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Det låg ett skimmer över Gustafs dagar
När detta nummer av vår tidskrift håller på att avslutas, 
har fotbollen rullat färdigt. Vårt A-lag avslutade en strå
lande höstsäsong med att så när ha klättrat upp på en 
av de översta medaljplatserna, och även om nu detta 
inte lyckades framstod Djurgården som allsvenskans 
största överraskning. Våren hade ju varit ett enda långt 
elände med små förhoppningar att det skulle bli aktuellt 

att ens tänka på någon medverkan i slutstriden, när det 
höstade till sig och de stora avgörandena var inne.

Som belöning för den strålande hösten fick vårt lag 
en drömresa till arabiska fotbollsplaner, och innan all
varet börjar härnäst finns vissa förutsättningar för ytter
ligare en utflykt ut i stora vida världen. Fjärran Östern 
eller något åt det hållet.

Innan fotbollen rullat färdigt, var det dags 
för ishockeyn att ta över det publika in
tresset. Just kring Djurgårdens förehavan
de hade det blivit åtskilliga kilometer text 
i de stora drakarna, vilka kunde berätta 
om hur Djurgården satsat miljonbelopp 
på en hel svärm nya stjärnor. Som alltid 
fanns det bara en nypa sanning kring alla 
dessa miljoner, men visst blev Djurgården 
höstens intressantaste lag i elitserien. Det 
dröjde ett tag innan de nya kuggarna bör
jat gripa in i det känsliga maskineri, som 
ett ishockeylag utgör, men när tiden änt
ligen var inne, kom de stora smällarna och 
placerade Djurgården som en tänkbar 
mästaraspirant. Än är det långt dit, men 
de första skären på väg till en plats i solen, 
i slutspelet, har redan tagits och väckt 
vissa förhoppningar.

Stora framgångar av detta slag kommer 
inte på en gång. Massor med arbete har 

föregått explosionerna på tävlingsbanorna, 
och i detta arbete har inte minst ledare, 
tränare och olika slags styrelsefolk haft 
avgörande betydelse. Utan att få någon 
plats i solen. Oftast då mera kritik särskilt 
i samband med att det ibland tagit emot 
och våra lag gått på bakstötar. Då anmäler 
sig de stora experterna och dödsdömer 
det mesta. Förmodligen menande sig 
själva kapabla att uträtta underverk.

Vår förening har tagit sig igenom 
många hinder och förstått att resa sig ef
ter aldrig så svidande nederlag. Samman
svetsningen bland dem, som haft det di
rekta och närmaste ansvaret, har då varit 
total. Varpå framgångarna börjat anmäla 
sig.

Just nu upplever Djurgården en intres
sant tillvaro. På väg mot stora genombrott 
i framför allt de stora folkkära lagspelen. 

Snart kanske det kan bli anledning att 
spinna på Esaias Tegners ord: ”det låg ett 
skimmer över Gustafs dagar”. Slutet av 
1970-talet kan bli Djurgårdens skimrande 
period.

Att vår nye föreningsordförande heter 
Gustaf är bara en händelse som ser ut som 
en tanke. Alla våra ordföranden, vad de 
nu än hetat som John, Carl, Bertil, Sven, 
Carl-Hjalmar, Hugo och Rudolf har för
stått att lotsa Djurgårdsskutan genom 
bränningar och oväder.

Förhoppningarna kring Gustaf Douglas 
övertagande av rorkulten är väl av det sla
get, att vi litet till mans i föreningen ön
skar att det skall kunna travesteras just 
kring de tegnerska orden: det låg ett skim
mer över Gustafs dagar ...

K.L.
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Ishockeyns öden och 
äventyr
Upp och ner har kännetecknat Djurgårdens ishockeyspel i elitserien den nu gångna hös
ten. Ibland verkliga pangmatcher, ibland ett mera magert byte, men sammanlagt dock 
mest positivt och med goda möjligheter att vårsäsongen skall kunna styras i riktning 
mot en plats i slutspelet.

Skomakaren som har bråttom . . .Så här såg höstmatcherna ut (h = hemma
match, b = bortamatch):
— Skellefteå (h) 4-6
— AIK (b) 3-4
— Modo (h) 9-5
— Björklöven (b) 7-0
— Leksand (h) 3-5
— Frölunda (b) 4-6

— Brynäs (b) 4-3
— Örebro (h) 8-3
— Färjestad (h) 3-6
— Örebro (b) 3-6
— Skellefteå (b) 7-4
— AIK (h) 4-4
— Modo (b) 5-5
— Björklöven (h) 4-3
— Leksand (b) 3-5
— Frölunda (h) 6-4
— Brynäs (h) 8-3
— Färjestad (b) 4-3
— Skellefteå (h) 2-4

ATT SE PÅ NYA ÅRET
Upp och heja alla djurgårdare, när vårpro
grammet kör i gång i denna ordning:
11/1 — AIK (b)
14/1 — Modo (h)
18/1 — Björklöven (b)
21/1 — Leksand (h)
25/1 — Frölunda (b) 
28/1 — Brynäs (b) 
1/2 — Färjestad (h)
4/2 — Örebro (b)
8/2 — AIK (h)
11/2 — Skellefteå (b)
15/2 — Modo (b) 
18/2 — Björklöven (h)
22/2 — Leksand (b)
25/2 — Frölunda (h)
1/3 — Brynäs (h)
4/3 — Färjestad (b)
8/3 — Örebro (h)

Hopp och fruktan i alla matcher — 
tänk om vår chans till slutspel finns kvar i 
sista matchen hemma mot Örebro! Tänk 
också — o ve och fasa — om samma match 
betyder att vi måste vinna för att hålla oss 
kvar i elitserien...

OMSLAGSPOJKARNA känns väl igen trots att planen på Stadion är snövit och 
frusen? Tommy Berggren och Anders Grönhagen värmer säkert upp klimatet och 
får till våren en grönskande omgivning. På vår bild flaggar de för Djurgårdens nya 
klubb flagga, som vajar så vackert vid matcherna. Något att längta fram till.

Mer känd på andra sidan Atlanten än här 
hemma har vår störtloppsmästare Benny 
Lindberg blivit. I de amerikanska fart
backarna har Benny nämligen flugit i väg 
med 200 km/timmen, och nu är han på 
väg att bli proffs. Hemma försörjer han 
sig som skomakare. Det ger bara kaffe
pengar.

MEST DJURGÅRDS MÅL!
När elitserien gick till vila över jul och 
nyår såg tabellen ut så här:
Leksand 19 13 2 4 80-56 28
Modo 19 11 2 6 87-60 24
Brynäs 19 9 4 6 73-67 22
Färjestad 19 10 1 8 72-65 21
Djurgården 19 9 2 8 91-76 20
AIK 19 8 4 7 76-69 20
Frölunda 19 7 3 9 66-73 17
Skellefteå 19 7 1 11 67-83 15
Björklöven 19 4 4 11 55-74 12
Örebro 19 2 7 10 53-97 11

Märkligt att notera att Djurgården har 
gjort flest mål, hela 91 stycken mot 87 
för Modo, som är närmast.

Dessutom märkligt att notera, fast 
mera dystert, att ett av våra nederlag gett 
Örebro en av deras två segrar.
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VI TRÄFFAS VID STENEN!
Nu går budkavlen igen inför vår födelse
dag den 12 mars. Som tradition bjuder 
blir det även i år uppställning på Skansen 
vid Djurgårds-Stenen för senare fortsätt
ning med ett samkväm med mat och 
dryck i klubblokalen på Stadion.

Alla Djurgårdare är naturligtvis välkom
na att fira minnet av den dag, då vår före
ning föddes, den 12 mars 1891 på Skan
sen. Djurgårds-Stenen står på den plats, 
varifrån Stockholms första skidbacktäv
ling startades. Det är inte svårt att hitta 
dit. Stenen finns vid vårdkasen i närheten 
av Bredablick något bortom björnarnas 
och älgarnas hemvist. Facklorna markerar 
den sista delen av vägen. De som aldrig 
närvarit vid denna ceremoni kan lämpli
gen komma överens om att träffas utanför 
Skansens huvudingång (strax bortom 
gamla Cirkus) och i gemensam trupp ta 
sig fram till Djurgårds-Stenen. Samling i 
så fall kl. 18.45.

Vid Djurgårds-Stenen börjar ceremo
nin kl. 19.00. Därefter går färden raka vä
gen till Stadion, där vi kör i gång kl. 
19.30.

På Stadion är utrymmet begränsat. 
Alla 6.000 medlemmarna kan inte få plats 
på en gång, och därför måste vi ha för
handsanmälan från sektioner och andra 
vanliga medlemmar, som vill vara med. 
För en ringa peng bjuds det på mat och 
dryck.

Välkommen till Djurgårdsfest. Samling 
vid Djurgårds-Stenen den 12 mars!
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Nej, men titta — är det inte självaste Gustaf II Adolf. Vad förskaffar oss äran av Ers 
Majestäts besök?

Så vanvördigt uttryckte vi oss när den här figuren trädde in på Djurgårdarens redak
tion. Visst fanns det anledning tro, att det handlade om gamle kungen.

Men så mindes vi slaget vid Lützen år 1632, då hjältekungen stupade, och förstod 
att vi hade att göra med en stor skämtare, varför vi frågade:

— Är det till att ha varit på Buttericks, kan vi få dra i skägget?
— Well, well, gör det, sa Gustaf II Adolf och stack fram hakan med rätt att rycka av 

honom skägget. Men det satt fast. Buttericks kunde ej längre misstänkas...
Omsider lyckades vi lösa gåtan. Vår besö
kande hette Sven Holmberg, hemkommen 
till gamla landet från Staterna, där han 
numera framlever sitt liv som amerikansk 
pensionär. Han hade lite money över för
stod vi av plånbokens tjocklek och på 
direkt förfrågan förklarade han sig beredd 
skänka gamla Djurgårdens boxare en slant.

Det var alltså boxningssektionens ord
förande för ett 20-tal år sedan, som gömt 
sig i den kungliga skepnaden. En annan 
Sven Holmberg är den som i forna tider 
hoppade av vid olika svenska järnvägssta
tioner och köpte äpplen, bananer och 
choklad åt de ryska boxare, som han var 
ute och reste med i svenska landsorten. 
Boxningssektionens allt i allo med andra 
ord.

Ärendet på Djurgårdarens redaktion 
föranleddes av en önskan att bli tilldelad 
några friplåtar till närmaste fotbollsmatch. 
Det lovande vi försöka ordna förutsatt att 
mr Holmberg hade någon nyhet att leve
rera till våra spalter.

— Yes, of cause, smajlade han. Jag kan 
t. ex. berätta att jag har fullmakt från ett 
amerikanskt storföretag att bjuda över 
Djurgården till en turne i Staterna. Big 
kosing, you know.

— Det blir friplåtar i vanliga luckan om 
nyheten tål en hårdare kontroll, lovade vi.

Därpå avtågade Mr. Holmberg till sina 
gamla kompisar i boxningssektionen. Han

blev så imponerad av deras träningsvilja 
att han på stående fot ryckte upp plån
boken och plockade fram 5 ovikta hundra
lappar.

— Ett litet bidrag med löfte om mera 
en annan gång, lovade Sven Holmberg och 
gick sedan löst på sandsäcken för att visa 
att han alltjämt kan det här med rak 
höger.

Tanten ute och cyklar
Litet vid sidan om lyssnar vi på hur de 
stora politiska andarna pucklar på varann. 

Det började med att stans idrottsborgar
råd Ingrid Segerström (s) gick ut med be
skedet att storklubbarna inte skulle ta för 
givet att de skulle få disponera den plane
rade konstgräsplanen och att även när de 
gällde stans övriga idrottsanläggningar så 
var dessa mera tänkta för småklubbarna 
och allmänheten.

Rullgardinen ner alltså för dem som 
tänkt att nu skulle Stockholm kunna ta 
upp konkurrensen med Malmö FF, Göte
borg, Elfsborg och andra gynnade stor
klubbar. Nu skulle det äntligen bli bättre 
med träningsförhållandena i Stockholm 
och bl.a. vi i Djurgården skulle slippa jaga 
ut bland buskarna för att hitta någon 
gräsplätt för våra allsvenska fotbollsspelare 
att träna på.

In med svaromål klev nu Hammarbys 
”Stabben” Ahlner och med direkt adress 
till Ingrid Segerström menade han att 
”tanten är nog ute och cyklar” ...

Ulf Adelsohn (h), stark man i Stadshu
set, eftersom han håller i stans kassakista, 
kunde inte stillatingande låta ”tanten” 
forma framtiden för idrottslivet:

Är det hennes mening att idrottsare
norna ska upplåtas huvudsakligen till all
mänheten och småklubbarna, kommer väl 
den dag snart, då vi måste fråga henne, 
om vi kan få någon tid i veckan, då vi 
kunde spela våra ishockeymatcher i Issta
dion. Det kanske bara blir allmänhetens 
åkning där i stället. Fullt på isen och tomt 
på läktarna och därmed inga inkomster 
till de kommunala kassorna.

Den borgerliga regimen har i motsats 
till sossarna på sin tid velat ge även stor
klubbarna en chans i Stockholm och där
för gått i spetsen för att skapa nya resur
ser. Då skall inte Ingrid få sätta någon 
käpp i hjulen.

Replik från Ingrid:

Det är jag som är idrottsborgarråd i 
Stockholm, det får Ulf försöka finna sig i.

När detta nummer går i press, pågår 
klubbningen med fortsatt friskhet och 
fränhet.

Och nu tar redaktionen ledigt för ett tag 
framöver, men glöm därför inte att vår 
brevlåda står öppen året om för att ta 
emot alla slags bidrag.
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Vi lever farligt nära marginalerna...
Det här är Douglas
Vem är han egentligen, Djurgårdens nye 
ordförande Gustaf Douglas? Att han är 
verkställande direktör för Dagens Nyheters 
AB är väl egentligen allt våra medlemmar 
vetat om honom under det år han tillhört 
Överstyrelsen. Och så har många av oss 
sett honom som flitig gäst på läktaren vid 
våra matcher i fotboll och ishockey i säll
skap med hustru Elisabeth och sönerna 
Carl och Eric.

— Vem jag är? Ja, om du vill att jag 
skall avslöja mina idrottsliga meriter, så är 
det gjort på en eftermiddag. Jag har näm
ligen ganska måttliga meriter, erkänner 
vår ordförande vid en pratstund i sam
band med en kopp kaffe vid en ishockey
match på Isstadion.

— Men något har du väl åstadkommit?
— Åja, klart jag spelat en hel del fot

boll och sånt som man håller på med 
under skoltiden, som för min del fördrevs 
på Humanistiska läroverket i Sigtuna. Jag 
var med på Skolungdomens tävlingar och 
vill minnas, att jag gjorde ganska hygglig 
kulstötning med så där en 14-15 meter. 
Vidare kan jag åberopa vissa talanger som 
squashspelare men än så länge har jag inte 
kastat mig in på tävlingssidan av denna 
förträffliga och konditionskrävande sport.

Sedan skoltiden i Sigtuna var över, 
blev mitt nästa steg högskolor i Amerika 
för bokliga studier och utveckling. Om
sider återkom jag till gamla Sverige och så 
blev det en vacker dag tal om Djurgården 
vid frukostbordet.

Nära marginalerna
— Visst är jag djurgårdare, men man 

får absolut inte betrakta mig som anti-
AIK-are, eller anti-Hammarbyit. Tvärtom, 
jag anser att vi måste leva på varandra och 
hjälpas åt. Vi måste hålla samman säger 
Gustaf i en DN-intervju (var annars?).

— Du kommer till en klubb som senaste 
året visar 750.000 kronor på minussidan. 
Din kommentar?

— En klubb måste ha marginaler, och 
jag måste erkänna att vi lever farligt nära 
marginalerna. Inte för stunden kanske, 
men om den här utvecklingen fortsätter, 
då blir det farligt.

— Det är inte ovanligt att klubbar, 
stora som små, söker toppledare inom nä
ringslivet. Ställs kraven för stora på dig?

― Nja, man måste ha klart för sig att 
det är en helt annan sak att leda ett före
tag än en ideell verksamhet. De ideella 
organisationerna arbetar på helt andra

Djurgårdens nye föreningsordförande Gustaf Douglas sitter i vardagslag inte bara och 
rycker i trådarna för Dagens Nyheters och Expressens framtid utan på lediga stunder 
kastar han sig gärna in i squash-hallen på företaget.

villkor. Det viktiga är att man har intresse 
och organisatoriska insikter. Och det har 
jag fått bl a genom min politiska verksam
het, där ideella insatser gjorts.

— Jag är faktiskt den fjärde djurgårda
ren i vår familj. Det är min fru Elisabeth 
som börjat. På avstånd beundrade hon 
Sven Tumba med flera, och så blev också 
mina söner Carl och Eric bitna. Sedan var 
det min tur.

— Djurgården är en klubb med 18 sek
tioner. För många?

— Låt mig svara så här. Om Djurgården 
skulle bildas i dag, är det tveksamt om 
man skulle föreslå 18 sektioner. Vi måste 
hitta en organisationsform, så att inte nå
gon får känna sig klämd. Sektionerna 
sköts fint, och vi får inte glömma bort att 
vi i t ex fäktarna har vår mest framgångs
rika sektion.

— Hockey och fotboll i samma klubb, 
håller det?

— Frågan diskuteras naturligtvis, om vi 
har råd med både fotboll och ishockey. 
Vad vi behöver är ett närmare samband 
mellan ishockeyn, fotbollen och Över
styrelsen. Det är oerhört viktigt att vi ta
lar samma språk. Så att inte ena sektionen 
går omkring och är orolig för vad den 
andra ställer till med. Vi måste kunna pra
ta med varandra.

— Några av de viktigaste sakerna att ta 
itu med?

Bättre relationer
— Att nya organisationen fungerar och att 
det blir fina relationer mellan oss och 
myndigheter och företag. Det är en oer
hört viktig fråga för oss i styrelsen. Frå
gan hur vi skall få mera publik är mera en 
fråga för sektionerna.

— Är du besviken på publikbortfallet?

— Jag tycker nog att man kan ställa 
upp bättre för sitt lag än vad man nu gör i 
Stockholm. Att de inte kommer bara när 
det går bra. Och nu talar jag inte bara om 
Djurgården. Jag tycker supportrarna kun
de ta ett steg till och gå på en och två 
matcher mera. Naturligtvis måste vi på vår 
sida satsa kraftigt på att få ett bra hockey
lag, ett bra fotbollslag. Och det tycker jag 
att vi gjort.

— Men jag tycker det är tråkigt när 
Djurgården slår Landskrona med 7-0 och 
det är bara 2.482 åskådare. Tänk vilken 
fest, med 8.000-10.000. Bottnarna publikt 
får inte bli för låga.

— Den viktiga biten med företagens 
stöd?

— Där har vi i Stockholm betydligt svå
rare än klubbarna i landsorten att få före
tagen att ställa upp. Man har lättare att 
göra det i orter typ Växjö, Leksand osv.

— Jag tycker nog att företagen lite väl 
ofta anför som skäl att ”skulle vi hjälpa 
er, måste vi också hjälpa alla de andra 
klubbarna”. Men kunde man inte tänka 
sig att några stöttade oss, andra AIK, 
Hammarby med flera.

— Kommunens roll?
— Jag tycker att Stockholms kommun 

ökar i sin välvillighet. Vi inser de svårig
heter som finns med så många klubbar i 
vår kommun. Men vi vill också påpeka be
tydelsen av att inte bara slå vakt om 
bredden.

Fast nog är det tjusigt att se Djurgår
dens färger dyka upp i så många tävlings
sammanhang och då blir man inte minst 
imponerad av vilket stort arbete, som 
ligger bakom ett arrangemang som nu se
nast när vi ordnade konståkningens SM-
tävlingar i Bromma. Fin propaganda för 
föreningen.
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Det avgörande är kamratskap, 
förtroende och respekt
Klubbkamrater!

