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Djurgårdens ishockey på väg att återta en plats i solen?
Här har Stig Larsson i varje fall fått AIK med Honken Holmqvist på knä, mera skall följa...
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Att förvalta ett arv • • •
Vår förening har nyligen passerat en milstolpe. Om det också ibland varit en tung vandring för att med någor
lunda bibehållna krafter nå denna milstolpe, finns det nog ingen, som tvekar om den fortsatta vandringen. Vi har
vuxit ut till en stor familj, vi i Djurgården, som nu är över 4.000 olika viljestarka människor, och som någon slags
familjefader åligger det ordföranden att på denna spalt ge några ord på vandringsvägen. Att vara ”pappa” för en så
stor barnaskara, som dessa 4.000 medlemmar innebär, är ingen lätt uppgift. Vi har alla vår vilja för oss själva.
Några vill det, andra vill något annat och en tredje part vill ytterligare något annat. Allt skall samordnas, och då
räcker ”pappa” kanske inte alltid till. Men i största allmänhet tycker jag nog, att vi lyckats rätt bra halla familjefri

den vid makt och samtidigt vara rätt överens om de framtida målen.
Dessa innebär naturligtvis i första
hand en fortsatt framgångsrik verksam
het på alla våra tävlingsfronter. Eller
har jag fel därvidlag? Skall vi lägga
om rodret? Skall vi styra in på lugnare
vatten för att inte riskera att gå på
några förrädiska grynnor?
Vore det inte för den ekonomiska si
dan, skulle väl ingen av oss i ansvarig
ställning sväva på målet. Då skulle vi
hissa alla segel och bara köra vidare.
Men i och med att bekymren med slan
tarna bara tycks vilja öka ― trots att vi
på andra vägar än dem som går genom
vändkorsen lyckats skapa vissa tillgång

ar — är det nödvändigt att fundera över
den fortsatta kursen. Att tävla, segra
och kämpa sig till döds, och det blir
följden, när konkursens spöken bultar
på dörren ― ja, det är ett dåligt fram
tidsperspektiv.
På många håll har det börjat tänkas
om just på grund av idrottens utsatta
ekonomiska läge. Driftskostnaderna ru
sar med rekordfart i höjden. Visst kom
penseras vi med vissa anslag, och inte så
små heller när det gäller de kommunala
organen i Stockholm, men man vill ju
gärna försöka stå på egna ben och inte
bli socialfall. Det är ju annars den

enklaste vägen för åtskilligt folk att för
sörja sig i vårt omändrade samhälle av
i dag, men det är förvisso ingen väg att
slå in på för oss i idrottens värld. Den
friskvård vi bedriver bland den i olika
former ”hotade” ungdomen är säker
ligen uppskattad pä högsta nivå, och
kunde man också bara anse denna frisk
vård kostnadsmässigt vara värd lika
mycket som sjukvården vore mycket
vunnet.
Men som sagt — vi ska försöka stå
på egna ben. Då anmäler sig strax pro
blemen. Skall vi köra vidare i samma
gamla hjulspår som hittills? Skall vi
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specialisera oss? Skall vi släppa vissa
sektionsidrotter? Skall vi lata det mesta
handla om motionsidrott? Skall vi sat
sa hårdare på ungdomsfronterna? På
dessa frågor har jag bara ett obetingat ja
till svar vad gäller ungdomssidan. Där
ligger enligt mitt sätt att se det vår
viktigaste målsättning.
Men vi i ansvarig ställning vet väl
med oss att vi fått ett arv att förvalta.
Djurgårdens Idrottsförening vore inte
”Gamla Djurgår’n” om vi började lösa
upp oss i olika partiklar och till sist
kanske bara hade de två tunga idrotter
na fotboll och ishockey på vårt pro
gram. Även dessa stora fasta punkter i
vår förenings tillvaro kan ju också ska
kas om och var stode vi då...
Jag har inte någon lösning på da
gens problem. Vi måste se tiden an och
vara mycket lyhörda. Arvet från våra
förfäder måste föras vidare. Traditioner
betyder mycket i tillvaron. Om det ock
så kan kännas smärtsamt att tvingas till
gripa operationskniven, behöver det in
te betyda att vare sig traditioner eller
patienter blir störda. I stället händer
det att sådana ingrepp ger både hälsa
och styrka.
Men lugn, alla djurgårdare —
är
övertygad om att våra föregångsmän
från sekelskiftet inte skall behöva oroa
sig för nästa sekelskifte. Det finns så
mycken friskhet, optimism och klubb
känsla i vår förening. Och traditioner
att leva vidare på.

AIK och Hammarby på uppvaktning hos Djurgården i anslutning till vårt 80-
årsjubileum. Vår ordförande Carl-Hjalmar Bodman sitter parkerad på det kyl
skåp, som hans kollega i AIK, Lennart Johansson (till vänster) presenterade oss
och med ett stadigt grepp håller Carl-Hjalmar i den bordslampa som Hammarbys
hövding Lennart Nyman (t. h.) uppvaktade med. Tack, tack!

BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT!
Den utgör för Djurgårdens Idrottsförening t. o. m. det år medlemmen fyllt
18 år 15 kr. och fr. o. m. det år medlemmen fyller 19 år 30 kr. Ständig av

gift för medlem som tillhört DIF i minst 10 år är 150 kr. Ständig avgift för

nytillträdande medlem 300 kr.
Medlemsregistrets postgiro: 50 53 22.

BETALA DIN ÅRSAVGIFT UTAN DRÖJSMÅL!
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Alla som betalar före

1

april får en extra

favör.

Vi har fått en lille-bror

Det här numret av Djurgårdaren kunde ha kommit tidigare. Om alla våra med
hjälpare hållit sina löften. Visserligen borde gamla redaktörn vis av tidigare erfaren
het ha vetat, att sådana här löften inte är mycket att ta på. Men han har aldrig velat
upphöra att tro på mänskligheten och att bekvämligheten bakom TV-apparaten
någon gång kunde ersättas med en smula skriftställarskap. Precis som det sägs när
det är dåligt väder och sommaren är regnig och kall: alla klagar på vädret, men
ingen gör något åt det...

Nu kommer hur som helst ett nytt
nummer av Djurgårdaren med diverse
rapporter om hur det jobbats och allt
jämt jobbas inom vår förening. Är det
så att någon sektion känner sig mindre
uppmärksammad än övriga sektioner, så
skäll inte på redaktörn! Han kan inte
trolla fram tydligen hemligstämplade
uppgifter. Stora sektioner som fotboll
och ishockey följs ju upp av dagspressen,
medan de mindre tvingas leva vidare
utan motsvarande allmänna insyn från
s.k. massmedia (= en massa tidningar,
radio- och tv-rapporter och skvaller på
stan). Den stora drömmen på Djurgår
darens redaktion är att man även på fot
bollssidan skulle hicka till och upptäcka
lämpligheten av att ge någon liten in
sides-skildring till vår egen klubbtid
ning. Någon gång, något år . . .
☆

När det gäller att ekonomiskt föra vår
tidskrift i hamn är vi beroende av våra
vänner på annonssidan. Där har det va
rit hårdarbetat senaste året. Alla vet ju
att regeringen försöker överträffa Elec
trolux när det gäller att dammsuga bå
de företag och enskilda människor och
att därmed inga extra pengar blir över
att stötta idrotten med. Men vi har i
alla fall lyckats övertyga en och annan
företagare om nyttan av att placera någ
ra kronor på annonsering i Djurgårda
ren. Där har Rolf Theblin, Gunnar Dahl
fors och några till med s.k. förbindelser
gjort ett betydelsefullt jobb. Det borde
smitta av sig till sådana sektioner, som
tvingas leva i fattigdom och nöd fastän
man kanske har motsvarande förbindel
ser med några firmor och företag. Ut och

lek annonshaj och stärk sektionskassan,
är vårt råd.
☆

Det här numret handlar något litet
om en herre vid namn Gösta Sandberg
med färghandel i Ulvsunda och med åt
skilliga år bakom sig i Djurgårdens fot
bollsliv. Tidigare sysslade han även med
ishockey. Nu är han bara kvar som eld
själ i bandy. Vad Knivsta betytt i Djur
gården är tidigare vittnat om i dessa
spalter. När han nu efter 5 innehållsrika
och betydelsefulla år som tränare och
skeppare på fotbollsskutan stiger av, så
gör han det under alla slags hedersbety
gelser och med ett ”välkommen åter”, om
det blir dags igen.
☆
I hans ställe kommer Antonio Duran
från Malmö till oss för att skapa nya
framgångar åt vårt fotbollslag. Det skall
så småningom bli något spanskt över det
hela. Kanske det stannar vid att bli nå
got skånskt. Hos Malmö FF har Duran
haft lyckan med sig och fått erkännan
det att vara mannen bakom guldmedal
jerna. Sådana har MFF fått alldeles för
många, varför det kan vara dags att
Duran visar sig kunna trolla även hos
oss och förvandla Djurgården till ett
guldlag.
☆

Lyckas det skall vi i nästa nummer av
Djurgårdaren göra en utförligare presen
tation av spanjoren. För dagen får det
räcka med en presentation från skånsk
synvinkel (sid. 13) och med att berätta
att han och Garvis Carlsson spelade till
sammans i Atletico i Madrid. Garvis ha
de sin barnjungfru med i bagaget. I

Det är förvisso ingen nyhet av i dag
om vi berättar att ”Djurgårdaren” fått
en lille-bror i form av en ny tidning, som
döpts till ”Djurgår’n runt” och som när
detta skrives just kommit ut med sitt
andra nummer. Därmed har ett s.k.
länge närt önskemål förverkligats.
Den särskilda redaktionskommitté,
som tillsattes för att äntligen slå till och
göra denna tidning, fick ingen prome
nadmatch. Alla utlovade medarbetare
fick plötsligt tunghäfta, sina telefoner
avstängda eller kramp i skrivarmarna.
Samma bekymmer som ”Djurgårdarens”
redaktör stött på mest för jämnan och
som gjort honom till en människa med
förmåga att tro endast mycket litet på
alla löften om bidrag.
Men Roland Erixon och Per ”Pelle”
Bergström, som fick dra det tunga las
set att över huvud taget åstadkomma
rotation i den tilltänkta verksamheten,
slet för sju och med viss hjälp av Su
zanne Dettner, Gunnar Lundqvist och
Ulf Elfving fick de ut nr 1 av ”Djur
gårn Runt”. 16 sidor pigg nyhetsbeto
nad text. Innan årsmötet i oktober var
över, presenterades nummer 2. Får re
daktörerna bibehålla hälsan och om
pengar kan plockas fram lovar de ”minst
fyra nummer pr år”.
Vi önskar lille-bror en lysande fram
tid.
barnjungfrun blev Duran förälskad, gif
te sig och visar nu upp fyra fullvuxna
barn, när han etablerar sig i Stockholm.
Som sagt — i nästa nummer av Djur
gårdaren berättas det om hur Antonio
Duran klarade det hårda klimatet i
Stockholm.
☆

Vi har fått ett exemplar av Eric Pers
sons MFF-bibel och läser däri, att den
skånske fotbollshövdingen ännu efter åt
skilliga år har svårt att smälta, att Djur
gården knep det allsvenska guldet 1964.
Han gör det med en inte särskilt vacker
klackspark mot en fotbollsdomare från
Landskrona BOIS , som beskylls ha stu
lit guldet från MFF genom att skänka
Djurgården en straffspark ”på övertid”.
Annars trodde vi att Eric P. inte var
någon långsint herre, inte beskyllde do
mare för stöld och inte hade dåligt min
ne. Det blev ju utrett för åtskilliga år
sedan att straffsparken var helt korrekt
dömd.
Var litet generös mot de historiska
sanningarna! Även Djurgården har mis
sat guld i de sista skälvande sekunder
na. Vi har tröstat oss i medvetande om
att det går flera tåg.
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Måste katastrofen hända,
innan något görs...
Med hur lite klokhet styrs vår värld ? Vart är vi egentligen på väg ?
När skall supermakterna USA, Sovjet, Kina och Frankrike ha sprängt jordklotet
i bitar och gjort alla frågor onödiga? Vätebomberna knallar snart litet varstans.
I experimentsyfte. I avskräckningssyfte. Men hur mycket tål egentligen vår lilla
planet ? Ibland ger den ifrån sig ett rytande och ställer till med s.k. katastrofer med
massor av dödande och lidande, men det räknas som normala händelser. Vulkanut
brott, flodvågor etc. Intressant för stunden. De som drabbas tiger still.
Som sagt — med hur lite klokhet styrs vår värld? Jordklotet är om inte miljö
skadat så snart på väg att bli miljöförstört. Än så länge har supermakterna inte
lyckats spränga sönder den omgivande atmosfären även om expeditionerna till må
nen och andra avlägsna världar naturligtvis gjort små hål i vår atmosfär och där
fått vårt syreförråd och våra andra livsbetingande luft- och jordtillgångar att
sippra ut.
Atmosfären blir sämre. Vi jordevarelser kan leva endast tack vare att vårt klot
är omgivet av denna atmosfär. Den finns inte runt andra planeter. Vilka därmed
också är döda planeter. I varje fall de, som ligger oss närmast. Säkert finns det
långt avlägsna himlakroppar — låt oss kalla dem så — vilka har något motsvarande
vår atmosfär och därmed kanske också ett ”jordiskt” liv.
Djurgårdarens redaktör, som gärna
dryftar problem även utanför idrotten,
träffade nyligen en världsvis, äldre
man, som sade sig vara allvarligt oroad
inför vad han menade den oundvikliga
världskatastrof, efter vilken det skulle
finnas vare sig svenskar eller kineser,
vare sig AIK:are eller Djurgårdare, va
re sig kassörer eller suppleanter att um
gås med.
Det var bara att lyssna vidare på sia
ren, och eftersom vi omsider kopplade
ihop utvecklingen i stort med utveckling
en inom en så liten sfär som idrott kan
ske funderingarna kan ha sitt berät
tigande som ett mera allvarligt inslag i
denna årgång av Djurgårdaren.
Alltså vidare i funderingarna kring
vad vi har att vänta . ..

vår idrottsvärld. Med hur lite klokhet
styrs den ? Från att ha varit en idyll, har
idrottens värld blivit ett tillhåll för pen
ningtörstiga, stenhårda och halvkrimi
nella individer. Så säger folk, som lever
ute i periferierna och drömmer sig kvar
kring de gamla idyllerna. När emeller
tid även svenska idrottsledare slår larm
och säger sig tvivla på idrotten måste
man naturligtvis lyssna och samtidigt
fundera över varför sådana ledare inte
försöker vrida utvecklingen rätt igen.
”Visst gör vi försök i den vägen, men
högre makter styr utvecklingen och vi
får nöja oss med att ryta till och sedan
bara hänga med i utvecklingen, säger
dessa oroliga själar. Men att vi går mot
en katastrof kan väl vem som helst räk
na ut...”

PÅ LÖPANDE BAND . ..
Om inte alltför många år beräknas
jordklotet ha dubbelt så många invånare
som nu. Och alltså dubbla möjligheter
att få sin miljö fördärvad. Möjligheter
na att andas blir mindre i takt med alla
fabriker, som växer upp för att produ
cera för att alla nya (och även gamla)
människor skall få åtminstone att mini
mum att leva vidare på.
De underutvecklade länderna produce
rar nya jordevarelser på löpande band.
Det är deras enda nöje, deras huvud
sakliga sätt att få tiden att gå... Barn
föds till lidande och prövningar. Miljön
förgiftas, vattnet förgiftas, födoämne
na förgiftas.
Som sagt — med hur litet klokhet
styrs vår värld? Och därmed över till

MÅNGA FRÅGOR
Ja, kan vem som helst sia något om
utvecklingen och känna katastrofens
vingslag redan nu? Vill de ansvariga
inte medge att man kopplat in på fel
spår ? Känner de sig maktlösa gentemot
den internationella idrotten ? Är vår
forna stormaktsställning som idrottsna
tion en allvarlig belastning ? Måste vi till
varje pris hänga med och försöka kom
ma tillbaka i världens idrottstopp ? Eller
skall vi nöja oss med vår egen lilla hem
vävda värld och leka på vår egen gård ?
Det är många frågor det här, och på
alla finns det massor med svar. Visst är
det rätt att sikta högt och försöka kom
ma tillbaka, men skall det ske till varje
pris? Skall vi hur länge som helst tro,
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Nu blandar sig rösterna från rymden
även i domarnas jobb i ishockey. Och
lärt sig svära har dom också gjort.
att vägen tillbaka måste kopplas sam
man med ökade krav på pengar, pengar
och åter pengar ?

Det är här det sjuka i idrotten finns
att söka. När pengarna blev den domi
nerande tanken i alla idrottssamman
hang, gick utvecklingen snett.
Förr i tiden var idrotten något för
dem, som hade det gott beviljat och inte
behövde tänka på att tiden med idrotts
utövning skulle kompenseras med dag
traktamenten, segerpremier och mycket
annat, som nu dominerar det mesta
idrottstänkandet. Nu har idrotten blivit
en försörjningsinrättning. Ja, inte bara
det — ”de nya miljonärerna” är desam
ma som de stora idrottsstjärnorna.
Bara ett litet exempel. När detta skri
ves har en svensk bordtennisspelare vun
nit en världsbetonad framgång. Han mä
ter den omedelbart i pengar och berättar,
att ”nu får jag sälja minst 100.000 extra
rackets”. På dessa har han två kronor
pr styck. Det innebär 200.000 kronor i
extraknäck på en enda gång. Med så
dana möjligheter förstår man föräldrar,
som tycker att deras barn inte ska fort

”Regeringen” blev omvald
Det blev ett lugnt och fint årsmöte, när vi i höstas möttes för 81:a gången för att
få höra rapporter om det gångna året och om hur det står till i de inre kretsarna.
Nu brukar ju årsmötena i Djurgården inte bli någon s.k. polsk riksdag. Det är bort
åt 20 år sedan, som det egentligen förekom någon omröstning kring ett styrelseval
i vår förening. Nu verkar medlemmarna vara glada och tacksamma om det finns folk,
som överhuvud taget vill sitta och styra föreningen. Det är ju inte heller någon direkt
tacksam roll. Och säkrare sätt att skaffa sig sömnlösa nätter finns säkerligen inte.
Det mesta ska ju skötas på fritid i vårt företag, men ansvaret blir ju inte mindre
för den skull. När en förening har en omsättning på närmare ett par miljoner kro
nor, är det väl egentligen ganska underligt, att det alltid tycks finnas människor,
som är beredda ta på sig ansvaret att försöka få affärerna att gå ihop. Mycket av
idrotten handlar ju just om att få den ekonomiska sidan att gå ihop.

Årsmötet hade den här gången för
lagts till ”Bygget”, alias Byggnadsför
eningens lokal vid Norrlandsgatan, och
här var vi de ungefär vanliga tvåhundra
medlemmar, som gärna offrar en kväll
för att kontrollera att inga revolutionä
rer ges tillfälle ta makten... Birger
”Farsan” Sandberg var mötesordföran
de och det är ju en herre med pondus.
sätta i skolan utan bli pingpongspelare
på heltid.

KLUBBKÄNSLA ...
Samtidigt med denna notis tar man
del av en annan notis, där en allsvensk
klubb lägger papperen på bordet och be
rättar om skulder på bortåt en halv mil
jon kronor. Nu får vi lägga ner ishoc
keyn, den kostar vansinniga pengar, nu
får fotbollspelarna nöja sig med halva
dagisar, halva segerpremier och nu
får . .. Klubbledningen vrider och vänder
sig i sina bekymmer. Varpå spelarna vi
sar klubbkänsla och säger att ”då stic
ker vi till någon annan klubb”.
Som sagt, det är penninghungern som
förgiftat atmosfären inom idrotten. Alla
jagar efter kosing. Missar man slutspe
let i ishockey är det en katastrof, missar
man kvalet i fotboll betyder det att man
missar ett par hundra tusen kronor etc.
Det är bara tungviktsmatcherna i
proffsboxning som är säkra kassapjäser.
Där kan en boxare, närmast lik en slag
påse, känna sig garanterad ett par mil
joner i inkomst bara han vågar kliva in
nanför repen.
Men svensk idrott är inte tungvikts
boxning. Här i landet ligger bekymren
på lägre nivå. Men de är tillräckligt stora
för att inte gå att lösa och därför slår
sig många ledare till ro och sätter sig
och väntar på katastrofen. Efter oss
Ragnarök...
Som sagt — med hur lite klokhet styrs
vår värld ?
Behöver inte idrotten sin egen Messi
as ? Kyrkklockorna höres redan på nära
håll.
K. L.

Han fick årsmötet att godkänna förvalt
ning och allting annat, som skulle god
kännas. Ingen undrade över att vi ena
året hade så stora förluster för att nästa
år ha kommit på grön kvist igen. Man
trodde på revisorernas försäkran att allt
var skött som det skulle vara.
Vid styrelsevalet fick avgående ordfö
randen Carl-Hjalmar Bodman förtroende
att vara vår president ett år framöver.
På två år blev det omval av ”akademins
ständige sekreterare”, förlåt av vår van
ligaste sekreterare, alias Kalle Liliequist,
och två år blev det även för Hilding Löv
dahl och Roland Erixon att binda sig vid
sina stolar i Överstyrelsen.
På två tomma platser, nu som supple
anter, blev det nyval på 1 år vardera för
Åke Barrling och Kaj Alm, den förre ti
digare ”känd från bandyn”, den senare
nykomling med av Rolf Theblin lovor
dade meriter från deras gemensamma
jobb i kommunala förvaltningen.
Kvar i styrelsen med 1 år av sin man
dattid från valet 1970 står just Rolf
Theblin, Bengt Jäderholm och Reine Gus
tafsson.
Revisorerna, Ingvar Norén, Gunnar
Rinman och Curt Berggrén blev omvalda
liksom deras suppleanter Hugo Grön
kvist och Anna Dettner. Och då var An
na ändå inte med och bevakade sina in
tressen på årsmötet utan föredrog att
bada på Kanarieholmarna. Dottern Su
zanne Dettner representerade dock fa
miljen om det behövts.
Dags för årsmöte 1972: någon gång i
november.

Rim
Ålderdomen minns.
Ungdomen bara finns.
Det ändrar ingen på.
Det är så.

H

Fallna furor
Om inte på annat sätt så märker man
hur gammal idrotten börjar bli, när lie
mannen anmäler sig. De idrottsidoler vi
yngre hade i början av 1900-talet för
svinner den ene efter den andre. Många
går bort i förtid. Många hinner bli ve
teraner och har alltjämt strålglansen
kvar på sig från forna dar, då det plöts
ligt står en kall dödsannons som ett
sista besked.
Det gångna året har sett många djur
gårdare vandra den sista vägen. Våra
led har tunnats ut och vi har bara min
nena kring våra stora förgrundsfigurer
att leva vidare på.
Hårdast drabbade oss förlusten av
ERNST NILSSON, mannen som sent
kom in i Överstyrelsen men som snabbt
blev närmast oumbärlig.
Nu minner en fond om hans alltför
korta liv i vår krets.
Till våra stora skidkarlar hörde ME
NOTTI JACOBSSON. Han gick hädan
efter att in i det sista haft sina tankar
samlade hos de gamla vännerna och
tävlingskamraterna i Djurgården. Han
skänkte sin prissamling till Djurgården.
En av dem, som byggde upp vår fäkt
sektion, ARNE TOLLBOM, tidigare
olympisk bronsfäktare i London 1948,
gick bort 60 år gammal.
Samma dag ”Gamla Djurgårdare” ha
de sin höstträff kom meddelande, att JO
HAN OSCAR ROSSWALL, 81 år, avli
dit. På sin tid fotbollsmästare.

Mor på höjden
En av våra gamla medlemmar, säker
ligen äldst på kvinnosidan, har gått ur
tiden i de trakter, där Djurgården tidiga
re hade sitt hem, i Traneberg. Härifrån
kom då och då ett litet brev med en in
neliggande slant till Djurgården. Avsän
daren hette Stina Wehlou och hon hade
fyllt 80 år med bibehållen vitalitet. Nu
har hon gått bort vid 83 år.
Vid ett tillfälle berättade hon så här:
— Äsch, jag är bara en vanlig gam
mal gumma, men jag tycker att Djurgår
den gjort så mycket för ungdomen inte
minst för mina egna söner, som nu vuxit
upp och blivit stora. Jag känner mig
skyldig att efter bästa fattig förmåga
visa min uppskattning och även om det
bara blir en hundralapp den här gången
hoppas jag ni förstår att jag vill göra
rätt för mej som gammal medlem från
den tid, då Djurgården höll till på Trane
bergs idrottsplats.
Nu är den lilla gumman död. En gam
mal fin dam. Det var solsken över hen
ne. Hon har sin hedersplats i vårt min
nesalbum.
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En titt bakom kulisserna
De stora tidningarna brukar titta i taxeringskalendern och stilla sina läsares ny
fikenhet med att berätta hur mycket kändisar och andra stora kanoner förtjänar. I
tanke att detta är något som även kan intressera dem, som inte har Aftonbladet
som hus- och livorgan, har vi ur denna tidning hämtat några siffror för dels folk som
står Djurgården nära dels människor, som är större kändisar.
Vår medlem hr statsministern Olof Palme, deklarerar för 175.000 och leder därmed
statsrådslistan. Palme betalar sin och sina söners medlemsavgifter i Djurgården.
Tack, tack!
Av skådisarna ligger Stig Järrel bäst till med 302.290 kronor. Man har svårt att
förstå att han skall behöva stå och köa på friplåtar vid AIK:s matcher. Helst som
AIK behöver varenda krona, som finnes att få vid vändkorsen. Sigge Fürst, som
också är med i AIK, deklarerar för 143.100, men honom har vi aldrig sett stå och
tigga friplåtar.
Avdelningen ”artister” toppas av en gammal fotbollsspelare utanför Västerås vid
namn Thore Skogman som i fjol fick ihop nära 550.000 att lätta våra egna skatte
bördor med. Tur ätt han slutade sparka fotboll och började sjunga.

AIK:s och Hammarbys (?) Carl-Gus
taf Lindstedt har kanske råd att gå på
matcherna med 187.000 kr. på inkomst
sidan. Jan Malmsjö, som är blårandig
långt in i själen, står för 161.000 kr.
Arne Källerud, som är lika AIK-svart i
sin själ, har jobbat ihop nära 95.000
krisch.
Juristerna har fått ”vår” advokat Leif
Silbersky på en 4:e plats, samma plats
för oss i allsvenska fotbollen, där han
krigar i ”Skarafallet”. Han har med si
na 260.000 en god ledning före vår förre
fäktordförande nuvarande hovrättspre
sidenten Sten Rudholm, som med 126.000
ligger på 9:e plats.
Det s.k. kulturfolket, som dom kallas
i Aftonbladet, leds av Astrid ”Pippi”
Lindgren med 453.000 kr. och med Kar
de Mumma, han kåsören och revykungen
på Folkan, med 380.000 kr. på silver
plats. Olle Nordemar, som var och gjor
de vår film från Fjärran Östern, ”Tini-
Kling”, med Jompa Eriksson i en av hu
vudrollerna har det också gått bra för:
13:e plats och 160.000 kr. Rolf Björling,
som sjunger vid landskamperna och
ibland är medlem i Djurgården, har näs
tan hamnat på nedflyttningsplats i kul
turfolkets liga med 62.000 spänn och ba
ra en 38:e plats i Aftonbladets 40-man
naliga.
Bland radio- och TV-folket har Djur
gården lyckats pricka in Ulf Elfving på
6:e plats med 139.000 kr. Han hjälper
oss som biträdande 3:e klubbmästare
vid årsmötena. Även vår medlem Gun
nar Oldin, som i sina filmkrönikor i TV
alltid ser till att vårt hedersmärke syns
på kavajuppslaget — lärt av Putte Kock
— har det hyggligt: 10:e plats med
127.000 kr.
SAKNAS DET FRIMÄRKE?

Under avdelningen ”direktörer” hittar
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vi ingen djurgårdare. Däremot finns
Pripps och AIK:s Nils Holgersson på
7:e plats med 433.000 kr. När vi föreslår
att han skall annonsera Pripps läske
drycker i vår tidskrift och därmed stötta
AIK:s tvillingbror, får vi inte ens ett
svar... Samma besvär att svara på brev
hade under en tid även en av de våra,
alias Helge Berglund, ishockeypresident
med medlemskort i Djurgården. Han har
182.500 att röra sig med, så nog borde
det räckt till ett frimärke då och då...
Det vet du väl, Helge, att ett brev be
tyder så mycket. Och förresten, sen vi
bett honom ta Spårvägens värvare i
blomkålsörat har Helge faktiskt svarat
med frimärken och allting.

Bland läkarna hittar vi en annan djur
gårdare hyggligt placerad på en 8:e
plats: Sten-Otto Liljedahl, som förtjänar
mera nu som professor än på den tid
han satt i vår överstyrelse. Med 147.000
kr. ligger han tätt före Rolf ”Lammet”
Ljungkvist (146.000). Otto får passa sig
för ”Lammets” erkända förmåga att ryc
ka ut på brandkårstid.
Tidningsfolket har Aftonbladet också
hjälpt med en särskild liga, som leds av
Sv. D.:s Sven Gerentz (som aldrig skri
ver sport) med 213.000 och med Alf
Henrikson i DN (som inte heller är så
dum att han skriver sport) på andra
plats med 207.000 kr. Det är mest DN-
killar i toppen. På 18:e plats har en blå
rand pressat in sig — Torsten Adenby
med 102.000 kronor att hålla den när
maste nöden från sin dörr.
Djurgårdens förre bandyledare Curt
Söderberg torde leda DN:s inre sport
liga. Det har alltid varit svårt att slå
sig fram för blåränder i DN-huset.
Att vara ”fördetting” — Aftonbladets
beteckning — är tydligt lönsamt. Här
redovisas vår annonsör från Åhlén &
Holm som ledare med 783.000 kr. med

Nu måste du vara snäll pojke och be
rätta för far var du hittade den...

MILJONÄR I DJURGÅRDEN
Som ett av många minnen från Djur
gårdens senaste fotbollsresa till Fjärran
Östern tog vår trupp med sig en miljonär
i form av Hong-Kongs president Henry
Fok Ying-Tung. Han utsågs på stående
fot — och utan att man frågade någon i
Överstyrelsen... — till hedersmedlem. I
sitt svarstal efter utnämningen sade han
så här:
— Jag är djupt rörd. Jag trodde något
sådant här bara var reserverat för kung
ligheter.
☆
(Ånej, vi har många vanliga medlem
mar också, av vilka några utnämnts till
hedersledamöter. Vi hoppas mycket på
vår hedersledamot i Hong-Kong. Post
gironumret till oss är 5 69 16).

förre fotbollspresidenten Gunnar Lange
på 8:e plats med 187.000 och AIK:s he
dersledamot Tage Erlander på 17:e
plats med 106.000.
Naturligtvis förtjänar även kvinnorna
en och annan slant. Här leder en fri
herrinna med 1 1/2 miljon med en gre
vinna på 2:a plats med 633.000 kr. Hur
långt vårt norra öga skådar hittar vi
dock ingen från vår damsektion. Vi trod
de i alla fall att Anna Dettner och Aina
Ekvall skulle finnas på listan, men de
har tydligen för vana att slösa bort si
na pengar på flickorna i handboll, bandy
och fotboll. Och tack för det!
Fattiga Joacim
(utanför alla listor)

Konsul CARL PETRI i Växjö har in
gått som ständig medlem i Djurgårdens
IF. Gjorde det på sin 80-årsdag.

Bonde i Djurgården Ett olympiskt öde Från vår oroliga bobvärld
kan ordna OS medalj med polishäst och

Tycker ni som jag så ger vi lantbruka
ren på Svartsjölandet, Carl-Eriksson och
hans kälkåkare — alla är de djurgårda
re — en blomma för extra gott arbete i
bobbanan i Sapporo.
Dessa fyra blåränder i tävlingarnas
rysligaste åk har överträffat sig själva
och det är en egenskap som varit mindre
allmänt förekommande i årets svenska
förtrupp.
Kvartetten skiljer sig angenämt och
tacksamt från mängden.
Kalla gärna dessa ekare hurtfriska,
snacksaliga fackidioter eller vad du vill.
De slipar i alla fall tålmodigt sina me
dar tre timmar om dagen för nöjet att
åka knappa tre minuter sammanlagt.
De har ingen bana i Svedala att träna
eller tävla i. På sitt sätt är de hemlösa.
För att odla sin hobby måste de flacka
runt i Mellaneuropa praktiskt taget hela
säsongen och när den är slut då är plån
böckerna tomma.
I Sapporo har det gått mycket bra,
bättre än på länge. Inte sedan VM 1961
(trea) har de nått en finare placering.
Inför hotet att hamna på femte plats
samlade sig kvartetten till ett jättebra
finalåk och som fjärde lag har det en
dast de stora bobnationerna framför sig.
Med en ny kälke och en gnutta flax
kan det bli medalj nästa år.
(DN)

RISHÖG ELLER BOB
Vår bobåkande kvartett är värd en
extra honnör. Inte nog med att man nu
på allvar blandar sig i världseliten, man
kör dessutom med en fyrmannabob som
egentligen är ett ganska bedrövligt ka
pitel, enligt expertisen nästan rena ris
högen i jämförelse med de ultramoderna
åk som för-OS-eliten i övrigt håller sig
med.
Endast Tyskland I, Italien II och
Schweiz I ligger med dubbelförstärkta
bobbar före svenskarna, som med
sin fyra år gamla ”kälke” inför avslut
ningsdagens två åk med tre tiondelar
förpassat själva Italien I till femte plats.
Men det är friska gossar i det svenska
bobgänget. Inga speciella materialpeng
ar har man fått vare sig från olympiska
kommittén eller RF — boben är grab
barnas egen. Att den står rycken trots
de oerhört hårda smällarna i för-OS-
backen kan betraktas som ett rent under.
Med glimten i ögonvrån säger den sven
ska fyrans kapten, stockholmaren Carl
Erik Eriksson, f. d. jaktflygare, så här:
— Jag har ett gäng som håller i var
sin bit, så att inte boben trillar i små
smulor . . .
(Sv. D.)

båtben!
När den svenska olympiska truppen
stack i väg till äventyren i Sapporo i
Japan blev en svensk mästare i Djurgår
den kvar på plattan, medan hans kamra
ter klättrade upp i planet. Olympiska
olycksöden har det alltid förekommit, så
vår man, Leif Johansson, fick trösta sig
med att han inte var ensam i historisk
tid om att just på själva tröskeln snava
och gå miste om en drömresa.
Leif, som ingick i 4-mannabobben året
innan i Sapporo och nu hade upphöjts
till olympisk dignitet, var en av de mest
givna i truppen. Men så kastades han
ur sadeln från den häst, som han i egen
skap av polisryttare var god vän med
och aldrig haft några besvär med. Han
hade visserligen tidigare kastats i bac
ken men aldrig med några skavanker
som följd. Nu ville emellertid ödet att
han skulle få ena handen under hästen
och i kläm mot marken bröts armen sön
der. Båtbenet — samma elände som
”Tumba” hade att dras med på sin tid
— kraschade och gjorde slut på den
olympiska drömmen. Månader av sjuk
skrivning och ingen träning samt ovan
på allt detta ett adjö och lycka till för
de ”överlevande” i bob-truppen! Han
vinkade adjö med den friska handen, den
andra låg i bandage.
Leif Johanssons plats på den olym
piska kälken togs av en annan polis,
Thomas Gustafsson från Blackebergs
BC, och han hann köras in rätt hyggligt
i den övriga besättningen.
Men varför skall båtben spöka för oss
i Djurgården . . .

Det märkligaste som jag upplevt i
samband med olympisk idrott rör sig
kring våra fyra djurgårdare i bobsleigh,
vilka skaffade sig och vårt land ovansk
lig ära genom att i de förolympiska vin
terspelen i Sapporo 1971 belägga en 4:e
plats före bl.a. Italiens berömda lag 1.
I detta läge fick de besked, att de kun
de känna sig givna inför de riktiga olym
piska spelen 1972, och därmed trodde
man att den svenska bobsleighvärlden
skulle jubla. Och göra allt för att ge än
nu mer råg i ryggen åt dessa fyra män.
Men ingalunda.
En herre i bobförb
undet — visserligen
en underordnad herre — tyckte att olym
piska kommittén gjort något alldeles to
kigt med sin betygsättning och försökte
bevisa, att Djurgårdens fyra skulle pla
cerat sig på ungefär 18:e plats, om det
gällt åkning i VM. Så den prestationen
var inte mycket värd, det måste finnas
bättre åkare på andra håll i Sverige
med större resurser. Så inte var det myc
ket att skicka i väg till olympiska vin
terspel, dom där djurgårdarna. Tyckte
den här mannen, som samtidigt påpeka
de att hans pappa blivit svensk mästare
i fotboll i Djurgården.
(Inom olympiska kommittén lät man
sig naturligtvis inte påverkas av sådana
virriga tankar.)
Kalle L.
Hos AIK har man en framstående
målvakt i ishockey vid namn ”Honken”.
Vi i Djurgården tycker att vår målvakt
Peder Nilsson är lika bra. Och snygga
re. Tycker flickorna i damsektionen.

Man talar om erfarenhet men vad är
detta annat än ett sammanfattande ord
för under många år gjorda misstag.

Den förolympiska truppen
till Sapporo 1971 blev i stort
sett densamma till Sapporo
1972. Här fotograferad vid
förra avresan från Stock
holm med från vänster: Jan
Nilsson (rodel) samt de fy
ra Djurgårdsåkarna Carl-
Erik Eriksson, Leif Johans
son, Jan Johansson och
Tom Mentzer.
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De gamla protokollen kan berätta
Silkesnöre från Förbundet j proffsdebut . . .
När han blev ordförande i Djurgården var han bara vanlig löjtnant. Nu är han
överste-löjtnant. Och hedersordförande hos oss. Det gäller alltså Nocke Nordenskjöld.
I ett protokoll från årsmötet den 12 mars 1928 på Tattersall läser man att ord
förande N. A. Hedjerson avsagt sig och själv föreslagit löjtnanten. ”Nocke” valdes
med acklamation och stannade sedan i åtskilliga år.
Det har sina poänger att läsa gamla protokoll. Vi har tittat lite i Överstyrelsens
protokollspärm 1926—28. Därvid har vi hittat följande händelser (kommentar av i
dag inom parentes):
Bistra tider: 11/1 1926 beslöts snarast inbjuda Öfverstyrelsen jämte ett antal in
tresserade medlemmar till diskussion angående reorganisation af ett A-lag i fotboll.
(Närmare har Djurgården väl aldrig varit att lägga av med fotbollen! Tydligen ett
givande möte, ty man fick ihop ett A-lag).

Beslöts kalla de nyblifna svenska mäs
tarna i ishockey till ständiga medlemmar
under förutsättning att de betalat sina
årsavgifter t.o.m. 1925. Undersökningen
ledde så småningom till att följande blev
ständiga medlemmar: Ruben Allinger,
Folke Andersson, Sune Andersson, Wil
helm Arve, Ernst Carlberg, Nils ”Demp
sey” Johansson, Erik Lindgren, Walter
Söderman.
Samtidigt blev tre boxare ständiga
medlemmar såsom svenska mästare: Os
car Kjällander, Nils Ramm och ”Gurra
Magnus” Magnusson. Det var killar, som
kunde nypa till.
☆

Beslöts ge fotbollssektionen order att
utlysa årsmöte. Sedan detta skett och
styrelsen valts godkändes att A-laget i
fotboll i fortsättningen skulle sortera un
der sektionsstyrelsen. Tidigare ledde
Öfverstyrelsen A-laget. (Kanske något
att fundera på i detta nådens år 1972...)
20 KR. TILL REKLAMCHEF I
FOTBOLL
2 april 1926: fotbollssektionens anhål
lan om att få inköpa 1 dussin tröjor och
1 dussin par strumpor beviljades. (Nu
lär fotbollsstyrelsen inte vara lika un
derdånig och be Överstyrelsen om något
annat än att få alla gamla skulder betal
da ur huvudkassan .. .)

På förfrågan från Svenska Fotbolls
förbundet beslöts att bidraga med 20
kronor till arvode åt reklamchef för öst
svenska serien. (Senast man hörde om
en reklamchef från Fotbollförbundet för
ett par år sedan, kostade han ungefär
70.000 kronor utan att han gjorde någon
direkt reklam för matcherna i serien).
☆
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Uppdrogs åt ledaren för A-laget i fot
boll att själf afgöra, när han ansåge
massage för spelarne af behofvet påkal
lad. (Nu lär Putte Asp ge massage åt
alla som vill hal).
☆
En framställning från ledaren för ju
niorlaget om utbekommande af lilla di
plomet till spelarne för segern i junior
serien afböjdes. (Hårda bud, inget slö
seri . . .)
UTESLUTNA...

Med anledning av inrapporterade an
märkningar mot otillbörligt uppträdande
inom Tranebergs Idrottspark af medlem
marna (i protokollet namngives dessa
tre men de slipper att skylta här), var
av X. X. under särskilt försvårande om
ständigheter beslöts att ur föreningen
utesluta X. X. Beslutet var enhälligt.
(Det rörde sig om tre spelare, som sor
terade under beteckningen ”Sanslösa
gänget”. Senare överklagade en medlem
och tydligen hans polare beslutet).

GAMLA DJURGÅRDARE ...

(Så tror vår yngste tecknare att de
gamla djurgårdarna tillbringar sin tid.
Vi bad en av dessa kontra med att rita
hur Gamla Djurgårdare ser på dagens
unga Djurgårdsfrön. Det blev en teck
ning av en kille, som låg vid sin mam
mas bröst och dom var så snygga, att
censuren stoppade konstverket.. .)

årsjubileum med att höja siffran till 20,
varmed ytterligare fyra medlemmar kom
i fråga.

NEJ I VASALOPPET
En hemställan från medlemmen Karl
Lind att på föreningens bekostnad få
representera i Vasaloppet afslogs. (Hår
da bud, men Kalle hade nog aldrig kun
nat hota de stora kanonerna om segern)!
☆

Beslöts ge bandysektionen ersättning
för den middag om afätits efter segern
i DM-finalen. Dock skulle 15 kr. avgå
som sektionen fått av förbundet. Dess
utom skulle ekonomin bli bättre, innan
anslaget kunde betalas.

FRIPLÅTAR I KVALET
HEDERSMÄRKET

1 febr. 1927: Beslöts ändra på bestäm
melserna för hedersmärkets utdelande
(tidigare hade alla som fått märket nå
gon slags förening, som bestämde vilka
som skulle bli nya innehavare av mär
ket). Beslutet blev att märket ”tilldelas
medlem genom beslut af Öfverstyrelsen,
till hvilken sektionsstyrelserna äga att
senast en (1) månad före årsmötet in
komma med förslag å nya märkesinne
hafvare”.
22 febr. 1927: Beslöts tilldela 16 perso
ner märket, bland dessa: Oscar Kjällan
der, Nils Ramm, Ragnar Rosberg, Har
ry Wolff. Beslöts att fira märkets 20-

31 maj 1927: Uppdrogs åt sekretera
ren att i Stadion söka erhålla fribiljetter
för ÖS:s medlemmar till kvalificerings
matchen Djurgården—City. (Bussigt att
styrelsen skulle få chansen gratis se A-
laget vinna kvalet och gå till allsven
skan).
☆

Med anledning af att ett enigt önske
mål försports från spelarhåll beslöts till
dela A-lagets målvakt Richard Anders
son lilla diplomet som erkänsla för utom
ordentliga insatser i matcherna mot Ci
ty. (Det var målvakten, ”Parris” kallad,
som räddade Djurgården till allsvenskan,

så nog var han värd lilla diplomet. I
dag hade det blivit kanske rentav stora
diplomet...).

Ur en 80-årig ordförandehistoria

2 aug. 1927: Beslöts att till matchen
mot Göteborgs-Kamraterna anskaffa ett
nytt reservställ fotbollströjor, förslags
vis av ljus gräsgrön kulör. (Tydligen
hade man inget skönhetsråd på den ti
den . ..).
☆
Beslöts att damsektionen skulle få till
stånd hålla föreningsmästerskapstäv
lingar i allmän idrott på Traneberg. (Det
skulle damsektionen få tillstånd till i
dag också bara dom hade några tävlande
i branschen . ..).
☆

Beslöts att kortspel under inga som
helst förhållanden skulle få förekomma
inom Tranebergs Idrottsparks område.
Var och en av ÖS:s medlemmar anmo
dades att noga kontrollera att denna be
stämmelse icke överträffades. (Vem i
dagens ÖS skulle vilja säga ett muck,
när fotbollsgrabbarna sitter och lirar
kort i fåtöljerna på Stadion . . .).
PROFFSFOTBOLLENS DEBUT...
2 dec. 1927: Föredrogs en skrivelse
från Svenska Fotbollförbundet med an
hållan om att föreningen måtte skilja
X. X. (gällde lagledaren m.m. för A-la
get) från arbetet inom fotbollssektionen
med anledning av att han förmenades
ha lämnat förbundet oriktiga uppgifter
vid en undersökning beträffande spelar
nas amatörskap.
Sedan X. X. förklarat sitt handlings
sätt, anhöll han själv få bli befriad från
sina uppdrag, vilket beviljades. Upp
drogs åt sekreteraren underrätta förbun
det om X. X.:s självmanade avgång.
(Det var den tidens första proffsbråk
med för mycket kosing till vissa lira
re ...).
☆

Erbjöds hr Ragnar Rosberg att t.v.
tjänstgöra som föreningens boxnings
tränare. Senare beslöts avlöna honom
med 100 kr. i månaden. (Han överlev
de...).
ONT OM PENGAR
Sedan ”Nocke” utsetts till lagledare
för A-laget fanns det bekymmer. Man
läser att det var nödvändigt söka hos
Fotbollsförbundet upplåna medel för
resan till allsvenska matchen i Lands
krona. (Nära att ge walk-over alltså,
men pengar kom fram).

Ordförandena har kommit och gått i var förening. I allmänhet efter en läng och
allmänt vitsordad energisk och framgångsrik tjänst men i några fall efter en kort
period. Bland dem, som verkade längst pä ordförandestolen, finns dessa tvä
gossar, vilka också får illustrera slutet pä en epok. Bilden är tagen i samband med
det att Sven Larsson avgick efter över 10 år vid rodret och därvid avtackades av
hedersordföranden Nocke Nordenskjöld. Han var föreningens ordförande under
epoken närmast före ”Tattar-Lasse” och kom frän den militära banan. Just då
stod idrotten vid en skiljegräns. Ordning och reda var militärernas rättesnöre för
verksamheten. Skiljegränsen betydde att idrotten hade fått en definitivt ekonomisk,
affärsbetonad sida. Därmed behövdes en modern affärskunnig direktör i ledning
en. ”Tattar-Lasse” hämtades från Tattersall och slet sedan i över 10 år för att få
någon stil på rörelsen. Han lyckades föra arvet vidare. Liksom alla våra presiden
ter, vilka kommit och gått och med mer eller mindre historiska resultat skaffat
sig en hedersplats i föreningens 80-åriga historia.
8 okt. 1928: En fotbollsspelare i A-la
get hade gått illa åt en järnvägsvagn
och Djurgården hade härför till SJ måst
betala kr. 18:23. ”Beslöts att av X. X. ut
kräva nämnda belopp.” (Det lyckades
aldrig... Den vildsinte spelaren kallades
också i protokollet för förre medlemmen
X. X.).
8 nov. 1928: Beslöts slopa föreningens
större hedersmärke och antaga det mind
re som officiellt hedersmärke. (Detta
större märke, stort som en Vasa-trissa,
är det numera visst bara ”Nocke” som
kan visa upp).
☆

Gavs ishockeysektionen anslag för in
köp av 20 st. klubbor (5 kr. pr st.) samt
för resa till seriematch i Södertälje 50
kr. (Inget slöseri här trots att Lasse
Lindgren ännu inte var uppfunnen . . .).
☆

Säg sedan att protokoll inte kan be
rätta mycket av historia.
K. L.
KLOKT SAGT

Ett sätt att rädda ansiktet är att hålla
den nedre delen stängd.

II
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Mozart och Beethoven
Toni Durans guldskivor

Fåglalåt

Visserligen har Antonio Duran varit med i svensk fotboll i 16 år nu, men ändå är
han på något sätt mannen för dagen.
Efter åtta år i MFF med fyra guld, tre silver och en niondeplats säger han tack
och farväl till skåningarna. Nästa år lyser den lille 70-kilosmannens blanka flint
från Djurgårdens ledarbänk.
Det är i många avseenden en annorlunda människa som nu blir stockholmare,
denne svenske spanjor.
Egentligen är han inte ens spanjor. Han är född i en liten by — för 47 år sedan
— utanför Barcelona i Katalonien, och det är nästan ett land för sig med eget språk
och egen stolthet. Ännu i denna dag efter 36 år hemifrån talar hans gamla mor
spanska med stark katalansk brytning skriver i en avskedsartikel Claes Sturm i DN
och berättar vidare så här om vår tränare av årsmodell 1972:
Själv är han uppvuxen på Teneriffa,
en av Kanarieöarna. Icke heller där ta
lar man ren spanska utan en sydameri
kansk variant. När Toni — det enda
namn som spelarna använder om och till
honom — som 22-åring kom till Madrid
och mästarlaget Atletico Madrid frågade
alla spanjorer varifrån i Sydamerika han
kom.
Han var annorlunda också på ett an
nat sätt.
När vi svenskar kommer till pensions
dags hägrar för många av oss Kanarie
öarna med ständig sol och sommar som
en dröm.
När Toni 32 år gammal ”pensionera
des” från spansk toppfotboll, då i Ovie
do, var det inte Teneriffa och de tre brö
derna där han längtade till. Hans dröm
var — Sverige.
KOMPIS MED GARVIS
Detta rena land med dess ordnade för
hållanden och stora möjligheter.
Den uppfattningen har han fortfaran
de. Den knäcktes inte ens av den chock
artade upplevelse det ändå måste ha va
rit för honom att stiga ut i Timrå i 30
graders kyla en vinterdag 1955.
Anledningen att han hamnade där var
delvis Ulla, ”vackra svenska flika” från
Falköping som rest till Madrid för att
stanna ett år men blev där i fem.
Till Atletico Madrid kom nämligen
året efter Toni en linhårig fotbollsspelare
från AIK, Garvis Carlsson och med ho
nom tre barn och barnsköterskan Ulla.
Garvis och Toni bodde grannar, hade
sällskap till träningen, träffades på fri
tid. Familjen Carlsson tog hand om To
ni och så gick det som det gick. Toni
började lära svenska, åkte till Sverige på
somrarna, gifte sig i Stockholm — ja,
nu kanske ni förstår vad som färgade
hans dröm om Sverige.
Att det blev just Timrå berodde på
Ullas icke helt okände kusin Eje Lind

ström. Det är han som har äran av att
Toni blev den store guldtränaren.
När Toni kom hit var det ingalunda för
att bli fotbollstränare. Visst hade han
ett brinnande fotbollsintresse och visst
hade han lärt mycket om träning av att
själv träna under t.ex. Herrera, den kan
ske störste av alla tränare.
Men det fanns mycket annat i Tonis
då inte fullt så kala huvud. Om man ta
lade om stora danska med honom då,
så var det inte om Knud Lundberg utan
om Kirkegaard, de stora ryssarna var
inte Jasjin och Netto utan Dostojevski
och Tolstoj.
Den fotbollsfria tiden i Madrid hade
han använt till att läsa alla de stora klas
sikerna: Balzac, Dante, Voltaire och så
spanjorerna förstås.
Han återvänder till dem ännu, men
mera sällan.
— Man kan inte läsa t.ex. Dostojevski
och lägga honom ifrån sig som man gör
med en deckare. Man har kvar proble
men, man tänker på dem, argumenterar
mot dem, funderar kring dem och det
går inte när man arbetar med ett fot
bollslag. Då måste man hela tiden syssla
med de problemen, analysera varför det
gick så, vad vi gjorde för fel då, planera
för nästa träning, fundera över nästa
match.
Därför har de stora böckerna avlösts
av de stora skivorna: Mozart, Beetho
ven, Chopin. De finns med i flyttlasset
till Stockholm.
KÄNNER SIG SOM SVENSK
Men det var det här med fotbollsträ
ning. Som gammal proffsspelare kan du
väl hjälpa oss, sa Eje Lindström. ”Oss”,
det var Wifsta Östrand i botten på div.
II.
Toni trotsade den norrländska kylan,
laget vann åtta vårmatcher och gick sen
till div. II. Toni till Sandviken, sen till
Åtvidaberg och sen till MFF.

Ett par fåglar viskar i vårt öra, att
Hasse Jeppsson, en gång i tiden stor
center i vår fotboll, är på gång tillbaka
till Sverige. Han har sedan gammalt
ett löfte till Djurgården att hjälpa oss
med ekonomin. ”Något ska de bli” —
så sa Hasse, när han skrev ett fett
proffskontrakt och tillfrågades om han
inte skulle vilja ge Djurgården en liten
skärv.
Andra fåglar viskar, att det skall bli
svårt att få friplåtar till våra matcher.
Alla de, som tycker att något måste
göras för att bättra på föreningens eko
nomi, har lovat att gå raka vägen till
vändkorsen vid matcherna i stället för
att köa vid friplåtsgrindarna.
Alla bäckar små . . .

Fyra barn, två pojkar och två flickor,
har han och Ulla fått. De är svenska
medborgare men ändå litet spanska.
Själv är Toni ännu spansk medborgare
men känner sig som svensk och har bli
vit alltmer hemma med det språket ef
terhand som barnen gått i skolan: ”Pap
pa har noga läst igenom deras böcker i
svenska i tur och ordning”.
Det är bara en sak han inte lärt sig:
Att pluralis av ”du” heter ”ni”.
Så därför kommer det nu att eka över
Djurgårdens träningspass: ”Du grabbar,
kör hårdare”.
Ty hårt blir det. Toni är ingen sorglös
spansk muntergök med smattrande kas
tanjetter. För honom är fotboll en all
varlig sak, lika allvarlig som Dostojev
ski och Kirkegaard.
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Vinst- och förlusträkning 1/7 1970-30/61971
Bandy
Bordtennis
Bowling
Boxning
Brottning
Curling
Cykel
Damsektion
Fotboll
Fäktning
Handboll
Ishockey
Konståkning
Orientering
Skidor
Slalom
ÖS

Intäkter:
.—
41.006: 25
20.217: 26
15.613: 12
23.230: 95
5.620: —
6.267: 51
12.036: 73
968.940: 45
18.444: 04
4.561: 30
612.562: 28
89.555: 15
2.842: 01
1.792: —
2.036: —
141.305 : 09

Kostnader:

1.966.030: 54

1.755.763: 45
210.267: 09

248.020: 62

37.753: 53
210.267: 09

1.966.030: 54

1.966.030: 54

248.020: 62

248.020: 62

Årets överskott

Summa kronor

11.701:
29.589:
23.826:
11.129:
25.373:
4.806:
8.965:
12.796:
927.120:
18.740:
12.894:
547.583:
71.835:
2.410:
2.882:
9.160:
34.949:

01
41
90
60
12
44
22
29
86
49
03
17
02
59
20
06
04

Vinst:

Förlust:
11.701: 01

11.417: 24
3.609: 64

4.483: 52
2.142: 17
813: 56
2.697: 71
759: 56

41.819: 59
296: 45
8.332: 73

64.979: 11
17.720: 13
413: 42

1.090: 20
7.124: 06

106.356: 05

Därutöver har från ÖS utbetalts anslag till:
Bandy ................................................................................................................................ 7.006: 73
Fäktning .........................................................................................................................
180: —
Handboll ......................................................................................................................... 12.500: —
Orientering ..................................................................................................................... 1.100: —
Slalom .............................................................................................................................. 8.000: —

Summa kronor 28.786: 73
BALANSRÄKNING DEN 30/6 1970

Skulder:

Det glömmer man aldrig!
När vi första gången i modern tid och
efter åratal av prövningar äntligen kun
de vinna över AIK i en allsvensk fot
bollsmatch levererade Sven Tumba dra
matiken. Ännu i matchens sista minut
var det en öppen historia. Då stormade
Tumba fram på vänstersidan och hans
kanonkula susade in i AIK:s nätmaskor.
2—1 för Djurgården. Vilken dag — suc
kade vi alla. Dagen var förresten en fre
dag, den 29 maj 1956.
Sedan isen därmed var bruten följde
andra och större segrar i våra möten
med AIK och det började t.o.m. talas om
att AIK fått komplex och inte kunde
göra sig rättvisa i derbyna mot arvfien
den. I sista höstmatchen bjöd vi emel
lertid på ett segermål för att få AIK att
'inte definitivt tvivla på tillvaron . ..
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Diverse skulder ................... 566.412: 80
Inteckningsskulder ............... 20.350: —
Ungdomsfonden.....................
416: —
Ständiga medlemmars fond 19.900: —
Balanserade vinst
medel ............. 406.419: 89
./. årets under
skott ........ ./. 80.485: 82 325.934: 07

Kronor 933.012: 87

Tillgångar:
Inventarier och priser ....
1: —
Reverser och övr. fordr......... 640.966: —
Bostadsrätter .......................... 33.050: —
Kassa, bank och postgiro:
Bordtennis . . . . 10.894: 10
Bowling ........ . 6.179: 16
Boxning........
309: 96
Brottning . . . . . 11.463: 97
Curling ........ . 1.568: 64
Cykel ............. . 4.804 : 84
Damsektion . . . 2.787: 29
Fotboll........... . 50.122: 84
Fäktning . . . . . 4.606: 84
2: 68
Handboll . . . .
Ishockey .... . 58.688: 15
Konståkning . . 16.798: 57
Orientering . . . 2.146: 17
Skidor ........... . 4.839: 60
ÖS.................... . 83.783: 06 258.995: 87

Kronor 933.012: 87

Har Du betalt medlemsavgiften i Djurgården?

Ny man på kansliet

Så var det förr . . .
Den dåliga disciplinen häromåret hos Tre Kronor var ju vad som kom Arne Ström
berg att ta bladet från munnen i Schweiz. Sedan dess har det kommit ytterligare be
sked om att skärpningen här och var hos diverse storlirare, antingen det handlar
om fotboll, ishockey, bandy eller handboll är rätt måttlig. De har blivit för mycket
”kungar” och låter inte köra med sig i onödan. Helst skulle de tydligen vilja nöja
sig med att ”ställa ut skorna på planen” och sedan hämta poäng och kosing utan att
ha blivit ens svettiga. Välfärdssamhällets följder, säger Arne Strömberg, och histo
riskt får han nu av en minnesgod man tillfälle till jämförelser hur det var förr i
tiden.

— Jag minns hur det var inför lands
kampen i fotboll mot Danmark 1917 i
Köpenhamn berättar John Theorin. Då
var det rejäla besked till spelarna. Jag
citerar gärna legendariske Hugo Levin,
en av de stora i svensk fotboll och arbe
tande i Göteborg, som gav spelarna des
sa order:
Då Ni erhållit det hedrande uppdraget
att representera Sverige vid federations
matchen i Köpenhamn den 2 Juni, vill
jag härmed begagna tillfället att göra
några erinringar. Hvad det betyder att
ha blifvit just den som bland alla lan
dets bollspelare fått detta uppdrag kan
ske ingen af Eder längre fäster sig vid.
Tänk Er in i saken på samma sätt så
som då Ni första gången fingo packa
kappsäckarna för att resa ut och se
världen. Försök att förnimma samma
glädjekänsla än en gång. Ty den färd vi
nu ha framför oss den har ännu mycket
mera av tjusning i sig. En framgång
återstår ännu för svensk idrott att vinna.
Och det är segern i en federationsmatch

i Köpenhamn. N u är denna match lika
lätt att vinna som att förlora. Det be
ror endast på om enhvar har den verk
ligt starka viljan till seger. I så fall äro
de kraf som ställas på Eder lätta att
fylla. De äro
l:a Ingen sprit före den 2 juni
2:a Hälften så mycket cigaretter som
annars
3:e I säng senast kl. 10 em.
4:e Att hvar och en gör sitt bästa och
försöker ta ut så mycket som möjligt af
sig själf i de matcher som återstå
5:e Ingen punsch.
Ni kallas samtidigt att spela en trä
ningsmatch å Ullevi den 22 ds och en å
Walhalla den 28 ds.
Allt beror nu på om Ni kunna låta bli
att dricka kaffe och punsch efter de
matcher vi skola spela före den 2 Juni.
Om Ni sköta Eder så kunna vi lyckas
denna gång. Och göra vi det så har Ni
mitt ord på att ingen skall behöfva ång
ra sig. Jag vågar påstå, att ingen an
strängning från min sida skall saknas

Efter att på sin ålders höst ha haft det
lugnt några år måste Ragge Rosberg
plötsligt kasta sig i selen igen. Vi be
hövde en man, som åtminstone kunde
svara på telefon i Stadiontornet, och när
Ragge fick anbudet, var han inte sen
att ställa sig till förfogande. Han fick
mycket mer att göra än att svara på te
lefon och hålla kafferep med städerskan.
Det kom massor med nya medlemmar,
som ville ha sina kort, och det kom myc
ket annat, som krävde tid och intresse.
Ragge med sina 70 år körde hårt och
hoppades naturligtvis på avlösning.
Sådan kom när de kommunala myn
digheterna började ge de idogast arbe
tande allroundklubbarna bidrag till kon
sulentverksamhet. Då fick även Djurgår
den lite extra rörelsekapital och kunde
annonsera ut en tjänst på kansliet. Det
blev Sture Danielsson, som fick uppdra
get. Efter utbildning på Påhlmans Han
delsinstitut i 3 år klev han upp för vår
vindeltrappa och satte sig på kanslisto
len. Denna knakade och brakade, och
snart upptäckte Sture även att kansliet
i övrigt alltför mycket påminde om
Nordiska Muséets husgerådskammare.
En och annan ny möbel behövdes. Städ
ning behövdes. Skrivmaskinen måste
rundsmörjas. Gamla historiska arkiv
kunde bäras upp på Stadions vind. Till
sist blev lokalerna beboeliga.
Och nu är det alltså Sture Danielsson,
som svarar på vår telefon och som håller
reda på det mesta.
OM TUMMAR I LULEÅ

Balansräkning den 30/6 1971
Skulder:

Diverse skulder ...................
Ungdomsfonden...................
Ständiga medlemmars fond
Balanserade vinst
medel ........... 320.834: 07
Årets över
skott ............. 210.267: 09

560.459: 56
416: —
25.000: —

531.101: 16

Kronor 1.116.976: 72

Tillgångar:
Inventarier och priser........
Reverser och övr. fordr. . . .
Bostadsrätter . .
Kassa, bank och postgiro:

Bordtennis . . 22.551: 34
Bowling ....
2.569: 52
Boxning ....
4.793: 48
Brottning . . .
9.321: 80
Curling........
2.382: 20
Cykel ...........
2.107: 13
Damsektion .
2.027: 73
Fotboll ......... 156.076: 89
Fäktning . . .
6.080: 39
Handboll . . .
4.169: 95
Ishockey . . . 81.667: 26
Konståkning 34.518: 70
Orientering .
2.577: 59
Skidor .........
434: 40
Slalom .........
804: 22
ÖS ................. 129.529: 62

1: —
622.313: 50
33.050: —

Tord Karlsson i radio lördag morgon
2.10.71 i Sveriges radio i programmet
”musik för fullvuxna”:
”Och så uppmanar jag igen att det är
tummarna ni ska hålla för IFK Luleås
lag i fotboll, inte knytnävarna.
(Detta med anledning av att Luleås
spelare gått fram med knytnävarna mot
Örgryte i matchen i Luleå och bidragit
till det publikupplopp med lynchstäm
ning som följde mot domaren, då han
tvingades utvisa slagskämpen).
för att i händelse af seger göra denna
match till ett minne för lifvet för hvar
je deltagare.
Under förhoppning om att hvarje man
skall uppbjuda sitt yttersta för att göra
sin plikt, tecknar jag
Eder

HUGO LEVIN

461.612: 22

Kronor 1.116.976: 72

(Året skrevs som sagt 1917 — kanske
något för dagens landslagsspelare att
fundera över).
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Pensioner
till lirarna?
Aftonbladet visar i ord och bild två
lyxvillor i kvartmiljonklassen samt be
rättar att här skall Thomas Nordahl och
Ove Kindvall fördriva sin tid, när de
inom kort återvänder till Sverige och
blir amatörspelare i Örebro och Norrkö
ping. Samtidigt berättar Dagens Nyheter
att de allsvenska spelarna borde få någon
form av pension för att de inte skall allt
för mycket behöva rubba på sina cirklar
då de en gång måste lägga fotbollen på
hyllan och bli vanliga knegare.
Det är förre Djurgårdskaptenen ”Cac
ka” Anderssons idé detta med pension,
men han begär inte att klubbarna skall
betala denna pension. I stället tänker sig
”Cacka”, att spelarna skall låta en del
av sina arvoden stå inne för att placeras
i pensionsförsäkringar. Därmed skulle
de ha en något större kaka att knapra
på, när de är slut som fotbollsspelare och
inte har något extraknäck på 10—
25 000 kronor pr år att dryga ut den van
liga lönen med.
Det verkar allt tveksammare om det
lönar sig att spela fotboll. Visserligen
drunknar man i guld under den aktiva
tiden och hamnar i lyxvillor, men sedan
kommer den grå vardagen med alla
omställningsbesvär. Nu gäller det för
modligen bara ett litet fåtal spelare,
som har så dåliga rådgivare inom sina
respektive klubbar, att de inte ”sätter
undan” extraknäckspengarna för kom
mande behov.
Djurgården håller sig också med en
särskild målvaktstränare, Arne Arvids
son, som Knivsta tänkte få loss för att
hoppa in i nödens stund som målvakt.
Men Sirius, dit Arne gick som guldmål
vakt för 4—5 år sedan, ville ha betalt
för övergången. Man påpekade att Djur
gården fick en hacka för honom vid över
gången till Sirius och att en motsvaran
de hacka borde komma ifråga om han
skall gå tillbaka. Djurgården menade
dock att Sirius fick en målvakt på höj
den av sin förmåga och då värd stora
slantar, medan Djurgården nu bara ville
ha tillbaka en motionär. Litet ATP-
slantar tyckte man kunde ha räckt...
Och därmed blev ”Arvid” officiellt
kvar hos Sirius fast han tränar hos Djur
gården och där har gjort Björn Alkeby
till ”årets målvakt”.

Nu kommer damfotbollen
Är Agneta P. en ”man” för VM-laget?
Nu kommer damfotbollen på allvar. Redan har ett VM hållits i Brasilien, varvid
Danmark blev världsmästare efter att ha spelat final inför 70.000 åskådare. Vad
kosing de måste ha fört med sig hem! Det var vår första fundering och vi gladdes
med den danska statskassan. Men sällan ... de fick ingen kosing med sig hem, åter
vände i stället fattigare än när de på insamlade medel reste i väg, och det blev
naturligtvis jämmer och elände mitt i all glädjen över att vara världsmästare. Nu
var det visserligen ett inofficiellt VM, men man tycker väl i alla fall att den danska
segern varit värd att ersättas med någon klingande valuta.

Även på svensk sida är damfotbollen
än så länge ingen riktig guldgruva. Mat
cherna får mest tjänstgöra som utfyllnad
vid ”riktiga” matcher, men det kanske
inte dröjer så länge förrän det blir upp
skattning efter förtjänst.
Därmed raskt över till Djurgårdens
damfotboll. Vi har ett starkt lag, som
vid åtskilliga tillfällen övertygat publi
ken på Råsunda om en förmåga långt
över skämtstadiet. Hårda bandage och
ibland något av järnkaminer.

☆

— Om 5 år kommer damfotbollen att
dominera svensk idrott. En lavinartad ut
veckling är på gång. Vi kan inte ge
plats för alla som vill kicka boll. Visser
ligen inbillar sig väl tjejerna inte att bli
i klass med de manliga kollegorna, men
de kommer att spela med liv och lust och
inte vara ute efter kosing. Nöjet att spe
la boll är enormt överlägset nöje att sit
ta hemma och virka grytlappar.
(Inpass från Djurgårdarens redaktion:
När stickade du en grytlapp sist, Ag
neta, Yvonne, Siw och Stina?)

☆
Självförtroendet är enormt. Så enormt
att man kastade i väg en utmaning till
Stockholms sportjournalister. Dubbelt
syfte: dels för att få dessa att upptäcka
vad damfotboll är för något, dels för att
visa att de spelar bättre än de skrivande
experterna.
Det är ett år sedan det stora slaget
ägde rum på Kärrtorps idrottsplats. Våra
små kvinnliga liv visade sig vara ute
något för tidigt. Sportjournalisterna var
måna om sitt anseende och klämde i
med så fräna metoder i närkamperna,
att det var åtskilligt som gick snett för
Agneta Pettersson och hennes medsyst
rar. När därtill domaren var mutad och
inte gav våra flickor de straffsparkar de
skulle haft så blev det ingen dröm
kväll.
Men visst gladde Agneta med att några
gånger ”dra” DN:s ”Bobby” och sedan
vissla raka vägen mot målet och visst
blev en del av de andra inte fullt så gent
lemannaliknande redaktörerna överspe
lade i liret ute på öppna fält för att dock
sedan komma rusande med mord i blic
ken och skrämma våra tjejer.
Slutet på visan: en orättvis seger för
manfolket. Nästa gång skall vi ha en
flicka, som dömer efter regelboken, tyck
te de våra och bad att få återkomma.
Typiskt för dagens manssamhälle är
att efter slaget blev lagets manlige då
varande tränare Claes Bergwall inter
vjuad. Inte den kvinnliga lagkaptenen.
Men strunt i det. Så här hette det i in
tervjun:

Om vi är rädda för skador på rasbe
nen? Onej, redaktörn. Visst kan ens
spiror ibland likna en färgkarta från
Nordström och Sjögren (gratisreklam!),
men då är man värre utsatt i handboll,
som vi spelar vintertid. Där får man lätt
motståndarens tumme i ett öga med en
vacker blåtira som följd.

