnes
trofé.
Medan allvaret i allsvenskan så småningom 

kom i gång, fanns det vid sidan om något 
som handlade om »Tre Kronor». För att hålla 
värdet uppe på denna konstellation behövdes 
det åtskilliga insatser från Djurgårdens sida, 
och nästan alla våra spelare fick mer eller 
mindre långvariga engagemang i Tre Kronor 
mot diverse kanadensare, engelsmän, tjecker 
och schweizare. Det var i upptakten på sä
songen. Sedan kom VM-händelserna, vilka 
ännu torde leva i friskt minne. I korthet må 
här blott erinras om att Djurgården hade fem 
man i det lag, som slog tjeckerna och som 
skakade de ryska världsmästarna genom att 
spela 1—1 i en raffelmatch, som man an
tingen man var djurgårdare eller ej kommer 
att kunna berätta historier om framför bra
san många långa vinterkvällar framöver. Och 
i den berättelsen kommer att gå som som en 
röd tråd hur våran Lill-Lulle gjorde Sveriges 
enda mål och hur våran Tumba av Sovjets 
store center Bobrov nominerades som Europas 
ledande puckare. Hur våran Lasse Liten Björn 
skrämde livet ur Bobrov och hur våra Tvil
lingar trollade sig fram och förbi alla inter
nationella klubbor kommer också att gå till 
historien.

ORIENTERING:

På lång sikt

Den tid då Djurgårdens orienterare var 
med och rörde om i de stora sammanhangen, 
ligger nu så fjärran, att man knappast ens i 
lag med historieberättarna hör Djurgårdens 
namn nämnas. Dock arbetas det en hel del 
inom vår orienteringssektion, och om också 
några placeringar i stortävlingar inte nåtts av 
våra s. k. rotsnubblare är det tydligt att de 

är på väg. Detta har visserligen sagts i flera 
år, men ett och annat tyder på att orienterar
na nu menar allvar och tänker komma till
baka. Mesta kraften har satts in på 10-mila
kavlen, där i fjol en plats som 56:e lag nåd
des, vilket lär vara en liten förbättring sedan 
året innan. Ledningen satsar nu hårt på ju
niorerna, i många fall söner till mera be
römda skogsluffarpappor, och kanske den dag 
snart skall randas, då prislistorna i samband 
med orientering blir mera blårandiga.

SKIDOR:

Lotteri med väder och vind och
åter SM-tecken
Man får ta de dåliga åren med de goda 

åren. Att finna sig i prövningar och åtskil
ligt elände och hoppas på ljusare tider är det 
sätt att sköta sin livsföring, som många sek
tioner får göra. I all synnerlighet har det un
der senare år gällt skidsektionen. Ingen sek
tion är så beroende av framför allt stöd från 
vår Herres sida. Ena dagen vinter med gnist
rande före, andra dagen regn och blask och 
storm och vad som helst som inte hör vin
tern till. Att ordna skidevenemang i kungl. 
huvudsaken är som att spela på tombolalot
teri, och där verkar det ibland som om »Nit
kärringen» från Göteborg varit framme och 
plockat bort vinsterna och lämnat åt våra 
skidkarlar att bara dra nitar.

Hur var det inte häromåret...
Skidsektionen hade fått ny styrelse och 

man hade beslutat börja på ny kula och gräva 
ned de gamla stridsäpplena och olusterna.

Säsongupptakten visade också ett trivsamt 
ansikte och man anade att sektionen fått en 
lyckogiv. Ryktet om den nye ordföranden 
Sven Pe Johansson som en framstående po
kerherre kunde inte på något sätt vederläg
gas, när han drog upp ritningarna till Skan
sen-loppet och ordnade ihop ett stjärnkoppel 
laggklämmare från hela Norden av sådant 
slag att halva stan gick man ur huse för att 
vara med vid vändkorsen. Inte nog med att 
vädrets makter lämnade värdefullt bistånd 
och i sista stund ordnade vinterns tjusigaste 
väder, dessutom hade Mora-Nisse, Brenden 
och de andra kanonerna vänligheten servera 
en klappjakt, som gjorde den stora rekord
publiken till skidvänner för alltid.

Det var en fullträff av gediget slag för den 
nye skidbasen och hans många goda arbets
kamrater. Framtiden syntes helt molnfri. Det 
kom emellertid moln seglande vad det led 
och när det drog ihop sig till Hammarbyda
gen skulle det visa sig att ett stort och på
kostat arbete gjorts förgäves bara på den 
grund att något kontrakt ej gått att åstad
komma med vädrets makthavande. Som mot
vikt till den strålande hjälpen med snö, lagom 
kyla och färggivande sol på Skansen kunde 
de nu stå till tjänst med endast regn, blåst 
och töväder. Med resultat att vår stora dag i 
backen, kring vilken så många goda förhopp
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ningar samlats, blev den stora sorgedagen. 
Inställt och mängder av 1.000-lappar seg
lande sin kos bortåt Enskede- och Skarpnäcks- 
områdena.

Men skidans män kom igen i två tappra 
försök att flirta med vädergudarna och länge 
såg det ut att lyckas, i sista stund sprack dock 
tavlan i bägge sammanhangen, och så kom 
det sig att vinteråret 1953 gick till ända utan 
att Djurgården kunnat ha något eget arran
gemang i skidbacken. En dyster historia.

Ett SM-tecken, om också bara på juniorav
delningen, kom seglande i sista stund och 
piggade upp humöret. Erövrare var Tex Berg 
som tillsammans med Paul Wickström och 
Folke Mikaelson även tog JSM i lag i kom
binerad tävling.

Efter dessa dystra händelser med tre bort
regnade backtävlingsförsöken hade man kun
nat förstå om skidsektionens styrelse klätt sig 
i säck och aska och emigrerat till Nordpolen. 
Man beslöt emellertid göra ett tappert för
sök till och lade upp ritningar till en säsong 
1954 av stort format. Första numret på pro
grammet hette Skansenloppet på trettondagen. 
Inte ett snökorn kunde upptäckas vid hori
sonten ännu när det nya året ringdes in på 
Skansen. Lill-Einar hade lagt upp en önske
bana. Felet var bara att det kunde plockas 
krokus och tussilage, där spåret skulle gå 
fram. När allt hopp var ute och man beslu
tat avlysa tävlingen, satte snöstormen in. Med 
två dagar på sig blåste skidledningen i lurar
na. Allt vad Sverige hade av förnämligt skid
folk skyndade till Stockholm, som plötsligt 
var den enda plats i Sverige med snötillgång.

Det blev en fin skidtävling. Felet var bara 
att folket, som skulle betala fiolerna vid 
Skansens vändkors, inte riktigt hann överty
gas om att det så plötsligt kunde ordnas en 
skidtävling. Nettot uteblev. Men det skulle 
tas igen i Hammarbybacken. Nu fanns det i 
alla fall snö på platsen. Alla vet vad som 
hände. På den stora dagen, när folket kom
mit ut till backen och tävlingen kommit i 
gång med några provhopp, satte naturmak
terna i gång med biåsmaskineriet. Tävlingen 
måste avbrytas. Några dagar senare stod folk 
i kö vid Floras kulle för att få igen sina 
pengar. Inte alla var så oförstående. Unge
fär hälften nöjde sig med löftet att för sam
ma biljett få se nästa backtävling. Tillsam
mans med Skidförbundet gick den tävlingen 
21 februari med sju nationers VM-hoppare 
som våra gäster och med 10.000 åskådare 
kryllande runt omkring. Äntligen litet eko
nomiska plåster på såren. När därtill Danne 
Netzell blev bäste svensk före diverse ut
ländska kanoner hade man anledning trivas 
med tillvaron.

Men största glädjeämnet hade då redan in
träffat i Sollefteå, där vårt lag vann SM i kom
binerad åkning genom Tex Berg, Kjell Mar
tin och Umberto Öqvist. Åtskilliga år sedan 
sist våra skidkarlar kunde hävda sig så strå
lande i SM-sammanhang. Att de plockade un

KLOCKAN RINGER
för en ny storhetstid för svensk skridsko. 
Bland Djurgårdens egna skridskoflickor är 

Suzanne Dettner det största löftet.

gefär alla DM-titlar för Stockholm i backe 
och kombinerat behöver knappt nämnas.

På längdlöpningsfronten råder fortsatt stilt
je. I Vasaloppet lär dock några djurgårdare 
ha stakat sig fram de nio milen dock utan 
att få sitt namn annat än på det postförskott 
som varje sådan åkare får från en påpasslig 
fotograf i Mora.

Mera av framfötterna har visats i slalom. 
Vid VM i Åre överraskade vår Margareta 
Jacobsson-Olsson med att bli bästa svenska.