Det gångna verksamhetsåret har varit ett fint idrottsår för DIF och vi kan se till
baka på en sjudande aktivitet i de allra flesta av våra sektioner. Vårt fotbollslag har 
sakta men säkert arbetat sig ur svackan och i år kämpat om medaljplats och därigenom 
glatt stora skaror djurgårdare och fått välförtjänt uppmärksamhet. Vi kan också glädja 
oss åt ishockeyn nu i tredje året av sin 3-årsplan är på stark frammarsch. Detta och de 
ekonomiska satsningar som ishockeysektionen gjort har fångat stor publicitet.
Så öppnade föreningsordföranden Rudolf 
Walldén 1978 års årsmöte och fortsatte:

Men hur vi nu än själva och andra må 
uppskatta våra arenaidrotter står begrep
pet DIF för så mycket annat utöver fot
boll och ishockey. DIF:s framstående po
sision i svenskt idrottsliv beror på i hög 
grad också på den omfattning idrottsliga 
verksamheten i våra många övriga sek
tioner. Dessa är en omistlig del i vår före
ningsverksamhet men får tyvärr inte sär
skilt ofta den uppmärksamhet utåt som 
de så väl förtjänar.

Också när det gäller medlemsutveck
lingen har framgången fortsatt. Vid års
mötet i fjol redovisade vi en ökning med 
900 till 6.300 betalande medlemmar. Den 
positiva utvecklingen har fortsatt och vi 
beräknar till årets slut nå nära 7.000 be
talande medlemmar. Till detta skall läggas 
supporterklubbens stora medlemsskara.

I fjol underströk jag att det årets goda 
ekonomiska resultat inte skulle förleda 
någon att tro att våra ekonomiska be
kymmer hörde historien till och jag peka
de på att budgeten för 77/78 redan hade 
inmutat föregående års överskott. Den 
kostnadsförskjutning från 76/77 till 77/ 
78, som jag alltså förutspådde, har som 
framgår av årsredovisningen inträffat. Vi 
redovisar för 77/78 en förlust i samma 
storleksordning som överskottet året 
innan.

Idrottsrörelsens knappa eknomiska re
surser och frågan om hur man skall finan
siera sin idrottsverksamhet vållar ständigt 
huvudbry hos alla ideellt arbetande 
idrottsledare. Så också hos oss. Detta var 
också utgångspunkten för det planerings
arbete inför framtiden som pågår och som 
syftar till att försöka skaffa oss en upp
fattning om hur vi inom ramen för våra 
ekonomiska resurser på sikt skall ha det i 
föreningen.

I anslutning till detta arbete har ÖS 
också aktualiserat kopplingen mellan eko
nomiska och idrottsliga åtaganden och an
svarsfördelningen i dessa frågor mellan ÖS 
och sektionerna.

ÖS:s förslag till stadgeändring syftar 
till att underlätta samarbetet inom före
ningen. Oavsett emellertid hur väl formu
lerade stadgar vi har är det ytterst rela
tionen mellan människor i föreningen 
som är avgörande för föreningens fram
gång. Fungerar människorna bra tillsam
mans så fungerar också föreningen. Det 
avgörande är att samarbetet är baserat på 
gott kamratskap, på förtroende och re
spekt för varandra och på att vi alla är 
besjälade av Djurgårdsandan att arbeta för 
föreningens bästa. Här är vi lyckligt lot
tade och jag gör mig inte skyldig till över
drifter när jag hävdar att just dessa förut
sättningar för ett gott samarbete finns i 
stor mån i vår förening.

SILVER TACK TILL RUDOLF

Rudolf Walldén gick men kom tillbaka 
som ”adjunkt” i Överstyrelsen.

ETT TACK EFTER 4 ÅR
Det märkligaste händelsen vid senaste års
mötet var väl inte att vi fick nya moder
nare stadgar utan mera handlade det om 
att vi fick en ny ordförande. Efter fyra år 
ansåg sig Rudolf Walldén således ej ha den 
mängd av ledig tid, som krävs för att fun
gera som Överstyrelsens president. Efter
som vi i Djurgården inte växlar ordföran
de särskilt ofta var det en ovanlig händel
se.

— Visst är vi övertygade om att Rudolf 
har ännu mycket mer att ge Djurgården, 
men då han behövs för att hålla hjulen i 
gång på KF :s industriella fronter, är det 
bara att acceptera hans tillbakaträdande, 
slogs det fast i ett tack- och adjötal vid 
årsmötet.

Trots de få åren hann Rudolf uträtta 
ett kvalificerat jobb i de inte alltid lätta 
sammanhang, som hör ihop med en före
ning av Djurgårdens kaliber. Rudolfs ord 
har vägt tungt. Han har inte sparat sig. Vi 
i närmaste kamratkretsen kommer att 
sakna honom men vi vet, att han avser att 
alltjämt hålla oss under uppsikt och i 
ännu högre grad än hittills stötta före
ningen. Därför känns avskedet inte alltför 
svårt. Vi tackar för gott ledarskap.

Ovanpå detta tillerkändes Rudolf för
tjänstmedaljen i silver. Och så tog Gustaf 
Douglas över.

7



"Sand-Ball" på Djurgårdsskutan
Fotbollsäsongen 1978 är slut och djurgårdsskutan har lagt till i hemmahamnen vid 
Stadion-varvet för att ses över till nästa års kryssningar i de allsvenska farvattnen med 
dess två nya och elva gamla kända farleder. Sex rejäla grundkänningar och tio lättare 
bottenstötar blev resultatet vid de 26 mötena med de andra fartygsbesättningarna un
der året. Tio blev också antalet helt framgångsrika drabbningar och en slutlig femte
plats i fartygstabellen får anses tillfredställande.

Kapten Persson och styrman Hellström och deras besättning kan se tillbaka på ett 
gott kryssningsår och såväl rederistyrelsen och de totalt 173216 medåkande resenärer
na bör vara tillfreds med utvecklingen. Kanske hade en eller annan bottenstöt kunnat 
undvikas och hemfärden från oktoberbesöket i Växjö inneburit att lastrummen varit 
fyllda med silver- eller bronstackor, men varför inte istället glädjas åt att de tio lätta 
bottenstötarna inte medförde större skador på skrovet och en därmed följande svårna
vigerad tillvaro i farvattnen på Mälaren och i Svartån tillsammans med besättningarna 
från Aros och Wadköping.

Ett gott resultat också med tanke på att 
såväl rederistyrelsens ordförande som dess 
vice ordförande lockades bort till andra 
uppgifter, bl.a i den stora världshamnen 
London. De kvarvarande i hamnförvalt
ningen bör också ges en eloge för god ser
vice och detsamma gäller den nye hamn
kaptenen Hans Troedsson, som med — ”a 
firm hand at the helm” — fått de olika 
förvaltningsgrenarna att fungera under 
slutmånaderna och dragit upp riktlinjerna 
för varvsarbetet under vintern.

Planerna för en ny stapelavlöpning är 
redan igång. En ny kapten tog över redan 
vid besättningens semesterkryssning i Per
siska viken i mitten av november — en för 
sjöfolk icke obekant sjöbuss vid namn 
Gösta ”Kniven” Sandberg. En ny 1:e styr
man mönstrade samtidigt på med erfaren
het från den stora sjöfartsnationen Brit
tania och med det i sammanhanget pas
sande namnet Alan Ball. Undertecknad 
hade anställts som fartygssteward — en ny 
tjänst på fotbollskutan — med första upp
gift att serva besättningen vid landstig
ningarna i Bahrain, Qatar och Dubai.

För att underlätta för den nya fartygs
ledningen och snarast sätta dem in i sku
tans skötsel och sjövärdighet medföljde 
också styrman Hellström på färden till 
sydligare vatten.

Att resan var av fredlig natur under
stryks bl.a av att chefen för det tunga 
artilleriet — Tommy Berggren — beviljats 
permission och fick stanna i hamn. I öv
rigt fulltalig besättning ombord för att 
trimmas med den nya fartygsledningen.

Självfallet fortsätter planeringen för 
nästa års kryssningar vid hemmahamnen 
av hamnförvaltningen. Hyrorna för den 
kommande säsongen ska fastställas för 
dem bland besättningen vars kontrakt går 
ut. Eventuellt ska delar av reservbesätt
ningen bjudas ut till andra redare och 

kanske behöver också den gamla besätt
ningen förstärkas på några håll. Kontakter 
har tagits och revar lagts ut i det allmänna 
fiskefänge, som de flesta rederier med för
kärlek deltar i under uppläggningsperio
den. *

En del utlänska shanghajare har synts 
till vid fartygskajen och kanske kan de 
ställa till viss förtret under den närmaste 
tiden. Erbjudanden om livslånga anställ
ningar ombord på lyxkryssare brukar vara 
deras lockbete för de bäst utbildade be
sättningsmännen, men oftast innebär 
jobbet på de gamla däcksplankorna, såga
de ur de stadiga djurgårdsekarna, en be
tydligt tryggare och lugnare tillvaro för 
den enskilde sjöfararen och hans familj. 
Vi tror därför att detta även denna gång 
slutgiltigt kommer att vara avgörande för 
vår besättning.

En förutsättning för att kommande 
seglatser ska utfalla väl är att alla kompo
nenter blir väl intrimmade, lär känna 
varandra, talar samma språk och drar i de 
rätta repen och bågen samtidigt och åt 
samma håll. Besättningen inbördes för

Bland belöningar som Åke Barrling fått 
ta emot under årens lopp är även ett 
exemplar av den uppskattade silverhäst
skon. Han fick den på sin 50-årsdag.

Nu tar han över ... Gösta Knivsta Sand
berg återvänder till Stadion och Djurgår
dens fotbollsvärld.

hållande måste fungera friktionsfritt, 
kommandoord och instruktioner från den 
direkta fartygsledningen på bryggan till 
folket i skansen måste vara enkelt, lättfatt
ligt och målinriktat. Kontakten med 
hamnförvaltningens olika grenar — pro
grameringsgrupper, den sociala trygghets
gruppen och flera andra stödorgan — 
måste vara positiv och rätlinjig. PR- och 
marknadsföringsgruppen måste entusis
mera flera resenärer till deltagande på fär
derna. Rekryteringsgruppen måste sköta 
den långsiktiga planeringen och trimma in 
reservbesättningar såväl för arbete om
bord på regalskeppet i den händelse far
vattnen blir stormiga och oroliga som om
bord på rederiets mindre fartyg ned till de 
små jollarna i Värtahamnen.

Kanske ligger stewardens främsta ar
betsuppgifter i att försöka samordna de 
olika enheterna, att få dem att fungera 
sida vid sida mot ett gemensamt mål. Få 
dem att inse vikten av att tala samma
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ADJÖ TILL AIK ...
När Åke Barrling nått så långt i sin idrotts
liga karriär, att han valdes 1970 till supple
ant i Överstyrelsen, blev han utsatt för en 
intervju. Det avslöjades då att han hade 
ett förflutet som bandystjärna i Gävle 
skollag med 5 mästerskap 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 passade oss 
bättre och här fortsatte vi att utvecklas 
som stjärnor, vilka dock aldrig fick den 
rätta lyskraften”.

”Jag gjorde sedan några år i bandysek
tionen som sekreterare och hörde därmed 
ett och annat om hur det ska gå till i en 
styrelse. Jobbet i ÖS blev inte särskilt 
långvarigt. Via Barnens dag bar det i väg 
till fotbollskansliet på Råsunda. Nu är 
han tillbaka i fadershuset”.

språk och dra åt samma håll, få dem att 
utveckla de sammanhållande positiva 
relationer som alltid finns mellan — i de
taljer — ev. oliktänkande grupper, näm
ligen den allt förenade känslan för det 
egna fartyget.

En till synes olöslig uppgift, kan det 
tyckas, men med ett ärligt uppsåt och i 
medverkande om den gemensamma viljan 
i alla instanser och inom alla grupper att 
leda skutan i hamn, en inspirerande upp
gift!

Låt oss ge den nya fartygsledningen — 
”Sandhall” — vårt gemensamma stöd så
väl vid kryssningar utomlands som vid ar
betet i hamnen. Endast en kapten är chef 
ombord, endast en styrelse är ansvarig för 
stödorganisationerna i land — men alla vi 
andra kan gemensamt ge dem och vår 
skickliga besättning vår hela support — i 
enlighet med den devis om i snart 100 år 
varit vägledande för Djurgårdsskutan — 
Bättre lyss till den sträng som brast, än 
aldrig spänna en båge!

Klarar vi stödtrupperna de mänskliga 
relationerna — enskilt och i grupp — tror 
jag vår ny-gamle kapten Gösta och hans 
besättning — de gamla såväl som de nya — 
ska segla i hamn lika säkert hösten 1979 
som de gjort i år.

Å.B.

När Olle ”Lill-Lappen” Hellström blev 
djurgårdare handlade det inte om mycket 
mer en än vackra löften om gedigen fot
bollsutbildning. Ännu mindre kunde er
bjudas forna fotbollsstjärnor. När Kalle 
Gustafsson gick från Köpings IS för att 
bli svensk mästare i Djurgården lovade 
man på sin högsta höjd att spela en vän
skapsmatch och låta Köping få hela recet
ten på några 50-lappar.

Här är Kalle Köpings-Gustafsson till 
höger i sällskap med en annan av forna 
tiders stora fotbollsstjärnor i Djurgården, 
Ragge Wicksell, vilka tillsammans med
verkade i 65 landskamper. Flera har bara 
Knivsta gjort...

SNART KOSTAR DET
EN MILJON KRONOR!

Att värva stjärnspelare, antingen det gäller 
fotboll eller ishockey, är egentligen det 
sista man skall syssla med i den mån man 
vill sova gott om nätterna. Förr kunde 
man få en spelare att ”gå över” mot det 
att man lovade hans moderklubb att få en 
uppsättning tröjor och byxor, men ack, 
ack, den tiden är för länge sedan förbi.

I dag kostar det stora klöver. Det vet 
de allsvenska klubbar, vilka försökt få för
månligare avtal genom att gå ner på små
klubbsnivå och handla in en billigare vara. 
Jo pytt, även här har man lärt sig prislis
tan, och nu duger det inte att komma 
med förslag att byta med fotbollsutrust
ning och andra förbrukningsvaror. Pengar 
på stubben skall det vara, och stora pengar 
framför allt.

När detta skrives underhandlas det 
mellan Djurgården och Örebro om en bli
vande storspelare vid namn Ronald 
Åhman. I och med att Örebro åkte ur all
svenskan i höstas har Ronald sagt sig vilja 
utvecklas i en klubb, som fortfarande till
hör allsvenskan.

I den vevan kom Djurgården in i bilden. 
Även proffsklubbar ute i stora världen hör
de av sig, men Ronald Åhman tyckte i ett 
visst läge att han inte var riktigt mogen 
att nappa på de utländska erbjudandena.

BILLIGASTE VÄRVNINGEN
Idylliska tider handlar det om förr i sam
band med fotbollsvärvningar. När Djur
gården lyckades få över Lill-Lappen, Olle 
Hellström, till sitt stall från Sandviken, 
räckte det med att erbjuda hans klubb en 
uppsättning tröjor och byxor. Året var 
1956.

— Så har jag i varje fall fått berättat för 
mej, när jag som 19-åring sa adjö åt Sand
viken och reste till det stora äventyret i 
Stockholm, berättar Lill-Lappen. Jag fick 
löfte om utbildning och jobb, och det var 
värt pengar. Jag fick visa vad jag kunde i 
några matcher i reservlaget, innan jag 
hade mognat för en chans i A-laget.

Debuten kunde varit lättare. Det gällde 
ett derby mot AIK. Vi vann med 2-1. Se
dan gick det av bara farten fram till dess 
att jag började drabbas av otur och skador. 
Knäna krånglade och jag hade nästan be
stämt mej för att lägga av. Emellertid 
höll jag i gång och knäna började lyda mej 
igen så pass, att jag efter fyra års frånvaro 
från allsvenskan ansågs kapabel att hoppa 
in på nytt i A-laget.

Senare började jag intressera mej för 
att gå på kurser och utbilda mej som trä
nare.

— Men ändå blev du lagledare i stället?
Om man ska jobba som tränare bör 

man vara beredd på att flytta land och 
rike runt och det har jag inga möjligheter 
till. Men å andra sidan är kunskap ingen 
tung börda att bära på.

Han hade väl hört talas om svenska lirare, 
som i sin ensamhet satt sig ner och gråtit 
bittra tårar, när inte mammas köttbullar 
fanns på matsedeln och när de gamla 
kompisarna ersatts av killar, som inte 
kunde snacka svenska ...

Hur som helst stod det alltså och vägde 
för Ronald Åhman. Han ville nog byta 
klubb, men se Örebro var en underlig 
klubb, som hade mage att begära så där 
bortåt en halv miljon kulor som plåster på 
såren.

Eftersom Djurgården i det läget ännu 
inte vunnit högsta vinsten på en av sina 
två premieobligationer var det högst oklart 
hur förhandlingarna skulle lyckas.

Hur kunde Örebros ledare vara så kan
tiga? Jo, var och en är ju sig själv närmast, 
och säkert hade även Djurgården begärt 
ett väsentligt kontantbelopp för att t.ex. 
släppa Anders Grönhagen till Mexico! 
Allt tyder på att lirarnas klubbar snart är 
uppe i miljonbelopp för att på kort ka
rens sälja någon guldklimp.
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Måndagar och torsdagar 
nya fotbollsdagar
Den allsvenska fotbollen var förr den stora söndagssporten, men under hand har de sty
rande i förbund och klubbar upptäckt, att publiken fått andra fritidsintressen och allt 
mer håller sig borta från läktarna. Innan avfolkningen blir total, har man nu för sjuttio
fjärde gången satt sig ner och diskuterat åtgärder för att få publiken tillbaka.

Enklaste svaret har varit: spela bättre fotboll, spela öppet och åstadkom mål (det 
har ju bl.a. MFF glömt bort och mest kört med offsidespel och 1-0-segrar).
Kasta ut radion från matcherna, då kom
mer publiken! Det förslaget dyker allt
jämt upp, men ingen tror på’t.

Att ändra spelsäsong från nuvarande 
vår-höst till höst-vår, som det var förr i 
tiden, har de styrande i förbundet ej velat 
vara med om. Prestigen skall man vara 
aktsam om ...

Nu gör man emellertid ett försök att 
slopa söndagsspelet i allsvenskan för att 

då låta publiken bada och gräva i träd
gårdstäppan i stället. Nu skall det bli spel 
måndagar och torsdagar, och det förefal
ler vara ett lovvärt initiativ. På prov skall 
man spela 9 måndagsomgångar och bara 
5 söndagsomgångar.

För Djurgårdens del börjar våren 1979 
med bortamatch i Landskrona måndagen 
den 16 april. Landskrona hör till Djurgår
dens s.k. bogeyteam, men kanske raden 

av nederlag eller oavgjort mot skåningarna 
är bruten i och med vad som hände förra 
hösten på Stadion. Där fick Landskrona 
en omgång med 7-0.

Djurgårdens program för vårsäsongen 
bjuder på dessa matcher:

må. 16 april: — Landskrona (b) 
må. 23 april: — Göteborg (h) 
to. 3 maj: — Åtvidaberg (b) 
sö. 6 maj: — Öster (h) 
må. 14 maj: — Halmia (b) 
to. 17 maj: — AIK (h) 
ti. 22 maj: — IFK Sundsvall 
må. 28 maj: — Halmstad (b) 
to. 31 maj: — Kalmar 
to. 14 juni: — Hammarby (b) 
sö. 17 juni: — Norrköping (h) 
må. 25 juni: — Elfsborg (b)

Djurgårdens sista höstmatch går hem
ma mot Åtvidaberg den 28 oktober. Det 
är en söndag.

En penna raspar på Stadion...

Ett brev betyder så mycket, sa’ på sin tid 
postgeneralen, men med det höjda portot 
måste man gå andra vägar om man vill 
korrespondera. Det går att ta personlig 
kontakt, och då är det väldigt bra att ha 
en penna i innerfickan.