☆
Fotboll är roligare för att där går ut
vecklingen snabbare. I början kunde vi
inte ”tänka fotboll”, alla sprang som en
skock får efter bollen, ingen höll sin
plats och allt var en enda äggröra. Nu
vet alla sin uppgift. Vi kan 4—2—4 och
sånt där. Tekniken är hygglig och vissa
flickor kan även ta ner en boll med
bröstet (eller brösten om det låter roliga
re).
Några av flickorna har dynamit i
fötterna, några är mjukare och gör un
dandribblingar och dragningar.

☆
Spelaridolen för de flesta heter — Bos
se Larsson i Malmö FF. Beror möjligen
på att flickorna hålles på svältgränsen
av Djurgårdens ekonomiska akrobater.
15 kronor i bidrag för att köpa egna do
jor gör ju inte att någon hoppar högt av
glädje.
Men det skall bli hårdare underhand
lingar för det finns pengar att göra i
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Begärligt byte eller Djurgårdens fotbollsflickor omgivna av en massa hel- och halvredaktörer frän den stora tidningen.
Stånde från vänster i blårandig dress hittas Agnes Pettersson, Siv Carlsson, Ulla Bjerkhaug, Angelie Robén, Monica
Bergman, Sirpa Wäyrynen, Eja Magnusson; i främre raden: målvakterskan Annelie Hellberg, Stina Andersson, Yvonne
Andersson, Yvonne Kammeryd och Ewa Wendt. Stående längst till vänster: tränaren Claes Bergwall (som tyvärr lade
upp fel ritningar för att de våra skulle vinna).

Behövs allsvensk revolution i fotboll?

oss inte i ryggen. Vi har inget ansvar
eftersom de bildat sin egen specialklubb.

Är småklubbarna ett hinder för landslaget?

FOTBOLL CONTRA ISHOCKEY

Frågan om svensk fotboll måste slå
in på engelska vägar för att rycka upp
på internationell nivå har länge varit
brännande. Storklubbarna — de för
branschen bara man satsar någorlunda i
början.
I intervjun berättas att en och annan
av tjejerna dock lärt sig en sak av Djur
gårdens manliga kolleger. De ”klämmer
en prilla” som den tekniska termen är
då man lägger in en nypa snus. Ruskigt.

☆
Kungliga svenska fotbollförbundet lå
ter berätta genom Tore Brodd att det
nog kan tänkas komma anslag från
Strömsborg för damfotbollens utbred
ning. ”Vi vill inte att den skall växa
vilt, vi måste ha den under kontroll och
administration” säger denne man.
Och kanske tjejerna i svensk fotboll
därmed inte behöver komma hem utblot
tade in på bara skinnet efter en VM-tur
nering där de blivit världsmästare. Som
fallet var med de danska pigerna.
U.K.

landslaget mest avgörande — har länge
ansett sig låsta med det nuvarande sy
stemet och trycker nu på för att få fri
are händer och generösare ekonomisk
ram att arbeta inom. Nu rullar all
svenskans pengar ut i en stor gryta till
favör för småfotbollen, och i viss mån
profiterar även andra idrotter på peng
ar, som egentligen bara hör fotbollen
till.
England har en ligaförening, där för
bundet inte har något att säga till om.
En motsvarighet kan komma i Sverige.
Utan att det blir fråga om att stor
klubbarna gör revolution och bildar
eget.
Under parollen ”fotbollens pengar helt
till fotbollen” har förre Gais-basen Åke
Lindegardt gått till aktion och läst sin
dödsdom över de stora allroundklubbar
na. Det är fel säger Lindegardt, att fot
bollspengarna skall gå exempelvis till is
hockey. Vi i Gais har dyra erfarenheter
härav. Vi satsade fotbollspengar på is
hockey, och det blev en dyr affär. Nu
känns det lugnare. Nu har ishockeyn bil
dat eget. Hur de klarar affärerna rör

Stockholm håller sig med tre allround
klubbar med massor av sektioner. AIK,
Djurgården och Hammarby har visserli
gen som ekonomiskt rättesnöre för sina
sektioner, att de skall klara sina egna
affärer, men när det kniper skall en bätt
re gynnad sektionsbroder lånar med sig
av sitt överflöd.
Detta kan ofta vara styrkan i en all
roundklubb, att inte vara helt beroende
av att en stor sektion alltid är på topp.
Den dag kan ju alltid komma när de
gyllene tiderna är slut för en ”tung” sek
tion som fotboll och ishockey. Då skulle
dessa småsektioner kunna vara självför
sörjande med bingons hjälp och i stället
är det fotboll och ishockey, som då kan
råka in i skärselden och måste börja tig
ga sig fram.
Skulle man i t.ex. Djurgårdens fall
följa Åke Lindegardts recept att avsnöra
ej självförsörjande sektioner skulle både
fotboll och ishockey vara avslutade ka
pitel. Djurgårdens ishockey gav senaste
säsongen ett back på 90.000 kronor.
Djurgårdens fotboll balanserade någor
lunda vid vårsäsongens slut, men hösten
har ju inneburit tomma läktare och där
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Också en intervju
— Kan man få nöjet göra en intervju med Djurgårdens generalsekreterare ?
— Ja det kan man, men räkna inte med att det är något nöje!
— Åh, för all del, att få tala med stora män betraktas väl alltid som något, för
vilket man egentligen borde betala nöjesskatt...
— Kör i vind, vad gäller det? Men först en ordningssak förresten: kalla mej inte
generalsekreterare för det är jag inte. Bara vanlig sekreterare i Överstyrelsen. Och
ordna inte heller in mej i kategorin stora män eftersom jag i alla avseenden anses
vara en liten man. Och därtill en blygsam person, som inte törs möta blicken ens ur
Anna Dettners blixtrande ögon.
— Vad intervjun skulle handla om, jo
jag vill bara i största allmänhet få börja
intervjua utan nya avbrott, och därmed
vill jag börja att fråga hur det är att
vara sekreterare i en förening som Djur
gården. Ursäkta att jag säger så för det

med kommer förmodligen en förlust att
redovisas.

”KONSTGJORD” EKONOMI
Naturligtvis är ingen inne på tanke
gången att skicka i väg fotbolls- och is
hockeysektionerna att söka sin lycka på
andra håll utanför den stora Djurgårds
familjen. De magra åren hoppas man i
stället skall ha sin övergång, men som
läget är inom svensk idrott över huvud
taget i dag finns nog mycket små för
hoppningar att vad som kan plockas in
genom vändkorsen skall räcka till att
hålla fotboll och ishockey flytande. Det
fordras konstgjorda medel. Det gäller att
skapa ekonomiska tillgångar vid sidan
om. Därvid är bingo inte allena salig
görande.

ERIC P. MOT FÖRBUNDET
Malmös fotbollshövding Eric Persson
har anvisat åtminstone en väg att för
bättra allsvenskarnas ekonomi. Den vä
gen går över den krets, Svenska Fot
bollsförbundet, där han ännu för några
år sedan var en av de mest bestämmande.
Då kunde han inte vara lika hård i sin
argumentering för allsvenskarna som
han är i dag.
Nu kräver han att förbundet upphör
att pungslå klubbarna med så höga skat
teuttag. ”Det är klubbarna och inte för
bundet som spelar matcherna och drar
in pengarna, säger Eric P. och att då
tvingas betala 15 procent på bruttona är
ju inte klokt. Förbundet har en demo
kratisk överbyggnad, som inte är av
denna världen och som huvudsakligen
har till ändamål att se till att landets 24
distriktsförbund blir väl tillgodosedda.
Det är dags att rycka loss storklubbar
nas verksamhet i en egen sektor. Vi har
andra arbets- och levnadsförhållanden
än småklubbarna. Därmed vill vi dessa
inget ont.”
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måste väl vara ekonomiskt lönande och
dessutom intressant? Annars hade du
väl inte fortsatt att vara sekreterare i
över 10 år utan släppt fram någon yngre
och bättre sekreterare ...
— Jo då, visst borde jag släppt ifrån
mej jobbet eftersom jag haft det inte i
10 år utan i över 20 år. Och egentligen
skulle jag väl också få räkna mej till
godo att jag ännu tidigare varit sekre
terare i fotbollssektionen. Men det var
förstås bara en kort tid. Där fick hela
styrelsen ett silkessnöre att hänga sig i
bara för att vi inte lyckades få upp la
get i allsvenskan. Så därmed trodde jag
att min bana som sekreterare för alltid
skulle vara lyktad. Jag tog också en
massa sabbatsår och följde Djurgården
på avstånd fram tills att Stor-Klas
Svensson och Arne Grunander — är det
till att komma ihop dessa historiska fi
gurer ? — erinrade sig mitt namn i sam
band med att man var inne på att göra
en revolution och ”städa om” en smula i
Överstyrelsen. Den dåvarande uppsätt
ningen styrelsegubbar ansågs nämligen
ha för dålig kontakt med fotboll.

STÖKIGT ÅRSMÖTE
— Jag minns att det blev ett rätt stö
kigt årsmöte och särskilt när Karl-Erik
Nordlund skulle väljas in som tilltänkt
vice ordförande behövdes det en massa
underliga valmanövrer. Ovanpå dessa
var man tillräckligt trött för att välja
in mej utan votering. Det var 1949 och
sen har visserligen Karl-Erik dragit sig
undan men själv har jag suttit kvar i
kretsen.
— Kul jobb ?
— Åja, ibland naturligtvis rätt tjatigt
detta att vara i gång året om och i mot
sats till förhållandena i en sektionssty
relse, där man ju kan koppla av när den
egna säsongen är över, tvingas köra alla
12 månaderna året runt. Men det är kul
och intressant med alla kontakter och
så länge skrivmaskinen fungerar klagar
man inte på tillvaron.
VAD SOM FORDRAS ...

— Vad fordras av en sekreterare?
— Betydligt mer än jag kan åstadkom

ma, men framför allt fordras det myc
ket av omgivningen. Man måste ha en
arbetsgivare, som accepterar att man ba
ra högst tillfälligt dyker upp på jobbet
och där utnyttjar alla tänkbara förmå
ner att få ett frimärke till reducerat pris
och att få ringa i telefonen runt halva
Europa utan förhöjd taxa. Och så ska
man känna en väldig massa människor
och kunna övertyga dem om att vi i
överstyrelsen är barskrapade och därför
i behov av all möjlig slags ekonomisk
välvilja.
— Mera om en sekreterares jobb?
— Jisses, jag har ju inte ens börjat be
rätta vad man har att göra i det här
jobbet...
— Då får jag nog tacka ändå och vara
nöjd.
I LÄRA HOS BOSSE
— Men en sak kanske jag får lägga
till. Och det är att även sekreterare for
mas av sin omgivning. Jag har haft
många ordföranden att kämpa med. Det
började med Sven Larsson (Tattar-Las
se), fortsatte med Åke Dunér och Hugo
Caneman och nu handlar det om Carl-
Hjalmar Bodman. Har man sådana che
fer, är det bara att tiga och lyda. Inget
utrymme för egna turer. Och har man
därtill haft sparsamhetsministern Bosse
Hedvall som skattmästare och lärofader
har man också fått lära att ingenting får
det kosta. Fick man ett frimärkshäfte
pr halvår av honom kunde man skatta
sig lycklig.
— Ja ja, det där har man ju hört, men
nu får jag tacka för intervjun, och jag
lovar att inte konkurrera om sekreterar
jobbet nästa år.
Sade och ringde av.

Lätta avdelningen
Nunnor — bor dom inte alltid i
klostret? Det var vår fundering, när vi
fick besök av en historieberättare, som
bad att få ett förskott på 10 kronor för
det här bidraget.
Jo, det var så att en nunna var på väg
hem till klostret, då en rånare dök upp
vid dikeskanten. Han hotade med en
pistol och befriade snabbt nunnan på alla
hennes pengar. Ovanpå det våldtog han
henne också. En riktig otäcking denna
rånare.
Så mycket känsla hade han dock för
nunnans välfärd, att han hastigt fråga
de henne vad hon skulle säga, när hon
kom hem till sina systrar på klostret.
— Jo, jag säger att en rånare stal mina
pengar och att han sen våldtog mej två
gånger.
— Två gånger?
— Ja, om herrn har tid förstås ...

Brev från Oscar

En deckare gör ett fynd

Vallentuna hösten 1971.
Hej redaktörn!

Jag var bandyledare senare delen av
50-talet, då marschen mot allsvenskan
började. Det var en rolig tid, när man
åkte omkring stockholmstrakten med
Jompa Eriksson som måldomare.
1960 flyttade jag till Hälsingland, åter
kom till hembygden 1969. 1966 blev jag
lyckliggjord med en dotterson, som vid
1 års ålder blev medlem i DIF och som
han kommer att förbli så hela sitt liv.
Detta trots att han nu flyttar till Boll
näs. I våras lämnade jag Thoraxklini
ken som det sades med obotlig cancer i
båda lungorna, varför jag skulle varit
aska till midsommar. Men hej vad dom
bedrog sig, man är ju Djurgårdare, så
handduken åker inte in i första taget.
Jag bestämde mig för att samla märken
åt min dotterson och dessutom har jag
bestämt mig för att vara med och klä jul
gran i år. Vid den sista undersökningen
26/8, så sa min läkare, att det ser ut
som om du skulle bli med och klä jul
gran. Ja detta var förspelet, nu skall jag
övergå till ett trevligt brev från en
AIK:are som jag tror skall vara något
för vår Djurgårdaren.
Oscar Eklund
Djurgårdsek med cement
översänder bifogat den finaste grej
som tillverkas på denna jord. DET UN
DERBARA åtråvärda aik-mär
KET.
Jag är övertygad om att din dotterson
kommer i evighet att vara tacksam för
denna klenod. Nog skämtat om detta.
Jag hoppas med hela mitt hjärta att du
skall ha möjligheter att få uppleva
många julaftnar Oscar. Inte är jag nå
gon läkare men många profetior har ju
inte slagit in, om bara patienten ger sig
katten på att klara av bekymren med
egen vilja. Djurgårdsekarna har som du
vet för det mesta lagats med cement. Ja
många av dem har bara ett skal och se
dan är kärnan av cement. Låt oss se att
även du kan kämpa vidare om än nå
got skamfilad. Med ledning av vad du
själv sade i telefon förstår jag att du
själv kommit till samma slutsats.
Hoppas att du kommer till Råsunda
den 9/9 då DIF skall slå vrålaporna (ej
spelarna) från söder. Vi kanske ses då,
men tag med dig störthjälm för öl
burkarna viner om HIF gör första må
let.
Med varma hälsningar från arbets
kompisen och AIK:aren Sture Martins
son.
☆
Vi tackar vännen Oscar för hans bi

Från Djurgårdarens utsände medarbetare.
Norra latins skolgård, 1971.
Plötsligt fick vi ett extra-knäck förmedlat till vår redaktion. I två Bromma

familjer hade man undrat var husfädrarna höll till vissa timmar, då middagsbordet

stod dukat där hemma. ”Sök dem, ge oss hemligheten” var beskedet från två fun
dersamma hustrur. Vi väckte vår spanarhund, diskuterade igenom jobbet, hällde i ett
par liter soppa i vår Rolls Royce och stack i väg.
”Kanske i trakterna kring Alltinget
vid Tunnelgatan”, var jyckens förslag.
Vi kom förbi Norra Bantorget och Norra
latins skolgård. Där var en fotbollsmatch

i gång och vi ansåg lämpligt ge spanar
hunden lösa tyglar att sniffa in atmosfä
ren. Jycken satte full fart mot närmaste
målets högra stolpe för att på traditio
nellt vis lyfta på benet. Då smällde ett
skott till, träffade i stolpen och returen
fick jycken i planeten.
Vi började nu se oss omkring, upptäck
te att ena laget spelade i Djurgårdens
färger och vi tittade nu ännu mera om
kring oss. Under tiden var spårhunden
framme och nosade på ett par gentle
män i undran över varför de stod och
skrek som sirener: ”Markera, tryck till,
på’n igen!”
☆
Mycket riktigt. Vi hade hittat de två
familjefäderna. Här stod de och hetsade
upp sig medan två arma hustrur oroligt
gick runt middagsbordet hemma i villor
na. Här kunde historien vara slut, men
vi skall väl berätta att de två åskådar
na tillhörde Djurgårdens överstyrelse
under de inte okända namnen Carl-
Hjalmar Bodman och Rolf Theblin. Och
det stora intresset för att befinna sig
här vid matchkanten och inte hemma vid
middagsbordet avslöjades i laguppställ
ningarna. Där fanns två knattar, Åke
Theblin och Håkan Bodman, som för
klaring till varför de två ledamöterna i
vår kungliga överstyrelse allt mer börjat
försvinna hemifrån för att i stället ägna
sitt stora intresse åt ungdomsfotbollen.
☆
Förresten var det en spännande match.
Åke hade lyckats med en fullträff bak
drag till ”Djurgårdaren” och för hans
optimistiska syn på livet. Hans kamp än
dade till sist med ett oundvikligt neder
lag. Någon tid senare läste vi dödsannon
sen. Tack du gamle kämpe!

Utvisad spårhund

Redaktionshunden Bussa får inte
plats hemma i kojan längre sedan husse
köpt ett vrålåk.

om det egna lagets målvakt — ett s.k.
självmål — retat upp sig själv och plöj
de nu fram som en mindre ångvält. Det
gällde att rädda sviten av segrar. Mot
ståndarna hade bara att fälla honom och
det blev naturligtvis straffspark. Och
1—1. Nu var det dags för Håkan. Han
snurrade upp två gubbar, spelade vägg
mot järnstaketet och fick ett idealiskt
läge. Klappade till direkt med högerdo
jan, bollan via ribban in i nättaket och
Djurgården hade vunnit med 2—1.

☆
Vi hade nästan glömt vårt uppdrag, att
efterspana två försvunna familjefäder.
Nu samlade vi ihop oss, ringde i när
maste porttelefon och berättade att syn
darna snart skulle vara hemma och att
det kunde vara lämpligt att sätta en
blomma på bordet och bju’ på något ex
tra gott. Och därtill ett extra kalvben
åt vår spanarhund.
Vårt hemliga uppdrag var slutfört.
Vi kunde åter baxa in Rolls Roycen i
garaget.
Joacim
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Riskerar vi att få statliga
idrottsklubbar . . .
Idrottens ekonomiska behov blir bara större och större. De pengar, som förut kom in vid vändkorsen och som mer än väl

räckte att hälla idrottsklubbarna på en hög nivå och fick dem att leva bekymmerslöst, har numera visat sig otillräckliga. Det
krävs allehanda s.k. aktiviteter vid sidan om idrotten för att fä in pengar, och i det fallet har ju bingon varit räddningen för
hela den svenska idrotten. Vad skall komma när bingointresset dör?
Kanske den tid närmar sig, dä statlig idrott à la öststatsmodell är enda lösningen. Innan så sker dyker det upp idéer hur
idrottsklubbarna skall kunna få balans på sin ekonomiska verksamhet. Alla vet ju att det i första hand är fotbolls- och is

hockeyspelarna, som är de i drift dyraste, och därvidlag har också klubbarna fått äta upp att de själva bidragit till de van
sinniga överpris, som måste betalas för att bygga upp lagen till allsvensk klass.
Innan hela det nuvarande systemet
klappar ihop finns det kanske anled
ning tänka vackert om ett i DN framfört
förslag om att införa prisstopp på fot
bollsspelarna.
Som läget i dag är finns det åtskilliga
parter, som gör nettovinster på fotbolls
verksamheten. Den enda part, som inte
gör det, är klubbarna, alltså den part,
som borde vara i förmånsställning gent
emot många andra parter. Men så är
inte fallet. Klubbarna är närmast ga
ranterade att deras verksamhet skall gå
med förlust...
Dessa parter, vilka alltså alltid är ga
ranterade inkomst på sitt engagemang i
fotbollsverksamheten är
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fotbollsförbundet
Planägarna
Domare och linjemän
Poliser och vakter
Serveringsägarna
Programtryckerierna

Säkert kan uppräkningen göras ännu
längre — friplåtsfäktarna, restauranger,
hotell, tåg, bussar, beställningstrafik etc.
drar nytta av att fotbollen rullar — men
det kan räcka som en tankeställare att
så många utanför klubbarna stående per
soner och branscher är garanterade att
tjäna på sitt engagemang. Att sedan
klubbarna har den drygaste kostnaden
direkt till sina spelare, tränare, massö
rer etc. förändrar inte faktum att så att
säga ”tredje man” har den gynnsam
maste positionen.
Förbundets skattepålaga är ett rött
skynke för klubbarna. Har varit så i
flera år. Men klubbarna har nöjt sig med
att mumla i skägget och knyta näven i
byxfickorna i stället för att arbeta på att
få bort skatten eller i varje fall få den
minskad. Eric Persson i Malmö hotade
med att ”nu får det bli slut på förbundets
beslagtagande av klubbarnas pengar”.
Till att börja med skulle man låsa fast
priserna under en 5-årsperiod för att på

någorlunda sikt reda upp det hotande
konkursläget och få balans i verksamhe
ten.
DEN NYA PRISLISTAN
Under dessa 5 år skulle de allsvenska
klubbarna (och givetvis även de div.
II-klubbar som så önskar och inser) för
binda sig att avlöna spelarna efter da
gens taxa i fråga om segerpremier och
matcharvoden. Inget ”påökt” alltså och
inga smygförmåner vid sidan om.
Det väsentligaste skulle dock vara en
överenskommelse att sätta ett maximi
pris på övergång av spelare från den
ena klubben till den andra. Det gäller
alltså den summa, som klubbarna beta
lar till varandra, och inte den summa
som vederbörande spelare betingar sig
personligen för att gå över.
Som ett förslag till taxa har nämnts
följande:
för spelare i division I till klubb i sam
ma division: 15.000 kr.
för spelare i division II till klubb i di
vision I: 10.000 kr.
för spelare i division III till klubb i di
vision I: 5.000 kr.
för spelare i division IV och lägre till
division I: 2.000 kr.
Nu förekommer det ju också ”vägen
neråt”, d.v.s. att spelare värvas uppifrån
och ner, och då skulle kostnaden bli i
samma glidande skala så, att en div. II-
klubb skulle betala 15.000 för en all
svensk spelare antingen man betecknar
denne som blivande spelande tränare el
ler ej.

Alla övergångar skulle i sådana här
fall — alltså när man erkänt sig till pris
listan — gälla för kort karens.

EXTRA KNÄCK I FARA
Allt måste bygga på en gemensam, lo
jal och skriftlig överenskommelse klub
barna emellan. Och givetvis skall klub

barna ha rätt att komma överens om
billigare priser. Just nu är avsikten att
få stopp på priskarusellen och få spe
larna övertygade om att klubbarna inte
går att suga ut ytterligare med risk att
annars både klubbarna ramlar omkull
och spelarna blir utan dagens väsentliga
extra-knäck.
I och med att nästan samtliga klubbar
äntligen anser sig tvingade att rätta
munnen efter matsäcken kan de hotan
de konkurserna med ganska stor visshet
undvikas.
GLADA FÖRHOPPNINGAR

Dagens Nyheters larm om att de rui
nerade fotbollsklubbarna måste tillgri
pa ett 5-årigt prisstopp för att få grepp
om ett ytterst prekärt läge mottogs med
olika reaktioner, alltifrån glada förhopp
ningar ner till största oro.
Förhoppningarna svarar dels klubbar
na dels diverse fordringsägare för. Des
sa senare, framför allt resebyråer och
sportaffärer, som lämnat och lämnar
årslånga krediter, anar sig plötsligt till
en möjlighet att få någon form av be
talning, kanske någon liten avbetal
ning . . .
Klubbarna ser en möjlighet att få
konkurserna skjutna framåt i tiden.
Oron finns hos spelarna. Skall extra
knäcket bli så litet att man inte får råd
med bil, TV, nya möbler, heltäckande
matta etc.
☆

Kungliga svenska avundsjukan före
kommer i alla lägen. Inte minst från
massor av husvilla människor med år
av väntan i bostadsköerna. Dessa män
niskor ser rött varje gång de läser om
med vilken blixtens hastighet en fot
bollsspelare (eller ishockeyspelare eller
annan attraktiv idrottsstjärna) kan få
flytta in i en modern lägenhet. Ingen
jämlikhet, ingen demokrati. Bara pengar
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Bo Baldersson en annan Bo?
Sedan vi senast träffades i dessa spal
ter har det hunnit bli åtskilliga ändring
ar i våra många styrelser. I vissa sektio
ner har det varit ordförandeskiften, i
andra sektioner har det kommit nytt folk
på andra poster.
Även inom överstyrelsen har det kom
mit och gått folk. Efter en lång följd
av år steg skattmästaren Bo Hedvall i
väg för att helt bli en man för författar
föreningen. Där hade han då jobbat länge
och fått allt jobbigare att hinna med i
Djurgården, men ambitiös som Bosse
var slet han med våra Djurgårdsaffärer
på varje ledig stund. Nu är han som sagt
författarföreningens man. Dom påstår
på sina håll, att han är Bo Baldersson,
deckarförfattaren, men det har vi lovat
att inte föra vidare.
Bosse har burit ett tungt lass i Djur
gården. Började som orienterare, blev
revisor och slutligen kassör, vilken be
nämning på hans uttryckliga och envi
sa begäran så småningom ändrades till
att heta skattmästare. Vid sidan om
jobbet med våra pengar sprang han gär
na Lidingöloppet på höstarna, men nu
senast räckte inte tiden till för ens en
sådan utsvävning. Litet på avstånd har
han lovat hålla ögonen på vår ekonomi
även i fortsättningen. Det känns tryggt.
Från Överstyrelsen klev även Gunnar
Dahlfors i väg vid senaste årsmötet. Han
har jobbat i det tysta, hållit ordning och
reda på våra utmärkelser, medaljer, pla
ketter och klubbmärken och allt vad där
till hör. Därjämte har han gjort ett be
tydelsefullt jobb på Djurgårdarens an
nonskontor.

Så här glad var
Bosse Hedvall inte,
när han lämnade
ifrån sig huvud
kassan och blev
vanlig medlem,
men mellan varven
var han en liten
solskensgosse och
spred glädje kring
sig med ett och
annat bidrag till
sektionskassö
rerna.

som talar, mumlar man i dessa bostads
köer.
Sedan säger väl en och annan, att när
en klubb släpper en för dyra pengar in
handlad spelare till någon inte så
fordrande kollega för att man omsider
ledsnat på honom, då begär man att få
lika mycket betalt.
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Ny lokal ger OS-medalj!
Skall Djurgårdens nya toppmoderna
fäktsal (Sveriges modernaste) vid Rop
stens T-banestation bli den extra injek
tion som behövs för att svensk fäktning
och modern femkamp skall ta OS-medalj
i Munchen 1972 ?
Det påstår i varje fall de moderna
femkamparna och halva fäktlandslaget,
den halva som nu under fäktmästare Bé
la Rerrichs ledning tränar i den nya 300
m2 stora fäktsalen. Skillnaden mellan
den gamla fäktsalen på Stadion och den
nya vid Artemisgatan kan väl närmast
jämföras med skillnaden i träningsför
hållanden för ishockeylaget mellan att
vara helt hänvisad till naturis och Jo
hanneshovs arena. Skillnaden är fantas
tisk. Detta måste ge resultat och påtag
liga sådana inom en snar framtid. Fäkt
sektionen har nu verkligen fått ordent
ligt med luft under vingarna.
Den ökade intensiteten på träningen
märks naturligtvis mest hos landslagets
Carl von Essen och Hans Jacobsson. För
att få bästa möjligt träningsförhållanden
har även landslagsfäktarna Orvar Jöns
son, Malmö (GIH-stud.) och Umeås Gö
ran Flodström anslutit sig till Djur
gårdsgardet, d.v.s. halva landslaget. Den
nya lokalen har inte enbart erbjudit elit
fäktarna
bättre
träningsmöjligheter
utan intresset för fäktning har breddats
så att fäktsalen vissa tider numera
översvämmas av nya pojkar och flickor
som vill lära sig fäkta.
Efter åtskilliga års arbete har det allt
så lyckats oss att få en ny fäktlokal
med centralt läge. Många har varit med
och hjälpt till men i detta sammanhang
skulle vi i första hand vilja nämna Rolf
Theblin samt vår ordförande tillika eld
själ Yngve Arnell. Det som alla här helt
ideellt och osjälviskt hjälpt till att skapa
måste vara ett uttryck för den s.k. djur
gårdsandan. Den är svår att definiera
men fantastisk att uppleva.
Några korta notiser och resultat från
året 1971:
B Vid SM på värja blev Carl von Essen
bäste djurgårdare med en 2:a placering.

■ von Essen och Hans Jacobsson (båda
DIF) ingick i Sveriges segrande lag vid
militära VM i Ljungbyhed. Calle von
Essen 2:a individuellt. Varje man i seg
rande svenska laget fick som belöning
att bl.a. flyga d.v.s. själva spaka en jet
maskin SK 60. Toppengrej.
■ Det svenska fäktlandslaget har en
dast förlorat en enda av tio landskam
per under 1971. Starkt bidragande orsa
ker till detta har Calle och Hasse varit,
vilka hela 1971 ingått i landslaget.

■ Hasse blev 5:a vid VM i Wien. En ut
märkt prestation. Svenska laget, där
Hasse och Calle ingick, kom på pallen
och blev bronsmedaljörer.
■ Vid SM för lag blev Djurgårdens värj
fäktare 2:a, d.v.s. pallen även här. I la
get ingick förutom Hasse och Calle även
Lars Kvarnström, Takasai Masuyama
samt L.-E. Larsson.

■ Leif Högström 3:a vid JSM på värja.
■ JSM värja för lag såg DIF som 3:e
lag. Det bestod av idel coming men in
te bara i fäktning utan även modern
femkamp. Resultaten inom parentes an
ger grabbarnas placering vid JSM i mo
dern femkamp 1971.
Leif Högström (l:a), Per Spångfors
(2:a), Hans Jonsson (8:e) och Jan
Gustavsson (10:e). Salta gossar.

NU KOMMER ÄVEN FLICKORNA

Våra florettfäktande flickor då? Des
sa har hittills inte nått lika långt i fäkt
ningens ädla konst som de bästa pojkar
na. Det har till stor del berott på de
trånga träningsutrymmen som Stadion
erbjöd. Dessa räckte helt enkelt inte till.
Flickorna blev mer eller mindre undan
trängda. Nu när lokalfrågan lösts så
har också flickorna fått ordentligt med
svängrum. Resultat har börjat visa sig
så gott som genast. I de två senaste täv
lingarna för coming girls har Sonja
Tesch’s (ledare i damfäktning) flickor
vunnit. Det är ”snäckorna” Ann Molvids
son och Maud Tesch som tagit hem var
sin tävling.

Förutom de tidigare nämnda junior
fäktarna/femkamparna så tränar så gott
som hela svenska eliten av de moderna
femkamparna med bl.a. svenske mästa
ren Eric Brandelius och Björn Jacobsson
(bror till Hasse) tillsammans med DIF-
fäktarna. Femkamparna tävlar för DIF
i rena fäkttävlingar. Att dessa femkam
pare tillhör den svenska fäkteliten bely
ses av bl.a. Björn Jacobsson och Björn
Ferm som härom året ingick i Djurgår
dens lag som vann lag-SM på värja.
Apropå Björn Ferm (ind OS-guld i Mexi
co i modern femkamp) så har han i da
garna återvänt till Sverige och Djurgår
den för att göra en allvarligt menad
come-back inför OS i Munchen. Att väl
digt stora förväntningar knyts till ovan
nämnda OS-aspiranter i DIF:s färger
torde väl vara uppenbart.

Hälsningar från fäktsektionen och
Ivar Brandelius

Kom
an

bara!

ETT FLYGANDE TEFAT HAR LANDAT...
Ännu finns det en och annan människa, som inte tror på existensen av flygande
tefat. Detta trots massor med bevis på att sådana landat även på svensk mark, bl.a.
utanför Höganäs i Skåne. Det finns t.o.m. en förening, vars medlemmar haft olika
slags kontakt med dessa rymdvarelser. Så varför tvivla på dess existens ? På sin tid
fanns det människor, som inte kände till Amerikas existens. Därför stack Columbus

i väg åt det hållet och ”upptäckte” Amerika. Som sagt, än så länge går det omkring
människor på vår jord och inbillar sig att det inte finns levande folk på andra pla
neter än moder jord.
På den här bilden ser man några av dessa rymdvarelser i samband med ett besök
på jordklotet. Medge att de ser en smula ”ovanliga” ut, men motsvarande uppfatt
ning hade de om oss jordmänniskor.

Djurgårdarens redaktion, som inte vill
sprida några irrläror, har satt sig i för
bindelse med den amerikanska organisa
tionen FOA (föreningen oidentifierade
rymdfarkoster) och fått bekräftat att de
på vår bild synliga varelserna stämmer

med de bilder på rymdturister, som man
har i sitt arkiv i Newyork.
För ordningens skull har vi även tagit
kontakt med Djurgårdens IF:s egen
rymdorganisation, som bekräftar att det
rör sig om ovanligt fina exemplar av be
sökare från utomsfäriska planeter.
P.S.
Sedan detta skrivits kommer en de
pesch från vår fäktsektion med besked
om att de fyra varelserna är påfallande
lika några av sektionens ungdomar, som
just pustar ut efter ett hårt tränings
pass tillsammans med Béla Rerrich. Det
skulle alltså våra vanliga fäktmasker
som de har över huvudena. Och dessutom

skall man ha hört dem säga, att ”vänta
bara tills vi blir lika långa som våra
floretter...”

Tja, vad skall man egentligen tro?
Fäktsektionens styrelse berättar att man
kunnat öka antalet tränande i och med
tillkomsten av den nya fäktlokalen och
att man nu har närmare 100-talet så
dana här småttingar i gång på de sex
pister, vilka nu står till buds.
Men visst är dessa fyra djurgårdare
påfallande lika de besökare, som genom
de flygande tefaten hälsar på oss då och
då. Så pass på — en vacker dag kanske
våra fäktare får fara med på en retur
resa och matcha på en annan planet. In
tresserade kan boka plats redan nu!

PRINS WILHELM har en enda gång
förekommit i en prislista. Det skedde
vid en backtävling år 1900 på Djurgår
den och Wille ställde upp på skoj. Han
plöjde på näsan i sitt första hopp och
ville därmed ha det också till sitt sista
hopp, men kung Oscar, stod på heders
plats bland publiken och rådde Wille att
göra ett nytt försök. Det gjorde han och
blev 7:e i tävlingen.
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Det började på en brobänk . . .
... och med att kassören stack med pengarna!?
Djurgårdens Idrottsförenings historia är ständigt ny, men även vad som hände
långt bort i töcknet av förra århundradet kanske vi då och då behöver erinra oss.
Den sannfärdigaste sagan om hur vår förening kom till och senare utvecklade sig
presenterades när brottningssektionen firade 60-årsjubileum samma år som förening
en i sin helhet upplevde 80-årsdagen.

Så berättas det på historiska blad:
Stockholms äldsta idrottsförening —
det är Djurgårdens Idrottsförening det!
Och landets största dessutom. Visserli
gen är AIK några månader äldre men
”kolsäckarna” räknas ju numera till Sol
na och därmed är Djurgårdens IF störst
i alla avseenden i kungl. huvudstaden.
Djurgårdens IF började sin tillvaro
under blygsamma förhållanden långt
utanför stadens hank och stör. Förening
en stiftades nämligen på Djurgården,
som då var en betydligt mer avlägsen
plats i förhållande till den egentliga sta
den än nu. Dit gick varken spårvagnar
eller bussar, och dom som bodde på
Djurgården var alltså tämligen isolerade
och hänvisade till att lära sig trivas med
varandra. Djurgården var också en fin
plats att idrotta på — härlig skidter
räng, stora gräsytor och en syremättad
luft.
Under dessa gynnsamma förhållanden
träffades ett antal idrottsintresserade
personer — noga räknat var det 12 på
Djurgården födda grabbar — vilka slog
sig ner på en brobänk intill gamla Bäck
holmsbron (något söder om huvudin
gången till Skansen) och diskuterade
hur det skulle gå till att slå ihop sej och
bilda en förening. Sagt och gjort.

KASSÖREN VIKTIGAST
Alla grabbar var överens om att vik
tigaste personen var den som skulle ha
hand om kassan och därför valde man
denne först. Kassören lär ha kallats
Styvben Starke. Orsak: ena benet var
styvt. Kanske han därmed inte kunde
springa sin väg med kassan... Hur som
helst bestämde man att en medlemsav
gift på 25 öre pr månad skulle utgå, och
därmed körde man i gång. Året var
1889.
Det gick emellertid inte så särskilt
bra, och värst av allt var att man rätt
snart upptäckte att kassören trots allt
hade svårt att hålla i pengarna. I stället
hade han i sällskap med en annan i kret
sen festat upp kassan. Det bestämdes
raskt att ge festprissen sparken och se
dan syntes gänget på väg mot sin upp
lösning.
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I detta läge fick man tag i en grabb
med rejälare tag vid namn John Jans
son, som samlade grabbarna på ett li
tet konditori med adress Alberget 4 på
Djurgården, och när han den 12 mars
1889 slog näven i bordet och förklarade
att man var överens om att bilda en för
ening så var också namnet givet. Från
den dagen räknar alltså Djurgårdens
IF sin historia.
Själv valdes Jansson till ordförande
och i den rollen var han outtröttlig att
ordna träffar på olika lokaler. Snart blev
kretsen så stor att man måste flytta över
till ett större kafé i Nannylund och här
höll man ordentliga sammanträden och
började föra protokoll. Ur dessa kan
man läsa att endast på Djurgården bo
satta personer kunde bli medlemmar. Så
småningom gick man dock ifrån den be
stämmelsen och medgav även personer
på Östermalm (Ladugårdslandet som det
kallades) att bli medlemmar.

idrottsgrenar på sitt program. Några
idrotter har kommit och gått. I början
av seklet hade Djurgården framstående
folk i skytte och simning och även i ve
locipedåkning, som det hette på den ti
den, hittade man ofta djurgårdare på de
främsta platserna i diverse prislistor.
Simmarna behövde större utrymme och
försvann för ett antal år sedan för att
bilda Neptun.
Djurgårdens första idrottsplats hette
Friesens park nedanför Skansen. Här
ifrån kom det också genom Arthur Ha
zelius, Skansens grundare, förslag till
Djurgården att förlägga sina tävlingar
till själva Skansenområdet med löfte
också om att man skulle få sin egen
klubbstuga. Det blev dock ingenting av
det hela vid detta skede, men långt se
nare ställde sig Djurgården som arran
gör för Skansenloppet på skidor.
Sin första riktiga idrottsplats fick
Djurgården i form av Tranebergs
Idrottsplats, som blev föreningens hem
under ett 30-tal år.
Sedan behövde Stockholms stad områ
det för att bygga hus. Ännu i dag ligger
dock marken orörd, där Djurgården en
gång hade sina stora fotbollsmatcher . ..
Djurgården har i ställat flyttat sina bo
pålar till Stadion.

VID SKANSENSTENEN

De första idrotterna på Djurgårdens
program handlade om skridskor och ski
dor samt en viss form av fri idrott, som
då kallades ”allmän” idrott och utgjor
des av kappspringning, hoppning, spjut
kastning och hinderhoppning över boc
kar.
Skidåkningen bedrevs i Sirishofsbac
ken och där ägde den första egentliga
skidtävlingen i Sverige rum. Ett norskt
garde, som hade förlagts till Stockholm
och som kunde åka skidor bättre än allt
vad stockholmare hette, ställde upp i
denna premiärtävling och gjorde en
omåttlig succés inför societetsfolket, som
var ute och fingick på vägarna längs
efter Djurgårdsbrunnsviken. Det är från
den tidens tävling, som Djurgårdens IF
också fått resa en minnessten uppe på
Skansen vid vårdkasen i närheten av
Bredablick. Vid den stenen firar Djur
gården varje år den 12 mars sin födelse
dag.
17 SEKTIONER

Djurgårdens IF är landets mest mång
sidiga förening med inte mindre än 17

ALLSVENSKT GULD I FOTBOLL
Under årens lopp har Djurgården vun
nit massor med uppmärksammade seg
rar, och det är också framför allt i de
stora lagsporterna som ”gamla Djur
går’n” skrivit sin mesta historia.
I fotboll vann ”blåränderna” sitt för
sta SM år 1912 genom att i finalen be
segra Örgryte med 3—1. Då hade Djur
gården varit uppe i finalen fyra gånger
mellan 1904—1910 utan att lyckas pric
ka in sin sedermera så berömda ”höst
form” förrän det olympiska året 1912.
Ytterligare tre gånger blev Djurgården
svenska mästare i den gamla SM-formen
med utslagning. Så småningom stabili
serade sig DIF även i den år 1924 in
förda allsvenskan, men först 1955 kunde
man bryta Malmös och Norrköpings se
gerrader och vinna det allsvenska gul
det. Senare vann Djurgården allsvenskan
även 1959, 1964 och 1966.
10 SM I ISHOCKEY
På ishockeyfronten slog sig Djurgår
den redan 1927 fram till sitt första SM
och är sedan dess landets mest SM-

VILKEN TAVLA ― VA!

Den första backtävlingen i Sverige var Djurgårdens och norska gardets tävling från Skansen och Vårdkasberget ner på
Djurgårdsbrunnsvikens is. Här en bild från evenemanget i början på 1900-talet. Vid startplatsen alldeles intill vårdka
sen har Djurgården fått resa en sten till minne av tävlingen, och vid denna sten samlas alla djurgårdare varje år den 12
mars för att även fira minnet av vår födelsedag är 1891.
Vår bild är en reproduktion av den målning, som Bengt Tandberg, på sin tid aktiv backhoppare i Djurgården, har gjort
och som länge var i förre Djurgårdsordföranden Carl Hellbergs ägo. Häromåret skänkte hans efterlevande maka Tes
san, nu bosatt i Söderhamn, målningen till Djurgården. Den finns nu i vår lokal på Stadion i sällskap med en annan mål
ning, föreställande Stockholms första bobsleigh- och kälktävling vid Östermalms gamla idrottspark. Även den tavlan
fick föreningen i arv från Carl Hellbergs hustru.
tyngda klubb. En närmast otrolig rad av
10 SM-titlar kan således redovisas. Av
dessa plockade DIF inte mindre än sex
i följd, åren 1958—1963.
Även i bandy kan DIF redovisa ett
par SM-titlar, men de ligger långt till
baka i tiden. Bowling hör också till de
lagidrotter, som Djurgården skaffat sig
SM-tecken i.

400 SM-TITLAR
De flesta av de många SM, som DIF
kan redovisa, finns emellertid i de indi
viduella grenarna. Bara i brottning och
boxning innebär det över 100 SM-titlar.
Sammanlagt har Djurgårdens IF när
mare 400 svenska mästerskap. Skidor

var länge DIF:s största leverantör av
SM-tecken, men nu hör det till sällsynt
heterna att en storstad som Stockholm
får fram storåkare på skidor. Någorlun
da hänger man dock med i backhoppning
och här vann Djurgården 1970 SM ge
nom Tommie Karlsson, i vilket samman
hang man gärna erinrade om att det var
precis 60 år sedan som Lill-Einar Ols
son inledde raden av mästerskap till
Djurgården. Lill-Einar var märklig i
och med att han plockade SM-titlar i så
artskilda idrotter som backhoppning,
skidbudkavle och fotboll. Han är till
sammans med brottningens Edvin Ves
terby Djurgårdens största SM-erövrare.

PÅ VM-LISTAN
Även världsmästare finns det i Djur
gårdens historik. Utom ”Fritte” Svens
son i brottning kan man visa upp is
hockeyns Sven Tumba, Lasse Björn och
Rolle Stoltz högst uppe på världsmästar
tronen.
Även i olympiska sammanhang har
Djurgårdens folk hävdat sig och vunnit
en och annan medalj i fotboll, ishockey,
brottning och boxning. DIF har rader av
”stora grabbar” framför allt i ishockey
och fotboll.
På kvinnosidan har DIF också varit
representerat i olika grenar. En olym
pisk bronsmedaljös i form av Inga Gent
zell, som löpte 800 meter som en hind,
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EN HÅRD BRUD
Och så var det en av våra många djur
gårdare, som tyckte att det mesta gick
snett för de blårandiga och att han där
för skulle må gott av att fara utom
lands och slippa ifrån alla tråkningar på
jobbet. Han lyckades bli omplacerad i
firman och hamnade i Milano. Det gick
bra för honom, och han skrev också hem
till hustrun:
”Nu har jag avancerat till förman. Det
är en fjäder i hatten, va?”
Hustrun svarade inte och snart kom
ett brev nr 2 så lydande:
”En ny fjäder i min hatt för nu har
jag blivit avdelningschef!”
Inget svar av glädje hemifrån Sverige.
Till hustrun kom det något senare ett
telegram:
”Har blivit uppsagd, måste komma
hem, skicka respengar!”
Äntligen dags för hustrun att svara:
”Använd fjädrarna och flyg hem . ..”
finns i första hand anledning erinra om.
Senare har vi fått fram Katinka Frisk
som svensk mästarinna år efter år i
storslalom och ännu litet senare började
Britt Elfving härja i konståkningens
prislistor. Hon vann fem svenska mäster
skap i följd och blev därtill skönhets
drottning.
STARKA LEDARE
Stabiliteten i Djurgårdens IF har myc
ket grundats på förekomsten av goda
ledare, och det är också högst sällan som
föreningen skakats av några s.k. schis
mer. Många ledare har utvecklat sig till
verkliga trotjänare, och det gäller inte
minst inom sektionsstyrelserna. Djurgår
den har alltid ställt stora fordringar på
såväl ledare som aktiva ute på fältet,
och det är det sammanlagda arbetet och
de sammanlagda ambitionerna som gjort
att Djurgården kunnat hävda sig i den
allt mer ökande konkurrensen.
”Nocke” Nordenskjöld, en av de sta
bila klipporna i Djurgården, först som
aktiv storspelare i fotboll, sedan som
ordförande, bidrog kanske mest till det
träffande omdömet om att ”gemensamt
för Djurgården har alltid varit en seg,
envis sammanhållning, kärv och vresig
segervilja och stark tillgivenhet till för
eningen”.
En annan värdering formades av
Bengt Ahlbom: ”Skulle Ragnarök kom
ma och plåna ut alla idrottsföreningar
och idrottsmän från detta klotet, tror
jag, att de två sista, som vore kvar och
bildade förening, skulle vara Djurgår
dare”.
Djurgårdens IF är nu på väg mot sitt
100:e verksamhetsår...
K. L.

Publiksuccés när slalomåkarna
slog på stort om ”Thorstens cup”
Det tog mindre än 20 sekunder för
många av brantåkarna ur den interna
tionella och svenska eliten att åka ner
för Blommenbergsbacken, som invigdes
på måndagskvällen. Publiken, som stod
i kompakta led runt om backen, hann
inte göra sig någon riktig bild av åkar
na, deras stilar och tekniska finesser,
men det hindrar inte att evenemanget
var väl värt att upplevas.
Det är svårt att säga hur mycket folk
som var närvarande och något besked
på den punkten stod inte att få av ar
rangörerna eftersom biljettkommersen
var baserad på frivillighet. Några av
spärrningar hade inte gjorts, vilket Djur
gårdens Skidsektion, som svarade för ar
rangemanget, har anledning att beklaga
nu efteråt. Troligen var minst 6 000 —
möjligen rentav 8 000 — människor när
varande, av vilka kanske 10 procent var
snälla nog att betala, när de redan var
inne.
Borgarrådet Thorsten Sundström höll
invigningstalet. Han påpekade att bac
ken torde vara ett unikum i världen, ef
tersom den ligger mitt inne i en storstad,
ja den är i själva verket belägen i Stock
holms geografiska centrum, framhöll
borgarrådet.
Tävlingen har blivit kallad ”Thorsten
cup”, och den honnören blev Thorsten
Sundström så glad för att han förklara
de för publiken att nu skulle den få se
”de färgstarkaste åkarna ur den yp
persta världseliten”. Det var en vänlig
överdrift — desto mer som de anmälda
västtyskarna blivit tvungna att ge sig
i väg hem.
Det gick som sagt fort mellan start
och mål, så egentligen var det bara en
sorts blixtbilder publiken fick se. Bac
ken var isig och svårbemästrad, vilket
bl.a. ledde till att spanjoren Ochoa gjor
de en brådstörtad påhälsning bland publi
ken och att fallen blev många. Segern
gick till italienaren Eberhardo Schmalz
före en rad österrikare, av vilka Werner
Bleiner var snabbast. Svenskt blev det
först på sjätte plats, där Lars Olsson
gick in. För Stockholms stolthet, Manni
Thofte, gick det på tok.
De utländska åkarna var förtjusta
över att få agera inför så mycket folk.
Däremot tyckte de med goda skäl att
backen var i kortaste laget. Någon
världsarena blir nog inte Blommenbergs
backen, men nog är den ändå något för
stockholmarna att vara stolta över.
(Sv. D.)

20 000 stockholmare — enligt polisens
beräkningar — hade kommit för att titta
på de stora kanonerna med Gustavo Thö
ni, Patrick Russel och Jean-Noel Augert
i spetsen.
Nu var det bara så att dessa kanoner
aldrig kom till start — däremot ställde
alla duktiga österrikare som i helgen
World-cupat i Åre upp.
Anledningen till att Thöni och kom
pani inte kom till start var att deras ut
rustning hade gått ”värdshus förbi” ef
ter helgens tävlingar i Åre.
— Och då var det lika bra för oss att
åka efter den (utrustningen) i stället,
menade Gustavo Thöni som talesman
för eliten.
I frånvaro av dessa segrade, som ovan
nämnts, Eberhard Schmalz från Italien.
Och Eberhard är en mycket duktig åka
re. Han har bland mycket annat i vinter
vunnit italienska mästerskapen i stor
slalom — dock i Gustavo Thönis från
varo.
Eberhard tyckte att den 250 meter
långa Blommenbergsbacken var mycket
kul att åka.
— Men publiken stod för nära inpå
banan. I andra åket höll jag på att kroc
ka med en åskådare, men fick åka om
och grejade då segern.
(Expressen)

Avhopp ur AIK ― inhopp i

Djurgården
Djurgården och AIK har förbundit sig
att inte värva från varandra, men att en
”privat” medlem inte tycks vara livegen
utan kan ge sig i väg har demonstrerats
av en s.k. kändis. Det gäller Åke Ström
mer, snabbsnackare i Sveriges Radio,
som begärt sitt inträde i Djurgården.
När han anlände till den stora huvudsta
den från Norrland för ett antal år se
dan engagerade han sig i AIK och har
sedan dess haft en giftig tunga, när det
gällt allt vad djurgårdare heter.
”Jag lärde aldrig känna någon i AIK,
alla blev anonyma för mej, och med den
na dåliga kontakt tyckte jag inte jag
hade anledning vara kvar och betala års
avgift hos gnagarna. Hos Djurgården
känner jag massor med killar. Därför
har jag nu hoppat över och blivit blåran
dig. Siktar dock inte på att komma in i
storfotbollen. Någon användning hop
pas jag dock Djurgården skall ha av
mej”, säger den forne ”kolsäcken” ...
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SKIDOR:

Lingonris i stället för snö
Ett år som detta är inte mycket att
skriva om, och orsaken är som alla vet,
den uteblivna snön. Inga klubbtävlingar
har åkts, och alla större tävlingar inom
distriktet har inställts. Vi har dock hål
lit till på ”Höjden” varje lördag förmid
dag under hösten och vintern och tränat,
i hopp om att snön skulle komma. Två
banor har vi lagt där ute. En slinga på
2.5 km. och en på 7.5 km, men vi fick
aldrig tillfälle att prova dem. Den först
nämnda banan är mycket hård, så där
får Bertil Vedins ungdomar ligga i rik
tigt ordentligt.
I all hast ordnades ett träningsläger
under ett veckoslut i Fryksås i Dalarna.
Fem man stuvade ihop sig i en bil och
åkte upp. Där var det verkligen gott om
snö och fina banor. Dit upp vill vi gärna
åka flera gånger. Ett träningsläger var
planerat i Norberg vid Lucia-tiden, men
fick inställas på grund av snöbrist.
DM-tävlingarna gick efter mycket
ändrande av tävlingsdatum. 15 och 30
km. flyttades till Rembo utanför Avesta.
Våra placeringar där blev inte så särskilt

3°

framskjutna. Bäst lyckades Arthur Ne
veling med en 23:e resp. 21:a plac. 50
km. gick i Tumba i sämsta tänkbara
före och väder. Våt nysnö föll, och plus
grader rådde, och vissa ställen i skogen
åkte man på lingonris. Bäst här lycka
des Ingemar Sundberg med en 10:e plac.
KM-tävlingarna lade vi in på DM-
sträckorna. På 15 och 30 km. blev allt
så Arthur Neveling klubbmästare, och
på 50 km. Ingemar Sundberg.
I Vasaloppet ställde ett dussintal av
våra löpare upp trots de dåliga tränings
tillfällen som funnits. Det blev väl ett av
de hårdaste Vasaloppen, och nästan 1400
man bröt tävlingen. Kallgrader rådde vid
starten, efter ett par mil blev det varm
grader med åtföljande bakhala skidor.
Aldrig har det väl svurits så mycket un
der något Vasalopp som detta. Ut efter
hela sträckan stod det åkare och valla
de om, och vid de officiella vallnings
kontrollerna tog töklistret slut på nolltid.
Panik rådde. En s. k. vallningsfullträff
efter en omvallning vid ungefär 35 km.
förde Ingemar Sundberg i mål som

285:e man bland 5 700 startande. Han
blev härigenom bäste djurgårdare, och
20:e av stockholmsåkarna.
För första gången på många år har
vi haft ungdomar i spåren. De första
åren kan man inte räkna med några
främre placeringar, men de som nått de
bästa är Thomas Vedin och Jan Sund
berg.
Efter skidsäsongens slut har flera
åkare ställt upp i åtskilliga terräng- och
parklopp och nått skiftande placeringar.
Här har ”gamlingen” Arthur Neveling
visat sig bäst av de våra.
Vårt stora problem är att rekrytera
ungdomar. I och med, att vi nu förlagt
träningen för ungdomarna vid Höjden
hoppas vi att kunna plocka dem i trak
terna där omkring. Bertil Vedin har trä
nat de ungdomar vi nu har, och dessutom
har Ingemar Sundberg genomgått Sven
ska Skidförbundets distriktstränarekurs
i vintras, så vi hoppas att kunna ta hand
om ungdomarna och följa upp dem. Det
är inte så lätt att få tag på ledare i da
gens läge. Vårt stora mål är nu att kun
na få fram en bra återväxt, som för
fram klubbens namn åter igen i skidsam
manhang.

BACKE:

Säsongen 70—71 kan betraktas som

Slalomsektionen ett glädjebarn
i djurgårdsfamiljen
Att Slalomsektionen är ett skötebarn i ”Carl-Hjalmars” 18-barnaskara visades
föregående vintersäsong. Den PR som föreningen erhöll genom deras arbetsinsats
gick ej av för hackor. Trots att hela Sverige saknade snö, arrangerades den 9—10/1
en slalomtävling på Högdalstoppen i sektionens regi. Flertalet av våra medlemmar
var uppe kl. 6 såväl lördag som söndag morgon för att genomföra tävlingen. Ett ar
rangemang som uppmärksammades i såväl pressen som radio & TV. Ett annat DIF-
arrangemang som väckte uppseende var den kvällstävling i Blommensbergsbacken
som ”döpts” till Thorsten Cup efter borgarrådet Thorsten Sundström som invigde
backen. Deltagarna kom direkt från World Cup-tävlingarna i Åre och därför var
det en hel del världselit. Tyvärr fick området ej avspärras, varför sektionskassan
gick miste om c:a 50.000.

Polisen uppskattade människomassor
na till 15—20000. Men inte ens denna
bakstöt fick föreningens slalomstyrelse
att gå ner för räkning till 10 utan den
reste sig på 8. I stället började vi arbetet
inför 1972 års upplaga av Thorsten Cup.
En medarrangör som står som ekono
misk garant visade sig intresserad. Löf
ten om att få avspärra området har re
dan givits.
Resultatmässigt sett erhöll våra ak
tiva brantåkare en del framskjutna pla
en av de sämsta på mycket lång tid på
grund av den exceptionellt snöfattiga
vintern. Några nya backhoppare har in
te tillkommit, däremot har vi tappat Sep
po och Markku Reijonen till Ö-vik.
När det gäller backhoppning så bör
jade säsongen med att den Svenska
Backhopparveckan blev inställd, och av
den anledningen sände vi Tommy Karls
son till Gällivare för en veckas träning.
I januari tävlade Tommy i Lycksele och
belade en hedrande 4:e plats. Därefter
började den snöfattiga vintern att sätta
sina spår i de få tävlingar som kunde
genomföras i Sverige.
Vid SM i Lycksele placerade sig Tom
my som nr 13, samt blev placerad vid
Svenska Skidspelen i Falun, som på
grund av blåst måste flyttas till lilla
backen i Kvarnberget.
Vid DM i Stockholm placerade sig
Tommy som 3:a.
Ovanstående
verksamhetsberättelse
vittnar om, att det för närvarande är
mycket dåligt på backhopparfronten i
Stockholm och även i hela landet. Av
den orsaken har diskussioner under vin
tern förts mellan föreningarna i Stock
holm om den rådande backkrisen ska
kunna lösas, men ännu har inga konkre
ta förslag framkommit. Vi kan bara
hoppas på positiva lösningar och se fram
emot nya säsonger.

Skidstyrelsen

ceringar. Så framskjutande att Stefan
Sollander och Benny Lindberg av Sven
ska Skidförbundet togs ut till en trä
ningsgrupp inför den kommande säsong
en. Där de redan nu visat sig kunna in
fria dessa löften med goda träningsre
sultat. Det skulle ej förvåna om en, eller
rent av båda får en Japanresa —72. Men
nog skrivet om den snö som uteblev i
fjol.
I stället ser sektionen framåt med stor
optimism. Sektionsstyrelsens målsätt
ning är att vinna ett SM i lag och even
tuellt också någon individuell SM-titel.
Ett namn som i höstas var högaktuellt
för representation i DIF:s färger var
Bengt Erik Grahn. Bengt Erik tog själv
kontakt med styrelsen och hörde sig för
vad han kunde räkna med för stöd om
han skulle tävla för oss. Vid ett sam
manträffande med Bengt Erik fick han
alla de uppgifter han ville ha. Därefter
var bollen hos honom och IK Fjällvinden
Tärnaby. Styrelsen fick den uppfattning
en att allt nästan var klart. Men man
förstod Bengt Erik att han hade svårt
att lämna den förening som hjälpt honom
fram. Några veckor senare så kunde
man läsa i en kvällstidning en artikel
där Fjällvinden undrade om Bengt Erik
skulle tvingas tävla för DIF i Stockholm.
En summa pengar nämndes i artikeln
som ej var helt korrekt. Efter ytterligare
någon vecka läste man i DN att Bengt
Erik Grahn även i fortsättningen skall
representera Fjällvinden. Vi vill bara
gratulera såväl Fjällvinden som Bengt
att allt löste sig. Om han fortfarande är
intresserad ett år är han välkommen.
Vi har i alla fall ett manstarkt utförs
åkargäng. Förutom på Stefan och Ben
ny hoppas vi att Torbjörn Jonsén i år
kommer tillbaka efter sin skada i fjol då
han råkade ut för en bilolycka i samband
med en resa till tävlingar i Åre. Vidare
har vi fått två fina förstärkningar i Lars
Östlund och Jim Nordin, båda från Hög
dalen.

TRE HUSTOMTAR
Våra två hustomtar på Stadion har fått
tillökning i familjen. Tidigare var det
Nils Lundin (”Ludde”) och Arvid Kjäll
ström, som höll ordning i Stadionlokaler
na och stängde för sådana, som glömt att
stänga för natten. För övrigt gjorde de
allt annat jobb, som hustomtar skall gö
ra. Nu har de fått tillökning i form av
Rangvald Gottfridson, gammal djurgår
dare, som i höst fyller 70 och som sjung
er på dalamål. Liksom ”Kjällis” jobbar
han också med att sälja diverse prylar
vid våra matcher och uppträder då i en
hemstickad färgstark skärmmössa. An
nars lagar och reparerar de våra möbler
och mattor allt efter som vårdslösa
medlemmar har sönder vår inredning på
Stadion...

DÅLIG PR
Ett av våra SF kritiseras hårt av ”Ung
Värld” för att det vid jul genom sin PR-
man sänt ut en cirkulärskrivelse till
klubbarna i div. I och II och uppmanat
till en gemensam PR-drive så här:
”Ni som har mycket pengar i er kassa
eller PR-pengar över, kan lämna en
chokladask eller en flaska whisky till
sportredaktionen på lokaltidningen, som
ett tack utan någon förpliktelse.”
Det var verkligen inte något lyckat
PR-drag och vi instämmer helt i kolle
gans ironiska anmärkningar mot denna
form av ”opsykologiska mutmetoder”.
(Ur Svensk Idrott med instämmande
från Djurgårdaren).
Medlemsvärvningen fortsätter i stor
skala. Tyvärr har tomrummen efter Vi
vianne Wassdal och Kathinka Frisk i
damklassen ännu ej kunnat fyllas, men
det kommer. I de yngre klasserna visa
de ungdomarna i fjol att även här kan
man skönja en hel del framgångar kom
mande vinter.
Träningskvällarna i Västertorps folk
skola har varit flitigt besökta, varför sla
lomstyrelsen ser optimistiskt på framti
den.
Att det är svårt med ekonomin i alla
idrottsföreningar vet vi ju. Slalomsek
tionen som i vinter kommer att arrange
ra 7 tävlingar, har till dessa tänkt tryc
ka ett omslag i A 4-format för att lägga
startlistor i, där finns det möjlighet att
köpa annonser. Välkomna med förslag!
Vidare måste vi tigga ihop hederspriser
till dessa tävlingar. Den som läser detta,
och har möjlighet att hjälpa oss med en
annons eller hederspris, ta kontakt med
vår sekreterare Lars Eric Pettersson,
Domherrestigen 19, 150 24 Rönninge, tel.
0753/649 86.

L E P.
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Höstminne 1971 efter 4—3 mot MFF:

Gamla Djurgårn!
Den gamla Djurgårdsandan har kom
mit tillbaka och som allsvenskan ser ut
just nu med fyra lag (däribland IFK
Luleå) på åtta poäng och Djurgården på
sju kan dess många och nu sjungande
supporters lika gärna drömma om guld
åt blåränder som åt andra ...
Av alla haussade mästarlaget MFF
var nämligen på väg att få en ordent
lig lektion på Stadion, men kom undan
med blotta förskräckelsen och 3—4. Det
stod 0—3 efter 24 minuter och 1—4 li
tet senare. Då hade MFF avslöjat him
melskriande brister i sitt försvar och då
hade också Bosse Larsson fastnat alltför
ofta i Inge Karlssons utlagda saxar.
När Mattsson förts till sjukhus ersat
tes han på ett lysande (!) sätt av Willy
Gummesson. Denne agerade med mindre
felprocent mellan stolparna än som stop
per.
Tala om begåvning. Ronnie Hellström
skulle ha varit mycket nöjd om han
gjort den reflexräddning på en hörna
som Willy gjorde.
INGET KRUT I MFF
Däremot bör varken Eric Persson, Du
ran eller ”Todde” Jönsson vara nöjda
med sin kedja som på 45 minuter inte
kunde få in mer än en enda boll bakom
en centerhalv som stått i fotbollsmål en
enda gång förut — hemma i Saxema
ra... och den bollen kom in med hjälp
av tur och full kalabalik.
Några mästartag sågs icke hos skå
ningarna, inte ens hos Bosse Larsson,
som om han klagar på hårdhänt upp
vaktning torde minnas att han själv fick
en varning — och att hans bevakare Inge
Karlsson inte fick fler!
Nej, MFF spelade helt enkelt dåligt
och blev chockat av Djurgårdsstarten,
som var kalasbetonad. Visst kan det sä
gas att MFF bjöd på delar av det kala
set med tveksam och nonchalant för
svarsbevakning, men Djurgården öppna
de chanserna med kallt spel, med ett
uppvaknande av Brzokoupil och Sven
Lindman och ”Nättraby” Jonsson.
Första halvtimmen spelade Djurgår
den utomordentlig fotboll — resten av
matchen tog man fram kämpatakterna:
totalt blev det en positiv summa som
inte kunnat skrivas efter någon DIF-
match på länge, mycket länge.
I övrigt konstateras med beklagande
att delar av fotbollspubliken blir allt
mer hånfull mot spelare som misslyckas.
Det går kanske att skylla på mellanölet
där också, men kanske även annat.
Stockholms samtliga fotbollsspeakers

Puttes Pappa Prisar
Praktboxare
Boxningen var en omtyckt sport redan 4 000 år f. Kr. En rubrik i Sportlexikon,
under vilken man kan läsa vidare: Under Kretas bronsålderskultur, vars
blomstringstid inföll 2 000—1 400 år f. Kr., var boxningen jämte en slags tjurfäktning
de mest omtyckta av dåtida sportgrenar. Den äldsta bildframställningen av en
verklig boxningsmatch finns på en skärva från en vas omkring 1100 f. Kr. och
funnen på Cypern. 800 år f. Kr. vet man också att boxning förekommit i de klassiska
olympiska spelen. Hos Homeros vars skildringar delvis går tillbaka till 1 600—1100
f. Kr. beskrives fullt utvecklad boxning. Det fanns också vissa regler enl. Homeros;
t.ex. lindade boxarna sina händer med remmar av rå eller beredd oxhud c:a 3—3 1/2
meter långa och lindades om de fyra fingrarna samt ett stycke över handleden,
fingertopparna och tummarna lämnades fria. Vid senare tillfällen övergick de till
remmar med ”järnpiggar” och enligt sägen så använde man också ett slags järn
gafflar som var c:a 4—5 cm långa. Boxarna uppträdde helt nakna och var insmorda
med olja. Någon rondindelning fanns ej utan matchen pågick tills någon blivit utsla
gen: ”The bitter end”. Att matcherna blev långvariga var ej ovanligt.
Man kan alltså konstatera att boxning
en är en av världens äldsta sportgrenar.
Många kanske tror att den tidens boxa
re var vanliga slagskämpar, utan någon
som helst kunskap om vad vi i dag me
nar med boxning. Men så var ej fallet.
Det finns bevis för att både träning och
undervisning förekom. Man har bl.a. fun
nit bilder som bevisar att t.ex. sandsäc
kar för boxningsträning fanns i Grek
land år 400 f. Kr.
Under träningen var boxarna försedda
med ett slags tunna handskar och hade
”huvudskydd”; det var något slags öron
skydd. Vi gör nu ett hopp långt framåt
i tiden och kan konstatera att engels
männen redan i slutet av 1600-talet ut
övade boxning. År 1681 omtalar en eng
elsk tidning en match mellan en slaktare
och en betjänt hos hertigen av Albe
morle. I början av 1700-talet var det
mycket vanligt att medlemmar av lan
dets rikaste familjer ställde upp som
boxarnas beskyddare. Vadhållning med
betydande summor förekom också. Som
den moderna boxningens fader brukar
man beteckna James Figg. Han öppnade
år 1719 i London en skola för boxning.
Där kom även begreppet ”the noble art
och selfdefence” till, d.v.s. självförsva
rets ädla konst. Figg boxades utan lindor
eller handskar, ”bare knuckle fight”.
År 1838 kom sedan några regler till.
Dessa förbättrades sedan av Mr. J.
Chambers och markisen av Queensberry
1867.

rekommenderas i år liksom i fjol att före
varje match, köra en kortare kurs i fair-
play och hyfsat uppförande.
Gärna ”Bajen, Bajen, Bajen”, gärna
”Djurgår’n, Djurgår’n” eller ”Vårat
lag A-I-K!” — men inte mer av ”buse,
buse, buse...”
(Martin Lehman i Sv. D.)