DAMIDROTT:

Dubbelt i handboll
Damsektionen har som vanligt pysslat med 
litet av varje och pysslandet har lett till inte 
obetydliga framgångar. Någon mer aktiv ord
förande än Anna Dettner torde inte kunna 
letas upp i någon av våra sektioner, och 
mycket är det väl också hennes verk att vår 
damavdelning växer sig allt bredare och bre
dare.

Medan vi ännu hade sommar sysslade våra 
flickor med utehandboll och gjorde det på 
så förnämligt sätt att de vann sin serie och 
gick upp i eliten. I den vevan utgick det 
order att segern skulle upprepas även i fråga 
om innehandbollen.

När vinterkylan satte in som hårdast, kas
tade flickorna av sig yllebyxorna och beslöt 
hålla värmen på det mera rationella sättet att 
lägga in en pollett extra i slutspurten på 
handbollsserien. Det tog sig det trevliga ut
trycket att de öste in mål på sina motstånda
re. Sålunda fick Årsta en släng med 10—0 
och Ängby en annan släng med lika mycket, 
innan man avslutade övningarna med att ge 
Väntorp en vänlig påminnelse om dess dödlig

het med 12—2. Detta tillsammans med tidigare 
händelser gjorde att våra flickor tog hem se
rien 68—20 utan någon tappad poäng. Det 
blev alltså promenad upp i högsta damserien, 
elitserien, där konkurrensen med Älvsjö, Gö
ta, Lidingö och Artemis och andra storheter 
blir av helt annat slag. Men med eller utan 
yllebyxor kommer våra handbollsflickor sä
kert att hålla motståndarna varma.

När det gällt att försörja sig själva har 
Djurgårdens flickor som vanligt varit i sär
klass. Deras påhitt att samla pengar på hög 
borde ge övriga sektioner vissa idéer om hur 
det ska gå till. I vissa fall har nämligen des
sa vissa sektioner fått vara med om att släppa 
till pengar till damerna. Att plocka från de 
rika och ge till de fattiga är en konst, men 
en ännu större konst är att plocka från dem 
som är lika fattiga som en själv. Goda idéer 
har alltid varit värda pengar och också gett 
pengar. Lär alltså av Anna och hennes girls.

INTERNATIONELLT:

Många Djurgårdare i landslagen

Utöver vad som redan nämnts finns att 
redovisa att djurgårdare i olika och många 
sammanhang tagits ut att representera sitt 
land och sin stad. Ett landslag i fotboll utan 
djurgårdare har varit lika ovanligt som ett 
landslag i ishockey utan djurgårdare. Sedan 
Knivsta Sandberg blivit mera ordinarie i 
landslaget i fotboll, ser det nu ut som om 
även Jompa Eriksson, kan räkna med stadig
varande abonnemang på en centerplats i 
landslagskedjan. Hasse Tvilling, Tumba Jo
hansson och ytterligare andra hör till våra 
män i landslaget. Likadant i brottning, box
ning, bordtennis, skidor m. m. Vi är glada 
att de våra hävdat våra färger och att våra 
landslag behöver djurgårdare i allt mer ökad 
omfattning. 

Det finns anledning konstatera att Djur
gården förstått att på de flesta fronter bita 
ifrån sig ordentligt och i sådana sammanhang 
går uppmärksamheten mest till dem som job
bat ute på fälten. De många ledarna är emel
lertid i minst lika hög grad värda att ihåg
kommas. Utan deras uppoffrande slit skulle 
de aktiva aldrig få tillfälle ge oss den yttre 
färgen och glädjen. De bästa djurgårdarna 
återfinns oftast bland ledarna. Medan de ak
tiva i bland kan vara litet flyktiga och um
gås med funderingar att byta klubb — dess
bättre ytterligt sällan för vår del — gäller 
att ledarna alltid är beredda att tjäna sin 
klubb utan tanke på några som helst för
måner. För dem finns bara jobb och ännu 
mera jobb. Ett tack går alltså till alla dessa 
jobbare, sektionsstyrelser, lagledare och funk
tionärer av alla slag. Från skidfronten tackas 
Supporterklubben, utan vars stöd de stora 
skidevenemangen svårligen skulle kunna kla
ras. Sällskapet Gamla Djurgårdare tackas ock
så för de olika handtag som vid olika tillfäl
len lämnas moderklubben. K. L.

33



34



Våra Familjenyketer
Bland mera bemärkta brudpar den 

gångna säsongen finns »Knivsta» och 
»Gittan». I samband med landskampen 
mot Danmark i höstas (5—2) ansågs »Git
tan» ha spelat en avgörande roll, ty 
Knivstas form skylldes helt på att »Git
tan» gett sin nygifte man de rätta instruk
tionerna. Vare därmed hur som helst, så 
var det ett vackert brudpar, som under de 
mer borgerliga namnen Gösta Sandberg 
och Eva-Britta Eriksson förenade sina 
öden hos prästen i Ulvsunda dagen före 
landskampen mot danskarna.

*

Per-Olov Jihde, ishockeyhårding, har 
också upphört att vara ungkarl och i 
stället lovat vara hemma någon kväll se
dan han gift sig med Karin Nilsson från 
Stockholm.

Sigge Bergh är fortfarande till äkten
skap ledig.

Dan Netzell har gift sig. Den lyckliga, 
som hoppas att Danne skall landa lyckligt 
varje gång han satsar i utförsbacken, hette 
Britt-Marie Ellioth och var Sofiaflicka 
innan hon blev fru Netzell.

*

KVINNAN I DJURGÅRDENS LIV
får en allt större betydelse, och för att följa med sin tid har Djurgårdarens 
redaktion beslutat öppna en avdelning för familjenyheter. Det här glada 
brudparet får svara för premiären. Känns Knivsta och Gittan igen?

35

FÖRLOVADE sig i somras gjorde Lill-
Lulle Gösta Johansson med västtyska is
prinsessan Gundi Busch, som dessbätt
re (?) reste till USA på en konståknings
turné, när det blev dags för Gösta att 
börja sin ishockeysäsong i Djurgården. 
Men i vår är Gundi tillbaka till Europa, 
och då ringer bröllopsklockorna.

*

BLAND GIFTA: Stig Tvilling förena
de sina öden med Gun Rousk, handbolls
flicka i Artemis, i samband med en is
hockeyresa till Paris. Uppvaktades i olika 
former av djurgårdare. Först i höstas kom 
Holmsund med sin uppvaktning (som 
även gällde Hasse Tvilling) med erbju
dande om bostad och andra aggremanger 
i obygden uppe i närheten av polcirkeln. 
I somras blev Gun nordisk mästarinna i 
handboll.

*

Bland nya till våren i fotbollsfamiljen:
Hans Mild från Karlbergs BK, Stig 

Holmström från Nynäshamn, Jan Lindhé 
från Östersund.

Flera medlemmar välkomna. Meritför
teckning ställs till fotbollssektionen, adr. 
Stadion, Stockholm.

*

NY MEDLEM har blivit K. W. Gullers, 
nära på världsberömd fotograf (du har 
väl läst hans senaste mästerverk?), som 
länge hållit på Djurgården men inte kom
mit sig för att bli medlem. Förrän helt 
nyligen. Och orsaken? Jo, hans gode vän 
deckarförfattaren Stieg Trenter började 
bli väl tjatig med sitt kära AIK, och för 
att få honom någorlunda på plats beslöt 
Gullers söka ständigt medlemsskap i Djur
gården. Sedan dess lär Trenter ha fått 
ökad respekt för Gullers.

*

TIDNINGARNAS TELEGRAMBYRÅ 
sysslar mycket med idrott. Basen för de
ras sportredaktion heter Rune Sundqvist, 
stor och kraftig herre, som fick medlems
skap i Djurgården i fjol. Något för brott
ningssektionen att titta på?

*

Det är många som fyllt jämna år under 
senaste året. Bland dem: Acke Norling 
med 70 år på nacken och Stor-Klas Svens
son med 60.

Vidare Kalle Lindh med 50 år på sin 
nacke. Belönades därvid med förening
ens guldmedalj.

GÄST hos Djurgården: i vintras hade 
vi klubblokalen i så förnämligt skick, att



vi med gott samvete ansåg oss kunna vill
fara en framställning från hovet att låta 
prinsessan Christina få disponera vårt fin
rum för omklädning. Hon är en lovande 
konståkerska. Man skulle rentav kunna 
kalla henne för en isprinsessa. I vinter 
kan man befara att någon svag natur i 
överstyrelsen kommer att göra försök att 
återuppliva konståkningssektionen, vilken 
dog i samma veva som alla medlemmarna 
(Maj-Britt Röningberg med morsa och 
farsa) gick till AIK. Skall vi få Christina 
att åka i Djurgårdens färger? Lill-prinsen 
har givit ett halvt löfte redan tidigare, och 
det kanske drar ihop sig till paråkning. 
Extra städning en gång i veckan är nu 
anbefalld av vårt finrum på Stadion. Vita 
handskar på kammarherre Nordlund?