Fråga bara Hans Troedsson, när han

— Jo, bara till att skriva under det här 
papperet, svarade Hasse ungefär lika för
strödd.

träffade Tommy Berggren för att disku
tera hur Tommys framtid lämpligen 
skulle planeras. Stanna hos oss i Djurgår
den, sa’ Hans och fiskade upp sin penna.

Den räckte han över till Tommy, som 
ombads att sätta sig ned vid skrivbordet 
och studera ett papper, som i god tid 
placerats för Tommys benägna studium.

— Och vad ska jag ha pennan till, 
undrade Tommy med en frånvarande 
min.

Och så skrev Tommy sin signatur allt 
under det att Hasse såg till att namn
teckningen kom på rätt plats.

— Ja, tack då, svårare var det inte sa’ 
Hasse, sträckte fram handen och lät 
Tommy skaka den hårt och hjärtligt.

Det här var trevligt, då är det bara att 
spela tre år till och göra ett mål då och 
då, svarade Tommy och kände sig lättad 
att affärerna gått ihop i form av ett 
kontrakt, som snabbt låstes in i Djurgår
dens kassavalv ...
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Engelskt och Knivsta ny 
modell i fotbollen
Djurgårdens upprustning på fotbollsfronten innebär inte blott att ”Knivsta” Gösta 
Sandberg kommer tillbaka. Honom känner vi alla och han behöver ingen presentation. 
Har laddat upp några år i Bromma-Pojkarna och anses vara en av orsakerna till att BP 
utvecklat sig till ett av Stockholms mest välspelande lag. ”Knivsta” kan alltså lära ut 
inte bara kämpatag utan även propagandaspel.
Nu är det alltså inte bara ”Knivsta”, som 
dyker upp i Djurgårdens generalstab som 
s.k. teknisk direktör. Dessutom kommer 
en tränare vid namn Alan Ball med upp
drag att vara slavdrivare och allt sånt som 
behövs.

Alan Balis pappa har varit storspelare i 
den engelska ligafotbollen. Själv spelade 
Alan J:r i div. II-ligan i Bolton och beteck
nades som en konstruktiv kraft.

GAMLA DJURGÅRDARES UTVALDE

Anders Grönhagen nominerades som 
”årets djurgårdare” av Sällskapet Gamla 
Djurgårdare. Det var när Anders äntligen 
slapp alla skador, som han kunde spela ut 
och leka med bollen på ett sätt som gjorde 
motståndarna konfysa. Sedan de samlat

På vår bild tar en glad ”Grönis” emot utmärkelsen ur Kalle Liliequists hand, ordföran
de i Gamla Djurgårdare.

Alan har prövat på i olika svenska 
klubbar, Sirius, Västerhaninge och Saab 
och får nu sin mest ansvarsfulla uppgift 
genom att ha hamnat i Djurgården.

”Jag kräver disciplin både på träning 
och i matcherna. Det jag sett av Djurgår
dens spelare ger mig anledning tro, att jag 
får ett utmärkt material att jobba med, 
det får räcka som programförklaring”, sä
ger den 51-årige engelsmannen.

sig för att till varje pris få honom oskad
liggjord, kunde Anders lägga över bollen 
till sina kompisar, vilka under tiden kom
mit alldeles fria. Sedan var det bara (?) 
för Tommy Berggren, Håkan Stenbäck 
och de andra att klappa in målen.

HISTORIEN BAKOM EN 
SILVERHÄSTSKO

En av Djurgårdens mest efterfrågade ut
märkelser är den silverhästsko av kungligt 
ursprung som delas ut vid särskilt högtid
liga sammanhang. Historien bakom denna 
hästsko har vi berättat i tidigare nummer 
av ”Djurgårdaren”, men för nytillkomna 
djurgårdare skall vi kanske tala om att ur
sprunget till utmärkelsen daterar sig från 
en vinterdag utanför Nordiska museet på 
Djurgården.

När en kunglig kortege, innehållande 
bl.a. Oscar II och Sophia drog förbi den 
underdånige befolkningen, var det sig inte 
bättre än att en av pållarna blev skrämd 
och sparkade av sig en hästsko på ena 
bakbenet.

Raskt kastade sig en grabb fram ur 
åskådarleden och plockade upp dyrgripen. 
Förmanades av sin fader att överlämna 
den till kungliga stallet i tanke att häst
skon kunde vara gjord av guld. Men i 
stallet rördes man nästan till tårar över 
grabbens ärlighet och lät honom behålla 
vad han hittat.

Efter åtskilliga turer hamnade denna 
hästsko hemma hos en djurgårdare, och 
hängde där som en unik souvenir i åtskilli
ga år. När djurgårdaren försvann till de 
sälla jaktmarkerna tyckte de efterlevande 
att någon i Djurgårdens Idrottsförening 
kanske skulle vara intresserad av hästskon.

Och visst var vi intresserade. Långt se
nare — sedan hästskon haft olika öden — 
hamnade den bland föreningens unikare 
pjäser och omsider fick vi nådigt tillstånd 
att göra kopior i försilvrad metall att dela 
ut vid högtidiligare tillfällen.

Första exemplaret uppvaktade vi dåva
rande kung Gustaf VI Adolf med och se
nare också nuvarande kungen tilldelades 
ett exemplar av dyrgripen. Annars är det 
mest djurgårdare, som lyckliggjorts med 
silverhästskon i samband med födesle
dagar eller andra jubiléer.

Bland dem, som under senare år, till
erkänts denna unika lyckohästsko, finns 
boxningens allt i allo Torsten Almqvist, 
Överstyrelsens grå eminens Rolf Theblin, 
förre slalomkanonen Anders Holmstedt, 
60-årsfyllde storboxaren Olle Tandberg 
(”den utmärkelse jag uppskattar mest”, 
sa Olle), backhopparmästaren Bengt Jäder
holm och bandybasen Gunnar Dyvik.

Är det din tur nästa gång?
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Efter ett långt årsmöte
Status quo för alla sektioner
Ingen lämnar Djurgårdsfamiljen
Senaste årsmötet blev en segdragen historia, som det ofta brukar bli, när stadgeärenden 
står på dagordningen. Och så gjorde det denna gång med årsmötet förlagt till Jakthor
nets lokaler i Tennisstadion ett par stenkast från Stadion. Det hade i förväg sagts att en 
viss opposition var ute för att få in några grovkalibriga salvor på olika styrelsegubbar. 
Därför var det ju illusoriskt med förhandlingarna förlagda till Jakthornet. När kvällens 
övningar var över luktade det väl alltjämt en smula krutrök i salarna, men så särskilt 
krigiskt hade ingen upplevt föreställningen. Inom Djurgården brukar vi ju kunna hålla 
en trivsam ton och inte använda oss av huggvapen och kanoner.

Länge hade en utredning pågått med sikt 
på att ge Djurgården ”en ny struktur”. 
Det slutliga förslaget visade sig inte rekom
mendera några mer revolutionerande 
grepp. Småsektionerna påstods ju vara 
skakade inför rykten om att de skulle få 
sköta sig på egen hand och utan anslag 
från huvudkassan. För många av dem 
hade detta inneburit, att de mer eller 
mindre fått lägga ner verksamheten. Det 
var emellertid falska rykten. När det kom 
till kritan lämnades det besked, att ingen 
sektion skulle behöva riskera sin hälsa 
utan få fortsätta att blomstra.

Något allvarligare hade väl utrednings
männen funderat kring frågan om vi hade 
råd med två så kostnadskrävande sektio
ner som fotboll och ishockey. Kunde det 
inte räcka med hård satsning på bara en 
av dessa två tunga sektioner?

Närmast var det ishockeyn, som i detta 
sammanhang varit ute och åkt på oroliga 
farvattnen. Vissa synpunkter på att is
hockeyn borde bilda eget och driva verk
samheten utan inblandning från före
ningen i övrigt hade vid mer än ett till
fälle förts fram av en och annan röst inom 
sektionen. Det fanns emellertid föga 
gehör för en sådan utbrytning. Vare sig 
ishockeyns ansvariga ledning eller de 
andra sektionerna ville vara med om nå
gon förändring. Förtroenderådet hade 
sagt ifrån. Ingen stympning av Djurgården.

Egentligen var allt detta redan klart 
före årsmötet, och något förslag om ”fri
görelse” av den ena eller andra sektionen 
låg inte på bordet. Men det hindrade väl 
inte att det ute i kretsarna alltjämt fanns 
en viss oro för att förslaget om ändringar 
i stadgarna kunde innebära att en hund 
låg begraven...

För dyrt för alla...
Kanske var det därför förklarligt om det 
grumsades en smula om att förslaget till 
stadgeändringar borde skickats ut tidigare. 
En och annan fick förslaget under ögonen 
kanske först vid årsmötet, och det måste 
ju anses knappast acceptabelt. Det hade

Gustaf Douglas hade på håll följt Djur
gårdens öden i yngre år, innan han tog 
klivet in i styrelsen.

dock meddelats sektionsstyrelser och 
andra behöriga, att förslaget funnits att 
hämta på Stadion i god tid före årsmötet. 
Att skicka ut förslaget till samtliga över 
6.000 medlemmar bedömdes som ej för
svarbart av ekonomiska skäl. Det skulle 
bara i portoavgifter tvingat föreningen att 
kasta ut omkring 7.000 kronor!

Nu blev det i alla fall en ordentlig ge
nomgång av de olika ändringar, som en 
stadgekommitte med bland annat RF:s 
expert Anders Lindstedt medverkande 
rekommenderat. ”Farsan” Sandberg, som 
till andra förtjänster även har juridisk sak
kunskap, gav årsmötet god tid att sätta sig 
in i alla aktuella paragrafer och kunde 
slutligen med föreskriven 2/3-majoritet — 
den var nästan 100-procentig — klubba 
igenom hela stadgepaketet.

De gjorda ändringarna innebär, att 
Överstyrelsen utökas till 9 ledamöter ge
nom att utöver de på årsmötet alltid valda 
ledamöterna kompletteras med resp. ord
förande i fotbolls- och ishockeystyrelser
na. Det innebär för det nu inledda verk
samhetsåret att t.f. fotbollsordföranden 
Hans Troedsson och ishockeyns nye ord
förande Bengt Broberg (i fjol i Mälarhöj
den) får säte och stämma i ÖS-kretsen.

För tungt jobb?
En annan orolig själ undrade om det inte 
var att belasta en sektionsordförande med 
hårt jobb även i ÖS och om inte därför

VI KOMMER ÄVEN I GOLF
En och annan har föreslagit Djurgården 
att ta upp golf som en ny sektion, men 
tills vidare får vi nog nöja oss med att vi 
avdelat en viss herr Tumba att leka med 
de små vita bollarna. Och det gör han nu
mera på proffsnivå. Han har sin hand med 
i stora evenemang, där det går att bli halvt 
förmögen på noll-tid. Bara man har råd 
att ägna sig åt golfen dygnet runt.

På något lägre nivå spelas det i alla fall 
golf i vissa Djurgårdskretsar. Vi hade ett 
kvalificerat lag i gång i den sedvanliga 
pokalmatchen mot AIK och Hammarby. 
Efter att två år i följd ha vunnit detta 3-
klubbsderby, tyckte de våra att de äntli
gen skulle släppa fram AIK till att få 
vinna med 3 poäng till godo. Hammarby 
kom på sladden nära 30 poäng efter oss.

Gösta Ignell var bäst i vårt 10-manna
lag, som bestod av dessa tungviktare:

Gösta Ignell 36 poäng, Sten Forsberg 
34, Magnus Lindberg 34, Antero Baburin 
33, Håkan Morin 32, Christer Öhrman 32, 
Jonas Norell 31, Ove Larsson 31, Pigge 
Tuma 30, Sven Tumba 30.

Det blev 323 poäng för Djurgården 
mot 326 för AIK. Huruvida familjen Sven 
och ”Pigge” Tumba höll igen, är inte ut
rett.

någon annan medlem i sektionsstyrelsen 
kunde ifrågakomma. Och dessutom undra
des det om vad som händer om sektions
ordföranden blir sjuk, är bortrest eller på 
annat sätt förhindrad att ställa upp. Givet
vis skulle i detta senare fall en annan 
styrelseledamot vara sektionens represen
tant.

Om en ordförande i de två aktuella 
sektionerna avgår före mandattidens ut
gång i ÖS — vad händer då? Befattningen 
i ÖS är inte knuten till personnamnet 
utan till positionen som sektionsordföran
de. Det blir därmed den på sektionens års
möte nyvalde ordföranden, som går in i 
9-mannakretsen. Enkelt som korvspad 
men det tålde ju att få sin förklaring via 
”Farsan” Sandberg.

Samtidigt och i konsekvens med detta 
beslut om att de två ekonomiskt mest 
omfattande sektionerna skall ha represen
tation i ÖS, var årsmötet med på noterna, 
när förslaget ställdes att en av de ordinarie 
årsmötesvalda ÖS-ledamöterna skall kun
na tillhöra sektionsstyrelserna. Det har de 
tidigare stadgarna förbjudit. Nu kan det 
som påbyggnad till de s.k. kontaktmän
nen bli ÖS-representation inom sektioner
nas styrelse. Om det nu skulle behövas.
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MESTA MÄSTARNA
Nu för tiden är det mest våra fäktare, som 
plockar hem de efterlängtade SM-titlarna, 
men innan Hasse Jacobson & C:o införde 
denna goda vana, vann Djurgården bortåt 
500 SM-medaljer. Det torde vara rekord.

Mesta svenska mästarna med vardera 
16 SM-tecken är Lill-Einar Olsson och 
Edvin Vesterby. Sedan följer med 13 SM 
pingisdrottningen Elisabeth Thorsson 
(gift med Jan-Erik Lundqvist) samt Gösta 
Knivsta Sandberg och Björne Mellström 
med 10 mästerskap. Sedan kommer Sven 
Tumba-Johansson och Lasse Björn med 9 
titlar. Lasse har alla sina i ishockey, me
dan Tumba kom över ett SM även i fot
boll vid sidan av de 8 han spelade sig till i 
ishockey.

Knut-Uno nytt namn i ÖS
Det kom ett för många nytt namn in i Överstyrelsen vid senaste årsmötet, då Knut-Uno 
Törnqvist föreslogs av valberedningen efter att ha presenterats som bandyspelare på 
den tid det begav sig. Att han dessutom presenterades som chef i RESO hade väl 
också sin lilla betydelse för att årsmötet utan vidare spisning accepterade honom och 
tog in honom i vår högsta styrelsekrets.

— Men när spelade du egentligen bandy i 
Djurgården, blev vår första fråga till ho
nom, sedan han väl kommit över den 
första häpenheten att så snabbt ha blivit 
anammad av mötet.

— Tja, när var det egentligen, upprepar 
han frågan och funderar en stund. Jo i 
början av 1960-talet, och jag minns att vi 
hade ett riktigt bra lag med bl.a. Arne 
Arvidsson i mål, ”Laban” Arnesson och 
Lasse Boström i försvaret med Knivsta 
Sandberg härjande i kedjan.

Vid sidan av bandyn spelade jag också 
fotboll. Törs jag säga, att jag spelade i 
IFK Stockholm som centerhalv? Det var 
det där året då IFK och Djurgården käm
pade jämsides i div. II-toppen för en all
svensk plats. Vi i IFK hade en lagledare 
som hette Pelle Bergström och Torsten 
Lindberg som tränare och alla tre slet vi 
förtvivlat, för att hindra Djurgården från 
att vinna.

— Det var phult gjort, min bäste kolle
ga!

— Ja, men jag hoppas det nu är glömt 
och förlåtet eftersom IFK sprack på kup
pen i och med att Djurgården plötsligt 
kom i kanonslag och vann två 11-1-segrar 
på sluttampen. Då hjälpte det inte att 
IFK gjorde 7-0 på Sundbyberg. Vi blev i 
alla fall akterseglade och Djurgården gick 
upp i allsvenskan. Men hur kan man göra 
11-1 två gånger i följd som på beställning? 
Det undrar många i IFK.

Edvin Vesterby är inte bara olympisk sil
vermedaljör i brottning (Spelen i Mel
bourne) ― han är även tillsammans med 
Lill-Einar Olsson Djurgårdens meste sven
ske mästare med 16 SM-tecken.

Knut-Uno Törnqvist åter tillbaka där han 
en gång började.

Långt innan jag hamnade i IFK spelade 
jag fotboll i Örebrolaget Start och i Karo
linskas lag i DN-turneringen om Kron
prinsens pokal. Där var vi riktigt bra och 
nådde finalen ett par gånger utan att dock 
kunna sätta pricken över ket. Själv fick 
jag en massa beröm i DN av signaturen 
Allison, som spådde mig en lysande fram
tid i fotboll. Senare blev jag utlokaliserad 
till Värmland och basade ett antal år för 
Rayon, innan Reso visade sig behöva 
mina tjänster. Nu är jag alltså stockhol
mare och finner det naturligt att åter
vända till gamla förälskelse Djurgårdens 
bandy. Kanske har Knivsta utrymme för 
mej i årets lag...

Det sista sa’ Knut-Uno förståss inte, 
men varför inte Knivsta? Han är faktiskt 
yngre än du med bara några och 40 år.

Kalle L.

EN GENTLEMAN
En särskilt god vän har vi i en äldre gentle
man vid namn Gustav Thulin, som då och 
då överraskar oss med att skicka in en 
slant med en önskan att pengarna skall 
komma ungdomsfronterna i föreningen 
till nytta.

Jag sitter här i stugan med Djurgårdens 
hedersmärke på kavajuppslaget och gläds 
över allt jag under yngre år fått uppleva. 
Nu kan jag inte längre komma ut på några 
matcher. Annars skulle jag lagt mina pen
gar i vändkorset och fått uppleva i natura 
alla fina djurgårdare i tävling. Vi måste 
känna stor tacksamhet till våra styrelser, 
som hinner uträtta så mycket även i de 
små detaljerna. Det värmer och stärker 
gemenskapen. DIF:s fostrargärning för 
ungdomen önskas all framgång, skriver 
Gustav Thulin till oss.

Vi gläds med honom att han hemma i 
stugan i alla fall får uppleva en viss spän
ning och känna hur grabbarna kämpar.

RF:S JUBILEUMSPRESENT
När Riksidrottsförbundet fyllde 75 år 
under 1978 fick även en rad ledare i Djur
gården en släng med av sleven i form av 
utmärkelser. Här är de som tilldelades ju
bileum sdiplomet för åtskilliga års jobb i 
vår förening:
Mer än 25 år:
Gunnar Lundqvist, Karl Liliequist, Len
nart Öberg och Hilding Lövdahl
Mer än 10 år:
Pelle Bergström, Bengt Lindbergh, Carl-
Hjalmar Bodman, Rolf Theblin, Reine 
Gustafsson, Ingvar Noren, Rolf Asp, Bela 
Rerrich, Lars Lindgren, Lars-Erik Fors
berg, Bertil Wiström, Lars-Eric Pettersson, 
Anna Dettner, Harald Gustafsson, Conny 
Johansson, Gunnar Rinman och Bo Hed
vall.

ALLSVENSKA UNGDOMS
SERIEN, NORRA

Västerås SK 22 17 2 3 79-17 36
AIK 22 17 2 3 75-15 36
IFK Västerås 22 19 1 6 54-34 31
Hammarby IF 22 14 1 7 64-33 29
Djurgårdens IF 22 13 1 8 47-27 27
Brommapojkarna 22 9 5 8 48-45 23
IK Brage 22 8 5 9 39-37 21
Eskilstuna 22 8 2 12 38-47 18
Sandviken 22 7 3 12 37-56 17
GIF Sundsvall 22 6 3 13 32-54 15
IK Sirius 22 4 3 15 16-55 11
IFK Sundsvall 22 0 0 22 4-113 0
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När han inte spelar vänsterback och stör
tar i väg över hela fotbollsplanen är Jör
gen Lindman redaktör på kansliet i 
Hjorthagen, där han producerar fotbollens 
egen fotbollstidning.