Reglerna var bl.a. att boxarna skulle
mötas i en ”ring” bestående av 4 stycken
stolpar nedslagna i marken och med rep
mellan dessa stolpar. Dessutom blev
handskar obligatoriska. Matchens längd
bestämdes av att när någon av boxarna
blivit KO var matchen slut. Någon be
stämmelse angående antal ronder fanns
ej. Rondens längd berodde därför på ned
slagning av motståndaren, då man skulle
vila i 30 sekunder. Således kunde en
rond vara blott några sekunder men lika
väl i flera timmar. Det var ej ovanligt
att en match varade i 60—70 ”ronder”
eller 8—10 timmar.
MALMÖ VAR FÖRST
Omkring 1870-talet kom boxningen till
Skandinavien och då först till Danmark.
Den första offentliga boxningsmatchen i
Sverige hölls i Malmö den 30 april 1893.
I Stockholm började intresset för box
ningssporten under åren 1905—1910.
Skandinavien hade en världsmästare un
der åren 1910—1912, nämligen dansken
Battling Nelsen i lättvikt.
Djurgården bildade en boxningssek
tion 1917 av bl.a. C. G. Swanberg. Sedan
dröjde det till 1919 då bildades Svenska
Boxningsförbundet. Även här var Swan
berg med och tillhörde styrelsen under
ett antal år.
1920 startades en internationell orga
nisation FIBA som ombildades 1946 till
AIBA som de flesta av Europas stater
är anslutna till, även Sverige. Denna or
ganisation har hand om de regler som
skall gälla för den internationella box
ningen, således ej Nordiska Rådet som
nu vill bestämma regler för Sverige.
1939 upptogs Svenska Boxningsför
bundet i RF.
År 1920 hade vi de första Svenska
Mästerskapen i boxning.
För oss ”Djurgårdare” har boxning
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varit en stor ljusglimt. Det första SM-
tecknet fick lätta tungviktaren David
Lindén, det 50:e blev Bosse Grebberts
och det senaste 1970—71 ”Putte” Palms.
1922 fick DIF 5 mästare i JM: flug
vikt Rudolf Johansson, bantamvikt Har
ry Wolff, fjädervikt Allan Netterbladt,
lättvikt Gösta Litzén och Weltervikt Gös
ta Lundin.
Under senare år har framgångarna
växlat, men i och med senaste SM som
”Putte” Palm och Christer Cornbäck er
övrade i år är vi landets framgångsri
kaste klubb i boxning genom de gånga
åren med 54 SM-tecken, 4 tecken mer än
närmaste klubb. Även i föreningen är vi
den sektion som tagit de flesta SM-tec
ken. I JSM har vi tagit 31 mästerskap.

FÖRSÖK ATT AVSLÖJA OSS...

GULD OCH SILVER
Vi har haft en del OS-deltagare under
åren.
1924 Paris: Oskar Andrén, Gustaf Berg
man och Harry Wolff.
1928 Amsterdam: Nisse Ramm (silver),
Oskar Andrén.
1936 Berlin: Olle Tandberg.
1948 London: ”Benet” Ahlin.
1960 Rom: Kalle Bergström.
1968 Mexico: ”Putte” Palm.

I Europamästerskapen har bl.a. delta
git
1925 Oskar Andrén (guld), Nisse Ramm
(silver).
1927 Nisse Ramm (guld), Harry Wolff
(silver).
1928 Nisse Ramm (guld).
1937—39 Olle Tandberg (guld).
1947 ”Benet” Ahlin (silver).
1949 ”Benet” Ahlin (4:a).
1953 ”Benet” Ahlin (4:a)
1969 ”Putte” Palm.
I våra led finns det som sagt många
goda boxare som ej blivit nämnda men
för den skull är de ej glömda. Till sist
vill jag framhålla några av de ”bort
glömda”. Bertil ”Benet” Ahlin var en
av de bästa tekniker vi haft och vida
fruktad i ringen över hela Europa; dess
utom har han med Stig Sjölin de flesta
individuella SM-tecken, nämligen 7 st.
En annan stor man, även till formatet
är Bengt Lundbäck (f.d. Modig) som är
en av de få som slagit ”Ingo” Johans
son. Dessutom skulle han sparra Wall
cott när denne skulle möta Olle Tand
berg. För det besväret skulle Benke er
hålla 50: —. När Benke nästan slutfört
sitt uppdrag så sa det ”pang” och Wall
cott låg för full räkning och Benke gick
ut. Sedan har Benke funderat hur han
skulle få sin femtiolapp. Jag vet ej men
det är troligt att det var denna händelse
som gjorde att Benke sökte till krono
fogdemyndigheten och fick anställning

Lönar det sig att satsa på ungdomen? Ja, säger dom som förstår sig på saken
och tillägger att ”får vi bara fram en allsvensk vartannat år ur de egna leden, är
det rationellt att satsa rätt stora pengar på ungdomsfotboll och -ishockey”.
Under årens lopp har Djurgården givetvis fått fram flera russin ur de egna
leden. A-lagets fotbollskapten ”Cacka” Andersson (storspelare även i ishockey)
tillhörde på sin tid juniorlaget, och ur detta kom något senare en sådan kapacitet
som Björn Jonsson.
Men naturligtvis har många junior- och pojklag inte haft riktigt stora talanger,
och som ett exempel kanske detta lag kan plockas fram till allmänt beskådande.
Vi på Djurgårdarens redaktion vet ingenting om detta lag, som vi bara fiskat fram
ur vårt historiska arkiv för att nu låta våra läsare och medlemmar ta sig en
funderare på.
Du, som läser detta — känner du igen någon av grabbarna? Blev det något
stort av någon spelare? Berätta för oss vad spelarna heter, berätta även om du bara
känner en och annan av dem, ty sedan kanske vi kan pussla ihop hela laget och få
avslöjat om det ur detta lag kunde hämtas något för A-laget. Bilden kan även
ha sitt värde som en tidsdokument, eftersom det visar den tidens hårfrisyr... Inga
långhåriga lirare på den tiden!
Som sagt, hjälp oss leka detektiv och berätta vad detta är för spelare. Skriv till
Djurgårdarens redaktion, DIF, Stadion, Stockholm, och notera ”Ett anonymt lag”
på ditt kuvert. De bästa ”deckarna” skall inte ha gjort det förgäves.
där. Har Du nu fått Din femtiolapp, Ben
ke?
Boxningen ger sina utövare ett gott
medel till självförsvar, tager kroppens
alla muskler i sitt anspråk, utvecklar
särskilt lungor och hjärtverksamheten,
skärper iakttagelseförmågan och hand
lingskraften samt utvecklar ett mycket
gott kamratskap mellan utövarna som

aldrig går in för att medvetet skada
sina motståndare.
Boxningen är enligt nutida regler en
ridderlig sport som några få ej förstår,
bl.a. Sten Sjöholm och det förstår man
då de ej varit i kontakt med sporten eller
dess utövare mer än på vykort.
Thore Starck
och C. G. Palm
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SOM MAN BÄDDAR...
Visst har det sina fördelar att vara all
svensk stjärna i fotboll och ishockey och
kanske även att vara stor som diskus
kastare (och i truten också) samt att
kunna åka skidor. Då behöver man inte
stå i bostadskö och jobb lär man ibland
kunna få utan annan examen än från
pappslöjden i folkskolan.

En kvällstidning (som väl inte alltid
är särskilt trovärdig) rabblar upp dessa
förmåner för en ny spelare vid byte av
klubb:

1 st. modern lägenhet
möblemang för minst 5.000 kr.
studiebidrag 5.000—12.000 kr.
hyran betald
spelarkontrakt på c:a 20.000 kr. pr år
segerpremier
fickpengar
skivor och banketter
1 st. kostym då och då
lån (?) till inköp av bil.
Sedan klagar storklubbarna på att det
inte går ihop. Säger samma kvällstid
ning och tillägger något om att ”som
man bäddar får man ligga”.

Hasse Nilsson slog igenom med dunder och brak när han kom in i allsvenskan
i Djurgårdens tröja, som t.ex. i seriefinalen mot Norrköping 1964 på Råsunda.
Därifrån är denna bild hämtad. Norrköpings Åke ”Bajdoff” Johansson knäar
och kommer för sent för att hindra Hasses höger att få en fullträff på bollen.

”DET HÄR ÄR BARA BÖRJAN...”
Hårda bud innan Hasse N. slog igenom
Det fanns flera glada överraskningar att summera vid 1971 års bokslut för vår all
svenska fotboll. Där fanns Björn Alkeby, där fanns Hasse Nilsson och där fanns
Särna Åkerström, som upplevde en ny vår, och där fanns Sven Lindman.
Skall vi stanna litet vid namnet Hasse Nilsson, som för bara några år sedan an
sågs ha passerat sin middagshöjd som fotbollsspelare och som nu under 1971 inledde
sin egen omskolning med så förnämligt resultat, att han utvecklade sig till nyckel
spelaren i våra försvarslinjer. Det kom också bud från Åby-Ericson till Hasse att
göra sig redo...

Kuriöst att erinra sig att när Leffe
Eriksson lämnade vårt guldlag och loc
kades av ännu mera guld i Sirius (guld
i annan form än allsvenska guldmedal
jer), så hängde Hasse Nilsson med som
något slags påbröd i transaktionen. Bara
det blev rejäl valuta för Leffe så kunde
Sirius få Hasse närmast till skänks . . .
Och nu har Hasse kommit tillbaka och
är värd om inte vad som helst så dock
massor av vår beundran.
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INTE IFK:s KILLE

Hasse Nilssons ursprung som fotbolls
spelare heter inte Stockholmskamraterna
även om IFK-ledningen velat påstå att
det är ”deras kille” från början.
— Ånej, jag började min fotbollsskola
i Talldungen och därifrån gick jag till
AIK för att först i tredje skedet bli
IFK:are och då prövas i deras juniorlag
någon gång 1958, berättar Hasse, när

bussen skakar i väg på österrikiska vä
gar på väg mot Austria och Salzburg.
Och då finns inte mycket mer att göra
än att berätta fotbollsminnen.
Som 17-åring fick jag året efteråt
chansen i A-laget och slog så småningom
igenom som högerinner i div. II. Det gick
rätt bra, jag gjorde en del mål och jag
fick så småningom en vink från Bosse
Finnhammar att jag kanske borde söka
utveckla mej genom att gå till Djurgår
den.
Det var 1962. Jag fick snart göra en
internationell debut i en kombination
mellan Djurgården, AIK och Hammar
by, som spelade mot Juventus och fick
stryk med 2—1. Året innan hade jag
vunnit skytteligan två år i följd och viss
te alltså rätt bra var motståndarna hade
sina mål. Jag lämnade IFK med kort
karens, bara en månad på den tiden, om
jag inte minns fel.
KROCK MED ”TJALLE”

Innan jag gick till Djurgården var det
väl delvis tack vare mitt målskytte som
IFK höll på att vinna div. II före Djur
gården. Vi hade slagit Djurgården i en
nyckelmatch men måste också vinna re
turmatchen på Råsunda. Och det klarade
vi inte. Jag själv gick sönder och sedan
fanns det ingen som ville stiga fram
och göra dom mål, som behövdes.
Den här matchen återkommer alla

gamla IFK:are till med den underliga
uppfattningen, att IFK:s nederlag helt
var ett verk av Tjalle Mild. Detta säger
inte Hasse i det här sammanhanget, men
det hindrar inte att det kan berättas, att
Tjalle givetvis visste att Hasse Nilsson
måste hållas i schack. Och Tjalle, som
på den tiden var en stenkross tog Hasse
på halvstuds redan i första tacklingen.
En bröstvärmare av stenhårda modellen.
När Hasse väl hade samlat ihop sig och
började resa sig från Råsundas gräsmat
ta, väste han mot Tjalle:
”Så där behöver du väl inte ta i, för
sök lira i stället...”
Då sägs Tjalle ha svarat:
”Det där var väl inget, det var bara
början, kom igen bara!”
Eftersom Hasse var skadad uppifrån
och ned på det sätt man normalt måste
bli när man kolliderar med en långtra
dare anade Hasse ännu värre misshandel
och föredrog att i fortsättningen hålla
sig undan.
Varpå Djurgården vann med 2—0 och
så småningom gick upp i allsvenskan.
För att inte råka ut för ytterligare krock
med den fruktansvärde Tjalle Mild be
tänkte sig Hasse Nilsson inte särskilt
länge, innan han gick över till Djurgår
den, till Tjalles sida. När det längre fram
blev dags med Sirius valde Hasse att
även då följa med Tjalle...
Hos Djurgården blev Hasse radarkom
pis med Leffe Eriksson och de bägge
gjorde så många mål att Djurgården
vann guld några gånger. Ingen gång
sämre än trea. Sedan kom Sirius och
korvhandlare Persson med sitt värv
ningsbud 1968, varpå det blev Uppsala
några år framöver.
KNIVSTA SLIPADE

Min bästa lärare ? Utan tvivel Torsten
Lindberg i mina yngre dar, men sedan
tog Knivsta hand om mej och slipade av
mej. Och så fick jag en annan uppgift,
drog mej från forwardsjobbet, blev un
der Siriustiden mittfältsarbetare för att
numera ha placerats i backlinjen. Kan
ske mer kul att spela i anfallet men jag
har ju fått göra ett och annat mål även
som back vid frisparkar och sånt. Orsa
ken till att det går bra för Djurgården
kan sökas på flera håll. Det avgörande
tror jag är vårt fina lagarbete.
Ingen sticker upp i det här gänget,
alla jobbar för alla.
I det privata är Hasse fastighetsförval
tare hos Valand (på senare år kompis
med Jan-Erik ”Prillan” Sjöberg) och an
ses vara en kapacitet även i denna
bransch. Han är född den 7 november
1941. Med den spänst och offervilja han
besitter har han åtskilligt kvar att ge
oss i Djurgården.
Ell.

PÅ GAMLE RYTTMÄSTARENS TID... eller på den tid, då Leffe Eriksson
klev av och försvann söderut såg det ut ungefär så här. Det är Leffe Eriksson
och Hasse Nilsson, vårt fina radarpar, som lämnar både fotbollsplanen och
Djurgården för att gå till Sirius. Det krävdes långa underhandlingar med korv
handlare Persson och hans uppdragsgivare i Uppsala, innan vi kom överens.
Egentligen var Hasse Nilsson i det läget bara att likna vid litet extra till
tugg... Det var Leffe Eriksson, som var värd de stora pengarna, och bara Sirius
gick med på att betala ordentligt, lovades det att Hasse Nilsson skulle få följa
med på köpet... Det var då det. Nu är Hasse Nilsson kommen tillbaka och en
etablerad storspelare på grund av sitt egna gedigna kunnande. Med ambition
går det att komma långt.
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I ett för Djurgården kritiskt läge ― Ronney Pettersson till Hudiksvall och ”kronprinsen” Tosse Mattsson till sjukhuset ―
åtog sig gamle guldmålvakten Arne Arvidsson att bli tränare för Björn Alkeby. Att Björn så snabbt slog igenom att han
kunde benämnas en nyckelfigur i vårt försvar hösten 1971 får alltså ”Arvid” ta åt sig en del av äran för.

Skäll gärna - då vinner
Djurgården bergsäkert

KNIVSTA:

Alkeby räddade oss

Men egentligen så var det inte konstigt att Knivstas grabbar vann den här mat
chen. Utgångsläget var psykologiskt fördelaktigt för blåränderna. Laget var be
spottat på gränsen till världsrekord efter den bråkiga matchen i Malmö. De ovan
nämnda citaten är hämtade ur Birger Buhres kommentar i Kvällsposten efter tis
dagsmatchen.
Inget kunde passa djurgårdarnas mentalitet bättre än att gå ut till returmatch
med den stämpeln på sig. Stämpeln att de inte kan spela fotboll.

— Man fick sina onda aningar, när bå
de ”Brådskan” och ”Nättraby” slog bort
var sin tämligen upplagd chans i början
på första halvlek. Skulle vi åter förlora
på eget grepp som mot AIK, sade sig
Knivsta Sandberg ha funderat just då.
Sen vände sig utvecklingen och när vi
äntligen lyckades skjuta hål på Åtvids
försvar kom det självförtroende in i mitt
lag.
Visst var Åtvid farligt, då vi gjorde ett
par taktiska missar i försvaret och gav
”Knalin” Andersson öppet hus. Där räd
dade Björn Alkeby oss, och jag anser att
han därmed blev vår direkt avgörande
man. Annars plockar man inte fram nå
gon särskild spelare efter en sån här
seger.
(Efter 3—0 mot Åtvidaberg).

Jag tror det är den bästa förklaringen
till att stockholmarna slog MFF den här
gången.
Det blev inte den benknäckarföreställ
ning många hade föreställt sig. Om allt
vad som sagts om Malmö-matchen är
sant så måste föreställningen på Råsun
da varit som ett barnkammarparty i
jämförelse.
Men hur kunde det då komma sig att
Djurgården vann? Enligt samstämmiga
rapporter från Skåne så är ju brutalt
spel det enda dom begriper sig på. En

gan att portionera ut bröstvärmare. Det
kanske t.o.m. hade sin grund i fotbolls
kunnande. Malmö hade otur vid några
tillfällen, då Bosse Larsson nickade hår
fint utanför. Men dominansen var i
många stycken skenbar.
Bosse Larsson var den ende i kedjan
som var riktigt farlig, men han bevaka
des av Classe Cronqvist som gjorde en
pangmatch. Övriga MFF-forwards gav
prov på en förvånande obeslutsamhet
framför djävulskt skickligt Ronney Pet

Ursäkta men det här kom lite plötsligt. Indoktrinerad som man är efter idoga
studier av Malmötidningar efter det skandalomsusade benknäckarevenemanget i
den skånska huvudstaden i tisdags vandrar man i väg för att se de ”kallhamrade
fotbollsabotörerna, de mediokra representanterna för förbrytarfotboll”, d.v.s. Djur
gården spelas ut av de präktiga pojkarna från Malmö på Råsunda. Och vad händer ?
Djurgården vinner med 3—0 i en match som inte var anmärkningsvärt hård. Håll
med om att fotboll är ett underligt spel.

Så skrev Nic Åslund i AB
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ligt domaren Ove Dahlberg, som gjorde
en mycket bra match, så var inte retur
matchen anmärkningsvärt hård. Dahl
berg dömde fjolårets värsta holmgång,
den mellan GAIS och Malmö FF. Mat
cherna kan inte jämföras, tyckte Dahl
berg.
Fighten i fjol var helt överlägsen i
fråga om brutalitet.

SKENBAR DOMINANS
Alltså måste Djurgården ha vunnit
med hjälp av andra kvaliteter än förmå

Vilket svar!

En av Djurgårdens största segrar
Det är naturligtvis svårt att göra en
rankinglista över Djurgårdens stora seg
rar genom tiderna, de har varit många,
men av skilda orsaker och de är väl
kända tror jag att stockholmarnas kla
ra, odiskutabla triumf på 3—0 över Mal
mö FF går in på klubbens ”Tio-i-topp”-
lista.
över 16 000 åskådare hade av en rätt
vulgärbetonad förhandsreklam lockats
till Råsunda. Några blev kanske rätt be

tersson i djurgårdsmålet. Förmodligen
landets skickligaste målvakt just nu.
Djurgårdskedjan slog inte till lika ofta
men varje gång den kom i närheten av
Malmömålet var det snudd på mål.
Malmöpågarnas bakre försvar förmåd
de inte imponera. Krister Kristensson vi
sade att han är rätt man för landslaget
men han var ganska ensam. Backarna
blev förvånansvärt ofta uppsnurrade.
Kommer Malmö bort om guldet? Djur
gårdens styrka ligger inte i enskilda fi
gurers mer eller mindre lyckade insatser.
Gänget har en enorm förmåga att samla
sig i situationer, då det blåser motvind.
Det har blåst typisk motvind den gång
na veckan.
— Jag visste redan före matchen att
vi skulle vinna, myste Knivsta. Atmosfä
ren var sådan.

BERÖM FRÅN MALMÖ

Men nu är ju t.o.m. det faktum att
djurgårdarna uppträder väluppfostrat
vid sidan av planen oavsett vad som hänt
under matcherna, en egenskap som an
setts vara ett prov på dessa ”Dr Jekyll-
typers” inneboende falskhet.
I går var det likadant igen. Djurgår
darna steg ur duschen oberörda och ro
senkindade som nyfödda barn.
I det läget var det skönt att höra
MFF-hövdingen Eric Perssons oförbe
hållsamma erkännande till Djurgården.
Han gav t.o.m. en extra blomma till Clas
se Cronqvist — skåningen som måste ha
poliseskort från Malmö Stadion.
Men glåporden från Malmö hade i alla
fall det goda med sig att det äntligen
kom storpublik till Råsunda. 16 237 per
soner noga räknat. Man kanske skulle
kunna misstänka att många köm för att
se blod. Knivstas version ger prov på
större tro på mänskligheten.
— Vår publik ställde upp därför att
dom tyckte vi behövde stöd den här
gången.

svikna över att da capot på skandal
matchen i tisdags uteblev. Alla andra
gladde sig desto mer åt en hela tiden hän
delserik, hård men sällan, ytterst säl
lan regelvidrig föreställning, vars utgång
kom med ett besked som åtminstone vi
i huvudstaden vetat länge: hemmalaget
producerar i sina bästa stunder vinst
givande, effektivt spel.
Jag måste erkänna att jag inte var in
ställd på att få se den gamla sanningen
så markant understruken redan nu, då
”blåränderna”
startat
höstsäsongen
svagt och två gånger på två möjliga do
kumenterat att de inte är i form.
Jag tror också att DIF höjde sig en
bra bit över sin verkliga dagsform mot
skåningarna. Det är emellertid bara ett
gott exempel på varför man fruktas av
motståndarna. Den psykiska kvalitén är
beundransvärd och överlägsen de flesta
konkurrenters. Och i varje fall Malmös.
Det blev absolut ingen promenad mot
poängen. Jag inbillar mig att triumfens
mästerlige regissör, ”Knivsta” Sandberg
inte var riktigt säker på utgången förrän
stoppern Hasse Nilsson med en högerka
non sköt 3—0 i 87:e min. Ironiskt nog
föll fullträffen efter en frispark på Kris
ter Kristensson.
Det var grymt straff ödet utmätte åt
skåningen, som uppträdde med nytvätta
de änglavingar. Det var dessutom ett
tecken på att synden inte straffar sig
själv med önskad urskillning. Djurgår
den vann nämligen frisparksstatistiken
med 15—9.
Det är ett smickrande lågt antal med
allsvenska mått mätt och det hade själv
fallet varit lägre, om det varit en mer
normal match. Domaren Ove Dahlberg
föredrog emellertid att gå efter den hår
da linjen och ingen klandrar honom. Han
löste en knepig uppgift utmärkt.
Ingen enda varning utdelades och
uppgörelsen började enbart vid ett par
tillfällen: då Cronqvist bestraffades för
en fullt korrekt brytning och då Sven
Lindman träffade Bosse Larsson i stäl
let för bollen.

☆
En skånsk röst viskade en liten elak
het i mitt öra i halvtidspausen:
— DIF borde skicka ett tackkort till
rättskipare Curt Liedberg, som visade
ut Willy Gummesson. Det innebar att
laget blev starkare.
Det ligger några sanningens korn i
det. Åtminstone som matchen utveckla

ETT EKO
från mörka Småland
Östers ledare Stig Svensson sjöng inte
”höga visan” över Djurgårdens förmåga,
då hans kära smålänningar spelade sin
femte oavgjorda match i våras. 0—0 blev
resultatet, och det förklarade Svensson
berodde på att Djurgården från början
bestämt sig för att spela 0—0. Bara
fegt försvarsspel, förklarade Svensson,
och därtill massor med ojusta nummer.
Knivsta Sandberg var snabb med repli
ken: ”Ingen tar Svensson längre på all
var. Dom lever tydligen kvar i gamla
minnen genom att tro att Öster alltjämt
är bästa fotbollslaget i hela Sverige. När
det då går på tok är motståndarna fega
uslingar, som sparkar på benen...”
(Klippt)

FÖRSPELET
tände Djurgården
Det borde ha varit laddat för en verk
lig publikmatch på Råsunda efter den
senaste veckans
uppseendeväckande
skriverier om duellanterna Djurgården
och MFF. Men så blev det inte. Publi
ken visade sig kallsinnig också i det här
fallet och tydligen betyder ”hopp om
blod” mindre än vad som låtit påskinas.
Djurgården tackar säkert och tar emot
ändå för vad som hänt under den gång
na veckan.
För det är nog så att de (överdrivet)
våldsamma efterdyningarna till Malmö
matchen var precis vad som passade ett
så viljestarkt gäng som Djurgården.
Högläsning ur vissa delar av Malmö
pressen har varit förnämlig pep talk.
Samtidigt som det betydligt mindre tuf
fa Malmölaget knappast mått bra av
allt bråkandet. MFF kan i sina stunder
spela landets bästa fotboll — på Malmö
Stadion. Men på bortaplan har laget
svårt att hävda sig — blott en seger hit
tills i år — och under sådana omstän
digheter passade det bistra klimatet illa.
Nu blev det inte alls den våldsamma
match som många hade bespetsat sig
på. Prydligt spel från båda håll och
väldisciplinerat uppträdande rapporteras.
Men så hade aktörerna ögonen på sig
efter vad som hände i tisdags. Det fanns
anledning till skärpning.
(Sydsvenskan i Malmö)
des. Claes 'Cronqvist vikarierade före
dömligt för Gummesson och Hans ”Nätt
raby” Jonsson skötte centerjobbet bätt
re än vad Claes gjort på sistone.
(Bobby i DN)
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MFF-hövding:

Jag beundrar Djurgården
— Jag kan inte låta bli att beundra
Djurgården, erkände Malmö FF:s höv
ding Eric Persson efter det att hans på
gar fått stryka på foten för Djurgården
med 3—0 på Råsunda förra hösten. Vec
kan innan hade allt vad skåningar heter
spytt galla över Djurgården för att la
get nekat att förlora i Malmö och där
plockat fram kämpatakterna i en match,
som var ”ge och ta” som aldrig förr. Två
utvisningar. Först kommenderades MFF-
klippan Krister Kristensson av planen
och litet senare fick Djurgårdens mot
svarande klippa Willy Gummesson sam
ma order av domaren.
Efterspelet till fighten blev olustigt.
En skånsk kvällstidning tog till de stora
rubrikstilarna: Skandalmatch — doma
ren i returmatchen vågar inte läsa om
vad som hände förrän han dömt returen!

FÖRBRYTARE...

I texten hette det att ”det fanns en
huvudsaklig bov i detta drama: den sken
heliga ”mentalitet Djurgården”, de av
en skumögd rikspress glorifierade s.k.
järnkaminerna. Med medelmåttiga fot
bollsartister hänger de år efter år med i
allsvenskans topp. Därför att de fått en
smart uträknad förbrytarfotboll sanktio
nerad. De är kallhamrade sabotörer av
fotbollsspelets etik och idé.”
Efter att ha kallat Willy Gummesson
för ”den stora lunsen” och sedan betyg
satt Djurgården för att idka bondtjuvs
fotboll erkände skribenten att ”det äck
ligaste tyckte jag var att komma in i
Djurgårdens omklädningsrum och finna
ett småleende gäng i fin psykisk ba
lans. De och deras ledare var inte kapab
la att skämmas.” Slutligen lät han Bosse
Larsson säga, att ”djurgårdarna är för
dåliga fotbollsspelare för att kunna spe
la ärligt hårt. De är bara ojusta, regel
vidriga. I en proffsliga hade de drabbats
av 20 utvisningar pr säsong.”
Det var en gruvlig salva och för en
gångs skull ansåg sig Djurgården inte
kunna tiga. Skribenten anmäldes till
pressombudsmannen, som i ett första ut
talande gjort tummen ner för denna
sorts publicitet.
Veckan efter denna holmgång i Mal
mö möttes de båda lagen i en ny match
på Råsunda. Djurgården vann med 3—0.
Nerverna hade inte tagit någon skada
av påhoppet i de skånska spalterna. Ef
teråt kom Eric Persson med sitt erkän
nande och sade sig beundra Djurgårdens
förmåga . . .

Större fotbollsmål
till 1980 . . .
För sjuttiofjärde gången diskuteras
det nu åtgärder för att få slut på 0—0-
fotbollen. Litet varstans ute bland klub
barna erkänner man, att det står så sto
ra värden på spel att man helt enkelt in
te har råd att riskera att förlora en all
svensk match. Bättre då att spela 0—0
och ha en poäng att gnaga på. Bland ti
digare förslag att få fram en öppnare
fotboll har särskilt en idé varit värd att
prövas. Det var en idé att ge en enda po
äng åt lag som spelar 0—0 och att vär
dera en bortaseger med 3 poäng. Då
skulle det tas mera chanser och riskeras
betydligt mer än nu.
Radikalast är naturligtvis tanken att
åstadkomma en regeländring vad själva
fotbollsmålen beträffar. De där träställ
ningarna med en ribba och två stolpar.
Gör målen större, så kan inte de snålspe
lande lagen hålla nollan.
Men från idé till beslut är en lång väg
att vandra. Det finns en institution, som
heter International Board och som be
stämmer hur fotbollsreglerna skall se ut.
Det är en kvalificerad samling gråhårs
män, av vilka de flesta är engelsmän,
skottar och andra slags invånare på de
brittiska öarna. För att dessa herrar
skall ändra något i reglerna fordras när
mast jordbävningar, och därför är det
inte särskilt troligt att det blir några
större målburar i fortsättningen.
Kanske 1980 kan innebära att ”grå
sparvarna” tar sig en funderare.
Till dess kommer målen att vara lika
små och till dess kommer ännu flera
matcher att sluta 0—0. Och kanske till
dess fotbollspubliken alldeles har för
svunnit !

Hur har du det hemma
Svenska Fotbollsförbundet har gjort
ett aktningsvärt försök att reklamera
upp de allsvenska matcherna och låta sin
reklamgubbe köra med parollen ”fotboll
— ett nöje för hela familjen”. Bakom den
frasen ligger ett erbjudande om billigare
entré när man tar hela familjen med sig
genom vändkorsen. Naturligtvis kom
diverse plattmatcher de stora experterna
att ifrågasätta om det verkligen är nå
got nöje för hela familjen. Givetvis står
det envar fritt att ”puffa” för fotbollen
på sitt särskilda sätt.
Sv. D. har sin Tecknar-Anders, som
ser det mesta med en tjuvglimt i ögon
vrån och han ironiserade rätt festligt
kring det här temat:
”Fotboll, ett nöje för hela familjen!”

Malmö tappade stilen
när Djurgården spelade
fotboll
Bosse Larsson är antagligen ganska
arg — över de hårda (ibland ojusta)
tacklingar han drabbades av i den all
svenska matchen Malmö FF—Djurgår
den, men jag gissar att Bosse som den
sportsman han är erkänner att dessa
tuffa tag inte alls fick Råsundamatchen
att väga över så markant mot Djurgår
den som skedde och få det utklassnings
liknande slutresultatet 3—0.
Det vände av helt andra skäl, som jag
formulerar så här: 1. Djurgården gick
in för att spela fotboll och fick den ut
delning som sådana ambitioner skall ha.
2. Djurgården hade mycket bättre för
svar än Malmö FF (Hasse Nilsson var
ibland magnifik).
3. Djurgården saknade inte alls av
stängde Gummesson som stopper —
Cronqvist var bättre än sagde person
brukar vara och skulle inte Djurgården
behöva Cronqvist i forwardslinjen i all
svenska spurten så är det nog tveksamt
om Gummesson fick plats i laget...
4. Djurgården hade Brzokoupil i ked
jan och han och ”Nättraby” rörde om
våldsamt i skåneförsvaret.
Det verkade inte som man trodde att
Djurgården menade allvar, eller skulle
våga försöka utföra tekniska konster,
liksom tänkande så här . .. ”tidningarna
har ju skrivit att vi bara sparkas — inte
spelar”.
Om man bortser från ett fåtal fula
ruff, så var matchen signerad av ett
Djurgården, som ville spela enkel rak
och bra fotboll, och som ville vinna —
men inte till varje pris. Frisparksstati
stiken ger MFF 15 och Djurgården 9.
Det är ett antal och en marginal som
ofta förekommer också i mycket lugna
matcher.
Djurgården tog en mycket klar re
vansch för det som hände i Malmö och
det är att hoppas att skånska utsända
förmedlar en bulletin hem att stock
holmslaget icke alltid ”spelar förbrytar
fotboll”. Så påstods efter Malmö-uppgö
relsen.
(Martin Lehman, Sv. D.)
är rena dösnacket, och det är ingen tve
kan om att man måste ha sällsynt trista
familjeförhållanden för att fotbollen
skall kunna konkurrera om fritiden.
Det kommer lätt en massa rykten i
svang om man visar sig ofta på läkta
ren. En åskådare till en annan: ”Undrar
hur han har det hemma ? Han sitter här
för jämnan ...”
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OCKSÅ ETT REKORD...

Äckligt att komma in till
Djurgårdens spelare . . .
Den värsta råskällning, som någonsin förekommit i svensk press står en skånsk
simledare vid namn Birger Buhre för och målet för hans utbrott hette Djurgården
i samband med en fotbollsmatch häromåret i Malmö. Han hetsade upp sig till något
slags vansinne och beskyllde Djurgården för att spela ”förbrytarfotboll”. Enskilda
spelare hudflängdes därtill med sådana bakgårdsbenämningar, att vi inte kunde
tiga. Det var ärekränkningar på löpande band, och om också idrottens folk hunnit
vänja sig vid det mesta ansågs måttet rågat och därmed anmäldes fallet till pres
sens opinionsnämnd.
Vi tyckte nämligen att skymfaren av
spelarna haft tid på sig att komma ur
sin affekt, innan han satte sig ner att
skriva. Men tydligen begärde han mer
av spelarna än av sig själv. Att en spe
lare i stridens hetta ibland går över la
gens råmärken borde vara mera förlåt
ligt än när den här typens journalist —
med god tid att lugna ner sig — rusar
i väg för att skada. Pressens ombudsman

gjorde också tummen ner för hr Buhres
övertramp, men i nästa instans ansågs
det att en sportreferent skulle medges
vissa friheter. Som ett märkligt aktstyc
ke i fråga om vad sådana friheter inne
bär återges härmed detta ”rekord” för
nagelbitare i gemen att ha som mall, när
omdömeslöshet och vansinnesutbrott
måste lättas under pannlocket...

Inte kapabla skämmas
Kan inte spela ärligt
Med medelmåttiga fotbollsartister
hänger de år efter år med i allsvenskans
topp. Därför att de fått en smart uträk
nad förbrytarefotboll sanktionerad. Av
domare och sportpress.

SABOTÖRER
S.k. gentlemän. Pyttsan. De har inte
allmänt genomskådats för vad de i själva
verket är: Kallhamrade sabotörer av
fotbollsspelets etik och idé. Det är be
klagligt att TV i går inte visade auten
tiska bilder av det som konstituerade
hela hatföreställningen i Malmö Stadion,
nämligen de fyra fula påhopp, utan
chans på bollen, som den store lunsen
Willy Gummesson, dagens ”Mr Djurgår
dare” inom loppet av matchens första
17 minuter lyckades prestera, därav två
riktade mot planens ende världsklasspe
lare, Bo Larsson, helt kapabel att i kor
rekt dömd match avgöra tillställningen
tämligen snabbt.
OINTRESSANT
Jag vet att jag kommer att få ovan
stående rader, liksom fortsättningen,
stämplad som lokalpatriotism av kolle
ger i Stockholm som tycker lika illa om
mig, som jag tycker om dem. Jag vill
endast replikera att man verkligen kan
förstå varför Stockholm i dag har värl
dens minsta betalande fotbollspublik i
förhållande till sin storlek. Gaggare och
positivhalare i ortspressens sportspalter
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plus Djurgårdsfotboll, det blir i det långa
loppet ointressant, föga attraktivt för en
bred, oförvillad publik.
Vi hade sluppit att se denna match ur
arta, utveckla sig till förödande anti-PR
för allsvensk fotboll om domaren Curt
Liedberg följt reglerna. Nämligen visat
ut den framstående representanten för
bondtjuvsfotboll Willy Gummesson inom
matchens första 20 minuter. I engelsk
och västtysk ligafotboll hade han inte
ens överlevt så länge.
Men djurgårdarna har på ett skickligt
sätt lyckats skapa godkänt klimat inom
svensk fotboll för sin s.k. kämpafotboll
med den hederliga snusdosan som sym
bol. De protesterar aldrig mot domaren,
de tar och ger en smäll utan att gnälla.
De framstår som s.k. gentlemän. Och
stundom lyckas de t.o.m. som i går att få
motståndarna att framstå som fähundar.
INTE KAPABLA SKÄMMAS
Det äckligaste i går tyckte jag var att
komma in i Djurgårdens omklädnings
rum efteråt, och finna ett småleende
gäng i fin psykisk balans, beredda att
med sitt vanliga s.k. snygga snack ta
hem spelet, ge sina försvarsadvokater
bränsle, sedan diverse MFF-are i match
slutet burit sig överilat och drulligt åt.
Pojkarna i Djurgårdentröjan och de
ras ledare var inte kapabla att skämmas
över vad de i själva verket ställt till
med: Fotbollens publiksiffror är ruine

Birger Buhre som sätter sig i paritet
med Gud Fader och läser domen över
våra blårandiga förbrytare.
rande i de flesta städer, framför allt i
Stockholm. Få se om fotboll är vår stör
sta publiksport om fem år. I Malmö med
sin givetvis lokalpatriotiska men fotbolls
älskande publik fanns en chans till ny
tändning, 15 000 kom, omgångens sär
klassigt största publiksiffra. Rätt många
svor på att aldrig komma tillbaka och se
fotboll i en allsvenska, där Djurgården
utgör allvarlig guldaspirant.
KAN INTE SPELA ÄRLIGT
Djurgården spelar inte hård fotboll,
sade Bosse Larsson med erfarenhet av
kontinentens mest knallhårda och ärliga
fotboll, den västtyska.
Djurgårdarna, fortsatte Bosse, är för
dåliga fotbollsspelare för att kunna spe
la ärligt hårt. De är bara ojusta, regel
vidriga. I en proffsfotbollsliga hade de
drabbats av 20 utvisningar per säsong.

FENOMENAL
Allsvensk fotboll i dag är för starkt
rampljus på för många medelmåttor.
Välbetalda killar, som tränar 3 gånger i
veckan. Och när deras förmåga och kun
nande inte räcker spelar Cronqvist och
Gummesson fotboll.
Allsvensk fotboll med sin försummade
junioravdelning (där har de stora fot
bollsländerna satsat hårt) har tre saker
att göra: 1) Skära ned lönerna med cir
ka hälften för alla de rubrikomsusade
hantverkarna, så att de inte får mera be
talt än vad de kan spela in. 2) Sänka
biljettpriserna för det mediokra idrotts
artister som bjuds. 3) Sätta råg i ryggen
på domarna, så att de dömer internatio
nellt, och inte kohandlar med stil Djur
gården.

Boxarna - svensk
idrotts gentlemän
I tider som dessa får man inte bli förvånad över någonting. Man far till månen
(undertecknads måne har dock lämnats ifred), man klyver atomer, man byter hjär
tan på människor, man ser unga grabbar som ser ut som Luciakandidater med långt
hår, halsband och andra feminina attribut.
Man får också konstatera att boxningen har fått konkurrens från andra sporter.
Fotbolls- och ishockeyspelarna har på senaste tiden gått in för parollen ”pang på
rödbetan”. Ishockeyspelarna klappar på varandra med klubborna (Hu så hemskt!)
när dom inte tar av sig handskarna för att slåss. Tänka sig att dom tar av sig
handskarna. Är det för att kunna ge motståndaren ett riktigt fult märke ? Vi boxare
sätter på oss handskar, för att inte skada motståndaren, när vi skall kurras.

Som alla vet har en ledare praktiskt
taget ingenting att göra utom

I Luleå slår fotbollsspelarna raka vän
ster i ”fäjset” på sina motståndare.
Skall våra boxare begå brott av motsva
rande grad, så skall de väl sparka sin
motståndare, bita honom, eller trampa
honom på tårna, men det gör han inte,
för det är förbjudet.
Därför konstaterar man återigen att
de finaste och mest disciplinerade sports
männen finns bland boxarna och ändå
finns det dom som tvivlar på boxning
ens fostrande syfte.

att kontrollera att det blir gjort;

KOM TILL OSS!
Svensk idrotts gentlemän är boxarna.
När en boxare får en tillsägelse för
ett fel han begått, händer det ofta att
han står liksom i givakt, när domaren
för honom påtalar detta fel och sedan ber
han med en artig bugning mot domaren
och motståndaren om ursäkt för sitt fe
lande. I fotboll t.ex. har det hänt att do
maren fått bollen i huvudet och även bli
vit bespottad. Liknande händelser i en
boxningsring är helt otänkbara. Ett råd
till de sektionsledare som har problem
med sina gossar. Skicka dom till oss i
boxningssektionen så skall vi sätta pli
på dem.
I sektionen har vi en grabb som för vil
ken regelbrott och osportsligt uppträ
dande är så främmande, att han väl
knappast vet hur disciplinproblem sta
vas. ”Putte” Palm är namnet. Han är
en prydnad för sporten och för förening
en, ett mycket fint föredöme för de små
knattar som kommer till oss för att lä
ra sig boxningens svåra konst. Tänk om
svensk amatörboxning hade många som
han.
”Putte” ser ut att gå mot sin bästa
säsong i år, nu sedan han har lämnat in
kronans grötrock och återvänt till Kungl.
Postverket. Han började säsongen med
att bli 3:a i för-OS i München efter att i
första matchen knockat den danske EM-
bronsmedaljören i första ronden. I semi
finalen mötte han östtyske Europamäs

INTE TUMBA
Och så var det golfstjärnan, som kom
hem från en resa till Kina och som
skulle förklara, varför det gått alldeles
på tok för honom. ”Svårt att säga, men
jag blev väl hjärntvättad och så slog
jag bort mej.”
Elak intervjuares replik: ”Det fanns
ganska litet att tvätta.”
(Detta handlar inte om Tumba).

taren Beyer och förlorade mycket knappt
på poäng.
Den matchen betecknades av experti
sen vid ringside som turneringens bästa.
I början av oktober deltog ”Putte” i den
årligen återkommande stora tävlingen
i Öst-Berlin. Började med att besegra
tjeckiska mästaren Miller, som fick så
mycket stryk att matchen bröts i 3:e
ronden. I semifinalen blev det dock stopp.
Han mötte då ryssen Fedotov och förlo
rade på poäng efter att ånyo gjort en
toppfight.
Innan ”Putte” åkte till Öst-Berlin var
han i Malmö och mötte 3-faldige unger
ske mästaren Pepemnie som ”Putte” näs
tan gjorde ”ungersk gulasch” av. Mat
chen bröts i tredje ronden. ”Putte” täv
lar i år i lätt-weltervikt, han har växt
ut och blivit starkare och hans sparring
ronder mot Christer Cornbäck har varit
snabba, hårda, med riktig knorr på, så
dom som har varit åskådare har nästan
hickat av förtjusning. Den sparringen
har tydligen varit till stor nytta för
”Putte”.
Säsongen har nyss börjat och vi vän
tar oss många fina matcher av ”Putte”,
med fin propaganda för sporten och för
gamla Djurgårn.
Sektionen består inte bara av ”Putte”.
Vi har ju en svensk mästare till, Chris
ter Cornbäck, vårt nyförvärv från Norr
köping Jan-Olof Öster, också landslags

att bestämma vad som skall göras;
att be någon göra det;

att lyssna till invändningar om att det
inte behöver göras, utan att det lika
gärna kan uträttas av någon annan,
att det kan göras på ett helt annat
sätt;

att upptäcka att så inte är fallet;

att fråga varför;
att höra på ursäkter från den som skul
le ha uträttat saken;
att kontrollera igen att det blivit gjort,
för att finna att det blivit fel;
att påpeka hur det borde ha blivit gjort;

att komma till slutsatsen att det får va
ra som det är;
att tänka på hur mycket enklare och
bättre allting skulle blivit om man
gjort det själv först som sist. I så
fall hade man kunnat göra det rätt
på tjugo minuter, medan det nu tar
två dagar att komma underfund
med varför det tagit tre veckor för
någon att göra det fel.

(Funderingar i Curling)

FAN OXÅ...
Om Helge Berglund — ishockeyhöv
dingen som kallade sina närmaste i VM-
ledningen i Geneve för ”betalda dräng
ar” — har det alltid stått strid.
Så här skriver Tore Nilsson, tidigare
AIK-ordförande, om honom i ”Sporten
i dag”:
”I en skrubb på Johanneshov står det
en halvfärdig byst av Helge. Malicen
påstår att den inte kan ställas ut förr
än man fått en väggkontakt till den ne
onljusring som skall vara en lysande
helgongloria över hans huvud.
Andra påstår att helgonglorian efter
Schweiz skulle bytas ut mot två neon
belysta små horn i pannan.”
man. Vidare de lovande lättviktarna Rei
jo Antikainen och Jarl Björklund, ”Fot
to” Palm med förnamnet Carl-Åke m.fl.
Så det rör på sig.
Thore Starck
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Vi har DIF-sparbössor i våra affärer, som vi hoppas skall tömmas

OFTA av kassören i DIF:s supporterklubb.
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Först medalj i OS 1972
- sedan proffskontrakt?
Carl-Axel Palm, 21, lättviktare, är
årets boxare i Sverige. Amatör, förstås.
Proffsen är ju lagligen förbjudna nu.
”Putte”, han går under det smeknam
net, siktar högt: Olympisk medalj 1972
i München. Och sedan proffskontrakt i
Italien eller USA.
Den målsättningen hindrar honom
från att redan nu tjäna bra på boxning
en! Han förklarar varför:
— Jag törs inte överskrida de 150 kr
per match som amatörreglerna föreskri
ver. Annars skulle 500' kr skattefritt inte
vara mer än normalt. Det finns halv
skapliga killar som skiter i amatörsta
tusen. De begär i regel 250 kr under bor
det. Plus 250 på kvitto. Siktade jag inte
på olympiska spel gjorde jag nog som
dom.
”Puttes” renlighet, amatörpåvarna
kallar det säkert så, på penningavdel
ningen får matcharrangörerna landet
runt att hoppa till. Han är den tveklöst
främsta publikmagneten i ett tidevarv
då amatörboxningen lever ett svårt liv
under knapphetens stjärna.
— De tror man skojar ibland. ”Skall
du verkligen inte ha mer”, frågar de.
Jag förklarar bakgrunden och då förstår
man. Å andra sidan vet jag ledare som
är ilskna över halvdana boxare som väg
rar ställa upp utan kosing under bordet.
Tror säkert boxningsförbundets ansvari
ga är insatta i detta.

DÅ REVS ALLA INGOBILDER

VAGGAD TILL BOXARE
Att ”Putte” Palm, i dag vägande 60
kg och med längmåttet 172 cm. skulle
bli en hejare i boxningsringen var be
stämt redan när mamma Alva vaggade
honom i babykorgen.
Pappan heter nämligen Carl-Gunnar
Palm, sedan decennier helfrälst box
ningsledare i Djurgården. Liksom två
år äldre brodern Carl-Åke fanns det ba
ra en sport som var vikt för yngsten
”Putte”.
— Jag närmar mig väl Carl-Åke i
vikthänseende 1971, säger ”Putte”. Vä
ger då in i lätt welter som sedan blir den
viktklass jag siktar att ta medalj i 1972.
I lättvikt tillhör jag nog de 3—4 främsta
i Europa i dag. Fick häromsistens stryk
på poäng mot Europamästaren, ungra
ren Urban. Annars har det blivit idel
segrar i 40-talet matcher under året.
Utmärkelsen ”Årets boxare” (en flott
statyett) är jag stolt över. Min största
framgång.

Här gällde det att få lira, att få vara
med och få ha både kul och kanske få
sig en smocka. En tår kanske flöt, när
en näsa gick i blod, och jämmer då nå
gon åkt in i planket och inte lyckats ta
emot sig riktigt. Men lika snabbt var
man uppe igen beredd till nya tag.
Ja, det var en grann tavla, och fjär
ran ifrån de stora grabbarnas mera all
varliga och nervpressande matcher. Fast
nog var det allvar för dessa 10-årsgrab
bar och visst var de nervösa men på ett
annat sätt.
Bredvid oss stod Sven Tumba, svensk
ishockeys galjonsfigur, och försökte
övertyga sin son, att han måste åka
skridsko bättre, innan han kunde räkna
med att få en chans i det här laget, som
hade ”Botte” som bas.
— Vilket värdefullt kapital för Sve
rige, alla dessa knattar! Vilken härlig
ålder, vilken härlig spelglädje — det är
så att man önskar sig tillbaka till sina
yngsta år, då även jag var 10 år. Fast

När ”Putte” började skolan var han
alltså redan ”invaggad” som blivande
ringfighter och pappa Carl-Gunnar såg
snabbt var styrkan låg:

— Jag har alltid haft lätt för mig
tekniskt i ringen. Naturligt att jag i dag
aldrig sluggar ut mina motståndare.
Tjusningen med boxningen ligger i dess
grundmening som bygger på tesen
”självförsvarets ädla konst”. Att sedan
anfall är bästa försvar är en annan fem
ma.
— Min idol från början? Ingemar Jo
hansson! Hade idolbilder av honom runt
hela lägenheten där hemma. Men en dag
sprack alltihop: det var på SM i Eriks
dalshallen. Hade visst fyllt 12 det året.
Fick se Ingo framme vid ringside och
han hejade på sin lillebror Rolf. Jag
sprang fram för att få autografen men
han föste undan mig med orden ”stick
ungdjävel”. Jag halvt grät, halvt fräs
te av ilska när jag sprang direkt ut ur
hallen och hem till mor. Från den da

gen har jag inte gillat Ingemar något
vidare. Men boxningen fortsätter jag tyc
ka om till 100 procent.
Just nu är ”Putte” Palm i gång med
matcher — främst i landsorten — ett
par gånger i veckan. Publikfrekvensen
verkar positiv. 150 kr per match ger vid
två framträdande 300 kr i veckoinkomst
och därtill skall läggas traktamenten
och resebidrag.
INGET JOBB — BARA BOXNING
— Det går ihop, men inte mer. Kärvt
blir det säkert fram till München-OS.
Satsar nämligen 100-procentigt på box
ningen efter muck från militärtjänsten
vid I 1. Börjar inte på mitt gamla knog
(Postbanken) utan går in helt för idrot
ten. Hoppas att räntan kommer efter
OS i form av ett proffskontrakt. Har
på somrarna varit hos amerikanska ar
méns boxningssektion i Västtyskland
och redan nu finns kontakter för att bli
yrkesboxare. Tar jag medalj i OS får jag
säkert ett anbud. Om det inte blir i USA
så satsar jag på Italien. Tänker inte ta
några risker — bli skadad för livet eller
så — utan prövar något år.
— Då har man, när man lägger av,
varit med om det mesta i boxning:
Svensk mästare, Nordisk mästare, Olym
pisk medaljör och så professionell.

Tumba talar till nationen...
Vi stod några stycken och tittade på en knattematch i ishockey och fröjdades
över den vackra tavlan. Det lyste av spelglädje ur knattarnas ögon och man fighta
des med en härlig känsla av att detta i alla fall var livet. Avbytarna hoppade jäm
fota av iver att få komma in på banan, och de som var där inne låtsades inte alls
vara trötta.

då var jag ju en förfärligt billig skrid
skoåkare, så jag skulle kanske inte hel
ler fått plats.
Tänk om dom som bestämmer och re
gerar i det här landet kunde förstå be
tydelsen av att all ungdom kunde tas
om hand på detta sätt av massor med
intresserade ledare och få tillfälle att
spela ishockey, fotboll eller vad som
helst. De älskar ju att få vara med, att
sysselsättas på detta sätt med matcher
och träffar.
Det här är sättet att rädda ungdomen
från knark och annat elände. Är det inte
värt att satsa rejäla pengar på att det
skaffas fram idrottsplatser, ledare och
material så att alla svenska ungdomar
får en rejäl chans att vara med i den
stora idrottsfamilj en. Det kan rädda hela
nationens framtid.
Så talade Sven Tumba och hoppades
bli hörd och förstådd.

K. L.
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60 år
med brottarna
Djurgårdens brottningssektion eller,
som den vid starten kallades, Brottarav
delningen har firat sitt 60-årsjubileum.
Brottningssektionen bildades vid ett av
Överstyrelsen, på tillskyndan av intresse
rade medlemmar i DIF och medlemmar
i Kommittén för brottningssportens hö
jande i Stockholm, den 13 januari 1911
anordnat sammanträde, som hölls på då
varande Restaurant Anglais.
En interimstyrelse valdes bestående
av Sven Låftman ordförande och P. Rin
man sekreterare samt A. Uurtamo, R.
Fogelmark och G. Sahlin.
På hösten samma år valdes sektionens
första egentliga styrelse bestående av
två personer, nämligen Hjalmar Johans
son, ordförande och Sven Olsson, sekre
terare. Dessa båda herrar satte igång
arbetet med stor energi. Således enga
gerades den kände finske tränare Tuo
misto som i Kungl. Svea Artillerirege
mentes gymnastiksal undervisade de in
tresserade stockholmsungdomarna.
Resultaten lät inte vänta på sig och
redan på hösten samma år då SM i At
letik och Brottning arrangerades i Es
kilstuna kunde DIF hemföra sitt första
SM genom Gottfrid Svensson. Brott
ningssektionen har sedan under årens
lopp hemfört 48 individuella SM-tecken
och 2 i lag.
Ordförande i Brottningssektionen har
under de 60 verksamhetsåren varit föl
jande: Sven Låftman (interimstyrelsen),
Hjalmar Johansson, Erik Ahlström, Da
vid Karlsson, Henning Öster, Axel
Schörling, Henrik Svensson, Knut Was
ström, Hugo Brännström samt slutligen
sedan 1944 Lennart Öberg. Nu är det Ru
ne Ylipää, som håller i klubban.
I Svenska Brottningsförbundets sty
relse har följande DIF:are haft säte och
stämma: Hjalmar Skoglund, Gottfrid
Svensson, Axel Schörling, David Karls
son, Knut Wasström, Bertil Anér och
Lennart Öberg.
Brottningssektionen har under alla år
haft skickliga och välmeriterade domare
av vilka bör nämnas: Gottfrid Svensson,
David och Evert Karlsson, Axel Schör
ling, och för närvarande finns fem in
ternationellt godkända, nämligen: Axel
Brun, Kiril Pistalov, Rune Ylipää, Helge
Öberg och Lennart Öberg.

Djurgårdens IF:s Brottningssektion
har fr. o. m. hösten 1970 flyttat från sin
gamla klubb- och träningslokal på Dö
belnsgatan 97, till Åkeshovshallen, Berg
slagsgatan 58, Bromma. Tel. 87 20 36.
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Brottarnas pappa går efter 40 år!
Små orsaker har ibland stora verkningar. Om inte en dag för 48 år sedan Stock
holms Atletklubb råkat ha sin lokal på St. Eriksplan stängd, när en storvuxen röd
blommig adertonåring klappade på porten, så hade Djurgårdens brottning förmod
ligen aldrig haft sin omistliga allt-i-allo Lennart Öberg. Ty Lennart hade tänkt sig
att bli tyngdlyftare, men som det nu gestaltade sig tog istället en kamrat på yrkes
skolan med sig honom till Djurgårdens lokal på Döbelnsgatan och där stannade han
för gott.
I år är det inte bara huvudföreningen som jubilerar. Det gör också brottnings
sektionen som fyller 60. Två tredjedelar av den tiden har Lennart Öberg varit dess
fasta klippa — som aktiv, ledare och domare, länge samtidigt i alla tre egenskaperna.

Men låt oss inte gå händelserna i för
väg.
Lennart Öberg är närking, född 1913
på Viby gård i Vretstorp, där hans far
var inspektor. Men han var bara sju år
när fadern flyttade sina pinaler till en
gård i Grödinge och där sattes Lennart
i plugget, först i folkskola och sen i folk
högskolan i Åsa. Som pojke fick han
hjälpa sin far på gården och leva ett
friskt och härdande lantliv, men hans
håg stod till livsmedelsbranschen. Han
praktiserade på slakthuset i Stockholm
och sen 1931 har han jobbat med livsme
del i Konsum. Där är han sedan länge
avdelningschef på inköpssidan och kon
trollant av kött och fläsk m.m.
Så långt den civila gärningen. Men
utanför den har det varit Djurgår’n för
hela slanten sen han väl började med
idrott på allvar, vilket inte var så tidigt,
för någon organiserad sådan fanns inte i
trakten där Lennart bodde. Men han var
stor och stark och kände behov av att
nyttja sina krafter och det var därför
han tog itu med brottningen. Gamle
världsmästaren Frithiof Svensson tog
hand om ynglingen på Döbelnsgatan.
JUNIORMÄSTARE

Första egentliga tävling han ställde
upp i var DM för juniorer 1932. Han gick
redan då i mellanvikt och förlorade sin
debutmatch. Sen blev det en massa
klubbmatcher och andra tävlingar. Len
nart förkovrade sig oavlåtligt i sin snyg
ga och öppna brottning med en mycken
het granna kryss och hårda backham
merbrytningar och 1937 var han mogen
att vinna svenska juniormästerskapet.
Året därpå blev han fyra i stora SM och
kallades i tidningarna den ”urstarka
slaktaren” och 1948 blev han tvåa efter
Acke Grönberg. Det var på vippen att
Lennart det året fått olympisk upphöjel
se, för i uttagningarna gick han jämnt
mot en hejare som Acke Grönberg och
Karl Erik Nilsson, men det blev till slut
dessa två som fick resa till London och
Lennart stanna hemma. Under 30- och
40-talen hade ju Sverige ett enormt

starkt garde i just de tyngre klasser
na, och alltid var det någon som stod i
vägen för Lennart i landslaget. I början
var det Ivar Johansson som Lennart
gick jämnt mot men aldrig lyckades be
segra.

Helst minns han annars arbetarspelen
i Finland 1946, då han slog hela bunten
finska mästare och så en rad fyrstads
matcher, kanske främst den som Stock
holm vann 1942 med ett rent djurgårds
lag. Den gången slog Lennart Ludde
Lindblom och förlorade 1—2 mot Pre
ven Svedberg.

— Fast Preven påstod att det skulle
varit tusen—noll, säger Lennart med
glimten i ögat.

Redan 1940 hade Lennart valts in i
brottningssektionens styrelse, och där
blev han 1944 dess fjärde ordförande ef
ter Acke Schörling. David Karlsson och
Hugo Brännström. Det blev så mycket
ledar- och domarjobb att han måste läg
ga upp som aktiv 1951. Som ordförande
i sektionen kvarstod han ända till våren
1971 då han tyckte att yngre krafter bor
de träda till och överlämnade klubban
till Rune Ylipää.
SUCCÉS MED TURKAR

— Det har varit idel roliga år i Djur
gården och många trevliga minnen, sä
ger Lennart Öberg. Under min tid har vi
också vunnit 21 svenska mästerskap och
fått fram många storbrottare. Edvin
Vesterby främst att nämna och på se
nare år Sture Söderqvist, Göte Rönn,
Anthal Lazslo, Kaikkonen och Vesterbys
grabb Benny förstås. Förra året lämnade
vi den trivsamma lokalen på Döbelnsga
tan varifrån man har så många glada
minnen och flyttade till Åkeshovshallen,
där det också är bra på alla sätt och
vis. I svenska förbundsstyrelsen satt jag
ett par år och i Stockholms brottnings
förbunds styre i ett femtontal år under
Olle Nordins tid.
Och så var jag med och startade för
bundets ungdomskommitté 1962 och är
ordförande i den, så nog har jag haft

uppdrag som brottningsledare, så det
förslår.
1944 började jag döma och det hände
att jag på en och samma tävling var
både aktiv, ledare och domare. Har
dömt många EM och landskamper och
VM i Toledo 1962 och i Helsingborg
1963. Dessutom var jag både ledare och
domare på ungdoms-VM i Colorado för
två år sen.
Mitt roligaste minne som ledare stam
mar från 1952, när vi tillsammans med
Örgryte tog hit ett turkiskt lag. Det var
en väldig ekonomisk risk men det blev
utsålt i Eriksdalshallen och vi tjänade
8 000 kr. per klubb.
— I Djurgården har jag väl i snitt
jobbat tre gånger i veckan, så hade
man haft bara en femma i timmen, så
hade man väl haft en Rolls Royce vid
det här laget. Men jag har jobbat för att
det varit roligt och det allra bästa stöd
har vi alltid haft från huvudstyrelsens
sida. Och det är fint det där med förtro
enderådet där representanter för alla
sektionerna sitter. Ett enda tråkigt min
ne har jag från mina fyrtio år i brott
ningen, och det var när jag blev diskad
i tre månader för värvningen av Kaik
konen.

FRAM MED VATTEN!
— Den gamla vanliga frågan: är
brottningen nu bättre eller sämre än
förr?
— Det kan jag inte svara på. Det är
ett helt annat system både i brottning
en och bedömningen nu. Men som doma
re tycker jag att de nya reglerna gjort
bedömningen lättare och riktigare. Fast
det skulle finnas en aktivitetspoäng som
avgjorde vid lika grepp-poäng. Oav
gjort är en styggelse. Systemet med ron
der och pauser tyckte jag inte om i

Edvin Vesterby
Gottfrid Svensson
Einar Karlsson
Georg Nilsson
Fritjof Svensson
Nils Landberg
Knut Wasström
Bengt Vinkvist
Sture Söderkvist
Vilhelm Pettersson
Arvid Östman
Göte Rönn
Esko Kaikkonen
Benny Vesterby

GENERALER SOM MÖTS:
Lennart Öberg, brottarnas veteran, får
några ord på vägen av Nocke Norden
skjöld.

50 brottar-SM
Djurgårdens IF:s Brottningssektion
har under sin 60-åriga verksamhet hem
fört 50 SM-titlar. 48 individuella och 2
i lag.
Det första mästerskapet hemfördes
1911 av Gottfrid Svensson i lättvikt och
det senaste 1969 av Benny Vesterby i
lätt flugvikt.
Följande brottare har under årens
lopp erövrat DIF:s SM-tecken:
början, men har ändrat mig. Fast det
borde som i boxning finnas vatten i
hörnorna, både att dricka och att skölja
av med.
Behöver jag tillägga, att Lennart är
den bussigaste av grabbar, sina vänners
trogne vän och att brottargrabbarna av
gudar honom. En verklig djurgårdsek!

Bengt Ahlbom

14
7
5
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1

Lag-SM i fristil erövrade Djurgården
1961 då laget bestod av följande brotta
re:
Kjell Paulsson, Kjell Norling, Edvin
Vesterby, Per Pålsson, Kurt Madsen,
Bengt Fridh, Kurt Alriksson och Göte
Rönn.
Och 1965 med följande lag:
Bo Hjulström, Kurt Johannesson, Ed
vin Vesterby, Esko Kaikkonen, Rolf Gus
tavsson, Bengt Fridh, Antal Laszlo och
Kurt Alriksson.
Fritjof Svensson blev världsmästare
1922 i bantamvikt.
Einar Karlsson erövrade brons vid OS
i Los Angeles 1932 och i Berlin 1936 i
fjädervikt.
Edvin Vesterby hemförde en silverme
dalj vid OS i Melbourne 1956 i bantam
SAGT I SVERIGES ENDA RADIO:

(Efter matchen AIK—Djurgården)

Owe Ohlsson var en negativ överrask
ning. Brzokoupil var riktigt bra tills han
byttes ut.
(Och alla vi som tyckte att Owe var
själen i AIK:s försvar och ”Brådskan”
alldeles under isen.)
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Största idrottsbragden i Sverige
(och Djurgården)
Det har alltid varit ett kärt diskussionsämne i idrottskretsar att försöka komma
överens om vem som gjort tidernas största idrottsbragd. I ett försök att pejla vad
expertisen inom Djurgårdens ledande kretsar kan ha för uppfattning har vi gjort
en enkät och begärt in besked på noll-tid. Alltså inte tillfälle till några djuplodande
funderingar och inte heller tid med forskningar i uppslagsverk. Rakt på sak alltså.
För att ingen tillfrågad skulle smita undan sitt ansvar skickade vi med svarskuvert
med frimärke och allting. (Några föredrog det oaktat att gå under jorden och be
hålla frimärket...) Det kom också en del raska svar, och här citerar vi vad våra
egna experter tycker dels i fråga om största svenska idrottsbragden dels vilken djur
gårdare som åstadkommit något stort att minnas.

Nocke tvekar inte:
Guldkamparen

Ivar Johansson
förstås!

Efter att ha funderat och analyserat
en hel del, har jag kommit fram till att
uppgiften att plocka fram den största
idrottsprestationen skulle kräva ett väl
digt djuplodande i egna upplevelser och
i historiska berättelser. Men som alltid
kräver Djurgårdens redaktör att man
ska vara lika snabb som han själv, och
då återstår bara att bekänna färg och
säga så här:
Jag håller på vår olympiske guldme
daljör i modern femkamp i Mexico —
Björn Ferm! Det var ju inte i en idrott
utan i fem grenar, som han tvingades ta
ut maximum av sin förmåga och sista
dagen närmast springa sig till döds för
att vinna det guld, som då närmast låg
i händerna på hans svåraste konkurrent.
Det är en sak att vinna ett höjdhopp
med någon centimeter, det är också en
sak att vinna längdhopp på världsrekord
och det är också en sak att oberörd ru
sa fram till triumfen i ett olympiskt ma
ratonlopp, men det är en annan sak att i
fem rätt väsenskilda idrottsgrenar slå
sig fram till den slutliga triumfen. Gör
man det därtill i ett tropiskt klimat och
under förhållanden så olika som möjligt
dem man är van vid på hemmabanor
stiger prestationen ytterligare i värde.
Det Björn Ferm gjorde överträffar allt
jag kan tänka mig en idrottsman mäk
tig att åstadkomma.
Den, som betytt mest för Djurgår
den? Ja, Ferm representerar ju modern
femkamp, som Djurgården bara i form
av en av de fem grenarna, fäktning, har
på sitt program, så jag bortser från ho
nom i det här fortsatta sammanhanget.
I stället fastnar jag för Hasse Jeppson.
Vilket målsinne hade han inte på fot
bollsplanen! Och han valde att slå till i
de rätta psykologiska ögonblicken. Han
kunde kallt avvakta en motståndarmål
vakts osäkerhet och rädsla ( ?), innan

Att svara på redaktörens ”enkla frå
ga” är en nog så grannlaga uppgift, men
mitt inlägg i detta subjektiva tyckande
är att Ivar Johanssons dubbla guldme
daljer i olympiaden 1932, plats Los An
geles, där han i hård konkurrens tog guld
i olika stilar och inte minst viktklasser
nog är en av de största idrottsbragder
någon gjort under min tid som bedöma
re av idrottsprestationer.
Beträffande motsvarande djurgårdare
så är det väl allt för många nu levande
som anser sig vara bäst... så den be
dömningen avstår jag från.
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Hälsningar
Åke X:et Erixon
19.10.71
han slog till. Han hade den där förmå
gan att vänta ut en motståndare och
pilsnabbt som en orm hugga till. Och
hans förmåga att samla sig . . . Tänk på
proffsmatchen på Råsunda, då Djurgår
den mötte de svensk-italienska proffsen
i en historisk match. Hasse visste att det
gällde en match, där många utländska
ögon skulle följa hans förehavanden.
Han var skärpt till tusen. Han gjorde
två av våra mål och bäddade för vår
3—1-seger. Men framför allt bäddade
han för sin egen proffsframtid. Han fick
sitt kontrakt. Sedan hade han bibehål
len ambition att bättra på sig och där
med bli ännu mera guldtyngd.
En annan sida av Hasse Jeppson var
hans ödmjukhet. Han gjorde aldrig nå
gonting utan att först lyssna med vad
hans gamle far i Kungsbacka tyckte och
ville. Sedan följde han faderns råd. Man
skall hedra sin fader och moder på det
att det må en väl gå här i livet. Något
att tänka på för dagens ”självständiga”
tilltänkta stjärnor!
Nocke Nordenskjöld

Arne Borg
var fattig men ...
Frågeställningen är mycket svår och
praktiskt taget omöjlig att besvara. Att
utse den svenske idrottsman som ge
nom tiderna gjort den största bragden
är mycket svårt.
Efter moget övervägande är jag beredd
att utnämna vår förste internationelle
ambassadör Arne Borg, som genom ett
otal segrar och rekord gjort både sig
själv och sitt fosterland vida känt. Om
man dessutom beaktar de träningsresur
ser Arne Borg hade i förhållande till sina
dåtida motståndare framstår hans pres
tationer om möjligt ännu större. Jag be
undrar honom inte minst för att han bröt
den internationellt sett vedertagna upp
fattningen att endast barn till utomor
dentligt välsituerade föräldrar kunde nå
de stora segrarna. Han visade med ener
gi och vilja och inte minst fighting-spi
rit att några egentliga gränser inte
fanns för idrottsmannens prestationer.
Hans berömda världsrekord i Bologna
är också ett typiskt exempel på detta.
Att uttala sig om vem som är den
störste i Djurgården är ävenledes svårt,
då jag saknar kännedom om de bragder
som utförts av tidigare generationer.
Själv vill jag dock som största Djurgår
dare genom tiderna utnämna Sven Tum
ba Johansson, som såväl i fotboll som is
hockey visat att man behöver inte vara
född i Canada för att vara en av värl
dens främsta ishockeyspelare. Han har
genom sitt agerande på de olika arenor
na ute i världen gjort en strålande re
klam för Djurgården och Sverige.
☆

Tumba i all ära men Gert Fredriksson,
kanotkungen, ligger en hästlängd före.
Ulf Örnmarker, konståkarbas

☆

Efter moget övervägande har jag kom
mit fram till en brottare (ej boxare allt
så): Ivar Johansson med de två guld
medaljerna i olympiska spelen i Los An
geles 1932. Obs i två olika viktklasser
och med 15 timmars bantning mellan tri
umferna.
Bästa djurgårdare gäller tre fina poj
kar: Olle Tandberg, Rolle Stoltz och
Tumba.
Cege Palm, box-bas

Var finns maken ...