BARNDOP förekom i familjen Anders 
och Annika Bernmar vid Alphem på 
Ingarö i somras. Dottern nr 2 kristnades

ÅTER TILL 
FADERS
HEMMET

har Evan Petters
son kommit även 
som fotbolls- och 
bandyspelare. Som 
bowlare har han 
i flera år varit 
Djurgårdens stora 
namn och spelat 
första fiolen. Här 
lyssnar han när 
det spelas upp en 
grammofonskiva.

då under kontroll från den av ÖS utsände 
sekreteraren, som dessutom hade det an
svarsfulla uppdraget att svara för serve
ringen av champagnen. Han var något för 
ivrig och lossade på första korken mitt i 
»Fader vår», och vid den oväntade knal
len höll prästen på att tappa ungen i dop
karotten. Men med ett lappkast, som skulle 
hedrat vem som helst fick han balansen 
åter och fullföljde i god stil.

*

BLAND familjenyheterna kanske också 
skall nämnas att Cacka Andersson kom
mit in i den barnrika familj, där det bara 
finns ett slags familjemedlemmar, nämligen 
s. k. stora grabbar. En sådan blev Cacka 
i samband med att han var med att lotsa 
fram Sverige till seger över Danmark i 
B-kampen i Esbjerg med 2—1.

Familjen väntar tillökning från Djur
gården nästa år i form av den lilla babyn 

Jompa Eriksson, som behöver bara 3 
poäng till på märket.

*

PÄ TAL OM familjenyheter i stort: 
efter senaste sektionsträffen drog sig över
styrelsen tillbaka till Saltsjöbaden för en

Mötas och skiljas
får våra långresande fotbollsspelare ofta 
göra med sina fruar och fästmör. Av
skedspussandet på Bromma eller på 
Centralen går kanske inte direkt efter 
kungligt mönster, men så här såg det 
bl. a. ut en gång, då Cacka Andersson 
pussades i väg av sin hustru Gun. 
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nattlig frågesportstävling, i vilken som en 
avgörande detalj ingick att tala om vad 
vår nuvarande kungs första maka hette. 
Dessvärre visade sig vederbörande som 
fick frågan obetydligt orienterad om den 
kungliga familjens förhållanden. Han 
sade sig aldrig ha hört talas om att kung
en varit gift med någon annan än sin nu
varande »Lucia».

För att inte äventyra hela föreningens 
tilltro till allmänbildningen hos styrelse
ledamöterna skall vi inte avslöja den 
okunniges identitet. Dagen därpå hade vår 
kontaktman med kungliga hovet fullt jobb 
att hemlighålla fadäsen för att det goda 
förhållandet mellan Djurgården och kung
ligheterna inte skulle störas.

Förbindelserna är därför alltjämt de 
bästa, men för säkerhets skull har vår 
frågesportsledare beordrats att aldrig mer 
komma med så besvärliga frågor. Enklare 
saker som om en straffspark får gå direkt 
i mål anses ligga bätte till för vederbö
rande.

Skattmästaren Gunnar Rinman har bli
vit godsägare och skaffat större utrymme 
åt familjen på Ekerö. Har vunnit en DM-
tävling på skottkärra.

*

Vice ordföranden Karl-Erik Nordlund 
har bytt ut sin gamla Fiat mot en ny Fiat. 
P. S. Denna har nyligen bytts mot en vit 
drömsak, som mera går i stil med över
styrelsens krav i fråga om mode för vår 
»långrygg» som styrelsens sekreterare 
respektlöst tillåter sig kalla vice ordföran
den. *

NYFÖDD: en ny telning i DIF-famil
jen såg dagens ljus i somras, då fotboll
sektionen nedkom med en alldeles ny 
publikation benämnd »Officiell hand
bok». Pappa till verket var Wolf Lyberg, 
som bl.a. kunde avslöja:

att han själv är född i Visby,
att Anders Bernmar såg dagens ljus i 

Nödinge och Lasse Lindgren i Arboga,
att vi under våra allsvenska säsonger 

använt oss av 79 spelare,
att »Cacka» Andersson gjort de flesta 

matcherna och är på väg mot sin 150:e 
match,

att Birger Stenman och Hasse Tvilling 
kommer honom närmast i matchmängd, 

att Hasse Jeppson gjorde sin 100:e 
match i A-laget, då vi slog det svensk
italienska proffslandslaget med 3—1,

att Jeppe med de två mål han då till
verkade kom upp i sammanlagt 163 mål, 
att detta inte är illa. Heja Jompa!

Ännu finns några enstaka exemplar 
kvar av denna bok. Beställ i god tid så 
att du inte går miste om dyrgripen.

*

Nästan som nygifta
ler fotbollssekreteraren Gunnar Lund
qvist och hans Lizzie mot varann, när 
de träffas någon gång bland alla besty
ren. Det märkliga med Gunnar är att 
han kom till Djurgården år utan
att ha en aning om fotboll. I stället 
visste han ett och annat om stafettlöp
ning 4X100 meter (DM-seger) och 
handboll, varmed han lyckliggjort Sleip
ner. Men »Farsan» Sandberg, som växt 
upp från barndomstiden ihop med Gun
nar i trakterna kring Tegnérlunden, tog 
på sig ansvaret att Gunnar kunde bli 
ett krafttillskott i fotbollsstyrelsen, och 
därmed lät sig de tvivlande nöja. Det 
gjorde de klokt i, ty »Farsan» fick rätt 
i att Gunnar skulle bli en värdefull länk 

i fotbollsstyret.
*

Om inte medlem av Djurgården så i 
stället medlem av regeringen har fotbolls
ordföranden Gunnar Lange blivit. Vi 
minns honom alldeles särskilt i Djurgår
den, eftersom han var den förste att gratu
lera oss den dag, då vi blivit trea i den 
allsvenska fotbollen för några år sedan. 
I hastigheten råkade Lange kalla Djurgår
den för Jordbrukarnas Idrottsförening, 
men gratulationen var lika välment ändå.

*

Vid senaste idrottsriksdagen fick en av 
Djurgårdens överstyrelseledamöter, Evert 
Karlsson, ta emot RF:s förtjänstplakett. 
Kanske inte så mycket för vad han gjort

Redaktörens spalt
Forts. fr. sid. 4.
Ett berömmande ord skall i alla fall 

delas ut och det går i detta samman
hang till Supporterklubben, vars sekre
terare Folke Engström gett ett handtag 
i fråga om att skaffa fram några annon
ser. Det är en hårdarbetad bransch. Där 
skulle dock mycket kunna göras av alla 
våra stora direktörer och andra pampar 
i Djurgården.

Det är meningen att vår tidning skall 
komma ut oftare i fortsättningen. Då 
behövs att alla tilltänkta medarbetare 
samlar sig och kliver ned från soff
locket. Alla bidrag, idéer och annat mat
nyttigt tas emot.

Och så ett ord till alla som hoppats 
att få läsa någon liten stump från den 
egna sektionen. Finns den stumpen inte 
med, så skyll inte på redaktören. Han 
har försökt få alla att fatta pennan och 
skriva något om den egna sektionens 
händelser, men det har oftast kommit 
något emellan ... Orienterarna har dock 
lämnat värdefullt material i form av sin 
egen tidning Mellan Skärmarna, men en 
så vacker tidning ger man sig inte att 
göra saxklipp i. Den skall läsas från 
pärm till pärm i original. Vi läste senaste 
numret med nöje och noterade att sek
tionen har en mycket förnämlig bilpark, 
som gör att transportkostnaden till KM 
och andra luffningar har kunnat förbil
ligas. Det finns nu också terränggående 
bilar. Kanske nästa utveckling ssteg?

i Djurgården som i Brottningsförbundet 
och inom brottningen överhuvud taget.

När Svenska Fotbollförbundet fyllde 
50 år fick en annan i vår ÖS-krets Kalle 
Liliequist ta emot förbundets förtjänst
medalj i silver men det var också mest för 
att han i 25 år lett läroverksturneringen 
om Kronprinsens pokal.

*
I våras fyllde Jompa Eriksson, inte 

okänd i fotbollssammanhang, 25 år sam
tidigt som Djurgårdens Idrottsförening 
fyllde 63 år. Både Jompa och Djurgår
den har födelsedag samma dag, nämli
gen den 12 mars.

Bröllopsklockorna ringer (ringde) för 
Jompa och hans Solveig Meijer i Väster
ledskyrkan på nyårsaftonen. Fru Jompa 
är Brommaflicka och mer intresserad 
av hästar än fotboll.