STÄLLER ALLTID UPP!
Björklund Catarina, Brihäll Rolf, Gott
fridsson Ragnvald, Gottfridsson Lennart, 
Gustavsson Benny, Gåvfelt Ivar, Gärdin 
Mats, Johansson Ewa, Johansson Leif, 
Korpelin Monika, Liljestrand Bo, Modin 
Calle, Nord Lennart, Swenson Kenneth, 
Widstrand Anna-Carin, Westerdahl Leif 
och Öberg Sven.

Vad är det för märkligt med dessa 18 
namn? Jo, det är folk, som alltid ställer 
upp och jobbar för Djurgården, och fram
för allt jobbar de med att sälja souvenirer 
vid våra matcher. I ur och skur ställer 
dessa djurgårdare upp, och därför tyckte 
vår skattmästare Reine Gustafsson, att 
det var mer motiverat än någonsin att ta 
upp plånboken och bjuda dessa trotjäna
re på en bit mat och samtidigt ge dem en 
liten uppmuntringspresent. Bli gärna med 
i denna ideella skara och gör ett handtag 
för Djurgården.

PÅ VÄRVNINGSBYRÅN
Vad är'e som kommer dej att tro att du 
kan bli en bra fotbollslirare?

Trots 50 mål ingen 
publik längre
Allsvenskans publikminskning har satt igång en debatt om orsakerna till denna minsk
ning. Årets snitt på 6.500 åskådare är trots allt en bra siffra om man jämför med andra 
kulturyttringar.

Publikbortfallet kan bero på att det finns en väldigt stort utbud på andra arrange
mang. I Stockholm är det ju bara att välja och vraka. Människor i gemen får det allt 
bättre. Helgerna tillbringas ute på landet, när det är fint väder har fotbollen svårt att 
konkurrera. Folk är bekväma av sig och lyssnar hellre på sportradion som ger fina rap
porter.
För några år sedan fördes en liknande de
batt om fotbollens kris. Då hävdade 
tyckarna att fotbollen har blivit tråkig 
med alltför målfattiga matcher. Då kom 
förslag på att göra målen större, bort med 
off side osv. Förslagen gick ut på att göra 
matcherna mera målrika, då skulle publi
ken komma tillbaka ansåg man.

I år har DIF gjort flest mål i allsvenskan 
(50 st) och Tommy Berggren blev skytte
kung dessutom. Men inte har vi haft över
fyllda läktare, tvärtom så glest på läktaren 
har det aldrig varit nånsin tidigare. Då 
börjar man undra vad det är som publiken 
vill se egentligen. Segrar är tydligen det 
enda som räknas. Men under hösten när 
vi spelade så briljant borde publiken vak
nat till. Var håller alla anhängare hus när 
vi lirar matcher? På stan vimlar det av 
bilar som pryder sina bakrutor med DIF-
dekaler.

Stockholmspressen har ett stort ansvar 
i den här frågan. Det är ganska lätt att på

Lycka till, säger BP
Fotbollsäsongen 1978 är till ända. För Djurgården har den idrottsligt bjudit på stora 
framgångar. Målsättningen har uppnåtts med råge. Speciellt glädjande är reservlagets 
serieseger i allsvenska reservlagsserien. Göran Aral et consortes kan verkligen sträcka på 
sig.

Hur ser jag då på det gångna årets A-lags
verksamhet?

Året har bjudit på i stort sett samma 
svårigheter träningsmässigt som mina tre 
tidigare år i Djurgården. Med tanke på 
detta är det en större prestation av vårt 
representationslag att nå så framskjuten 
placering. Det finns naturligtvis flera or
saker till detta. Låt mig få peka på några.

Jag (vi) har många gånger tidigare sla
git fast, att Djurgården har ett spelarmate
rial, som håller för att konkurrera i den 
allsvenska toppen. Detta har ånyo besan
nats.

verka läsarna i den riktning som man öns
kar. Men tidningarna i Stockholm skriver 
alltför lite om lagen här. Landsortslagen 
får onormalt stort utrymme i Stockholms
pressen. När det skrivs om lagen i Stock
holm är det mest negativa saker. Det ska
par inget ”sug” runt fotbollen.

Reportrarna på TV och radio är också 
förvånansvärt ofta negativa. Är det en bra 
match kan man t.ex. säga: här på Stadion 
leder Djurgården med 1-0 och det är fak
tiskt en bra match. Det visar att man har 
negativa förväntningar på matchen.

Förslag finnes på hur man ska lösa fot
bollens kris: omläggning till höst-vår, slut
spel efter hockeymodell, två enkelserier 
under samma år o.s.v.

Men jag tror att vi får vänja oss vid att 
publiksiffrorna kommer att hålla sig runt 
6.000 åskådare i snitt. Andra inkomstkäl
lor måste till för att finansiera verksam
heten.

Jörgen Lindman

Vi har under 1978 drabbats normalt i 
skadehänseende. Detta har inneburit att 
vi har haft perfekta möjligheter att spela 
samman laget och därigenom öka samar
betet och förståelsen inom laget. En oer
hört viktig del i en lagsport.

Samtliga spelare i A-lagstruppen har 
förbättrat och utvecklat sin fotbollmedve
tenhet.

Vi har följt ett eget spelmönster, där 
samtliga spelares roller har varit lika vikti
ga, såväl defensivt som offensivt.

De flesta av våra ”anonyma” spelare 
har förkovrat sig spelmässigt. Jag skulle
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RÖST I TV
Det är bättre att skjuta mycket för de’ ä i 
alla fall skotten som ger mål.

Sagt av Rolle Stoltz, som ibland varie
rar dessa sanningens ord med att säga:

Om man inte skjuter blir det inga mål.

kunna räkna upp dem alla, men nöjer mig 
med en — Birger Jakobsson. Hans utveck
lingskurva har under denna säsong pekat 
brant uppåt och den tidigare något kantige 
”Bigge” har under hösten spelat mycket 
vårdat och taktiskt.

Besvikelser? — Egentligen bara två!
Den stulna poängen i Halmstad, när 

hemmalaget kvitterade på övertid. Där 
försvann vår medalj!

Den mycket dåliga publikanslutningen 
under året! Det sägs, att offensiv och me
todisk fotboll lönar sig. Det har jag också 
trott tidigare. Det argumentet håller inte 
eller är inte tillräckligt. Vi har i år spelat 
den bästa fotbollen under min Djurgårds
epok! Det skulle vara intressant att göra 
en enkät till Djurgårdsmedlemmarna i 
denna mycket viktiga fråga.

1979 års Djurgården är inte mitt bord, 
men två saker är viktigare än allt annat 
för att utveckla Djurgårdens fotbollsverk
samhet.

Att 1978 års A-lagsstomme behålles in
takt.

Att det blir slut på de från år till år 
återkommande problemen med tränings
planer.

Djurgårdens fotboll 1979 önskas ”Lyc
ka till” av Bengt Persson.

Vilket kanonlag det till sist blev av mina 
fotbollsgrabbar, och nu önskar jag dem 
lycka till, säger Bengt Persson i uppbrot
tets stund. Skall nu försöka föra upp Vasa
lund i allsvenskan!

Einar Wikberg visade sig snart vara rätt man på rätt plats, när han klev in på vårt Sta
dionkansli. Han har förmågan att hitta rätt i alla labyrinter.

Basen på kansliet kom 
från norr...
Ingen av alla våra ledare ute i sektioner och på andra ställen har kunnat undgå att kom
ma i kontakt med vår nya kraft på kansliet på Stadion, men vem är egentligen Einar 
Wikberg. En smal herre med bestämda ansiktsdrag, så säger de flesta, men vem är han 
egentligen? Vi satte honom i intervjustolen och bad honom berätta. Det tog emot. Han 
var kanske en smula blyg, vill inte bli någon kändis måhända, men undan för undan 
kom det uppgifter av följande slag:
Jo, jag föddes nog som Djurgårdare 1939 
vid ”stora ofredens” utbrott (dock inte 
mitt fel) i en liten by (Bensbyn — känd 
för sina många biskopar Benzelius) utan
för Luleå.

Sparkade fotboll, badade och åkte 
cykel på somrarna, skridskor (bandy) och 
skidor på vintrarna. Var inte speciellt 
framgångsrik men hankade mig fram 
hjälpligt efter omgivningens standard och 
på pojkars vis.

Folkskola, realskola, handelsgymna
sium och ”lumpen” avverkades och helt 
plötsligt stod jag och många andra med 
mig utan arbete. Detta var i början av 60-
talet och då var det vanligt att ”nordbor
na” tog tåget mot Stockholm och arbets
tillfällen.

Så gjorde även jag och började min 
revisionsinriktade bana med att arbeta på 
revisionsbyrå i många år — 6 stycken. 
Lärde mig en hel del om hur de små och 
medelstora företagen fungerade. Läste 
under tiden vidare inom områdena före
tagsekonomi, redovisning, revision och 
beskattning. Tog sedan anställning hos 
LKAB för att från internrevisionens vin
kel lära känna ett större företag.

Värvades efter ett par år till en före

ning, Interflora, för att utveckla och driva 
föreningens bokföringsbyrå i vardande. 
Efter ett par stimulerande och arbetsfyll
da år inom Interfloras Ekonomitjänst, 
värvades jag till ”Sveriges mesta bingo” 
— Riksförbundsbingo, för att ansvara för 
bolagets redovisning gentemot de bingo
spelande föreningarna. Ett år senare var 
det dags för Riksbingos stora fall varför 
jag etablerade mig som egen företagare 
med en bokförings- och revisionsbyrå.

Under denna verksamhetstid kom jag 
i kontakt med och anlitades av DIF :s led
ning, vilket så småningom ledde fram till 
den ”värvning” som medförde den anställ
ning jag för närvarande har.

Den primära uppgiften är att se till att 
föreningens redovisning fungerar så, att 
de rapporter som varje företagsledning 
har rätt att kräva för sitt beslutsfattande, 
kan produceras.

I dagens av bestämmelser och uppgifts
skyldigheter kringgärdade samhälle är det 
en mycket stor och viktig uppgift, inte 
minst med hänsyn till föreningens upp
byggnad och omfattning.

Djurgårdens IF är ju i princip ett mo
derbolag med för närvarande 16 självsty
rande dotterbolag/sektioner, vilka skall
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Men vi vann prinsessan!
Nå, har du något vackert att säga om Djurgården? Det var en fråga som gick till Tho
maz Öberg, göteborgsk konståkare, som just vunnit 1979 års SM-titel i Stora Mossens 
ishall.

— Äsch, dom va väl inget vidare, kom hans svar med ett generat leende. Dom vann 
ju ingenting.

Men då hade Thomaz fel, ty Djurgården vann prinsessan!

Så här gick det till. Prinsessan Christina 
hade välvilligt åtagit sig att dela ut priser
na och följde från hedersplats de spännan
de striderna. Bland övrigt folk på heders
plats fanns olympiska mästarinnan från 
1920 i Antwerpen Magda Julin och 
mångfaldige världsmästaren och olym
piska mästaren Gillis Grafströms änka 
Cecile. Och från Djurgården förekom ny
valde ordföranden Gustaf Douglas samt 
Anna Dettner och Kalle Liliequist.

I en paus passade Kalle på att orien
tera prinsessan om Djurgården som den 
förening bland vars medlemmar det fly
ter en del kungligt blod ...

— Från början fick vi prinsessan Bir
gitta som medlem och hon följdes snart 
av syster Desiree. Sedan kom turen till 
konungen att också bli medlem. Ja, kan
ske prinsessan nu förstår vad jag är ute 
efter? undrade Kalle.

— Jo, dummare är jag inte än att jag 
förstår att det ligger något bakom, sva
rade Christina.

sammanställas till en koncernredovisning.
Detta kräver en samstämmig redovis

ning på alla håll, en samstämmighet som 
redan är en bra bit på väg.

För att underlätta denna samordning 
och även öka tillförlitligheten av redovis
ningen har denna från och med innevaran
de verksamhetsår 1978/79 lagts över på 
ett databehandlingssystem.

Överstyrelsens ”pappersflöde” funge
rar nu tillfredställande och inom kort blir 
även Ishockey-sektionens redovisning in
lagd i den centrala bearbetningen. Ambi
tionsnivån idag ligger på en central sam
köming varje kvartal. Ännu har vi en bit 
kvar, men systemet är testat och klart för 
mottagning av samtliga sektioner, varför 
resterande del fram till ambitionsnivå ut
göres av praktiska frågor.

När dessa praktiska frågor är lösta 
kommer DIF — Sveriges mesta idrottsföre
ning — också att ha Sveriges mesta och 
bästa föreningsredovisning. Tillsammans 
med sektionernas ”nattarbetare” — kas
sörerna — klaras detta av i bästa DIF-anda.

Vår nya medlem

— Ja, ska vi då säga att prinsessan 
också vill följa syskonens goda omdöme 
och bli medlem i vår krets?

— Det var jag egentligen inte beredd på, 
när jag gick hit för att dela ut konståk
ningspris, men varför inte då? Men kom 
ihåg att jag egentligen inte är något vidare 
när det gäller idrott.

Visserligen åkte jag konståkning under 
ett 10-tal år på Stadion i SASK och på 
skidor har jag också trivts verkligt bra, 
men när det gäller fotboll, ishockey, hand
boll, tennis och sånt där har jag inte något 
bollsinne. Det fick mina syskon desto mer 
av. Jag har aldrig blivit annat än motions
spelare i tennis, men det betyder kanske 
inte så mycket?

— Åh, vi har många i Djurgården som 
inte har något bollsinne men i alla fall 
lyckats få plats i våra lag, replikerade 
Kalle och plockade sedan fram ett par 
klubbmärken som bevis på att Christina 
kunde räkna sig som medlem från och 
med den 10 december 1978.

Mina barn tycker om märken, så jag 
tar gärna hem dom till familjen. Där sitter 
min make barnvakt, medan jag är här och 
har det trivsamt i konståkningsvärlden, 
var Christinas sista kommentar i samband 
med denna värvningshistoria.

När kungen — då alltjämt kronprins — 
blev medlem i Djurgården i samband med 
en skoltävling i Sigtuna, var samme värva
re framme. Allt till stor förtret för AIK. 
Och för Kar de Mumma.

Carl Gustaf David

TACK
Vi har fått många tackkort från dem, som 
vi uppvaktat på bemärkelsedagar. Bl.a. 
detta från förre rikstränaren legendariske 
Gösse Holmer:

Er uppvaktning gladde mig mycket. 
Påminde mig om oförglömliga dagar i id
rottens högborg — från Putte Frykmans, 
Knata Söderbergs och senare tiders stor
heters till dagens kamp för tillvaron i id
rottens topp. Jag följer med spänning och 
beundran denna strid.

Tack!
Gösse Holmér

Varmt tack för att Ni kom ihåg mig på 
min pensionärsdag.

Mitt intresse för DIF är inte pensione
rat!

Rolf Fredriksson

Tack DIF för mycket uppskattad blåran
dig hälsning och salut på min 75-årsdag. 
Det är något visst med Djurgårn!

Stig Åkermark

Varmaste tack för gratulationen på min 
60-årsdag.

Sten Rudholm

Varmt tack för uppvaktning på min 75-
årsdag — ack du gamla fina Djurgårn!

Per Limpoo Lindberg 
(urdjurgårdare) 

(Ett par månader senare gick Pelle ur 
tiden)

På min 60-årsdag fick jag ett blårandigt 
hyllningstelegram med världens vackraste 
märkessköld. Det gladde mig mycket.

Arthur Carlquist

Glatt överraskad på min födelsedag av 
Eder uppvaktning. Det kändes gott i ett 
gammalt Djurgårdshjärta se’n 1915. Man 
både lider och gläds med Er.

Nils Andersson

Mitt varma tack för hälsningen på min 70-
årsdag. Den vägde mer för mig än mycket 
annat.

Calle Schultze

En urdjurgårdare tackar på det allra var
maste för Er uppvaktning på min 80-års 
dag. Jag gladdes mycket att bli ihågkom
men.

Curt Widgren
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Djurgårdstriumf
i SM-konståk
Konståkarna är ibland före sin tid och nu senast i samband med SM för 1979. Den täv
lingen ägde alltså rum strax före jul 1978 i Djurgårdens regi. Det blev ett evenemang, 
som låg så att säga i tiden. Ett förnämligt arrangemang, som mest hela hösten måste ha 
engagerat alla i sektionen. Ingen kan egentligen ana hur många trådar det måste ryckas 
i för att hela apparaten skall klaffa, när tiden är inne.
Nu finns det anledning konstatera att ett 
bättre arrangemang än SM-tävlingarna i 
Stora Mossens nya ishall kunde inte åstad
kommas. Allt flöt som smort och inte 
minst ramen kring själva tävlingarna var 
strålande med en rad tjusiga nummer av 
både musikalisk och färgsprakande under
hållning.

Tävlingsmässigt handlade det också om 
intensiva uppgörelser. Att Djurgården 
blev utan SM-tecken var väntat, men de 
våra krigade tappert och inte minst på 
herrsidan visade vår nordiska juniormästa
re Matthias Eidmann att han är på rätt 
väg genom att placera sig på silverplats.

För flickornas del räckte inte ambi
tionerna till för att någon av dem skulle 
hamna på prispallen. Men visst var Christa 
Andersson och Maria Gadewall ordentligt 
på gång och kämpade in i det sista med 
både talang och humör för att till sist 
hamna rätt högt upp på prislistorna. En 
5:e och en 6:e plats för deras del i denna 
konkurrens en vacker framgång.

Lotta, vart tog du vägen?
— Synd att förra mästarinnan Lotta Crispin 
försvunnit från konståkningen och i stäl
let kastat sig över på slalomsporten. Hon 

skulle annars utan varje spår av tvekan bli
vit årets mästarinna!

Det uttalandet fick vi av nya svenska 
mästarinnan från Tibros tränare, tjecki
skan Sasja Gola, som nu annars kunde 
glädja sig åt att hennes elev Christina 
Svensson lyckades besegra förra mästarin
nan Bodil Olsson från Landskrona.

Lotta borde återvända till konståk
ningen ― där har hon sin stora framtid, 
menade Sasja Gola. Kanske mamma Mona-
Lisa är beredd att tänka om för sin dot
ters del?

Om det den här gången alltså inte blev 
något SM-tecken för Djurgårdens del var 
själva arrangemanget som redan framhållits 
av högsta klass. Där hade tävlingsledaren 
Lars-Erik Löfman gjort en förnämlig in
sats i planerandet av varje detalj.

Vid sin sida hade han förmånen av 
verkliga grovjobbare, som inte haft tid för 
särskilt mycket hem- och familjeliv under 
de närmast föregående månaderna.

Att nämna Rolf Gadewall, Gertrud 
Olsson, Gunvor Janson, Sven Holmqvist, 
Nadja Magnusson, Margareta Fenyi och 
Sven Peterson i första hand är ingen un
derskattning av alla andra bortåt 30-talet 
djurgårdare, som slet hårt för att göra täv
lingen till en stor succes.

K.L.

En solskensflicka för konståkningen syns 
på denna bild under den affisch för SM-
arrangemanget som hon generöst låtit 
tillverka. Liksom mycket annat i tryck
väg, bl.a. sektionernas egen tidning ”Sax-
Bladet”.

Vad hon heter? Jaså, glömde vi tala 
om det, jo det är Gertrud Olsson, som är 
mamma till Anette, konståkarflicka med 
en lovande framtid utstakad för sig.

Bägge flickorna medarbetar i detta 
nummer av ”Djurgårdaren”.

STORSLAM IGEN
Konståkning
DM för Stockholm, juniorer, flickor: 1) 
Veronica Magnusson, Djurgårdens IF, 
46,00, plats 6. 2) Susanne Seger, do. 
46, 38, plats 6. 3) Irene Jasbutis, do, 
45,22, plats 8. Juniorer, pojkar: 1) Per 
Söderholm, Djurgårdens IF, 44,08, plats 
3. 2) Michael Wischnowcki. 34,02, plats 
6. 3) Per-Gustaf Viktor, 26,56, plats 9. 
Seniorer, damer: 1) Christina Andersson, 
48,32, plats 3. 2) Monica Söderholm, 
46,36, plats 6.) 3) Maria Gardevall, 45,04, 
plats 9. Seniorer, herrar: 1) Mattias Eid
man, Djurgårdens IF, 53,54, plats 3. 2) 
Stefan Rask, do, 48,00, plats 6.