Pelle: Min ungdoms idol

Största bragden skall Ivar Johansson
bokas för från olympiska brottningen i
Los Angeles 1932, när han nästan på
nolltid erövrade två guldmedaljer i olika
viktklasser. För att vinna medalj nr 2
i en lägre viktklass, jag tror det var wel
ter, måste han visst banta 3 kilo och har
man inte något extra fläsk på kroppen
är det ju lätt att räkna ut att Ivar näs
tan måste torka upp allt sitt vätskeinne
håll med läskpapper för att ställa upp
nästan som skinn och ben. Hur kunde
han orka att klara alla utvilade konkur
renter ovanpå en sådan pers och vinna
sitt andra guld? Var finns det sådana
killar nu för tiden?

Man skulle behöva plöja igenom fack
litteratur för att ge ett rättvist svar, men
tiden medger det inte. På direkten slår
det mig i alla fall att min ungdoms idol,
Ivar Johansson, är rätta namnet.
OS i Los Angeles 1932, fri stil mellan
vikt : Ivar måste slå amerikanen Hess på
fall i sin sista match för att ta guldet.
Efter 2.10 var det grönt.
Dagen efter handlade det om grekisk
romerska stilen, men här hade som man
trodde Axel Cadier tagit Ivars själv
skrivna plats i mellanvikt. Ivars chans
var att ta bort 4.5 kilo från en vältränad
kropp för att gå ner i welter. Vikten
måste sedan hållas hela tävlingen ige
nom. Det gick. Hur matcherna gick?
Guld förstås. 3 fallsegrar och en skyhög
arbetsseger över finnen Kajander i fi
nalen. Vilken kille, denne Ivar.
Vad Djurgården beträffar är Tumbas
insatser och good-will-skapande för
svensk ishockey, både inom och utom
landet, omätbara. Oj, vad han gett Djur
gården och många tusen av dess med
lemmar och supporters genom sitt obän
diga humör, sin entusiasm, sin otroliga
charm och sitt annorlunda kunnande
massor med glädjestunder.
Grattis alla ni golf-vänner, som har
honom hos er i dag.
Pelle Bergström
ishockeyns allt-i-allo

Carl-Erik ”Jätten” Eriksson
Boblagets kapare
☆

Sixten Jernberg — han var en vilje
människa, som överträffade sig själv
och sin fysiska kapacitet, när det verk
ligen gällde.

Knivsta nr 1 säger många

Koland Erixon, ÖS-ledamot

☆

Ainas röst
Ivar Johansson från Norrköping är gi
ven med sina två olympiska guldmedaljer
från 1932.
Aina Ekvall
damsektionens allt-i-allo
☆

”Wachen” förstås...
Jag kan ännu höra Sven Jerrings röst
och folkets jubel från Stadion, när Bertil
von Wachenfeldt vann sista sträckan i
stafetten 4X400 meter i landskampen
1934 på Stadion mot Tyskland. Han var
inte bättre än sin motståndare Mentzer,
men han måste vinna. Det gjorde han
också och därmed vann Sverige hela
landskampen.
För mig har en annan W-grabb be
tytt mycket. För Djurgården har han be
tytt mycket och för Sverige har han be
tytt mycket: Edvin Vesterby! Med sina
16 svenska mästerskap, silvermedalj i
olympiska brottningen 1956 i Melbourne
och otaliga segrar i Djurgårdens trikå
er.
Men jag glömmer inte heller Knivsta.

Lennart Öberg, brottarveteran

Det ligger nära till hands att utnämna
Ingemar Johansson som vår främste ge
nom den VM-titel han tog, men Ingo
dansade bara en sommar och han var in
te heller någon stor mästare — så han
blir uträknad.
Nej, jag fastnar i stället för en av
svensk idrotts stora kämpar, Arne Borg,
tänk vilken kämpaglöd! Otaliga mäster
skap och hinkvis med rekord med
världsrekordet på 1.500 meter i Bologna
som det mest otroliga.
Den som betytt mest för vår förening:
finns flera att välja på bland dem, som
inte slagit världsrekord utan mera job
bat i det tysta. Mitt val blir Lennart
Öberg, som inte bara för våra brottare
utan för hela föreningen varit en stor
och duktig ledare.

Thore Starck, boxningskassör

☆

Efter att ha vrakat bland mina ung
doms idoler sådana som Mora-Nisse,
Gert Fredriksson, Stellan Bengtsson, Six
ten Jernberg, Gunder Hägg och många
till måste jag välja Ingemar Johansson.
Efter det att han blivit fråntagen en
rättmätigt vunnen silvermedalj i OS i
Helsingfors 1952 kunde han komma igen
och vinna världsmästerskapet i tung
viktsboxning, ”världsmästerskapet alla
kategorier”. Det är den största idrotts
bragd någon svensk gjort.
Olle Pettersson, fotbollsledare

☆
Störst av alla är Ingemar Johanssons
insats att vinna VM-titeln i tungvikts
boxning.
Störst hos Djurgården: Sven Tumba
både på och utanför ishockeyrinkarna.
Arne Palm, ishockeyledare
☆

En röst på Yngve i fäktning
Jag väljer fäktarnas ordförande Yngve
Arnell. Vår bas har offrat två månader
av sin fritid på att iordningställa den
nya fäktlokalen i Ropsten. När en svensk
mästare i segling sätter i gång behöver
man inte anlita en installationsfirma.
Han kan allt. Tapetsera, snickra, repa
rera lås, inrama tavlor, måla fäktpister
och organisera flyttningstransporterna.
Yngve har i 15 års tid stått som täv
lingsledare för våra storinternationella
tävlingar. Även när det gäller knattar
nas tävlingar har han ett finger med i
spelet. Och på att anskaffa priser är han
expert.
Vår ordförande är en glad och trevlig,
alltså en riktig djurgårdare.

Göran Andersson, fäktare
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Ingen tvekan: Knivsta!
Knivsta Sandberg är svaret.
Att hålla ut... att komma igen ... att
fortsätta, hela killen är en bragd i sig
själv ... utan att vara stjärna.
Bragd i dag är inte samma sak som
bragd i ”kändislivet...”
Bragd i morgon är att hjälpa en äldre
människa över gatan . . .
Bragd i nuet är att sammanhålla och
verka för ungdomen och genom den ge
de äldre en möjlighet att överleva ...
Knivsta skär inte ... han delar ut de
delar som redan är skurna.
DIF-cykelns P. G.

☆

DET VÄRSTA JAG VET...
Vi har öppnat en spalt för s.k. tyckare. Det är modernt att låta folk tycka, och
när de stora tidningarna nu försöker öka sina upplagor genom att skaffa gratistext
på det här sättet att be folk ”tycka” i deras spalter finns anledning också för ”Djur
gårdaren” att låta våra medlemmar få tycka vad de vill i olika ärenden.
Här kommer alltså ett antal ”tyckare” vilkas opus givetvis får stå för deras egen
räkning. Vad vi inom ”Djurgårdarens” redaktion tycker om vad dom tycker redo
visas inte. För att våra ”tyckare” inte skall förföljas för sina åsikter tillåts de fram
träda under signaturer.

För att hålla deras tyckande inom
vissa gränser har vi denna gång bett dem
”tycka” i ämnet ”det värsta jag vet”. Ett
annat år kanske de får tycka något om
”det bästa jag vet” ...
Alltså fritt fram för vår tyckare nr 1:

tar varje chans att pressa sig till förmå
ner med hot om att annars sticka till nå
gon annan klubb. Såga av sådana typer
på en gång. Sanera — annars barkar allt
åt häcklefjäll!
1912 års man

☆

Knivsta ett helgon?
Utan någon som helst tvekan väljer
jag kanotisten Gert Fredriksson, mång
faldig guldmedaljör i OS samt ett otal
SM-tecken. En verklig bragdman.
Någon djurgårdare, som har gjort
mycket och betytt ännu mer för Djurgår
den? Det finns väl knappast någon tve
kan om vem jag skulle välja:
GÖSTA ”KNIVSTA” SANDBERG na
turligtvis! Han borde ju rentav helgon
förklaras eller hur?
Gunnar Dahlfors
ÖS-ledamot i flera år

☆

Det värsta jag vet är såna killar, som
saknar klubbkänsla och för kosings skull

uppväxtid och som jag också tycker
skänkt Tre Kronor och Sverige fram
gång och berömmelse.
Lars-Erik Forsberg, orienteringsordf.

☆
Jag tycker att Ingemar Johansson
(Ingo) gjort den bästa idrottsprestatio
nen genom tiderna. Varför, ja det kan
redaktören själv förklara med den fly
hänta pennans hjälp.

☆

Jag tappade rösten

Gunnar Lundqvist
fotbollsledare

☆

Orienterare väljer Tumba
En enkel fråga tror redaktören, men är
det så enkelt att slå fast vad som är
största idrottsbragden? Jag är inte så
gammal att jag kan ge ett objektivt
svar. Det namn som fastnat hårdast i
mitt minne är Sven Tumba, som skänkt
mig många spännande och roande tim
mar framför radio och TV under min
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X. Y. Z.

☆

Hans Troedsson, fotbollsbas

För den generation som jag tillhör kan
ingen svensk idrottsbragd slå ut Stadion
kampen 1934 Sverige—Tyskland med den
avgörande stefettsegern på 4X400 meter
och ”Wachens” sista långsida.
Från Stadions ståplats såg och hörde
jag hur den ”blonde svensken” höll un
dan på upploppet. Jag hörde sedan till
dom svenskar som ”tappade rösten” och
inte återfick den på lång tid därefter.
Tack för den upplevelsen.

Jag vet inget värre än ledare, som loc
kar med pengar för att få någon efter
traktad idrottsman att byta klubb och
som sedan bygger på sina löften med att
lova jobb och bostad bara stjärnan skri
ver på. Och sen nekar ledaren till allting.
Det är det värsta jag vet. Bort med så
dana ledare ur DIF.

Jag anser att Kjell Isaksson är den
bästa och finaste idrottskille, som finns.
Han har slagit världsrekord i år.
Den bästa och för mig finaste djurgår
daren är Knivsta Sandberg.
Carl A. Haglund, brottningssekr.

☆

Munck väljer pingis
Jag har grunnat en hel del men har
svårt att bestämma mig. Det som ligger
närmast i tiden koms ju bäst ihåg och
jag har slutligen fastnat för Stellan
Bengtssons VM i bordtennis 1971 i Ja
pan. En sådan prestation kräver en näs
tan övermänsklig koncentration under
en förhållandevis lång tidsrymd och han
gjorde sig också väl värd Sv. D.:s guld
medalj.
Med hänsyn till min nuvarande funk
tion i Djurgården skulle jag vad Djur
gården beträffar vilja framhålla den be
tydelse som Arne Grunander haft för
vår sektion.
Nils Munck, ishockeybas

Det värsta jag vet är när en kille i ra
dion försöker hetsa upp sig och lyssnar
na att tro att det är något spännande
han har att förmedla. Ibland vräker de
ur sig ord med blixtens fart så att ingen
uppfattar vad dom säger.
Det verkar som om dom försöker slå
något personligt rekord att i ett enda
andedrag hinna säga så många ord som
möjligt. Och så deras upphetsning när
en kille går i mål i en jämn spurt eller då
det blir en ”balja” bakom Honken i is
hockey. Då skriker dom så att appara
terna skakar. Löjligt. Inte hetsar jag
upp mig när jag livs levande sitter på
läktaren och ser allt i original. Ofta är
det ingen spänning alls men radiokillar
na — dom flesta i varje fall — låtsas som
de upplever århundradets mest drama
tiska tävling.
Sluta och larva er. Gå ner i varv. Var
som vanliga människor. Dramatiken som
ni försöker skapa, behåll den för er själv,
vi vill inte höra allt flåsande och trum
petande. Ta’t lugnt.
Victor Emanuel

☆

Vi är inte blinda
Finns det något som man retar sig på
mera än en pladdrig kommentator i
samband med en TV-sändning av en
match ? Svensk TV håller sig med många
sådana typer, som förstör hela njutning

en genom att de till varje pris skall pra
ta sönder matchen och inte låta tittar
na själva bilda sig en uppfattning. Dom
tror tydligen på TV att tittarna är blinda
radiolyssnare.
När det går så långt att en kommen
tator måste redogöra för vem som får
ett inkast, vem som passar till vem, att
domaren blåser för offside, att den och
den sköt bredvid etc. — då har kommen
tatorn missat sin uppgift. De värsta att
snacka bort en match är Bo Hansson och
en kille i Göteborg, Leif Larsson, som
i TV envisas med att tjata sönder de eng
elska ligamatcherna. Kan inte sådana
herrar snacka ifrån sig hemma med kär
ringen i stället? Vi vill inte bli störda
av deras mundiarré utan vill hellre ha
det skönt framför våra apparater.
Emil i Hörlunda

☆
En fotbollsdomare, som inte törs dö
ma straffspark, när ett brott begåtts
inne i straffområdet är det näst värsta
jag vet. Allra värst är när en sån do
mare drar ut till frispark utanför straff
området.
Leffe
☆
Det värsta jag vet är långhåriga
idrottskillar och särskilt sådana vars
hår är stripigt och slängigt. Typ Danne
Brzokoupil (nu Landskrona) och Björn
Persson (nu Stockholmskamraterna).
Det finns också snyggt och vårdat hår
som t.ex. hos Willy Gummesson.

Lagom är bäst
☆

Något värre än Östen Warnebring och
Ernst-Hugo Järegård kan jag inte kom
ma på. Tacka vet jag Jan Malmsjö och
Sickan Carlsson!
Tummen ner
☆

Något värre finns inte än när höga re
daktörer sätter sig på sina höga piede
staler och berättar för våra största
idrottsledare, i förbund eller förening
ar, hur idrott skall skötas. Ofta utan att
redaktörerna vare sig idrottat aktivt
eller varit ledare ens på papperet. Man
undrar då hur det kommer sig att alla
experter finns på sportredaktionerna ...
Hudflängde Jim
☆
Det kanske inte precis värsta jag vet,
men något av det dummaste jag hört ta
las om är när vissa spelare efter en ovän
tad seger skriker ut som förklaring: ”i
dag spelade vi för tränaren, i dag spelade
vi för Helge Berglund, i dag spelade vi
för Farsan!”
Tror någon på det? Man jobbar väl

Från frisör till massör på
Fjärran Östern turnen
När jag förra hösten fick en chans att resa till Japan och Hongkong med fotbolls
laget, så tog jag den direkt. Att få komma till Fjärran Östern händer ej varje dag,
dessutom att få resa med ett gäng som garanterar att det hela skall bli lyckat. Det
visste jag sen resan till Malta året innan.
Jag åkte med som turist. Alla andra hade i stort sett någon uppgift att fylla. För
att även jag skulle hjälpa till kom sax och kam med i bagaget.
Det var en lång resa, men det blev
aldrig tröttsamt, humöret var på topp
hela tiden. Det hände alltid någonting.
Som när vi skulle mellanlanda i Tasj
kent. Reseledaren Gunnar Lundqvist lo
vade oss champagne och rysk kaviar vid
framkomsten. Men därav blev intet. Där
gick det ej att få något till livs. När
dessutom flyghallen påminde om Spånga
station så förstår ni resten. Stackars
Gunnar han får fortfarande tråkningar
för detta. Vi tyckte han var ”tasjkig”.
Hongkong var en underbar plats, med
den rätta värmen för oss. Vi hade till
gång till fotbollsplan med vidhängande
swimmingpool. Vi tränade varje dag (sä
ger vi: för Hasse Nilsson tyckte att alla
skulle röra på sig) efteråt lögade vi oss
i poolen, och för mig som är gammal
polospelare var detta toppen.
En bland de roligaste episoderna från
Hongkong var den då Putte Asp kommer
till morgonfikat helt förstörd och bra
mycket blekare än vanligt. Berättar på
sitt festliga södersnack att han ej so
vit en blund, ty Baloo, hans ”lilla” rums
polare hade gång på gång i sömnen väl
trat sig över i hans säng.
Efter en vecka gick färden till Japan.
Närmare bestämt Tokyo.
Första dagen träning igen och samma
känsla att man tillhörde gänget. Alla
skulle med på träningen. Vid en av dessa
träningsmatcher gjorde jag mål, mitt en
da. Det var på tiden så många gånger

för att vinna åt sitt lag, inte för att
lätta upp stämningen hos någon kanske
utskälld tränare.
Djurgårds-Emil
☆

Finns det något värre än att behöva
gå och vänta på att få en friplåt vid
Djurgårdens fotbollsmatcher. Särskilt
när det regnar. Varför blir man glömd så
fort det kommer nya herrar till makten ?
C-lagsspelare av gamla stammen

Det värsta som kan inträffa är när
Djurgården förlorar. Då blir jag sömn
lös, bitter och sur.
Hå.

jag missat. Det var en kul grej. Danne
skickade in en lyra mot mål och då jag
spelade på topp, så bar det sig ej bättre
än att bollen kom emot mig. Hasse Nils
son var förstås i vägen och skulle bryta,
då skrekjag åt honom ”den tar jag”
varvid Hasse duckar (han gör visst så
ibland!) Bollen möter mitt huvud och går
i mål. Allmänt jubel. Hasses replik är
denna: ”Fan, Roffe vilken sida spelar
du på” ?
Det är en fin sammanhållning bland
fotbollspelarna med en atmosfär före
matcherna som är svår att beskriva. På
massagebänken ligger någon och blir
knådad. Putte gaggar, det joggas och
det bollas, det ligger spänning i luften.
Det luktar linement. Och strax innan tar
vi varandra i en ring och bestämmer oss
för att slå det andra gänget. Inget an
nat att välja på!
Vid en av matcherna mot Japans
landslag vann vi med 6—1. I halvtid kom
grabbarna in blåfrusna, ty det var snudd
på nollgradigt. Putte fick jobb att mjuka
upp allesammans. Det var då Classe bad
mig rycka in och hjälpa till varvid det
slog mig, att det här var något jag kun
de göra och lära mig för framtida be
hov när jag kom hem. Så blev det också
— jag har hand om knåderiet i reserv
laget.
Grabbarna kunde även ställa om sig
från allt tjoande och glammande och jag
tänker då närmast på en helmysig kväll
då vi var inbjudna till Svenska Ambas
saden i Tokyo.
Ambassadrådet höll ett välkomsttal in
för grabbarna snyggt uppställda och tyd
ligen lite spända. Som ett gäng konfir
mander.
I glasen juice, ty det var match dagen
efter.
För mig var det en oförglömlig kväll.
Vi som ej skulle spela hade det fint för
spänt, ty det bjöds — det försäkrar jag
— på det allra bästa. Att jag sedan hade
svårt att slita mig därifrån var en an
nan sak. Det var väl första gången grab
barna fick vänta på mig i bussen.
När jag nu slutar ber jag samtidigt få
tacka alla som var med på resan, för att
det för mig blev ett minne för livet.
Rolf Löfquist
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När tigrarna stötte på patrull
En vacker slutvinjett ordnade Djurgården på den allsvenska ishockeyhösten 1971 genom att som enda lag plocka Brynäs
på en poäng. Fram till sista matchen hade Brynästigrarna rytit och skrämt alla motståndare och ledde också serien utan att
ha tappat en endaste poäng. Men så kom alltså Djurgården och utan skrämselhicka för allt vad tigrar heter lyckades våra
grabbar spela domptörens roll. Brynäs fick leda ett tag med hela 4—1, men så upphörde Djurgården att bara åka på en
skridsko utan ställde ner bägge ”grickerna” på isen i Gavlehallen och kunde på några röda minuter kvittera till 4—4. På
slutet ledde Djurgården med 7—6 och det krävdes att Brynäs tog ut sitt yttersta för att rädda sig till 7—7...
Trots att Björn Palmqvist och Stig
Larsson — Djurgårdens normalt starkas
te kort — måste ställa sig som åskådare
spottade Djurgårdens kedjor in fler mål
i Brynäs kasse än några av de tidigare
motståndarna orkat med. Framför allt
var det den här trion, som gjorde av

slutningsmatchen så besvärlig för Bry
näs, från vänster Folke ”Totte” Bengts

son, Bengt-Åke Karlsson och Per-Allan
Wikström.
(Om någon om 10 år kanske får tag i
detta nummer av Djurgårdaren och und
rar vad det är för något som Per-Allan
har under näsan så kan det upplysas
om att det är en slags mustasch, som
var modern omkring 1970-talet. . .).
Och här ett klipp ur sportspalterna i
DN från matchen:

EN LAGSPELARE
Per-Allan var planens främste for
ward, klart överglänsande alla lands
lagsstjärnor i Brynäs. Fullt riktigt fick
han också priset som banans främste
kedjespelare.

— En fin lagspelare, berömde Rolle
Stoltz, som givetvis tyckte det var kul
att hans lag visat prov på så fin ishoc
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När den här kedjan fick vara hel och frisk var den Djurgårdens starkaste vapen och två av de tre, Stig Larsson och Björn
Palmqvist upphöjdes i Tre Kronor. Sedan började ”Stickans” ljumskar att krångla och därmed förlorade både Tre Kronor
och Djurgården en hard-hitter. Men han kommer tillbaka. Som tredje man i vår kedja finns på bilden (till höger) Sven Ber
til Lindström, som också gjort en stark säsong med antydan om att även han kan bli en man för Tre Kronor.
key. Det är ju så här öppet och offensivt
man skall lira. Då kommer folket.
Per-Allan Wikström har tidigare un
der de fyra år han tillhört Djurgårdens
A-lagstrupp aldrig åstadkommit fyra
mål i en och samma allsvenska match.
— Åtminstone inte vad jag kan erinra
mig, säger han. Jag kommer från pojk
laget och har gått den långa vägen i
DIF. Roligt när det slår, allra helst då
motståndarna heter Brynäs. Jag trivs
förträffligt med så här öppet och juste
lir. Då kan man verkligen spela ut.
En annan blårand som var glad:
”Totte” Bengtsson. Det forna hockeyun
derbarnet från Leksand har plötsligt
fått fart på både rören och målskyttet.
— Han har varit duktig i en två tre
matcher på raken, säger Rolle. Förstår
inte vad det har tagit åt ”Totte”.
Vad beror nu detta på? ”Totte” får
svara själv:
— Det är ju nu säsongen börjar, sä
ger han glatt. Tänk om vi kunde fort
sätta och lira så här. Då kan SM-slut
spelet bli riktigt trivsamt.
”Totte” Bengtsson tyckte även att
Brynäs av i dag inte alls är av samma
klass som för några år sedan:
— Visserligen verkade Gävlegrabbarna
speltrötta men lagspelet är inte detsam
ma. Kan bli ett verkligt spännande slut
spel den här gången. Tror inte alls att
Brynäs är så given guldvinnare.

En smula ishockeyhistoria
(Berättad av Lasse Lindgren)
Lagledare under denna tid var Pio
Jihde som sedan avlöstes av ”Stubben”
Larsson och Johan Candelius.
Som tränare fungerade först Hasse
Stelius och han efterträddes av inte helt
obekante Arne Strömberg. När Ström
berg blev rikstränare ryckte vår v. ordf.
Yngve ”Rappan” Carlsson in som slav
drivare.

Ishockeysektionen blev självständig
augusti 1950.
Ordförande: Arne Grunander.
Sekr.: Gustaf (Stor-Lulle) Johansson.
Lagledare: Per-Olof Jihde.
Kassör: Lars Lindgren.
(Tidigare sköttes fotboll, bandy, is
hockey av fotbollsektionen. Hur det var
före kriget har jag för min del ingen
aning om).
Före omorganisationen av styrelsen
i augusti 1970 hade den under en följd av
år följande utseende:
Ordförande: Arne Grunander.
Vice ordförande: Yngve Carlsson.
Sekr.: Lars Nordvall.
Kassör: Lars Lindgren.

Och så här slutade säsongen 1971 i
grundserien.
I NORRA
13 1 0 69— 30 27
9 2 3 71— 45 20
8 3 3 69— 41 19
7 3 4 65— 42 17
5 2 7 62— 56 12
6 0 8 52— 50 12
1 1 12 32— 89
3
1 0 13 40—106
2
Inte illa. Expertisen hade ju trott att
Djurgården skulle vara ett blåbärslag
även detta året... Nu blev det slutspel!

Brynäs
Djurgården
Timrå
Södertälje
Björklöven
MoDo
Tunabro
Nacka

DIV.
14
14
14
14
14
14
14
14

Styrelse innevarande säsong:
Ordförande: Nils Munck af Rosenschöld.
Vice ordförande: Per Bergström.
Sekreterare: Nils Stjärnfeldt.
Kassör: Per Edberg.
Rune Andersson. Arne Palm.
Lars Lindgren.
Lagledning:
Lagledare: Roland Stoltz.
Tränare: Vladimir Zabrodsky
Material: Leif Markusson.
Läkare: Lennart Fagraeus.
Massör: Rolf Asp.

MARATONTABELLEN
Lag
1 Södertälje
2 AIK
3 DIF
4 Hammarby
5 Leksand
6 Brynäs

Säsonger
36
31
23
27
21
14

Poäng
637
531
460
422
406
295
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SVENSKA MÄSTERSKAP

DIF.............................................................. 10
Göta ............................................................

9

Hammarby ...............................................

8

Brynäs........................................................

6

Södertälje .................................................
AIK..............................................................

6
5

Gävle ..........................................................
Leksand .....................................................

1
1

V. Frölunda .............................................

1

Knutte Hallberg ville bära ...
Orvar Bergmark tillbringade en hel del år som förbundskapten i fotboll, drog sig
tillbaka till Örebro och som annat berömt folk gjorde han sitt byte av arbetsplats
med att skriva s.k. memoarer. I dessa spred han en del visdom.
— Jag håller med den argentinske Stjärnspelaren Omar Sivori, när han säger så
här:
— De s.k. demontränarna håller på att förstöra fotbollen. Ingen match kan vin
nas av genierna på bänken utan av spelarna.

PUBLIKREKORD

MESTA MÄSTARE

Lasse Björn

............................................. 9

Sven Tumba .............................................
Stig Tvilling .............................................
Yngve Johansson ....................................
Gösta ”Lill-Lulle” Johansson...............
Ove Malmberg .........................................
Hans Mild .................................................
Åke Rydberg .............................................

8
7
7
6
6
6
6

Gösta Sandberg......................................... 6
Roland Stoltz ............................................. 6

För Lasse och Tumba gäller även
”mest i Sverige” men också här hotar
Brynäs då några man bl.a. Håkan Wick
berg och Tord Lundström varit med om
att bärga Brynäs samtliga 6 SM.
Vi kan visa upp 50 landslagsspelare i
2012 matcher med alltså 40 matcher i
genomsnitt.
STORA GRABBAR

2
6
10
9
5
3
1
7
8
4

Lasse Björn
Gösta Johansson
Erik Lindgren
Hans Mild
Björn Palmqvist
Roland Stoltz
Sven Tumba
Hans Tvilling
Stig Tvilling
C. G. Öberg

A B/U J/P
4
217
105
19
63
8
4
5
123
218
1
245
2
87
2
84
2
1
171
6

Sveriges mesta landslagsspelare är
Sura-Pelle med 252 A och 2 jun. Vi ord
nade så att han ”lumpade” på Skepps
holmen men han hade ”skrivit på” för
både Södertälje och Djurgården. Då fick
han bli ”kringla”!

SVEN TUMBAS MERITLISTA
3
1
3
1
1
8
1

VM-guld
VM-silver
VM-brons
OS-silver
OS-brons
SM ishockey
SM fotboll
Här är några kommentarer onödiga!

1960
1963
1962
1959
1962
1967
1960
1963
1959
1958
1968
1959

DIF—Gävle ............................
Frölunda—DIF.....................
AIK—DIF ..............................
Leksand—DIF .....................
Västerås IK—DIF...............
Färjestad—DIF ...................
Forshaga—DIF......................
Skellefteå—DIF ...................
Gävle—DIF ............................
KB/63—DIF ..........................
Södertälje—DIF .................
Malmö FF—DIF...................

18.070
22.603
17.098
13.693
12.534
10.610
10.001
9.921
8.907
8.808
8.803
7.351

I Ahearne Cup mot Port Artur Bear
cats i snöyra på ”Hovet” 20.500.

Att skaka galler
Det är inte alltid så lätt att vara fot
bollspelare, särskilt inte om man har lätt
att fatta humör och vilja klippa till sin
omgivning. Då kan domaren vara där
med sitt pekfinger och hota med utvis
ning. Ger man sig på domaren och trak
terar denne med en dagsedel, kan det stå
den hetlevrade spelaren dyrt. Då kan han
påräkna att få se de kommande mat
cherna från läktaren. Detta när det gäl
ler Sverige.
Men utomlands är det ännu värre att
vara arg fotbollspelare. Som t.ex. i Syd
amerika. Är det så att domaren anser
det motiverat att visa ut en spelare, in
skrider polisen omedelbart efter mat
chen och plockar med sig spelaren till
stationen. Där får spelaren besked om
att han har att skaka galler under minst
en månad i fängelset. Det var enda möj
ligheten att få spelarna att dämpa ner
sig och inte lita på smockans evangeli
um. En månad bakom galler, inga se
gerpremier och en hård träbrits att sova
på. Roligare kan man ha.
Dags för svenska spelare att passa sig.

— Jasså, du är också uppe i metallål
dern?
— Metallåldern? Va menar du med
det?
— Jo du har silver i håret, guld i tän
derna och bly i fötterna.

En annan lärdom har jag hämtat ur
detta citat:
Om någon inte delar din uppfattning,
så försök sätta dig in i hans.
Ytterligare ett citat att ta fasta på
tycker jag är detta:
Den som träder fram och blir en of
fentlig person har ingen hänsyn att vän
ta och inte heller rätt att fordra någon.
Jag skall gärna erkänna att jag i
början blev sårad av den personliga kri
tiken mycket för att jag inte kände vis
sa skribenters stil. Sedan lärde jag för
stå dem bättre. Jag har inget emot frän
kritik bara den är saklig.

☆
I svåra stunder är det skönt att veta
att man har vänner kring sig.
Det hade jag i Fotbollsförbundet, bl.a.
i ”Farsan” Sandberg, som är en dyna
misk och pådrivande kraft, och i Arne
Ahlström, en av nyckelmännen på Rå
sunda, samt i Sten-Otto Liljedahl, som
ju ofta fick veta att det var han som
”tog ut landslaget” genom sin förmåga
att avslöja skador, som vederbörande
spelare kanske gärna ville bagatellisera.

☆

Och så gillade jag Knutte Hallberg,
som var mycket mer än massör. Jag
minns hur ”Kocken” Andersson glömde
sig kvar i hotellfoajen i London kvällen
före en landskamp. Det var hans första
utlandsresa med landslaget, och som re
serv tyckte han sig ha rätt till vissa fri
heter.
— Jag ska väl inte behöva gå och
lägga mej ännu, var hans svar, när
Knutte Hallberg kom ner och fick syn på
honom.
— Om du ska, jo det kan du ge dej
fan på och om du inte går själv, ska jag
bära upp dej, fräste Knutte.
Det räckte. Knutte behövde inte bära
honom.
En annan gång kom en spelare för
sent hem till förläggningen. Vi såg all
varligt på brottet. Jag funderade ett tag
och gick sedan ut och köpte en koskälla,
som hängdes kring syndarens hals. Situa
tionen upplöstes så småningom i allmän
munterhet. Han fick som minne behålla
bjällran.
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På engelsk fotbollsvisit
Gösta Dahlberg säger: Heja Hudds
Jag sitter på tåget London—Huddersfield en vacker lördagsmorgon i september

och framför mig ligger en 25-milaresa för en fotbollsmatch jag länge haft som ett
önsketänkande. Nämligen att få se Huddersfield Town AFC i en ligamatch på hem
maplan.
Varför just det laget?
Jo, så här är det, och nu går vi något tillbaka i tid och fotbollshistoria.

Året var 1923. Stockholm gästades i juni månad av Huddersfield Town, en rätt

uppmärksammad händelse i fotbollskretsar, då detta engelska proffslag var ett av
örikets absoluta toppgäng. Hudds vann åren därefter, 1924, 25 och 26 engelska ligan.

Stort rabalder alltså i sportpressen inför Huddersfields matcher mot Stockholms

ledande fotbollsklubbar AIK, Hammarby och Djurgården.
Efter att överlägset visat sin klass i
såväl spel som målsiffror, 6—0 och 6—1
mot AIK resp. Hammarby var det Djur
gårdens tur, eller otur! Trots att det
snart är 50 år sedan den här matchen,
minns jag den ganska väl. Vi grabbar
var ju spända på detta engelska lag,
bl.a. hade laget spelat flera segerrika
matcher i Danmark och slagit Göteborg
med 5—2 på sin nordiska turné.
Kanske en viss trötthet efter de många
matcherna med kort mellanrum gjorde
sig gällande mot Djurgården. Alltnog,
det blev ingen ensidig engelsk överläg
senhet, om man än rutinmässigt dunkade
in en kanon då och då. Sammanlagt fy
ra, bl.a. en straffspark, som var bland
dem man talar om än idag. Djurgårds
målvakten låg bortfintad i sin vänstra
hörna, man bara anade bollen i den
andra, där ett litet rökmoln syntes och
nederdelen av nätet strutade till.
Det var väl hårdheten och rutinen som
fällde avgörandet i många situationer till
Hudds fördel, då våra grabbar drog upp
många applådknipande anfall som dock
saknade riktig avslutning.
Detta ”engelska” djurgårdslag kanske
intresserar, och här är laget från mål:
Harald Bergvall — Karl Andersson II,
Hacko Hemming, Åke Hagberg, ”Kö
ping” Gustafsson, Harry Sundberg —
Agge Haglund, Sune Andersson, Thure
Fröberg, Osse Palm, ”Sudden” Wahl
berg. Många kändisar.
Efter Hudds tre fina framträdanden i
huvudstaden var det nog många stock
holmare som blev s.k. ”huddsare”. Jag
vet flera och själv har jag sedan den da
gen följt lagets öden i engelska ligan som
hängiven supporter.
☆

Nu fortsätter vi ingressen. Jag är
alltså på väg mot Huddersfield, det plat
ta engelska landskapet passerar revy
med sina tegelbyggnader, som väl en

gång varit röda, men nu mörknat betyd
ligt, särskilt fabrikerna. Men man kan
dock glädjas något i den nerrökta ”tris
tessen” av bostädernas radhus där den
lilla gröna täppan med i många fall stora
röda rosor kämpar mot ”tegelatmosfä
ren”.
Ett och annat vattendrag i form av
en bred å skymtar till ibland. En gam
mal sportfiskare som jag spejar efter
kollegor, inte många, upplyser en medre
senär, dåligt vatten, ingen fisk.
Men härligt gröna vidder kan ögat
glädjas åt ibland och golfspelarna har
här svängrum och även fotbollsplaner,
fina, gröna och jämna ser jag från mitt
tågfönster då och då.

Vi närmar oss Huddersfield, någon km
före staden ser jag ett stort grönt om
råde med flera fotbollsplaner på vilka
ungdomsmatcher pågår. Hudds ”plant
skola” tror jag.
Till stationen kommer vi sju minuter
före kick off. Med taxi och en förståen
de chaufför är jag snart utanför the
ground, där Hudds har den välmeriterade
grannen Leeds United att göra upp om
poängen med.
En kedja av bobbies håller perfekt ord
ning, den största delen av publiken är
väl inne nu, tänker jag, som tillsammans
med senkomna boys ivrigt hastar mot
entréerna. ”Tur att mrs Kelly i Hudds
supporterclub sänt mig biljett, man är
väl medlem you now, ty här verkar ”spi
kat” konstaterar jag. Det liksom dånar
av hejarop och sång.
Vilket liv på publiken just vid kick-off,
jag tror det gjorts mål så jag frågar när
maste man om spelet pågått länge. ”No
no — just begin now”, säger han helt
upptagen av matchen, utan att se åt mig.

Nu har jag alltså min önskematch
framför mig, och vilken match. Vilken
intensitet och vilka tacklingar, hårt men
juste och snabbt. Och så rörligt tycker
jag, det är väl att komma till ”en fri
yta” som ger spelet snabbhet. Man skif
tar också från wing till wing rätt ofta.
Leeds är ingen lätt motståndare och
de första 20 minuterna tycks det mig
som att idag blir det svårt för Hudds.

Gösta Dahlberg, som här skildrar ett besök hos Huddersfield, tillhörde i yngre
dar Djurgårdens starkaste klubb ätta i boxning vid sidan av att han även spelade
fotboll förstås. Djurgårdens boxningsgäng var kring 1925 landets starkaste
av närmast landslagskaraktär. Här har Gösta Dahlberg och de andra knytnävs
kämparna ställt upp sig inför fotografen, frän vänster heter kämparna: Nisse
Ramm, Niels Ericsson, Calle Sjöstrand, Oscar Kjällander, Harry Wolff, Gösta
Dahlberg, Jan Rydberg och Oliver Pettinelli.
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Djurgårdens klubbjacka
FINNES I LAGER FÖR OMGÅENDE LEVERANS

På måttbeställningar och alla
andra varor erh. Djurgårdens
medlemmar 10 proc. rabatt.

Men Worthington sliter hårt, Hudds
center är en lång ung grabb med ett här
ligt humör och han oroar Leedsförsvaret
mycket, snudd på genombrott då och då.
Spelet jämnar ut sig och då Hudds bör
jar ta hand om spelet mer och mer ökar
huddspubliken hörbart sina röstresurser.
Vilket liv, varje spark kommenteras med
hörbara bifall, en något vårdslös tack
ling går aldrig ljudlöst förbi, ånej. Det
är som den intensiva fighten på planen
griper tag i stämningen på läktaren,
aldrig tyst, då och då hörs den omtalade
sången. Och den tycker jag är fin här,
ofta är det som en drillad kör, taktfast
och melodiskt, men sången drunknar i
publikens spontana inlevelser i ett an
fall eller någon individuell prestation.
Så kommer det man länge hoppats på.
Huddersfield gör ett noll! Det bara dånar
runt omkring mig och när känslorna läg
ger sig något, det tar nog tio minuter
minst, sjunger man, och stärkta av må
let, hörs sångkörerna höja sina röster be
tydligt.
En spelare i Leeds känner jag igen
från TV, Jack Charlton. Han följer ofta
med upp i anfallen, söker sig då mest ut

på en fri yta, varifrån han ställer till
farligheter. Kompisarna vet tydligen att
han kommer upp från de bakre för
svarsleden och det blir Jack, som till min
förtvivlan med ett flackt kanonhårt skott
kvitterar till 1—1. Som grannstaden
Leeds har en stor del i den nära 17.000
noterade publiken fick man åter en på
minnelse om hur livlig den engelska pu
bliken är. Men huddssupporterna var
värre vid 1—0!
☆

I halvtid söker jag mig ut i korrido
rerna för att ”höra på snacket”, försöka

få tag på ett program, men det går inte
alls, slutsålt. Jag gör ett försök att titta
in i omklädningsrummen, men det går
inte heller. Ett program får jag dock ef
ter matchen, då jag stannar kvar för att
se lite på den här idrottsplatsen, hur
Hudds har det hemma hos sig m.m. En
huddsare, med märket liksom jag på ka
vajslaget, blir imponerad av att jag rest
ända från Stockholm för att se Hudds på
hemmaplan och ger mig sitt program.
”Ta det som ett minne”, säger han.
Andra halvlek blir samma intensiva
kamp som den första tycker jag. Och
när hemmalaget tar ledningen med 2—1,
välförtjänt, hjälper det inte hur mycket
sångarna höjer sina röster de följande
tio minuterna ja — det kanske är än
längre tid innan hemmalagets hejarklac
kar mattas i sina glädjeyttringar.
Resultatet 2—1 står sig matchen ut
och jublet är enormt. Det är inte svårt
att se vem som är huddssupporter efter
matchen heller.
Mitt intryck av den här ligamatchen
är att jag aldrig förut upplevt en så
spännande och livlig fotbollskamp. Var
je man gav sig helt i såväl tacklingar
som i jakt efter bollen. Och huvudspelet
kan engelsmännen, det vet vi här hem
ma, men här satsades på ett annat sätt,
tyckte jag. Jag erinrar mig ett anfall av
huddskedjan, man kom fram med enbart
huvudspel, fem nickar räknade jag, inga
lätta precis, varje nick kämpades om,
plötsligt var huddskillen rätt långt fram
me vid Leeds mål, men i den våldsamma
kampen med bollen med en röra av
spelare bröts detta anfall, som utlöste en
våldsam bifallsstorm.
Domaren hade fint grepp på den heta
kampen med gott stöd av bestämda lin
jemän. Spelarna har god disciplin. Vid
ett tillfälle blev Worthington fel avblåst
för hands vid en nertagning av bollen,
reagerade ögonblickligen mot domslutet
men vid domarens stränga uppsyn ac
cepterade han snabbt domslutet.
Så hade jag upplevt min önskematch
och jag var mer än nöjd. Detta var en
upplevelse för den sanne fotbollsvännen
och att så Hudds vann gjorde väl sitt

•

Gösta Dahlberg

Gynna Djurgårdens annonsörer
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Bland skyskrapor

Det här är ett av fotbollens senaste tillskott, som gick raka vägen in
i värt mönster och därmed blev en avsevärd tillgäng. Det handlar
alltså om Harry Svensson, som lämnade Göteborg för att från div.
II få fullfölja sin fotbollskarriär i allsvenskan. Råkade i slutet av
säsongen i onåd hos en åskådare i Örebro. För att freda sig måste
Harry hälla ut ena handen och blev polisanmäld för misshandel!
Sedan vi vunnit över Örebro i nyckelmatchen trakasserades vi vid
avtåget från Eyravallen, vi kallades ”degos” och mycket annat av
en del åskådare, och den här killen ville tydligen ha gruff och
ställde sig att vänta in mej... Men misshandel ― det vet väl alla
att jag inte är typen som slåss. Sa Harry och gick hem för att söka
tröst hos sina två kakaduor. Eller vad de små ”jåglarna” nu heter.

Hejsan, alla långhåriga
fotbollsspelare!
Ni som vill gå framåt i fotboll och har
långt hår, så vill jag ge er ett gott råd:
KLIPP AV DET!
Jag gjorde det, fast ni behöver förstås
inte skala er och se ut som pingpong
bollar i skallen. Lagom stort hår är mo
dernt. Den dagen jag lät klippa mig så
skulle vi spela en match. Jag var mycket
bättre än förut, och gjorde till och med
ett mål! Jag vet inte vad ni tror, men jag
tror att det var för att jag klippte mig
och därmed såg bättre. Och så slapp man
att det slängde och hängde i nacken.
Klipp till!!!
Håkan Bodman
(10 år)

— Jobbar du på skjortfabriken?
— Ja, de gör ja ...
— Varför jobbar du inte i da, då ?
— Nä, den här veckan håller vi på med
nattskjortor.

Behövs det

fotbollsdirektörer?
Fotbollspampar kommer och går.
Djurgården hade i tre år Sten Wette
brandt som ordförande på fotbollsskutan.
Han steg i land för andra uppgifter och
i stället klev Hasse Troedsson upp på
kommandobryggan.
Hopplöst att få tiden att räcka till,
jag skulle gärna fortsatt för jag trivdes
med jobbet men mitt civila jobb kom
för mycket i kläm och då fanns inget
val, sade Sten och ansåg vidare så här:

DAGS FÖR EN VD?
Att vara bas för en allsvensk klubbs
fotbollsverksamhet blir mer och mer en
heltidsbefattning, och jag förstår t.ex.
Örebro SK, som inrättat en verkställan
de direktörsbefattning för att klara det
krävande jobbet. Det ekonomiska klima
tet har ju blivit kärvare och kräver myc
ket arbete för att åstadkomma pengar
för de omedelbara behoven, när nu det
publika underlaget sviktar.

Det handlade om årets sista Djur
gårdsfotboll. Skådeplats: Kristineberg.
Match i S:t Erikscupen. Final mellan
Djurgården och Bromma-Pojkarna. På
läktaren: Knivsta. På gräsmattan:
Knivstas grabb i Bromma-tröja. Utmå
lad som stjärnan, som skulle göra’t. Där
för utrustad med en överrock i form av
en halv meter kortare djurgårdare med
nr 4.
Allt talade för att Djurgården inte
skulle ha mycket att hämta. Alla BP-
spelarna var växta som giraffer. För
Djurgårdens småttingar måste det ha
känts som att springa omkring bland
New Yorks skyskrapor. Över allt långa
fyrtorn. Men det skulle snart visa sig att
skyskraporna och fyrtornen inte var lika
märkvärdiga som fotbollsspelare. Visst
låg de över men våra grabbar slog ifrån
sig ordentligt och hann då och då visa
upp både teknisk och lurig fotboll, som
förde oss i närheten av Brommas mål
vakt några gånger.
Med lite tur kunde ”vi” faktiskt gjort
ett mål och kanske därmed vunnit den
här finalen med 1—0, men det hade väl
varit en smula orättvist. Så därför kun
de man acceptera att Bromma lyckades
krångla in matchens enda mål en bit in
på andra halvlek efter en hörna, varvid
bollen hoppade hit och dit för att slut
ligen slå i skallen på Brommas center
och studsa in alldeles under ribban. Och
den gången räckte vår annars utmärkte
målvakt inte riktigt upp i luften.
Starkt i alla fall av våra grabbar. Det
fanns kämpatag i gänget och det fanns
även goda speltalanger och utmärkta
idéer. Med mera rågbröd i dieten i vin
ter kan det här gänget kanske tala ett
annat språk med både Brommas och
andra långsmala lirare. Och Knivstas
egen grabb? Tja, visst var han lovande
även om han hölls i hårda tömmar och
även om han inte alls var växt som
Knivsta. Troligen är det bättre att vara
fylld av märg och kraft som pappa Kniv
sta.
Jag hann med tre händelserika år i
Djurgården och hade glädjen se laget
på medaljplats i allsvenskan alla dessa
år. Jag kommer att sakna upplevelser
na av den särskilda atmosfären i ett om
klädningsrum med spontan glädje efter
en seger och diverse melankoli och depp
ning efter en förlust. En stämning mel
lan moll och dur — var och en i och för
sig underbar.
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På väg mot STÖRSTA IDROTTSBRAGDEN

På annan plats i detta nummer av ”Djurgårdaren” berättar olika medlemmar sin uppfattning om största idrottsbragden.
Härovan den avgörande händelse, som gav Björn Ferm det olympiska femkampsguldet i Mexico 1968 och som ”Nocke”
Nordenskjöld har valt som bragden nr 1. Björn Ferm kämpar sig fram mot målet på 1.500 meter, kämpar mot sekunder,
kämpar mot värmen och tröttheten och når till slut fram för att stupa i armarna på välkommande svenska ledare. På vår
bild är det fäktmästaren Béla Rerrich, som svingar sitt halmtak och hejar på sin adept. Upprepas historien för de båda i
Munchen i sommarens olympiska spel?

Platt fall för den störste...
En djurgårdare är svensk ishockeys största spelare. Det gav en folkomröstning
besked om, och valet stöddes sedan av expertis i olika läger. Och naturligtvis blev
det Sven Tumba (Johansson vid namn under genombrottsåren) som ställdes på en
staty och utropades till galjonsfiguren.
Och naturligtvis skulle han hyllas. Lämpligt tillfälle: när VM i Johanneshov 1970
öppnades. Det blev en succés på annorlunda sätt enligt denna ögonvittnesrapport:
VM-turneringens
öppningsceremoni,
Johanneshov, TV, trumvirvlar, strålkas
tarsken — och en två-och-en-halv meter
hög och bred ram på isen framför spelar
ingången.
Tjohej, här kommer Tumba!
Slår hål på duken med hockeyklubban,
störtar in på rinken — och faller. Det

är inte meningen. Kommer kvickt på
benen, forsar vidare mot andra sidan
för att smälla pucken in i kassen, som
även den är täckt av en VM-affisch —
och missar. Det är heller inte meningen.
— Hä-hä, sa Tumba. Jag fastna’ på
papperet och stöp direkt, kul va ?
— Åsså missar’u måle’, säger Stoltz.

— Ja, va sjutton det låg ju en planka
på isen, det låg aldrig nå’ra planker på
isen, när jag lira!
— På tre grejer gör’u alltså två fel —
du är dej i alla fall lik.
— Ja, är det inte UNDERBART!

Man kan hitta på kul hejaklacksrim
även på knattesidan. Den duktiga bac
ken, som sopat rent framför målet, tac
kades med dessa taktfast toner:
Alla killar uti laget
tackar en i taget
sin allra bästa back

med en riktig hurra-klack!
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Upphöjda Djurgårdare
Kallelse till hedersledamot av för
eningen har under senare år inte skett
många gånger i Djurgårdens historia.
Vid årsmötet 1970 ansågs emellertid så
dana meriter föreligga för fem gamla
medlemmar, att årsmötet beslöt upphöja
dem om inte i adligt stånd så dock en
god bit på väg genom att kalla dem till
hedersledamöter.
Det gällde dessa prominenta personer
i alfabetisk ordning:
Sigvard Bergh (fotboll)
Arne Grunander (ishockey)
Bo Hedvall (orientering)
Einar Olsson (skidor)
Sten Rudholm (fäktning)
Utöver aktiva meriter har samtliga
förekommit i ledande ställning i sek
tions- och överstyrelser.

UTMÄRKELSER 1970

Ständig medlem i Djurgården blev
Ungdomsledaren Filip Carlsson, veteran
i fotboll och ishockey och den som dra
git upp massor av fina plantor.
Andra utmärkelser vid årsmötet 1970
tillföll:

Förtjänstmedalj i silver:
Ingegerd Hermansson (konståkning)
Förtjänstmedalj i brons:
Nils Eineman (bandy)
Göte Hedberg (handboll)
Georg Karlsson (fotboll)
Arne Permerth (orientering)
Ernst Nilsson (ÖS)
Rolf Theblin (ÖS)
Hans Troedsson (handboll)

Förtjänstplakett i silver:
Else-Marie Carlsson (konståkning)
Förtjänstplakett i brons:
Rolf Asp (fotboll, ishockey)
Harald Gustafsson (fotboll)
Knut Hallberg (fotboll, brottning)

Cykel: åter vind i seglen
...cykelsektionens årskrönika... av 60
år.
Om och omigen är vid det här laget
en sliten klyscha, så utgången att vi
måste reparera den på nytt.
Vid 1970 års utgång såg cykelskeppet
ut att sjunka, seniorer och styrelsemed
lemmar lämnade oss utan förvarning, en
del gick över till konkurrerande klub
bar eller slutade helt.
—71 började vinden åter komma i
våra segel.
Rune Ekholm, old timer i bandy på
50-talet, blev intresserad på riktigt när
sonen Hasse klev upp i sadeln på sin gu
la stålhäst. Kurt Eklund likaså. När så
Peter Brännström, våran J-stjärna, stan
nade kvar i sektionen, kom viljan tillba
ka på allvar. ”Vi ä int dö än”.
Sektionen bildade en Sollentunagrupp
och en Citygrupp för att på så sätt ge
bättre och billigare service till grabbar
na och föräldrarna, både ifråga om trä
ning och resor. Resultatet har blivit myc
ket fruktsamt. Familjerna Ekholm —
Crona — Eklunds — Eriksson — Ek
strand — Qvarnström — Wadell och
Holm som i sin krets har en kille, Tho
mas, vilken gärna ser målskynket före
någon annan, eller som pressen skriver,
”en förmåga”.
Peter, Hasse och Thomas är redan
nämnda i ungdomsklasserna, men pep
par, peppar ta i trä’, vi har en Thomas
till, som med kompiskörning till Uffe och
Matte har blivit smått sensationella ifrå
ga om vilja till träning och tävlings
iver.
Stjärnskott eller inte. Lars Wadell i
P-klassen (mångsysslare i sporter) har
fått ner ögonen på styret och pedalerna.
3:a i ”lilla 6 dagars” och snart tillsam
mans med Bengt Engstrand och Lars
Qvarnström, som med vår lingling. An
ders Lindegren visar cykelhumör över
det vanliga. Ja, ett tjogtal nya grabbar
har börjat och vi fortsätter att se fram
åt.
Seniorsidan är mager, men bollplayern
Bertheld och Gregory den leende, ame
rikan till börden, trampat några 100 mil
på vanlig båge, ger sitt svar ja’ de e
rätt kul att cykla i Djurgården, tycker
vi som håller på, ÖS behöver ej oroa
sig, vi kommer med ljusare rapporter.

hälsningar

DIF-cykelstyrelsen
P. G.

Djurgårdens IF:s cykelsektion är
”idag” elva år rikare på ungdom än ti
digare.

Varför?
Frågan har många svar, beroende på
hur vi tolkar innebörden av ”rikare”. Vi
har tidigare arbetat intensivt för att lä
ra, många av oss från dessa år har varit
med i bilden, men förståelsen för ung
domen i det moderna samhället och de
problem som inträtt i kommande genera
tion, är varierande.
Att försöka förstå ungdom är icke
samma sak som att förstå sig själv eller
myndighets anvisningar och bestämmel
ser.
Idag hyser vi betänkligheter, vad kom
ma skall!
I morgon är betänkligheterna borta!
Självrannsakan är till för alla, men
ett fåtal som känner dess innebörd och
de som ej heller vill känna den!
Problem är till för att övervinnas, och
vi tror att den linje som börjat ta form
hos Djurgårdens cykelsektion är: tala på
ungdomens vis, lev med i deras entusi
asm, känn spontaniteten och glädjen,
känn igen dig själv, vad du själv önskat,
och vi får vad vi själva vill.
Just som tänkt, gemenskap!
Det har inneburit motionscykel för fa
miljen, knatte på standardcykel (7—12
år), cykelskola, den första i Stockholm,
(inregistrerad i Sveriges Riksdag) enl.
de premisser som Camilla-offensiven gi
vit vid handen.
Tro nu inte bara!
Det här ser bra ut!
Vi i vår verksamhet för ungdomen, be
höver allas gemenskap!
Att sluta en årskrönika i given period,
är lätt för dem som sluter ögonen och
tänker tillbaka. Vi vill icke avsluta, utan
fortsätta med ungdomen.
hälsningar från
Cykelstyrelsen

P. G.

TRE BLEV STÖRRE
1963 blev Djurgårdens juniorer di
striktsmästare i ishockey. I laguppställ
ningen fanns bl.a. tre spelare, vilka se
nare gick upp i allsvenska sammanhang:
Lars-Åke Lundell, Anders Andrén och
Kjell Säfström.
De känns igen va? Av de tre gick
Kjell senare till AIK och blev känd som
”Snuskastaren”. Ännu senare har han
gått till Nacka, som kallas för Djurgår
dens B-lag i den allsvenska ishockey
världen genom att där samlats en hel
knippe blårandiga lirare, vilka inte haft
tålamod att invänta sin allsvenska chans.
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UTMÄRKELSER 1971
Förtjänstmedalj i guld
Thore Starck
Carl-Gustaf Swanberg

Förtjänstmedalj i silver
Gunnar Dahlfors (ÖS)
Carl-Gunnar Palm (boxning)
Ulla-Britt Sigurdsson (konståkning)
Gunnar Svensson

Förtjänstmedalj i brons
Karl Berglund (boxning)
Bill Lindfors (boxning)
Carl-Åke Palm (boxning)
Arne Palm (ishockey)
Olle Pettersson (fotboll)
Harry Wolff (boxning)
Hans Troedsson (fotboll)
Suzanne Dettner (damidrott)
Jaap Haarlem (fäktning)
Bengt Lindberg (bowling, fotboll)
Reine Gustafsson (fotboll, ÖS)
Förtjänstdiplom
(för förtjänstfull föreningsinsats)
Olof Dahl
Stefan Dolderer
Carl-Gustaf Gustafsson (fotboll)
Arne Håkansson (konståkning)
Gunnar Lindbergh (bowling)
Hans Fristedt (fotboll)
Torsten Almquist
Lars-Åke Thorslund (fotboll)
Lars Troedsson (handboll)
Ingemar Sundberg (skidor)
Lars-Eric Forsberg (orientering)
Ulf Örnmarker (konståkning)
Claes Bergwall (damfotboll)
Karl-Gustaf Lindkvist (cykel)
Bertil Wiström (orientering)
Jan Hansson (slalom)
Sven Bjelkeryd (orientering)
Lennart Björk (bandy)
Ulf Lagerbäck (curling)
Bertil Bokelius (fotboll)
Sten Wettebrandt (fotboll)
Roland Erixon (ÖS)
Herbert Wahlberg (fäktning)
Lars Forslund (fäktning)

för värdefullt idrottsligt stöd
Johnny Persson
Bengt Stagman
Åke Söderdahl
Seved Söderström
för SM

Carl-Axel Palm (boxning)
Christer Cornbäck (boxning)
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Hedersmärket

Anders Andrén (ishockey)
Karl-Erik Axin (boxning)
Gösta Broberg (bowling)
Nils Dannberg (bowling)
Henry Flodin (bowling)
Gunnar B. Jansson (fotboll)
Karl Fagerstedt (bordtennis)
Karl Modin
Reine Gustafsson (ÖS)
Siw Johansson (damidrott)
Rangvald Gottfridson
Förtjänstplakett i brons
Bågspännaren
Gösta Sandberg

Silverplakett
Inge Werner
Åke Cronebäck

Silver-Hästskon
nr 12 Pelle Bergström (50 år)
ständig medlem
Karin Nilsson

små diplom
Per Ljungström för SJM i boxning, lätt
mellanvikt 1971
Christer Ekström för DM i brottning,
grek.-rom., ungdom, 48 kg, 1970—71
Christer Ekström för JDM i brottning,
grek.-rom., 48 kg., 1970—71
Benny Vesterby för JDM i brottning,
grek.-rom., 60 kg., 1970—71
Benny Vesterby för JDM i brottning, fri
stil, 60 kg., 1970—71
Roger Haglund för JDM i brottning, fri
stil, 70' kg., 1970—71
Lars-Erik Westlund för JDM i brottning,
fri stil, 65 kg., 1970—71
Christer Ekström för DM i brottning,
grek.-rom., 48 kg., 1970—71
Kent Sånemyr för DM i brottning, grek.-
rom., 57 kg., 1970—71
Esko Kaikkonen för DM i brottning,
grek.-rom., 82 kg., 1970—71
Lars-Erik Pettersson för DM i brottning,
grek.-rom., 90 kg., 1970—71
Kent Sånemyr för DM i brottning, fri
stil, seniorer, 57 kg., 1970—71
Lars-Erik Westlund för DM i brottning,
fri stil, seniorer, 68 kg., 1970—71
Benny Vesterby för JSM i brottning, fri
stil, 56 kg., 1970—71
Benny Vesterby för Svealandsmäster
skap i brottning, fri stil, 60 kg., 1970—
71

för serieseger i bowling, div. III, östra
B, 1971:
Bertil Johansson
Ulf Johansson
Gösta Ericson
Per Gustavsson
Hans Samuelsson
Egon Pettersson
Evert Lindbergh
Tage Holmlund
Rune Nordenberg
Bengt Lindbergh (lagledare)

HÖGA UTMÄRKELSER
Djurgårdens kanske förnämsta utmär
kelse får ”Bågspännaren” anses utgöra
i form av den stora hederssköld med
detta motiv, som präglats i ett litet och
numrerat antal exemplar. Som väl de
flesta vet förekommer ”Bågspännaren”
på Djurgårdens förtjänstmedaljer, men
det verkliga originalet finns på Korn
hamnstorg i Stockholms Gamla Stan. Ge
nom en särskild överenskommelse med
konstnären Christian Eriksson har vår
förening givits rätten att ha ”Bågspänna
ren” på våra utmärkelser. Den stora
plaketten med detta motiv tillerkändes
nu senast Gösta Sandberg som nr 10 i
raden.
Tidigare exemplar har tilldelats följan
de:
1. Skansen på Kungl. Djurgården i
Stockholm, där plaketten nitats fast på
den sten, som rests till erinran om den
första backtävlingen i Djurgårdens re
gi år 1891 (senare har plaketten brutits
loss och stulits och ännu senare har en
ny plakett präglats och intagit den ur
sprungliga platsen).
2. Djurgårdens Överstyrelses rum på
Stadion.
3. Djurgårdens Supporter Club
dess 10-årsjubileum.

vid

4. AIK vid dess 70-årsjubileum.
5. Bertil ”Nocke” Nordenskjöld på vår
hedersordförandes 70-årsdag 1961.
6. Arne Grunander, ishockeyhövding i
Djurgården, vid 75-årsjubiléet.
7. Sigge Bergh, fotbollshövding i Djur
gården, vid 75-årsjubiléet.
8. Lennart Öberg, brottarbas i Djur
gården, vid 75-årsjubiléet.

9. Karl Liliequist, överstyrelsesekrete
rare i Djurgården, vid 75-årsjubiléet.
10. Gösta Sandberg, fotbolls-, ishoc
key- och bandy-allt-i-allo i Djurgården
vid årsmötet 1971.

SKIDRELIEF
En annan utmärkelse i vår förening
är ”skidreliefen” på sin tid gjord av
djurgårdaren och konstnären Bengt Lis
segårdh. Som sig bör med en utmärkelse

GULDKLOCKOR

TVÅ GULDBOLLARE

Hellre klocka än S:t Eriks-medaljen
säger de trotjänare i Stockholm, som
gjort sig kvalificerade att få en extra
uppmuntran. Hellre kosing än klockan
har på sina håll blivit modell i fotbolls
världen. Djurgården behåller emellertid
sin tradition med en guldrova till de spe
lare, vilka gjort minst 300 allsvenska
matcher. Först att få denna klocka var
kaptenen och centerhalven Karl-Erik
”Cacka” Andersson. Det har inte blivit
så många guldrovor att dela ut. Spelar
na måste vara byggda av järn och be
tong för att palla för 300 matcher.

Det finns en fotbollsbelöning, som he
ter Guldbollen och som på sin tid lan
cerades av numera nedlagda Stock
holms-Tidningen för att därefter tas upp
av Aftonbladet. Man skall ha varit
”årets bästa fotbollsspelare” för att få
dyrgripen. Senaste året tillföll den Ham
marbymålvakten
Ronnie
Hellström.
Först att få den var Gunnar Gren år
1946.
Förste djurgårdare att få Guldbollen
blev Gösta ”Knivsta” Sandberg år 1956.
1964 var det dags för Hasse Mild att få
den, och därmed är dessa två de enda
djurgårdare, som kommit ifråga. Mest
är det Malmö och Norrköping, som haft
”årets spelare” i sina led.

Här en lista på våra guldklockespe
lare:
Karl-Erik ”Cacka” Andersson

Gösta ”Knivsta” Sandberg
Hasse Tvilling
Stig Tvilling
Sigge Parling

Arne Arvidsson.
☆

GULDKLOCKOR har delats ut även i
andra sammanhang. ASG ställde upp
två guldklockor vid ishockeyfinalen
mellan Frölunda och Djurgården, då det
gällde om ”Vilda Västern” skulle vinna
sitt första SM eller om Djurgården skul
le ta sitt 10:e.
Det hände 1962. Hur det gick? Djur
gården vann. Guldklockan för Djurgår
dens del gick till Carl-Göran Öberg,
”Lill-Stöveln” kallad. Så småningom
svek han oss. Nu är han i Södertälje och
är nästan barnsligt road av att göra mål
på oss och därmed hindra oss att komma
till slutspelet. En extra guldklocka, Carl-
Hjalmar i ASG-direktionen, om vår gam
le mästare slutar att torpedera Rolle
Stoltz killar?
(Nu senast hösten 1971 vann Djurgår
den också med 3—2 över kringlorna).
på ett skidans motiv är det huvudsak
ligen folk med intresse i skidornas värld,
som tillerkänts denna utmärkelse. Un
dantaget är AIK, som vid sitt 60-årsju
bileum 1951 tilldelades denna relief
utan att Solnaklubben numera sysslar
med skidsport. Men långt tillbaka i ti
den fanns det backhoppare i AIK, som
senare övergick till Djurgårdens skid
stall.

John G. Jansson, 22 år, var Djurgår
dens förste store ordförande. Han höll i
klubban visserligen bara ett år, men han
lyckades dra upp de rätta linjerna och
ge föreningen dess stil. Hans paroll var:
sammanhållning och framåtanda, kärv
het och egensinne, idrottsanda.

Något om ögonkontakt
Jag kände på mej att jag skulle få
straff. Domaren och jag hade ögonkon
takt. Jag hade nästan fått lov att få
straff, när jag inte fick det strax innan,
då jag också blev fälld. Jag kände mej
nästan lycklig, när jag låg på marken
innanför straffområdet. Jag visste att
jag skulle få straff och att vi därmed
skulle vinna ...
En skön själs bekännelse eller vad?
Så berättade i alla fall Dag Szepanski i
AIK för lyssnande kvällstidningsmän,
sedan han blivit hjälten mot Djurgården
och bidragit dels med ett eget mål dels
med denna straffspark. Men tänkte han
inte på den stackars domaren Bertil
Lööw efteråt? Vem vill inte i fortsätt
ningen få samma favörer av att skapa
ögonkontakt med hr Lööw . . .
naden av Hammarby skidbacke, på 40-
årsdagen.
3. Holger Carlsson, skidledare under
långliga tider i Djurgården, på 50-års
dagen.

De sex parter, som är innehavare av
”skidreliefen”, är följande:

4. IFK Kiruna som pris för dess seger
i lag-SM 1951 i backhoppning i Ham
marbybacken 1951.

1. Svenska Skidförbundet vid dess 40-
årsjubileum 1948.
2. Sven Larson, ordförande i Djurgår
den i 10 år och påskyndare av utbygg

5. AIK vid 60-årsjubiléet 1951.
6. Gunnar Rinman, kassör i över 10
år i Djurgården, revisor, orienterare och
skidkarl, på 50-årsdagen 1966.

Bittraste minnet för ”Knivsta” — utvis
ningen i Göteborg, sedan en enögd
småländsk linjeman sett fel på vad som
hände mellan vår djurgårdare och Agne
Simonsson i Örgryte. ”Knivsta” blev
senare återupprättad av Riksidrotts
nämnden och fick det redan avtjänade
straffet upphävt. Så strängt taget skall
utvisningen strykas i de historiska ur
kunderna.

Efter 21 år går Knivsta ―
blir bandybas i DIF
Gösta Knivsta Sandberg lämnar Djur
gårdens fotboll åt sitt öde. De allt en
visare ryktena om att Djurgården an
sett tiden mogen för ett skifte på trä
narposten och att Knivsta därmed söker
sig andra jaktmarker måste naturligt
vis komma som en lättare chock för blå
rändernas många supporters, vilka vant
sig vid begreppet Knivsta som något
oskiljaktigt för Djurgårdens del.
Både jag själv och Djurgårdens fot
bollsstyrelse resonerar som så att det
efter 5 år kan vara nyttigt att pröva med
något nytt, säger Knivsta Sandberg. Na
turligtvis vill jag inte lämna min gamla
förening i sticket. Efter 21 år i förening
en bryter man inga band. Jag var erbju
den att utveckla mej som fotbollsträna
re med ett 2 månader långt utlandsläger,
men det måste jag tacka nej till.

16 ÅR I A-LAGET
När Knivsta kom till Djurgården som
18-åring 1951 direkt från Knivsta IK
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Så värms järnkaminer upp
Andakt hand i hand ― skärpning utan hat
Vad gör ett allsvenskt lag timmarna före en viktig match ? Hur laddar man upp,
hur går snacket före matchen, i halvtidspausen och efter slaget ? Det är en liten ut
vald krets, som utom spelarna själva kan svara på dessa funderingar. Lagledare,
tränare och massör brukar få vara ensamma med laget. Ibland kanske även en
styrelseperson får finnas ihop med gänget. Annars en helt sluten värld för insyn.
Vid ett derby i allsvenskan i fotboll mellan Djurgården—Hammarby gick Knivsta
med på att släppa in en journalist och en fotograf från DN att följa allting inifrån.
Så här skildrades interiörerna:
Fem minuter före avspark är atmosfären i omklädningsrummet så tät så man kan
ta på den.
Närmast ovanför det linimentfläckade golvet svävar ett lager koncentration, där
på ett med självtillit. Överst ett lager vilja.
13 Djurgårdsspelare suger i sig stämningen, tar varandra i hand och bildar ring
med tränare och massör. Knivsta säger:
— Ska vi vinna ?
— Ja!
Så går de ut och gör det.