★

Nisse Ramm har efterträtt Olle Tand
berg som tränare för våra boxare. Det 
har betytt ökad fart i boxningslokalen 
och vid senaste JM hade vi några lätta 
tungviktare uppe som bedömdes som 
utomordentligt lovande. Boxningsfamil
jen kanske snart utökas med några 
mästare. Heja, Nisse!
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SVERIGES Ö-LAG SLOG JAPAN
— Ett reseminne av Henry Eidmark i MT —

TOKIO i november.
Gamla Djurgårn vann i Tokio en av sina 

ärorika historias märkligaste segrar, då Ja
pans landslag i ishockey ”slogs ned i skorna” 
med siffrorna 9—5 (3—2, 3—3, 3—1).

Under en sådan här lång utrikesresa med 
allt vad den medför av främmande förhållan
den, ovan diet och ty åtföljande rubbad mat
smältning, är det bara helt naturligt, om 
några individer ja rent av ett helt lag någon 
gång totalt råkar ur form. Så var fallet med 
våra blårandiga, när de mötte Japans student
lag i fotboll, ty då råkade de ha en sådan 
där typisk ”allsvensk” dag, då ingenting ville 
lyckas.

Foppa Forsberg pillrade i alla fall in en 
boll i japsnätet, så de våra vann med 1—0 
— men det var ingen match som går till 
idrottshistorien. *

Det gör däremot denna ishockeybatalj som 
otvivelaktigt på sitt sätt var en av de märk
ligatse som någonsin spelats av svenskar.

Japans landslag skulle inte ha mycket att 
säga till om i en VM-turnering, det bestod 
till 100 procent av fint tränade studenter, 
snabba på skridskorna, kvickt reagerande och 
orädda ynglingar, som åkte och kringlade 
verkligt bra. Däremot hade de föga idé om 
ishockey  spelets taktik, och en detalj som 
kroppstacklingar hade de tydligen aldrig hört 
talas om. *

Jompa Eriksson, landslags centern i fotboll, 
kom hit med order från Svenska Ishockeyför
bundet, att den här bataljen under inga om
ständigheter fick reklameras som annat än 
vänskapsmatch — men det var så dags då. 
Dä hade redan 8-miljonstaden Tokio med om
nejd dränkts i brokiga affischer, där det läs
tes, att Japan—Sverige möttes till LANDS
KAMP i ishockey den 21 november i nådens 
är 1953.

Det lär ha spelats en säregen men ganska 
efektiv svensk ishockey är 1920 då Göta 
skickades ned till Antwerpenolympiaden utan 
att ha haft tillfälle att träna puckning annat 
än i Stadionkorridorerna.

Det här svenska ”landslaget” tar dock 
otvivelaktigt första pris, när det gäller im
provisering.

Där förekom 1 st. världsmästare, Sven 
Tumba Johansson och 1 st. ordinarie Djur
gårdskämpe, Cacka Andersson. 1 övrigt mo
biliserades följande mannar:

Mälvakt: ”Ottis” Othberg (för 3 är sedan 
stod han framför kassen hos Slites juniorer 

på Gotland); backar: Sigge Sluring Parling, 
f. d. landslagsmålvakt i bandy (som nu för 
första gången i sitt liv fattade ishockeyspa
den) och Jompa Eriksson, (Värtan) dessa två 
bytte ideligen med Cacka.

A-kedjan bestod av Stig Eriksson (som ti
digare lär ha spelat bandy i Nicolai), Tumba 
Johansson och Berndt Ivegren, (som enligt 
egen uppgift spelat ishockey i Värtan).

B-kedjan bestod av Knivsta-Sandberg, hoc
key-friskus i Sirius, målvakten Arne Arvids
son (som lär ha puckat någon gång i Arvika) 
och Birre Eklund (som spelat i Spånga).

Detta gör summa summarum två ishockey
spelare men tio kämpar under det japsen 
mönstrade internationellt tillåtna 15 man, 
d. v. s. tre kedjor, fyra backar och två mål
män. *

Det blev en festlig tillsättning! Ingen av 
djurgårdarna hade stått på skridskor vid av

resan från Sverige den 6:e november, och de 
som försökt åka litet här hade endast fått 
stelhet och träningsverk som belöning.

Men där kämpades med ett sjusärdeles 
vikingahumör. Trots att spelet hela tiden var 
fint och juste, och trots att kroppstacklingar i 
görligaste män undveks. Ty här gällde också 
att kämpa väl och göra fin svensk reklam.

Japanerna virvlade omkring som små eld
flugor och riktigt sprakade av fighting spirit 
men stöttes gång på gång tillbaka av den 
kompakta svenska försvarsmuren, där Cacka 
Andersson uträttade rena underverk. Men 
också Sigge Sluring var en smärre sensation 
som back, och Jompa faktiskt så fin, att det 
inte alls skulle förvåna om han efter detta 
får ett anbud från Djurgårdens A-lag!

*

Tro nu inte, att världsmästare Tumba pä 
något vis dominerade den här bataljen. Han

39



MOT EN PLATS I BANDYSOLEN
Upp i allsvenskan, upp i solen är 

parollen för Djurgården i alla idrotts
grenar. I de flesta har vi också kommit 
fram i det allsvenska ljuset, men här 
och var tar det emot. På en front har 
det längre arbetats hårt och satsats rätt 
friskt för att Djurgården skulle kunna 
återerövra en förlorad position. Det 
gäller bandyn. I ett par tre år har vi 

hade fått ett par alldeles för trånga brallor 
av japsen och hade svårt att åka, och han 
kunde omöjligt få upp sin sedvanliga express
fart på isen — vilket inte hindrade att han 
gjorde fyra granna mål. Men han var redan 
hela i förväg utpekad som den ende farlige 
av svenskarna och hade hela tiden tre, fyra 
ettriga gulingar på sig som slog och rev för
bluffande kvickt med sina klubbar.

*

Sigge Parling gjorde första målet (visser
ligen med spark, men i alla fall), Tumba 
skyfflade som sagt in 4, Knivsta, som inte 
var dum alls, 2, Cacka 1 och Arvidsson 1.

Lilla Othberg slogs för kung och foster
land med sin stora brödspade och tog allt 
som gick att ta. En morsk kamrat och en 
prima krigare.

— Men tänk, sa Othis efter matchen, tänk 
sån’ tur, att dom inte försökte sej på lång
skott!

varit på god väg mot den allsvenska 
solen — utom det bistra året 1954 — 
men i sista avgörandet har det knutit 
sig i form av kval eller annat elände.

I fjol fick vi nöja oss med att rädda 
skinnet i division II, och därmed stod 
det också klart att skulle vi än en gång 
sikta mot toppen måste det tas ett 
ordentligt krafttag. Till att börja med 
har det därför kommit till en delvis ny 
giv i styrelsejobbet. De gamla styrelse
medlemmarna slet ihärdigt och målmed
vetet utan att få mycket tack i form av 
de väntade framgångarna. Det är inte 
sagt att den nya given heller får skörda 
lönen för all mödan, men det kan ju 
vara tillåtet att i varje fall hoppas på 
en renässans för Djurgårdsbandyn.

Det är hårda bud i seriebandyn. Varje 
match kan betyda ett avgörande uppåt 
eller nedåt. Säsongen är kort och hetsig 
och allt måste klaffa i detalj om det 
skall bära uppåt.

Djurgården har stolta traditioner i 
bandy att slå vakt omkring. Det första 
lag från Stockholm som hemförde ett 
SM i bandy var Djurgården, en händelse 
som ligger så långt tillbaka i tiden som 
år 1908. Då spelade Djurgården final i 
Norrköping mot Östergötlands Bandy
förbund, som trots sin storlek dock inte 
kunde puocka ihop ett lag med kraft nog 
att hejda Djurgårdens SM-vinst med 
3—1. Till största delen byggde vårt lag 
på gamla fina fotbollsspelare. Så här 
var förresten laguppställningen: B. Mo
dén — G. Friberg, K. Öhman — A.

Nilsson, G. Frykman, B. Walla — A. 
Spångberg, I. Friberg, E. Lawass, E. 
Andéhn, G. Johansson.

Sedan gjorde Djurgården SM-finaler 
1909 och 1911 med förluster mot AIK 
och Uppsalakamraterna, innan det blev 
halv revansch mot de senare i 1912 års 
final. Matchen slutade 1—1 och kunde 
inte förlängas, eftersom isen (på Råsta
sjön) befann sig i upplösningstillstånd. 
Finalen gick också så sent som den 17 
mars. Förbundet beslöt att bägge lagen 
skulle få räkna sig som svenska mäs
tare.

1914 slog AIK återigen Djurgården i 
SM-finalen. Lika illa gick det för oss 
1916 mot Uppsalakamraterna, och sedan 
hade vi spelat färdigt i SM-finalerna 
fram till 1930, då Djurgården och Tirfing 
möttes i en snömosfinal. Tirfing lycka
des pilla in ett mål, innan all is för
svann och vann på det matchen med 
1—0. Men sju SM-finaler för Djurgår
den talar ju för att vi har traditioner att 
slå vakt om.