Tättrion vid Djurgårdens konståknings-
SM var flickorna Bodil Olsson från Lands
krona (till vänster) som blev tvåa efter 
hård strid med Christina Svensson från 
Tibro (till höger). Mitt i mitten herrarnas 
segrare Thomas Öberg från Göteborg.

Foto: Leif Oxelgren.
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BOWLING ÅTER I DIVISION II
Bowlarnas vistelse i division I blev tyvärr 
bara ett gästspel. Vi var för korta i rocken 
i de stora sammanhangen. Trots motgångar 
var det ändå roligt att få lukta allsvensk 
krutrök. En ljuspunkt var att vi lyckades 
besegra AIK vilket alltid är samma källa 
till glädje.

Den bästa individuella prestationen un
der säsongen svarade Hasse Östlund för 
genom att kvalificera sig till SM-slutspelet. 
Tyvärr lyckades han där inte nå någon 
framskjuten placering.

Höstsäsongen i division II har inte 
heller bjudit några framgångar att tala om 
varför årets målsättning satts så lågt som 
till förnyat kontrakt.

Vi tränar och spelar våra hemma
matcher på AIK-mark numera, nämligen i 
Solna-hallen, vilket är ett problem ur re
kryteringssynpunkt.

Ett annat problem är resekostnaderna 
då vi placerats i samma serie som sex 
Smålandslag samt två lag från Östergöt
land.

Det finns också ljuspunkter. Fem av 
våra yngre spelare gjorde i början av ok
tober en mycket stark prestation genom 
att bli tvåa i C-finalen av AMIKI Interna
tional Tournament i hårdast tänkbara 
konkurrens.

Bowlingsektionens förhoppning är att 
med dessa ungdomar som stomme bygga 
ett lag som kan ta steget upp i division I 
om några år.

Lars Boström

Senaste rapporten, när december månad 
var inne, tydde på besvärligheter för våra 
klotrullare att hålla sin plats i serien:
Båken—V8 6051-6282
Kransen—Espri 5854-6184
Djurgården—Spårvägen 5857-6069
Mj Södra—City C 6134-6074

Mjölby Södra 9 9 0 0 752 18
Espri 9 8 0 1 771 16
City Club 9 7 0 2 749 14
Clan 9 6 0 3 751 12
Vimmerby 9 5 0 4 742 10
Gamleby 9 4 0 5 746 8
V8 9 4 0 5 743 8
Spårvägen 9 4 0 5 737 8
Båken 9 3 0 6 738 6
Trill 9 2 0 7 734 4
Djurgårdens IF 9 1 0 8 730 2
Kransen 9 1 0 8 723 2

HANDBOLLEN TAR DET LUGNT
Senast Djurgårdens handbollslag hörde av 
sig, hade man just vunnit över Rimbo 
med 8-6 och därmed intagit denna plats i 
serietabellen i div. III, östsvenska östra:

Håll till godo, säger Sven Holmberg, och 
räcker över en check till vår boxningssek
reterare Henrik Bromfält.
Foto: Berndt Sollevi

”500 FÖR ER TRÄNINGSFLIT”
Sven Holmberg, djurgårdare och sen 29 år 
bosatt i Nevada, USA, har varit på besök 
i Sverige. En vacker dag dök han upp i 
Djurgårdens boxningslokal i gamla Cen
tralbadet, imponerades av träningsfliten 
hos de många ungdomarna, varför han 
slet upp plånboken.

— Ta här, sa Sven, och överlämnade 
fem hundralappar till en förvånad djur
gårdare.

För 20 år sen fixade Sven Holmberg 
matchen mellan Ingemar Johansson och 
Eddie Machen på Nya Ullevi i Göteborg. 
Han kom över till Sverige med en full
makt från Machens manager till Edvin 
Ahlqvist. Som först tyckte att matchen 
skulle bli för svår för Ingo. Men sen accep
terade. Med känt resultat. Knockseger i 
första ronden för Ingo...

Reymers 7 4 3 0 53-30 11
Österåker 7 5 1 1 51-29 11
Djurgården 7 4 1 2 44-41 9
Graip 6 3 2 1 43-33 8
Solna 7 3 2 2 46-43 8
Rimbo 7 1 1 5 33-49 3
Orminge 7 1 1 5 33-51 3
Mode 6 0 1 5 20-47 1

Flickornas lag lever också då och då 
upp till en viss storhet och seglar vid press
läggningen av detta nummer omkring nå
gonstans mitt i tabellen i fjärde divisionen.

”Men vi kommer snart att ligga ännu 
bättre till för vi tränar hårdare än A-la
get”, försäkrar en flicka, vars namn vi inte 
skall släppa ut. Kanske någon av killarna i 
annat fall skulle vilja säga henne något...

BOXNING
Föregående säsong bjöd för boxningssek
tionen på ett ganska hyfsat resultat. Först 
och främst fick vi igång en massa ungdo
mar som boxades i Djurgårdens färger. Vi 
hade även ett par riktigt duktiga seniorer, 
främst vår nyblivne svenska juniormästare 
Jari Näränen som på årsmötet i maj fick 
mottaga Sven Holmbergs jättepris till sä
songens bästa Djurgårdsboxare. Nästa 
man i raden ätt nämna måste bli vår lätt
viktare Ualervo Alanenpää som visade sig 
vara en riktig hårding och gjorde mycket 
fint ifrån sig i boxningsringarna. På SM i 
Eksjö började han enormt fint genom att 
totalt utboxa Risto Kokko från Uppsala 
som efter 3 nedslagningar i 3:e ronden 
tvingade domaren att bryta matchen till 
Kalervos fördel. Tyvärr skadade Kalervo 
handen i början på nästa match varför 
han med endast en hand utan att kunna 
göra sig själv rättvisa fick dansa på av
stånd från sin motståndare. Tanno Lot
hande, från Örnen som vann med 4 - 1.

Övriga killar som gjorde fina insatser 
under säsongen var Håkan Palmroos, 
Janne Kask, Tommy Granlund m. fl. Vi 
hade dessutom en hel del diplomboxare 
som skötte sig utmärkt. Nämnas kan Jan 
Pira, Christina Tanbert, Rune Ragland, 
Kent Einarsson och Ove Lundgren m.fl.

Vi har tyvärr haft problem med vår ut
märkta träningslokal i Centralbadet Bas
tun har slutat fungera och duscharna 
räcker ej till. Detta har gjort att styrelsen 
beslutat att göra en upprustning av dessa 
delar vilket även kommer att medföra att 
vi får större träningsyta. Så nu pågår spik
nings- och murningsarbeten för fullt. Ty
värr så kostar sån’t här en massa pengar. 
Nu har vi emellertid mycket trogna med
lemmar med verklig klubbkänsla i våra led 
så vi har skrapat ihop en hel del pengar. 
Tyvärr visar sig bygget bli mycket dyrare 
än beräknat varför vi tacksamt emottager 
varje ytterligare slant som skänks. Så är 
det någon av denna tidnings läsare som 
vill lämna ett bidrag, så går det mycket 
bra. Kontakta bara vår kassör Torsten 
Almqvist. En av våra trognaste medlem
mar heter förresten Sven Holmberg och är 
sedan 30 år bosatt i Nevada USA. I som
ras var han i Sverige och hälsade på släkt 
och vänner. Givetvis gjorde han även ett 
besök hos boxningssektionen vars ord
förande han var någon gång i slutet av 40-
talet. När han upptäckte vilka träningsfli
tiga ungdomar vi hade och när han såg 
vilket jättejobb som våra frivilliga entusias
ter la ner på vårt bastubygge tog han på 
stående fot upp 500:— ur fickan och 
skänkte dem till sektionens speciella 
bastukassa. Nämnas kan också att den 
äkta djurgårdssupporten Sven Holmberg 
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under sin månadslånga vistelse i Sverige 
såg DIF:s fotbollslags samtliga matcher 
och till och med följde med och tittade 
på ”Grönis” och kompani när de spelade 
nere i Kalmar. Fast där gick det ju inte så 
bra förstås.

Nu har en ny boxningssäsong just star
tat och några av våra boxare har redan 
varit i elden. Vi hoppas att vi denna sä
song skall kunna förbättra den goda tren
den från närmast föregående år vad avser 
antalet nya Djurgårdsboxare. Och att det 
finns ett enormt boxningsintresse just nu 
märktes inte minst vid den TV-sända box
ningsgalan mellan Ali — Spinks då Stock
holms boxningsklubbar med DIF i spet
sen fick ett stort antal nya medlemmar. 
Hade vi bara lite fler tränare och ledare 
så verkar det finnas obegränsat med mate
rial till Djurgårdsboxare.

Henrik Bromfält

Här går en Djurgårdsnäve i luften som bevis på en kockoutseger för Kalervo Alanenpää. 
Det skedde vid SM i Eksjö, där Uppsalas Risto Kokko fick ta emot ”järnet” i 3:e ron
den. Sedan var det bara för domaren Stig Rånge att höja djurgårdarens hand i vädret. 
Tyvärr slog vår man till så hårt med högern att den inte kunde tjänstgöra i nästa match 
med nederlag som följd.
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Vad vet du om piruetter?
Kan du detta om konståkning? För att du ska kunna kolla att Bengt Grive ger de rätta 
beskrivningarna i TV, får du här sakkunning orientering om tre av konståkningens oli
ka piruetter:

1) Ståpiruett: här snurrar man upp emot 20 varv ju snabbare desto bättre
2) Sittpiruett: här gäller att gå ned så lång som möjligt och låta bara 2 centimeter av 

skridskoskenan ligga an mot isen
3) himmelspiruett: det gäller att vara mjuk i ryggen och att låta armarna sträckas 

mot skyn i så artistiska lyft som möjligt

ANETTE KONSTÅKARE PÅ 
AMERIKA-ISARNA

Jag har haft förmånen att få träna konst
åkning i USA under 6 veckor i sommar. 
Det var en fantastisk upplevelse. Jag åkte 
tillsammans med 7 andra ungdomar från 
Sverige. Men jag var ensam från Stock
holm och DIF. Vi hade en ledare och en 
tränare med oss. Tränaren Jan Ullmark 
verksam i Malmö. Han har arbetat med 
konståkning i Canada några år tidigare. 
Träningslägret var förlagt i Sun Valley, 
IDAHO, som är mera känt som skidort, 
men där fanns aktiviteter av alla slag och 
människor av olika nationaliteter. Det 
märktes också på priserna. Allting var 
mycket dyrare här än på andra platser 
i USA, som vi besökte.

Det gick väldigt lätt att hoppa i Sun 
Valley. Man behövde inte anstränga sig 
nämnvärt för att ”komma upp” från isen. 
Beroende på att Sun Valley ligger så högt 
över havsytan. Vi tränade väldigt mycket, 
upp till 8 timmar per dag ibland. Vi träna
de dels för vår svenske tränare, dels för 
två amerikanska. Sonja och Peter Dun
field. Två mycket duktiga tränare som sli
pade bort en del av våra fel. Och som lär
de oss en del nya grejer och knep. Vi trä
nade på två banor omväxlande. En inom
husbana och en utomhusbana. Det var 
jättehärligt att ”glida omkring” i 30 — 35 
graders värme på utomhusbanan.

Vi fick se på och vara med i flera upp
visningar under vår vistelse i USA. Det var 
uppvisning varje lördag. Sista lördagen vi 
var med, var den berömda Kojak och 
presidenten Ford (f.d.) och tittade på. I 
USA är konståkning en ”stor sport” och 
det märktes överallt. Massor av isbanor 
med bara konståkare. Äldre människor 
åkte också konståkning. Dom hade egna 
uppvisningar. Folk kom och tittade på 
dom också. Man tränade intensivt och 
mycket.

Vi bodde i ett eget hus med egen 
swimming-pool, så vi simmade flera gånger 
om dagen. Vi var och tittade på många se
värdheter, bl.a: National Park, Disneyland, 
mormonkyrkor i Salt Lake City. Där ba

UTE PÅ SVAG IS ...
Vi har en skugga, som ständigt förföljer oss i konståkningen. Istiderna! Det är ett stän
digt jagande efter istider, om man vill utvecklas inom denna teknikkrävande sport. Man 
måste helt enkelt ha massor av is under fötterna, om man skall kunna hävda sig i kon
kurrensen.

Vi har skrikit och vi fortsätter att skrika efter mer is. För det är tråkigt att både 
topp och bredd stryps för sinande istimmar.

Litet har det också påverkat resultaten under den gångna säsongen. Övriga landet 
kan bjuda sina aktiva mer träningstider och då halkar de våra obönhörligt ner i resultat
listorna. Vi är ute på ”svag is”.
43 åkare i konståkningssektionen har täv
lat i olika sammanhang. Några fina resul
tat har det förstås också blivit och de 
skall omnämnas lite närmare.

Vi har ju t.ex en Nordisk Juniormästa
re! Han heter Peter Söderholm. Han gjor

dade vi också i en saltsjö, som var så salt 
att man flöt ovanpå vattnet. Vi hajkade i 
Bergen i Sun Valley flera gånger. Där 
uppe var de vackraste platser jag någon
sin sett. Vi var också i Canada och tittade 
på rodeotävlingar. Så nog upplevde jag 
massor alltid.

Träningen var förstås det viktigaste 
och den gav mig väldigt mycket. Hoppas 
jag får tillfälle att återvända nån gång.

Anette Olsson 

de en verklig prestation, som vi i klubben 
är stolta över. Matthias Eidmann kamma
de hem tredjeplatsen bland herrarna.

I SM i Malmö deltog 4 DIF-damer och 
2 DIF-herrar. Man får då lov att säja att 
klubben var väl representerad, då det från 
hela landet deltog summa 15 åkare, da
mer och herrar. Jeanette Capocci erövra
de bronsmedaljen. Det är kul med Djur
gårdare på prispallen. Övriga representan
ter vid SM var: Christina Andersson, 
Matthias Eidmann, Marie Olsson, Stefan 
Rask och Monica Söderholm.

Vid JSM-tävlingarna i Piteå var kon
kurrensen stenhård. Aldrig någonsin förut 
har så många juniorflickor slagits om guld
medaljen, och efter första dagens täv
lingar var ställningen så jämn, att vem 
som helst av de 10 första kunde vinna. 
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Anette Olsson DIF placerade sig bäst av 
Stockholmsdistriktets deltagare.

DM likväl som LM vanns av Maria 
Gadevall, Djurgårdare naturligtvis. 18 
resp. 16 juniorflickor bjöd henne mot
stånd, då den prestationen bör få ett he
dersomnämnande. Bland de yngre åkarna 
finns Ylva Markusson som vann B-DM 
och Elisabeth Johansson som stod överst 
på pallen när Lilla LM gick av stapeln på 
Johanneshov. Ungdomar som vi får hop
pas på i framtiden. En juniorflicka som vi 
också hoppas mycket på är Susanne Seger, 
som trots att hon bara är 11 år placerade 
sig så bra vid uttagningarna att hon fick 
deltaga i JSM.

Under året har en fin rekrytering av 
nybörjare skett inom sektionen. Flera nya 
grupper har bildats och vi hoppas natur
ligtvis att talanger så småningom skall ut
kristallisera sig därur, för att sedermera 
deltaga i vår elitgrupp. Vi har satsat på att 
dessa små skall få kvalificerad träning re
dan från starten. ”Goda grunder kan göra 
under”.

Vi har haft uppvisningar i olika sam
manhang. Vi har idkat balett och kondi
tionsträning och några har avlagt prover 
för märkestagning. Vidareutbildning av 
domare och tränare har varit koncentre
rad med eget konståkningsläger i Lands
bro i Småland. Där fick de aktiva verk
ligen tillfälle att köra hårt och inte att 
förglömma, vara tillsammans under trev
liga former. I 6 dagar. 3. fantastiska 
”mammor” ställde upp och skötte hela 
ruljansen. Lägret var mycket populärt. 
Det är något av en drömtillvaro för en 
konståkare att slippa jäkta direkt från 
skolan till isen.

Årets ”stora händelse” var när våra 
bästa juniorer fick resa till Leningrad, för 
att i en stadsmatch möta åkare därifrån 
samt åkare från Helsingfors. Det var oer
hört pampigt. Ungefär som på de täv
lingar ni ser på TV. 7.000 åskådare hade 
mött upp, och det är vi ju inte vana vid 
här hemma. Alltnog. Det var en fantastisk 
upplevelse för de våra.

Några åkare var i Åbo för att tävla mot 
H-fors och Turun Riento. Dom visade 
upp strålande tävlingsresultat.

En mycket positiv ”grej” under det 
gångna året är, att Svenska Konståknings
förbundet börjat med centrala samman
dragningar, där landets bästa åkare får 
träffas och samträna under kvalificerad 
ledning. Så visst har vi talanger om vi bara 
hade is. Sammandragningarna har hittills 
skett vid tre tillfällen, och vi hoppas för
stås att det fortsätter.

En ny säsong är nu redan en bit på väg. 
Inför den har nästan alla åkarna i elit

Hela Konståkningssektionen är mest en stor barnkammare med mängder av unga plan
tor, vilka redan nu vuxit upp till sådan livskraft, att Djurgården är stans ledande. Här 
finns en del av talangerna samlade med bl.a. tränaren Hasse Lindh övervakande i bak
grunden i vänstra hörnet.

gruppen sommartränat. I USA, Finland, 
Schweiz, Österrike, Danmark samt på ett 
flertal platser i Sverige. Dom har verkligen 
”legat i” och vi ser nu fram emot en bra 
tävlingssäsong. Vi hoppas nämligen 
mycket på Stora Mossens nya Ishall.

Jag kan inte låta bli att nämna en sak 
till. Hur mycket pengar det kostar att 
”satsa” på konståkning. Ca 12.000 kro
nor/år för en tävlingsåkare lågt räknat. 
Och man skall inte tala om vad det kostar 
dem som siktar mot toppen. Det är astro
nomiska summor, och i Sverige klarar vi 
det bara inte.

Som Ni alla läsare ser, har vi inte legat 
på latsidan i sektionen och tänker så i 
fortsättningen ej heller göra. BARA VI 
FÅR IS! Tjatigt tycker Ni kanske, men 
dessto viktigare. Och Du! Ä’ kom och 
titta på konståkning nån gång. Kanske Du 
gillar det!

Gertrud Olsson

SPELA BINGO
med Djurgården stan runt och mest i Skärholmen
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i konståkning Peter 
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Här går det undan för Djurgården: Anders Grönhagen har snurrat upp en Bajen-försvarare i derbyt på Råsunda och susar i väg mot 
målet. Ännu en fullträff och Djurgården var bäst i stan.

Ett stort Djurgårdsår till hävderna
När det blev dags en sen novemberkväll 
för ännu ett års bokslut — den 88:e i vår 
förenings historia — fanns det anledning 
till såväl glädje som allvarligare synpunk
ter på livet konstaterade ÖS i sin årsbe
rättelse och fotsatte så här:

Vi har ett förnämligt idrottsår bakom 
oss, stora framgångar varvade med kanske 
inte alltid så glada upplevelser. I största 
allmänhet kan vi dock slå fast att allt posi
tivt högst väsentligt väger över vad som 
inträffat i fråga om bakslag. Det ekono
miska läget har lika litet som för hela vårt 
lands olika verksamheter gett oss tillfälle 
att slå kullerbyttor i rena glädjeyran. Lä
get har emellertid kunnat hållas någor
lunda under kontroll. Stora satsningar har 
visat sig nödvändiga för att hänga med i 
den alltjämt hårdnande konkurrensen och 
det måste ju sätta sina spår i den ekono
miska verksamheten.