Detta är sista fasen i den upptrapp
ning av stridsmoralen som pågått sedan
gänget samlades till lunch vid 14-tiden
på hotell Bromma.
Djurgården kör inte med några mys
tiska riter förutom den halvminuters
långa ringbildningen före entrén. Upp
laddningen är så gott som fri från eg
gande peptalk för att piska upp en hat
stämning liknande den som förmedlats
från hockeysammanhang.
Uppläggningen känns sympatisk, ove
tenskapligt självklar. Bondförståndig
psykologi, harmoni. Kompisar som träf
fas för att de trivs, för att de har en ge
mensam sak att trivas med.
och postgirots korplag gick han raskt
in i A-laget, där han sedan spelade i 16
år i följd, innan han som kapten för
1966 års guldlag tog avsked för att bli
tränare för Djurgården. Han har på den
posten gjort sitt 5:e år. Fyra gånger har
han vunnit allsvenskt guld, 1955, 1959,
1964 och 1966. Som tränare har han hål
lit Djurgården på medaljplats alla åren.
Som ishockeyspelare var han med och
upplevde Djurgårdens otroliga mästar
rad med sex raka SM-titlar.
Närmast har Knivsta nu i sikte att
rycka upp Djurgårdens bandy. Han har
gått in i bandystyret och redan fått så
dan fart att Djurgården för första gång
en på länge även kommer att hålla sig
med ett reservlag i bandy. Tidigare en
dast ett på fotbollsspelare uppbyggt A-
lag. De flesta av dessa kommer även i
vinter att spela bandy i DIF under Kniv
stas kommendantskap.

SOM EN HERRLUNCH
Upptakten är som en bättre herrlunch
utan cigarrer och konjak till kaffet. Det
snackas inte så mycket fotboll. Det när
maste ämnet man kommer är till exem
pel:
— Jag hörde Ronnie Hellström inter
vjuas i radion i morse. Jäla uppmärk
samhet Hammarby får då.
— Titta! Här har dom Qvarforth i
Aftonbladet igen. Han tycks ha prenu
mererat på sin nuna i tidningarna.
— Bobby skrev i morse att vi måste
rekvirera hjälp av Lasse O’ Månsson om
vi torskar i kväll, Hä, hä. Inte fan ska
vi behöva någon hjälp.
Efter kaffet dras det en spader. Jan
”Lillen” Svensson kammar hem ett an
tal kronor i gurka med final mot smågno
lande Sven Lindman.
Det snackas ingen fotboll nu heller.
Grabbarna bara sitter där och känner
varandras närhet.

TAR SIG EN LUR
Medan
tränaren-lagledaren
Gösta
”Knivsta” Sandberg tar en ny kopp kaf
fe och väntar på Björn Jonsson och Has
se Nilsson som kommer senare, går de
andra till sina rum och tar en lur.
Är det slugt det ? Att lämna jobb eller
familj mitt på dagen för att ligga och
stirra i hotelltak i den händelse man inte
kan sova ett par timmar före matchen ?
— Jo, säger ”Knivsta”. Grabbarna vill
själva ha det så här och då är det bra.
Halv fem går ”Knivsta” omkring och
väcker som en vänlig hustomte. Samling
kring taktikbrädan. Nu skall det pratas
om matchen! Derbyt! Hammarby!

— Hörnu gubbar, inleder ”Knivsta”.
Det snackas om att Hammarby är Stock
holms bästa lag. Vi skall bevisa motsat
sen. De spelar tufft och hårt, precis
som vi. Det här blir svårt.
— Ni i fyrbackslinjen måste slå ifrån
er bollarna direkt. Joxa inte, spela vägg
med varandra.
— Särna och Danne, var med på att
deras backar ibland tjurrusar, speciellt
Bönan Löf. Spela ifrån er bollen direkt,
vänta inte på tacklingarna.
— Conny och Lillen, var beredda att
gå högt om inte Sven orkar stöta framåt
men se upp med täckningen. Du Lillen
markerade dåligt sist. Stå inte tre, fyra
meter från din gubbe för då kan Willy
få svårigheter.
TA HONOM HART
— Willy, du har Sjöström på din kant.
Ta honom hårt och bestämt från början.
Och du Hasse har Qvarforth. Ge honom
ganska hårt.
— Björn, kom ihåg att Kentha Olsson
rör sig mycket men du hinner med ho
nom. Följ honom inåt tills någon annan
tar hand om honom. Punkta honom.
Kentha vill gärna slå tunnel. Se upp för
det.
— Ronney, du har gjort dåliga, farli
ga utkast i år även om det var litet
bättre senast. Skärpning! Och grabbar,
Qvarforth står alltid framför målvakten
vid hörnor och situationer. Flytta på ho
nom.
— Claes, Hammarby ska försöka trå
ka ut dig med alla medel, sparka på dig.
För de är rädda för dig. Försök hålla
humöret uppe. Och grabbar, diskutera
inte med domarn. Det är Ekfeldt från
Göteborg som dömer och han är käns
lig för inblandning.
— Beträffande Ronnie Hellström så
minns att han är halvtaskig på utebollar,
Stanna kvar hos honom efter anfallen.
Han gör då gärna drastiska utrullning
ar som kan vara livsfarliga. Ofta går
de till Bönan Löf. Hugg på backarna
vid utkasten.
— Du lägger straffarna, Hasse. Du
vet att Ronnie brukar chansa med att
kasta sig åt höger. Och nu åker vi ut.

GOTT OM TID
En och en halv timma före avspark
anländer Djurgårdsgänget till Råsunda.
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Sex figurer avslöjade
Vi hade en pristävling i förra numret av Djurgårdaren, i vilken det gällde att av
slöja sex figurer, vilka hade sina porträtt återgivna med några vägledande antyd
ningar i texten om vilka de kunde tänkas vara. Trots detta missade de flesta av våra
läsare gåtorna.

Här kommer svaren:

figur 1: en cyklist, kanske en Fåg
lum? Nej det var Kronprins Carl-Gustaf,
tagen vid styrstången såsom ”Lillprin
sen”;
figur 2: en randig spelare för vilken
det blåst ner ett tält: alla gissade rätt
på Sven Tumba;

figur 3: en allvarlig herre vid ett ste
arinljus, som lyste upp i det mörker,
som hans favoritlag ibland befinner sig
i: svår uppgift. Det handlade om Bror
Garpedal kassör i Ishockeyförbundet och
svart i sin AIK-själ;
figur 4: en ishockeyknatte med extra

Gott om tid. Massören Putte Asp knådar
alla spelarnas muskler mjuka. I ett hörn
får avbytaren Jan-Erik Sjöberg sitt onda
ben delvis mumifierat.
De spelare som inte är under behand
ling slappar på bänkarna, läser pro
grambladen, tidningarna. De gaggar,
snackar, drar historier. Rösterna är hö
ga. Med stänk av nervositet.
Gradvis avtar glammet. Alla har sig
själva att syssla med.
De flesta är omklädda. Några pyss
lar med benskydden. Några drar åt dob
barna i skorna. Några lägger in en sista
snus. Några jonglerar med bollar i dusch
rummet, bland badkar och skivstänger.
Dags för en kvarts uppvärmning ute
på plan. Efteråt ombyte till matchdräkt.
I grupper om två, tre man sitter de
sedan och småpratar med varandra. De
sitter tätt. Många lägger armarna om
axlarna på kompisen närmast. Som bäs
tisar i förskolan.
Stämningen är komprimerad. Luften
i rummet liksom dallrar innan den slits
sönder av det rungande ”JA” som av
slutar den lilla seansen i spelarringen.
13 par dobbade skor klapprar ut till de
drygt 11 000 som väntar i regnet.
PERFEKT UPPVÄRMNING

Jag har alltid undrat över vad en all
svensk ledare säger i pausen till sina
spelare när de ligger under. Jag undrar
fortfarande. Dan Brzokoupil och Sven
Lindman förstörde mina utsikter till
denna nya erfarenhet.
Djurgården har tagit ledningen med
2—0 i första halvlek över Hammarby

knäck på Djurgårdarens redaktion: rätt
gissat av de flesta: Håkan Bodman;
figur 5: en tunnhårig herre gömd bak
om en sejdel öl: svår för de flesta att
avslöja — namnet var Bunny Ahearne,
den omstridde internationelle ishockey
presidenten, som satt upp Ahearne cup;
figur 6: en spelare kyssande en silver
pokal efter att ha varit bäst i en match
i fotboll mot AIK: de flesta kände igen
honom som Jan ”Lillen” Svensson, som
nu förresten har sin försörjning i Halm
stad med omnejd.
Och så skall vi ta en ny pristävling
och känna våra läsare på pulsen. Se
sidan ? ? ?
som knappast getts en chans.
Uppvärmningen av Djurgårdens be
römda järnkaminer har fungerat per
fekt.
”Knivsta” säger i det läget förmodli
gen det enda som finns att säga:
— Bra grabbar, det här börjar likna
något. Kom bara ihåg att ingenting är
vunnet förrän slutsignalen går.

Viktigt tillägg:
— Hasse har ont i låret och vill inte
slå straff. Är det någon som är dödsä
ker på straff ? Nähä, då får du ta den då
Lillen om det blir någon.

Allsvenskt fotbollsfacit
Den allsvenska fotbollen började rulla
1924. Då var Djurgården ännu inte med.
Först tre år senare var vi med. Det blev
bara ett år. Vi åkte ur. Sedan dröjde det
10 år till nästa allsvenska chans anlän
de. Det blev även då bara ett år. Vi åkte
ur. Så småningom stabiliserade vi oss,
och 1954—55 skedde det historiska: vi
vann det allsvenska guldet!
Här är vår allsvenska historia i sam
mandrag:
1927—28: 11:e plats
1936—37: 11:e plats
1945—46: 10:e plats
1946—47: 9:e plats
1947—48: 11:e plats
1949—50: 8:e plats
1950—51: 6:e plats (det började ta
sig...)
1951—52: 7:e plats
1952—53: 3:e plats (äntligen medal
jer!)
1953—54: 6:e plats
1954—55: l:a plats (guldet vårt!)
1955—56:
1956—57:
1957—58:

1959:
1960:

3:e
5:e
3:e
l:a
11:e

1962:

1963:
1964:
1966:

8:e plats
l:a plats (4:e guldet, sen
tog vi det lugnare ett
tag ...)

1967:
1968:
1969:
1970:
1971:
1972:

2:a plats
4: e plats
3:e plats
3:e plats
4:e plats
????

1965:

TRYCKET LÄTTAR

Trycket i omklädningsrummet är be
tydligt lättare nu än före matchen. Snac
ket flyter lätt och harmoniskt mellan
klunkarna ur de varma muggarna. Re
pliker:
...visst är det go i det här, grab
bar...va trött man blir i det här vägla
et. Men det är nog värre för dom som
ligger under...vi spelar i centrum, där
har de två gubbar med vänsterpåkar,
spela mot stödbenet... aj, vilket djävla
skavsår...vi måste spela som om det
fortfarande står 0—0, dom har inte gett
sig än.
Spelarna går ut och bärgar sina två
poäng.
Vid återkomsten till omklädningsrum
met tas de emot av ryggdunkande sek
tionsmedlemmar och får en läsk.
Efter fem minuter säger ”Knivsta”:
— Tack skall ni ha, grabbar. Vi ses
på träningen i morgon. Skall vi släppa
in pressen nu?

plats
plats
plats
plats (återigen guld!)
plats (ajöss ovanpå det
allsvenska guldet året
innan!)
2:a plats (comeback med
pukor och trumpeter ef
ter ett års trampande i
div. II-träsket)
6:e plats
l:a plats (3:e guldet!)

Allsvenskt facit 1970
Malmö FF
Åtvidaberg
Djurgården
Elfsborg
Hammarby
Norrköping
Öster
Örebro
AIK
Örgryte
Göteborg
GAIS

22 11
22 12
22 8
22 8
22 8
22 7
22 7
22 8
22 7
22 6
22 5
22 5

7 4
4 6
8 6
8 6
7 7
8 7
7 8
2 11
6 9
8 8
6 11
6 11

30—20
40—29
35—29
30—31
33—32
33—22
29—30
31—24
17—24
25—35
28—36
27—46

29
28
24
24
23
22
21
20
20
20
17
16
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Skulle varit Djurgårdare
Två minuter före full tid stångar sig
Torbjörn Ek igenom Djurgårdens för
svar, lämnar över bollen till Yngve Le
back, som skjuter 1—0 för AIK.
Vad som då händer på Djurgårdens
lagledarbänk kan man förstås bara tän
ka sig:
— Nä, dra på . . . dom gjorde mål! Vem
var’e som satte’ren ?
— Yngve Leback — han av alla!
— Säg att du såg fel, säg det!
— Näärå, nu står han där borta och
kramar om Owe Ohlsson. Ässå vinkar
han bort mot oss, ser’e ut som.
Fast det var väl bara som Djurgårds
bänken inbillade sej.
Tvillingbröderna Börje och Yngve Le
back från Älvsjö tog ju i vintras kon
takt med Djurgårdens lagledning — de
skulle så väldigt gärna vilja pröva på
det där med att spela allsvensk fotboll
och om Djurgården, som grabbarna all
tid liksom beundrat, var intresserade
så . . . jasså, inte det. Redan så många
spelare på mittfältet, ja. Och nästan lika
ont om plats i kedjan, jaha.
— Då ringde vi AIK, säger Börje. Och
AIK nappade direkt.
I det första derbyt (i våras) tackade
Börje Leback för senast eller hur man
vill uttrycka saken genom att klappa in
segermålet, 2—1.
I returmötet på Råsunda, det som
Djurgården bör vinna, ska vinna, spring
er sig Yngve fri två minuter före slut
signalen, bredsidar in segermålet.
— Det var ju min tur, säger Yngve
torrt.
”KNIVSTA” ÄRLIG
”Knivsta” Sandberg säger lite gene
rad:
— Det var naturligtvis dumt av oss
att inte tacka och ta emot, det har vi
många gånger haft anledning att ångra.
Yngve hade nog platsat i laget men grab
barna ville komma i paket och just då
tyckte vi oss inte ha någon användning
för Börje. Vi var så ärliga att vi sa det.
— Nu klarar vi oss nog kvar, säger
Börje.
(Stig Bodin i Expressen)

Gamla goda tider...
Jag sitter och tittar på ett gammalt
bokslut i Djurgårdens IF av den 12
mars 1941. Det är alltså 30 år sedan
dess. Det var billigare att bedriva idrott
på den tiden. Omsättningen rörde sig om
6.493 kronor och 43 öre. Säsongen gick
inte ihop. Det redovisades skulder på
brottning med 535 kr., fotboll 2.049, på
fri idrott 110, på handboll 450 och på ori

Med glittrande julaftonsansikten
Wenn jemand eine Reise tut
Nu har vi hittat honom, gissa vem... Så berättade ledarna, när de kom hem från
senaste trippen med fotbollslaget till Fjärran Östern. Sedan lämnade de fältet fritt

för gissningar vem deras man för jobbet som ny fotbollsordförande var. Innan
man reste i väg, hade den gamle fotbollsbasen Sten Wettebrandt bestämt att dra

sig tillbaka efter 3 år. Det civila jobbet ville ha ut mera av honom. Var ersättaren
skulle hämtas fanns inga besked om, då resan till Fjärran Östern anträddes. Men
så kom man alltså hem och sade sig ha hittat lösningen.

Och vem mannen var? Jo, kom svaret,
det är en av extra-passagerarna på re
san. Vår ordförande i handbollssektio
nen, Hans Troedsson! Var så god, vad
säjs om den lösningen?
Svaret kom vid fotbollens årsmöte:
Troedsson valdes, sade adjö åt sina
handbollshystare och satte sig i fotbol
lens ordförandestol.
☆
En intervju med den nye fotbollsba
sen:
— Det blir jobbigt att klara affärerna
eftersom tendensen med sjunkande pu
bliksiffror inte kan beräknas brytas på
närmaste tiden. Men vi har ett starkt
fotbollsgäng. Det innebär en förnämlig
kapitaltillgång.
— Något om hr ordförandens förflut
na liv?
— Finns inte mycket att berätta. Gick
i yngre dar i Östra real, klarade min
studentexamen och fortsatte att klara ett

och annat. Aktiv fotbollsspelare har jag
aldrig varit på riktigt. Knappast ens i
handboll levde jag upp till någon stor
het, men jobbet som ordförande i en
fattig sektion gav mig vissa erfarenhe
ter.
Att byta till fotboll är naturligtvis lika
intressant som spännande. Med starkt
folk vid min sida både i styrelsen och vid
ledningen av själva laget tror jag mig
kunna ge ett och annat av min egen
kraft så att vi tillsammans kan stabili
sera både det ekonomiska och det
idrottsliga läget.
Mer gick inte att få veta om och
kring den nye fotbollsordföranden. Även
i fortsättningen skulle han tiga om det
mesta. Det var annat på gamle ryttmäs
tarens tid. På förre ordförandens tid.
Han var en öppen bok. Nu har vi en igen
slagen bok. Till alla intervjuares besvi
kelse.
Labäst

Lyckliga Polens klubbfotboll...
Det här är kanske något att ta efter. Låt de fotbollsintresserade betala från job
bet och där ha direktutsändning av matcherna! Det gör man på sina håll i Polen.
Gornick, som spelar fotboll i Katowice, får sin verksamhet täckt genom fackför
eningsavgifter och behöver inte tänka på bingo, lotterier och sånt.
Gornik är en klubb i Polens koldistrikt.
Arbetarna är oerhört fotbollsintressera
de. Varje månad betalar gruvjobbare 5
zloty via fackföreningen till Gornik. I
valuta får jobbarna direktsändning från
Gorniks hemmamatcher rakt ner i gru
vorna.
entering 506 kronor. I tillgångar visade
vissa sektionskassor att man höll sig
flytande. Således hade bandy 500 kr.,
boxning 2.999, skidor 196 och slalom
13 kronor och 88 öre.
Bokslutet, som underskrivits av B. F.
E. Nordenskjöld och Sven Hellborg, be
tydde att året gått med förlust 8.266
kronor. Så även om det var billigt att
köra verksamheten fanns det ekono
miska problem.

Pengarna innebär att Gorniks kassör
varje månad får in 1 miljon zloty, vilket
är ungefär 250.000 svenska kronor. Gor
nik är Polens rikaste klubb, har vunnit
ligan 9 år och håller sig med landets
största idrottsidol i kanonskytten Luban
ski.
Denne har fått många proffsanbud,
men tackar nej då han förtjänar 6.000
kronor i månaden och dessutom får han
skicka alla räkningar för hyra, barn
passning, telefon etc. till Gorniks kassör.
Annars lär de polska lirarna ha fritt
fram att bli utlandsproffs, men de drar
sig eftersom de får behålla bara 15 %
av övergångspengarna. Resten tar klub
ben.
Är det någon gruva i Norrland, som
vill ha direktrapporter från Djurgårdens
matcher? Kan bli en guldgruva för oss.
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AHEARNE CUP

DAGENS NYHETERS
ISHOCKEYVECKA
DJURGÅRDENS IF
SÖDERTÄLJE SK
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EN BROKIG TILLVARO PÅ DJURGÅRDAREN

En skald, en litterär, en pamp och några till
Djurgårdaren heter denna förnämliga tidskrift sedan åtskilliga år tillbaka men
vad vet vi medlemmar av i dag om dess förflutna historia ?
Förmodligen inte särskilt mycket, men genom ett energiskt forskningsarbete kan
jag berätta, att första numret kom ut 1909. I början kom tidskriften ut rätt regel
bundet men ingalunda i det omfattande och tunga format som dagens årgång pre
senterar sig i.
Svårigheterna att hålla i gång tidskriften blev betydande och under långa perio
der var den försvunnen för att sedan dyka upp någon gång med något enstaka num
mer av jubileumskaraktär.

Chefredaktörerna har inte varit sär
skilt många. Noga räknat bara fyra
stycken med förmåga att härda ut i
någorlunda många år. Här är de mest
seglivade redaktörerna:
Johan af Klercker mellan 1909—1915,
Axel Lindgren mellan 1918—1921,
Eric Ahlström mellan 1921—1926,
Karl Liliequist från 1952 fram till nu.

Johan af Klercker var initiativtagaren
till ”Djurgårdaren”. Denna hade före
gåtts av en tillfällig klubbtidning kallad
”Diabolo”. Det var i denna Johan visade
sin skaldeådra hösten 1908 med följan

de dikt, som ingen av de följande re
daktörerna senare lyckats göra efter:

Den tredje binder med oslitliga band,
Djurgårdare alla,
Den skölden, den lär oss älska vårt
land,
Att stå eller falla.
Sedan Johan af Klercker lagt ner sin
penna blev han intervjuad om det trev
ligaste minnet han haft av sin redaktörs
tid. Han svarade:
Att det första numret kom ut. Det
hände våren 1909, då vi började få så
många medlemmar, att vi behövde ett
gemensamt språkrör, men inte var det
särskilt lustigt att alla tilltänkta med
arbetare sedan helt överlät åt redaktö
ren att skriva ihop numret. . .
☆

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.

Efter Johan af Klercker följde ett kort
mellanspel av en litterär redaktör, som
inte ansåg sig ha något gladare minne
av tiden på redaktionsstolen.
De gånger han fick ut sitt tidnings
blad ville han helst skicka med en häls
ning till medlemmarna med travestering
à la Hamletaktören på Grönköpings tea
ter: ”Gör bättre själva, era jäklar!”

☆

77

78

Toto på fotboll i allsvenskan?

Efter 3-0 på
Åtvidaberg

Nyheten att det inom kort skall bli toto i samband med fotbollsmatcherna — ja
när kommer den nyheten undrar vi litet var med bekymmer över att publiken är så
tunnsådd på de allsvenska matcherna.
Visserligen skall det väl bli bättre allt efter som åskådarna får klart för sig att det
nu spelas en annan och framför allt roligare fotboll än tidigare, men det tar natur
ligtvis sin tid, innan man kommer bort från uppfattningen att alla lag spelar skytte
gravsfotboll. Vi i Djurgården har ju alltid satsat hårt på att öppna motståndarför
svaren med våra yttrar. Det är den vägen som måste anlitas och både Särna Åker
ström och Danne Brzokoupil lyckades ju också ibland få fart på anfallet genom sitt
flygande ytterspel. Och kanske även för att de gärna bytte ytterplats med varann
för att en motståndarback inte skulle känna sig för säker...

Gammalt tips står sig alltså: MFF i
topp också 24 oktober och en silverstrid
mellan Norrköping och Djurgården.
Djurgården är inte chanslöst om man
kan behålla det fantasifulla spelet mot
Åtvidaberg. Här var det inte fråga om
envetet defensiv och snålspel: Djurgår
den använde bägge sina yttrar utan att
gröta ihop anfallen vid straffpunkten.
Det lönade sig och det gjorde f.d. guld
kandidaten Åtvidaberg till något mycket
mediokert. Den allsvenska skyttekung
en Roland Sandberg tillhörde planens
klart sämsta spelare, han var ett barn i
händerna på iskalle stoppern Hasse Nils
son och blivande fenomenet Ralph Ed
ström vantrivdes klart på det slippriga
underlaget, vantrivdes också att möta
kardborrebacken Inge Karlsson: den se
nare en av allsvenskans mest under
skattade försvarare. Han spelar kanske
inget genialt backspel, men han är ofta
förbluffande bra i sin enkelhet och tuff
het.
Om Roland Sandberg totalt misslyc
kades att stärka sin aktier inför Italien
kampen, så lyckades Dan Brzokoupil
desto bättre, det här var ett före för en
skicklig dribbler. Åtvidabergs f.d. lands
lagsaktuelle back Jan Olsson gjordes till
rena rundningsmärket. Det var inte mer
än rätt att Brzokoupil fick sätta in det
tredje djurgårdsmålet: en vinklad vol
leykanon, som väl kan kallas årets skott
på Råsunda.

Sedan följde Axel ”X:et” Lindgren,
som skapade en helt ny tidskrift. Han
var proffsskribent i IB och kunde sina
psalmer.
”Jag upptäckte snart att bidragen
från medlemmar skulle utebli, men till
ett nummer fick jag faktiskt en insän
dare!”
Den lydde så här:
Va sjutton menar redaktörn med att ta
in så sjuttons mycke fotboll? Inte sjut
ton skriver ni så sjuttons mycke om all
män idrott inte, å de finns väl för sjut
ton dom som inte bara vill läsa om fot
boll för sjutton.
Sätt för sjutton till en annan redak
tör, som är så full av sjutton att han
för sjutton glömmer fotbollen.
— Ja, det var enda bidraget som jag
fick under min redaktörstid. Fast ska
jag vara riktigt ärlig fick jag ett bidrag
till. Det kom från skattmästaren, som
en dag stack åt mej ett begagnat spår
vagnskvitto. På baksidan hade han skri
vit sitt manus. Där stod: ”Glöm inte års
avgiften!”
☆
Efter ”X:et” kom ”Ala” Ahlström,
som blev pamp i Stadshuset vid sidan
om att han var sekreterare i Djurgården
och som behärskade både talets och skri
vandets förmåga. När han lade ner sin
penna, upphörde ”Djurgårdaren” att
komma ut på flera år. Det blev några
jubileumsårgångar. Då och då.
☆

Och sedan fick nästa sekreterare ta
itu och återuppliva en mera normal ut
givning av vår tidskrift. Han ropar stän
digt på medarbetare. Och kommer då och
då ut med en blandad kompott.
Han har också fått en insändare:
Kan redaktörn någon gång komma på
idén att ha en Djurgårdsflicka som om
slagsflicka, så ska jag betala dubbel
medlemsavgift?
Isabella

Bäst att redaktörn svarar på en gång
att Isabella skall bli bönhörd.

Men innan det nu slår igenom hos den
stora allmänheten att fotbollen i all
svenskan är värd att ses för dess egen
skull, är det roligt att veta att man i
förbundsledningen tagit upp idén att loc
ka folk med toto på matcherna.
Många ledare har varit inne på den
na tankegång sedan det visat sig att in
tresset att gå på Solvalla och Täby mest
berodde på att man fick spela på hästar
na. Spela och vinna! Det sköna i en
travkusks hanterande av tömmarna eller
en galoppryttares sätt att driva sitt full
blod är det nog inte många av åskådar
na, som bryr sig om. Huvudsaken är att
hästarna kommer i rätt ordning i mål,
d.v.s. rätt efter vederbörandes V-5-tips!
Nu skulle vi alltså få tippa direkt vid
fotbollsluckor. Tippa om vem som gör
första målet, vem som håller nollan av
målvakterna, vem som vinner med minst
två måls övervikt. Det finns många va
riationer.
Huvudsaken att publiken bjuds på nå
got nytt eller i varje fall bjuds på sam
ma chanser som travets och galoppens
folk att få göra av med sina pengar. Man
kan vara övertygad om att det går att
vända den nuvarande publikkurvan upp
åt. Med rafflande fotboll och med vad

(Sv. D. 4/10 —71)

hållning vid matcherna skulle det för
våna om det inte återigen kan bli trångt
på läktarna.

Kan man lura en lapp-lisa...
Vår egen flanör var ute och gick på stan och återvände hem till Djurgårdarens
redaktion med den här ovanliga skylten:

(Sätter man upp en sån skylt på framrutan i sin bil lyckas en och annan idérik
förare kanske inbilla nyfikna att vederbörande är pressman och därför skall ha en
extra förmån att parkera lite hur som helst och var som helst. Men Lapp-lisorna lär
inte gå på ens så skämtsamma skyltar.)
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Olympiskt löfte I:

CARL VON ESSEN
- starkt namn på olympisk värja inför Munchen
Bland verkligt kvalificerade hopp för en olympisk medalj i Munchen 1972 ställer
Djurgården en man till förfogande. Det handlar om Calle von Essen, jägmästare till
vardags och landets främste på värja och redan så meriterad i den internationella
fäktarvärlden, att han räknas som en av storfavoriterna inför vad som skall hända
på de olympiska pisterna i Munchen.

”Men han blir aldrig världsmästare
eller guldmedaljör, därtill är han allde
les för bångstyrig”, säger med anspråk
på att bli trodd hans lärofader fäktmäs
taren Béla Rerrich i Djurgården. Béla
bör veta vad han talar om, men man
kan nog också misstänka att han med
vetet gör detta ”under-statement” av
sin elevs förmåga för att sporra honom
ytterligare.
Calle von Essen har en fin meritlista
med två individuella SM-titlar och två
tredje-placeringar i VM. Som ett slags
kvitto på detta belönades han härom
året med ”Gamla Djurgårdares” stora
hedersplakett i guld.
”Ett för oss uppmuntrande val, erkän
ner Béla Rerrich, eftersom vi nu lyckats
få in tre av ”våra” män på denna guld
lista under de senaste fem åren. Först
fick Hasse Jacobsson utmärkelsen och
därefter var det dags för Björn Ferm
att bli belönad för det olympiska guldet
i femkamp 1968 i Mexiko.”
SKOLGRABB FRÅN SIGTUNA
Carl von Essen har fått gå långa vä
gen för att nå mästarklassen. Till Djur
gården kom han 1958 direkt från in
ternatskolan i Sigtuna. Där hade han
liksom de flesta elever fått pyssla med
snart sagt alla idrotter utan att direkt
avslöja någon världsmästartalang på
något område. Men tydligen låg fäkt
ningen bra till och efter att ha lämnat
Sigtuna bakom sig sökte han sig till
Stadion och Djurgårdens fäktlokal. Där
var det som alltid trångt om plats och
eftersom Sigtunas skolgrabb var rätt
lång redan på den tiden hade han kan
ske vissa betänkligheter även gentemot
takhöjden i lokalen. Hans lärare upp
täckte ganska snart att det fanns an
lag, uppmuntrade honom och fick ho
nom så tänd, att det i fortsättningen in
te behövdes någon övertalningsförmåga
för att få honom att träna på snart sagt
varje ledig tid.
Men att nå toppen i fäktning kräver
både tid och arbete, och därför tog det
7—8 år, innan von Essen hade tillgodo
gjort sig alla lärdomar och slog igenom.

”UNGEFÄR SOM KNIVSTA”
Det blev alltså att slita hund under

den krävande fäktmästarens ledning.
Utan att vara utrustad med en väldig
massa ambitioner och en outtröttlig ar
betsförmåga hade det inte blivit några
resultat. Calle von Essen får också er
kännande av Béla för sin energi och vil
ja. ”Något i stil med Knivsta Sandberg,
som är ett mönster för oss i Djurgården
att demonstrera hur långt man kan
komma bara man har den rätta viljan
och entusiasmen för en uppgift”, säger
Béla.
Sin dagliga gärning har von Essen
förlagd till Skogshögskolan. Han är jäg
mästare med sikte på att bli om inte pro
fessor så dock lärare. Han är 30 år och
ogift, han har en yngre bror som är
jordbrukare och en yngre syster, som
skriver för Aftonbladet.
Men det har inte gjort honom till nå
gon märkvärdig pjäs. Han är storjägare
och skjuter allt från älg till möss och
sorkar i sällskap med grevar och baroner
hos Bernadottes på Frötuna och familje
godset utanför Jönköping.
Han skulle kunnat bli en framstående
femkampare därest han lärt sig rida.
Men han blir aldrig något i en ridsadel
och därmed är han ur räkningen som
femkampare. Synd, ty de övriga fyra
grenarna behärskar han. Inte minst löp
ning. Springer som en älg. Säger Béla.
Värjan är alltså Carl von Essens spe
cialvapen. Två gånger har han varit VM-
finalist, i Moskva 1967 och i Kuba 1969,
där han blev bronsmedaljör individuellt
och i lag. SM vann han 1968 och 1970,
senast i Uppsala även i lag tillsammans
med Björn Ferm, Lars-Erik Larsson
samt bröderna Hans och Carl-Erik
Jakobsson.
Att olympiske silvermedaljören Béla
Rerrich från Ungern — mästare 1956 i
Melbourne och sedan avhoppad till Sve
rige — särskilt gladdes då Björn Ferm
1970 vann fäktmomentet i VM-femkam
pen i Budapest säger sig självt. Björn
är ju Bélas elev och det var liksom en
hälsning från honom detta att Björn in
för den ungerska expertisen visade upp
ett prov på Bélas förmåga.
”Men det finns så mycket annat som
glatt mig här i Sverige, där jag nu vuxit

Calle von Essen, friskus med olympiska
möjligheter.
fast med ordentliga rötter, och till mina
största glädjeämnen hör Carl von Essen.
En härlig kämpe, aldrig rädd, alltid
framåt och alltid tålmodig och vaken för
att lära nya detaljer. Att han inte drar
sig för att åka 15 mil 3 dar i veckan för
att inte missa en fäktträning säger ett
och annat om hans vilja att nå långt i
en svår idrott. Han är en bångstyrig
adelsman men han styr sig själv och lå
ter sig också styras till nytta för sin
utveckling både civilt och idrottsmäs
sigt”, lovordar hans lärare och bästa
kompis.
På sin tid började von Essen med flo
rett men i och med den tragiska olycks
händelsen i Helsingfors, då Djurgårdens
Axel Wahlström skadades till döds av
en florettspets genom hjärtat slutade
Djurgården med denna del av fäktning
en. Man ämnar dock att åter ta upp flo
retten på programmet.
Som största framgång räknar han
själv bronsplatsen i VM i Habana på
Kuba för några år sedan. Det kunde ha
blivit silver, om inte hans landsman och
klubbkamrat tagit ner honom i matchen
dem emellan. En fäktare ”lägger sig”
inte för att hjälpa en kompis till bättre
placering! Och för övrigt slog Hasse
Jacobsson även självaste världsmästa
ren . . . Carl von Essen hade sin stora dag
mot Italien. Då vann han alla sina fyra
matcher. Han var ensam om att stå ut
med de lokala värmeförhållandena. Lo
kalen var som en bastu och magsjukdo
mar drabbades de flesta av. Men von
Essen lät sig inte rubbas.
Sedan dess har han blivit ännu bättre
och fått blodad tand för att åstadkom
ma något stort i olympiskt sammanhang.
Hans lärare tror på honom. Och det är
en fordrande lärare, denne Béla Rerrich,
som har sin visdom hämtad på ungerska
pister och som är mannen inte bara bak
om Calle von Essen utan även bakom
flertalet av våra främsta i branschen.

K. L.
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Olympiskt löfte II:

CARL-AXEL PALM
anses vara, när det handlar om välträ
nade och tekniska hejare. Det finns inte
den minsta lilla skavank i ”Putte” Palms
ansikte med antydan om att han sysslar
med boxning. Han är helt omärkt.

☆

Teknikern Putte Palm är som synes
omärkt av boxningens härda hantverk.
Om alla de, som alltjämt har något till
stånd att få framträda i en boxnings
ring, kunde uppträda som ”Putte” Palm,
skulle den inofficiella föreningen ”Box
ningshatarna” kunna lägga ner sin verk
samhet. Vad är det för märkligt med den
ne ”Putte” ? Till att börja kan berättas
att han lika litet som Putte Kock döpts
att heta Putte. I stället heter han Carl-
Axel och är en i en rad söner till Carl-
Gunnar Palm, vilken senare är boxnings
ledare i Djurgården. I den familjen har
alla dubbelnamn med Carl som gemen
sam del. Men i fråga om Carl-Axel finns
det aldrig annat namn än ”Putte”. Han
är i dag Sveriges boxningstekniker nr
1. En elegant tonåring, som boxas på ett
så ögonfägnande sätt, att man skulle ön
ska alla boxningshatare att se honom i
aktion och därmed få en klar bild hur
boxning kan och skall se ut.
Det vore något för ”Jultomten” Sjö
holm, skattefogden i Helsingborg, som i
riksdagen tagit som huvuduppgift att
försöka slå knockout på boxningen som
en av RF sanktionerad och med vissa
mindre ekonomiska anslag understödd
idrott, att lära känna. Om han fått be
kanta sig med ”Putte” Palm, är det väl
inte uteslutet att han gjort vissa omvär
deringar av boxningen. Dessvärre är det
dock rätt få, om ens någon, av våra
boxare, som lever upp till ”Putte” Palms
höga tekniska kunnande — så den box
ningshatare människan i Helsingborg
kommer väl alltid att kunna förse sig
själv och riksdagen med argument om
boxningens farlighet.
För att nu mera tala om ”Putte”
Palm kan berättas att han är ett strå
lande exempel på hur ofarlig hantering
en i den fyrkantiga ringen faktiskt kan

Hos Djurgården, där man haft boxning
på sitt omfattande program i bortåt 50-
talet år och också haft många stora
namn på landslagsnivå, är ”Putte” Palm
historisk sedan i fjol i samband med att
han knep SM-titeln i fjädervikt. Dess
förinnan hade Djurgården genom Bo
Grebbert lyckats plocka hem sin 50:e
SM-titel, varmed man nått i jämnhöjd
med IF Linnéa. Så kom då ”Putte”
Palm och höjde Djurgårdens SM-rad
med den 51:a mästerskapstiteln, varmed
”blåränderna” drog ifrån ett pinnhål och
blev Sveriges ”mesta” SM-boxningsklubb
genom tiderna.
Varje år delar Sällskapet Gamla Djur
gårdare ut sin stora guldplakett för årets
förnämligaste idrottsprestation. Att kon
kurrensen är stor säger sig självt. För
1969 valdes ”Putte” Palm. Året innan
hade guldmedaljören i olympiska fem
kampen Björn Ferm fått trofén och än
nu ett år tidigare hade 5-faldiga svenska
konståkningsmästarinnan Britt Elfving
nominerats som Djurgårdens främsta
idrottsnamn.
Bara detta lilla urval vittnar hur så
väl stort tekniskt kunnande som kalla
idrottsnerver och segervilja krävs för att
bli ”årets Djurgårdare”. Vår boxande
”Putte” går fint in i raden.
Trots att han bara är 21 år — född
den 20 september 1949 — har han gått
långa vägen. Han började således träna
boxning redan som 4-åring, om man får
tro pappa Carl-Gunnar, och varför skall
man inte tro honom. På mera allvarlig
bog började ”Putte” dock träna först 9
år fyllda, då han i pappans sällskap sök
te sig till Djurgårdens boxningslokaler.
Några tävlingar var naturligtvis inte ak
tuella vid så unga år, men vorden 16 år
gammal var det dags för honom att kli
va in i ringen och bli distriktsmästare!
Året efter var han mogen att först bli
juniormästare i flugvikt och ovanpå det
även SM-titeln. I förfjol kunde han vinna
sin andra SM-titel, nu i fjädervikt. Det
är hans karriär i korta rader vad mäs
terskapsringarna anbelangar.
Den andra sidan, den internationella
sidan, är inte sämre, och bara några
veckor efter SM-vinsten kunde han do
kumentera sin förmåga i landskampen

mot Finland, då han på ett mästerligt
sätt manövrerade ut sin motståndare
och därmed blev en högst väsentlig or
sak till att Sverige sensationellt nog
slog Finland!
Svenska landslaget hade då rätt länge
seglat i motvind och mest för jämnan
fått på skallen i så föga uppbyggliga
matcher, att man kunde förstå dem som
tyckte det vara dags att skrota ner
landskamperna. Men så kom det nya
friska vindar in i landslagströjorna, och
särskilt under ”Putte” Palms tröja blås
te det så friskt, att han blev kvällens
man och fick de största rubrikerna. Box
presidenten Harry Holmberg jublade,
och hans kassör var inte heller ledsen
eftersom allt skedde inför en nästan full
satt salong.
☆
Troligen är ”Putte” den mest tränade
boxaren i det här landet. Han kör sex
dagar i veckan med träning av olika
modeller, och hans testvärden har också
uppmätts i nivåer över dem som av Or
var Bergmark testade landslagsspelare
i fotboll håller sig med. I över 20 lands
kamper har ”Putte” varit engagerad och
han har vunnit de flesta. Han har aldrig
blivit knockad men själv kunnat nypa
till så ordentligt vid några tillfällen.
— Proffsboxare ? Nej, framför allt in
te nu, när det kommit förbud i den här
branschen, säger pappa Carl-Gunnar.
Det får räcka med vad han som amatör
kan förtjäna, alltså några hundra kro
nor pr match, och ibland blir det inte ens
så mycket. Grabben kan köra efter en
billigare prislista, om arrangörerna har
dåligt med publik.
Han var en av Sveriges två olympiska
boxare i Mexiko. Bägge åkte ut i första
omgången. Är skillnaden så stor? Klart
att det kan bli tvärstopp, om man åker
ihop med en medaljkille på en gång. Man
måste ha lite tur i lottningen. Och så
måste man ut i hetluften i de utländska
ringarna oftare än nu om man vill kom
ma någon vart. I början av sin karriär
låg ”Putte” en månad pr år och tränade
vid USA-armén i Tyskland. Utan att bli
tillbucklad i fysionomin. Lärde sig des
to mera. Nu är han fullfjädrad och ett
eftertraktat dragplåster i alla boxnings
ringar.
Naturligtvis står han på olympiska
kommitténs lista inför 1972.

EN JÄRNPLAKETT har en gång fö
rekommit i Djurgårdens historia. Det
iordningställdes för ett alldeles speciellt
ändamål: att tilldelas föreningens äldste
medlem och en av stiftarna, Axel Öfver
stén, i samband med årsmötet 1941. Se
dan blev det ingen mera järnplakett.
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VART TOG DOM VÄGEN...?

Kan det inte vara intressant att leva
upp till det här lagets fortsatta öden
efter en guldseger i Djurgården? De
olika spelarna som tillsammans bildade
ett av Djurgårdens stora mästarlag i
fotboll är från vänster stående: Sven
Tumba (Johansson, lever sitt liv i golf
kretsar), Hasse Karlsson (tränare i Elfs

borg och andra klubbar), Jompa Eriks
son (ungdomstränare i Bromma-Poj
karna och konsulent), Lasse Broström
(flyttad söderöver), Birger Eklund (spe
lande tränare och lite till i Spånga),
Gösta ”Knivsta” Sandberg (allt i allo);
pä knä frän vänster: Olle (Lill-Lappen)
Hellström (tränare bl.a. i Nyköping),

GRATTIS

OM PLATTLIRARE

Vi har gratulerat många av våra med
lemmar, som fyllt både 40 och 50 år, bå
de 60 och 70 och även 80 år. Den senare
respektabla åldern nådde Nocke Nor
denskjöld och dit nådde också vår gam
le vän Axel E. Benzler. Honom hade vi
svårare att nå än Nocke, eftersom Axel
numera bosatt sig i närheten av ekva
torn på Madeira-ön Funchal. Det fick
därför bara bli ett telegram.
Kunde ej drömma om att jag i denna
avkrok av världen skulle bli ihågkom
men, tusen tack, skriver 80-åringen från
sin ö.
Svenska kolonin kom med två lådor
champagne och blommor anlände i så
dan mängd att min rara fru och jag
måste anlita våra fyra balkonger för att
få plats med växligheten. Roligast var

Djurgården har åtskilliga plattlirare.
Då tänker vi inte precis på fotboll, ban
dy, handboll, ishockey etc. Vi tänker på
dom som sjunger in grammofonplattor.
Alla dessa från Djurgården levererade
plattlirare sköter sig bra. Ingen av dem
har fått någon skiva förbjuden i radio
och TV.
Det har däremot en lirare från AIK
vid namn ”Robban” — han med underba
ra uppblåsbara Barbara — fått. I ett om
emellertid att bli ihågkommen norrifrån.
Jag längtar efter att få en plats på he
dersläktaren och se Djurgårdens mat
cher.
Hälsningar

Hans ”Tjalle” Mild (framför allt trä
nare i Sirius och Hammarby), Arne Ar
vidsson (kort utflykt till Sirius, nu mål
vaktstränare i Djurgården), Stig Gus
tafsson (lade upp tämligen omgående
efter guldet i Djurgården) och Sigge
Parling (järnspis, som återvände till
skogarna runt Sandviken).
tumlat ögonblick fick han för sig att
tjäna extra klöver med att göra en plat
ta med massor av runda ord och andra
otäckheter. Den drabbades av gula pest
stämpeln, men naturligtvis kunde kvälls
tidningarna inte avhålla sig från att för
säkra sig om texten och låta sina här
dade läsare frossa i ”Robbans” över
tramp. Tummen upp för att Sveriges Ra
dio åtminstone försöker hålla undan för
de värsta avarterna i vår kulturella
skymningstid.
Vem gör bästa Djurgårdslåten på
grammofonskiva? Får vi be om något
hejigt! Och friskt.

Har Du betalt medlemsavg. ?

Urdjurgårdaren Acke B.

85

Det hände mycket på väg mot våra 80 år
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR DJURGÅRDEN TILL 1970
Så har det åter blivit dags att till handlingarna lägga ännu ett verksamhetsår i

vår förening. Bokslutet föreläggs det 80:e årsmötet. En milstolpe passeras i dag och
det borde inneburit att vi här i kväll känner något av historiens mäktiga vingslag.

Om vi inte är särskilt anlagda för högtidligheter och djupa suckar över den tid, som
gått och som aldrig kommer igen, kan det dock inte undvikas att vår förening kän

ner både stolthet och lycka i samband med att vi nått fram till vårt 80:e år och med
bibehållen hälsa hos den gamla Djurgårdseken kommit ännu närmare 100-årsdagen.

Att de närmaste 20 åren kan innebära en omvälvning både i vårt och hela den
svenska idrottens liv är väl inte att gissa fel. Det gäller att överleva. Det kommer

an på oss själva.
Från kretsar utanför vår egen har
Djurgården ofta prisats såsom en före
ning fylld av livskraft, kämpatag och
förmåga att komma igen efter även
svåra bakslag. Med dessa väsentligheter
i bagaget har även det senaste året kun
nat genomföras på ett sätt, som gett
Djurgårdens namn ytterligare respekt
och som — vilket för oss är än betydelse
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fullare — gett oss en rad framgångar på
hög nivå. På en gång skall dock sägas,
att den gångna säsongen varit mer hård
arbetad än någonsin och inte heller lett
oss till de utstakade målen. Kanske var
dessa för högt ställda, kanske har kon
kurrenterna skärpt sig, kanske har vi
själva i vissa betydelsefulla avgöranden
inte haft den rätta ordningen och den

rätta viljan i alla våra led. Här är inte
platsen med en analys, som i stället
lämpligen rekommenderas för någon
slags doktorsavhandling. Här skall i
stället i korthet berättas ett och annat
från vad som hänt under ett mycket in
nehållsrikt tävlingsår.
Som alltid måste historieskrivaren re
servera sig för exaktheten i vissa upp
gifter och även be om överseende om
vissa tilldragelser inte får sin rätta åter
givning genom att underlaget från de
olika sektionerna kanske varit för ma
gert i den mån rapporterna inte alldeles
uteblivit och tvingat oss att via vissa
tidningsspalter leta oss fram till besked.
Vill man förgylla en idrottssäsong lå
ter man helst de svidande bakslagen
sjunka ner i glömskans djupa dalar, men
det leder tyvärr bara till att man lätt
slår sig till ro och tror att allt är bra. I
strålglansen från de stora framgångarna
bör vi tåla även smärtan av allt i ne
derlagsväg, som också kommit på vår
lott.
För att förstå att det kan bli en mera

allmän deppning i våra kretsar behöver
man bara veva tillbaka vad som hände i
de stora i vanliga fallen så glada sam
manhangen som fotboll och ishockey för
någon tid sedan. Då hände sig näm
ligen att fotbollen fick stryka på foten
i den allsvenska slutspurten mot Åtvida
berg och Göteborgskamraterna och där
till även förlust i juniorfinalen mot Es
kilstuna. Ishockeyn körde samtidigt i
gång mot en som vi trodde lovande sä
song med att stupa mot Timrå med 5—
3 och bli utklassat av Brynäs med 7—0.
För att finna någon smula tröst i detta
elände letade man sig ner till brottning
ens juniormattor på vilka vi samtidigt
vann ett antal DM-titlar. Och för de se
naste smällarna i fotboll och ishockey
som också blev en smäll i handboll fick
man nöja sig med den tröst en seger för
en juniorfäktare från Djurgården kunde
ge oss på värja. Alltid något har vi allt
så som regel att trösta oss med, men när
det går på tok för våra stora tunga
idrotter kan det inte hjälpas att hela
Djurgårdsfamiljen liknar ett slokande
tulpanbestånd.
Denna berättelse kunde liksom den
ekonomiska berättelsen stanna vid vad
som hänt fram till 30 juni, men av gam
mal hävd har vi vid detta årsmöte för
sökt vara med ända fram till vad som
hänt och skett in i det sista. På det sättet
har vi nog fått med lika mycket glädjan
de segrar som mera beska piller.
Därmed raskt över till en resumé över
vad de olika sektionerna åstadkommit.
BANDY: Hopp om livförsäkring
Det mesta gick på tok säsongen innan
och förde ner Djurgården i division III.
Extra svårigheter att med det utgångslä
get samla ett representativt lag, men
Knivsta Sandberg blev spelande tränare
och en och annan av fotbollsstjärnorna
ställde sig till förfogande. Därmed blev
det i alla fall ett lag, som i sina bästa
stunder spelade en hygglig bandy. Efter
som division III inte är någon serie för
barnungar utan en ren vedhuggningshi
storia blev det inte mycket utrymme för
Djurgårdens mästarspel. Det var bara
att ge och ta och att hoppas att livför
säkringarna skulle gälla. När krutröken
skingrades hade vi glädjen notera att de
flesta av våra spelare visserligen var
blårandiga även under tröjorna men an
nars så bibehållna att de kunde gå för
egen maskin. Slutresultatet i tabellen:
Tja, det räckte inte till uppflyttning i
division II. Och lika bra var det för
därifrån kom AIK neddimpande med sla
ka mustascher. Så nu har den kommande
säsongen fått ett inspirerande inslag.
Skönt att AIK finns även vintertid.

BOBSLEIGH: Lantbrukaren mästare

Våra bobsleigh-åkande medlemmar
är inte många men desto skickligare i
denna krävande och halsbrytande sport.
Efter att förra säsongen ha haft 1000-
delar av sekunder emot sig i samband
med SM-tävlingarna kunde Carl-Erik
Eriksson i sällskap med Leif Johansson
återvinna mästerskapet i 1970 års täv
ling i Hammarstrand. Carl-Erik, i var
dagslag lantbrukare på Svartsjölandet,
hade på sin 2-mannakälke en polis från
gamla stan som bromsare. Det senare en
minst lika viktig position på en bob efter
som det gäller att bromsa så litet som
möjligt och bara på de rätta ställena när
bobben håller på att försvinna över bar
riären och ut i geografin. Ett samspelt
par i bob är lika viktigt som ett sam
spelt par i konståkning. Alla millimetrar
och sekunder måste klaffa. I både VM
och EM visade framför allt Carl-Erik
Eriksson, styrman på kälken, sån förmå
ga att hitta de rätta spåren och dra ner
sekunderna till ett minimum att självaste
olympiska kommittén hickade till och
skänkte ett bidrag till ytterligare förkov
ring och uppmuntran.
BORDTENNIS: Ungdomssegrar
På väg uppåt igen. Visserligen räckte
vårt A-lag inte till för att vinna sin div.
III-grupp, men det var inte långt ifrån
och med de förstärkningar, som nu till
förts sektionen säger sig ledarna tro att
vägen tillbaka till allsvenska är åt
minstone utstakad. I pojklags- och ju
niorserierna har vår yngsta hämtat var
sitt mästerskap.

BOWLING: Jubileumsnummer
Sektionen har begått sitt 50-årsjubile
um och därvid tummat på att med sina
tummars hjälp dirigera kloten i div. III
på helt annat sätt än tidigare. Hittills
har viljan varit större än förmågan för
att det skall lukta serieseger, men mel
lan varven har det gjorts högklassiga
prestationer.
BOXNING:
Trots att åtskilliga krafter försöker ta
död på boxningssporten här i landet, i
vilket sammanhang särskilt en stadsfog
de i Helsingborg gjort sig ryktbar, fort
sätter våra knytnävskämpar att propa
gera för the noble art of selfdefence. Än
så länge lyssnar riksdagen inte på de
kyrkklockor som stadsfogden och en del
andra fruntimmer satt i gång utan lå
ter amatörboxarna både leva vidare och
få en slant med av idrottsanslaget.
Djurgårdens store man har även den
här säsongen hetat Putte Palm, som
redan utrustats med olympiska bidrag
och som alltid prisats för sin mästerliga

stil. Med flera kämpar av detta propa
gandaslag skulle boxningens fiender inte
ha någon marknad. Putte försvarade sitt
SM från i fjol och vann även den nor
diska mästartiteln. I landslaget har han
varit Sveriges säkraste tillgång och vun
nit i utklassningsstil. Bakom Putte har
sektionen haft flera löften i gång och av
dessa finns särskilt att nämna Clarence
Tell som erövrade JSM-titeln i mellan
vikt.

BROTTNING: Det var då det, Helge!
Våra starka karlar har laddat upp för
att göra nästa år till ett stort år — det
blir nämligen brottningssektionens 50:e
år. Som vanligt har våra mattkämpar
dominerat på de stockholmska breddgra
derna trots att det kommit in så mycket
pengar i Spårvägens kassor, att det
räckt att värva ihop en rad talanger bå
de från oss och från andra håll. Att
Stockholms lokaltrafik går med en sju
sjungande miljonförlust har kanske där
med sin naturliga förklaring. Även om
årets förlust på så där en 40 miljoner
kronor inte helt gått åt för att värva
brottare till Helge Berglunds stall.
Årets glädjeämne nr 1 har varit Roger
Haglund med två JSM-titlar. Vid sidan
härav har vi plockat en rad DM i både
fri stil och i grekisk-romersk. När inte
minst ungdomsavdelningen skötts på ett
mönstergillt sätt finns det anledning att
se ljust på framtiden. Våra brottningsle
dare, framför allt Lennart och Helge
Öberg, har i skuggan av de aktivas fram
fart, också fått solen att lysa över sig
genom att bli uttagna till fjärran länder
som domare och färdledare.
CURLING: Äntligen SM-plats
Vår 10-åriga curlingsektions genom
brottsår ty för första gången klarade
vi alla kvaltävlingar med så lysande re
sultat att Djurgården för första gången
i världshistorien hamnade i curlingens
slutspel med SM i Skellefteå. Skall en
ärlig rapport avgivas är att konstatera
att vi inte hade snudd på SM-titeln, men
de våra skötte sig i alla fall hyggligt i
det kvalificerade sällskapet och fick för
modligen mersmak på att även i fortsätt
ningen röra sig i den högsta societeten
när det gäller curlingstenar och sop
borstar.
Förstärkningar är på gång.

CYKEL: Fjärran dröjer Fåglum

Stor aktivitet framför allt på ung
domssidan och förnämliga egna arrange
mang. Hoppet om att få fram en Fåg
lum ur de egna leden har inte ännu kun
nat realiseras, men får man tro PG
Ericsson, vår cykelpappa, är det me
ningen att något stort skall hända.
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Hasse Nilsson slår till fotbromsen och
ger samtidigt stoppsignal för ett mot
ståndaranfall.
Sektionen är inne på sitt 10:e år. De
stora unga hoppen heter Hasse Ekholm,
Ulf Crona och Thomas Holm, den senare
med en 3:e plats på DM i Stockholm.
FOTBOLL: Höstmotorerna skar ihop
Som alltid vår folkkäraste gren och
den som fått oss att pendla mellan hopp
och fruktan. Slutet på en spännande sä
song i fjol blev en liten silverplats. Året
innan nådde vi samma poäng som mäs
tarna från Öster i Växjö. Hade vi bara
gjort ett mål mera i någon av de 22
matcherna skulle vår målskillnad varit
så mycket bättre att vi gått upp på
mästarplats. Dags för Djurgården nästa
år. Trodde expertisen. Men dom trodde
fel. I stället kom Göteborgs änglar ned
dimpande från himlen och vann SM-
titeln. Nu fortsatte samma änglaskara
att dimpa ner i bråddjupets bottenslam.
I år gick Knivsta och hans folk ut
mycket hårt för att slippa att så här på
hösten få höra att man slarvat bort de
allsvenska guldmedaljerna. Det blev

också snabbt toppkänning och när den
sköna sommaren gjorde sig klar att
bryta in — det blev ju bara plask och
galoschväder — luktade det guld uppe
på Stadion. Ännu mer luktade det guld
i höstas då vi skulle ge allt vad skå
ningar heter betalt för de massor av
ovett man öste över vårt lag i samband
med 0—0-matchen i Malmö. Vårt lag
hade därvid spelat förbrytarfotboll och
även i övrigt uppträtt på ett sätt, som
inte hade med fotboll att göra. Ansåg en
överhettad kvällstidningsjournalist. Sva
ret på alla oförsyntheterna kom en vec
ka senare. Djurgården spelade bort Mal
mö och vann med 3—0. Alla de 20.000
åskådarna spanade förgäves efter Djur
gårdens förbrytarmetoder, märkte bara
att våra spelare hade sin vackra dag och
att segern inte vanns med några meto
der, som kunde riskera spelarna att be
höva skaka galler på Långholmen. Själ
vaste den skånske hövdingen Eric Pers
son tillät sig också erkänna att han var
full av beundran över Djurgården.
Efter detta trodde vi alla att det skulle
bli en ren expeditionssak vad som åter
stod i allsvenskan, men ack ack. I stället
började allt gå på sned. Medan Ham
marby plötsligt blev folkets lag och inte
förlorade en endaste match gick Djur
gården kräftgången och vann inte en
endaste match. Orsak: maskineriet hade
gått varmt och motorerna skurit.
På den tid, när Nocke Nordenskjöld,
Ragge Wicksell och andra historiska
kämpar inledde Djurgårdens storhetstid
fanns det något som hette höstform och
som gjorde våra blåränder oslagbara.
Det är länge sen dess men höstformen
har förekommit då och då för att dock
just i år försvinna. Det kom grus i vårt
maskineri och det mesta gick snett här
på höstkanten. Inte en seger sedan i bör
jan på september gjorde att vårt lag i
sista matchen stod inför nödvändigheten
att slå exmästarna från Öster för att vi
inte skulle missa silver i medaljvägen
och guldpengar i kontakt med den s. k.
tipstotocupen. Det höll också. Öster sat
tes på plats.
Vill man skaffa sig en smula tröst över

Glöm inte
att meddela din nya adress och telefon
om du bytt bostad (sådant händer ju!).
Skriv då ett vykort — ring inte — till

Djurgårdens IF
Stadion
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att våren inte kunde fullföljas med guld
går man till matcherna mot mästarna
Malmö. Här tog Djurgården 3 poäng
med 3—0 i målskillnad. Lika fin utdel
ning mot fyran Elfsborg med 3 poäng
och 3—2 i mål. Däremot gick det på tok
i matcherna mot Åtvidaberg: 0 poäng.
Men att guldet missades kan också hit
tas långt nere i allsvenskans botten. De
utslagna göteborgska änglarna och
makrillarna plockade oss på 3 poäng och
Örgryte, som räddade sig med ett nödrop
på platsen ovanför högg för sig 2 poäng
av oss. Med full utdelning från denna
jumbotrio skulle vi haft ytterligare 5 po
äng, men här är inte tillfället att gråta
över spilld mjölk. Olycksbröderna i Göte
borg har haft det motigt ändå för att vi
ska missunna dem de poängpinnar de
lyckades skrapa samman.
En extra salut för Ronney Pettersson,
som efter 12 år i vårt fotbollsstall, söker
sig en annan spilta bort från storstadens
bekymmer. En extra salut även för våra
reserv-, junior- och pojklag, som häv
dat sig framgångsrikt och avslöjat mas
sor med löften, som rätt ompysslade bor
de kunna bli något med tiden.

FRI IDROTT: Lidingöloppet
Bortsett från några placeringar i ter
ränglopp har det inte synts några djur
gårdare i prislistorna förrän det i höstas
kom att handla om Lidingöloppet, detta
långskubbarnas motsvarighet till Vasa
loppet. Ett par djurgårdare klarade Li
dingöloppets 3 mil och en särskild upp
märksamhet skänker man gärna till vår
skattmästare Bosse Hedvall. Efter tre
månaders hemligstämplad träning hade
han sådan fart under skosulorna att han
kutade ifrån en rad både yngre och mera
kända fantomer för att slutligen hamna
på en framstående plats i den halvkilo
meterlånga prislistan. Heder åt en sån
skattmästare.

FÄKTNING: Olympiska hopp
En hårdarbetad säsong som fick sin
topp i och med att SM-titeln på värja
kunde återföras till Djurgården efter ett
års utlåning till föreningen för fäkt
konstens främjande. I vårt mästarlag in
gick Carl von Essen, Hans Jacobsson,
Björn Jacobsson, Lars-Erik Larsson och
Björn Ferm.
Även på de internationella banorna har
våra det kalla stålets män förstått att
hävda sig på värja och i samband med
Carl von Essen som främsta ess räknas
nu också de våra som stora olympiska
hopp.

HANDBOLL: Ingen panik...

Djurgårdens handbollare, som hämtat
hälsa och krafter i lugnare sammanhang
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Djurgården och Lucia
Djurgården är ett generöst ishockey
lag. På torsdagskvällen bjöd man in
Sandåkern till Luciafirande och med
ljus i håret och lussekatter på klubborna
ställde blåränderna upp sig på isen och
lät Sandåkern få allt serverat. Det led
de till att Sandåkern skrev sitt gladaste
ishockeykapitel genom att slå Djurgår
den med 6—4. 1.006 personer hade infun
nit sig i Johanneshovshallen ovetande om
att Djurgården skulle göra denna djup
dykning och låta Sandåkern få en önske
kväll.
Egentligen var det en mycket märk
värdig match. Djurgården började i stor
stil, gjorde 1—0 genom Lars-Åke Lun
dell och skickade in tacklingar på Sand
åkern så att det, sjöng om’et. Men när
andra perioden tog vid klädde Djurgår
den om i Luciaskjortor och på tre minu
ter hade Sandåkern skickat in tre puc
kar backom Christer Sehlstedt. Sedan
kom Djurgården tillbaka ett tag och fick
ihop till både 3—3 och 4—4, men så blev
det mera Lucia och Sandåkern hade ba
ra att tacka och ta för sig.
(Minne från 1970)
i division III, avancerade och fick åter
kontakt med de stora pojkarna. Dessa
var mindre tjänstvilliga när det gällde
att bjuda på poäng, men av egen kraft
tog Djurgården tillräckligt många så
dana för att stanna på bättre halvan.
Mellan varven och framför allt när la
get var ordinarie och allting klaffade
fick Djurgårdens A-lag erkännande som
ett inte bara stenhårt utan även tekniskt
skickligt lag. Den nya säsongen har kört
i gång på ett inte helt tillfredsställande
sätt, men man vet att våra handbollare
behöver ett par tjuvnyp innan de kom
mer upp i varv, och därför säger sig
förmodligen Hasse Troedsson, handbol
lens hövding, inte ha gripits av någon
panik.
ISHOCKEY: Ack, ack, plommon
serien ...

En säsong som kom hela vår Djur
gårdsfamilj att skaka av oro och spän
ning. Hoppet att vårt lag skulle åter
vända till traditionerna och ta en given
plats i slutspelet slog slint. I stället blev
det Djurgårdens öde att bli eftergranskat
i den s. k. plommonserien. En nervös och
deprimerande historia, som emellertid till
sist gav svaret att granskarna kunde
godkänna oss för att få göra ytterligare
ett år i allsvenskan. Säsongen innebar
många tankeställare och några ljuspunk
ter. Som alltid handlade de senare om
Ahearne cup, en kassapjäs som blivit di

rekt livsviktig för vår ishockey så länge
vi inte kan slå oss fram till slutspelets
köttgryta. AIK lyckades övertyga is
hockeyns ledande gubbar om att det var
dags att låta oss byta från den södra
till den norra gruppen, och därmed var
de magra åren ett faktum för Djurgår
den. Visserligen fick vi med oss Brynäs
och Södertälje i detta byte från värmen
och den stora publiken i södergruppen
och visserligen har vi i Djurgården
aldrig missunnat AIK att någon gång
komma upp i smöret, men det var mått
ligt lustigt att se AIK därmed bli Stor
stockholms ishockeylag nr 1. Enda trös
ten måste vi hämta i Ahearne cup, där vi
visserligen hamnade på nedflyttnings
plats, näst sist före Färjestad, men i
alla fall slapp att flyttas ner i Välling
by cup. Och så slog vi AIK med 8—5 i
en match, efter vilken Honken Holm
qvist sa att ”man har väl för katten rätt
att fira nyår”. Tack för det Honken, fira
gärna nyår varje gång vi träffas. An
nars var säsongens största seger den vi
tog hem i plommonserien mot Sandåkern
med 10—0. Det avgjorde att vi kom 1
poäng före Clemensnäs och därmed
slapp att sjunka ner i blåbärsserien.
Saluten med 10—0 mot Sandåkern var
en hederssalut för Arne Grunander, som
sedan med högburet huvud kunde be
stämma sig för att efter en väldig massa
år vid rodret för vår ishockeyskuta efter
lysa lämplig kraft att ta över. Nu har
också befälsöverlämnandet skett och
med åtskilliga nya krafter i sektionssty
relsen och nya krafter i spelet ute på
rinkarna har redan börjats skymta vissa
möjligheter till ett lag att tro på. Visst
tog det emot under de första stapplande
stegen för våra nykomlingar mot Timrå
och Brynäs, men det glömde vi så gärna
när det äntligen tände mot Södertälje.

KONSTÅKNING: Eva tog silver
Här har vi under senaste åren blivit
bortskämda med att Britt Elfving haft
den goda vanan att åka sig till både
svenska och nordiska mästerskapen, men
de utnötningskrig hon haft att utkämpa
med förbundets ryktbara ordförande
ledde i vintras till att hon överlät åt
andra att föra Djurgårdens färger. För
hoppningarna kring att vår nya svenska
isdrottning skulle komma att heta Eva
Hermansson gick tyvärr dock inte i upp
fyllelse. En mera proffstränad skånska
kunde hemma på sin mammas gata över
tyga domarna om sina förtjänster och
därmed fick våran Eva nöja sig med sil
ver. Vackert så och kanske tillräckligt
sporrande för ytterligare intensiv trä
ning och därmed uppstigande på mästar
tronen.
På Stockholms mästartron steg Eva
upp i vintras och vann både DM- och

Kommer hon tillbaka, hon våran Eva?
LM-titlarna, och samtidigt passade våra
yngsta på att göra ett riktigt storsvep i
prislistorna och vinna motsvarande JM-
titlar genom Lena Håkansson och där
till blev det även silver och brons genom
Lena Wahlberg och Ulla Örnmarker. För
övrigt var alla de stockholmska prislis
torna i konståkning så blårandigt Djur
gårdsfärgade att ingen behövde sväva i
tvivelsmål om var hegemonin numera
finns. Men så har vi ju också ledare, som
lär upp flickebarnen nästan direkt från
vaggorna.

ORIENTERING: Paradis i Höjden
Tillsammans med skidsektionen och
diverse andra goda krafter både utan
för och innanför Djurgårdens egen
krets kan man som årets prestation ut
nämna tillkomsten av Friluftsgården
Höjden. Här har orienterare och Skidfol
ket fått sitt lilla paradis med bastu och
andra aggremanger och med framför
allt en härlig skogsnatur att röra sig i.
Massor med arbete och pengar har lagts
ned för att skapa detta hem, och när in
vigningen nu varit är bara att hoppas
att de idrottsliga resultaten också skall
komma. Sektionen har stor bredd och
mängder av tävlingsarrangemang, men
de stora placeringarna dröjer än så
länge i fjärran. På 10-mila gick det åt
skogen. Sedan resurserna bottenskrapats
för att få ihop ett lag sprack allt jobb
på att ett par man sjuknade in dagen
före de stora prövningarna skulle börja
i skogarna.
Sektionens
ordförande
Lars-Erik
Forsberg har föregått med gott exempel
och i de yngre oldboysklasserna som re
gel hamnat först på de interna prislistor
na.
SKIDOR/BACKE: Äntligen en mästare
Det blev ett historiskt år. För 60 år
sedan tog Lill-Einar Olsson SM-titeln i
backe och därmed hade Djurgården bör

91

jat skriva historia. I år firades det ju
bileum i och med att Tommy Karlsson
steg fram som årets storsensation och
vann SM-hoppningen i Källviksbacken
utanför Falun. 60 år mellan dessa två
mästare. Lill-Einar Olsson var den förste
att gratulera sin unge efterträdare. De
träffades på Lill-Einars dagliga skidpro
menad i trakterna kring Ladugårdsgär
de och man gissar nog inte fel om Lill-
Einar torkade en tår ur ögonvrån i gläd
je över att ha fått uppleva en djurgår
dare som svensk mästare i backe. Tom
my Karlsson blev alltså vår guldpojke i
vintras. Från början uppfödd med napp
i Koskullskulle, senare uppfödd med ski
dor i Kiruna, kom han för några år till
oss i Djurgården — kanske fick han
adressen av äldre brodern Lill-Holger —
och nu var det dags för hans stora ge
nombrott. Han blev VM-åkare på kup
pen och har utsikter att bli olympiskt
hopp i Sapporo 1972.
Med denna satsning på en topp-presta
tion med Tommy på mästarplats tröstade
sig skidsektionen över att de vanliga
DM-titlarna missades i Stockholm. Det
har man dock lovat varann reparera till
kommande säsong.
Tommy Karlsson, togs alltså ut att re
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presentera Sverige i VM i Hohe Tatra
och belade där i den enorma konkurren
sen en 31:a plats i stora backen och 46:e
plats i lilla backen.
För oss djurgårdare var dock den stora
saken Tommys SM-seger i Falun. Den
omstrålade skidsektionen med sådan
glans, att den kuriöst nog inte kom med
i sektionens egen årsberättelse. För att
bevara den historiska triumfen har vi i
gengäld låtit den gå som en röd tråd i
vår egen rapport om vad som hände och
skedde på skidfronten i vintras. Därför
skall här också berättas att längdlöp
ningen koncentrerades kring 24 djurgår
dares start i det 47:e Vasaloppet. Bäst
av dessa lyckades Bertil Wedin med att
bara behöva sju timmar för att hinna till
målet i Mora. Ytterligare tre av de våra
kom in på medaljplats. De övriga fick
senare ett postförskott att lösa ut med
bild från deras egen svettiga infart un
der målskynket i Mora.