Allsvenska seriebandyn tillhörde Djur
gården 1931 (5:a i södra gruppen) och 
1932 (7:a och nedflyttat till div. II). 
1941 gjorde vi ett kort gästspel i den till 
24 lag utökade allsvenskan men lycka
des inte vinna någon match utan måste 
göra sällskap med Hallstahammar ur 
det fina sällskapet.

Sedan dess har det arbetats hårt för 
att komma upp igen, och varje vinter 
hoppas vi att tiden ska vara mogen. 
Heja bandygrabbar!
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DJURGÅRDEN och TANGO
Djurgårdens IF

våren 1953 kallad Den fula ankungen 
samlades efter utståndna seriemödor till 
en kamratfest på Herrgårn. Vid detta till
fälle harangerades de närvarande i en 
visa på melodin »Flickorna i Småland» 
hopsnickrad av Djurgårds-supportern 
TANGO.

På Herrgårn har vi samlats nu ett glammande 
gäng,

den lön vi fått för mödan det är tjugosex 
poäng.

Vi vet in i det sista så har striden varit hård, 
men för vår klubb så innebar noteringen 

rekord.
Malmö slogs i sista matchen enligt 

gängse protokoll,
men rätt snöpligt var vår seger efter 

ledning 4—0
Vi fick silver och vi tackar för att 

lyckan var oss huld,
fast vi onödigt dock åkte dit i striden 

om guld.

Av Ingvar Mysing har det blivit jordfräs 
till slut

i Norrland fanns det ett par planer, som 
bör jämnas ut

Bland alla språk han talar endast Ekens 
vilda snack

men more gibbons» säjer han så snart som 
han är black.

Birger Stenman döpts till Jersey, och den 
grabben är unik

ty som världens enda vita neger drar 
han sin publik

Han som dykarvakt vid Tunnelbanan 
mitt i Strömmen står,

och som tekniker han missat blott två 
straffar i år.

Berndt Ivegren är blond, och kallas Svarten 
som tröst,

i trance så faller nästan alla flickor till hans 
bröst.

När han blev far och mörke grabben Göran 
fötts, det lät:

— Dä märkeligt vad äpplet faller långt 
från päronträ’t’.

Sigvard Parling kallas Sigge Sluring, och 
man därmed ment,

att som stenkross äter sten, han käkar 
arla liksom sent

Rent fantastiskt slitstark är han och i 
faderns fotspår går

sonen Kalle, ögonstenen, som är 
halftannat år.

Bernt Andersson han kallas ju Sump-Hugo 
för mest

som Ekenskis på Nalen och på Grönan 
trivs han bäst

I matchen emot Erik Nilsson 
suddats ut

och därför är vår Benjamin nu värd en 
stor salut.

Foppa Forsberg han är tekniker — 
numera ingenjör,

och han även hoppar backe med en fräs 
som susen gör.

Joakim i D. N. älskar Foppa nästan 
mer än allt

men den kärleken, den kärleken tycks 
Foppa ta kallt.

Knivsta och Lange
Knivsta Sandberg är en mycket fri

språkig herre. Han lider inte av några 
komplex och ansåg sig således kunna ge 
fotbollsordföranden Gunnar Lange ett gott 
tips strax före senaste banketten efter 
landskampen mellan Sverige och Öster
rike.

— Hörru Lange, sade Knivsta, ta nu 
det där snacket vid käket kort.

Och Lange var inte dummare än att 
han tog fasta på rådet och höll ett mycket 
kort tal.

Bara nu inte Knivsta kommer med nå
got annat uppslag vid nästa bankett. Till 
exempel detta:

— Hörru Lange, och så inte något snack 
alls i dag . . .

Annars skulle man bra gärna vilja höra 
Knivsta svara för högtidstalet. Även om 
man då kanske fick konstaterat sanningen 
av vad en vis man en gång sagt. Nämli
gen följande:

Människans hjärna är en fantastisk 
skapelse. Den börjar arbeta i det ögon
blick man föds och slutar inte fungera 
förrän man reser sig upp för att hålla 
tal.

Sven Johansson han är på radar specialist 
och denna radar riktar han mot tjejer först 

som sist
Med isvatten och glace han kan på livat 

sätta piff,
när ej i Vanadis han tar sej en och 

annan ’biff’.
Hasse Tvilling har som Tumba fått sitt 

hockeymästerskap
och vid föredrag vid Folksam öppnar 

han sitt breda gap.
Med båd tur och precision han årets 

skytteliga vann
fast som ärtbössa dock för det mesta 

liknas han kan.

När Knivsta skall besjungas kanske 
lämpligast är

att man skall vräka i med något kraftord 
här och där.

Att sila tugget är för vännen Gösta 
ganska svårt,

med käften och med fotterna han skjuter 
lika hårt.

I styrelsen där sitter Sigge Bergh ju så flott 
om honom säjs att han tar dagen som den 

kommer blott.
Och Gunnar Lundqvist spelar även han en 

mäktig roll
när han med känsla plitar klubbens digra 

protokoll.
Farsan Sandberg han för höger — 

liksom vänsterstatistik 
och med alla killar som han träffar 

pratar han teknik.
Arne Malmgren lär på torsdagar sin 

redovisning skött,
men han säjer: — Kom på tisdag, då 

är jag ej så trött!

* * *

Alltid något
Detta ar ett tänkt samtal en gång i 

framtiden, då skattmästaren Gunnar Rin
mans damsektion vuxit sig stor och stark 
och försörjningsskyldigheterna infinner 
sig. Det blir alltså en och annan som kom
mer och söker plats. Varvid samtalet går 
så här på slutvarvet:

— Nej, tyvärr kan jag inte ge er son 
någon lön, så länge han är volontär på 
kontoret.

— Men han kan väl åtminstone få ha 
hand om frimärkskassan. Skattmästaren 
förstår — han är mitt enda stöd!

En intervju
Den store tungviktboxaren håller på att 

bli intervjuad.
Tidningsmannen: »Nå, vem var den 

första som slog er?»
Boxaren: »Mamma.»

Utanför Stadion:
Han: »Vad kostar en ståplatsbiljett?» 
Vaktmästaren: »En krona.»
Han: »Ja men om jag bara står på ett 

ben?»
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SENASTE UPPLAGAN SKIDMÄSTARE
Det uppgavs i tidningen, att AIK 

längs sökt ett placering sobjekt för en 
del stora pengar, vilka klubben haft 
liggande räntelösa. överenskommelse 
hade nu träffats med Djurgården om 
att AIK för en sammanlagd köpe
skilling av 225.000 kronor skulle över
ta Hammarbybacken. Av summan 
betalar AIK 150.000 kronor kontant 
och resten amorteras med 25.000 kr 
under tre år. Djurgården utfäster sig 
att hålla minst en stortävling per år 
och betalar därvid i backhyra till AIK 
18 procent på bruttot. Överenskom
melse hade vidare träffats att AIK 
inte skulle värva någon backhoppare 
från Djurgården. Däremot förelåg 
inga restriktioner i fråga om ledar
nas övergång ...

Så här långt efteråt gör det väl ingen
ting om man avslöjar, att inom Djurgår
den fanns det många som trodde på nyhe
ten som blodigt allvar. Gamla grånade 
backhoppare lät höra av sig och undrade

Det har varit långt mellan varven för Djur
gårdens skidavdelning, när det gällt att plocka 
hem SM-tecken, men vintern 1945 slog det 
till och blev ett överraskande SM vid tävling
arna i Sollefteå. Det hände i kombinerad åk
ning, där vår trio var så jämn, att den belade 
tre placeringar i tät följd.

Här är våra senaste svenska mästare:

Kjell Martin (35 år vid tiden för SM och 
10:e man),

T ex Berg (21 år och 12:e man),

Umberto Öqvist (23 år och 14:e man).
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När Djurgården i samband med SM-
arrangemanget 1951 kunde inviga skid
backen i Hammarby, fanns inom ansva
riga kretsar olika uppfattningar om detta 
äventyr. Många förfäktade den meningen, 
att backen skulle bli en jätte Gluff-Gluff 
och bara sluka pengar. Första året visade, 
att backen var räntabel. På en enda täv
ling plingade kassaapparaterna in 70.000 
kronor i brutto. Riktigt så bra har det 
inte gått i fortsättningen, men detta har 
mest berott på att klimatet inte velat skri
va något kontrakt med oss och garantera 
oss tjänligt väder. Har vi inte bjudits regn 
och snöslask, har det handlat om friska 
vindar, lappkast och tyfoner. Förr eller 
senare jämnar allt sånt elände ut sig, och 
det finns goda framtidsförhoppningar om 
skidskuttandet i Hammarbybacken.