Respekten för vår förening är alltjämt 
lika stor. Att hålla en förening av Djurgår
dens format med 17 — 18 sektioner i gång 
året runt kräver ett stort uppbåd av ide
ella ledarekrafter och det är inte minst 

Ett år passerade revy i traditionell 
tappning vid 1978 års årsmöte. På 
våra närmaste sidor finns i koncen
trat den historieskrivning, som 
Kalle Liliequist underhöll årsmötet 
med.

dessa till synes outtömliga resurser, som 
skapat våra konkurrenters både beundran 
och avundsjuka.

Bandy:
Alltjämt fjärran i från en plats i allsven
skan, men vill vi glädja oss kan ju noteras 
att genom värdefull hjälp av en lirare, som 
för bara några år sedan hörde hemma i 
Knivstas bandygäng och därmed fick den 
rätta skolningen, så blev Hammarby all
svenskt. Vederbörande förstärkning från 
Djurgården gick också rakt in i landslaget. 
Namnet var Sten-Ove ”Putte” Ramberg. 
För Djurgårdens del blev vinterns övningar 
den sedvanliga balansakten i division III 
med i början vissa möjligheter till serie

seger för att sedan få slutspurten att 
handla om möjligheter att ramla ner i 
bråddjupet. Allting ordade sig dock och 
med en betryggande marginal räddade 
laget sig kvar. Knivsta både spelade och 
lät sin ande sväva över de frusna vattnen 
med följd att det för det mesta var högsta 
tempo på spelet.

Bobsleigh:
Våra bobåkare varierar till utseende och 
klass år från år, men det finns alltid en ge
mensam nämnare och samlingspunkt i 
form av veteranen Carl-Erik Eriksson, 
”Jätten” kallad, och veteran i gänget. 
Därtill är han en av Sveriges mesta olym
pier och dessutom VM-åkare som nu, när 
han börjar klättra upp mot 50-årsåldern, 
är bättre än någonsin och har siktet inställt 
på olympiska spelen 1980. Senaste sä
songen var han omgiven av både sprinters 
och poliser på sina kälkar och tillsammans 
gjorde såväl 4-mannalaget som 2-mannala
get förnämliga insatser på de internatio
nella tävlingarna med placeringar högt 
upp på prislistorna.
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Dessvärre finns det ju ingen bana i 
Sverige, varmed våra gubbar aldrig får 
chansen att åka sig till de SM-titlar, som 
de annars utan vidare skulle plocka hem. 
Man får nöja sig med vad Carl-Erik bygger 
hemma på gården i Färentuna med en 
startbana och med bobben rullande på 
hjul. Det arrangemanget för ett oljud, 
som gör kreaturen på gården halvt van
sinniga, men Carl-Erik anser att köttet 
bara blir bättre, när det blir dags för jul
slakten. Men framför allt blir bobåkarna 
snabbare och starkare och behåller sin po
sition som Sveriges främsta.

Bordtennis:
Det var en gång, skulle man kunna börja 
denna rapport med och erinra om den tid, 
då Djurgården hade svenska mästare år 
efter år och i ännu längre följd flickor, 
som tog hem det allsvenska guldet. Nu 
har anspråken måst sänkas i takt med att 
pingisen blivit alltför proffsbetonad för 
att vi ska hänga med i utvecklingen. Men 
visst spelas det alltjämt pingis i Djurgår
den i en omfattning som kanske aldrig 
förr och med växlande framgångar i serier
na. Vi håller oss väl framme både indivi
duellt och i lagsammanhang.

Bowling:
När våra klotrullare i fjol åter nådde all
svensk status var förhoppningen naturligt
vis den, att man snabbt skulle etablera sig 
och hålla ställningarna i högsta societeten. 
Dessvärre blev vårt A-lag dock väl tidigt 
akterseglat och var sedan utanför möjlig
heterna att rädda kontraktet. Ojämnheten 
bland spelarna var för stor för att glänsan
de slagningar från några inte kunde över
bringa vad mindre lyckade slagningar 
åstadkom. Utan att vara lika överlägsen 
som normalt visade sig Hasse Östlund allt
jämt vara klart bäst med Leif Törnestam 
närmast honom.

Hur som helst blev det alltså respass 
till de mera hemvana jaktmarkerna i div II. 
Där har seriestarten redan avslöjat att jakt
markerna kommer att innebära diverse 
prövningar, vilka nu som bäst håller på att 
övervinnas för att fortsättning ner i div. 
III ej skall behöva upplevas någon gång på 
vårkanten. Förflyttningen från Birka- till 
Solnahallen säger initierade röster ha varit 
ohälsosam.

Boxning:
Det blåser nya vindar på boxningsfronten, 
och nu har knytnävarna även fått visa sig i 
seriösa TV-program utan att mamseller 
och andra känsliga små liv vågat säga ett 
knyst om förråande inslag i programmen. 
För Djurgårdens del har noterats dels den 
framgången att sektionen tillfördes ett 

par tusen kronor nya medlemmar i sam
band med den professionella förevis
ningen av Ali Mohammeds VM-match dels 
att våra aktiva innanför repen inte längre 
räknas som pryor och endast kvalificerade 
för s.k. diplommatcher. Nu fightas de på 
riktigt och efter många års frånvaro av 
mästartitlar kom en sådan flygande till 
oss genom juniormästaren Jari Näränen. 
En annan på väg mot en SM-titel var 
Kalervo Alanenpää, som dock slog sönder 
ena handen och måste dra sig ur spelet i 
den hårda SM-konkurrensen i Eksjö. Lo
vande namn och därtill mera svensk
klingande är Tommy Granlund och Hå
kan Palmroos. Just nu har man extra jobb 
med sin nya lokal i Centralbadet, där bas
tun säckat ihop kanske mest på grund av 
överbelastning från det för varje tränings
kväll ökade antalet boxningsentusiaster. 
Slitvargen Torsten Almqvist, som lever 
dygnet runt innanför och utanför den fyr
kantiga boxningsringen, jobbar nu också 
för att bastun skall förnyas. Ingen begär 
understöd i denna sektion. Ändå får man 
rörelsen att löna sig.

Brottning:
De gamla tiderna tycks aldrig vilja komma 
tillbaka. Publiken sviker och därmed är 
det ont om slantar utom i samband med 
Cirkus Frank Andersson. Att tänka sig att 
han en gång var vår man och att vi bidrog 
ekonomiskt för att han skulle i förbun
dets tjänst resa till Amerika och vinna sin 
första VM-titel! Visserligen är han därmed 
ständig medlem i Djurgården men håller 
i gång på helt andra fronter.

Vi klagar emellertid inte på tillväxten i 
vår egen stuga. Under ledning av Bosse 
Hjulström och Kalle Månsson är ett 20-tal

En stark fighter i Djurgårdens boxnings
stall: Kalervo Alanenpää.

högst lovande yngre förmågor i gång och 
därtill finns de beprövade men därför inte 
särskilt ålderstigna gossarna Tore Stennek, 
Björn Lindgren, Roger Haglund och 
Janne Stennek i full utveckling på de gre
kisk-romerska mattorna. Pojklaget gjorde 
nyligen rent hus i 4-klubbsmatch genom 
att vinna sammanlagt med 21 - 9. Det 
skall börjas i tid det som krokigt ska bli 
och på mattorna i Åkeshovshallen böjs 
det alldeles förfärligt.

Cykel:
Sedan våra cyklister fick eget hus i Akalla 
har verksamheten ständigt ökat och vi 
kan nu sägas vara en av stans mest aktiva 
cykelklubbar. Eftersom amatörandan 
råder i cykellägret får de aktiva finna sig i 
att betala rätt mycket ur egen ficka, när 
det gäller materialsidan. En tävlingsma
skin kostar ju sina modiga två tusen kro
nor och det är slantar, som man inte utan 
vidare kan hosta upp hur brinnande håg 
man än har för pedeltrampandet.

Ungdomssidan blir bättre och bättre 
och fyra av åkarna, Björn Bylund, Stefan 
Menzinsky, Johnny Ekberg och Jan Ban
fors har mest hela säsongen placerat sig i 
den övre delen av prislistorna. Särskilt 
pappa Berndt Banfors ättelägg Jan har av
slöjat sig som en kommande Bernt Johans
son eller en Fåglum-Pettersson om någon 
händelsevis minns det namnet. Jan har så
ledes klarat sina SM-poäng med god margi
nal och har därmed skaffat sig rätten att 
slåss med de stora kanonerna. Djurgården 
har från tidigare år traditioner i cykelvärl
den.

Fotboll:
I fjol gick vårt kära A-lag i vinteride efter 
en makalös höstspurt med idel segrar efter 
magnifikt spel. Den tidigare delen av sä
songen hade då inneburit svåra påfrest
ningar, när vår fotbollsskuta hade ideliga 
grundkänningar och såg ut att ha möjlig
heter att helt förlisa. Dessa prövningar 
räknade vi med ej skulle behöva infinna 
sig ännu en gång ― i stället borde det varit 
dukat för fortsättning av höstspurtens 
effektiva grannlåtsspel varmed vi kanske 
skulle bli med i guldstriden. Men Tommy 
Berggren och Sven Lindman spår, när 
Gud rår och när därtill diverse otursmilli
metrar bedrev sitt otäcka spel stod det 
inte på länge förrän det tillämnade guld
laget var ute på en snedsegling, som med 
den illa skadade besättningen kunde inne
bära stora risker. Situationen förvärrades 
väl också något när rykterna surrade om 
vissa slitningar på den inre fronten.

Rätta svaret kom i god tid. I samma 
mån som spelara frisknade till och under
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hård uppladdning visade sig tåla snart sagt 
vad som helst i fråga om påfrestningar 
kom maskineriet åter i gång. Därmed fick 
alla våra supporters åter uppleva en höst 
utan motstycke. Parollen hette ”inte ett 
nederlag i fortsättningen, möjligen någon 
tappad poängpinne mot verkligt kvalifi
cerat motstånd på bortaplan”.

Så spelades det och så kämpades det 
också fram till dess det var dags att bara 
köra över det stackars jumbolaget från 
Åtvidaberg, men då blev det en miss för 
vår del med futtiga 1 - 0 och det neder
laget skulle visa sig betyda Åtvidabergs 
räddning av kontraktet och för vår del att 
det fick bli en 5:e plats i tabellen och 
utanför medaljerna. Men visst tröstade 
man sig vid minnet av alla de andra pang
matcherna, vilka avslöjat att nästa år 
måste bli ett guldår.

Och när därtill Tommy Berggren och 
Anders Grönhagen klev in i landslaget och 
även internationellt fick tillfälle att visa 
sin genomslagskraft fick vi en slutvinjett 
på säsongen av gyllene slag.

På den andra fronterna visade reserv
laget klass genom att ta hem sin serie och 
juniorlaget avslöjade sig också vara i nivå 
med alla andra storklubbars. För att nu 
inte nämna alla våra lag i de ännu yngre 
åldrarna. Det kryllade av talanger. Med 
löften från Idrottsförvaltningen om nya 
moderna utrymmen och planer i Hjort
hagen med en miljonsatsning ur de kom
munala kassorna törs man hoppas på en 
ännu ljusare framtid för allt vad fotbolls
folket heter.

Fäktning:
Än en gång en säsong med stora triumfer 
för framför allt våra värjfäktare. Inte nog 
med att Hasse Jacobsson & C :o knep den 
numera obligatoriska SM-titeln utan som 
grädde på moset kom sedan att vårt lag 
förvandlades till ett svenskt landslag, i 
varje fall i det allra närmaste.

Om inte Leif Högström och Göran 
Flodström tvingat sig att göra ett sabbats
år från värjan för att i stället dunka i sig 
en del bokliga studier hade säkerligen Sve
riges VM-lag i Hamburg varit ännu mer 
dominerat av djurgårdare. Nu fick det 
räcka med att Calle von Essen, Carl Berna
dotte och som reserv Stefan Pahlefors 
gjorde sällskap med Hasse Jacobsson som 
Djurgårdsinslag i VM-truppen, som efter 
diverse mödor hamnade på bronsplats. In
dividuellt blev Hasse VM:s största svenska 
individuella glädjeämne i och med att han 
klarade bronsmedaljen. Han var millimet
rar och sekunder ifrån att vinna guldet, 
men eftersom det egentligen ”är det enda 
som räknas så var jag inte så där särskilt

Alltid pålitlig: Hasse Jacobsson blev inte bara världs-trea vid VM-tävlingarna på värja, 
även här hemma visade han mästarklassen och vann med sina lagkamrater även 1978 
års SM-värja åt Djurgården.

belåten”, menar Hasse efteråt. Han har 
stora pretentioner på sig vår storfäktare 
nr 1.

Bakom alla våra seniormästare börjar 
nu andra plantor att under den skicklige 
trädgårdsmästaren Béla Rerrichs ömsinta 
men samtidigt hårdhänta behandling att 
växa till sig. Som ett litet bevis på vad 
Oscar Bernadotte och hans medbröder i 
styrelsen har att vänta sig fäktade Djur
gårdens Kent Hjerpe, Jonas Rosén, Peter 
Sellei, Magnus Tesch och Johan Raud till 
sig SM-tecknen för juniorer. Där kanske vi 
har nästa upplaga världsmästare om ett 
antal år!

Även kvinnosidan har övertygat oss 
om att Djurgården är landets främsta 
fäktarklubb. Flickorna vann således flo
rettens stora SM-tecken genom Maud-Ann 
Tesch med Ann Molvidson och Eva Fri
berg närmast. Tyvärr har detta lag senare 
spräckts genom att Maud-Ann gift sig 
utomlands — grattis förresten! — och ge
nom att Ann Molvidson efter sin av gene
rösa bidragsgivare i Djurgården och oss 
närstående företag möjliggjorda jorden-
runt-resa, kommit underfund med att 
Djurgården inte betyder allt här i livet. 
Men nya talanger fyller väl omsider på i 
förrådet hos våra fäktare i lokalerna vid 
Ropsten.

Handboll
Handbollen, som några år tvingats leva i 
skuggan för mera glamourbetonad basket, 
har börjat återvinna terräng och det gör 
att även Djurgårdens hårt prövade hand
bollare vädrar morgonluft. Visserligen har 
dett gått motigt i de mer observerade 

seriesammanhangen, men mellan varven 
lever vårt A-lag upp till en viss klass, som 
ger anledning till en ökad tro på framti
den. Därför garanterar också att bakom 
A-laget växer yngre förmågor. Placeringar
na i serietabellerna kunde förstås varit 
bättre, men med de små resurser som vårt 
handbollsfolk måste acceptera att leva 
med, får ingen begära underverk.

Ishockey:
Alldeles nyss i en hård dramatisk derby
match hade vi tillfälle glädjas åt vår is
hockeys nya giv, när AIK bara genom 
slumpen skördar lyckades rädda livhan
ken från det strupgrepp som Mats Waltin, 
”Myggan” Wallin, Bosse Berglund och de 
andra kompisarna länge hade på Svart
ingarna. Det var en match, som gav belägg 
för ishockeyledningens optimism att få se 
vårt lag nå ända fram den här säsongen 
och hamna i den guldgruva som heter 
slutspel.

Fjolåret var ett prövo-år. Det gällde att 
stabilisera tillvaron i elitserien. Visserligen 
blev starten så strålande, att de största 
optimisterna redan då såg en slutspels
plats hägra, men sedan kom den grå var
dagen och krävde sina offer med skador 
och annat elände med följd, att anspråken 
fick sänkas. Hela tiden hölls dock stilen 
och i sinom tid vann Djurgården också de 
nyckelmatcher som behövde vinnas för 
att säkra kontraktet.

Med avstamp från den säsongen har nu 
en ny börjat med så mycket förhoppningar 
och tilltro till A-lagets kapacitet, att Djur
gården måste sägas vara elitseriens största 
överraskning i agerandet ute på isen. 
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Innan matchandet började blev det ännu 
större rubriker i massmedia genom den 
påstådda miljonsatsningen på nya stjärnor. 
Naturligtvis var det överdrifter för rubri
kernas egen skull, men varför skulle inte 
även Djurgården ha både rätt och skyldig
het att se om sitt eget hus för att hänga 
med i toppen?

Bland det mest glädjande är också att 
A-truppen kunnat hämta många nytill
skott ur vår egen ishockey-plantskola. En 
spelare gick ju nästan direkt från pojk
laget in i A-laget utan att alltså ha behövt 
mogna i juniorlaget. Detta lag hörde den 
gångna vintern till landets bästa och den 
här säsongen har startat med att Björn 
Rylanders grabbar lagt sig på guldplats i 
allsvenskan.

Allt som allt en förnämlig uppföljning 
på den gångna säsong, som innebar en hel
hjärtad satsning av såväl spelare som trä
nare och ledare.

Konståkning:
Närmare 50-talet konståkare har varit i 
gång på olika tävlingar, och framgångarna 
har inte uteblivit trots att vår främsta 
stjärna och mästarinna Lotta Crispin lagt 
skridskorna på hyllan för att i stället eta
blera sig i Ingemar Stenmarks slalomöv
ningar

Säsongens största uppmärksamhet 
väckte nu en av de manliga åkarna, Peter 
Söderholm, som tog hem nordiska mäster

De tre främsta Djurgårdsflickorna vid konståknings-DM, från vänster Anette Olsson, 
Maria Gadevall och Christa Andersson. Foto: Leif Oxelgren

skapet för juniorer. Vid SM-åkningarna i 
Malmö hade Djurgården 6 representanter 
med bland de 15 åkare, som var med från 
hela landet. Det blev brons för Jeanette 
Capocci. Vid JSM i Piteå placerade sig 
Anette Olsson främst av alla stockholmar
na. I kungl. huvudstadens olika DM- och 
LM-tävlingar blev prislistorna helt Djur
gårdsfärgade med segrar för Maria Gade
vall, Ylva Markusson och Elisabeth Jo
hansson. Internationellt har våra åkare 
varit i bl.a. Leningrad, Helsingfors och 
Åbo och visat talangerna. Sektionen kryl
lar av fina löften och funnes det bara mer 
is att åka på skulle framtiden tecknas i 
ljusa färger. Nu är det dock äntligen dags 
att komma in i Stora Mossens nya ishall 
med allt var det innebär ifråga om flera is
tider och större möjligheter för ambi
tionen att nå mästarklass.

Orientering:
En sektion, som gör minst väsen av sig 
utan att därför föra en sovande tillvaro. 
Tvärtom förstår vårt skogsfolk att hålla i 
gång med både intresse och förmåga att 
hitta rätt mellan kontrollerna. De stora 
framgångarna lyser visserligen med sin 
frånvaro. Ute i klubbstugan vid Höjden i 
Handen smider man nu stora planer på en 
comeback i prislistorna. Lars-Erik Fors
berg har moderna ideer att sluta någon 
annan orienteringssammanslutning till sitt 
bröst för att lyfta sin sektion från mo
tionstillvaron av i dag.

Skidor:
Den dåliga tillgången på snö i Stockholm 
med omnejd har undan för undan gjort 
livet närmast hopplöst att leva för våra 
tävlingsåkare. På längdlöpningssidan är vi 
alltså närmast bortblåsta även om vi i 
samband med Vasaloppet förekommer i 
de långa prislistorna. Där känner vi litet 
av historiens vingslag från den tid då vi 
hade Lill-Einar Olsson, Nils-Adolf Hedjers
son, bröderna Sandström och andra oslag
bara storhejare i skidspåren.

Om det alltså är magert med glädjeäm
nen på långhasandet på laggarna, så är det 
trivsammare vad gäller våra backhoppare. 
Här nekar man att ge upp trots frånvaron 
av någon riktig backe i Stockholmstrak
ten. Bäst i kungl. huvudstaden har blivit 
en paroll att leva upp till och det gör Karl-
Harry Karlsson och hans unga backskut
tare.

Slalom:
Det väldiga intresset för allting som inne
bär att åka utför och nedför och som inte 
helt okände Ingemar Stenmark får ta på 
sig skulden för har även för Djurgården 
blivit som en pånyttfödelse. Vår slalom
sektion har verkligen förstått att aktivera 
sig och följa med i tiden och det innebär 
också att man gjort nya landvinningar 
inom stadens hank och stör med ett så 
modernt arrangemang som i Blommens
bergsbacken.