SKIDOR/SLALOM: Uppladdning
Stor bredd och några toppar har kän
netecknat slalomåkarnas säsong. Tor
björn Jonsén har varit det stora namnet
med goda placeringar i kvalificerade
tävlingssammanhang. En uppladdning

pågår nu som bäst sedan sektionen dels
fått över förstärkningar från Mälarhöj
den och dels fått en ny slalombana i
samma trakter.

DAMSEKTIONEN: Fotboll à la ångvält
Här har det jobbats som aldrig förr,
men ändå kan sektionsbasen Aina Ekvall
inte redovisa en enda serieseger i hand
boll. Man har haft snudd på de stora
handbollstriumferna, men i sista stund
har centimetrarna inte räckt till. Kanske
en förklaring härtill kan ligga i att sek
tionen sadlat om, följt med sin tid och
slagit sig på fotboll. Efter de första prö
vande åren och efter att ha fått blåmär
ken både här och var kom Djurgårds
flickorna underfund med taktiken och
har nu etablerat sig som ett av Sveriges
främsta fotbollslag. I den första offici
ella damserien i Stockholm gick vårt lag
fram som en ångvält och vann rubb och
stubb. Fick i hastigheten också några
spelare med i Stockholms stadslag, där
de verksamt bidrog till segrar över Skå
ne och Närke med 5—1. Lagkapten Stina
Andersson och lagledare Claes Bergwall
hade verkligen anledning att sträcka på
sig. Det gjorde man också när serien var
i hamn och utmanade ett manligt men

inte särskilt ridderligt lag från en av
de stockholmska dagstidningarnas sport
redaktioner. Våra flickor hade räknat
med att de sparkande redaktörerna
skulle leva som de lärde och alltså inte
ta vara på varje tillfälle att tackla,
ruffa och utnyttja sina bastanta kropps
hyddor. Detta gjorde att våra flickor
kom av sig och fick så många mål i
baken att deras spurt inte räckte till för
att åstadkomma oavgjort. Men nära var
det på några straffsparkar, som tyvärr
sköts i väg upp mot grantopparna. Som
tröst bjöd redaktörerna sen på supé och
sade sig vara högst imponerade av allt
våra flickor kunde.
Vid sidan av fotbollen har Djurgårds
flickorna lagt bakom sig en utmärkt
bandysäsong med silverplats efter Göta
i den första officiella mellansvenska
damserien. De våra gjorde flera mål än
Göta, 68 mot 65, men råkade släppa in
litet för många just mot Göta, varför se
riesegern stack i väg mitt framför deras
näsa. I några av matcherna ordnade
våra flickor stora målkalas, bl. a. 17—1
mot Vällingby, och 15—0 mot Nynäs
hamn. Det ledde till att Sven Bergman
och Knivsta Sandberg, närmast ansva
riga för A-lagets karlar, tog sig en fun
derare på om inte något matnyttigt
fanns att hämta ur damlaget. Särskilt
hade man sina tankar på Sirpa Wäyry
nen, som klippte in 30 av vinterns mål,
och även Yvonne Kammeryd kanske
skulle platsa i herrarnas A-kedja efter
att ha plockat in 15 mål. I vårt långhå
riga tidevarv går det kanske att smyga
in några av dessa två flickor i herrla
get...

ÖVERSTYRELSEN: Försök göra en stor
familj
Efter 1969 års årsmöte fick ÖS denna
sammansättning:

ordf.:
v. ordf.:
sekr.:

Carl-Hjalmar Bodman
Bengt Jäderholm
Karl Liliequist

skattmästare: Bo Hedvall,
samt utan särskilt angiven funktion:
Hilding Lövdahl, Ernst Nilsson, Rolf
Theblin med Gunnar Dahlfors och Reine
Gustafsson som suppleanter. I och med
att vår fotbollsskuta visade sig behöva
förstärkningar utlånades Reine Gustafs
son till denna sektion och i hans ställe
adjungerades Roland Erixon till ÖS.
Det är främst de ekonomiska betingen
som blivit ÖS:s inte alltid så behagliga
lott att ta itu med. Året har varit ett ma
gert år med ökade anspråk från alla håll
och kanter och därmed har möjligheter
na att hålla någon balans varit närmast
uteslutna.
I ett ÖS som vill beteckna som akt

Ur minnesalbumet

Styrelser kommer och gar, och under Djurgårdens 80 år har vi naturligtvis haft
många olika uppsättningar. De historiskt intresserade kan här få titta på den sty
relse, som styrde våra öden för io år sedan. De allvarliga ansiktena tillhör från
vänster i bakre ledet: Gunnar Dahlfors, Einar Axelsson, Rolf Theblin, Bo Hed
vall, Åke Erixon, Karl Liliequist; i främre ledet: Hilding Lövdahl, Carl-Hjalmar
Bodman, Hugo Caneman.
ningsvärt försök att få våra stora aktiva
djurgårdsfamilj att lära närmare känna
varandra personligen och varandras pro
blem arrangerades en gemensam träff
med samtliga sektionsstyrelser. Goda lär
domar utbyttes, erfarenheter gjordes och
nya vänskapsband knöts. Det är mening
en att fortsätta med dylika träffar för
att ytterligare knyta ihop vår familj till
att bli än slagkraftigare.
Tidskriften Djurgårdaren har utkom
mit med en ny årgång och beräknas göra
så även i fortsättningen. Planer finns på
att samtidigt göra ett enklare klubb-blad
att utkomma en gång i kvartalet med
mera dagsaktuell text. Förutsättning är
sektionernas aktiva medverkan med re
daktionsarbetet.
Intresset för Djurgården utanför vår
medlemskrets är stort och på sina håll
av kleptomatiskt slag. Sålunda har vår
fina dörrskylt på Stadion stulits för
andra gången. Medan vi är på Stadion
kan nämnas, att föreningens lokal upp
rustats för stora slantar genom Idrotts
styrelsens välvilja och nu presenterar sig
i ett trivsamt skick. Vårt allt större be
hov av lokaler har tillgodosetts med ut
rymme på Hjorthagens IP för fotbollens
livaktiga ungdomssektion, varjämte fäk
tarna snart har klart för sin överflytt
ning till moderna lokaler vid Ropstens
T-banestation. Brottarna flyttar från
Döbelnsgatans historiska men fuktiga

källarlokaler till Åkeshovshallen och
även för boxarna har ställts i utsikt mo
derna lokaler.
Till den ekonomiska berättelse, som
föreläggs årsmötet vid sidan om vad här
rapporterats kring de rent idrottsliga
händelserna, kan fogas några kommen
tarer. Att bokslutet uppvisar en förlust
kan inte förvåna någon. Det mesta går
ju snart med förlust i konungariket Sve
rige, och varför därmed även idrottslivet
råkat få ekonomisk slagsida kan beteck
nas som en följd av den s. k. utveckling
en. Allt har blivit dyrare. Alla tjänster
har blivit dyrare. Man får inte några
mål insparkade bakom motståndarnas
målvakt utan att det kostar pengar. Och
ger en boxare en annan boxare en smäll
karamell kostar det också sina slantar.
Det är i regel lika dyrt om han själv
åker på en karamell.
Vid sidan av dylika driftskostnader
har det blivit dyrare att resa, dyrare att
äta, dyrare att dricka, dyrare att sova
på hotell, dyrare att göra reklam, dyrare
att köpa idrottsmaterial, dyrare att gå
till doktorn, dyrare att göra felparke
ringar, dyrare att gå över gatan — det
kostar pengar. När sedan publiken väg
rar att komma till våra vändkors och
tömma ut och in på sina plånböcker
måste det bli ont om pengar i våra kas
sor.
Räddningen har för vår del bestått i
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Utan alla våra uppoffrande ledare, vil
ka i motsats till de aktiva tillhör idrot
tens låglönegrupper, skulle vår förening
inte ha den position vi har inom de 16
idrottsgrenar vi bygger vår verksamhet
på. I ett bokslut går därför ett extra
varmt tack till alla ledarna, även de
långt nere i de djupa leden, där solen
mera sällan lyser. Även till andra välvil
liga vänner och gynnare går föreningens
tack, till Sällskapet Gamla Djurgårdare,
till vår Supporterclub och till alla våra
åskådare, som hellre lägger upp en slant
vid vändkorsen än tjatar sig till en fri
plåt. Och egentligen är vi väl också tack
skyldiga till alla våra idrottsliga mot
ståndare, som ställer sig till förfogande
för att själva få sig en omgång eller för
att ge oss en del smällkarameller.

BETALA BÄTTRE!

bingo. Flera sektioner har blivit själv
försörjande tack vare bingo. Samtidigt
har märkligt nog ett par sektioner gått
på nitar och förlorat pengar på bingo.
Stora flertalet sektioner har dock kun
nat välsigna alla snälla bingospelande
sympatisörer, vilka gått hem med en
oxstek eller en falukorv under armen
utan att direkt veta att matvarorna bli
vit 17 gånger så dyra via bingon än om
de köpts hos slaktaren.
Även på andra sätt har det i sektio
nerna funnits uppslagsrika ledare, som
skaffat fram pengar. Med utgångspunkt
från att även små pengar kan bli stora
pengar har t. ex. damsektionen börjat
spara på frimärksutgifterna genom att
i sin skriftväxling med överstyrelsen
sätta på så lite porto att vi fått lösa ut
deras brev med dubbla portokostnaden.
Alla sätt är bra.

MERA EKONOMI: En barock tanke
Den välsignelsebringande bingon har
som sagt bidragit till att flera sektioner
kan reda sig hyggligt utan att utnyttja
en alltid lika ansträngd huvudkassa. De
små sektionerna gäller detta. För de sto
ra, som i normala fall betytt förening
ens styrka, har det däremot gått så illa,
att huvudkassan i stället för sina 10 pro
cent på överskotten på alla matcherna i

ishockey och fotboll, fått ställa upp med
diverse sedlar för att åstadkomma nå
gorlunda balans. Kanske en tankeställare
för dem, som gärna gjort tummen ner
och rekommenderat stupstock för nå
gon av de mindre sektioner, som inte
kunnat ekonomis era sig själva. Skulle
sådana tankegångar överföras på fotboll
och ishockey skulle i konsekvensens
namn även dessa slopas. En barock tan
ke alltså. Vi är beroende av att ha alla
våra sektioner vid liv, både de små och
de stora.
Trots alla påfrestningar och trots en
alltjämt ökad konkurrens har Djurgår
den förstått att slå ifrån sig på ett sätt,
som skaffat oss både respekt och be
undran. Men vi har också fått ovänner
och avundsjuka smutskastare — det
finns ingen anledning att tiga med detta
tråkiga faktum. Vi står under observa
tion på ett alldeles speciellt sätt och det
kan naturligtvis ge anledning till re
flektioner hur vi har det med våra rela
tioner till framför allt tredje statsmak
ten. Att vi under årens lopp vunnit all
deles för mycket och stundom rullat
fram som en ångvält kan förklara att
man nu litet här och var bland den stora
allmogen vill se en växling vid makten.
Det måste i så fall mana oss dels till be
sinning dels till ytterligare skärpning.

I de ekonomiska sammanhangen mås
te vi alltid stanna ett tag vid vad som
heter medlemsavgifter. Vi har många
medlemmar men vi har inte fullt så
många som betalar sina avgifter. En
bättring har skett men det måste bli än
nu bättre. Inte blott AIK, våra grannar i
Solna, har rusat förbi oss i fråga om an
talet medlemmar. Nu har även Hammar
by, våra grannar på andra sidan Slus
sen, gått i kapp och börjat anteckna
medlemmar ovanför 4.000-strecket.
Avslutningsvis vill vi för att som vi
hoppas lugna de oroliga och även irrite
rade medlemmar, som tror att Djurgår
den skall gå upp i AIK, betona, att inget
som helst fog föreligger att så kommer
att ske. Denna skakande nyhet spreds
ganska nyligen i en i Stockholm ofta ut
kommande kvällstidning och nyheten
verkade seriös i och med att den bygg
de på en intervju med en sektionsord
förande i vår förening. Den blev seriös
i och med att tidningen inte hade 1
april som datum utan i stället kom mitt
i vår fotbollsspurt i allsvenskan.
I stället för arbeta för ett äktenskap
med AIK skall vi vara glada så länge
AIK kan reda sig på egen hand. Det är i
många avseenden vår trätobroder och
vad skulle livet vara om vi inte hade
AIK och arvfiendemötena att se fram
emot. Det innebär hörnpelarna i både
AIK:s och vår ekonomi.
Lugn, därför kära årsmötesbesökare,
vi avser inte ens att diskutera något så
urbota dumt som att slå våra påsar
samman med AIK:s. I stället kommer
arbetet även i fortsättningen att gå ut
på att sluta våra led ännu cementfastare
samman. Med det löftet och med en för
hoppning om ett ännu bättre år, vårt
80:e år, ett jubileumsår alltså, går den
na berättelse till sitt slut.

KL
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HÄNT OCH SKETT SÄSONGEN SOM GICK
— Vi var uppe och toppade på flera fronter —
En årsrapport berättar efter 80:e året
Äter alltså dags för ett bokslut för vår förening. När det första bokslutet gjordes

1891 var verksamheten ringa och den ekonomiska omsättningen kunde räknas i

ungefär 15 kronor. I år är verksamheten enorm, störst i Sverige, och omsättningen
handlar om närmare 2 milj. kronor. Det ligger 80 år emellan och mycket har hänt,

men trots att vi jubilerar skall här bara ges utrymme för vad som hänt under vårt
80:e år. Föreningen skakas väl i dag någon gång — då och då — av små kriser,
som det alltid kallas när någon liten orosunge dyker upp. Men jämfört med vad

som händer i andra klubbar och föreningar lever vi ett tryggt och ombonat liv och

nöjer oss för det mesta med att låta vår röst höras ute på de aktiva banorna. Och
där har man alltjämt respekt och beundran för oss. Ibland lyser det t.o.m. skräck i
motståndarnas ögon att behöva stå emot oss på andra sidan. Precis som det allt
så skall vara.

Så som det sedan urminnes tid varit en tradition att vid vårt årsmöte ge en redo
visning för vad som hänt blir det även denna gång som denna tradition bjuder bara

ett skummande på ytan av alla stora händelser. För den som vill ha alla resultat, alla
detaljer och alla händelser hänvisas det alltså till sektionernas egna utförliga års
rapporter, vilka för ovanlighetens skull börjat flyta in allt oftare till överstyrelsen.

BANDY:

14 KNIVSTAKULOR HITTADE IN

Det blev en säsong som ett tag verka
de barka i väg mot skogen för Knivstas
tappra grabbar, vilka med honom själv
som ankare gjorde allt för att knäcka
motståndare och andra som dristade sig
till att stå i vägen.
Efter att ha varit nere och nosat på
träslevarna i botten på tabellen skärpte
sig spelarna och kom som en frisk nor
danvind tillbaka med följd att slutet på
visan blev en fjärde plats på inte så
många poängs avstånd från seriesegrar
na Triangeln. Längst bak hade då AIK
parkerat på bara 2 poäng, vilka dom in
te fick av oss. I sitt sällskap neråt rang
skalan hade AIK ett gäng vid namn
Brommapojkarna. 24 spelare var i gång
för att nå vår 4:e plats, och av dessa var
Rolf Fransson och Peter Pettersson fli
tigast med 14 matcher och därnäst gam
le fotbollskämpen Willy Gummesson med
13 matcher. Knivsta själv gjorde 12 mat
cher och av andra fotbollsspelare märk
tes Stig Särna Åkerström, Hasse Nilsson,
Conny Granqvist och Kjell Nyberg. Bäste
målskytt var Knivsta, som dundrade in
14 pepprade kulor.
De nya männen i styrelsen har över
raskat med att skriva protokoll och
även leverera verksamhetsberättelse.

I den senare noteras som extra nota
belt att Djurgårdens spelare var rätt
mycket i onåd hos domarna eftersom
deras utvisningstid uppgick till 5 tim
mar och 15 minuter.

Vintern var emellertid inte särskilt
kall och ingen av de utvisade ådrog sig
några allvarliga förkylningssjukdomar.
I vinter skall det bli mera bandy och
mindre utvisningar. Det har Knivsta sagt
sedan han gjort entré i styrelsen och
också redan hunnit värva spelare så att
vi får två bandylag i vinter.

BORDTENNIS:
Här håller vi oss med en bred ung
domsfront och sådan livaktighet, att det
måste på sikt bli ännu större resultat än
vad som redan nu kan redovisas. Det
blev avancemang uppåt i seriesystemet,
och stommen i vårt A-lag är numera av
sådan styrka och talangfullhet, att vä
gen ser ut att ligga tämligen rak mot
en plats i allsvenskan. Där hörde Djur
gården hemma ännu för 10—15 år se
dan, men sedan har det blåst hårda eko
nomiska vindar med följd att vi måste
börja om från början. Nu är det alltså
uppåt igen, och våra ungdomar blir allt
tilltagsnare. En serieseger att redovisa
och en rad förnämliga placeringar i olika
tävlingssammanhang.

KUNGLIGT TACK

Bland uppvaktningar, som vi gjort för
våra medlemmar i både hög och låg
ställning, kan nämnas en hälsning till
vår hedersledamot kronprins Carl Gus
taf i samband med högst densammes 25-
årsdag. Den dagen innebar även att Carl
Gustaf blev myndig att när tiden i övrigt
är inne bli kung.
Från 25-åringen kom tackkort med fo
to och den här texten:

Med hjärtligt tack för lyckönskning
arna på 25-årsdagen.
Carl Gustaf

BOXNING:

”PUTTE” PALM FICK SÄLLSKAP
I SM
När Djurgården startade sin boxnings
sektion för ett 50-tal år sedan stod som
faddrar ”Ala” Ahlström och C. G.
Swanberg, och ingen av dem drömde väl
då om att deras verk skulle bestå sär
skilt länge. Men det var ingen fluga,
som surrade bara en sommar uppe på
Stadion, där boxarna höll till på den
tiden. Verket levde vidare och när ”Ala”
uppe från sin himmel och när C. G. pigg
och rask sittande på en stol här på års
mötet, tittar på dagens nävkämpar har
de all anledning att trivas med att Djur
gårdens boxare inte vansläktats.
Visserligen är de stora gyllene tider
na med Gurra Bergman, Harry Wolff,
Oscar Kjällander, Nisse Ramm, Oscar
Andrén och åtskilliga till ett passerat
stadium utan möjligheter att komma i
repris, men tar man hänsyn till alla
hugg och slag, som riktats mot boxning
ens utövare av folk, som man från box
ningssidan anser sig ha haft skäl tilltro
om bättre omdöme och värderingar, är
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det inte tu tal om annat än att vårt nu
varande boxningsmaterial hör till de
starkaste årgångarna i Djurgårdens hi
storia med bl.a. två redovisade SM-tecken
och ett juniorernas mästerskap.
De stora kanonerna: Carl-Axel ”Put
te” Palm och Christer Cornbäck.

BOWLING:
Äntligen på väg uppåt. Efter några
år i div. III klämde våra klotrullare i
för fullt och slog sina strajkar och spär
rar med en skicklighet och en frenesi,
som måste ge resultat. Men det oaktat
blev ibland någon änka stående i stället
för att falla, och därmed var vi ännu
vid sista serieronden i ett utsatt läge.
Det behövdes att två saker skulle klaf
fa och som regel klaffar på sin höjd
bara en sak, när det kommit fram till
dramatiska slutavgöranden. Vi behövde
dels vinna vår sista ligamatch mot Rip
pers dels måste ligaledarna BK Jacob
från Jakobsberg få stryk. Och det otro
liga hände. Djurgården vann och ledar
na fick på roten.
Djurgården gick upp i div. II och där
står vi just nu med några rykande skal
per vid vårt bälte. Allt pekar uppåt.
Den här gången handlade det om en en
da kägelpoäng för att det skulle gå
vägen. Större marginal måste det bli i
fortsättningen har våra bowlare lovat
varann. Bäste ligaspelare blev Bertil Jo
hansson med ett snitt på hela 765 poäng
och för att göra familjelyckan fullstän
dig var hans son Ulf näst bäst med 28
pinnar sämre än farsan.

andra platser att rasta sig på. Eftersom
Helge Berglund, ishockeybasen och di
rektören för allt som rullar på kommu
nala hjul i Stor-Stockholm, även är med
lem i Djurgården, står vårt hopp till att
han dels skall sätta stopp för värvnings
trafiken dels ordna ett och annat bidrag
till vår brottningssektion som kompen
sation för de färdiga produkter vi tving
ats stå till tjänst med.
De av våra starkaste karlar, som in
te enbart ser till tillfälliga ekonomiska
favörer utan alltjämt föredrar kamrat
skapet i Djurgården, har sannerligen vi
sat framfötterna och vänt upp och ner
på motståndarna med så goda resultat
att vi kan redovisa diverse mästartitlar.
Som alltid är det Benny Vesterby och
Rune Sånemyr som varit de största gläd
jeämnena.

CURLING:
FLYTTFÅGLAR ÄTER TILL BOET?
Efter en del lugna och uppbyggande
år var våra män vid curlingstenarna och
sopkvastarna på väg mot de stora resul
taten och nådde häromåret också en
plats i SM-slutspelet. Allt talade för en
utveckling i rätt riktning trots svårig
heterna att på grund av dåliga och dyr
bara träningsförhållanden i den allmän
na trängseln på de stockholmska banor
na få utrymme för rationell träning. Det
yngre fotfolket hade inte rätta tålamodet.
Ville fram fortare och valde då att tac

Våra starka karlar är fortfarande lika
starka som tidigare, men redovisningen
av mästerskap och motsvarande titlar
avslöjar att det börjar ta emot. Att ut
bytet inte blivit det normala har sina
både rutiga och randiga orsaker. En och
annan av våra brottare har nämligen
sökt sig nya lekplatser. Detta inte för
att de skulle ha vantrivts på den dam
miga brottarmattan i källarlokalen vid
Döbelnsgatan, som för övrigt omväxlat
med luftigare möjligheter i Åkeshovshal
len, utan mera beror denna flykt från
Lennart Öbergs och Rune Ylipääs stall
på att en ny maktfaktor dykt upp i
kungl. huvudstaden.
Det är ju ingen nyhet som avslöjas då
man riktar pekfingret mot korpklubben,
som hålls under armarna av alla dem
som åker buss eller tunnelbana i Stock
holm.
Alltså handlar det om Spårvägens GIF,
som fått 18 000 kronor ur den kommu
nala kassan för att sköta driften med
och dessutom både en inomhushall och
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CYKEL:

FAMILJERNA RYCKER IN...

Ett kritiskt år i fjol, då både de ak
tiva och vissa styrelsegubbar hoppade av
sina vehiklar och ställde PG Ericsson och
hans kvarvarande folk i ett besvärligt
läge. Men det gick att få fart på peda
lerna igen och kring Rune Ekholm och
hans grabb Hasse och även kring Peter
Brännström som vår stora lilla junior
stjärna heter ombilda en verksamhet till
något slags familjegrupp.
Med rejäl stöttning från familjerna
kom juniorerna ordentligt igång och nu
har vi ett 20-tal friska viljor att hoppas
på. Seniorerna har stuckit sin väg eller i
viss mån lagt av, men PG hälsar från
sin cykelfront att Överstyrelsen inte be
höver oroa sig för utvecklingen. Annars
har ÖS-kretsen vårt svar i form av Hil
ding Lövdahl. Han har trampat Vättern
runt och även runt Mälaren, så behövs
det en förstärkning i ett nödläge, så
ring bara till Hilding ...

FOTBOLL:
EN AV ”DE FYRA STORA”

BROTTNING:
”KORPARE” I SPÅRVÄGEN

ka för vad som varit och lämnade för
eningen. Några bildade en front i en
klubb under namnet Magnus Ladulås
och stjärnan hos oss gled i väg till Stock
sund. Troligen kommer alla flyttfåglar
na tillbaka till Djurgårdsboet, där vi
alltjämt har nöjet påräkna insatser av
våra veteraner med Rolf Lagerbäck i
spetsen.

Ett händelserikt och glädjande år. Både vin och vatten. Dalgångar och toppar.
Djurgårdsskutan har seglat fram mot stora framgångar men även haft en del grund
känningar. De senare har bidragit till att det inte blev allsvenskt guld. När laget av
skedsspelade i allsvenskan mot Norrköping (2—0) bjöd man på årets bästa fotboll
och visade rakt igenom mästarvärdighet. Vore man intresserad av kuriosa och det
får man ju ibland vara kan man plocka fram en tabell med endast ”de fyra stora”
inblandade. I den tabellen, där vi har segrar mot Malmö FF och Åtvidaberg (var sin
gång) och mot Norrköping (två gånger) är vi nära på moraliska guldmedaljörer ...
Om den här berättelsen skulle ha sammanställts i vecka 38 detta nådens år 1971
skulle den förmodligen präglats betydligt mer av vissa händelser i trakten kring
Stockholms ärevördiga rådhus. Vecka 38 inträffade nämligen i mitten av september,
då det s.k. Skara-fallet rullades upp inför en förväntansfylld åhörare- och läsekrets.
Det handlade om fotbollsspelaren som kom från Göteborg och efter diverse turer
hamnade i Djurgården, där han trodde sig kunna tälja guld med slidkniv utan att
reflektera över sin skyldighet att något litet ägna sig åt samma träning som de
andra fotbollspelarna. Men han var exemplet på den sällsynta typ av spelare, som
anser sig bara ha rättigheter och inga skyldigheter.
Bitter läxa

Veckan innan eller om det var ett par
veckor tidigare hade Djurgården fått gö
ra en annan bitter erfarenhet om hur
världen är proppfull av orättvisor. Det
var den vecka, som Djurgården mötte
AIK i allsvensk fotboll på Råsunda. För
stackars olycksdrabbade AIK:are var
detta en ödesmatch. På håll hörde våra

bröder från Solna kyrkklockorna ringa
bådande en snar hädangång. För oss i
Djurgården hördes en mera spröd klock
klang, som talade om guld både i fråga
om medaljer och på våra tomma bank
böcker.
Nu vet vi alla hur det gick i en match,
där AIK knappt fick lukta på bollen men
i alla fall vann med 1—0 i samband med

att de våra råkade ställa till med ett s.k.
olycksfall i arbetet.
Visst var det dystert för våra guld
drömmar, men visst kände vi oss också
som barmhärtiga samariter när vi hjälp
te en gammal god vän i nöd att med
hjälp av de bortskänkta två poängen åt
minstone tillsvidare rädda livhanken
med och därmed hålla näsan över vatten
ytan.
Det märkliga med denna match var
att Djurgården hade så totalt kört slut
på AIK:s tappra kämpar, att dessa inte
ens orkade lägga märke till hur trötta
de var. De höll sig upprätt i någon slags
trance i hopp om att rädda en poäng, och
så plötsligt hände detta olycksfall i ar
betet i vårt försvar. Det använder en li
ten svart råtta till att kila igenom och
under utandande av sin sista suck i
detta jordelivet pilla in en boll bakom
Djurgårdens målvakt. Matchens enda
boll och den ger en 1—0-seger för AIK.
I glädjen över denna av alla åskådare
oväntade och otroliga upplösning av fot
bollsdramat på Råsunda blir det i alla
fall så mycket liv i ”kolsäckarna” att de
lyckas samla sig mitt på planen och hur
ra för det förlorande laget. Sedan rasar
segrarna ihop i en stor hög och bäres ut
av tillskyndande bårbärare.
Aldrig har en segrare i en arvfiende
match fått en sådan hädanfärd. Och
visst var vi djurgårdare allra innerst rätt
glada över att AIK vann den här mat
chen för att därmed stanna kvar i fa
miljekretsen med garanti att vi även
nästa år kommer att vara inblandade i
ett par kassamatcher. Det behövs. Frå
ga bara fotbollskassören Bengt Lind
bergh!

MESTA LANDSKAMPAREN
Rund och god var Knivsta även som landslagsspelare . . .

För ordningens skull kanske här bör
tilläggas att denna skildring av sla
get mot AIK på Råsunda inte i alla
detaljer kan anses motsvara verklig
heten.

På fötter av marmelad
Utan mer än tillåten överdrift i histo
rieberättandet kan det alltså talas om
att AIK vacklade hit och dit och aldrig
riktigt upptäckte hur in i Bellman döds
trötta dom egentligen var. Hade de fått
chansen att känna efter skulle de ha ra
sat samman och gett upp andan. Nu lev
de de bara vidare på samma sätt som en
boxare med glas i blicken efter att ha bli
vit golvad åtta gånger och kommit upp
på fötter av marmelad. Att kunna funge
ra och leva vidare i sådana dystra stun
der är något som vi borde lära av AIK.
Särskilt i fjol dog ju vår ishockeyspelare
litet för snabbt och förvisades därmed
till ett lugnare och föga upphetsande liv
i plommonserien. Mera härom längre
fram i denna berättelse.

Så såg tecknaren på Knivsta på landslagstiden.
Mest landskamper av alla våra inter
nationella djurgårdare har Knivsta spe
lat. Han nådde upp till 52 landskamper i
blågul dress, innan han övergick att helt
ägna Djurgården sina tjänster.
Det är bara ett fåtal spelare, som fått
tillfälle producera sig oftare i landsla
get, men så har de i motsats till Kniv
sta inte spelat ishockey och bandy vid
sidan om fotbollen. Egentligen är det
bara Orvar Bergmark, som även job

bat med bandyn och gjort diverse lands
kamper med det lackröda nystanet.
Knivsta landskampade mest i ishockey
vid sidan om fotbollen.
Mest landskamper i fotboll finns no
terade på Orvar Bergmark 94 (20 i ban
dy), Erik Nilsson MFF 57, Bengt ”Julie”
Gustafsson 57, Åke ”Bajdoff” Johansson
53, Gösta ”Knivsta” Sandberg 52 (8 i
ishockey), Agne Simonsson 51 och Sigge
Lindberg 50.

Varför inte en bredsida?
Egentligen skulle väl bara de kalla
slutsiffrorna behöva redovisas för att det
för oss alla skall stå klart, att vårt A-
lag varit ett av de starkaste genom ti

derna. Utdelningen borde naturligtvis

under sådana förhållanden ha handlat
om guld, men det vet vi ju alla, som

läst Gunnar Grens memoarer att bollen
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är rund och då händer massor med uppoch nedvända saker.
Är bollen därtill fyrkantig, vilket Gun
nar Gren aldrig fick upptäcka men som
våra grabbar gjort dyrbara erfarenheter
av, när de stått solokvist framför mot
ståndarmålet och bara haft att maka in
bollen med något så vardagligt som en
bredsida, ja då händer det upprörande
saker, som gör att guldet nu fick grävas
ner i den skånska myllan.
Vad som hände i matcherna mot AIK
och Hammarby, då Sven Lindmans gäng
gjorde allt utom segermålen, innebar så
dana här olycksfall i arbetet, som tyd
ligen måste inträffa. Och på samma sätt
var det väl ödets finger, som var med
och styrde bollarna förbi stolparna vid
Stadionmatcherna mot Örebro och Elfs
borg — tja vad hade hänt då? Jo ytter
ligare ett 10-tal poäng till Djurgården
varmed Malmö lämnats på efterkäl
ken! Men låt oss hålla oss till realiteter
na och inte spekulera så mycket i vad
som kunde ha hänt, om inte allt det här
andra nu absolut skulle hända. Låt oss
i stället raskt placera en kvalitetsstäm
pel på vårt A-lag.
Bland de många matcherna fiskar
man gärna upp en måndagsmatch på
Stadion mot IFK Luleå. Norrlänningar
na var i den vevan årets glada överrask
ning och hade fått hela landet att hicka
till av förvåning. Så kom norrlänning
arna till Stockholm för att bulla upp ur
hela sitt prisade förråd.
Då drabbades vårt lag av en lidnersk
knäpp eller var det en Knivsta-knäpp
som resulterade i rena drömspelet?
Norrlänningarna kläddes av in på bara
revbenen och blev så utspelade att de
glömt bort vad de hette, när slaget väl
var över. Våra segersiffror blev bara
5—1, men enig expertis menade att mat
chen luktade bortåt 12—0 bara Djurgår
den inte förfallit till att excellera i diver
se grannlåt i stället för att fortsätta som
man börjat med att dunka in boll efter
boll i Luleås mål.

Håll tummen eller sug på den ...
Om man vill vara lite elak — och det
kan väl hända att man vill någon ensta
ka gång — kan man säga att Djurgår
dens sätt att spela fotboll med egen
kraft och pondus är en säkrare väg att
nå uppställda mål än att lita på utom
stående människors medverkan. Som
t.ex. den norrländska radioröst som allt
sedan Luleå kom upp i allsvenskan tja
tade varje lördag i ett musikprogram
för äldre att alla hans lyssnare skulle
hålla tummarna för ”IFK Lule”. An
tingen hade han inte många lyssnare,
framför allt inte när hans lag frontal
krockade mot Djurgårdens järnkaminer.

Ur sagornas värld
Våra ishockeyknattar är pigga pojkar.
Och känner sin egen styrka. Oavsett om
skridskorna viker sig under deras fötter
eller om klubborna hänger i armar, som
är som spagetti, så känner sig knattar
na som färdiga storspelare och beredda
diskutera med Bill Harris vad han tän
ker sig för plats för dem i Tre Kronor.
Naturligtvis har de en lång väg att
vandra, men det är alltid underbart att
drömma och bygga upp sin egen lilla
värld. Vår utsände satt och tittade på
en sån här knattematch och frågade ef
teråt en av de blåaste lirarna hur han
tyckte att han klarat sig.
— Tja, nog tyckte jag att jag fick va
ra inne väl mycket, och då var det väl
inte så underligt att man hade litet osis
och prickade tre skott i stolpen.
I själva verket var det så att knatten
bara fick vara inne tre gånger i 30 se
kunder och inte ens såg motståndarmå
let. Hjälmen åkte nämligen jämt ner för
ögonen.
Men självförtroende ska man ha. Och
tre skott i stolpen kan man leva länge
på . ..

eller också är det här med att hålla tum
marna överhuvudtaget ingen genväg till
allsvenska poäng. Numera har den norr
ländska radiorösten enligt uppgift från
säker källa övergått till att inte hålla
tummarna utan att suga på dom ...
Som sagt — vill man vara elak kan
man ju vara det, men nu övergår vi
raskt till att betrakta 1971 års upplaga
som fotbollens bästa bidrag på mycket
länge. Knivsta lämnar i arv efter sig till
den nye tränaren ett utmärkt material
med alla utvecklingsmöjligheter att bli
ett guldkantat gäng.
Det har varit många bakom verket
att göra vårt år till ett minnesrikt fot
bollsår. Tänk på Hasse Nilsson, Sven
Lindman, Björn Alkeby, Tommy Berg
gren, Brådskan, Särna och många till,
men tänk mest på honom som stått vid
pannorna och eldat på.
När Knivsta hissades i luften denna
regniga oktoberdag på Råsunda av lyck
liga spelare, som visade sin välträning
genom att inte ådra sig den minsta lilla
muskelbristning trots tyngden av Kniv
stas alla 90 kilon, då frågade man sig
kanske om en epok var slut och om den
na epok gick i graven. Tvärtom — Kniv
sta har byggt ett verk och skapat en
Djurgårdsanda, som kommer att få alla
våra kämpaspelare vare sig de finns i
fotboll, bandy, ishockey eller var som
helst att överleva och föra arvet vidare.
Knivsta slutar inte, finns kvar i ban
dy och någon summering av hans liv i

Djurgården är det alltså inte dags för
ännu. Men några korta rader om den
ne märklige man, som kom till oss 1951
som 17-åring och sedan debuten mot
Gais med ett mål i segermatchen i Gö
teborg med 3—1 fram till avskedsmat
chen med guld mot Norrköping 1964
med 3—O-seger står som en oslagbar
symbol för vad vilja och förmåga kan
skapa. Själv vann han fyra gånger all
svenskt guld och sex gånger allsvenskt
guld i ishockey, tog olympiskt brons i
Helsingfors 1952 och spelade 52 lands
kamper, innan han efterträdde Torsten
Lindberg och blev fotbollens tränare och
slavdrivare. I den egenskapen har han
varje år fört fram Djurgården på all
svensk medaljplats i fotboll.
FÄKTNING:
I VÄNTAN PÅ NYA SM-TITLAR
Här är vi alltjämt på toppen även om
SM-titlarna inte precis regnat över oss.
Béla Rerrich fostrar nya talanger på lö
pande band och de mer etablerade nam
nen blir bara bättre och bättre. Calle
von Essen hör till de största hoppen in
för de olympiska fäktningarna på värja
i sommar i Ménchen. En rad förnämliga
placeringar på både nationella och in
ternationella finns att redovisa. I sek
tionsstyrelsen har en förstärkning kun
nat ske i och med att Oscar Bernadotte
intagit en stol som vice ordförande. Vid
sidan därom är han duktig även som ak
tiv bland kollegorna i denna det hårda
stålets sektion.

HANDBOLL:

UPP OCH NER
Innan det blev presidentskifte i den
na sektion skötte sig våra handbollare
rätt hyggligt, och även efter president
skiftet måste det konstateras att vi hål
ler ungefär medelgod svensk nivå. För
hoppningen att vi skulle överleva det
hårda livet i div. II slog dessvärre slint.
Skador och sedvanligt elände bidrog till
att laget föll i viktiga nyckelmatcher
och slutet på visan blev att Gillis Flor
sjös gäng måste segla ner i div. III till
något mindre stormiga vatten.
Gillis som torde ha personligt rekord
att som ledare för ett Djurgårdslag ha
överlevt alla stormar och alla omkast
ningar i spelarleden, tycks nu ha fått en
viss skärpning i gänget och efter sex
matcher i div. III kan det ges den färska
rapporten att de våra redan hunnit göra
över 100 mål på sex motståndare. Hur
många mål dessa motståndare hittat in
med i vår kasse håller på att räknas
fram på data. Tre segrar finns dock nu
färdigredovisade. Allt talar för att det
blir flera av samma slag och att utflyk
ten till div. III bara blir 1-årig.
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Duktiga
konståkningsjuniorer
Djurgården fick en silverflicka vid
SM för juniorernas konståkning i Väs
terås, där Lena Håkansson lade sina fi
gurer så fint ovanpå varandra och där
till presterade en så förnämlig friåkning,
att hon med 151.84 poäng nådde en 2:a
plats. Alldeles precis på varann låg kan
ske inte alla klöverblad och omvända
treor, ty då hade hon gett ettan från
Landskrona en ännu hårdare match. Men
vackert så med en silverplats.
På 4:e plats åkte Lena Wahlberg in
och på 5:e plats anlände Ulla Örnmar
ker, så nog var listan på de sex bästa
ordentligt Djurgårdsdominerad. Ytterli
gare Djurgårdsflickor på listan var 10.
Ing-Marie Claesson, 18. Jeanette Capoc
ci och 21. Lena Fahleson.
Vid Stockholmsmästerskapet blev det
brons för Annika Tell. Två flickor från
SASK före Djurgården — bättre upp
härnäst!?
Mästarinna i juniorklassen vid samma
mästerskap blev Djurgårdens Lena
Wahlberg med Ulla Örnmarker och IngMarie Claesson på silver- och brons
plats. Stor Djurgårdsdag med andra ord.
Vid seniorernas DM tog Lena Håkans
son silver. Och så var det alltså stora
SM i Malmö: en skånsk privattävling
med guld och silver. På 5:e plats Lena
Håkansson och på 7:e Annika Tell.

Vad man sade
Soldaten måste sälja sitt liv dyrt, sa’
löjtnanten, och gifte sig med en gammal
änka.
☆

Skulle inte förvåna mej alls om jag
fick huvudvärk, sa’ soldaten, när kulan
gick genom huvudet på honom.

☆
Rätt åt mej, vad hade jag i drängstu
gan att göra, sa’ flickan och åkte till BB.

☆

ISHOCKEY:

LÅNGT KVAR TILL GAMLA GODA TIDER

Jaha ja, säger man och tänker på, ja inte vad som lär ha hänt mot Södertälje (1—
7), utan på vad som hände i fjol. Då inledde vi återigen en säsong med förhoppningen
att gamla goda tider skulle stunda då Djurgården åter skulle vara en maktfaktor i
svensk ishockey. Även om det gick liksom på kryckor i en del matcher i den s.k.
grundserien, kom våra puckare tillbaka med storspel i ungefär lika många matcher.
Länge såg det därmed ut som om chansen att nå en plats i slutspelet, vid ishockeyns
köttgryta, skulle vara en realitet. Men slutet på visan blev den vi fått vänja oss vid
under de senaste tre åren. I sista stund räckte inte förmågan till. Pucken gick inte
vår väg och med nerverna utanpå tröjorna hade spelarna det inte lätt att skapa det
lugn kring sig som behövs för att avgöra i stort sett jämna matcher.
Inget att göra annat än att bita i det sura äpplet och börja slåss för tillvaron i den
jumboserie, som alltså även kallas plommonserien och som är tillhåll för dels gam
mal fin ishockeyadel dels enklare allmogelag. Inte något sällskap att trivas i egent
ligen, och våra ishockeykrigare visade också sitt missnöje att behöva umgås med lag
på fallrepet genom att dra plösen över de flesta av olycksbröderna och med säker
marginal styra förbi alla blindskär.
Vår allsvenska plats i 1971—72 års upplaga var därmed räddad och sedan återstod
bara att i god tid planera för ”den ljusnande framtid som är vår” enligt vad man
förr i tiden sjöng efter att ha tagit studenten. Det blev alltså ingen riktig mogen
hetsexamen för vårt ishockeylag i fjol, men nu har vi fått Rolle Stoltz i båset och
med en ny härlig anda i hela laget finns det anledning hoppas att vändpunkten har
kommit. Den vändpunkt, som innebär att det aldrig mer skall bli någon plommon
serie.
Framtiden ser lovande ut och när detta skrives har massmedia redan hunnit ut
måla Djurgården som höstens stora komet på ishockeyhimlen. Egentligen skall
denna verksamhetsberättelse inte behöva vara direkt dagsaktuell, men det är i alla
fall på sin plats att mera i förbifarten nämna något om att kometen råkade ligga på
kollisionskurs med Södertäljes kringelbytåg och att den krocken fick sina följder.
Vi alla räknar dock med att kometfärden skall gå rakare väg upp igen och att
inga nya kraschlandningar skall få oss att känna det kalla luftdraget kring plom
monserien. Men den kan naturligtvis vara bra att ha att skrämma med.
Den kommande säsongen hoppas vi skall innebära ett slut på alla mardrömmar,
som vi tvingats genomlida de senaste åren. Vårt en gång så stolta ishockeylag har
ju tillräckligt länge tvingats uppleva barkbrödstider i plommonserien eller blåbärsse
rien eller jumboserien och allt möjligt förklenande som denna de utstöttas serie
kallats. Och visst har det rört sig om en krets, där Djurgårdens namn inte borde
förekomma och bli utsatt för smälek och tråkningar. Livet går även när det gäller
fint blåblodigt folk i vågor och vi har väl lärt oss acceptera alla slag, som ödet haft
och alltjämt har i beredskap för oss. Men som sagt, nu har pucken åter börjat dansa
och med Rolle Stoltz som dörrvakt och klok gubbe har våra ishockeymän kommit
i gång på ett sätt som gjort den obligatoriskt mycket krävande Nocke Nordenskjöld
både förväntansfull och belåten. Nocke skrev ut ett klart godkännandebetyg, när
Djurgården visade lejonklorna mot AIK i en match i Volkswagen-cupen i septem
ber. Visserligen blev det bara 1—1 genom att Honken Holmqvist som alltid när det
gäller något stort växte upp till en vägg i sitt mål och klarade alla skott utom ett.
Hela vårt lag lyckades rakt igenom övertyga om att något äntligen är på väg att
hända. Nämligen att Djurgården kanske åter blandar sig in i spelet om guld och
SM-titlar. Liksom i fotboll mot AIK nöjde sig Djurgården med att hugga för sig
hela spelet och låta pucken sig smekas i snygga passningar, som fick AIK att kippa
efter andan och som vände ut och in på alla svarta försvarare utom just den här
Honken.
KONSTÅKNING:
NU KOMMER LENA, ULLA OCH EVA

Jag får tacka alla som hjälpt till, sa’
flickan vid barndopet.

☆
Moms filibabba, sa’ Gunnar Sträng.
☆
Tänt var’e här, sa’ flickan när Lucia
kronan exploderade.
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Inga SM-titlar att rapportera men ett arbete på bredden av imponerande slag och
några toppar i olika prislistor ger framtidslöften om att dessa prislistor skall bli
ännu mer djurgårdsfärgade.
När det går dåligt för svensk fotboll sätter sig de höga förbundsherrarna ute på
Råsunda ner och diskuterar hur rekryteringen skall ske så att Sverige får fram de
stora talangerna. De dystra diskussionerna har ibland kläckt ljusa idéer och en av
dessa är att rekryteringen skall ske genom att man redan i vaggorna handplockar
vad man tror är talanger.
I detta fall har våra ledare i konståkning varit snabbare i tankegångarna. Redan
nu plockar vi våra konståkare direkt ur vaggorna och därför kryllar det också av

Kom låt oss pröva på hur svenska stålet biter...

tesrik på ungdomssidan att sektionens
veteraner inte längre går säkra när det
gäller att hitta kontrollerna. Ungarna
börjar sticka upp. Tacknämligt.

SKIDOR/LÄNGD OCH BACKE:

Vad längdlöpningen beträffar en ma
ger säsong med Lill-Einar Olsson som
den bäste med dagliga strålande resul
tat på motionssträckorna över Ladu
gårdsgärde. De yngre lyser med sin
frånvaro. Mellanklassen kör Vasaloppet
och de flesta kommer också i mål med
så hyggliga tider att det räcker till Va
samedaljen. De andra tappra laggkläm
marna är lika nöjda att för sina presta
tioner i det av blåbärssoppa nedsölade
9-milaspåret mellan Sälen och Mora få
som minne ett foto av sig själv plågande
sig in i det mål, över vilket fladdrar ett
skynke med texten i ”Fädrens spår”. Ett
foto som kommer mot postförskott och
som går att visa barn och barnbarn hur
pappa och farfar en gång kämpat i dessa
fädrens spår.
Vad backe beträffar kunde Tommy
Karlsson inte försvara SM-titeln från
året innan. Den blida vintern och annat
elände gjorde ingen människa glad. Trä
ningen kunde inte fullföljas trots dyra
resor norröver och det återstår alltså att
ta i revansch i vinter. Talangerna finns
kvar. På stockholmska DM-fronter visa
de de våra sedvanlig överklass.
SKIDOR/SLALOM:

Guldmedaljör och djurgårdare med siktet inställt mot ännu mera guld! Det är
5-kamparen Björn Ferm, som här känner på svikten hos sitt vapen och tycks fun
dera på vad det svenska stålet skall duga till.
löften av alla de slag. Naturligtvis är vi därmed inte direkt inne på någon fundering
att en vacker dag få se Knivsta ge sig ut i sirliga svängar på konståkningsisen
och sedan damma på baken i en våldsam sittpiruett, men får man inte uppleva det
kan man väl i alla fall få hoppas att något av alla de flickebarn, som nu rycks ur
vaggorna skall utveckla sig till något åt samma håll som graciösa Sonja Heine, Ceci
lia Collidge, Peggy Flemming, vår egen Britt Elfwing eller varför inte holländska
världsmästarinnan och olympiska guldmedaljösen med det svåra namnet Sjoukje
Dijkstra eller gårdagens östtyska världsmästarinna, det östtyska ångloket Gabriella
Seyfert.
Men därmed skulle man strax vara tillbaka till våra egna tungviktare och med
en undran över varför inte Knivsta och Kurre Hammargren i tid anmälde sig hos
våra duktiga konståkningstränare med Lill-Lulle Johanssons fru Gundi i spetsen.
Nu sätter vi allt vårt hopp till Lena Håkansson, Ulla Örnmarker, Annika Tell, Lena
Wahlberg och kanske det åter skall tända för Eva Hermansson att fortsätta den ko
metbana hon var inne på då andra intressen anmälde sig. Hur som helst. Vi har fina
löften och framgångarna är väsentliga.

ORIENTERING:
Äntligen klart med den egna stugan i
Höjden och anledning att tacka stadens
myndigheter för ekonomiska handtag.
Dessa har tillsammans med sektionens
alltid lika uppoffrande folk och med
hjälp även från skidornas män skapat ett

paradis. Därmed skall det nog också bli
stora resultat att rapportera. Än så länge
leker våra orienterare framgångsrikt
bland framförallt Stockholms rotsnubb
lare och även om det inte blev något att
rapportera i samband med 10-milakav
len är aktiviteten så omfattande och löf

Här kan redovisas en ljusare bild av
tillvaron. Vår friskt satsande sektion
siktade mot topparna och var uppe och
snuddade på SM-titlarna. Kvalificerade
placeringar alldeles intill eliten blev den
inte dåliga utdelningen. Ovanpå detta
satsades det på att leka kontinentalt i
Stockholm med ett jättearrangemang i
den nya backen i Blommensberg/Trekan
ten med utsikt från Essingeleden. En del
av de stora kontinentala kanonerna ställ
de upp och massor med folk vällde in
både på åskådarplats och i skidspåren
och gjorde allt till en härlig röra men
också till en stor upplevelse.
Ännu större upplevelse skulle det varit
om alla människor haft en chans att be
tala för sig, men möjligheterna därtill
var egentligen inga alls. Annars hade vår
slalomsektion haft pengar på banken i
dag. Om också Stockholms stads idrotts
förvaltning var generös och bjöd på
största delen av vad kalaset skulle kostat
blev det lärpengar för oss. Kommer eve
nemanget tillbaka kan det nog utveckla
sig till en guldgruva och föranleda nya
satsningar.

Gynna DJURGÅRDARENS annonsörer!
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DAMSEKTIONEN:

ÖVERSTYRELSEN:
PÅ VÄG MOT VM-TITEL I FOTBOLL

Bland våra flickor rör det sig som alltid om en febril verksamhet, vilken bara ökar
och ökar och nu också på allvar skaffat sig problem. Det gäller fotboll. Här har

Djurgårdens flickor plötsligt blivit så starka, att de börjar ge Öxnebäck och andra

etablerade storheter motstånd, som inte är av denna världen, och därmed har de

våra också blivit en efterfrågad vara. Matcherbjudandena måste sållas av en särsärskild anställd promotor.
Om något år kommer svenska landslaget att byggas på våra blårandiga sparkeri
flickor, och sedan är inte steget långt till den VM-titel, som Danmark erövrade i
somras inför 100.000 åskådare i Sydamerika. När den dagen kommer blir vi själv
försörjande lovar Suzanne Dettner i damernas sektionsstyrelse. Nu får vi nöja oss
med kaffepengar och de 7 åskådare, som utgör vår stampublik.

Att Djurgården inte utöver en serieseger på målskillnad lagt beslag på alla lokala
mästerskap och andra DM-titlar är något som inträffat av rent förbiseende, men
nästa år blir ett revanschens år har flickorna lovat sig själva och vår kontaktman
Roland Erixon. Han har redan till avslutningsskivan hyrt Berns Salonger. Lilla
klubbrummet.
Vid sidan av fotbollen har det också
kastats handboll av våra flickor. Blanda
de framgångar. Även har det spelats
bandy. Lika blandade framgångar.
I mellansvenska dambandyserien kun
de vi äntligen ge Götas flickor en sitt
opp och vinna med 7—3. Det räckte dock
inte till slutseger med rätt att gå upp i
SM-slutspel.
Allt talade för att Djurgården skulle
bli distriktsmästare sedan vi i första
matchen slagit ut Sätra IK med hela
23—1. Alla insinuationer att deras mål
vakt satt och fikade i serveringen har

avvisats av bandybasen Sune Kamme
ryd.
Sedan upphörde vintern och det blev
ingen final mot Göta. Kommer i vinter
i stället. Då har Sirpa Wäyrynen, som i
vintras klappade in de flesta målen, hela
15 stycken, lovat att ha det laddat.
I seriehandbollen noterade Djurgården
en rad uppmärksammade vinster över
bl.a. Norrköping och Västerås men det
räckte inte mer än till en 8:e plats i ta
bellen. Även juniorflickorna höll sig
framme med framfötterna och gjorde en
fin säsong.

OLYMPISKT:
BOBÅKARNA IMPONERADE

När det här året på nyårsafton tar slut och övergår i 1972 innebär det ett olym
piskt år. Det har väl alltid funnits någon djurgårdare med i alla olympiska samman
hang, men den här gången, då det utlovats extra hårda krav på de olympiska kandi
daterna och det också sagts ifrån att ingen kan räkna med att få göra någon säll
skapsresa, hade man liksom på känn att Djurgårdens 4 000 medlemmar inte skulle
få någon särskild anledning intressera sig för de olympiska lekar, som skall bryta
ut dels i Sapporo långt borta i Japan med vinterspel dels i Munchen i mera närbe
lägna Västtyskland med sommarspel.
Men hast du mir gesehen som man säger i tyska kretsar — allt tyder på att Djur
gården kommer att ha aktiva i kamp om ädla olympiska medaljer.
Största hoppet står till vår stjärnboxare Carl Axel ”Putte” Palm, som ur statskas
san fått ekonomiska medel att träna sig till den hårdhet som smockans vänner
älskar så högt. Redan tidigare har ”Putte” varit ett litet tekniskt underverk. Är
hans hårdhet nu på väg att bli av en betongmurs stabilitet då kanske det blir något
extra att pigga upp nästa årsmöte med. Nu knyter man bara tummarna och hoppas
allt möjligt.
Medan vi är inne på sådana här olympiska funderingar tar vi ett raskt kliv till
vår minsta idrottsgren, nämligen bobsleigh där Carl-Erik Eriksson och hans gäng
rasade utför de olympiska backarna i Japan med sådan brådska, att Djurgårdens fyra
på stående fot utnämndes till olympisk kälke även i de riktiga spelen nu på nyåret.

Carl-Erik Eriksson är styrman och har bakom sig två beprövade poliser i brö
derna Leif och Jan Johansson samt allt i allom Tom Mentzer. Denna kvartett ut
nämndes av de höga herrarna i Riksidrottsförbundet och Sveriges olympiska kom
mitté till vinterspelens gladaste överraskning. Och Carl-Erik och hans grabbar har
bestämt att alla vi ska bli ännu gladare, då det gäller att åka om olympiska me
daljer.
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SATSNING PÅ RATIONELL UNG

DOMSLEDNING
Efter 1970 års årsmötesval konstitu
erade sig Överstyrelsen på detta sätt:
Ordförande: Carl-Hjalmar Bodman

vice ordförande: Bengt Jäderholm
sekreterare: Karl Liliequist

skattmästare: Reine Gustafsson
ställföreträdande ordförande: Ernst
Nilsson
samt utan särskild angiven sektion:
Hilding Lövdahl, Rolf Theblin.
suppleanter: Gunnar Dahlfors, Roland
Erixon.
Efter det Ernst Nilsson lämnat kretsen
har som adjungerad ledamot invalts Åke
Barrling med det särskilda uppdraget
att lägga upp en plan för en samordning
av all ungdomsverksamhet inom för
eningen med betoning på de olika lagspe
lens behov av en gemensam topporgani
sation.
Under året har föreningen beretts möj
lighet till att anställa en heltids engage
rad kanslist genom att de väsentligaste
lönekostnaderna överlåtits på den kom
munala anslagsvägen. Därför tackar
man alldeles extra.
De ekonomiska problemen har som all
tid varit en av Överstyrelsens huvudupp
gifter. Att vi i dag kan redovisa ett vä
sentligt överskott beror på diverse sam
verkande orsaker.
Den största förlust, som kunnat drab
ba inte bara styrelsen utan föreningen i
sin helhet, innebar Ernst Nilssons bort
gång vid en tidpunkt, då vi just dragit

Ernst Nilsson stu
pade på fältet.
upp nya linjer för det fortsatta arbetet.
Ernst hörde till dem, som tyst och för
synt gjorde ett oerhört arbete och i olika
avseenden var på väg att bygga upp en
fast kärna i föreningen, då den obevek
lige liemannen slet ner honom från den
cykel, på vilken han på en norrländsk
landsväg startat en motionsrunda när
sommaren stod i full blom i hans älskade
hembygd. Vi fick därmed aldrig tillfälle
tacka en äkta djurgårdare, men hans
verk och idéer lever vidare. Även andra
i vår krets har för alltid lämnat oss.
Deras namn står inskrivna i vår historie
bok.

En träff på hög nivå

När vi träffades på hög nivå eller då AIK:s, Hammarbys och Djurgårdens högsta styrelser beslöt att bekanta sig med var
andra och med varandras problem, togs den här bilden. I första ledet känner man igen från vänster Roland Erixon
(DIF), Ingvar Nyholm (HIF), Arvid Claesén (HIF), Hilding Lövdahl (DIF), Ernst Nilsson (DIF), Reine Gustafsson
(DIF), Karl Liliequist (DIF). Bakom dessa återfinner man från vänster: GöstaThufvesson (HIF), Bror Mellberg (AIK)
Jan Johannisson (HIF), Lennart Nyman (HIF), Harry Östlund (HIF), Hilding Albrektson (AIK), Carl-Hjalmar Bod
man (DIF), Rolf Theblin (DIF), Lennart Johansson (AIK), Åke Lindahl (AIK), Sven de Flon (HIF), Stig Humlin
(AIK), Lennart Hallin (AIK).
Två 85-åringar

ÖS har haft nöjet och glädjen att i
samband med olika bemärkelsedagar få
uppvakta en rad personer både inom och
utanför föreningen och betyga dem
Djurgårdens tacksamhet för vad de be
tytt och gjort för föreningen. I vår stora
familj på över 4 000 medlemmar kan det
inte hjälpas om något födelsedagsbarn
blir bortglömt, ofta genom att ett sådant
födelsedagsbarn av vad man får förmoda
blygsamhet inte vill att vi ska känna
till hans ålder eller vad han i det tysta
åstadkommit när det gällt att hävda
föreningens färger.
Och har sådana jubilarer tillåtit sina
mammor att sätta sig till världen mitt i
sommarsemestern är det också en orsak

varför vi inte ens kunnat göra oss på
minta med ett enkelt gratulationskort. I
somras fyllde två av våra verkliga vete
raner, Einar Olsson och Sven Samuel
Carlsson, mera känd som Lill-Einar
och S. S. Carlsson, hela 85 år. Grattis så
här i efterhand.
Någon tid senare fyllde vår hedersord
förande Nocke Nordenskjöld lika många
år som föreningen, men honom fick vi
tag i och kunde därmed inte blott duka
ett födelsedagsbord på Stadion och ge
honom en hästsko i present utan därtill
kunde vi med fotbollens hjälp släpa ho
nom runt halva Europa för att han skulle
få sitt lystmäte på läderkulan. Och ock
så för att han skulle se att det är inte
bara Djurgårdens sätt att använda ytt

rarna som kan reta honom till ett lätta
re vansinne. Även utomlands kilar ytt
rarna omkring som förgiftade råttor och
ställer till oreda över allt på planen. Den
upptäckten lär ha gjort Nocke 10 år yng
re. Med ett par utomlandsresor till firar
vi snart Nockes 50-årsdag.
Lennart Öberg rekordnian

Under diverse hedersbetygelser har
några av våra mest framstående sek
tionsledare avtågat från arenan och lå
tit andra krafter ta vid. Det arbetstyng
da program som numera drabbar varje
ledare är naturligtvis extra krävande
och ansvarsfullt, när det gäller ordföran
den inom en sektion. Det var därför man
kände sig lätt oroad, när brottarnas pap
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pa och veteran Lennart Öberg en vacker
dag bestämde att göra allvar av ett gam
malt ”hot” att lämna ifrån sig ordföran
deklubban i yngre händer.
Med Lennart avgick nämligen inte
vem som helst. I 27 år ordförande, dess
förinnan 4 år i styrelsen, 20 år som ak
tiv på mattan och ovanpå det prisad
som landets bäste domare. Kan man hin
na med mycket mera utan att bli
knäckt ? Fråga Lennart Öberg, som
finns hos oss med ett rosigt och friskt
ansikte som hade dess ägare aldrig gjort
annat än bara vilat sig och haft det
skönt och gott hela sitt liv!
Ett annat uppmärksammat skifte
skedde på ordförandestolen i fotboll, där
Sten Wettebrandt efter tre händelserika
och hårdarbetade år ansåg att hans ci
vila arbete och familj inte längre kunde
få sitta emellan för att han var barns
ligt förtjust i fotboll och tänd av kärlek
till sina spelare. Han tackade för sig och
gick att bekanta sig med familjen och
kompisarna på jobbet istället.
Efter 7 år vid styret i fäktsektionen
har Jaap Haarlem också funnit sig ha
arbetat färdigt och under solenna for
mer överlåtit klubban i händerna på
Yngve Arnell.
Det är naturligtvis många ledare, som
förr eller senare finner sig som en an
nan Herkules stå vid skiljevägen och har
att välja för att leva vidare med dagliga
direkta bekymmer för Djurgårdens väl
färd eller för att leva ett civilare liv
och nöja sig med att på distans följa
våra öden och äventyr. Alla dessa ledare
kommer föreningen alltid att stå i stor
tacksamhetsskuld till.
Hugg och slag
Trots att det ligger i tidens anda att
tillgodogöra sig så många personliga
fördelar som möjligt har våra aktiva vi
sat stor förståelse för de svårigheter,
som uppstår när publiken inte anländer
i tillräckligt stora skaror genom våra
vändkors.
När således fotbollsstyrelsen måste
dra åt svångremmen och inleda en spar
samhetskampanj vann denna gehör i
största allmänhet hos våra spelare, le
dare och funktionärer. Alla förstod sitt
eget bästa och föreningens bästa för ett
nödvändigt krav på återhållsamhet på
utgiftssidan i en bister tid, då det fram
för allt gällde att överleva.
Trots att det alltså inte blev så myc
ket guld att skära eller slantar att ut
kvittera har ambitionen hos fotbollens
män att göra sitt bästa både på träning
och under matcher, både vid samman
trädesbord och ute på öppna fältet varit
föredömlig. Därmed har det också ska
pats respektingivande och goda resultat

och det har även bidragit till att stärka
och sluta de inre leden, vilka därmed
haft lättare att stå ut och parera de
hugg och slag, som alltid finns att få.

med anledning av våra uppnådda 80 år
utkomma med en jubileumsårgång. Den
skall förhoppningsvis visa sig i brevlå
dan innan det blir dags för jultomten att
dyka upp med presenter och skattesedlar.

Nya lokaler

Den bearbetning av föreningens stad
gar, som lagts i händerna på en särskild
2-manskommitté, rapporteras ha hunnit
ett stycke på väg men kan dock inte
förelägga dagens årsmöte sitt förslag till
revidering. Redan kan dock anmälas, att
ansvarighetsfrågorna kommer att prövas
alldeles särskilt i förslaget. Det har näm
ligen även vid möten i föreningens för
troenderåd förts fram synpunkter på det
riskabla förhållande som våra ÖS-leda
möter personligen kan råka ut för i sam
band med att någon sektion — utan att
ha erhållit ÖS:s sanktion och medgivan
de — drar in föreningen i något som inte
direkt behöver betecknas som svindlan
de affärer men som i alla fall kan få
föreningen att vackla.
I sådana fall torde utredarna vara in
ne på tankegången att lyfta över åt
minstone något av ansvaret på vederbö
rande sektionsstyrelse. Därmed kan man
nämligen åstadkomma en mera rättvis
fördelning av de perioder, då vederböran
de tillskyndare av att föreningen fått
försvagad ekonomi och kanske fått som
närmaste framtidsuppgift att skaka gal
ler på Långholmen. Som stadgarna är
skrivna i dag är detta med Långholmen
helt en överstyrelsens egen angelägenhet
och detta har stadgebearbetarna sagt sig
finna rätt störande och framför allt
orättfärdigt ur demokratisk synpunkt.
ÖS har även dragit ett strå till stac
ken genom att skapa fördjupade kon
takter med AIK och Hammarby till nyt
ta för alla tre Allians-bröderna. Vi har
träffat en överenskommelse om att inte
värva ifrån varandra. Vår egen fotbolls
ledning var t.o.m. så flott att i ett för
AIK dystert läge överlåta ett par tvil
lingbröder från Älvsjö, vilka vi hade på
hand men som vi samtidigt förstod bätt
re skulle behövas bland kolsäckarna för
att dessa inte skulle rasa ner i division
II. Då skulle kassapjäserna mot AIK
vara borta och vi ruinerade. En av brö
derna gjorde AIK:s segermål (1—0) i
matchen i höstas mot Djurgården, så vår
vänlighet lönades illa ...
Vi har också uppvaktat AIK och Ham
marby på deras bemärkelsedagar och vi
har rönt motsvarande uppvaktning till
baka med överlämning av vissa gåvor.
För vår del blev det ett kylskåp från
AIK och en glaslampa från Hammarby.
Vi har också haft vissa gemensamma
tävlingsarrangemang, i några fall eko
nomiskt givande. Vi har också animerat
varandra till att gå fram på gemensam
front, när det gällt att hindra utomstå

Överstyrelsen har haft nöjet medverka
till att boxare och brottare fått hjälp i
sina lokalbekymmer, och nu har även
fäktarna kommit under nytt tak sedan
lokalen på Stadion hållit på att sprängas
av all aktivitet under Béla Rerrichs hår
da händer. Nu är fäktarna lyckligt över
flyttade till en splitter ny lokal i tun
nelbanestationen vid Ropsten. Hyreskost
naden lär ligga kring 70.000 kr. pr år,
men lugn alla oroliga människor— Djur
gården behöver bara betala en liten bråk
del av den hyran.
När det gäller att hjälpa vår fotboll
till bättre träningsförhållanden har vi
frestat något litet på våra kontakter med
konungahuset. Prins Bertil har redan
gett oss ett handtag genom att stöta på
hos Djurgårdsförvaltningen att släppa
till en plan vid KI på Lidingövägen. För
att få ännu mer fart på det hela har vi
för säkerhets skull även ansett det moti
verat att framföra en kamratlig gratu
lation till vår hedersmedlem Carl Gustaf
i samband med högst densammes kom
binerade födelse- och myndighetsdag i
somras, som innebar rätt för honom att
bli Sveriges, Götes och Vendes konung
den dag, när AIK:s hedersledamot kung
Gustaf Adolf lägger ner sin spira. Ovan
på denna gratulation till kronprinsen
vore det väl underligt om inte Hasse
Troedssons och Hasse Nilssons fotbolls
gäng skulle ligga bra till för att ganska
snart få en extra fotbollsplan att kicka
på . . .
Olika förslag till klubb- och prydnads
märken har förelagts ÖS och Förtroen
derådet, och sedan även skönhetsrådet
väckts till liv finns förutsättningar för
att något skall hända. Ett för hela för
eningen gemensamt rock- och kavajmär
ke ligger nu i stöpsleven att användas av
alla sektioner, aktiva och övrigt folk,
som är värda att utåt få visa upp sin till
hörighet i en fin förening och samtidigt
givetvis skapa goodwill för Djurgården.
En tidning kommer till
ÖS har kunnat förverkliga ett länge
uttalat önskemål om att utgiva en ny
hetsbetonad kvartalsskrift, som under
namnet ”Djurgårn runt” utkommit med
ett premiärnummer och med ytterligare
ett andra nummer. Mest verksamma till
skyndare av tidskriften har varit Ro
land Erixon och Pelle Bergström. För
eningens större årsskrift Djurgårdaren
har därmed inte givit upp andan utan
i stället samlat sig för att ganska snart
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ende krafter, inom förbund, skatteväsen
och motsvarande hårda inrättningar från
att pressa oss på vansinnigt oproportio
nerliga pålagor och beskattningar. Jäm
fört med Waldemar Atterdags beskatt
ning i Visby för ett antal år sedan hand
lade det den gången om rena pappslöj
den. Dagens skattefogdar och deras kom
pisar i vissa förbundskretsar går fram
mot oss, idrottsklubbar i allmänhet och
svenska folket i övrigt som dammsugare.
Dessa är nu radarinriktade mot bingo
spelet, så vem vet hur framtiden blir.