Den kommer under alla förhållanden 
att bestå och Djurgården kommer att styra

NÄR SKIDBACKEN ”SÅLDES’
och ställa i den som hittills. Det kan vara 
anledning konstatera detta, eftersom det 
varit och alltjämt är aktuellt med en över
låtelse på Stockholms stad.

Innan det över huvud taget förts på tal 
något om en försäljning av backen kom 
Dagens Nyheter med ett 1-april-skämt, 
som inom tidningsvärlden alltjämt räknas 
som en fullträff i sitt slag. Det handlade 
om en försäljning av backen till AIK.

med gråten i röst hur Djurgården kunde 
sälja backen utan att avvakta årsmötets 
åsikt. Ja, det fanns folk, som borde varit 
verkligt initierade, men som trodde att 
någon enskild styrelseledamot gått och 
offererat backen till AIK. Det skulle bli 
räfst och rättarting på nästa sammanträde.

Och hos AIK tog man högtidligt på 
nyheten och bad att få vänta med kom
mentarerna.



Djurgårdens
Damsektion

hälsade vid gille den 12 mars 1954 
kvinnliga kamrater och manliga kolleger 
med följande kväde, som Jennie Ore 
hade det föga avundsvärda ödet att 
sjunga till melodin:

Under takåsarna i Paris.

Text efter vederbörliga indiskreta 
informationer tilltotad av signaturen 
Tango.

Vår damsektion nu tar sej ton 
välkomna hit allihopa!
Jag med min sång sätter i gång 
med att vid namn eder ropa:
Här finns Åke Dunér, som mot damerna ler, 
som prins Philip nu endast vi honom ser. 
När till Hongkong han for var hans värdighet 

stor,
ty som Duke små geishor på honom glor. 
Efter segern i Damernas Värld han 
som privatman ej mer gör en färd han.
Ja, rätt marigt nog är, att bli så populär, 
och åt segern han innerst nog svär.

Rinn man betänk blivit den länk 
som oss med ö. s. förenar.
Och hans person i vår sektion 
djupt sej bland damer förgrenar.
Kalle Lilja man sagt håller svartsjukt

dock vakt
ty vår Gunnar han unnar ej slik kontakt. 
Och så Ingvar Norén, i reserven kapten 
går som tupp bland poularden på säkra ben. 
Kalle Nordlund som bålde charmören 
ej det ringaste omak dock gör en.
Han är tjusig att se, men jag säjer då de: 
— Man bör helst ha nån annan breve!

Bandyn så sant har Eckerbrant 
som optimist aldrig trumpen.
Serien dock klarar man nock 
allt för det mest med slumpen.
Om Kurt Söderberg sunt har det sagts:

— Lovar runt
men han håller dock mestadels mer än tunt. 
Och om Extergren man, konstatera nog kan, 
att han jobbar så han ingen utväg fann. 
Villis Karlsson är prima som kille, 
men när dräkterna låna han ville
bör man nogsamt förstå, att det hopplöst är då 
om man önskar tillbaka dem få.

Flott i Paris på sätt och vis 
gladde Elisabeth Thorsson.
Öhmans elev därtill hon blev 
som konstnärinna en stor sån!

12 MAN OM TVÅ KVINNOR:
så beviljat hade Annika Dettner och Gullan Sandberg det vid en träff i den trängre kretsen. 
Och trångt var det också i soffan, där från vänster sitter Åke Dunér, Annika, Sven Larson, 
Gullan, Nocke Nordenskjöld, Kalle Sundholm. Dom som inte ens fick sitta är Stig Hammar, 
Gunnar Rinman, Kalle Liliequist, Ingvar Norén, Erik Extergren, Nobben Nordberg, Knutte 

Knopp Westman.

Och vi alla vet hur vår Sven Pe som ett djur 
står i Hammarbybacken i ur och skur.
Evert Nirling kontrakt ej med vädernas makt 
haft när backhoppning han har tillrättalagt. 
Och vår Evert rätt blek var om kinden 
när hans tävling blev borta med vinden.
Åke Johansson spar, men dock aldrig han har 
ett kopek ens i kassan sin kvar.

Farsan så smått i år som gått 
tycks väl förvaltat ha pundet.
Icke förglöm, att nu hans dröm 
gäller en plats i förbundet.
Sigge Berg är en karl, som när vida han far 
är en bärrem om tandborsten allt han har!
Gunnar Lundqvist som sport håller 

friplåtarn kort
så att ej hela nettot skall blåsa bort.
Arne Malmgren förälskad i bläck är, 
ty allt smårafs betalas med checker.
Och specifikation vill som noggrann person 
ha på ören såväl som miljon.

Enig är press om VM-äss 
när Margareta blir tal om.
Henne vi sett som nummer ett 
så snart med fart det åkts slalom.
Och Grunander han kan liksom knappast 

nån ann
dissekera de matcher man inte vann.
Per O. Jihde med charm håller ishockeyn 

varm
och sitt lag plär han leda med kraftig arm.

Arne Blomqvist och Tumba som tränar 
råg i ryggen åt laget förlänar.
Och Stig Hammar vi här ger en blomma 

så kär,
fast gud vet, att han omständig är.

Anna som känt temperament 
har så det räcker för tio.
I vårt försvar hävdats hon har 
som centerhalva med brio.
Ingrid Andersson krut visat så absolut 
så i matchen mot Älvsjö hon åkte ut. 
Ulla Greta med fläng tar förvisso poäng 
som vår sensualistiska mannekäng. 
Kirsten Kristoffersen hyllar klacken 
som den genomsympatiska backen.
Och med flammande hår Ulla Kjell 

ständigt går
mot en ständig förnyelsens vår.

Minns från vår fest: — Djurgårn är bäst, 
alla i klubben plär trivas.
Flicka och grabb, här är min labb 
om ock ibland vi plär kivas.
Små, små kärleksord ge åt vårt liv dess 

boquet,
men i stark sammanhållning är alla me!
Vi gör livet till fröjd, där man glad är 

och nöjd
och för småskurenhet är alls ingen böjd. 
Kära systrar, värderade bröder 
vi av entusiasm alla glöder.
Och vår livade tropp skall ett leve ta opp 
till dess takåsarna sätter stopp!
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P.S. I PRESSLÄGGNINGSÖGONBLICKET
I pressläggningsögonblicket har det 

strömmat in en hel del nyheter.
Bara något av detta material kan vi 

här i största korthet beröra. Till att 
börja med gäller det ett länge väntat 
proffsanbud till någon av våra A-lags
spelare. Denna gång har ödet utsett 
Jompa Eriksson till den lycklige. När 
detta skrives vet Jompa själv ingenting 
om anbudet, men därmed är ju inte sagt, 
att ett anbud inte kan vara på väg.

»Om jag hoppar på ett anbud eller ej ? 
Tja, det beror naturligtvis på storleken. 
För närvarande får man ju 50 kronor 
för en allsvensk match. Det måste bju
das bättre, om jag ska lämna landet och 
gå i utländsk tjänst», säger Jompa.

»Och hur mycket?»
»Har jag inte närmare funderat på, 

men det måste vara stora pengar. Det 
är ju så dyrt utomlands. Men lägger 
dom upp 100.000 kronor i kontanter och 

säger ’var så god, monsieur Eriksson, 
här är ett första bidrag’, då tvekar jag 
nog inte. Ty hur kul det än är att spela 
i Djurgården, så får man naturligtvis 
bara en gång i livet en chans att komma 
över de stora pengarna. Jag lovar dock 
att sälja mig dyrt, och det innebär också 
att jag skall ha en ordentlig månadslön. 
Gärna också en rymlig lägenhet och lite 
snygga prylar.»

»Annars ingenting?»
»Jo, meddela läsekretsen, att jag ska 

ta det lugnt i vinter och komma laddad 
till vårsäsongen i allsvenskan. Tänk om 
man skulle bli allsvensk guldmedaljör 
på gamla dar.»

»Glada minnen hittills?»
»Ett trevligt minne är min första 

match i Djurgårdens A-lag, ty den inne
bar ju utvecklingen till många stora 
matcher och landslaget och nu kanske 
även ett. pampigt proffsgage. Min A-

lagsdebut skedde den 29 juli 1951, då 
vi startade Djurgårdens allsvenska sä
song med en match mot Gais på Ullevi. 
Utom jag själv debuterade även Knivsta 
Sandberg i vår kedja. Jag var något 
slags surrogat för Hasse Jeppson, som 
blivit italienare, och det var nog inte 
många som trodde annat an att Djur
gårdens kedja därmed skulle alldeles ha 
tappat gadden. Men hur det nu var lyc
kades vi med det oväntade och slog 
Gais med 3—1. Knivsta och jag klämde 
in var sitt mål och ett gjorde Birre Sten
man på straffspark. Själv hade jag 
visst 3—4 skott i trävirket dessutom. 
Det gick med andra ord ganska hygg
ligt.»