Det stora namnet är Benny Lindberg, 
som äntligen lyckades infria sitt mål att 
vinna SM i störtlopp. Han har varit nära 
flera gånger men mer eller mindre myg
lats bort av strejkande tidtagare och andra 
märkvärdigheter. När han i vintras slog till 
kunde ingen hejda hans mästartriumf. På 
det yttersta av dessa dagar har han också 
gett sig i kast med en helt professionell 
uppgift som hastighetsåkare i Amerika. På 
en bana av kilometerlängd har världens 
mest dödsföraktande störtloppsåkare nått 
farter på något över 200 km/tim. Detta 
har också till de snabbaste medfört väsent
liga förstärkningar till plånboken. En av 
dessa är alltså Benny Lindberg, och han 
behöver därmed inte vara så beroende av 
sitt ordinarie yrke som skomakare.

Våra övriga slalomkanoner fortsätter 
mera lugna övningar med förhoppningar 
att omsider bli jämlikar med Ingemar 
Stenmark. Tillsammans med Benny Lind
berg har Lars Andersson och Mats Flodin 
vunnit DM i storslalom, och Lasse vann 
även DM i specialslalom i lag i sällskap 
med Christer Ågren och Torbjörn Jonsen.

Squash:
Vår nyaste sektion med squash på sitt pro
gram har snabbt tillvuxit i kapacitet, och
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Störtloppsmästaren Benny Lindberg uppvaktats på Stadion med blommor och blader 
av Slalomsektionens arbetsmyra Lasse Pettersson.

framför allt har flickorna förstått att göra 
sig respekterade. De har redan nått högsta 
serien och sporrade av detta har även karl
folket börjat ta i ordentligt och visa ten
denser att gå upp på mästarnivå. Man har 
bortåt 50-tal spelare i aktion och även i 
övrigt en livaktig verksamhet med goda 
lösningar på de för varje sektion så besvär
liga ekonomiska problemen.

Övriga idrotter:
Djurgården finns med i ytterligare några 
idrotter, men här ligger vi lågt som t.ex. 
i tennis i väntan på att komma in i någon 
hall, i fri idrott i väntan på att vi ska få 
yngre efterträdare till bl.a. Bosse Hedvall, 
som är tämligen ensam om att hålla tradi
tionerna vid makt och plöja igenom 
Lidingö-loppets krävande 3-milsbana, och 
i curling och basket, där vi än så länge 
bara finns med i förbundskalendrarna. En 
vacker dag kanske vi får tillfälle kasta oss 
ur malpåsarna.

Överstyrelsen
Föreningens styrelse kunde efter valen på 
Hasselbacken i fjol formera sig i följande 
laguppställning: ordförande: Rudolf Wall
dén, vice ordförande: Harry Holmberg, 
ställföreträdande ordförande: Gustaf, 

Douglas, skattmästare: Reine Gustafsson, 
sekreterare: Karl Liliequist samt ledamö
ter i övrigt: Rolf Theblin och Kaj Alm 
samt som suppleanter: Suzanne Dettner/ 
Mathiasson och Sture Danielsson. Där
jämte har Lennart Öberg varit adjungerad 
till styrelsen.

De administrativa uppgifterna har 
krävt stora insatser framför allt på det 
ekonomiska planet. Med den stora omsätt
ning som föreningens finanser nu handlar 
om — snart på väg mot 10 miljoner — har 
det krävts en utbyggnad och förstärkning 
av kansliverksamheten. Sedan det visat sig 
att föreningen ännu ej var mogen inrättan
det av en befattning som klubbdirektör, 
har som chef för kansliet anställts en 
ekonom och redovisare, som visat sig som 
klippt och skuren för att hitta rätt i den 
snårskog, som det mesta innebär när det 
handlar om idrottens pengar, antingen det 
rör sig om bingo eller anslag eller under
stöd eller bidrag eller lotterier. Här har 
Einar Wikberg visat sig vara en god till
gång. Kansliet har nu också utökats med 
nya rum för att ge plats för fotbollens 
folk.

Med heltidsanställning av Hasse Swed
berg för ishockey och Åke Barrling för 
fotboll kan våra två tunga sektioner räkna 
med en stabilare tillvaro.

Antalet medlemmar fortsätter att stiga. 
Vi är nu raskt på väg mot 7.000 inregistre
rade medlemmar. Den dag alla dessa 
7.000 har vänligheten kliva in genom fot
bollens vändkors skulle kassör Bengt Lind
bergh bli 10 år yngre.

Konkurrensen om idrottens pengar är 
enorm. Även små bäckar som rinner fram 
till våra kassor är betydelsefulla. I det 
sammanhanget finns det extra anledning 
tacka alla uppoffrande supporters, som 
ställer upp i ur och skur för att sälja våra 
souvenirer vid matcher och andra evene
mang. Förgrundsfiguren här är snart 80-
årige Rangvald Gottfridson. Heder åt ho
nom.

Det har räknats ut att Djurgården sys
selsätter omkring 2.000 ungdomar och att 
ledarna kan räknas i ett antal av mellan 4
- 500. Alla utan några ekonomiska favörer
— snarare får de ta av egna medel för att 
betala sitt intresse för våra färger. Massan 
av ideella krafter bidrar till vår förenings 
förnämliga position ute i samhället. Det 
sociala bidrag vi lämnar till sysselsättning 
och räddning av ungdomen har också vits
ordats av de kommunala myndigheterna.

Ett värdefullt stöd i olika samman
hang ger oss vår Supporterklubb med 
både aktiva tjänster och med ekonomiska 
bidrag till hårt utsatta sektioner. Efter 
bästa fattig förmåga har även Sällskapet 
Gamla Djurgårdare gjort sina insatser.

Årets bokslut är kanske inte världens 
vackraste, men hur illa skulle det inte ha 
behövts redovisas utan all den massiva in
sats som görs av våra ledare långt ner i de 
djupa leden av föreningen. Där hittar man 
idealitet och kärlek till gamla fina Djur
gården! Man må bara hoppas att denna 
idealitet, denna ambition, denna offervilja 
och denna glada optimism skall fortsätta 
att leva sig ännu starkare i våra led. Då 
har vi garanti för en fortsatt lyckosam 
framtid. Med alla djurgårdare strävande 
mot samma mål och inte ute i ärenden i 
främmande tjänster kan vår förening 
skapa än mer respekt och aktning kring 
sig landet runt.

Man stämmer gärna in i vad ett av våra 
statsråd i samband med ett tidigare jubi
leum i Djurgården ville karakterisera vår 
förening med:

”När man tänker på Djurgårdens 
Idrottsförening är det inte sol och glitter, 
nej det är åska, blixt och dunder. Djur
gårdsväder är motsatsen till vackert väder. 
Det har alltid varit något olycksbådande 
över Djurgården och vi vill ha det så”.

Och med detta citat gick årsberättel
sen till sitt slut i detta det 89:e året av vår 
förenings historiska tillvaro.

K.L.
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Bland araber och andra
För första gången har Djurgårdens fotbollsfärder gått även till arabiska riken. Tidigare 
har araberna fått vara för vår del, och i stället har Fjärran Östern, Afrika och de ameri
kanska kontinenterna fått gälla för våra besök. Nu återstår snart bara Grönland, Spets
bergen och ett och annat (oroligt) afrikanskt rike. Senast gick färden alltså till arabiska 
stater, och just när vår tidningspress skall rulla i gång får vi besök av lagledaren Olle 
Lill-Lappen Hellström, som berättar:

— En närmast otrolig resa, som kanske 
inte innebar så mycket storfotboll som 
mera ovanliga upplevelser i ett brännande 
hett klimat. Vi spelade fem matcher, vann 
två med 5-1 och 2-0 och gjorde två oav
gjorda. På slutet kom en förlust men den 
tog vi inte så hårt i medvetande om att vi 
hade en domare, som styrde allt till det 
bästa för de sina.

Ibland var det högtidligt värre med 
shejker hälsande på de våra före avspark. 
Värst var värmen med ungefär 40 grader 
i skuggan. Oftast fanns det dock ingen 
skugga. Bara sol och sandöknar över allt.

— Och flickor, hur var det med dom?
— Förekom knappast något i den vä

gen. Alla gömde sig i halsdukar och scha
letter och någon kontakt blev det aldrig. 
Man kunde ju riskera att träffa på en 
gammal tant om man dristat sig till att 
gå fram och lyfta på slöjan...

Hotellen var flotta och sällan har jag 
bott så kungligt. Så värst mycket publik 
kom inte på matcherna. Alla människor 
har färg-TV, och där sändes alla våra 
matcher.

Jag frågade en arab om dom aldrig 
hade något regn, och fick beskedet, att 
det kanske föll några droppar ett par 
gånger om året.

— Men vi behöver inget regn för över 
oss faller det desto mer petroleum och 
det ger mera slantar, var hans kommentar.

I alla avseenden var det en innehållsrik 
resa. Fotbollsdomarna kunde förstås varit 
mer neutrala, men var finns såna att hitta? 
Några gånger var Anders Grönhagen ige
nom och fälldes så uppenbart, att inte ens 
en svensk domare skulle underlåtit att 
döma straff.

Det var bara inte att tänka på straff för 
oss. Man får vara glad om man får såna 
när det blir allsvenska matcher igen, me
nade Lill-Lappen.

Värva gärna stjärnspelare 
till Djurgården, men ordna samtidigt 

jobb och bostad.
Din belöning blir lilla diplomet.

VILKEN PRISUTDELNING
Maken till prisutdelning och entusiasm 
har jag aldrig varit med om. När fotbollens 
ungdomsavdelning slutade sin säsong med 
stor final och samling av alla juniorer, 
pojk- och flicklag, knattar och andra fyll
des aulan i Vasa gymnasium. Där stod pris
borden dukade med mängder av pokaler, 
dyrgripar och annat som hör till i dylika 
sammanhang. Och nere i salen satt med 
tindrande förväntansfulla ögon alla dessa, 
som är Djurgårdens framtid.

Det var en upplevelse att få vara med 
på ett hörn och se dem alla klivande fram 
för att ta emot sina pris och få trycka 
Tommy Berggrens högra hand. Han var 
en jättepopulär prisutdelare och gjorde 
en show av det hela. Gunnar Lundqvist 
höll i högtaleriet och bidrog med små 
snärtar åt Tommy allt efter som de äldre 
årgångarna av juniorer kom och visade sig 
lika långa i växten som Tommy. ”Nu 
känner sig nog Tommy skakad, här riske
rar han att inte platsa i A-laget längre om 
några år så som ni fortsätter och växer 
upp i höjden”, var en kommentar från 
Gunnar till Tommy. Som dock inte före
föll särskilt skakad...

Prissamlingen var som sagt enorm. 
Tommy tryckte väl ungefär 500 händer, 
innan han fick ledigt och dricka en kopp 
kaffe. Det var en imponerande revy av våra

Det här är Margareth Eriksson på fotbolls
kansliet på Stadion, där hon framför allt 
ägnar sig att ordna och ställa för ungdoms
avdelningen.

Olle Lill-Lappen Hellström blev impone
rad av upplevelserna i höstas tillsammans 
med fotbollsgrabbarna. Det enda som sak
nades var regn, men araberna var helt 
nöjda med att det kom fram olja.

SÅ BLEV SLUTET 1978
Öster 26 15 8 3 46-20 38
Malmö FF 26 12 8 6 29-15 32
IFK Göteborg 26 13 5 8 39-29 31
Kalmar FF 26 11 9 6 35-30 31
Djurgården 26 10 10 10 50-32 30
Elfsborg 26 10 9 7 44-37 29
AIK 26 10 7 9 31-36 27
Halmstad 26 7 11 8 24-29 25
Hammarby 26 9 5 12 32-38 23
Landskrona 26 6 10 10 28-38 22
Norrköping 26 7 7 12 33-39 21
Åtvidaberg 26 9 1 16 31-42 19
Örebro 26 5 8 13 31-45 18
Västerås SK 26 6 6 14 20-44 18

SKYTTELIGAN
Här är toppen i skytteligan:

19 mål: Tommy Berggren, Djurgården.
16 mål: Billy Ohlsson, Hammarby.
13 mål: Pär-Olof Ohlsson, Norrköping.
12 mål: Thomas Ahlström, Elfsborg, 
Johnny Erlandsson, Kalmar, Sonny Jo
hansson, Landskrona, Göran E Karlsson, 
Åtvidaberg.
11 mål: Reine Almqvist, Göteborg, Teitur 
Thordarsson, Öster.
10 mål: Anders Grönhagen, Djurgården, 
Stefan Larsson, Elfsborg, Ola Rydstrand, 
Örebro.

yngsta lirare, både killar och tjejer och av 
alla ledarna bakom dessa ungdomslag. De 
senare fick rada upp sig på podiet och 
också känna på sig hur populära de var.

Bakom det mesta i denna avslutnings
fest stod Margareth Eriksson, som plockat 
fram det mesta av pris och diplom och 
som också lyckades hålla reda på alla 
namn och belöningar. Hon hade rätt att 
känna sig belåten när allt var över. Duktig 
kicka.

Och mitt ibland alla lyckliga och glada 
fanns mängder av föräldrar, som kände sig 
extra stolta, när deras ätteläggar fick kliva 
fram och få sina belöningar. Ett förnämligt 
samspel rakt igenom.

K.L.
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12 BÅGSPÄNNARE
Djurgårdens kanske förnämsta utmärkelse 
får ”Bågspännaren” anses utgöra i form 
av den stora hederssköld med detta mo
tiv, som präglats i ett litet och numrerat 
antal exemplar. Som väl de flesta vet före
kommer ”Bågspännaren” på Djurgårdens 
förtjänstmedaljer, men det verkliga origi
nalet finns på Kornhamnstorg i Stock
holms Gamla Stan. Genom en särskild 
överenskommelse med konstnären Chris
tian Eriksson har vår förening givetvis 
rätten att ha ”Bågspännaren” på våra ut
märkelser.

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 regi år 
1891 (senare har plaketten brutits loss 
och stulits och ännu senare har en ny pla
kett präglats och intagit den ursprungliga 
platsen).

2. Djurgårdens överstyrelses rum på 
Stadion.

3. Djurgårdens Supporter Club vid dess 
10-årsjubileum.

4. AIK vid dess 70-årsjubileum.
5. Bertil ”Nocke” Nordenskjöld på vår 

hedersordförandes 70-årsdag 1961.
6. Arne Grunander, ishockeyhövding i 

Djurgården, vid 75-årsjubileet.
7. Sigge Bergh, fotbollshövding i Djur

gården, vid 75-årsjubileet.
8. Lennart Öberg, brottarbas i Djurgår

den, vid 75-årsjubileet.
9. Karl Liliequist, överstyrelsesekrete

rare i Djurgården, vid 75-årsjubileet.
10. Gösta Sandberg, fotbolls-, ishockey- 

och bandy-allt-i-allo i Djurgården vid års
mötet 1971.

11. Gunnar Lundqvist i samband med 
hans avgång ur fotbollsstyrelsen efter 20 
år 1977.

12. Anna Dettner på 70-årsdagen efter 
40-talet aktiva idrottsår både som aktiv 
på kolstybb och i bandy/handboll samt 
ledare. Stålmormor 1978.

HISTORISK KLUBBA
Efter att länge ha levt en undangömd till
varo i Djurgårdens museum har denna 
pjäs plockats fram i offentlighetens ljus. 
Pjäsen är den ordförandeklubba, som Säll
skapet Gamla Djurgårdare i höstas lånade 
ut till föreningens årsmöte för att klubba 
igenom kloka beslut. Rudolf Walldén 
öppnade årsmötet med denna klubba, 
som sedan vandrade över i Birger ”Farsan” 
Sandbergs händer med uppgift att dunka 
igenom en lång föredragningslista, varpå 
klubban till sist hamnade i nyvalda ord
förandens Gustaf Douglas händer för att 
avsluta ett av de längsta årsmötena i vår 
historia.

Sedan tog Sällskapet Gamla Djurgårda
re åter hand om dyrgripen. Nu för att 
lägga ut den för allmänt beskådande i vår 
prismonter på Stadion.

Klubban skänktes till Gamla Djurgårda
res 20-årsjubileum den 12 mars 1940. På 
skaftet finns noterat att Djurgårdens IF 
bildades 12 mars 1891 av John G. Janson 
och Axel Öfversten. En backhoppare pry
der skaftet och framför denne öppnar sig 
en djup skål ... Ordförandeklubban har 
nämligen formen av en stor slev.

SKIDRELIEF
En annan utmärkelse i vår förening är 
”skidreliefen” på sin tid gjord av djurgår
daren och konstnären Bengt Lissegårdh. 
Som sig bör med en utmärkelse på ett 
skidans motiv är det huvudsakligen folk 
med intresse i skidornas värld, som tiller
känts denna utmärkelse. Undantaget är 
AIK, som vid sitt 60-årsjubileum 1951 
tilldelades denna releif utan att Solnaklub
ben numera sysslar med skidsport. Men 
långt tillbaka i tiden fanns det backhoppa
re i AIK, som senare övergick till Djurgår
dens skidstall.

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

1. Svenska Skidförbundet vid dess 40-
årsjubileum 1948.

2. Sven Larson, ordförande i Djurgår
den i 10 år och påskyndare av utbyggna
den av Hammarby skidbacke, på 40-års
dagen.

3. Holger Carlsson, skidledare under 
långliga tider i Djurgården, på 50-årsda
gen.

4. IFK Kiruna som pris för dess seger 
i lag-SM 1951 i backhoppning i Hammar
bybacken 1951.

5. AIK vid 60-årsjubileet 1951.

6. Gunnar Rinman, kassör i över 10 år 
i Djurgården, revisor, orienterare och skid
karl, på 50-årsdagen 1966.

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?

Skramlande fotbollspengar
I vårt historiska arkiv har vi plockat fram den här bilden, som får illustrera hur de mag
ra ekonomiska tiderna för vårt A-lag i fotboll ”fungerade” under 1920-30-talen.

Då gick ledarna och skramlade ihop slantar från publiken, och så här blev resultatet 
vid en vänskapsmatch på Göta livgardes idrottsplats på Gärdet. Det blev 34 kronor och 
5 öre i kollekten sedan dessa herrar räknat ihop slantarna. I keps i mitten på bilden 
Stures fotbollsbas Knut Johansson och längst till höger Djurgårdens fotbollssekreterare 
just då Kalle Liliequist. Pengarna räckte till kaffe åt spelarna.
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En bredsida från
Ulf Adelsohn
Ulf Adelsohn, som efter att ha gjort ett grovjobb på vår ishockeyskuta hunnit bli ansva
rig för Stockholms under vissa tider inte särskilt lysande finanser, har väl under det 
gångna året varit mesta spaltfiguren i de stockholmska tidningarna. På sina håll har 
han behängts med etiketten att vara Stockholms starke man — rätta mej om jag läst fel, 
som vissa tidningsskrivare brukar reservera sig för att inte bli trodda (?) — och att han 
därtill har förmåga att sjunga ut är inte heller obekant.

Nu har Ulf alltså händerna fulla när det gäller att hantera våra pengar i Stockholm. 
Nyligen gick han ut med en ledare i RF:s officiella organ ”Svensk Idrott”, en tidning 
som enligt RF:s regelexpert Anders Lindstedt kostar 1 1/2 miljon kronor och inte ger 
mer valuta än att den gott kan läggas ner ...

Säkerligen är det inte medarbetarna, som är så dyra, men vid tillfälle lovar vi att 
fråga honom om Anders själv bidragit till miljonrullningen genom ett för fett arvode 
för sin artikel. Hur som helst tillåter vi oss att som vi hoppas alldeles gratis göra ett 
klipp i Ulfs opus för att en större läsekrets skall få erfara hurusom även en stark man 
också får lära sig att leva under devisen ”otack är världens lön”.