För tidigt leva loppan ...
Ekonomiskt har vi glädjen redovisa ett
hyggligt år med ett överskott i vår kas
sa av så ansenlig mängd, att årsmötes
deltagarna kanske kan bibringas upp
fattningen att föreningen nu en gång
för alla kommit på grön kvist och att vi
därför lite till mans kan börja leva lop
pan, köpa stenhus och skriva kontrakt
med stjärnor lite hur som helst.
Eja, vore vi där. Men där är vi alltså
inte. I stället är att hänvisa till att det
ekonomiska bokslutet är gjort pr den 1
juli 1971. Sedan dess har det runnit myc
ket vatten under stans broar, alltså även
under Djurgårdsbron, och under denna
tid har det tyvärr inte runnit så många
åskådare genom våra vändkors vid fot
bollens matcher att det kommit in slan
tar att stabilisera våra ekonomiska
grundvalar.
Dessutom har mycket både levande
och dött material måst förnyas, vi har
måst amortera och betala till snälla le
verantörer, som under våra svåra tider
hållit sig lugna just i väntan på lämp
ligare tillfällen för sina krav. Allt detta
tillsammans gör att dagens och morgon
dagens ekonomiska bild inte är så myc
ket att bygga drömslott på. Kan vi gå
året runt lär alla våra skattmästare bli
glada. Alltså fortsatta sparsamhetssträ
vanden. I övrigt hänvisas ekonomiskt in
tresserade till den särskilda berättelse,
som separat föreläggs årsmötet i fråga
om våra rikedomar och vår fattigdom.
I de djupa leden

Avslutningsvis vill ÖS och därmed får
vi förmoda även hela årsmötet betyga sin
aktning, sin tacksamhet och sin upp
skattning till alla våra aktiva, till alla
våra ledare långt nere i de djupa leden,
till vår supporterklubb och sist men inte
minst till Sällskapet Gamla Djurgårda
res stamtrupper. Med allt stöd och den
kraftladdning, som föreningen har nö
jet att åtnjuta från alla dessa djurgårda
re, unga som gamla, finns det all anled
ning att räkna med en fortsatt ljus fram
tid för vår förening. Och med en för
hoppning att det lilla steg vi har kvar till

FYRA GULDTABELLER
Det är framför allt 4 allsvenska fotbollstabeller, som intresserar oss i Djurgården.
Det är de tabeller, som berättar om våra fyra allsvenska guldsegrar.
1954—1955

Djurgården
Halmstad
AIK
Norrköping
Hälsingborg
Hammarby
Degerfors
Malmö FF
Göteborg
Gais
Kalmar FF
Sandv. AIK

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

14
12
11
8
9
8
8
8
7
7
7
2

5 3
5 5
6 5
8 6
5 8
6 8
6 8
5 9
6 9
6 9
3 12
1 19

1964

53—27
49—27
51—30
37—29
42—31
30—33
34—39
33—33
32—35
35—42
31—53
24—72

33
29
28
24
23
22
22
21
20
20
17
5

Djurgården
Malmö FF
Örgryte
Norrköping
Elfsborg
Degerfors
AIK
Örebro
Göteborg
Hälsingborg
Eskilstuna
GAIS

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

1959
Djurgården
Norrköping
Göteborg
Örgryte
Malmö
Hammarby
Sandviken
Hälsingborg
IFK Malmö
AIK
Halmstad
GAIS

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

11
14
14
13
12
9
7
7
8
6
7
2

10
3
3
4
4
1
5
4
2
5
2
1

13
13
14
11
12
9
8
7
8
7
4
2

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

4
4
5
5
8
9
11
10
12
12
12
16

46—20
45—20
54—36
55—28
42—32
40—47
38—38
24—35
21—46
42—53
24—49
21—58

31
31
31
28
26
22
19
19
18
17
14
8

3
5
7
5
3
7
4
6
7
9
1
3

4
5
4
5
7
7
10
9
9
11
16
17

46—17
53—24
40—26
44—34
36—26
45—40
42—44
19—27
32—34
28—46
23—53
21—58

33
29
29
29
27
23
20
20
19
17
11
7

1966

1
5
5
5
6
12
10
11
12
11
13
19

46—20
58—30
56—28
53—38
50—29
38—56
35—54
44 45
34—18
37—46
38—46
20—69

32
31
31
30
28
19
19
18
18
17
16
5

C. G. minns
Ett tal av C. G. Swanberg vid Gamla
Djurgårdares ärter- och pannkaks
middag.

Djurgårdskamrater!
Det har hänt mycket sedan nyåret
1917, då jag tillsammans med dåvarande
sekreteraren i Överstyrelsen Eric ”Ala”
Ahlström var med om att bilda Box
ningssektionen och ägna den mina kraf
ter under de första åren. Mitt intresse
för Djurgårdens boxning har icke min
skat även om framgångarna emellanåt
lyst med sin frånvaro. Vad jag framför
allt har uppskattat är att Djurgårds
boxarna alltid bemödat sig att hålla sti
len. Många goda tränare som Weimark,
Gurra Bergman och Konte Johnson un
100-årsjubileet skall resultera i att det
kommer att finnas tillräckligt med hän
delserikt material för att den dagens hi
storieskrivare skall verkligt ingående
kunna ge bakgrunden till varför vår för
ening är landets bästa förening, slutar
denna berättelse.
(På Överstyrelsens uppdrag utarbetad
av sekreteraren Karl Liliequist).

Djurgården
Norrköping
Elfsborg
Göteborg
AIK
Örgryte
Örebro
GAIS
Malmö FF
Hälsingborg
Brage
Degerfors

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

15
12
17
12
12
8
8
7
6
4
5
2

der de första decennierna och deras efter
följare under senare år kunna tillskriva
sig förtjänsten härav.
Jag hade en gång en kollega, som var
mycket boxningsintresserad. Han sa’ en
gång: ”Sätt vilken klubbdräkt som helst
på en Djurgårdsboxare, så lyser det än
då fram, var han lärt sig grunderna”.
Det var ett betyg som gladde mig myc
ket.
Under senare år har jag uppskattat
Putte Palms matcher. Han håller tradi
tionen levande.
Vissa högtidsstunder från förr minns
man gärna som exempelvis:
Året när vi var ofina nog att ta hem
5 J-mästerskap och klubbmatcherna mot
Linnéa i Djurgårdscirkus på trettonda
gen, som utkämpades inför fulla hus.
Så länge amatörboxningen får utövas
här i landet hoppas jag att Djurgårdens
boxare med framgång skall fortsätta att
hålla stilen och öka sin ledning i anta
let erövrade svenska mästerskap.

C. G. Swanberg

Glöm inte meddela den nya

adressen — om Du flyttat!
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Tack för bjudningen med 3-0, sa’ Knivsta
Djurgårdsexplosion knäckte Malmö
Dramatik av stora mått bjöds 10 015
åskådare, när Djurgården satte Malmö
på plats genom att vinna med 4—3 (4—
2). Dramatiken infann sig framför allt i
samband med att Bosse Larsson ”stämp
lade ut” Djurgårdsmålvakten Torgny
Mattsson i slutet av första halvlek och
därmed tvingade Knivsta Sandberg att
plocka in Willy Gummesson i målet. Man
trodde att det skulle bli som att sätta
bocken till trädgårdsmästaren, men Wil
ly hittade snart de rätta greppen och
bidrog starkt till att Djurgården kunde
hålla undan i en rafflande andra halv
lek.
Innan matchen kommit in i detta ske
de hade Djurgården haft en drömstart
och tagit ledningen med 3—0. Åskådar
na bara häpnade och gnuggade sig i ögo
nen. Det var ju Malmö som var seriele
dare och Djurgården ett lag som enligt
Stig Svensson i öster inte kan spela fot
boll. Och så gör Djurgården allting rätt
och Malmö allting fel.

FELSPEKULATION, SA KNIVSTA
— Så snällt försvar har vi aldrig spe
lat mot, dom bjöd ju in oss att kalasa,
tyckte Knivsta Sandberg. Att matchen
sedan spårade ur i några sammanhang
var ju beklagligt. Särskilt Bosse Lars
sons angrepp, som skickade vår målvakt
till sjukhuset, var inte en vacker hand
ling.
Skojigt att Willy Gummesson skulle
avslöja oanade målvaktstalanger, men
han får fortast möjligt återgå till nä
ringarna. Nu plockade vi in Tommy ”Bal
lo” Berggren i mittenförsvaret, eftersom
vi behövde någon som kunde hålla rent
i luftrummet. Vi räknade nämligen ut
att Malmö skulle slå ballonger mot må
let för att få Willy att gå och göra bort
sig på. En felspekulation av dom.
Någon särskild propagandafotboll
bjöds inte publiken men man trivdes för
modligen mer med dramatiken. Fyra
varningar delades ut och delades lika.
Det kunde varit flera, men domaren hade
tillräckligt besvär att klara av dessa fyra
fall. Föredrog att blåsa för allt och dela
ut frisparkar i parti och minut.

peditionen. Här påminde ”Brådskan” en
smula om gamla takter. Det målet var
det psykologiskt viktigaste, ty Malmö
hade just innan halat in Djurgårdens 3—
O-ledning till 3—1 och kunde beräknas
få vind i seglen. Då kom ”Brådskan”
med sin fräckis och tog skånska försva
rarna på sängen.
I andra halvlek koncentrerade sig det
mesta intresset kring Willy Gummes
sons förehavanden i målet. En enda boll
tvingades han släppa in efter rena ägg
röran framför bollen i samband med en
hörna. Krister Kristensson hade sista tån
på bollen. De 15 minuter som återstod
gav ingen ändring. Publiken satt som på
nålar när Malmö pressade som hår
dast. Sedan reste man sig upp från nå
larna och jublade i skyn.
INTERIÖR FRÄN STORA HUSET
Hur trivs ni tillsammans, ni som job
bar på radio och ni som får visa er i
TV-rutan? Vi riktade frågan till en djur
gårdare, som jobbar med sport i det
stora radiohuset.
— Tja, jag kan väl säga att vi hälsar
i alla fall på varann när vi som hastigast
möts. Då hälsar vi på samma spontana
sätt som när två fotbollsspelare tar var
ann i hand för att domaren beordrat dem
att göra så .. .

Fortsätt och håll narkosen igång, sys
ter — jag skall bara flytta min bil.

VISSTE DU ATT...
. . . Djurgårdens publikrekord i fotboll
handlar om 48.894 betalande i samband
med matchen mot IFK Göteborg den 11
oktober 1959 på Råsunda, då resultatet
blev 1—1 och Djurgården därmed vann
det allsvenska guldet?
.. . AIK har sitt publikrekord i allsvensk
fotboll i samband med en match mot
Djurgården med 40.458 betalande passa
gerare vid en match den 12 augusti 1954.

...Halmstads BK:s publikrekord i fot
boll daterar sig från en match 1955 mot
Djurgården på Örjans vall, där 19.380
personer såg hur Djurgården plockade
åt sig guldmedaljerna.

”BRÅDSKANS” FRÄCKIS
Snyggaste målet av de sju stod Danne
Brzokoupil för, då han ökade Djurgår
dens ledning till 4—1 genom att springa
raka spåret igenom MFF:s försvar och
med Krister Kristensson som det mest
observerade rundningsmärket i den ex

III

Björn ordnade kråkbon...

Kupp i Ahearne cup...
När det drog ihop sig till prisutdelning
i den av Djurgården och Södertälje i
samarbete med Dagens Nyheter arran
gerade stora ishockeyturneringen om
Ahearne cup hade borgarrådet Thorsten
Sundström åtagit sig att överantvarda
den jättelika pokalen i nävarna på ryske
kaptenen Vjatjeslav Starshinov.
Mattan rullades ut och mikrofonen
ställdes fram. Thorsten ut på isen om
given av tre konståkarflickor och diver
se annan uppvaktning. På sitt kärnfris
ka sätt prisade Thorsten ishockeyn, ar
rangörerna och segrarna och vände sig
så om för att ta tag i den jättelika poka
len. Men där fanns ingen pokal. I stället
fick han se att Spartaks kapten redan
höjde pokalen i ett jublande lyft över
huvudet.
— Jaha, jag ser att pokalen redan är
utdelad, samlade sig Thorsten att säga,
och jag ska väl inte ta tillbaka den, men
jag kanske i alla fall får vara med och
utbringa ett fyrfaldigt leve både för seg
rarna och alla andra krafter som bidra
git till att göra den här turneringen till
en stor succés. Leve alltihopa...
Och så ekade hurraropen i Johannes
hovshallen. Thorsten Sundström skrat
tade efteråt så gott åt att en av konst
åkarflickorna, som skulle stå och hålla i
pokalen medan han höll talet, haft vissa
besvär att orka med den tunga pjäsen
och därför kastade längtande blickar
till någon, som ville hjälpa henne. Då fick
Starshinov för sig att Thorsten talat fär
digt och sagt något om att det var dags
för den ryske kaptenen att glida fram
och hjälpa konståkarflickan att bli av
med pokalen.
En liten kupp kring Ahearne cup.

Stöttepelare i vår ishockey är Björn Palmqvist, även kallad ”Muraren från Bjästa”
fast han numera är etablerad som brandman i Handen. Det värsta han vet är att
bli kallad ”hjälte” eller ”idol”. Han säger alltid: ”Vi spelar väl för laget, alla be
höver göra sitt och han som gör målen är ingalunda den värdefullaste”.
Så talade han även efter Tre Kronors seger över Sovjet strax före avresan till de
olympiska äventyren i Sapporo. Då avgjorde Björn med att skicka in segermålet
(4-3) strax före full tid. Så här prisades hans insats i Sv. D.: ”Den som angav
segertonen och också fick göra segermålet var Björn Palmqvist. Han var stor
artad i första perioden, då han ensam rev sönder massor av ryska anfall och fick
en finstämd rysk orkester att låta som om man haft kråkbon i alla tromboner,
bastubor och valthorn”.
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Prisutdelande idrottsborgarrådet
Thorsten Sundström
SLUTET PÅ AHEARNE CUP 1972
Spartak
7 5 2 0 54—27 12
Södertälje
7 4 2 1 34—26 10
Leksand
7 3 2 2 28—23
8
Galt Hornets
7 4 0 3 26—27
8
AIK
7 3 0 4 22—25
6
Djurgården
7 3 0 4 32—41
6
Färjestad
4
6 2 0 4 22—32
Helsingfors
6 0 0 6 11—28
0

SÄ GÅR DET TILL
Så här analyserar en vanlig skrivare
en vanlig match knattar emellan:
Dom är tio år gamla som mest och
det ger egendomliga dimensioner åt spe
let. De har väldigt fullständiga skydds
utrustningar allesamman, men eftersom
de är små, som tioåringar brukar vara
så försvinner de i klubbdräkternas mas
sor av tyg och stoppning. De förvandlas
till rutiga klädpaket med hjälm högst
upp och något skeva spindelben längst
ner.
Att se en ishockeymålvakt i totaltäc
kande mundering gå in raklång i sin
egen målbur får en att hicka till första
gången.
Även om man är knatte är man bra
på ishockey om man har kommit så
långt som till att spela på Hovet. Man
åker skridskor förvånansvärt bra och
rör sig kusligt ofta i ishockeytaktikens
invecklade turer.
Men när man är tio år saknar man
fortfarande mycket i motorik och mus
kelstyrka — TACKÅLOV — och spel
stilen blir ofta vinglig, dröjande och full
av kast. Man faller ofta, tacklar gärna i
tomma luften och dundrar in ohyggliga
slagskott åt fel håll.
Ibland ser en tioårs ishockeyspelare
litet grand ut som en enmans, komisk
skridskohäst och då skrattar man, gud
förbjude, så att man nästan går sönder.
Några som inte skrattar särskilt ofta
är lagledarna.
Men de skriker.
De blir kalsongblå i ansiktet och vrå
lar om och om igen ”Lugna ner spelet”
till sina adepter som tar det så lugnt de
kan. De stormskäller och illvrålar och
bråkar och sedan, när alltsammans är
klart har laget förlorat och högerfor
warden i tredjekedjan börjar gråta för
detta, säger de ”Asch inga sura miner
nu” och bryter en klubba.
Fast det finns spelare som skriker till
baka. En liten änglalik sak med guldhår
under hjälmens kant illröt till sin fader
och tränare:
— Om du ska gapa så jävligt så går
jag till en annan klubb!
Fast på det hela taget är stämningen
naturligtvis god, och det finns skäl att
anta att spelarna tycker att det är väl
digt roligt alltihop. Kallar arrangörerna
in Rolle Stoltz och Bill Harris att agera
domare tillsammans med Lasse Björn så
är saligheten bland ungarna fullkomlig.
Både Stoltz, Björn och Harris är långa
män. De blev inte mindre av att spelar
na omkring dem höll hundratrettio cen
timeters medelhöjd.
Småningom får alla lirarna pris. De
får pennknivar och termosflaskor, trö
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Nästa generation vid ishockeystyret
På ledarplanet skapades Djurgårdens rangställning som 1950—60-talens ishockey

champions av Arne Grunander, från början skolgosse i Norra Latin, senare snabbt
avancerad nästan ända fram till kungens rådsbord. Vid det hade han nog hamnat
om han inte varit ishockeygalen och därför inte fick tillräckligt med tid över för

karriären i Kanslihuset.
Naturligtvis finns det många att dra fram i ljuset den dag när Djurgårdens is
hockeyhistoria skall skrivas. Där finns Stor-Klas Svensson, Rubbe Allinger, Björn
ungen Johansson, ”Tattarn” Lindgren och ytterligare en del namn, men om vi
stannar vid Arne Grunander är det för att han drog upp de moderna linjerna och
därmed fick Djurgårdens ishockey att bli även en ekonomisk tillgång för föreningen.
”Ishockeysektionen är folkets och arbetarnas avdelning, andra skall inte sticka

Ishockeyns finansminister heter Arne
Palm och är som synes i likhet med sin
kollega Gunnar Sträng i Kanslihuset
en allvarlig man.
Sammanhållande kraften i dagens ishoc
keystyrelse är Pelle Bergström. Han har
i sitt brokiga levnadsförlopp haft så skil
da uppgifter som att vara ledare för
Tre Kronor under den gamla goda tiden
och att sitta i Djurgårdens Överstyrelse
under en betydligt kortare period än när
han var allt i allo, trivselgubbe och
”Pelle med pungen” för ishockeyns lands
lag. Efter en utflykt till Rögle och den
skånska prärien återbördades han till
Stockholm för att fatta tag i tömmar
na i vår ishockeysektion.

näsan dit”, var en uppfattning som lagkaptenen på den tiden ”Cacka” Andersson
körde med. Visserligen fick han inte gehör för uppfattningen, att all kosing, som

strömmade in vid vändkorsen, lämpligen borde delas upp i lika potter bland lirar
na... Men något åt det hållet låg kanske önskemålen.
Arne Grunander förstod emellertid att hålla i sina gossar i de flesta avseenden

och omsider blev ju Djurgården historiskt för 10 SM-titlar varav 6 kom i en enda
följd. Det var tider det!
Häromåret lämnade Arne Grunander skutan, men namnet Arne kom att leva

kvar fast nu tillhörigt en något mindre storhet.
Får vi presentera Arne Palm. Det är den där snälla och till synes väluppfostrade
persedel, som alltid elegant ekiperad flyter omkring i vassen bakom de stora pojkar

na. Gör inte mycket väsen av sig. Ler förbindligt och tycker ibland att det är ju

skandal att grabben min inte får lira...
”Grabben min” heter Thomas och är en av Arnes två söner. Den äldsta sonen fick
sin ishockeyuppfostran i Sköndal och det får gälla som förklaring att det inte blev

mycket med honom som lirare. Yngre sonen Thomas var klok nog att börja från
början i Djurgårdens ishockeystall. Efter några år i juniorledet fick han sina chan
ser i A-laget utan att egentligen observeras av den stora allmänheten annat än för
sitt långa fladdrande hår. Därtill var han tunn och mager och syntes kunna blåsa

bort. Men samtidigt var han teknisk till tusen och gjorde en massa eleganta nummer
som tydde på att han kunde bli något. Nu har han hela 19 år gammal börjat stabili
sera sig och även varit uppe och nosat på svenska landslagets B-avdelning, som
kallas Vikingarna. Hans plats i Djurgårdens nya moderna ishockeygiv under ledning
av Rolle Stoltz och Walle Zabrodsky tycks kunna bli en ordinarie befattning i

vänstra delen av en kedja.
Men det var ju inte om honom vi skulle berätta. Och inte heller om hans mamma
Britta, som är tokig i ishockey även hon och dessutom grabbens hetaste supporter.
Det var om pappa Arne Palm vi skulle berätta.
Pappa kom till Djurgården som bordtennislirare på 1940-talet, då Arne Grunander,
Erik Extergren och andra kändisar upptäckt denna idrottsvariant för att skaffa sig
en plattform att stå på. Arne Palm lirade och lirade utan att bli världsmästare och
den sorgliga upptäckten gick honom så hårt till sinnes, att han kastade pingisspaden
och lade av med det mesta. Tills han något 10-tal år senare vaknade till liv och
började intressera sig för ishockey. Han blev Arne Grunanders hjälpreda framför allt
på det ekonomiska planet, jobbade och slet och hedrades till sist med att få bli supp
leant i en sektionsstyrelse, som aldrig hade några sammanträden!

jor och plaketter. Segrarlaget får en
glödritad björn.
Farsorna torkar sina söner och söner
nas tårar och väser vänligt till varann.

Men det bekymrade inte Arne Palm. Han jobbade ihop ännu mera annonser och
pengar till Djurgården, gjorde sig oumbärlig och omtyckt och när Arne Grunander
lade ner sin hövdingaklubba år 1970 och en ny regim fick ta över avancerade Arne
Palm kvickt på yttersidan till en ordinarie plats i styrelsen. Och där sitter hart nu
som en nyckelfigur. Att Djurgårdens ishockey inte gått i konkurs säger de initierade
huvudsakligen beror på att Arne Palm kan trolla med knäna och få både små och
stora firmor att betala annonser. Till och med i förskott.

115

BRÖDERNA JANSSON
Efter ett intensivt studium i Djurgår
dens olika styrelsematriklar har våra
arkivforskare funnit att det finns en
dast ett brödrapar, som hamnat i sty
relsepositioner. Det gäller två represen
tanter för det i Djurgårdens historia inte
sällan förekommande namnet Jansson
— samma namn som vår stiftare år
1891 för att nu inte nämna diverse fot
bollsspelare av äldre datum — och det
här brödraparet sitter i så olika sek
tionsstyrelser som fotboll och konståk
ning.
Gunnar B. Jansson, ett starkt namn
på fotbollssidan, medan hans lillebror
Arne Janson hamnat i konståkningsled
ningen. Skillnaden mellan de två är att
han som över allting annat älskar de skö
na figurerna på isen, alltså Arne, stavar
familjenamnet med ett enda ”s”. Dess
utom skiljer de sig åt genom att Gun
nar bor i Djursholm och Arne på andra
sidan Slussen.
I yngre dar var de båda duktiga fot
bollsspelare. Arne gjorde sin karriär i
Södra latins Kronprinslag, medan Gun
nar härjade i Stockholms Handelsskola
och därifrån avancerade till Djurgår
dens juniorlag för att där bli mästare.
En talangfull målvakt, säger ett tid
ningsklipp, och han fick också pröva
på i högre sammanhang i Djurgården.
Varför lillebror Arne valt konståkning
som hobby vid sidan av vedhuggningen
på det egna torpet på Ingarö beror på
att han upptäckt oanade anlag hos en
dotter i familjen. En isprinsessa, som
slår sig fram i den internationella värl
den, ger igen tusenfalt de pengar, som
satsas på henne under utbildningstiden.
Arne vet vad han satsar på. Gunnar B.
Jansson satsar på framtidssikt på fotbol
len. Kan leda till vad som helst.

En nyckelseger
Äntligen en match för Djurgården, där
det mesta stämde och gick ihop. Strax
blev det också resultat: 3—0 (0—0) mot
Åtvidaberg. Tyvärr inför en olycklig kas
sörs ögon med bara 3 983 åskådare. Alla
andra hade skrämts bort av busvädret
eller befarade Djurgårdens supporters
att Åtvidaberg skulle bestå Knivstas
gäng samma konfekt som AIK-traktera
des med söndagen innan?
Nu verkade det som om Åtvidaberg ta
git ut i förskott sin målskytteglädje från
8—2-matchen mot AIK. Ingen stod att
känna igen och särskilt kulsprutan nr 1
Roland Sandberg syntes bara i form av
att han hade sitt namn i programmet.
På Stadions såphala plan såg man ho
nom aldrig.
(Klippt)
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I nattmössan...
Det ringer i telefonen på Djurgårdarens redaktion. Det är sent på kvällen vid en
tidpunkt, då vanligt folk ligger och sover på sitt söta öra. Men en redaktör måste
naturligtvis vara beredd att leva upp till ryktet att vara vaken dygnet runt och
själv aldrig dra sig för att hur sent som helst ringa och störa oförvitliga medmän
niskor.
Nu ringer det alltså i vår telefon och gnuggande sömnen ur ena ögat — det andra
tittar i november och reagerar inte hur man än gnuggar det — och så svarar man
med sin allra piggaste röst:
— Vad in i allra glödhetaste är det för en ohängd blådåre, som ringer mitt i
natten ?
— Jo, det är jag, säger en röst, som man inte kan placera någonstans. Bäst därför
att anslå mjukare tongångar. Det kan ju vara polisen, som jagat oss efter den där
chansningen man tog vid Slussen och körde mot röd lykta.
Därför säger man:
— Och vem är lilla jag som ringer och vill tala med mej om sina bekymmer?
— Tja, bekymmer och bekymmer det har vi alla, och vem jag är kan göra det
samma, för fick du veta det skulle du nog be mej rusa iväg och köpa, en enkel biljett
till månen. Det förstår jag väl att det är lite sent på kvällskröken... Nä då, du
hörde fel, jag sa’ inte att jag sitter och krökar.
— Jisses då, va vill du ? Är det någon i närmaste släkten som kört ihjäl sig eller
har ”Skara” slagit till igen och fått gamla fotbollsstyrelsen att hamna bakom galler
på Långholmen?
— Det var kul sagt, nu börjar du visst vakna till din gamle drönare.
— Nu får du 15 sekunder på dej, sen lägger jag på luren, drar ur jacket och drar
ur alla andra ledningar och proppar.
— Vet du inte att man skall låta bli att stressa. Nu ska du få veta vad jag vill.
Jag vill göra en intervju med redaktörn. Till omväxling med alla intervjuer som
redaktörn själv gör, va! Kul idé va?
— Ja verkligt kul. Jag har längtat hela mitt liv att bli intervjuad. Ska vi snacka
om Gunnar Sträng, Nixon, kronprinsen eller Bedrup ?
— Nej, större nummer får det nog vara.
— Jag förstår, då gäller det Knivsta?
— Ja, och då vill jag veta, varför Djurgården tror sig ha råd att släppa honom. Det
är ju han som fått grabbarna att kämpa till yttersta blodsdroppen, att alltid ge sitt
bästa. Knivsta är mer värd än alla styrelsegubbar tillsammans. Och nu låter ni ho
nom gå, hur bara kan ni göra så ?
— Lugn i backarna — jag håller med om det mesta men man får inte och kan inte
slita ihjäl en människa. Knivsta behöver få ta det litet lugnare och sedan komma
igen. Han finns kvar i vår krets. Och nu håller han på att göra vårt bandylag till ett
kämpalag. Det finns ingen som ifrågasätter Knivstas storhet, men förr eller senare
måste den timme slå, då alla parter förtjänar på att försöka nya idéer.
Knivstas anda kommer alltid att sväva över våra vatten. Med detta löfte får jag
kanske bli intervjuad om något annat, undrar redaktören.
— Jo då, gärna och då ska jag fråga varför Djurgårdaren inte kan komma ut lite
oftare ?
— Kostnadsskäl och svårt att få material, men nu har du ju själv bidragit med att
fylla ett par spalter, så nu ska tidskriften snart vara klar. Är du förresten nöjd med
intervjun nu ?
— Jo då, tackar allra ödmjukast.
— Ja, ursäkta då att jag var lite härsken i början när du ringde. Men jag är alltid
en smula förbannad så där i största allmänhet. Särskilt när man efter att ha legat
och snurrat i sängen utan att somna in och liksom känner att nu rätt vad det är så
slocknar man och får sova någon halvtimme, innan man måste upp och snyta ungar
na och skicka iväg kärringen till sociala nämnderna.
— Men var uppriktig och säg att du inte är förbannad på mej ?
— Ja, människa, jag är inte ens förtretad, men nu tycker jag att du själv ska gå
och sträcka ut dej i din säng och kasta dig i Morfei armar.
— Vad menar du, vem är Morfei, vill du insinuera att jag har prassel med någon
brud.
— Ack, nej min gode man. Fjärran ifrån att jag skulle ha såna tankar kring dig.
Du förstår att Morfeus är en gud och en symbol för den goda nattsömnen. Och i
sällskap med denna Morfeus skall du nu skaffa dig en stärkande sömn och sedan

P. s.

Dubbeltriumf
i fäktning
En snabb-rapport från fäktningssek
tionen: Två segrar togs i Åkeshovshallen
som en upptakt till 1972 års kommande
ännu större framgångar. Damsidan höll
sig således framme på florett och vann
genom Maud Tesch med kollegan Ann
Molvidsson på tredjeplats.
Ännu mer Djurgårdsbetonad blev pris
listan för herrarnas värja med Sverker
Brandelius som segrare och sedan på
de närmast följande platserna i tur och
ordning hans klubbkompisar István Fü
lop, Björn Ferm, Björn Jacobsson, Leif
Högström och Göran Andersson.

TVÅ NYA KRAFTER I ÖS
Två nya ansikten finns det nu att lära
känna igen i Överstyrelsen, de som supp
leanter vid senaste årsmötet valda Kaj
Alm och Åke Barrling.
Av dessa är Alm färskast i Djurgår
den och gör nu debut i styrelsesamman
hang. Har dock varit med i föreningen i
närmare 10 år. Hade från början tänkt
sig en framtid som målvakt i Fredriks
hofs ishockeylag men kom på bättre
tankar kanske mest för att han då och
då i jobbet på Nämndhuset fick god kon
takt med Rolf Theblin, sedan flera år
tillbaka känd som den grå eminensen i
Överstyrelsen. Något större idrottsligt
förflutet anser sig Kaj Alm, 41 år, ej
kunna redovisa men det ska vi nog un
dersöka .. .

*

vakna upp pigg och rask, så att du verkligen kan göra rätt för denna intervju och
skriva ned den snyggt och ordentligt. Jag törs lova att vi skall ge den plats i Djur
gårdaren.
— Du är alltså inte förbannad.
— Nej och åter nej, varken på dig eller på honom som uppfann telefonen. Du är
världens polare. Ring gärna en annan gång, när du har något på hjärtat och känner
ett omedelbart behov att tala ut, innan solen går upp över onda och goda.
Därmed äntligen adjö med honom. Ett par veckor senare kom han med intervjun.
Den som du nu har läst.
Red.

Åke Barrling har förflutet som bandy
stjärna i Gävle skollag med 5 mäster
skap och också ett förflutet i samma
bransch i Djurgården som vänsterhalva
på askersundarna Svante Erikssons och
Karl-Erik Södergrens tid. Efter att ha
studerat i Uppsala kom han i sällskap
med Gunnar ”Kasper” Karlstrand till
Stockholm och sökte sig till AIK för att
spela fotboll.
”Men när vi bjöds på kaffe efter en
träning och ledarna tilltalades med
”herr” och ”direktör” förstod vi att vi
kommit fel. Vi åkte i väg till Stadion och
hos Djurgården talade man med varann
utan titlar och fick säga du. Det passa
de oss bättre och här fortsatte vi att ut
vecklas som stjärnor, vilka dock aldrig
fick den rätta lyskraften”, berättar hr
suppleanten i Överstyrelsen.
”Jag gjorde några år i bandysektionen
som sekreterare och vet därmed ett och
annat om hur det ska gå till i en styrel
se. Nu jobbar jag på Barnens dag och
vet att det finns många unga förmågor
att ta vara på . ..”

Gynna Djurgårdarens annonsörer

— de gynnar oss
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EN VÄRLDSMÄSTARE BLAND HUR MÅNGA?
En pristävling för dem som ’kan’ Diurgården
Här presenterar vi en av Djurgårdens världsmästare. Som synes ingen liten
ponke av dagens modell. Vare sig det korta håret eller de långa armarna hittar man
bland nu levande djurgårdare.

Det här är en världsmästare av årgång 1921. Namn: Fritiof Svensson som detta
år knep VM-titeln i grekisk-romersk brottning i bantamvikt.

Men vi har flera världsmästare i vår familj, och det föranleder oss att känna våra
läsare på pulsen för att utröna i vad mån de kan sin idrottshistoria. Det får bli i
form av en pristävling, där rätt svar kommer att betyda minst tre ovikta sedlar till
vinnaren.
För att emellertid inte göra vår pristävling allt för lätt har vi beslutat låta upp
giften gälla att även plocka fram Djurgårdens olympiska medaljörer. Några mäng
der världsmästare och olympiska medaljörer har vi för visso inte, men det finns en
och annan och därvid räknas givetvis även de, som plockats hem i lagtävlingar. Is
hockey och fotboll räknas alltså lika väl som lag i handboll, fäktning, bandy etc.,
varmed vi inte sagt att vi har några mästare eller medaljörer i dessa branscher.
Alltså: plocka fram Djurgårdens världsmästare och olympiska medaljörer och du
kan med en slant på banken gå mot en tryggad framtid. Svaren vill vi ha senast den
1/6 1972 under adress ”Världsmästare”, Djurgårdens IF, Stadion, 114 33 Stockholm.

Som tack för miljoner porton!
För att övertyga Kungl. Postverket om Djurgårdens betydelse som kund håller vi
på att räkna ut hur stora portokostnader vi haft sedan 1891 för att distribuera brev
och andra försändelser. För dagen föreligger en preliminär uppgift att vi betalat
ungefär en halv miljon kronor. Valuta för detta fick vi en gång i form av —
”Knivsta”. Så postgeneralen Hörjel bör förstå...

Hur Knivsta upptäcktes

I valet och kvalet stod var ordförande
Carl-Hjalmar Bodman, när han tog
över klubban för ett antal år sedan. Vil
ken klubba, bandyns eller ishockeyns,
som han ansåg mest värdefull att sat
sa på, demonstrerade han på det här sät
tet för vår bygdefotograf, som erinrar
sig att hr ordföranden mumlade något
om att klubbor och alla grenar skulle
påräkna hans synnerliga stöd. Så har
det också blivit ― Carl-Hjalmar har
svårt att slita sig frän vära bandymat
cher, när de kolliderar med ishockeyn.

Hur det gick till att ”Knivsta” ham
nade i Djurgården har hans ”upptäcka
re” Thore Jansson berättat så här:
Omkring 1950-talet var jag ledare för
Djurgårdens reservlag och jobbade sam
tidigt på kungl. postverket. Där dök en
krullhårig kille upp och fick jobb. Grab
ben kom från Knivsta och snart fick
man höra att han kunde sparka fotboll.
Det visade han i postens korplag, där
vi spelade tillsammans.
Så småningom började jag lyssna med
honom, om han inte var intresserad att
spela i Djurgården. Jag hade haft mitt
finger med i spelet, då en del andra
värvningar genomförts, bl.a. Hinken
Holmberg, Arne Blomqvist och ”Saxen”
Eriksson. Jag räknade inte med att det
skulle vara särskilt svårt att snacka för
stånd med Knivsta genom att flott er
bjuda honom att få åka med på någon
av våra reservlagsmatcher.

Men det räckte inte som lockmedel.
Alltid kom det något emellan. Ibland
kom ett anbud från AIK emellan, ibland
var det något annat och så gick tiden
och Knivsta vände postverket ryggen.
Jag fortsatte att jaga honom, men hans
kompisar uppe i Knivsta hade övertygat
honom, att han inte hade någon chans
komma någon vart i Djurgården.
Till sist fick jag honom dock så långt
att han var beredd ställa upp i en vän
skapsmatch i början på april 1951 mot
Vasalunds A-lag på Skytteholms plan i
Solna. Han gjorde ett av våra mål och
avslöjade även i övrigt att han hade en
kanon i vänsterfoten. Han fortsatte med
ytterligare 8 matcher i reservlaget för
att sedan få chansen i stora laget. Där
slog han direkt.
Men det vet ju alla, så det kan räcka
med att berätta hur jag fick honom att
förstå sitt eget bästa och bli djurgår
dare, berättar värvare Thore Jansson.

Guld-Dju

ETT ÄREVARV runt Råsunda sedan
det allsvenska guldet säkrats 1964 ge
nom den straffspark, som Berndt An
dersson dundrade i mål i matchens sist
minuter mot Göteborgskamraterna. Nå
got guld blev det dock inte för målskytt
ten i och med att han inte gjort tillräck
ligt många matcher. Alltnog — här
springer guldmännen sitt ärevarv, från
vänster: Jan Karlsson, Hasse Nilsson
Lars ”Laban” Arnesson, Torsten Furu
krantz, Boris Johansson, Gösta ”Kniv
sta” Sandberg, Berndt Andersson, Arne
Arvidsson, Leif Eriksson, Hasse Karls
son och ”Tjalle” Mild.

Senaste (ej sista!) guldlaget i fotboll
Här är senaste årgången av ett allsvenskt guldlag i fotboll av modell Djurgården,
det som vann år 1966 och det som gjorde oss alla så lyckliga. Sedan har vi fått nöja
oss med medaljer av mindre valörer. Inte illa i och för sig, men nog skulle det smaka

med en guldfest snart igen.
▼▼▼

10
SM-titlar
i ishockey har Djurgår
den tagit under årens
lopp. Här en av våra
starkaste årgångar, den
som vann det allsvenska
guldet 1958, med från
vänster stående i bakre
linjen Lasse Björn, Rolle
Stoltz, Gösta ”Knivsta”
Sandberg, Arne Boman
(mest inhoppare), Sven
”Tumba”
Johansson,
Hasse Mild, Kalle Lilja,
Gösta ”Lill-Lulle” Jo
hansson och lagledaren
Johnne
Candelius;
i
främre raden: Stig Tvil
ling, Owe Malmberg,
Bertz Zetterberg, Yngve
Johansson,
Tommy
Björkman, Hasse Tvil
ling, Bengt ”Bingen”
Larsson och i civilklädd
paletå Yngve ”Rappan”
Carlsson.
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rgårdare är vi allesammans . . .
i sista matchen med 3—0. Utgångsläget

guldspelare till Sirius i Uppsala. Resten
samlade sig till kämpatag för att inte

var rätt tacksamt. Djurgården ledde med

åka ur allsvenskan. Varpå det blev

2 poäng före Norrköping, som visser

guld . . .

ligen hade chansen att med en 10—0-se

gör eller något åt det hållet gå förbi på

Här nederst i vänstra hörnet är laget
efter 3—O-segern mot Norrköping: från

bättre målskillnad, men Djurgården val
de att vinna med 3—0 och vinna med en
marginal på 4 poäng.

vänster stående: Gösta Knivsta Sand
berg, Inge ”Rödtoppen” Karlsson, Willy
Gummesson, Rolf Fransson (reserv),

om

Claes Cronqvist och Ronney Pettersson;
främre raden: Janne Öhman, Peder Pers

Senaste guldlaget 1966 slog Norrköping

Därmed

behövdes inget snack

straffsparkar och sådant. Vår guldseger

var desto mer renommerande eftersom

vårt mästarlag av årgång 1964 hade ut
satts för rovdrift och blivit av med fem

son, Conny Granqvist (som fick dela
guld med Leffe Eriksson), Kay Wiestål
och Sven Lindman.
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Våra yngsta puckare
SKÖT AIK I SANK
För att göra upptakten till det här året till något annat än det som kom att do
minera året innan, ett år då AIK vann alldeles för ofta över Djurgården, bestämde
sig vårt ishockeylag att ta i litet extra. Det skedde vid spelet om Ahearne cup. Det
räckte inte att Honken Holmqvist stod i AIK-målet och motade massor med skott.
Fick i alla fall släppa in 5 rökare, och därmed vann Djurgården med 5—3.
För att se hur detta kunde följas upp
på allra yngsta planet utrustade Djur
gårdarens redaktion en medarbetare med
tillstånd att i det s.k. pressläggnings
ögonblicket strömma in med en rapport.
Han kom med detta reportage:
Jag åkte till Enskede, där Djurgårdens
D l:a mötte AIK. De våra blixtstartade
och ledde snart med 2—0. Det kom
AIK:arna att tappa hakan och mål ef
ter mål dunkade sedan in bakom ”Hon
ken”. Inte den riktiga Honken förstås
men i alla fall en slags Honken. Så små
ningom slutade matchen med 7—2 för
Djurgården. Vårt försvar spelade litet
generöst och bjöd AIK på ett par tröst
mål. Visserligen fick försvaret skällning
efteråt för detta, men dom tyckte dom
gjort en god gärning.
☆

Isen var dålig och både puck och spe
lare fastnade på det skrovliga underla
get.
”Måste ha varit det, annars kan jag
inte förstå varför det gick så trögt för
dej,” sa’ en mamma till backen ”Micke”,
som var hennes son. Vi själva tyckte
grabben var både snabb och skjutkunnig,
men mammor kan sånt här bättre.
En av dessa tyckte:
En sån här match ska man vinna två
siffrigt ...
Tränaren Björn Magnell dundrade ock
så mot sin grabb och tyckte han skulle
kämpat ännu mera. Hårda föräldrar .. .
Men innerst var alla nöjda och belåt
na, både lagledare Roger ”Botte” Bothén
och materialaren Kurt Holmström. Inte
varje dag man klipper AIK med 7—2.
Här är namnen på segrarlaget:
Mats Holmström (målvaktsreserv:
Kjell Norling) — Mikael Almling, Mikael
Storfelt, Lars Linger — l:a kedja: Ro
land Nyman, Per Magnell, Hans Qvarn
ström — 2:a kedja: Nils Göran Eriks
son, Urmas Broberg, Lasse Nilsson —
3:e kedja: Håkan Bodman, Bo Lantz,
Pecka Kanga.
De 7 målen delades upp på: Bo Lantz
2, Hasse Qvarnström, Urmas Broberg,
Micke Almling, Roland Nyman och Per
Magnell var sitt. Alla lirarna bjuds på
skiva i form av var sina två korvar.

Så lämnade jag de lyckliga ”AIK-
dödarna” i D-Ettan och åkte till Kristi
neberg på noll-tid för att hinna se C-
ettans möte med — ja just AIK även
här. Massor med mammor och pappor
och annan expertis.
Men bara 1 domare på isen. D-ettans
matcher hade haft två domare. Det var
kanske för att man räknat med tvåsiff
rigt. När allt var över hade Djurgården
emellertid dragit plösen över Svarting
arna och vunnit med 2—0 sedan Ottar
Bergqvist och Dan Nyhlén skottat in
var sitt mål.
Hårda kritiker utanför rinken fanns
mest i mammorna, som tyckte så här:
spela snabbare, sätt emot hårdare, tryck
på, skjut isare, ut med pucken ur zon,
ut med domarn, inga slagskott, släpp
pucken i tid, blockera, ta i lite mer, job
ba, dra på ...
Inte lätt vara 10—12 år och veta att
man utanför rinken kräver att man ska
vara storspelare på en gång .. .
Då skulle grabbarna dock veta, att
deras mammor (och pappor också för
den delen) strålade av stolthet över sina
ungars talang och glömde att frysa i den
9-gradigt kalla kvällen.
Laget innehöll dessa spelare: Rolf
Perlskog (reservmålvakt: Åke Blomé)
— Thomas Eriksson, Paul Grage — Dan
Nyhlén, Gunnar Andersson — Tommy
Söderlund, Ottar Bergqvist, Stefan Lund
— Göran Karlsson, Klas Lenander, Kris
ter Sellman — Mikael Andersson, Mikael
Ekstedt.
☆
Efteråt kom biträdande lagledaren
smygande och viskade i vårt öra:
”Du redaktörn, skriv inte att grabben
var med för han är egentligen sjukskri

ven ...”

Redaktörn skyndade sig till trycke
riet för att hinna få med denna rapport,
innan Djurgårdaren gick i tryck. Mera
om de två lagens fortsatta händelser i
nästa nummer. Då ska någon mamma
få skriva . . .

Alle

Ishockey i tvä tabeller
1970-71
Grundserien

Djurgården (hemma):
— Brynäs
— Södertälje
— MoDo
— Timrå
— Umeå
— Skellefteå
— Heffners

—
—
—
—
—
—
—

0—7
4—1
2—2
4—4
4—1
8—3
7—1

borta:
Brynäs
Södertälje
MoDo
Timrå
Umeå
Skellefteå
Heffners

Brynäs
Södertälje
MoDo
Timrå
Djurgården
Umeå
Skellefteå
Heffners

5—6
2—5
2—1
3—5
4—7
6—3
3—3
14 13
14 8
14 8
14 7
14 6
14 3
14 2
14 2

0
3

2
3
3
1
1
1

1 128—39
3 62—48
4 68—46
4 54—55
5 54—49
10 55—79
11 48—98
11 36—91

26
19
18
17
15
7
5
5

Nedflyttningsserien

Djurgården (hemma):
— Umeå
— Heffners
— Skellefteå

1—5
7—3
6—1

borta:
— Umeå
— Heffners
— Skellefteå

5—1
6—1
2—1

Djurgården
Umeå
Heffners
Skellefteå

6
6
6
6

5
4
3
0

0
0
0
0

1
2
3
6

27—12 10
28—16 8
21—31 4
11—28 0

P. S.

Cobran tystad i finalen!
Sedan detta skrivits är att notera att
det även i fortsättningen gick fint för
vår D-etta, som nådde fram till final
mot Cobran. Djurgårdsgrabbarna gjor
de en blixtstart med 1—0, och när sedan
Matte Holmström var som självaste
”Honken” i målet hade Cobran inte myc
ket för sina framstötar. De försökte hug
ga till med gifttänderna men våra för
svarare högg tillbaka. Slutligen satte de
våra in en balja till och därmed hade
Djurgården vunnit denna final i S:t
Erikscupen med 2—0. Vackert, hela
gänget!
Om lagets generalstab sedan kunde
lära sig att göra bytena på rätt sätt hade
resultaten kommit ännu snabbare ...
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Bland 10 i topp är vi nr 9
I fotbollens allsvenska maratonlista
håller Göteborgskamraterna och AIK
alltjämt sina ledande positioner med
Helsingborg på visst avstånd på 3:e
plats. Eftersom både Göteborg (i div. II)
och Helsingborg (ända ner i div. III)
ligger illa till för att hålla undan är det
en tidsfråga, innan AIK tar befälet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

977
977
933
847
803
834
823
592
561
528
471
418
352
330
295
297
317
286
220
218

Djurgården med bara 25 säsonger i

allsvenskan bakom sig — AIK har 44 —•

finns på 9:e plats, vilket ju inte är så
illa. Det innebär alltså en plats bland
de 10 i topp.

Här är de 20 bästa inför starten i
1972 års allsvenska kapplöpning:
464
422
418
416
398
357
342
265
242
200
165
141
137
115
98
90
86
76
67
59

202
213
183
184
185
169
173
120
131
117
81
82
61
79
62
63
59
57
48
43

311
342
332
247
220
308
308
207
188
211
225
195
154
136
135
144
172
153
105
116

1940—1594

1130
1057
1019
1016
981
883
857
650
615
517
411
364
335
309
258
243
231
209
182
161

KUNGLIGT MEDLEMSKORT

Här är ett av Djurgårdens kungliga
medlemskort, det som utfärdades till
Prinsessan Désirée efter 1959 års guld
final mot Göteborgskamraterna (1—1
räckte för vårt guld). Vid halvtidskaffet
utbad sig prinsessan att få bli medlem i
samma klubb, som hennes storasyster
Birgitta redan tillhörde, och det var bara
för henne att skriva på övergångshand
lingar för att vi sedan skulle ge henne
det här medlemskortet. Kronprins Carl
Gustaf har vårt tredje kungliga med
lemskort.

VÅR UTRIKISKA SPALT
After dinner sit a while.
After supper walk a mile.

(Översättning kan fås genom ÖS).

Djurgårdens första allsvenska mästare i fotboll framträdde 1954—1955 och då såg laget ut som på den här planschen.
Stående från vänster hittar vi Berndt Hugo Andersson (i dag tränare i Halmstad), Hasse Tvilling (idrottsledare och
reklamman på Folksam), Karl-Erik ”Cacka’ 'Andersson (tillbakadragen i familjelivet), Jompa Eriksson (ungdomskon
sulent), Birger Eklund (tränare i Spånga), Gösta ”Knivsta” Sandberg; i främre raden: Rune Othberg (”Tisteln från ro
senön”, emigrerad norröver), Åke Olsson (internationell tandläkare), Arne Arvidsson (målvaktstränare för våra kron
prinsar), Ingvar ”Mysing” Pettersson (gästspel hos våra slocknade stjärnor) och Sigge ”Sluring” Parling (hemflyttad
till skogarna kring Forsbacka för att da och da stiga fram och dra på sig tröjan för gästspel i sedvanlig järnspisroll i
gamla VM-lag).
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Nr 1000 i ishockey

Historisk gestalt i Djurgårdens ishoc
keyliv är Lasse Björn, som vunnit flera
SM-titlar än någon annan svensk puc
kare. Av de tio mästerskap, som Djur
gården ståtar med, har Lasse Björn
medverkat till 9 — det rekordet lär inte
hotas i brådrasket. Numera jobbar Lasse
litet mer i skymundan och vakar över
ordningen i VIP-rummet på Johannes
hov. Liksom Arlanda håller sig med ett
sådant rum (VIP står för ”very impor
tant persons” = mycket betydelsefulla
personer) har Djurgården ett krypin,
dit diverse folk söker sig i pauserna för
att diskutera vad som hänt strax innan
på isen. Lasse Björns dotter bjuder på
ett glas öl och andra välvilliga ledare
ser till att det även blir en korvbit att
tugga på. Välkomna i VIP-rummet, sä
ger Lasse, men tillägger ”ordna först
entré-biljett hos Arne Palm!”

PRESS-STOPP!

Ishockeyn vill vara med igen...
När våra tryckpressar just dånat i gång och börjat producera detta nummer av
Djurgårdaren kommer två herrar från ishockeysektionen rusande i trapporna. Det
är Pelle Bergström och Arne Palm, och det märks att det är något viktigt de har att
säga. Arne blir först att hinna samla sig och ropar:

— Redaktörn, redaktörn .. .
— Ja, vad är’e frågan om ?
— Jo, redaktörn, har redaktörn hört
va — Herr Hanssons halta höna har haft
hisklig hosta hela halva hösten. Nä, vad
är det jag säger — det var inte någon
höna jag skulle berätta om. Nej, förlåt,
det gäller Djurgårdens ishockey.
— Ingen chans få med det i tidning
en. Pressarna rullar redan.
— Men stoppa dom för jisses. Här har
hänt saker. Dom måste komma med.
Vårt ishockeylag har kommit upp i slut
spelet och nu ligger vi faktiskt fint till
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även där efter de fyra första matcherna.
Efter att ha utstött denna önskan går
luften ur Arne Palm, och i stället rycker
Pelle Bergström in och säger så här:
— Jo, det har gått riktigt hyfsat. Näs
tan så man känner sig på väg till en ny
storhetsperiod. Bara en förlust i serie
starten mot Frölunda på bortaplan, se
dan segrar över Leksand och Södertälje
och 1—1 mot AIK i en match, som vi
hade grepp om ända till sista minuterna.
Annars hade vi legat ännu bättre till.
Få se om vi kan hitta formen igen när

Djurgårdens ishockeymål nr 1000 i
allsvenska sammanhang inträffade 1969
på Johanneshov. Vårt lag kunde redovi
sa för 999 fullträffar, då matchen mot
Bofors närmade sig sitt slut. Tumba var
omöjlig att få från isen vid spelarbyte
na eftersom han gärna ville bli den histo
riska 1000-mål-skytten. Men som regel
gick Tumbas skott bredvid. Till sist
tvingades Tumba lämna ifrån sig puc
ken i en passning till Leffe Skiöld, som
stod alldeles fri medan Tumba hade ett
par man hängande på sig. Bara för Leffe
att ånga vidare och slå in mål nr 1000.
Tumba fick nöja sig med att ha gjort
3 av Djurgårdens 10 mål i den här mat
chen mot Bofors (10—1).
RINKENS RIDDARE

Av Dagens Nyheter skänkt hederspris,
som tilldelas spelare i div. I, som visar
ett föredömligt uppträdande i förening
med god effektivitet och kamratanda.
1963—64 Sven Tumba

1965—66 Roland Stoltz
slutspelet kör i gång igen efter olym
piska spelen i Sapporo.
Men försök få med en rad om läget
just nu. Vi har ju fått ett ishockeylag att
tro på. Rolle Stoltz och Walle Zabrod
sky har verkligen blandat och gett efter
så kloka linjer, att hela gänget lyft sig
i håret och vållat oreda i ishockeyvärl
den, där man börjat se oss över axeln på
senare år. Nu är vi tillbaka. Skriv några
rader, stoppa pressarna, säger Pelle och
sticker den här serietabellen i våra hän
der.

En tabell, som visar vad som hänt i
första akten av slutspelet 1972:

SM-SLUTSPELET
Leksand
Timrå
Brynäs
Djurgården
Frölunda
Södertälje
AIK
Färjestad

4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
2
2
1
1
0

0
0
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
2
2
2
4

16—11
18—14
16—10
12—12
15—12
17—17
7—12
7—20

6
6
5
5
4
3
3
0

Skön läsning för oss, som bevittnade
hur Djurgården tidigare gick på minor
mot ryssarna från Spartak (15—4 i
baken) och mot Södertälje i grundserien
(7—1 i baken) — matcher, som inte gav
mycket hopp om en ljus framtid. Och så
började det hända saker och ting i slut
spelet. Man tackar och återkommer i
nästa nummer ...

En blårandig mygga
Förr i tiden fanns det något som het
te ”mygg-kedjan” i ishockey. Den svär
made i Skellefteå. Och blev riksbekant
för sin förmåga att snurra upp mot
ståndarförsvaren och att då och då stic
ka till med ett mål. Mest berömd i trion:
”Garvis” Mätää, som nu är ensam myg
ga i Södertälje. Sedan kom Modo-ked
jan med Björn Palmquist i spetsen. Känd
för sin förmåga att spela radar och ock
så var omöjlig att stoppa. Av dessa ra
dargubbar har Björn Palmquist överlevt
bäst. Han är vår ende landslagsman just
nu i sällskap med Stig Larsson.

Sedan kom AIK:s kycklingkedja med
”Ankan” Parmström som bästa tillgång.
Klart att en kycklingkedja som leddes av
en anka måste spricka. Nu är alla kyck
lingar för länge sedan förvandlade till
broilers.

I år har Djurgården begåvats med en
mygga. Låt oss presentera Claes-Göran
Wallin, som i fjol spelade i Almtuna och
i det gänget var uppe och kvalade till
allsvenskan. När Almtuna sprack på
kuppen, gick Claes-Göran ”Myggan”
Wallin till Djurgården. Dessförinnan ha
de han hunnit spela i juniorlandslaget
och där utnämnts till lagets bäste spe
lare. En ny Nisse Nilsson, tyckte lagleda
ren Bosse Tovland.
Alltid farligt att bli ”utnämnd” till att
bli ett stort namns övertagare. Få se vad
säsongen skall ge för slutbetyg någon
gång i april 1972.
Claes-Göran lärde sig ishockey av pap
pa Bosse, som spolade upp en isbana på
tomten, snörde på skridskorna och lärde
sonen att hantera klubba och puck. Då
lärde jag också namn som Stöveln, Tum
ba och Nisse Nilsson, som blev mina
idoler, erkänner Claes-Göran. Han kom
omsider in i Almtunas pojklag, blev som
15-åring upphöjd i A-laget, mognade
under 4 år, hamnade i Djurgården och
skall nu bli en ny Nisse Nilsson. Säger
dom som begriper sånt där.

”Myggan” Wallin är en tung mygga,
väger nära 80 kilo och är 178 lång, vilket
ju är ovanliga mått för myggor. Han
är målhungrig, vräker sig in över mot
ståndarnas blå linje och trycker på.
Killen kan bli bra, lovar Rolle Stoltz.

"Munk" blir bas i DIF
Efter 20 år fick Djurgården en ny bas
för sin ishockeyskuta. Arne Grunander
steg således av båten och där har i stäl
let en advokat mönstrat på. Det rör sig

Nya given hos puckarna
Tre Kronors tränare tror på Djurgården
Tre Kronor har fått en ny ishockeytränare ovanpå fjolårets bråk vid VM i Schweiz.
Det var då Helge Berglund tog livet av generalstaben kring laget. I vanliga fall
brukar ju Helge gå in i omklädningsrummet och skrämma spelarna till halvt van
vett genom att ”sjunga” för dem. Den här gången lancerade Helge en annan metod
och sågade av lagledningen. ”Betalda drängar” var hans omdöme om Arne Ström
berg & Co och med det betyget exploderade hela tillvaron ...
Sedan dess har det lugnat ner sig. De betalda drängarna är tagna till nåder i viss
utsträckning. Egentligen var det bara tränarna Arne Strömberg och Des Moroney,
som föredrog att stå för sitt ord att ”aldrig mera Tre Kronor”. Nu har Tre Kronor
begåvats med en ny, kanadensisk tränare vid namn Bill Harris, som får betydligt
mer betalt än vad som tillsammans drabbade ”de betalda drängarna”. Man önskar
Harris lycka i sitt svåra värv.
Han har redan placerat sina landsmän, ”kanadickerna”, på jorden. ”Dom är inte
alls så fruktansvärda, som ni svenskar tycks ha gjort dom till”, säger han och fort
sätter så här:
— Jag har i 14 år spelat i proffsligan NHL. Varit helprofessionell och är det även
som tränare (den dyraste tränarsatsning som gjorts i Sveriges idrott!). Jag ser på
spelarna rent professionellt. Ämnar sköta Tre Kronor på samma sätt som jag skulle
matchat ett lag i NHL. Tackar en man ja till VM eller OS får han finna sig i hårda
krav. Inte minst disciplinmässigt. Jag ämnar inte sätta upp några förhållningsregler,
utan litar på det ömsesidiga förtroendet. Kalla det gärna frihet under ansvar.
FOSTRAS TILL ATT HÄLLA MASKEN
När det gäller viljan att vinna och den påtagligt tuffa kanadensiska attityden i
rinken är det något vi lär oss från barnsben. Det ligger i vår uppfostran — sedan
generationer.
Mina söner Billy och Bobby spelar ishockey annorlunda. Billy gillar spelet som en
lek. Bobby däremot har redan den heta vinnarglöden. Han hatar om hans pojklag får
stryk. Då är allt förstört. Ungefär så upplevde jag det själv åren i NHL.
—Kanadensare som är över i Europa anklagar ofta t.ex. svenskar för rädsla i
rinken. Är våra grabbar räddare ?
— Nej, inte i grund och botten. Men i Kanada får vi lära oss något väsentligt innan
vi stiger in i rinken: Håll masken! Absolut inte visa någon rädsla! Attackeras man
för en fight får man aldrig stiga undan. Det är krav nummer ett.
Men fighterna i NHL urartar sällan. Antagonisterna kastar klubborna och
handskarna och brottas en stund, sedan kommer domare och lagkamrater och ord
nar upp det. Det är showstunder för publiken.
Maskhållningen — att gömma sin rädsla — får Harris att förklara sig mer ingå
ende:
— En sak är säker: alla spelare, hur tuffa och stora dom än ser ut, är rädda. Mer
eller mindre. Men i rinken psykar man sig själv till attityden ”icke rädd”.
Jag kan ta flera exempel på s.k. tuffingar i NHL som innerst inne fruktat mat
cherna. Nöjer mej med ett: målvaken Glenn Hall, en av de stora. Han kräks före
alla matcher. Av spänning och — rädsla. ”Ska pucken träffa mej i ansiktet?” En
sån fråga surrar alltid i hans huvud innan han ska kliva in och mota puckarna.
Så Harris kanske lär ut den kanadensiska konsten att hålla borta rädslan — ytligt
i alla fall — i fräna kamper.
Jag har sett Djurgården i flera matcher och jag tycker att era spelare är inne på
rätt linje. Kan bli ett mästarlag så småningom. Mest tror jag på Björn Palmquist och
Stig Larsson, två framåtbetonade typer, som inte är rädda för något eller någon.
Och vad finns det att vara rädd för? Domarna får skydda spelarna för överfall.

om Nils Munck af Rosenschöld, som gi
vetvis döpts om till ”Munken” och vars
förflutna än så länge inte satt några
spår efter sig i hockeyvärlden. Där är
han alltså ett oskrivet kort. Han är 36
år och stockholmare med studentexa

men avlagd i Östra real. Idrottsliga me
riter: en smula pingis.
Vid sin sida i Djurgårdens ishockey
styre har ”Munken” fått flera bisittare
med Pelle Bergström, Tre Kronors förre
lagledare, i spetsen.
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Hedersmärkets innehavare 1965—71
Djurgårdens hedersmärke är ett eftertraktat märke genom att kraven är stora på

den, som skall kunna få det. Förutsättning är till att börja med att ha i minst 10
år varit medlem och under alla dessa år alltså ha betalt sin medlemsavgift. Men
givetvis räcker inte detta, ty då skulle snart sagt alla våra medlemmar med 10 års

”tjänst” vara berättigade att erhålla märket. Nej, det mer väsentliga är vad veder
börande aspirant på märket uträttat som aktiv på tävlingsbanan eller som ledare på
olika poster inom föreningen.
Här en förteckning över dem, som se
dan 1965 tilldelats hedersmärket:
1965:
Carl-Hjalmar Bodman (ÖS)
Kaj Boman (handboll)
Gunnar Dahlfors (ÖS)
Börje Gundberg (bowling)
Irene Hellström (damidrott)
Olle Hellström (fotboll)
1966:
Kerstin Ahlqvist (slalom)
Agneta Almqvist (damidrott)
Siv Aronsson, (konståkning)
Rolf Asp (ishockey)
Tommy Björkman (ishockey)
Gösta Ericsson (bowling)
Åke Erixon (ÖS)
Ingrid Gruvlund (damer)
Bert Hanson (bowling)
Lill-Byss Hansson (orientering)
Gunnar Hedberg (orientering)
Arvid Kjällström (hustomte)
Olof Lindsjöö (bordtennis)
Owe Malmberg (ishockey)
Leif Markusson (ishockey)
Sten Nilsson (bowling)
Lars-Eric Pettersson (slalom)
Eddie Wingren (ishockey)

1967:
Tommy Björkman (ishockey)
Bertil Johansson (bowling)
Åke Karlsson (bandy)
Per Lindberg (bandy, fotboll)
Gustav Malmberg (bowling)
Ernst Meyer (bowling)
Ernst Nilsson (ÖS)
Rolf Theblin (ÖS)
Sigge Törnqvist (fotboll)
Eddie Wingren (ishockey)
Gustaf Zetterlund (bowling)

1968:
Eric Barck (fotboll)
Kjell Claesson (brottning)
Hans Fristedt (fotboll)
Ingemar Johansson (boxning)
Kirsten Johansson (damidrott)
Georg Karlsson (fotboll)
Antal Laszlo (brottning)
Gunnar Lindbergh (bowling)
Eric T. Lindström (bordtennis)
Sven Lindholm (bowling)

Arne Palm (ishockey)
Lars-Erik Pettersson (brottning)
Ronney Pettersson (fotboll)
1969:
Sten Berglund (boxning)
Signhild Carlson (boxning)
Gunnar Dyvik (Supporterklubben)
Roger Höglund (boxning)
Björn Jonsson (fotboll)
Rolf Lagerbäck (curling)
Bengt Lindbergh (bowling)
Elis Lundqvist (bowling)
Carl-Axel Palm (boxning)
Carl-Gunnar Palm (boxning)
Carl-Åke Palm (boxning)
Hans Strömdahl (curling)
Jan Westling (boxning)
Bengt Öhrman (curling)

1970 och 1971 års märkesmän återfinnes
bland övriga utmärkelser sid. 68 och 69.

DAGS FÖR
FOTBOLL-JUBILEUM
”Årets match” kallas det alltid när
AIK och Djurgården möts i allsvensk
fotboll. Sammanlagt har dessa arvfien
deuppgörelser nu nått siffran 49, vilket
innebär att det blir stor jubileumsföre
ställning, när vi härnäst möts på Råsun
da.
AIK har vunnit de flesta av de 49 der
byna fram till i dag — skulle alltså pas
sa oss alldeles utmärkt att vinna match
nr 50. Får man be om litet extra kämpa
tag?
Här är resultaten av tvillingklubbar
nas allsvenska möten (Djurgårdens siff
ror först):
1927—28: 1—2, 3—3. 1936—37: 1—4,
1—2. 1945—46: 1—3, 1—3. 1946—47: 0
—5, 0—2. 1947—48: 1—1, 1—3. 1949—
50: 1—2, 1—1. 1950—51: 1—1, 2—1.
1952—53: 0—0, 1—2. 1953—54: 0—0, 2
—3. 1954—55: 1—0, 0—2. 1955—56: 1
—3, 2—1. 1956—57: 1—2, 2—1. 1957—
58: 1—1, 1—1, 0—0. 1959: 1—1, 4—2.
1960: 2—1, 2—0. 1963: 1—1, 3—1. 1964:
0—0, 3—0. 1965: 0—1, 2—2. 1966: 1—
0, 0—1. 1967: 0—0, 1—1. 1968: 4—0, 2
—0.

Möte vid Djurgårdsstenen
Det här är Djurgårdens klubbmärke i
blått, gult och rött. Alla, som bär det,
får ställa upp vid vår födelsedagsfest
den 12 mars varje år. Även i år samlas
vi vid Djurgårdsstenen på Skansen. Det
hör till traditionerna numera för alla
djurgårdare. Någon mer kallelse behövs
alltså inte. De som en gång varit med
där uppe på Skansen kommer alltid till
baka.
Efter en liten minnesstund runt Djur
gårdsstenen tågar vi i facklors sken till
Stadion för att äta en bit mat och dric
ka ett glas i trivsamt sällskap med var
ann. Och pratar sedan Djurgårdsminnen
för hela slanten. Ja, en liten slant kostar
det att vara med på Stadion.
Eftersom i år den 12 mars infaller på
en söndag och många av oss kanske inte
finns i stan förskjuts datum en dag. Vi
träffas alltså måndagen den 13 mars kl.
19.00 på Skansen. Vill du vara säker om
att få vara med om festen på Stadion,
så är det klokt att ringa och anmäla dig
veckan före, dock senast den 8 mars, och
anteckna dig på en lista hos kanslisten
Sture Danielsson.
Välkomna på födelsedagsträffen allt
så!

P. s.

Pingis mot allsvenskan
Det går bättre och bättre för vårt
pingisgäng i div. II norra, och som ställ
ningen är vid pressläggningen av detta
nummer av Djurgårdaren luktar det all
svenska möjligheter.
Detta framgår närmare vid ett studi
um av denna poängtabell. Men först
skall det handla om kval,
Div. II norra
14 12 1 1
Djurgården
9 0 5
Uppsala Stud. 14
14
7 3 4
Solna BTK
14
BTK Urnan
7 1 6

81—29
64—52
66—53
67—62

25
18
17
15

2 6
3 8
2 9
2 10

61—61
50—70
44—76
51—76

14
9
8
6

Luleå SK
Avesta BTK
IFK Gävle
Ppps. Östra

14
14
14
14

6
3
3
2
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Trea i maraton-ishockey
Bland 60 klubbar, som spelat allsvensk
ishockey under tidernas lopp, leder Sö
dertälje SK med AIK och Djurgården
närmast efter. På 60:e plats, absolut
sista, hittar man — utan att använda
förstoringsglas — Karlstads-Göta med
noll poäng. Det blev bara en säsong för
1 Södertälje SK.............................
2 AIK ..............................................
3 Djurgårdens IF .........................
4 Leksands IF...............................
5 Hammarby IF ...........................
6 Brynäs IF....................................
7 Västerås IK ...............................
8 V:a Frölunda IF.......................
9 IK Göta........................................
10' Timrå IK ..................................
11 Gävle GIK .................................
12 Skellefteå AIK .........................
13 MoDo AIK ...........................
14 Mora IK........................................

dessa värmlänningar (och röda bandy
tomtar), som så småningom skulle er
sättas av betydligt mer ishockeykunniga
Färjestads BK.
Efter 1971 (med grundserie och all
ting) är ställningen bland de stora lagen
den här:

37
32
24
22
27
15
20
12
22
16
17
14
12
18

298
252
228
197
193
154
129
128
112
111
110
107
98
85

58
47
24
32
36
14
18
14
34
35
26
26
21
32

123
118
80
83
96
66
140
54
100
106
66
80
77
128

654
551
480
426
422
322
276
270
258
257
246
240
217
202

Inte så dyra i drift. . .