»Något annat minnesvärt?»
»Ja, roligaste minnet som landslags

spelare är så färskt som från 1954 års 
sista Råsundalandskamp, då vi tryckte 
dit Österrike med 2—1 och jag fick göra

ETT BLAD ur Djurgårdens fotbollshistoria. Här är ett skott från Hasse 
Tvilling på väg att hitta in i Norrköpingskamraternas bur. Målvakten 
»Zamora» Nyholm har rusat ut för att försöka avvärja och även bac
kan Stéen har i sista stund kastat sig emellan, men för sent . . . Bollen 
passerar en snygg lyra och lägger sig snart till rätta i nätmaskorna. 

Bakom Hasse Tvilling ser man »Hinken» Holmberg med intresse följa 
utvecklingen. En noggrann iakttagare märker kanske att Djurgårdens 
klubbflagga (ovanför Hasses huvud) vajar på halv stång. Dagen innan 
hade allas vår »Krit-Lasse» fått sluta sina dagar. Ingen skulle glatt sig 
mer än han att ha fått uppleva vår 1—0-seger.
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Insänt:

Om ständiga mästares moral
Hr Redaktör för Djurgårdaren!
Det finns ju inom Djurgården en be

stämmelse, som gör varje svensk mäs
tare till ständig medlem. Det tycker jag 
är ett bra sätt att hylla en mästare. Men 
vad jag vill reagera mot är att sådana 
ständiga ledamöter inte är mer troende 
och trogna än att de ger sig i väg till 
andra föreningar och där idkar den 
idrott som fört dem fram till SM-titlarna 
i vår förening.

segermålet alldeles på slutet. Det sma
kade inte illa. Men annars har jag 
mängder med roliga minnen från Djur
gårdens matcher, och dom minnena räk
nar jag med ska bli ännu flera. Ty det 
är långt till proffsfotbollen. Troligen för 
långt för att en annan ska upphöra att 
vara stockholmare. Och djurgårdare.»

Slut från Jompa.
★

En annan sak i pressläggningsögon
blicket handlade om utlovat bidrag till 
Djurgårdarens spalter av damsektionens 
bas Anna Dettner. Det kom just när 
denna sida skulle gå i tryck, och därför 
kan det inte hjälpas, att Annas förfat
tarmöda inte kan ge något synligt resul
tat förrän i nästa nummer av denna 
tidning. Så mycket hinner vi plocka 
fram ur Annas bidrag som att hon och 
hennes flickor vill ha litet mer kontakt 
mellan de olika sektionerna och mera 
klubbträffar under enkla former. Där 
hör ni alla sektionsgubbar, ring och 
ordna nu en träff med damsektionen. Ni 
kommer inte att bli besvikna. Våra flic
kor är trevliga flickor.

Ett sådant fall är t. ex. vår tidigare 
bordtennismästare Tage Flisberg, men 
det är kanske inte så mycket att 
säga om detta speciella fall, efter
som ju »Flisan» på grund av sitt yrke 
måste spela för klubben på den plats, 
där han jobbar. Och nu jobbar han ju 
inte i Stockholm. För att hålla oss till 
bordtennisen har jag emellertid ett annat 
exempel, som jag tycker är dystrare. 
Det gäller en helt annan spelare, som ge
nom en SM-vinst häromåret blev ständig 
medlem i Djurgården. Nästa år dök han 
upp i Tranås. Om orsaken var att han 
inte fick plats i Djurgårdens A-lag vet 
jag inte. Däremot vet jag att han fort
farande bodde kvar i Stockholm. Det må 
ju vara hans ensak om han ville hänga 
kvar i allsvenskan och spela för Tranås, 
om han nu inte fick plats i vårt A-lag, 
men skulle det inte kunna duga att spela 
för vårt B-lag?

Om jag nu i alla fall är så tolerant 
att jag går med på att han får spela i 
ett annat allsvenskt lag, så tycker jag i 
alla fall, att han inte skulle spela med i 
Tranås i matcherna mot Djurgården. 
Mot den klubb, som han är ständig med
lem i. En klubb, vars fortsatta fram
gångar han alltså vill förhindra.

Kan det vara god sport? Ja, kanske. 
Men det är inte snyggt. Jag finner det 
osmakligt. Betydligt smakligare att i ett 
sådant fall stå över just i matcherna 
mot sin gamla klubb. Så pass mycket 
idrottslig moral eller klubbmoral har 
man väl rätt att fordra av en av sina 
ständiga medlemmar, att de inte skall 
bekriga sin egen klubb och kanske i ett

viktigt avgörande få den gamla klubben 
att ramla ur allsvenskan.

Frågan kan bli aktuell inte bara i 
bordtennis. Det skulle vara intressant 
att få den diskuterad i Djurgårdarens 
spalter. F. d. pingisspelare.

*
Härtill är att säga att en sådan här 

fråga givetvis kan tas upp som motion 
till Djurgårdens årsmöte med förslag att 
det ständiga ledamotskapet upphör i och 
med övergång till annan klubb och spel 
mot Djurgården i just den idrott, där 
vederbörande genom SM-vinst vunnit 
sitt ständiga ledamotskap. Naturligtvis 
är det inte särskilt smakligt, att en 
ständig medlem på detta sätt vänder 
sina vapen mot Djurgården, men i all
mänhet brukar ju en viss moral i dylika 
fall föreligga, även när de »stickande» 
medlemmarna inte fått ständigt med
lemskap. Denna moral går då ut på att 
man inte ställer upp till tävling mot sin 
gamla klubb. Något exempel kan inte 
plockas fram från Djurgården just nu, 
men jag erinrar mig dock att det hänt 
i andra klubbar både i allsvensk fotboll 
och bandy att en spelare, som bytt 
klubb, stiger åt sidan, när det gäller att 
för hans nya klubb möta hans gamla 
kamrater. Peka inte på fallet »Hinken» 
Holmberg, som i höstas var en av de 
mest energiska för att bringa Djurgår
den på fall i fotboll. Ty dels hade vi ju 
»Hinken» bara »på lån» från Hammar
by under några år, dels var »Hinken» 
aldrig bliven ständig medlem hos oss.

Men det här »fallet Tranås» kan 
säkert diskuteras. Varje idrottsman skall 
ha sin frihet, därvidlag även friheten 
att medverka till att hans förra klubb 
får stryk, men den gamla klubben kan 
ju även anses ha friheten att sovra sina 
medlemmar. K. L.

STILL GOING STRONGA är våra gamla djurgårdare, som 
då och då träffas för att trivas och prata »minns du...» i 
Sällskapet Gamla Djurgårdare. Eller är det någon som vill 
påstå att inte gamle Calle Janzon alltjämt ser ut som en 
riktig fura, där han står på vår bild och undrar hur Acke 
Schörling har det. Förening sordföranden Åke Dunér upp
vaktar också i veterankretsen. Längst till vänster sitter 
kvällens triumfator Axel Benzler och bevakar ängsligt sitt 
fina pris i form av en välfylld fruktkorg. Priset erövrade 
han i fruktansvärd konkurrens på ett amerikanskt lotteri. 
Till höger tycks Arvid Karlsson vilja säga något om att han 
inte skulle ha något emot att bli bjuden på en druva. Bara 

en enda liten druva ...



STYRELSER HOS DJURGÅRDEN
Djurgårdens Idrottsförening

Postadress: Klocktornet, Stadion, Stockholm
Telefon, kansliet, Stadion: 21 15 83

Postgironummer: 5 69 16

ÖVERSTYRELSEN
Telefon Telefon 
bostad arbete

Ordf.: Åke Dunér, Riddargat. 29 60 40 74 67 90 15

V. ordf.: Karl-Erik Nordlund,
Norrtullsgatan 35 .......... 32 97 37 23 35 30

Sekr.: Karl Liliequist, Skaldev.
17, Bromma ...................... 25 36 99 22 40 00

Skattmäst.: Gunnar Rinman, Hässle
holmsv. 9, Hammarby
höjden ............................... 49 16 64 —

Intendent: Ingvar Norén, Mösse
bergsvägen 28, Bromma 25 71 22 22 19 20

Ledamöter: Stig Eckerbrant, Marmor
gatan 11, III .................. 40 33 58 54 10 40
Evert Karlsson, Kungs
holmsstr. 21 B, III.......... 53 21 73 50 66 89

Revisorer:
Herbert Edberg, Duvnäsgatan 1, tel. 40 80 37 
Bo Hedvall, Scheelegatan 10, tel. 51 27 53
Karl Sundholm, Nybrogatan 82, tel. 60 74 86

SEKTIONSSTYRELSERNA
(Inom parentes angives telefon till arbetet)

FOTBOLL:

Ordf.: Sigvard Bergh, Körsbärsvägen 8, tel. 32 69 88 
(61 73 72)

V. ordf.: Birger Sandberg, Stramaljv. 26, Bromma, tel. 
26 64 72 (22 45 00)

Sekr.: Gunnar Lundqvist, Skulptörv. 17, Johanneshov, 
tel. 48 84 77 (54 05 00)

Kassör: Arne Malmgren, Medlemsväg. 46, Johanneshov, 
tel. 49 95 06 (65 25 20)

Wolf Lyberg, Kammakareg. 29, tel. 20 46 53 (23 00 75)
Materialförvaltare: Nils Lindell, Bråvallag. 3, tel. 32 41 78 
Lagledare: Lars Lindgren, Bergsrådsvägen 34, Johannes

hov, tel. 39 17 48 (34 96 10)
Tränare: Frank Soo, Artillerig. 22 IV
Lokal: Stadion, tel. 20 25 77
Postgiro nr 35 37 30.

BANDY:

Ordf.: Lennart Höglund, Scheffersgatan 9, tel. 52 56 81 
(51 00 55)

Sekr.: Jonnie Nyström, Adolfsbergsvägen 24, Mariehäll, 
tel. 2 817 31 (28 90 00—490)

Kassör: Gösta Keyser, Gränsv. 17, Spånga, tel. 36 30 68 
(28 90 00—375)

Nils Lindell, Bråvallag. 3, tel. 32 41 78
Lagledare: Gösta Hedlund: S:t Ansgars väg 8, Solna, 

tel. 27 84 95 (33 34 57)

ISHOCKEY:

Ordf.: Arne Grunander, S:t Eriksterrassen 72 B, tel. 
54 33 75 (11 61 77)

V. ordf.: Hans Stelius, Sveavägen 117, tel. 33 48 97 
(34 98 15)

Sekr.: Sven Ekebergh, Birgerjarisgatan 37. tel. 21 80 23 
(23 69 90)

Kassör: Lars Lindgren, Bergsrådsvägen 34, Johanneshov, 
tel. 39 17 48 (34 96 10)

Lagledare: Per-Olof Jihde, Nockebytorg 19, Bromma, tel. 
26 03 19 (27 28 50)
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Som de gamla sjunga, kvittra de unga, och just nu kvittrar 
det här juniorlaget på ett så vackert sätt, att man har 
anledning tro på en god framtid för våra »kronprinsar». 
Djurgårdens juniorlag av årgång 1954—55 har haft en för
nämlig säsong hittills och försvarar sin plats i vår tidning. 
Stående från vänster återfinnes lagledaren Lennart Lilja 
och därefter Hans Johansson, Åke Grübb, Bengt Karlsson, 
Lars Berggren, Åke Rydberg, Ingvar Lundin och tränaren 
Kjell Cronquist; främre raden: Rune Mattsson, Bertil 
Schlyter, Lennart Berglund, Bertil Holm, Ulf Björklund.
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Ordf.: Eric Lindström, Vanadisv. 1, tel. 33 00 56 (40 60 20) 
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Kassör: Ingvar Åkesson, Scheelegatan 20, tel. 51 81 82 
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Ordf.: Ivar Hörberg, Lundagårdsvägen 45, Spånga, tel.

36 09 57 (36 00 95)
V. ordf.: Olle Holmgren, Stadshagsplan 4, tel. 52 94 20 

(20 25 90)
Sekr.: Gösta Andersson, Erik Dahlbergsgatan 29 II B, 

tel. 62 19 90 (20 30 60—158)
Kassör: Olof Wigzell, Saltv. 26, Enskede, tel. 94 28 80 

(10 21 78)
Lagledare: Gunnar Bengtsson, Ingemarsg. 8, tel. 34 20 89 

(22 53 40)
Hjalmar Westergren, Drabantvägen 15, Saltsjöbaden, tel. 

15 09 75 (10 45 37)

BOXNING:
Ordf.: Nils-Georg Bergström, Drottningg. 30, c/o Lind

blom, tel. 21 18 23 (21 75 30)
Sekr.: Bertil Ahlin, Jämtlandsgatan 134, Vällingby, tel.

37 86 66 (52 07 50)
Kassör: Kurt Hammargren, Surbrunnsg. 18, tel. 30 14 44 

(32 33 06)
Gerhard Carlsson, Strålg. 7 III, tel. 51 76 04 (23 65 40—318) 
Åke Ohrling, Östgötagatan 56, tel. (23 65 40—318) 
Lokal: Pontonjärgatan 33
Postgiro nr 45 35 19.

BROTTNING:
Ordf.: Lennart Öberg, Slätbaksvägen 48, Johanneshov, tel.

49 95 56 (43 59 60)
V. ordf.: Bertil Karlstrand, Ektorp, tel. 16 31 38 (22 77 00) 
Sekr.: Bertil Anér, Hagavägen 16, Solna, tel. 27 95 44 

(30 04 55)
Kassör: Lennart Carlsson, Slipgatan 9, tel. 68 20 39 

(22 83 20—19)
Tränare: Axel Christiansson, Wennerbergsgatan 3, tel.

50 28 83 (52 01 95)
Harry Öberg, Värtavägen 59 IV, tel. 59 32 64 (38 18 44) 
Olle Söderberg, Strålgatan 41, tel. 51 96 04 (67 93 90) 
Lokal: Döbelnsgatan 97, tel. 30 87 47
Postgiro nr 19 47 24

CURLING:
Ordf.: Hans Wilton, Svartviksringen 15, Saltsjöbaden, tel. 

17 13 43 (22 99 40)
Sekr.: Lars-Olof Laurell, Essingestråket 37, tel. 53 19 34 

(4403 30)
Kassör: Åke Eriksson, Duvnäsvägen 48, Saltsjö-Duvnäs, 

tel. 16 28 22 (19 03 25)
Postgiro nr 45 09 74.

FRIIDROTT:
(ärenden handläggs av överstyrelsen)

HANDBOLL:

Ordf.: Carl Schultze, Timmermansgatan 37, tel. 42 36 46 
(22 12 20)

V. ordf.: Nils Grahn, Rudbecksvägen 6, Sollentuna, tel.
35 42 94 (53 13 45)

Sekr.: Gillis Florsjö, Maria Prästgårdsg. 38, tel. 40 41 14 
(10 79 13)

Kassör: Karl Gustav Nyström, Idrottsg. 5, Solna, tel. 
82 33 94 (22 38 00)

Lagledare: Sven Larsson, Huvudskärsv. 34, Johanneshov, 
tel. 48 47 71 (51 53 50)

ORIENTERING:

Ordf.: Stig Hammar, Odengatan 90, tel. 32 90 68 (23 82 00)
Sekr.: Sixten Öqvist, Nathorstvägen 50, Hammarbyhöjden, 

tel. 49 04 61
Kassör: Acke Cronestig, Täbyvägen 78, Enebyberg, tel.

58 16 14
Björn Haneck, Kristallvägen 164, Hägersten, tel. 19 91 53 

(34 00 20)
Hans Hansson, Gripsvallsv. 22, Enebyberg, tel. 58 06 86 
Arne Permerth, Sjösav. 127, Bandhagen, tel. 47 82 00 
Rut Gillblad, Hornsgatan 96, tel. (43 89 74)

SKIDOR:

Ordf.: Sven P. Johansson, Norrgårdsvägen 5, Spånga, tel.
36 23 04 (22 40 00)

V. ordf.: Dan Netzell, Skånegat. 34, tel. 40 02 02 (43 88 10) 
Sekr.: Evert Nirling, Ringvägen 82, tel. 44 19 52
Kassör: Åke Johansson, Kummelvägen 40, Bromma, tel. 

25 7091 (22 26 20)
Ronald Steen, Ångermannagat. 203, Vällingby, tel. 38 18 76 

(34 93 00)
Adjung.: Erik Elmsäter, Falköpingsvägen 4, Johanneshov, 

tel. 48 86 61.
Hammarbybacken: (tävlingstel.) 44 54 09; stugfogde Ger

hard Löwgren, tel. 59 74 66, backfogde Tore Angantyr, 
tel. 49 38 34.

DAMIDROTT:

Ordf.: Anna Dettner, Vallvägen 26, Älvsjö, tel. 47 24 56 
Sekr.: Ingrid Andersson, Kocksgatan 27 B, II, tel. 44 64 83 
Kassör: Christina Allinger, Box 58, Uttran, tel. 0753/304 87 

(22 86 00—224)
Lagledare: Maja Brita Svensson, Björkbacksv. 3, Bromma, 

tel. (51 40 78)
Tränare: Nils Ramsten, Gullmarspl. 4, Johanneshov, tel.

59 43 32
Fri idrott: Gun Enström, Norrbackagatan 25 B, III, tel. 

33 37 14
Bandy: Ulla Kjell, Bergsgatan 28, tel. 53 72 24.
Postgiro nr 50 22 11.
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