Det var billigare att spela ishockey förr och framför allt kostade det inte så mycket
att utrusta ett ishockeylag som det gör nu, då varje spelare har en utrustning på
sig med ett inköpspris av ungefär en 1000-lapp. Och inte heller behövde 20—25
spelare rustas upp förr i tiden. Det räckte med en liten skara.
Ett helt lag av ”modell äldre” bestod som vår historiska bild visar av blott 7
spelare. Ingen avbytare. Man körde tills man stupade. Eller tills motståndarna låg
på rygg och bad om nåd...
Så här såg ett av våra lag ut i samband med att ishockeyn började sitt genombrott,
från vänster: Hasse Redvall, Begnt ”Munko” Lindbergh, Walle Söderman, Affe
Axberg (senare i AIK, nu i ishockeyns domarekommitté), ”Bullen” Nordmark, Affe
Skjöld och Erik ”Tattarn” Lindgren (den senare vår första ”stora grabb” i ishockey).
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Den stilfulle lättviktsboxaren Gustaf
Bergman har gått ur tiden.
Han erövrade SM i lättvikt år 1922 och
år 1923, var landskampsrepresentant i
Sveriges första landskamp mot Dan
mark 1923 och deltog som fjäderviktare i
Parisolympiaden 1924.
Sverige ställde upp med 5 man varav
3 st. var Djurgårdare, Oscar Andrén,
Harry Wolff och Gunnar Berggren.
Här en liten minnesbild av Gurra på
en av våra resor tillsammans — Olym
piaresan. Gurra som i vanliga fall hade
svårt att klara lättvikt pressade efter
hårdträning ner sej i fjädervikt.
Resan till Paris efter ånglok i juli må
nads högsommarvärme blev gruvlig. Vi
fick inte dricka något för vikten måste
hållas. Törsten fick vi släcka så gott det
gick genom att då och då suga saften
ur en varm apelsinhalva, strängt ranso
nerat av vår engelske tränare Arthur
Ireland. Det blev ju inte bättre av att vi
som resesällskap hade cykeltruppen Rag
ge Malm, Orsa-Bohlin, Gunnar Sköld
m.fl. vilka gladeligen och ideligen släck
te törsten med läsk och glass. Vi fick
be dom gå över i en annan kupé för att
slippa se på eländet.
När vi efter två dygns resa anlände
till Paris på nattkröken, blivit installe
rade på vårt hotell, vridit ur våra ge
nomsvettiga, genomsotiga skjortor och
duschat kom Ireland med en flaska ri
cinolja för att rensa ur oss all den
olämpliga tågmaten under resan över
kontinenten. Gurra var så törstig att han
begärligt drack en matsked av den äck
liga oljan och bad om en till men när
han sedan ställde sej och slickade ske
den då vände det sej i magen på oss
övriga så vi behövde faktiskt ingen ri
cinolja.
När Gurra tog sej vatten över huvudet
Vår tränare Ireland vakade som en
hök över oss så att vi inte drack mer än
de snålt utmätta droppar han med tve
kan tillät oss ibland. Men på något vis
måste vi få svalka oss i det glödheta
Paris så vi fick en dag besöka ett fri
luftsbad i Seinen där vattnet var så
tjockt och smutsigt att det ansågs ute
slutet att någon av oss skulle försöka
dricka av det eller riskera en kallsup.
Gurra som även var en skicklig svikt
hoppare dök ner i sumpen med en och
en halv volt med skruv, kom efter en
god stund upp till ytan belåtet tuggan
de och sa: ”Inte så tokigt om man tug
gar drickat ordentligt”.
Efter någon dag höll generalkonsul
Petri en stor fest för alla svenska olym

Guldmedaljörer under 15 år
Under årens lopp har många av våra medlemmar belönats med olika utmärkelser.
Här ett litet axplock bland de under senaste perioderna vid bl.a. 65-års-, 70-års-, 75-

års- och 80-årsjubiléerna utdelade förtjänstmedaljerna i guld:
1956:

Sigvard Bergh,
Arne Grunander,
Karl Liliequist,
Karl Lundberg.
1959:
Lars Björn
Sigge Parling
Gösta Sandberg
Sven Tumba Johansson
1960:
Åke Dunér
Arne Malmgren
Karl-Erik Nordlund
Ingvar Norén
Lennart Öberg

1961:
Gösta Andersson
Gunnar Lundqvist
Hilding Lövdahl
Gunnar Rinman
Harry Rosin
Birger Sandberg
Edvin Vesterby

1965
Arne Arvidsson
1966:
Bertil Anér,
Hugo Caneman,
Filip Carlsson,
Gösta Dahlberg,
Anna Dettner,

piadeltagare i det magnifika Hotel Con
tinental.
Vi svenska boxare med vår ledare
Glokar Well i spetsen hade av någon an
ledning kommit c:a en timme för tidigt,
men vi hoppade gladeligt in i all elegan
sen, vräkte oss i de fina sofforna och be
undrade oss i de stora speglarna. Gurra
var som vanligt frejdig och trakterade
ett piano tills — o ve och fasa — en
massa herrar i frack och ordnar och da
mer i stor toalett anlände. Vi boxargrab
bar i våra vanliga ”svidar” kände oss
mycket enkla så vi försökte gömma oss
bakom varandra men när prins Gustaf
Adolf, generalkonsul Petri och general
Viktor Balck stegade fram till vår för
skrämda hop och vi blivit presenterade
för dem och de välvilligt hörde sej för
om våra chanser m.m. så försvann blyg
heten och vi kände oss hemma i gänget.
Att Gurra på Frankrikes nationaldag
den 14 juli flitigast av oss tränade sitt
fotarbete i den allmänna dansen på alla
boulevarder var självklart och att se
och höra honom ”spika English” eller
”parlera Francaise” med ivriga gester
var ofattbart. Hans nonsensramsor till
sammans med armviftningar, gester och
mimik stod då helt i klass med Yngve
Gamlins språkparodier.
Gurra hade en högt utvecklad känsla
för olika språkmelodier och språkrytm
samt en sann humor som bottnade i djupt
allvar. En uppfriskande galghumor som
kom den törstigaste att glömma sin
törst.
Så minns jag den glade Djurgårda
ren-Olympiakamraten.
Harry Wolff

Aina Ekvall,
Stig Hammar,
Åke Karlsson,
Björn Lindgren,
Lars Lindgren,
Bengt Lundbäck,
Nils Lundin,
Berndt Nylund,
Elvir Westman.

Jo då, Djurgården ordnar allt,
men medlemsavgiften måste du
själv betala!

1968:
Bo Hedvall

17 HÄSTSKOR I SILVER

1969:
Helge Öberg
1971:
Carl Gustaf Swanberg
Thore Starck

Namnen bakom
fotbollsguldet
Årgång 1955:

Arne Arvidsson — Åke Olsson, Ing
var ”Mysing” Petersson — Rune Othberg,
Karl-Erik ”Cacka” Andersson, Sigge
”Järnspis” Parling — Berndt ”Hugge”
Andersson, Hasse Tvilling, John ”Jom
pa” Eriksson, Birger Eklund, Gösta
”Knivsta” Sandberg.
Årgång 1959:

Arne Arvidsson — Stig Gustafsson,
Hans ”Tjalle” Mild — Olle ”Lill-Lappen”
Hellström, Lasse Broström, Sigge ”Slu
ring” Parling — Sven ”Tumba” Johans
son, Hasse Karlsson, John ”Jompa”
Eriksson, Birger Eklund, Gösta ”Kniv
sta” Sandberg.

Årgång 1964:

Arne Arvidsson — Jan Karlsson, Tor
sten Furukrantz, Lars ”Laban” Arnes
son — Olle ”Lill-Lappen” Hellström,
Hans ”Tjalle” Mild, Gösta ”Knivsta”
Sandberg — Peder Persson, Leif Eriks
son, Hans Nilsson, Boris Johansson.
Årgång 1966:

Ronney Pettersson — Inge Karlsson,
Willy Gummesson, Claes Cronqvist —
Jan-Erik Sjöberg, Gösta ”Knivsta”
Sandberg — Jan Öhman, Peder Persson,
Conny Granqvist, Kay Wiestål och Sven
Lindman.

Den häromåret instiftade utmärkelsen
i form av en försilvrad hästsko (till min
net av invigningen av Djurgårdsbron, läs
bakgrunden i förra Djurgårdaren!) har
nu delats ut till ett 15-tal medlemmar of
tast i samband med deras jämna födelse
dagar. Här de mest prominenta hos vårt
hästskofolk:

nr 1 till Birger ”Farsan” Sandberg
på hans 50-årsdag
nr 2 Sven Bergman (bandy) 50 år
nr 4 Arvid Kjällström (hustomte)
60 år
nr 5 Thore Starck (boxning) 50 år
nr 6 Ingvar Norén (revisor m.m.)
60 år
nr 10 Bo Hedvall (ÖS)
nr 11 Aina Ekvall (damidrott) 60 år
nr 12 Bengt Schelin (Stockholms
Idrottsförvaltning) 50 år
nr 13 Bertil Nocke Nordenskjöld 80
år
nr 14 Karl Fagerstedt (bordtennis)
50 år
nr 15 Bertil Ferséus (bordtennis) 50
år
nr 16 Kurt Hammargren (boxning)
50 år
nr 17 Karl Modin (slitvarg) 50 år

FILOSOFI VID MATCHEN
Hört vid en knattematch i fotboll:
Två unga åskådare, yngre än knattar
na, tittar på varandra och så utspinner
sig det här samtalet:
— Du, hur gammal e’ru ?
— Vet inte.
— Vet du inte, du vet väl hur gammal
du e?
— Nä, jag vet inte. Kanske tre eller
fyra år.
— Tycker du om tjejer ?
— Usch nä.
— Då e’ru tre.
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Fåra mesta mästare

Ingen ny Lill-Einar...

Djurgårdens ”meste mästare” vad gäller SM-tecken är två man, Lill-Einar Ols
son och Edvin Vesterby. Lill-Einar var suverän i backhoppning, längdlöpning och
budkavle men kunde också sina stycken i fotboll. Edvin har nöjt sig med att hålla
till på brottarmattorna, där han tagit sina 16 titlar. Ovanpå det blev det också
olympiskt silver.
Djurgården har vunnit massor med SM och att räkna upp alla våra mästare
skulle kräva ett par tre sidor. Vi nöjer oss i detta sammanhang med att redovisa de
djurgårdare, som plockat åt sig minst 5 SM-titlar.

Här redovisas de 25 ledande SM-män
nen, bland vilke som synes smugit sig
med en och annan flicka:

Einar Olsson, skidor och fotboll
Edvin Vesterby, brottning
Elisabeth Thorsson, bordtennis
Björne Mellström, bordtennis
Gösta Knivsta Sandberg, fotboll,
ishockey
Lars Björn, ishockey
Sven Tumba, ishockey och fotboll
Yngve Johansson, ishockey
Stig Tvilling, ishockey
Hans Mild, fotboll, ishockey
Ove Malmberg, ishockey
Gösta Lill-Lulle Johansson,
ishockey
Hans Tvilling, fotboll, ishockey
Melker Säwensten, fotboll, bandy
Ragnar Wicksell, fotboll, bandy
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16 SM
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Algot Hugo Nilsson, skidor
Britt Elfving, konståkning
Inga Gentzel, fri idrott
Kathinka Frisk, slalom
Einar Karlsson, brottning
Holger Schön, skidor
Georg Nilsson, brottning
Olle Tandberg, boxning

5
5
5
5
5
5
5
5

„
„
„
„
„
„
„
„

Silver i konståk
Medan Sverige skickat en skånsk
konståkarflicka utan medalj chanser till
olympiska spelen i Sapporo har verk
samheten fortsatt på svenska isar med
bl.a. SM för juniorer i Örebro. Här var
Djurgården med och ryckte åt sig en
silvermedalj genom Lena Wahlberg.
Grattis Lena. Nästa gång blir det guld!

Vart har våra backhoppare tagit vä
gen? Var är ättlingarna till Lill-Einar
Olsson och våra andra stora män från
forna tider? Man gjorde sig dessa frå
gor, när man tittade i prislistorna från
DM på nya året 1972. Där räknade man
med att återfinna Tommie Karlsson, som
blev svensk mästare häromåret och där
med omslagspojke på ”Djurgårdaren”.
Nu var han ju i alla fall uppe och kva
lade för att bli olympisk hoppare i Sap
poro, och då skulle väl en DM-titel bara
vara en munsbit för honom. Tyckte man.
Men ack — man hittade honom bara på
en andra plats i en prislista, som för
övrigt bara bestod av Skade och En
skede. Det var första dagens prislista.
I andra dagens lista, då det var fråga
om oldboys och ungdomar av alla de
slag, hoppades vi hitta desto flera djur
gårdare. Inte ens med förstoringsglas
kunde vi dock återfinna några sådana
bland de placeringar, som var värda att
återgivas. Håller vi på att försvinna ur
backhopparvärlden eller var det bara
en tillfällighet? Eller satsar vi bara på
Vasaloppet numera?

HAR

FRUSIT

MEST

Vår bandyskuta har under årens lopp
varit ute i många svåra seglatser men
trots stormbyar och höga vågsvall har
den nekat att gå under med man och
allt. Inför det här året skaffade man
fram nytt folk både i befälsställning och
bland manskapet och så tog man var
andra i händerna på att även om det
skulle bli dåligt med hyra, traktamen
ten och dylikt hålla ihop och visa att det
går att med kämpatag låta Djurgårdens
bandyklubbor tala sitt eget språk.
Det gick också hyggligt i upptakten
och därmed kunde Sven Bergman vid
något enstaka tillfälle ge beröm åt sin
besättning. Annars har han mest enk
lare skällning att bjuda på för att het
sa upp lirarna till att ta i ännu mera . . .
Märklig figur förresten, denne Svenne
Bergman, som hoppade in som lagledare
1957 efter Oscar Eklund och som sedan
dess alltid troget stått på isen iklädd
lågskor, paletå och mjuk jägarhatt. Ing
en kan ha frusit mer än han, men själv
säger han sig aldrig ha lidit av sibirisk
kyla och inte heller blivit förkyld av att
lunka omkring på isen. Normalt skulle
han emellertid vara Djurgårdens mest
djupfrysta medlem. Nu har han fått sin
egen grabb Tommy att titta på under
matcherna. Även grabben får sin skopa
ovett då och då.
Ekonomiskt sliter hela sektionen hårt.
Man kokar varm saft på Stadion, innan
man åker till matcherna i bilar, sam de
egna medlemmarna ställer till förfogan
de. Den varma saften är sedan allt man
får innanför västen i halvtidspausen.
Varje krona måste det sparas på. Man
har skaffat en skridskoslip — för all del
med hjälp av huvudkassan — och räk
nar med att tjäna in den redan första
säsongen.
Gärna skulle man vilja utlova en lju
sare ekonomisk framtid för bandyn, men
det vet ju alla att de korta klubbornas
sport har svårt att få publik till sina
matcher. Men en gång kanske det blir
inbyggda hallar . . .

Bredare i fotboll av årgång 1915

Bredare ränder hade vårt fotbollslag förr i tiden, men även i den skruden gick
det att bli svenska mästare. Så här såg mästarna av årgång 1915 ut i Djurgårdens
dåvarande dress efter finalsegern med 4―1 över Örgryte. Från vänster stående
återfinnes på detta historiska foto: Bertil ”Nocke” Nordenskjöld, Melcher Johans
son (Säwensten), Götrik ”Putte” Frykman, Ragge Wicksell, Vicke Jansson; främ
re raden: ”Gotte” Johansson, Lill-Einar Olsson, Kalle Schlaf, Sten ”Knata” Sö
derberg, Calle Karlstrand; sittande längst fram med von Rosenska pokalen i
knät målvakten Calle Runn.

BÄSTE MAN PÅ PLAN
För att ge extra stimulans åt de spe
lare, som får vara med och kämpa i det
s.k. arvfiendederbyt i allsvenskan mel
lan Djurgården och AIK, satte Dagens
Nyheter för några år sedan upp ett som
det snart skulle visa sig mycket attrak
tivt pris. Det skulle tillfalla ”bäste man
på plan” och det bidrog också till att
alla derbylirarna lade på ett kol extra.
I allmänhet har detta pris av en jury
placerats i händerna på en spelare på
den segrande sidan. Tittar man därför
på raden av pokalvinnare är det lätt att

Korta notiser
Ur vår korrespondens läser vi detta
brev från den 6 maj 1914.
Av Djurgårdens Idrottsförening hava
vi denna dag till låns emottagit:
Gustaf Vasa-stoden (värde kr. 700:—),
Konung Oscar den II:s pokal (kr.
500:—), Prins Wilhelms pokal (kr.
500:—) och Clarence von Rosens vand
ringspris (kr. 800:—) i och för expo
nerande i Malmö vid Baltiska utställ
ningen därstädes 15 Maj—30 September
och ikläda vi oss allt ansvar härför samt

förbinda oss härmed att efter utställ
ningens slut återställa nyssnämnda pri
ser i dess ursprungliga skick.
För Baltiska
idrottsutställningens
skidafdelning
Erik Frestadius

(Av detta lär vi oss vad den tidens
prisvärde var på dessa dyrgripar. Finns
bucklorna heller inte kvar i vår monter
— vi ska strax gå och titta — finns de
förmodligen kvar i Malmö . ..)

räkna ut att Djurgården vunnit de flesta
derbyna från det år, som denna pokal
debuterade i arvfiendefotbollen i Stock
holm.
Senaste vinnaren hette Tommy Berg
gren, ”Balloh” kallad och vänsterback
i Djurgården och det skedde faktiskt i
en match, som AIK vann. Men Djur
gårdsbacken hade dominerat med så op
timistiskt spel, att juryn — och även
Åby-Ericson! — föll för friskusen ”Bal
loh”.
Två pokaler delas ut varje år, efter
som det är två derbyn mellan AIK—
Djurgården varje år. Här är vinnarna:

1968: Stig Särna Åkerström, Djurgår
den
Jan ”Lillen” Svensson, Djurgår
den
1969: Kurre Andersson, AIK
Dan Brzokoupil, Djurgården
1970: Hasse Nilsson, Djurgården
Owe Ohlsson, AIK
1971: Dag Szepanski, AIK
Tommy Berggren, Djurgården

Vem tar nästa DN-pokal i rent silver?
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Han ville bli ständig medlem ...
Under mina många vidsträckta resor runt jordklotet hamnade jag en gång i —
Nässjö. Ja, även där kan man stiga av. Ärendet var en skolmatch i bandy mellan
Nässjö och Ljusdal. Det gick bra för Nässjö. Vann Prins Gustaf Adolfs gamla fina
pokal, som vandrat sedan 1936 och som fått många berömda namn inristade i po
kalens väggar.
Det blev finalmiddag på finaste hotellet efteråt. Där dök en biträdande lagledare
och tränare för Nässjös skollag upp och presenterade sig som Jan Carlsson. Mycket
riktigt — Djurgårdens gamla fotbollsback, som vi en gång hämtade från Jönköpings
Södra och som vi gav chansen att flytta till Stockholm och bli allsvensk guldmedal
jör i fotboll. Det var 1964. Mätt på ära, berömmelse och kanske även kosing flyttade
Janne så småningom till Bromölla och Ivö porslinsfabrik.

Och nu dök han alltså upp i Nässjö.
Kul att träffa honom och kul att höra
honom berätta hur han ännu mindes ti
den i Djurgården som det roligaste han
fått uppleva.
— Men, hörru Kalle, hur kommer det
sig att jag aldrig fick något kort som
ständig medlem i Djurgården. Det får ju
alla som blir svenska mästare, inte sant ?
— Jo då, det stämmer att vi brukar
vara generösa och låta alla svenska mäs
tare bli ständiga medlemmar och där
med slippa betala årsavgift. Men vi har
alltid ett litet villkor som skall uppfyllas,
innan en svensk mästare får ett med
lemskort att gälla på livstid.
— Och det villkoret är ?
— Jo, att han skall ha betalat årsav
gift i vanlig ordning — åtminstone en
gång i sitt liv hos Djurgården. Och tro
ligen var det så, att vi inte kunde hitta i
våra papper, att du någonsin betalat nå
gon sådan årsavgift. Troligen hittade vi
bara att det var vi som låtit dej få ta
emot en massa kosing . . .
— Jo, för all del, tack för dom slantar
na, men så här på gamla dar skulle jag
faktiskt sätta värde på att få ett med
lemskort att gälla livet ut. Kan du un
dersöka om det verkligen är så att jag

MASSÖRENS

200:e

HANS LYCKLIGASTE
Rolf ”Putte” Asp, Tre Kronors och
Djurgårdens massör, hörde till kvällens
lyckligaste, när Sverige slog tjeckerna i
höstas på Johanneshov.
— Det här var min 200:e match med
Tre Kronor, och gissa att jag är lycklig.
Jag var litet orolig i förväg ovanpå vad
som hände i Finland, men jag hoppades
att min 200:e match skulle innebära en
vändning till det bättre. Och så får man
en sån här jubileumspresent!
Mitt första knådningsjobb för Tre
Kronor fick jag 1963 mot Norge, då vi
också vann, och sedan har det som sagt
blivit 200 matcher för mej. Det här trod
de jag inte jag skulle få uppleva.

inte betalt en enda årsavgift under alla
de säsonger jag spelade i Djurgården ?
— Skall jag gärna göra, och så åter
kommer jag med besked, lovade jag Jan
ne Carlsson, varefter vi skildes under
sedvanliga hedersbetygelser och mors
ningar.
Ett par dagar senare kunde jag ge
Janne det utlovade beskedet, som hand
lade om att våra papper avslöjade att
han inte betalat en endaste årsavgift och
att han därmed strängt taget aldrig va
rit medlem... Jag uppmanade honom
därför i brev av den 6 april 1971 att
skicka in årets avgift på 30 kronor, så
skulle det snabbt bli ett ständigt med
lemskort i Djurgården. När detta skrives
ett halvår senare har det inte kommit
några 30 riksdaler från vår gamla fot
bollsback. Så han går därmed omkring
och sörjer över att han inte är ständig
medlem i Djurgården.
Varför jag relaterar detta möte med
Janne Carlsson så detaljrikt är för att
andra storspelare och stjärnor kanske
också går och väntar att deras ständiga
medlemskort skall komma på posten.
Först krävs det att i varje fall ett (1)
års medlemsavgift skall ha betalts. Det
är väl ett minimum av krav på en med
lem för att få lyckan att vara ständig
medlem i vår förening?
Kalle L.
Domslutet:

KRÄNKANDE
Som ett senare kapitel till det längre
fram i denna tidning skildrade påhoppet
från en skånsk kvällsavisa på vårt fot
bollslag kan vi här återge hur bedöm
ningen gjordes på juridisk nivå. Domen
lydde: ”Kränkande”.
Påhoppet ledde omsider till att All
mänhetens pressombudsman Lennart
Groll förklarade bl.a. att ”gränser måste
uppställas för vad som kan vara godtag
bart. De refererade yttranden, som fällts
såväl om Djurgårdens spelare i allmän
het som särskilt rörande Willy Gummes

Emigrant-avdelningen
Sedan vi sist träffades i dessa spalter
har ett par av våra stjärnor i fotboll be
slutat lysa upp himlen nere i Skåne.
Först gick Claes Cronqvist till Lands
krona och sedan han rapporterat att han
äntligen hamnat på rätt plats igen i till
varon — han är ju skåning från begyn
nelsen — dröjde det inte länge innan
Danne Brzokoupil fick en signal från
samma stad. Där hade man tydligen
överflöd i föreningskassan och gav ett
bud — mitt under pågående säsong och
i strid med allsvenska serieföreningens
hederskodex — till ”Brådskan” att bli
skåning även han.
☆

Förr i tiden kallades Landskrona BOIS
för ”Skånes Djurgårdare”. Nu tänker
borgmästarens klubb tydligen leva upp
till denna beteckning på riktigt. Ett tag
var det Sirius som norpade våra guld
spelare. Nu är det Landskrona. Det räc
ker inte med att prislapparna på dagens
spelare skulle få vanligt amatörfolk att
blekna. Man har alltid pengar att köpa
för. Och ”Brådskan” berättar nu att han
även köpt sin egen stora villa och trivs
som aldrig förr. Snabb marsch för en
grabb, som knappast lämnat studieböc
kerna bakom sig. Men lycka till i alla
fall.
☆
Mera tyst har det varit kring Willy
Gummesson, en gammal slitvarg och
guldspelare hos oss men tydligen över
tygad om att vägen tillbaka till A-laget
har varit för lång. Med vår välsignelse
har han nu gått till Helsingborg för att
försöka föra upp den gamla mjölkkossan
från div. III till div. II. Att börja dagen
med.
FRÄN VULKANEN
Bästa nytillskottet till Djurgårdens A-
lag i fotboll hoppas man att nyförvärvet
från Degerfors, Arne Skotte, skall visa
sig vara. Han var under allsvenska tiden
i ”vulkanlaget” ett stort löfte, men i och
med att det sedan blev div. II för Deger
fors gick väl utvecklingen inte så fort för
Skotte. Kanske Antonio Duran kan få ny
fart på värmlänningen.
son har varit av mycket kränkande be
skaffenhet. De har också till viss del av
sett förhållanden som inte haft med fot
bollsspelet att göra. Kvällsposten har ge
nom att införa angivna yttrande på löp
sedel och i artikeltext åsidosatt god pu
blicistisk sed”, slutar domen från all
mänhetens pressombudsman.
Därmed lät sig Djurgården och Willy
Gummesson nöja.
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År det så det verkligen går till..
Ur en ofta utkommande kvällstidning i Stockholm klipper vi nedanstående de
taljer från olympiska matchen mellan Sverige—Sovjet och undrar så som rubriken
säger: Är det så det verkligen går till i puckarnas förlovade värld? Tidningens

egna rubrikrader hette så här: ”Vilken hatmatch! — Han försökte slå ihjäl mej”.
Det sista uttalandet skulle en av de svenskar, som var med i denna historiska

match, då Tre Kronor vände den ryska 3—1-ledningen till 3—3 och gav svenskarna
en chans till guldet ha svarat för.
Så här blodigt skulle alltså slaget ha varit:
På isen låg Thommie Bergman utsla
gen och utvisad och vred sig av smär
tor. Bredvid pucklade ryssar och sven
skar på varandra och klubborna virvla
de genom luften.
I Tre Kronors bås kylde läkaren Mar
tin Eriksson ner Thommy Abrahams
sons högra armbåge och tredjemålvak
ten Christer Andersson torkade blod
från Bert-Olas ansikte. I andra hörnet
satt ”Stisse” Johansson och tog sig på
ett ömmande bröst: Den ryske målvak
ten hade några minuter tidigare spar
kat honom med skridskon farligt nära
halsen.
I ryska båset stod Tarasov och hytte
med näven mot den svenske lagledaren
Karl Olof Halvarsson som skrek tillba
ka och vevade med händerna.
Uppståndelsen i spelarbåset var total:
Alla skrek och ville rusa in på rinken.

— Slå ner dom jävlarna. Slå, slå,
slå . . .
Uppgörelsen mellan Tre Kronor och
Sovjet blev olympiska spelens värsta
hatmatch. I andra perioden uratade
matchen helt och det var ett ständigt
slagsmål med svåra övergrepp från rys
sarnas sida.
Efter 6.58 blev Bert-Ola Nordlander
nedslagen av en klubba i bröstet och
gick ned för full räkning. Något senare
fick målvakten Christer Abrahamsson
också en klubba i bröstet så att han tap
pade andan och återigen var det nummer
15, Jakusjev som var framme.

”DÖDSJAKT”
Blinov jagade ”Stisse’ runt isen och
de båda hade otaliga uppgörelser.
— Han försöker slå ihjäl mig, skrek
”Stisse” i båset.

Mest utskälld i olympisk värld
Världens mest utskällda människa är väl en titel, som många kan göra anspråk
på. När det gäller idrottsvärlden begränsas kretsen något. Visserligen brukar Helge
Berglund och Bunny Ahearne få mycket och ofta på skallen, men det är bara små
potatis jämfört med vad en annan president har att ta emot.
Naturligtvis gäller det olympiske guden Avery Brundage. Han får året runt, men
framför allt när det drar ihop sig till olympiska evenemang, veta att han är ett
närmast hopplöst fall och därför helst borde gräva ner sig på någon obebodd ö.

Om Brundage inte redan tidigare vore
miljonär, skulle han kunna bli det ge
nom att åtala för ärekränkning alla tid
ningar, som öser ovett över honom. Att
han kallas idrottens dödgrävare, sten
åldersfigur, gråskägg och allt som de
flesta idrottsledarna med några år på
nacken brukar betygsättas med, har han
lyckats komma över.
Däremot kanske han har svårt att
svälja saker, som går in på hederns bud
och som gör anklagelser mot honom så
som miljonär, advokat och allt vad upp
finningsrika belackare kan hitta på. Men
Brundage fortsätter att låtsas som om
det regnar och rycker i sina nickedockor
i den internationella olympiska kommit
tén. Fast han är ett hopplöst fall i sitt
amatörtänkande finns det folk, som tyc
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ker att han gör rätt i att försöka sila
bort den allt mer påträngande affärs
verksamheten kring idrotten.
Felet med honom är att han tror sig
vara en olympisk gud och inte kan sänka
sig ner till jordisk nivå. Han vill inte
lyssna på gräsrötterna.
☆
Om den amerikanske miljonären allt
så har världsrekord i fråga om utskäll
ning finns det även svenskar, som får sig
en skopa då och då. Ofta drabbas Bo
Hansson, TV-kommentator, av ovett i
långa banor.
Expressens stridbare kritiker Hem
ming Sten har ställt diagnosen för Bo
Hansson:
Han lider av mundiarré.

Den ende som tog det lugnt var Bill
Harris, som faktiskt räddade den här
matchen från att helt urarta. Han lugna
de ned svenskarna.
Thommy Abrahamsson slogs ned av
Ragulin bakifrån och klubbladet tog
över högra handleden med blåmärken
som följd. Läkaren fick kyla ned armen.
Thommie Bergman fick en smäll över
högra knät. Gav igen vilket medförde
att han blev utvisad på två minuter.
— Han högg mig när jag skulle upp
på isen och han slog till mig med klub
ban. Jag måste ge igen. Vi får inte vara
snälla och beskedliga för då blir det
ingenting av det.
Det var alltså många i Tre Kronor
som lämnade ishockeystadion i dag med
blåmärken, rispor och andra skavanker.
Thord Lundström, mannen med den stör
sta stridsivern, minns inte när han fick
sin smäll på hakan.
— Det hann jag inte tänka på. Jag
minns att det blödde ett tag, men inte i
vilken period det hände.
Ishockeytruppens läkare Martin Eriks
son sydde fyra stygn på Lundströms ha
ka efter matchen.
— Vi får inte dra på oss några fler
skador, sade läkaren i pausen mellan
andra och tredje perioden. Han såg myc
ket bekymrad ut.
Det var sex-sju man i Tre Kronor som
fick ordentliga törnar i den här mat
chen: Abrahamsson, Bert-Ola, ”Stisse”,
Thommie Bergman, Håkan Wickberg
och Thord.
— Men jag tror att alla är klara för
nästa match, sade husdoktorn Martin
Eriksson.

SEDAN SIST...
Sedan sist har det hänt att fotbollssek
tionen haft årsmöte och möblerat om i
sin styrelse, Hans Troedsson stannade
kvar på ordförandeposten och Bengt
Lindbergh bestämde sig också för att
försöka hålla i finansärendena. Som ny
sekreterare valdes en gammal bekanting
i form av George Johansson, som efter
ett par sabbatsår nu kommer tillbaka
och skall försöka sig på det jobb, som
tidigare legat i händerna på Gunnar
Lundqvist, Olle Pettersson och Sture
Abelson. Som ny ledamot valdes doktorn
Bengt Pergel och så kom även Hasse in
i styrelsen — kanske med uppdrag att
föra de aktivas talan.

Brottaren Edvin Vesterby tillsammans med Lill-Einar Olsson Djurgårdens mesta mästare — tog Djurgårdens
200:e SM-tecken. Så här stark var han — vem vill råka in i dom armarna?

Djurgårdens SM-rad
började med kula 1897
Djurgårdens första SM-titel ligger långt tillbaka i tiden och erövrades således på
1800-talet. Att tänka sig bara... Det var år 1897, då Gustaf Söderström stötte så
långt med sin kula, att han blev svensk mästare på kuppen. Och det var ingen till
fällighet, ty även påföljande år tog han titeln i kulstötning och passade samtidigt på
att visa sin klass genom att även vinna SM i diskus. Nu har vi visserligen fri idrott
på vårt rikhaltiga program, men det är ingen riktig fart på rörelsen. Vem som helst
har annars rätt att träda fram ur mörkret och stöta kula och kasta diskus så långt
att vi får ett par SM-titlar. Men då räcker det inte med de blygsamma längderna
från 1800-talets slut. Vårt första SM — det som Gustaf Söderström således greja
de — vanns med ett diskuskast på 34,52 meter. Från 1900 infördes diskuskastning
sammanlagt, då alltså bäst på höger och bäst på vänster hand räknades samman,
varvid djurgårdaren Carl Gustaf Staaf vann med 50,14 meter. Det resultatet kommer
man inte långt med i år ens på en hand. 80—90 meter för att vara på säkra sidan
börjar bli efterfrågat...

Vårt allra första SM-tecken — det i
kula år 1897 — vann Gustaf Söderström
på 19,57 meter och märk väl, att det
gällde sammanlagt. Ungefär 10 meter
pr hand alltså. Det skulle i dag inte räc
ka att vinna ens en tävling för tjejer vid
Skolungdomens hösttävlingar. Om dom
nu har kula på sitt program.

Detta säges inte för att förringa våra
föregångsmän. De var stabila karlar,
men tekniken hade inte hunnit särskilt
långt, varför det inte var så lätt att nå
några längder.
Djurgården har ungefär 500 SM-titlar.
Det ungefärliga antalet beror på hur
man räknar. Räknar man strikt efter

Riksidrottsförbundets bestämmelser, får
man fram en siffra, som inte stämmer
med den siffra, som man kan plocka
fram genom att räkna alla mästerskaps
tävlingar utan att de varit s.k. officiella
och fått tillgodoräkna sig RF:s mäster
skapstecken. Vill man öka ut siffran,
kan man också räkna varje lagseger som
ett SM för varje deltagare. Det skulle
ge 11 SM-titlar vid varje SM i fotboll, 17
SM vid SM i ishockey etc. När vi nu re
dovisar 500-talet SM för Djurgården, har
varje lagseger räknats som bara ett SM.

Saka uppåt i handboll
Något avancemang till div. II i hand
boll törs Gillis Florsjö, lagledaren med
många år i kretsen av sina förhopp
ningsfulla lirare, inte utlova. Man be
höver ett år till i trean för att mogna.
När detta rapporteras håller Djurgården
en fjärde plats i en tabell, som toppas
av ett lag vid namn Tallen. Vi har gjort
330 mål och släppt in 341 och allt som
allt har detta resulterat i 21 poäng. ”Tal
larna” har norpat 36 poäng. Så det blir
som sagt ett år till i trean att mogna på.

I tjänst som extra-ledare
Carl-Hjalmar provar på att följa knattarna
i vått och torrt
Betydelsen av att Djurgården rationellt bygger upp sin ungdomsverksamhet har
vår ordförande Carl-Hjalmar Bodman talat om i olika sammanhang. Han gör det
bl.a. i sin ledare i det här numret av Djurgårdaren. För att praktiskt tränga in i
ämnet har han i vinter tagit aktiv del i jobbet bland våra yngsta ishockeyknattingar,
följt dem i träning och på matcher, kuskat runt halva Sverige och därmed varit mera
borta än hemma. Vilket kommit hans hustru och undra vad han håller på att staka
ut för en ny framtid för familjen...

Smågrabbarna själva säljer märken och
grejer vid de stora matcherna för att
bidra till att en och annan krona kom
mer in i ungdomskassan. Det är bara
nyttigt att de får lära sig att det kostar
något, men tänk om man bara fick syss
la med träning och matcher och lära sig
ännu mer av ishockeyns ABC. Vad lirare
vi skulle kunna få fram och vilka mäng
der av ungdomar vi skulle kunna syssel
sätta och få att bli ännu gladare och
bättre varelser.
Att behöva säga nej till en endaste
liten knatte, som vill vara med och trä
na, är nog det värsta en ledare vet. Ty
värr händer det alltför ofta.
Så säger vår ordförande, när vi får
en pratstund med honom vid en match,
där knattarna strålar av kampvilja, lek
lust och röda kinder.
Finns det verkligen inget att göra,
Thorsten Sundström, Bengt Schelin och
ni andra, som har hand om den kommu
nala makten att vrida rätt vad som kom
mit på sned.
Mera samling kring ungdomens behov
av att få vara med på idrottssidan.

— Ingen ny framtid för oss hemma i
stugan men en ny framtid för Djurgår
den. Vi måste bygga på ungdomen, och
för att få en bild av hur det går till har
det roat mig att vara med inifrån och ge
smågrabbarna ett handtag. Jag har lärt
mig att det tar en oerhörd tid att vara
med och därför måste man beundra
dessa ledare, som år efter år hänger
med och försöker fostra nya spelare,
summerar Carl-Hjalmar.
Man blir närmast chockerad över hur
illa ställt det är i vissa avseenden för
en innerstadsklubb som Djurgården. Vi
får ofta resa miltals för att träna en
halvtimme på is. De små klubbarna ute
i stans periferier har det verkligen be
viljat. Hur mycket träningsutrymme
som helst på egna kommunala banor och
därtill stöd med kommunala slantar. Är
det då att undra på om det spirar ta
langer bakom varje buske?

Kan Hammarby ha 500 ungdomar i trä
ning på ishockeyrinkarna, ska vi också
kunna ha det. När åtskilliga rinkar ute
i omgivningarna ibland står tomma, är
det något fel. Gör mera för oss i inner
staden. Där bor ju ännu en hel del män
niskor !
Man måste beundra inte bara ledarna
utan lika mycket alla föräldrar, som
ställer sig till förfogande, kör ungdomar
na med sina bilar till träning och mat
cher och som är med och hjälper till
med både det ena och det andra. Och

ATT SILA MYGG

Vad gör man då? Man låter budkavlen
gå och begär hjälp för att få ett jämnt
ark. Det här med ett jämnt ark betyder
inte att pappersarken blivit skrynkliga
och skall in i någon mangelpress för att
slätas ut och bli jämna och fina. Det be
tyder att det krävs ett visst antal sidor
för att åstadkomma ett jämnt ark, som
kan omfatta 8 sidor, 16 eller 32 sidor.
Når man inte dessa jämna sidor, måste
man köra med tomma sidor och det du
ger ju helt enkelt inte.
Budkavlen går alltså. Och så här blir

resultatet med diverse strödda notiser:
Först att höra av sig med en insats
vid olympiska ishockeyn i Sapporo var
BJÖRN PALMQVIST. Han hälsade hem
till oss i Djurgården med att göra tred
je målet i kvalspelet mot Jugoslavien och
därmed lugna diverse oroliga nerver.
Sverige vann sedan med 8—1 och var
uppe i slutspelet. Björn kan det här med
betydelsen av att komma med i slut
spel ...
Sedan var Björn även med att plocka
in mål mot Sovjet i 3—3-matchen,

STÄNDIG DIF-MEDLEM
Vi har haft svenska mästare i de mest
skiftande idrottsgrenar i Djurgården. I
två olika perioder, dels i början på 1900-
talet, dels i mitten av samma 1900-tal,
har vi således producerat svenska mästa
re i tennis!
Kanske inte alla vet att Jan-Erik
Lundqvist hör till våra tennismästare?
Jo då, så är det. ”Janne” upplevde en
ny storhetstid, när han blev djurgårdare
och plockade också åt sig ett par SM-
titlar. I kraft av dessa är han ständig
medlem i Djurgården.

”FRÖDING” ETT FYND
I ett av ishockeyns backpar hittar vi
en ny man vid namn Lars-Åke Gustafs
son, som kommer från en i ishockey rätt
okänd klubb vid namn Bele från div. III,
men grabben har tidigare som junior vi
sat framfötterna i Västerås IK, innan
han blev stockholmare. Han kalles för
”Fröding” men grabbarna har döpt om
honom till Jimmy Northon på grund av
hans intresse för motorcyklar. Det är en
kille som det fräser om, och vi väntar oss
åtskilligt av honom.

Vi måste få det bättre i Stor-Stock
holm. Vad jag vet är det bara Hammar
by, som har ett dukat bord. Är det för
att man får disponera sin egen gamla
idrottsplats på Söder? Jag lyckönskar
alla bamsingar härtill. Vi får själva
trängas med alla tusen klubbar och får
en timme här och en timme där. Vi
måste därför avvisa massor med ungdo
mar, vilka ingenting hellre skulle vilja
än att få vara med och träna.
Det räcker inte ens att man heter Sven
Tumba och har två söner med ishockey
i blodet. Det finns ingen plats för dem
på våra fattiga träningstimmar.
Vi måste redan i detta första skede
silå mygg från kameler och bara ploc
ka med dem, som från första början är
något bättre än sina kompisar. Kanske
hade de med rejäl träning gått förbi
dem, som fått komma först till kvarnen
och blivit uttagna till träning. Nu måste
dessa olyckliga barn antingen sluta att
hoppas på en framtid hos Djurgården
eller också gå till någon klubb, som
fått mera tid på isplättarna stan runt.
Här måste det verkligen bli en ändring.
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K. L.

I allra sista stund med redaktören
När redaktören för denna utmärkta tidning och alla hans medarbetare trodde att
de var färdiga med sitt verk och levererat så mycket material i form av text, bilder
och annonser att det skulle räcka och bli över, kom ett nödrop från tryckeriet i
Ystad. Aurorabasen Jörn Kotte och hans ombrytare rapporterade:
Det fattas material till ett par sidor för att få jämnt ark. Skynda på med leverans!

OLYMPISK BOB-MERIT
Sedan tryckpressarna börjat rulla och
producerat de första 100 sidorna av den
na tidskrift har det hänt att de olym
piska spelen i Sapporo som sagt har
brutit ut. Redan första veckan kunde vi
i Djurgården glädjas över att vårt dub
belåkande bobsleighlag, Carl-Erik Eriks
son och Jan Johansson ordnade en sjät
te plats. Från början var det inte tänkt
att de skulle ställa upp i 2-mansåket,
men genom att de fick låna en italiensk
bob klämde de till och beslöt att som
träning inför 4-mannaåkningen visa att
de inte var rädda att blanda sig som
katter bland hermelinerna.
De åkte till sig en sjätte plats — olym
pisk poängplats alltså — och hade ett
tag banrekordet! Dessvärre råkade Jan
Johansson fastna med sin spikförsedda
sko i avstampsmattan i andra åket och
det sinkade en sekund. Annars kunde
det ha blivit tal om medalj. Allting i bob
avgöres alltid med hundradelar av se
kunder. Att tappa en sekund på en sån
här malör måste därför kännas extra
harmligt.
Kul för Jan Johansson att ta revansch
på vissa sura gubbar i den övriga sven
ska bobvärlden, som menade att han
var för färsk för att över huvud taget
åka bob i internationellt sammanhang.
Kungliga svenska avundsjukan, ni
vet. .

Svenskparet efter det olympiska åket, då sjätte platsen är säkrad. Längst fram
Carl-Erik Eriksson, något i bakgrunden Jan Johansson.

P.S.

Kollaps för bandyflickor

BANDYN UPPÅT
I pressläggningsögonblicket händer
det åtskilligt. Särskilt när det går bra
och bekymren lättar. Då vill man dela
med sig av sin glädje. Det är alltså inte
bara ishockeyn och pingisen som vill ha
en sista rapport till våra läsare. Även
bandyns Gunnar Dyvik, Conny Johans
son, Knivsta m.fl. bankar på redaktions
dörren och ber oss berätta:
Det började litet knaggligt men sen
gick det bättre tills vi råkade ut för en
blackout mot Hesselby och förlorade en
match, som vi ledde med 3—0. Det be
tydde att vi fick stryk med 4—3 och
tappade chansen till serieledning. Sedan
tog vi revansch på oss själva och spöa
de Vällingby AIK i två matcher i följd
med 10—1 och 3—0. Det behövdes tyd
ligen bara att det stod ”AIK” på deras
tröjor för att segerlågan skulle tändas.
Därmed var vi uppe och nosade på se
rieledningen. Få se vad som kan hända i
fortsättningen. Vi är tillräckligt bra för
att gå upp i div. II, och sedan är skuttet

till allsvenskan kanske inte så svårt att
ta.
Med den nya given i bandysektionen är
det tydligt att något håller på att hända.
Man sliter även hårt med de besvärliga
ekonomiska detaljerna, säljer lotter och
gör reklampengar, för att på sitt sätt
bidra till att huvudkassans tillgångar
bara skall behövas ansträngas i verkligt
akuta lägen.
Bäst att förbereda våra på sina håll
skeptiska medlemmar, att vårt lag
kan ta ett trappsteg uppåt och börja spe
la i div. II med möjligheter till det all
svenska livet. Så här har laget sett ut
1971—1972, som mest ordinarie.
Ola Barkengren (reservmålvakt Erik
Klockar) — Rolf Fransson, Lars Cal
les, Arne Sparv, Arne Malmström, Willy
Gummesson — Sven-Bertil Lindström
(identisk med ishockeygrabben), Håkan
Lennmalm, Thomas Bergman, Gösta
”Knivsta” Sandberg, Peter Pettersson,
Sören Gustafsson.

Dags för könstestning?
Bandyflickorna i Djurgården har det
gått upp och ned för. Allra sista rappor
ten lyder på 12—0 mot Göta. Tyvärr i
baken.
Så mycket stryk har våra tjejer aldrig
fått vara med om, och den här skrällen
kom alla tidigare resultat att blekna,
även segern över Falun förlorade där
med något av sin glans.
Hur kan det bli 12—0 egentligen? Vi
vet inte svaret, men vi kan förstå röster,
som undrar om det inte skulle vara dags
med en olympisk könstest i bandyvärl
den. Götas tjejer spelar som killar. Vi
får kanske i alla fall vara glada att
våra tjejer spelar som tjejer. Mjukt och
kvinnligt. Men som sagt har man köns
testning i den olympiska världen, så var
för inte i svensk kvinnlig idrott också.
Gynna Djurgårdarens annonsörer
— de gynnar oss
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Djurgårdens Idrottsförenings styrelser 1971―72
Hedersordförande: Bertil Nordenskjöld, Högalidsgatan 28, 117 30 Stockholm, tel. 84 37 59.

Djurgårdens IF:s adress: Klocktornet, Stadion, 114 33 Stockholm. — Tel. 21 15 83 — Postgiro 5 69 16.
Medlemsregistrets postgiro: 5053 22 — Tidskriften Djurgårdarens postgiro: 52 32 01.

Tjänstgöringstid för kanslisten Sture Danielsson på Stadion är måndag—fredag
med telefontid kl. 9.00—13.00 samt dessutom på måndagar kl. 17.00—20.00. Telefon
08/21 15 83.
ÖVERSTYRELSEN:

ordförande: Carl-Hjalmar Bodman, Skaldevägen 15, 161 40 Bromma. Tel. 08/26 78 27
(b), 08/2176 76 (a).
vice ordförande: Bengt Jäderholm, Skogsfrugränd 31, 16138 Bromma. Tel. 08/
26 68 27 (b), 08/23 70 00 (a).
sekreterare: Karl Liliequist, Skaldevägen 17, 16140 Bromma. Tel. 08/25 36 99 (b),
22 40 00 (a).
skattmästare: Reine Gustafsson, Gustafsvägen 11 B, 17149 Solna. Tel. 08/82 39 14
(b), 08/44 90 60 (a).
ställföreträdande ordförande: Roland Erixon, Sjövägen 53, 141 42 Huddinge. Tel.
08/757 09 22 (b), 08/22 63 60 (a).
Ledamöter: Hilding Lövdahl, Grevmagnigatan 12, III, 114 55 Stockholm. Tel. 08/
62 97 04 (b), 08/67 98 00 (a).
Rolf Theblin, Poppelvägen 20, 161 36 Bromma. Tel. 08/80 09 35 (b), 08/22 40 80 (a).

Suppleanter: Kaj Alm, Örnsätrabacken 110, 127 36 Skärholmen. Tel. 08/46 43 41 (b),
08/22 40 80 (a).
Åke Barrling, Linnégatan 90, 115 23 Stockholm. Tel. 08/63 39 16 (b), 08/24 9140
(b).
Ständig ledamot i ÖS:
Hugo Caneman, Backvägen 7, 182 75
Stocksund, tel. 85 43 29, (24 60 60).

Som kontaktmän för de olika sektio
nerna fungerar följande:
bandy: Karl Liliequist,
bordtennis: Rolf Theblin,
bowling: Roland Erixon,
boxning: Hilding Lövdahl,
brottning: Hilding Lövdahl,
curling: Kaj Alm,
cykel: Bengt Jäderholm,
damidrott: Roland Erixon,
fotboll: Karl Liliequist/Rolf Theblin,
fäktning: Kaj Alm,
handboll: Reine Gustafsson,
konståkning: Kaj Alm,
ishockey: Roland Erixon/Karl Lilie
quist,
orientering: Reine Gustafsson,
skidor/slalom: Bengt Jäderholm,
skidor/backe, längd: Bengt Jäderholm,
bobsleigh: Karl Liliequist.
För
ungdomsidrott,
administrativ
chef: Åke Barrling.
Hyres- och lokalfrågor och kommunal
kontaktman: Rolf Theblin.
Fritidsgruppverksamheten:
Hilding
Lövdahl.
Klubbmästare: Hilding Lövdahl, vice
dito: Roland Erixon.

Redaktör för Djurgårdaren: Karl Li
liequist.
Redaktör för ”Djurgår’n Runt”: Ro
land Erixon.

SEKTIONSSTYRELSER:
(Inom parentes telefon till arbetet, dit
man bör ringa endast i undantagsfall.)
BANDY:
Ordf.: Gunnar Dyvik, Bergsätravägen
27, 18161 Lidingö, tel. 765 56 03,
(54 03 60).
Sekr.: Leif Fransson, Platåvägen 7,
175 00 Jakobsberg, tel. 0758/354 73,
(0758/116 27).
Kassör: Lennart Björk c/o Skogs
Plåtslageri AB, Kungstensgatan 18,
113 57 Sthlm, tel. 47 97 23, (33 22 50).
Ledamöter:
Rolf Fransson, Platåvägen 7, 175 00
Jakobsberg, tel. 0758/354 73 (35 72 05).
Conny Johansson, Rådjursstigen 2,
191 46 Sollentuna, tel. 35 65 55 (35 62 22).
Gösta Sandberg, Dr Abrahams väg
118, 16152 Bromma, tel. 37 96 13,
(25 46 42).
Lagledare: Sven Bergman, Brålunden
5 B, 161 41 Bromma, tel. 25 73 20.
Tränare: Gösta Sandberg.
Postgiro: 35 92 49.

BORDTENNIS:
Ordf.: Karl Fagerstedt, Tomteboga
tan 12, 1 tr. ö. g., 113 39 Stockholm, tel.
08/31 19 98 (b), 08/48 4144.
Vice ordf.: Bertil Ferséus, Tunnelga
tan 12, 111 37 Stockholm, tel. 08/20 22 64
(b), 08/23 25 50 (a).
Sekr.: Åke Magnuson, Bagarfruvägen
95,123 55 Farsta, tel. 08/64 07 69 (b), 08/
24 91 90.
Kassör: Karl-Enar Larsson, Högbergs
gatan 89, 116 53 Stockholm, tel. 08/
84 57 86.
Gert Strid, Nybohovsbacken 43, 117 44
Stockholm, tel. 08/18 0951 (b).
Tobias Olsson, Gullmarsvägen 39,
12141 Johanneshov, tel. 08/9137 22 (b),
Tränare: Kalman Szepesi, Sköndals
vägen 35, 123 53 Farsta, tel. 08/93 41 71
(b).
Postgiro: 50 93 21.

BOWLING:
Ordf.: Gösta Arkinger, Torsviksväg
en 37, 181 34 Lidingö, tel. 765 04 58.
Sekr.: Ulf Johansson, Gräsvägen 8,
141 42 Huddinge, tel. 774 29 39.
Kassör: Kjell Andersén, Byälvsvägen
30, 121 57 Johanneshov.
vice ordf.: Hans Samuelsson, Öster
vägen 6 B, 190 50 Kungsängen, tel.
0758/527 00.
v. sekr.: Tage Holmlund, Tideliusga
tan 44, 116 69 Stockholm, tel. 69 45 67.
Suppl.: Lennart Ericsson, Långholms
gatan 16, 117 53 Stockholm, tel. 68 73 41.
Helge Östlund, Hässleholmsvägen 11,
121 53 Johanneshov, tel. 39 48 99.
Lagl. A: Bengt Lindbergh, Högbergs
gatan 34, 116 20 Stockholm, tel. 41 13 89.
Lagl. B: Gunnar Lindbergh, Albyga
tan 138, 172 39 Sundbyberg, tel. 28 46 50.
Lagl. C: Evert Lindbergh, Högbergs
gatan 30, 116 20 Stockholm, tel. 41 96 52.
Postgiro: 60 95 31.
BOXNING:
Ordf.: Carl-Gunnar Palm, Voxnegränd
13, Johanneshov, tel. 39 19 09, (63 08 20).
Sekr.: Carl-Åke Palm, Rönnbärsvägen
49, Kungsängen, tel. 0758/583 56.

141

Kassör: Thore Starck, Sigfridsvägen 4,
126 50 Hägersten, tel. 19 17 47, (45 34 67).
V. ordf.: Sten Berglund.
V. sekr.: Torsten Almquist.
Övriga: Göran Nordh och Bo Hansson.
Mtrlförv.: Harry Wolff.
Klubbmästare: Stefan Dolderer.
Tränare: Karl Berglund.
Lokal: Pontonjärsgatan 33, Kungshol
men, tel. 54 45 85.
Postgiro 45 35 19 - 1.

BROTTNING:
Ordf.: Rune Ylipää, Larsbergsvägen
9,
18138
Lidingö,
tel.
767 38 35,
(767 39 73).
Sekr.: Karl-Axel Haglund, Kirunaga
tan 38, 162 25 Vällingby, tel. 38 44 32,
(0758/100 20).
Kassör: Axel Brun, Ljungvägen 14 B,
191 41 Sollentuna, tel. 35 50 71.
Hedersordf.: Lennart Öberg, Slätbaks
vägen 22, 3 tr., 121 64 Johanneshov, tel.
49 95 56, (43 59 63).
Lokal: Åkeshovshallen.
Postgiro: 19 47 24.
CURLING:
Ordf.: Hans Strömdahl, Wivalliusga
tan 15, 112 60 Stockholm, tel. 50 92 67
(b), 1074 55 (a).
Sekr.: Börje Klerborg, Skyttevägen
61, 18146 Lidingö, tel. 762 32 60 (b),
775 00 20 (a).
Kassör: Hans Kaiser, Eriksbergsgatan
7, 114 30 Stockholm, tel. 11 18 80 (b),
63 36 60 (a).
Klubbmästare:
Rolf
Lagerbäck,
Strandvägen 57, 115 23 Stockholm, tel.
61 32 92 (b), 11 96 71 (a).
Olle Kindblom, Eriksbergsgatan 13,
114 30 Stockholm, tel. 20 53 25 (b),
23 44 40 (a).
Postgiro: 4048 63.

CYKEL:
Ordf.: Per-Gunnar Ericsson, Bygatan
44, II, 191 46 Sollentuna, tel. 08/96 41 24
(b), 0760/341 40 (a).
Sekr.: Per Jonason, Slottsvägen 39,
191 51 Sollentuna, tel. 08/35 54 65.
Kassör: Christer Persson, Kungs
holmsstrand 21 A, II, 112 26 Stockholm,
tel. 08/50 85 72.
Tränare: Rune Ekholm, Kruthorns
vägen 60 A, 191 53 Sollentuna, tel. 08/
96 16 74.
Postgiro: 555 87.
DAMIDROTT:
Ordf.: Suzanne Dettner-Mathiasson,
Vallvägen 26, 125 33 Älvsjö, tel. 47 24 56.
vice ordf.: Aina Ekvall, Biåsutvägen
19, 122 30 Enskede, tel. 48 78 73.
Sekr.: Britt-Marie Thorsén, Medlems
vägen 51, 12163 Johanneshov, tel.
48 28 80.
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För att lysa upp denna gråa sida tar
vi in det här fotot av enda kvinnan,
som besätter en ordförandestol i en
sektionsstyrelse. Det är damsektio
nens Suzanne Dettner. Man frågar sig
när någon annan sektion skaffar sig
en kvinna att sköta ordförandeglub
ban...

Kassör: Margareta Ekvall, Gullmars
vägen 27, 12141 Johanneshov, tel.
81 36 99.
Christina Andersson, Skärmarbrinks
vägen 8, 122 31 Enskede, tel. 39 41 99.
Siw Carlsson, Lingvägen 216, 123 59
Farsta, tel. 64 16 93.
Ulla Persson, Paternostervägen 78,
121 49 Johanneshov, tel. 59 94 33.
Postgiro: 5022 11.
FOTBOLL:
Ordf.: Hans Troedsson, Skeppargatan
5, 114 52
Stockholm, tel. 61 78 53
(11 34 17).
Vice ordf.: Gunnar Lundqvist, Norr
backagatan 8, IV, 113 41 Stockholm, tel.
34 24 77, (22 40 80).
Sekr.: George Johansson, Stagnelieus
vägen 30 (c/o Callmer) 112 59 Stock
holm, tel. 5004 39, (4048 44).
Kassör: Bengt Lindbergh, Högbergs
gatan 34, II, 116 20' Stockholm, tel.
41 13 89 (38 58 13).
Bo Brattlöf, Ängskärrsgatan 16, 171 58
Solna, tel. 27 50 47 (21 97 95).
Hans Nilsson, Furulundsvägen 12,
18600 Vallentuna, tel. 0762/272 93,
(22 34 20).
Olle Pettersson, Fågelvägen 7, 170 15
Stenhamra, tel. 0756/442 48 (31 63 80).
Bengt Pergel, S:t Göransgata 65,
112 38 Stockholm, tel. (23 7000).
Tränare: Antonio Duran, Roslagsga
tan 52 C, 2 tr., 113 54 Stockholm, tel.
30 27 65.
Materialförv.: Harald Gustafsson, Vi
ta Liljans väg 74, 127 34 Skärholmen,
tel. (22 65 00/1665).
Hedersordf.: Sigvard Bergh, Körsbärs
vägen 8, 114 23 Stockholm, tel. 32 69 88
(20 03 21).
Stadionlokalen tel. 20 25 77.
Postgiro 35 37 30.

FÄKTNING:
Ordf.: Yngve Arnell, Erik Sandbergs
gatan 26, 171 34 Solna, tel. 08/27 34 36.

Vice ordf.: Oscar Bernadotte af Wis
borg, Frötuna gård, 740 53 Rasbo, tel.
018/36 80 00.
Sekr.: Ivar Brandelius, Kapellgatan
9 B, 171 58 Solna, tel. 08/22 96 60 (a).
Kassör: Jan Skogh, Bygatan 6, 19146
Sollentuna, tel. 08/35 29 78 (b), 08/
22 44 20 (a).
Kvinnlig ledare: fru Sonja Tesch, År
tullsvägen 10, 18143 Lidingö, tel. 08/
765 80 72.
Lagkapten: Carl von Essen, Skog
högskolan, 104 05 Stockholm 50, tel. 08/
15 09 20.
Hans Jacobsson, Barnängsgatan 44 A,
116 41 Stockholm, tel. 08/40 67 00.
Lars Kvarnström, Aspsätravägen 53,
127 37 Skärholmen, tel. 08/97 50 58 (b),
08/22 40 80 (a).
Thomas Löthman, Karlavägen 53,
114 49 Stockholm, tel. 08/32 29 62.
Fäktmästare: Béla Rerrich, Fridhems
gatan 72, 112 46 Stockholm, tel. 08/
52 51 71.
Hedersordf.: Gunnar Skogh, Stackvä
gen 20 B, 19144 Sollentuna, tel. 08/
35 61 37.
Fäktsalen: Artemisgatan 17, 115 42
Stockholm, tel. 08/2025 77.
Postgiro: 60 43 60.

HANDBOLL:
Ordf.: Leif Nyström, Rågvägen 7,
17015 Stenhamra, tel. 0756/444 85 (b),
08/28 90 00/889.
Vice ordf.: Fritz Lange, Henriksdals
vägen 39, 116 44 Stockholm, tel. 08/
40 72 46 (b), 08/23 13 40 (a).
Sekr.: Lars Troedsson, Källängsvägen
73, 18144 Lidingö, tel. 08/765 45 41 (b),
08/1134 17 (a).
Kassör: Hans Thor, Lingonstigen 34,
150 24 Rönninge, tel. 0753/517 76 (b),
08/24 65 00 (a).
Ledamöter:
Gillis Florsjö, Maria Skolgata 38,
116 52 Stockholm, tel. 08/84 32 34 (b),
08/82 04 60 (a).
Tom Sörenstam, Havrevägen 4, 175 00
Jakobsberg, tel. 0758/396 70 (b), 08/
7300000 (a).
Postgiro: 6003 41.
ISHOCKEY:
Ordf.: Nils Munck af Rosenschöld, Si
byllegatan 14, 114 42 Stockholm, tel. 08/
63 60 96 (b), 24 49 70 (a).
Vice ordf.: Per Bergström, Kattgränd
1, 117 25 Stockholm, tel. 08/58 2150 (b),
22 63 60 (a).
Sekr.: Nils Stjärnfeldt, Östbergabac
karna 59, 125 37 Älvsjö, tel. 08/81 54 23
(b), 08/23 18 50 (a).
Kassör: Per Edberg, Undangömda sti
gen 5, 182 35 Danderyd, tel. 08/755 07 27
(b), 08/34 04 30 (a).

Ledamöter:
Arne Palm, Sköndalsvägen 179, 123 53
Farsta, tel. 08/64 59 19 (b), 08/59 17 46
Rune Andersson, Bagarfruvägen 19,
123 55 Farsta, tel. 08/94 48 33 (b), 08/
67 90 70 (a).
Lars Lindgren, Rökubbsgatan 6, 115 28
Stockholm, tel. 08/61 95 53 (b), 08/
34 96 10 (a).
Lagledare: Roland Stoltz, Alsätravä
gen 24, 127 36 Skärholmen, tel. 08/
97 55 97 (b), 08/24 25 40 (a).
Tränare: Vladimir Zabrodsky, Post
gången 36, 17145 Solna, tel. 83 76 29
(67 03 50).
Postgiro: 65 05 84.
KONSTÅKNING:
Ordf.: Ulf Örnmarker, Drakenbergsga
tan 11, 117 41 Stockholm, tel. 69 13 04.
Vice ordf.: Arne Janson, Skebokvarns
vägen 215, 124 35 Bandhagen, tel.
47 72 32.
Sekr.: Alice Sandström, Blåvingevä
gen 6, 125 31 Älvsjö, tel. 22 12 60 (a).
Kassör: Arne Håkansson, Stallvägen
10, 183 40 Täby, tel. 758 38 58 (b),
22 3140 (a).
Ledamöter:
Eine Capocci, Kottgatan 206, 122 43
Enskede, tel. 81 48 78.
Carl Olof Fahleson, Mässingevägen 10,
170 20 Kallhäll, tel. 0758/513 72.
Unnuka Jasbutis, Brännkyrkagatan
35, 117 22 Stockholm, tel. 41 39 45.
Postgiro: 60 97 05.

ORIENTERING:
Ordf.: Lars-Erik Forsberg, Klara
bergsv. 6 A, 136 66 Handen, tel. 777 39 64,
(22 40 00/3391).
Sekr.: Bertil Wiström, Båtholmsbac
ken 2, 127 42 Skärholmen, tel. 710 49 02.
Kassör: Hans Gustavsson, Eklids
gränd 17, 123 46 Farsta, tel. 93 21 90.
Tävl.sekr.: Sven Bjelkeryd, Slagrutev.
7, 182 34 Danderyd, tel. 755 94 31 el.
755 45 36.
Stugf. Höjden: se ordf.
Postgiro 35 76 37.
Höjdens postgiro 49 87 87 - 1.
SKIDOR:
Ordf.: Åke Andersson, Kristinelunds
vägen 38, 171 57 Solna, tel. 82 62 62
(774 00 20).
Sekr.: Ingemar Sundberg, Skebo
kvarnsvägen 329, 124 36 Bandhagen, tel.
99 49 79 (89 0310).
Kassör: Sune Hall, Johan Enbergsv.
1, 171 62 Solna, tel. 27 38 68 (49 89 80).
Bertil Vedin, Sveabergsvägen 10,
136 68 Handen, tel. 776 15 50 (87 1168).
Björn Lindgren, Slätbaksvägen 5,
12164
Johanneshov,
tel.
48 79 00
(98 39 05).

Klubbstuga: Friluftsgården Höjden,
136 90 Handen, tel. 776 21 70.
Postgiro: 60 64 70.
SLALOM:
Ordf.: Bert Ackered, Älta Strand väg
53, 130 12 Älta, tel. 773 21 36 (712 07 56).
Sekr.: Lars Eric Pettersson, Domher
restigen 19, 150 24 Rönninge, tel. 0753/
549 86 (24 30 80).
Kassör: Stefan Waller, Kavallerigatan
89, 194 00 Upplands Väsby, tel. 0760/
83011.
Ledamöter: Jan Hansson, Odlingsvä
gen 34, 147 00 Tumba, tel. 0753/330 37.
Karl-Erik Drakenberg, Hasselstigen
12, 125 31 Älvsjö, tel. 99 83 72.
Tränare: Sune Johansson, Grindsga
tan 33, 116 57 Stockholm, tel. 40 21 35.
Lennart Kjellin, Larsbergsvägen 15, 8
tr., 181 37 Lidingö.
Sten Åke Nilsson, Jönåkersvägen 15,
122 48 Enskede, tel. 59 75 80.
Jan Hansson, Odlingsvägen 34, 147 00
Tumba, tel. 0753/330 37.
Tommy Ackered, Älta Strandväg 51,
130 12 Älta, tel. 773 21 36.
Lars Moback, Eva Bonniers gata 8,
126 66 Hägersten, tel. 46 50 22.
Lennart Ek, Flemminggatan 99, 112 45
Stockholm, tel. 5170 52.
Dick Sponton, Huddungegrände 6,
194 00 Upplands Väsby, tel. 0760/806 29.
Postgiro: 19 32 64.

TENNIS:
Alla ärenden handlägges av Översty
relsen.
Postgiro: 51 16 99.
ÖVRIGT:
Bobsleigh-detaljen: Carl-Erik Eriks
son, Kungsberga gård, 170 17 Färentu
na, tel. 0756/420' 56.

REVISORER:
Ingvar Norén, Mössebergsvägen 28,
161 34 Bromma, tel. 25 71 22.
Gunnar Rinman, Hässleholmsvägen 9,
121 53 Johanneshov, tel. 49 16 64.
Curt Berggrén, Torggatan 8, 112 65
Sthlm, tel. 56 00 80 (24 15 00).
Suppleanter:

Hugo Grönkvist, Döbelnsgatan 42,
113 52 Sthlm, tel. 31 44 40.
Anna Dettner, Tullingebergsvägen 2
A, Tullingen, tel. 778 27 63.

SÄLLSKAPET GAMLA
DJURGÅRDARE:
Ordf.: Åke Löwgren, Stavsjövägen 29,
125 41 Älvsjö, tel. 47 8109 (22 49 50).
Kassör och klubbmästare: Ingvar No
rén, Mössebergsvägen 28, 161 34 Brom
ma, tel. 25 71 22.

Löfte av statsministern
Ingen skall tro att min grabb Mårten
tänker svika Djurgården bara för att
han nu ställde sig i Vällingbys mål i
Bamsecupen i ishockey, berättar stats
ministern Olof Palme, när vi frågar vad
han menar med att låta grabben visa
talangerna i ett annat gäng än Djur
gårdens.
— Lugn, lugn, båda mina grabbar
håller på Djurgården, men här i Välling
by har vi ett kvartersgäng med fin sam
manhållning och nära till allting, varför
det är bekvämast att göra ett sånt här
gästspel. Men när Mårten vuxit till sig,
skall jag nog bli man att se till att grab
ben vaktar Djurgårdens mål i allsven
skan.
Då ska han ta revansch mot AIK för
det var just mot AIK, som han nu i Bam
secupen tvingades släppa in matchens
enda mål. Det kunde han inte smälta rik
tigt. Synd att vi fick dom i första mat
chen, innan vi fått upp andningen. An
nars hade vi tagit dom, säger Palme
och personifierar sig lätt med Välling
bys AIK:s knattelag ...

MEDLEMSAVGIFTEN?

TACK!
Sekr.: Hansfredrik Frostell, Idunavä
gen 10—12, 181 61 Lidingö, tel. 766 25 68
(58 25 27).
Postgiro: 19 78 95 -6.

STADIONLOKALEN:

Arvid Kjällström, Wenströmsvägen 6,
115 43 Stockholm, tel. 60 39 26 22 65 00/
2648).
Nils Lundin, Grevturegatan 77, 114 38
Sthlm, tel. 62 58 93.

SUPPORTERKLUBBEN:
Ordf.: Gunnar Dyvik, Bergsätravägen
27, 181 61 Lidingö, tel. 765 56 03.
vice ordf.: Stig Höglander, Vasavägen
119, 175 00 Jakobsberg, tel. 0758/390 59.
Sekr.: Åke Magnuson, Bagarfruvägen
95, 123 55 Farsta, tel. 64 07 69.
vice sekr.: Leif Westerdahl, Isjakts
gränd 24, 126 00 Hägersten, tel. 46 29 14.
Kassör: Karl Erik Wedberg, Birkaga
tan 20, 113 39 Stockholm, tel. 34 26 16.
Klubbmästare:
Astrid
Johansson,
Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm,
tel. 51 77 80.
Revisor: Nils Gunnar Wåhlberg, Vin
terbruksvägen 31, 133 00 Saltsjöbaden,
tel. 717 34 24.
Postgiro: 35 2120.
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