Så här skriver Ulf i en artikel, som naturligtvis höga vederbörande hade svårt att 
svälja:

DET VAR DÄ DET...
Den här tabellen glömmer en djurgårdare 
av årgång 1977 aldrig:

Två omgånger kvar att spela. Knallhårt 
i nedflyttningsserien. Djurgården hade 
Kalmar hemma och Norrköping borta 
kvar att spela mot. Det räknades fram och 
tillbaka. Chanserna vägdes. Säkrast var 
förstås att vinna de båda avslutande 
matcherna. Och det var precis vad Djur
gården gjorde!

I 14 omgångar av de 26 låg DIF på 
nedflyttningsplats efter en säsong fylld av 
skador. Men när laget började bli något så 
när ordinarie i seriespurten — då blev det 
också resultat. De fyra sista matcherna 
vanns med målskillnaden 11-2!

Den som följer dagspressens skriverier 
tror säkert att Stockholm missköter 
idrotts- och friluftsverksamheten. Det 
finns alltid anledning till kritik, men häl
san tiger som bekant still. Hur många av 
de journalister som följer upp klagomål 
och talar om ”skandal” känner egentli
gen till fakta: Stockholms Idrottsför
valtning har nästan 1.000 personer an
ställda och driftsbudgeten för 1979 upp
tar kostnader för 189 Mkr. På kapital
budgeten satsas 31,7 Mkr och bland de 
större nyheterna kan nämnas en konst
gräsbana, en permanentbana för löpning, 
färdigställande av Stora Mossen och på
börjande av sim- och idrottshall i Tensta.

Vad vi gör intresserar tyvärr mindre, 
vad vi inte gör desto mer. En kommun 
med så många anläggningar som Stock
holm får naturligtvis dras med omfattan
de kostnader för underhåll. Tyvärr har 
underhållet, liksom satsningarna på kvinn
lig idrott, fått stå tillbaka under en följd 
av år. Mycket pengar fordras i framtiden 
för att hålla de gamla anläggningarna vid 
liv och för att tillmötesgå de självklara 
krav som de kvinnliga idrottsutövarna nu 
ställer på våra anläggningar.

Nästan alla idrottsgrenar har önskemål 
om nya anläggningar. Det går inte att till
mötesgå alla, i varje fall inte med kommu
nala medel. Genom att prioritera upprust
ning av befintliga anläggningar framför 
nyinvesteringar kan de begränsade resur
serna utnyttjas bättre. Vi har dessutom all 
anledning att gå in i olika former av sam
arbete med föreningslivet. Kommunen 
bör kunna gå i borgen för anläggningar 
som drivs av föreningarna. I Stockholm

Finansborgarrådet Ulf Adelsohn är inte 
rädd att ge tillbaka och räds vare sig fan 
eller hans mormor.

har vi den uppfattningen att en anlägg
ning ofta blir särskilt väl skött om det är 
en förening som står för driften. Det blir 
ett personligt intresse och engagemang i 
verksamheten.

Min strävan är att utöka invånarnas 
möjligheter att utöva alla typer av idrott. 
Motionsidrotten är i det sammanhanget 
viktig. Idrott är och får aldrig vara idrott 
bara på elitnivå. Ändå är en framgångs
rik elitidrott en förutsättning för bredd
idrott. Det är min fasta övertygelse att 
Björn Borgs framgångsrika turneer har 
ökat tennisintresset i Sverige till det när
mast otroliga. Likaså har våra bordtennis
spelares VM-guld och Ingemar Stenmarks

Slutet blev därmed detta:
Malmö FF 26 15 8 3 41-19 38
Elfsborg 26 10 11 5 37-23 31
Kalmar FF 26 12 7 7 37-30 31
IFK Norrk. 26 11 9 6 42-36 31
Landskr. 26 12 5 9 43-34 29
IFK Göteb. 26 9 9 8 48-49 27
Hammarby 26 10 6 10 28-37 26
Halmstad 26 8 9 8 39-33 25
Öster 26 8 9 9 31-25 25
Djurgården 26 7 10 9 34-37 24
AIK 26 5 13 8 31-37 23
Örebro SK 26 6 10 10 30-35 22
IFK Sundsv. 26 5 10 11 32-43 20
Derby 26 3 6 17 18-53 12

alpina triumfer stimulerat intresset i res
pektive grenar.

Till sist en personlig reflektion.
Stockholmstidningarnas sportsidor har 

under de senaste månaderna (Aftonbladet 
inte undantaget) skarpt kritiserat Stock
holms kommun för att Djurgården har så 
urusla träningsförhållanden i fotboll. Jag 
har länge känt till detta och sedan jag blev 
finansborgarråd aktivt försökt lösa proble
met. Så har också skett och DIF kommer 
att få en träningsplan i Hjorthagen. Dess
utom kommer vi att bygga konstgräsplan 
i Stockholm. Men otack är världens lön. 
Samtidigt som AB:s sportsidor skäller ut 
Stockholm för att det inte anordnas en 
träningsplan, blir jag utskälld på nyhets
plats i samma tidning för att jag hjälper 
Djurgården till en träningsplan!
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Örebro 24 6 9 9 27-31 21
Sundsvall 24 5 10 9 30-38 20
Djurgården 24 5 10 9 28-36 20

AIK 24 4 12 8 26-34 20
Derby 24 3 5 16 14-47 11



En Djurgårdare i 
ishockey-toppen

Ove Malmberg tog initiativet att påminna 
om existensen av vårt senaste mästarlag i 
ishockey, årgång 1963 och får därför sin 
bild i tidningen. Här av årgång 1978. Ro
ligt få visa upp sig igen, för när jag lirade 
hockey fick jag finna mej i att vara lan
dets mest underskattade back, säger han. 
Men 6 SM-titlar och plats i Tre Kronor 
blev det ändå. Så det där med underskatt
ning tror man inte på.

1963 ÅRS MÄN
En extra ceremoni kryddade 1978 års 
årsmöte, innan det blev dags för den obli
gatoriska utdelningen av föreningens ut
märkelser. När år 1963 för 6:e året i följd 
vårt förnämliga ishockeylag vann SM där
med sättande en historisk punkt för ett 
unikt utvecklingsskede, började det knar
ra i lederna här och var i laget och det 
skulle innebära, att SM-raden hade gått 
mot sitt slut. Ingenting märkligt i detta i 
och för sig. Det märkliga var att föreningen 
tydligen hade så dålig ekonomi att laget ej 
tilldelades sina mer än förtjänta mäster
skapsdiplom.

En av dessa mästare från 1963 har hela 
tiden hållit detta kombinerande krav och 
önskemål levande år efter år och nu har 
han också lyckats mobilisera storspelarna 
från anno dazumal. Det är Ove Malmberg, 
som velat ha det 6:e i raden av SM-diplom 
hemma på väggen och fått sina kompisar 
att ställa upp här i kväll för att efter 15 
års väntan få ta emot beviset när Djur
gården för sista gången eller skall vi säga 
för senaste gången blev svenska ishockey
mästare.

Och fram trädde de en efter en — 
utom de som vid alla tillfällen av detta 
slag har förhinder som t.ex. Tumba, Rolle 
och Knivsta — och fick sina diplom under 
folkets igenkännande jubel.
1963 års män var dessa:
Lasse Björn, Rolle Stoltz, Ove Malmberg, 
Sven Johansson (sedemera namnbyte till 
Tumba), Eddie Wingren, Gösta Sandberg, 
Hasse Mild, Carl-Göran (Lill-Stöveln) 
Öberg, Kurt Thulin, Leif Sköld, Åke Ryd
berg, Rolf Berggren, Kurt Svensson, Ove 
Fallby, Tommy Björkman, Gösta Wester
lund, Hans Stergel.
John Candelius, lagledare
Yngve Carlsson, tränare

Våra ledare har ofta varit ett begärligt byte i de olika förbunden, som inte dragit sig 
för att plocka åt sig en och annan kvalificerad kraft, när de egna förråden varit tömda. 
En gång i tiden var Djurgårdens ordförande Carl Hellberg utsatt för Fotbollsförbundets 
påtryckningar och han åtog sig också att sköta ordförandeklubban under en viss tid.

I modernare tider är det väl i första hand Erik Extergren, på sin tid verksam kraft i 
både ÖS och pingissektionen i DIF, som tagit på sig plikten som förbundsordförande. 
Han styrde och ställde i Bordtennisförbundet i en oherrans massa år för att hösten 1978 
dock känna sig nöjd och belåten. Då lyfte han på hatten och gick.
I ett ännu större förbund avancerade 
ungefär samtidigt en annan tung ledare 
från Djurgårdens mest framgångsrika 
ishockeyår, Arne Grunander, till posten 
som ordförande i Svenska Ishockeyför
bundet. Under stora rubriker och diverse 
uppmärksammade snytingar från post
generalen Ove Rainer fick Arne Grunander 
ungefär 90 procent av ishockey-Sveriges 
röster, när det drog ihop sig till den av
görande striden på årsmötet. Då hade Ove 
Rainer samlat ihop allt ovett, som han var 
mäktig, för att inför de samlade ombuden 
berätta, vilken utsökt misslyckad figur 
Arne egentligen var. Det skulle innebära 
ett svårt slag för svensk ishockey om han 
valdes ...

I stället för att snyggt och prydligt av
gå i medvetande om att han inte hade en 
chans att samla någon majoritet på års
mötet, föredrog Ove Rainer att bygga upp 
årsmötet med en lång innanläsning ur ett 
manus på åtskilliga sidor. Där fick årsmö
tet alltså höra, att

Arne Grunander var en diktator och 
odemokratisk med vilja att tysta alla.

Han vill lägga munkavle på minoriteten 
bara för att den vågar ha en avvikande 
åsikt.

Han låter oss nu bevittna åsiktsför
tryck och utrensning av misshagliga.

Skall idrotten få styras av mörkmän?
Skall vi få ha kvar yttrandefrihet i 

svensk ishockey?
Skall Arne Grunander kunna avsätta 

en för honom misshaglig ordförande och 
sätta sig själv i hans ställe?

Skall Ni medverka till en diktators 
makttillträde med de för en sådan klassiska 
metoderna: åsiktsförtryck, utrensning och 
utpressning mot de folkvalda.

Om årsmötet godtar styrelsemajorite
tens värderingar genom att välja Arne 
Grunander har jag ingen högre önskan än 
att få sparken som ordförande.

Är han en diktator, förtryckare och mörk
man ― Arne Grunander? Blev ishockey
bas i näst största förbundet.

Vad jag sagt har ett enda syfte: att hin
dra Arne Grunander att utnämna sig själv 
till ordförande.

Ord och inga visor. Men Ove Rainer 
hade talat för döva öron. ”Diktatorn” av
valdes med stor majoritet.

Synd på sitt sätt om postgeneralen att 
ta ett så pinsamt avsked från ishockey
kretsen, men hans fall var också ett belägg 
för en allmän uppfattning att man i första 
hand skall utse folk, som kommer från 
idrottens egna kretsar, till de stora för
troendeposterna. Kändisar och kontakt
rika personer håller inte i långa loppen i 
idrottens gråa och hårda vardag.

Arne Grunander var framsprungen ur 
idrottens led. Det fick räcka för årsmötet. 
Okvädingsorden föll tillbaka på leveran
tören.

Grynet utan hov ...
Det är lite skillnad när den nye ishockey
presidenten gör sin entré vid matcherna 
på Hovet. Arne Grunander kommer en
sam och nästan anonym gående utefter 
rinken och sätter sig nederst på pressläk
taren vid närmaste vakt eller annan tro
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UTMÄRKELSER
Följande prominenta medlemmar blev vid 
1978 års årsmöte ihågkomna med utmär
kelser:

Förtjänstmedalj i silver:
Torsten Almqvist
Reine Gustafsson
Rudolf Walldén
Lars-Eric Pettersson
Harald Gustafsson

Förtjänstmedalj i brons:
Göran Aral
Stig Bengtsson
Gun Janson
Karl-Harry Karlsson
Olle Lindberg

Förtjänstplakett
Silver:
Hans Mild
Bengt Persson
Brons:
Carl-Erik Eriksson
Bo Andersson

Belönad med stora förtjänstdiplomet 
blev Karin Swedberg för allt sitt slit på 
ishockeykansliet.

Stora diplomet:
För förtjänstfull föreningsinsats;
Berndt Banfors
Margareth Eriksson
Cissie Lagerlöf
Karin Swedberg
Berndt Hånberg
Jan Tymark
Roland Widegren
Matts Wassdahl
Britt-Marie Thorsén
Bertil Petersson

Still going strong är Anna Dettner som 
ordnat korsdrag hos ”Gamla Djurgårdare” 
och där tagit plats i styret.

För förnämliga idrottsinsatser 1978:
SM-insats i boxning:
Jari Näränen
För SM i värjfäktning 1978:
Carl von Essen
För SM i florettväktning 1978:
Maud — Ann Tesch
För SM i störtlopp 1978:
Benny Lindberg
(För SM på värja i lag för 1977: Carl 
Bernadotte, Carl von Essen, Göran Flod
ström, Leif Högström och Hans Jacobs
son)
För VM-brons på värja 1978:
Hans Jacobson
För motsvarande i lag:
Carl von Essen
Hans Jacobsson

Hedersmärket:
Ulf Adelsohn
Stig Annerhög
Yngve Arnell
Gunnar Friberg
Leif Fransson
Lennart Gottfridson
Gunnar Risberg
Ossian Wasström
Mille Schmidt
Fritz Lange
Björn Cronwall
Kjell Wilson

Stora diplomet
För värdefullt idrottsligt stöd:
Hildof Wahlström
Birger Gustafsson

BÅGSPÄNNAREN TILL TVÅ 
VETERANER

Under året har det känts som en angelä
gen och kär uppgift för styrelsen att till 
två verkliga trotjänare på ledareplanet ut
dela föreningens förnämsta hedersbevis i 
form av stora Djurgårdsplaketten i brons 
på Bågspännarens motiv. Den har tillde
lats Gunnar Lundqvist i samband med 
hans avgång efter 30-talet år vid rodret på 
vår fotbollsskuta och till Anna Dettner 
för en lika långvarig ledareinsats på olika 
fronter. Vår grand old lady fick ta emot 
utmärkelsen i samband med att hon ny
ligen fyllde ett antal jämna år.

CISSIES PREMIÄR
Flickan Cissie, flickan med leendet på 
vårt Stadionkansli, tyckte äntligen att det 
var dags för henne att se sin första is
hockeymatch. Därtill påverkad av Bosse, 
arbetskompisen på kansliet och litet stöd
dig i det här läget för att det gått så bra 
för hans födelsebygd Skellefteå.

Det strävsamma paret gick därför och 
såg Djurgården spela en 4-poängsmatch 
mot Timrå. Efter första perioden hade 
Djurgården lekt med Timrå och tagit led
ningen med 4-0. Alla tiders, tyckte Cissie 
och drack sin subventionerade kopp kaffe 
i pausen.

Men sedan var det slut på uppvisningen. 
Timrå kom tillbaka och gjorde mål på mål, 
men ännu när matchen var inne i sista mi
nuten ledde Djurgården med 6-5. Just när 
sirenen gick och all publik glatt sig åt se
gern lyckades Timrå peta in en kvitterings
puck och få 6-6. Ett 100-dels sekund på
stods ha varit kvar av matchtiden.

—Oh, vad grymt, blev Cissies kommen
tar.

(Hon får gärna komma tillbaka på and
ra matcher)

Liten silvermedalj:
För JSM på värja i lag 1978;
Kent Hjerpe
Johan Raud
Jonas Rosen
Peter Sellei
Magnus Tesch

tjänare. Ingen lägger egentligen märke till 
honom.

Hur annorlunda var det inte när Ove 
Rainer gjorde sin entré och kom svepande 
med sitt hov som eftertrupp i samma 
ögonblick som matchen skulle köra i gång. 
Då fick han hela uppmärksamheten på sig 
och travade som en kung upp på heders
läktaren för att där slå sig ner under ivrigt 

bugande från omgivningens sida. Här 
kommer jag ...

När Djurgårdens gamle ishockeypappa 
”Grynet” vill vara riktigt osynlig sätter 
han sig inte ens nere hos vaktmästarna 
utan föredrar att söka sig till något ut
rymme uppe under taket i något ledigt 
kryp-in hos radio- eller TV-personalen.

Skriv in Djurgården
i ditt testamente. Vår expertis 

hjälper gärna till
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Fäktmästare med färg.

INGA GENVÄGAR, SA BELA 
”Månadens tränare” är något som DN 
plockat fram under 1978 och i raden av 
högt kvalificerade krafter utsågs vår fäkt
tränare Bela Rerrich till april månads trä
nare. När alla dessa möttes fanns det åt
skilligt att jämföra, och bl.a. diskuterade 
man det s.k. östtyska undret och vad som 
låg bakom i form av autogen (eller mental) 
träning.

Bela Rerrich tyckte så här:
Den autogena träningen, som alltså 

innebär att man sparar tid och kraft, fun
gerar helt enkelt inte i fäktning lika litet 
som i lagsporterna. Det finns inga genvä
gar.

Han fick instämmanden av bl.a. Åby-
Ericson för fotbollens del och Ivan Dun
can för basket.

Men visst behöver vi vara psykologer, 
menade Bela, och det är väl också de fles
ta av oss tränare. Jag vill dock ha en pa
tentmedicin. Har man en tokig och nervös 
kille, som darrar på handen att göra med, 
så in med honom i en bur. Så på med 
bandspelaren. På noll-tid skall sedan en 
iskall och normal människa komma ut!

Skall vi hävda oss i fortsättningen mås
te omgående en tränareorganisation byg
gas upp för att få fram kvalificerade in
struktörer. Det tar minst 20 år, börja där
för i dag, föreslog Bela.

P.S.
NYA SM I FÄKTNING

Det hör till traditionerna, att de SM-
tecken, som Djurgården behöver förgylla 
sin statistik med, skall komma via våra 
värjfäktare. Så blev det även nu i höst, då 
Hasse Jacobsson och hans kompisar var 
hårt pressade men i alla fall till sist kunde 
sätta kronan på verket och få in de avgö
rande stötarna för att det skulle bli en 
lagtriumf av gammal fin Djurgårdsmodell.

YOU MUST PREPARE FOR 
LUCK

Att turen skall behöva förberedas verkar 
ju en aning långsökt. Vi uppfattar den 
vanligen som något oregelbundet och 
mycket slumpmässigt.

Men vi vet alla att det inte enbart är 
tur som givit Edling, Borg och Stenmark 
deras segrar. Snarare vill ordspråket ”You 
have to prepare for luck” peka på att tu
ren spelar en mycket liten roll i topp
idrott. I det långa loppet ingen alls.

De sk turbetonade avgörandena inträf
far oftare för vissa toppidrottsmän än för 
andra. Turen är förberedd — psykiskt och 
fysiskt. Det innebär naturligtvis inte att 
om det tar emot och segern uteblir att tu
ren har vänt och hamnat hos motstånda
ren. Man kan då snarare misstänka att för
beredelsen inte varit den bästa.

Tur till guld
Och det är bara att konstatera att den 
inte var det. Vi visste det innan vi for till 
Hamburg. Att komma bland de tre bästa 
ansåg vi inte vara helt omöjligt och med 
lite ”tur” kanske tom guld. Men hade 
ytterligare en svensk gått till final, ja då 
hade nog siffrorna mot ryssarna inte blivit 
vad de blev, särskilt som det bara var en 
dags vila från individuell final till lagtäv
ling.

Vi var inte förberedda. Ytterligare två 
träningsläger och en världscuptävling 
hade gjort susen. För det var den totala 
uthålligheten som saknades och den kan 
man bara få genom långt och hårt arbete.

Svensk mot svensk
Om vi tittar lite närmare på vad som hän
de finner vi att Sverige blev nummer 1 
efter den individuella tävlingen. Men sven
skar slog ut svenskar, och Hasse Jacobson 
arbetade sig igenom en stenhård ”baksida” 
samt en gastkramande final. Uppmärk
samheten och koncentrationen på de små 
detaljerna som ofta avgör saknades den 
här gången. ”Turen” var inte förberedd.

Men vi skall ha klart för oss att ryssar
na inte är så märkvärdiga trots allt. Rolf 
och Johan höll ju faktiskt på att ensamma 
slå dem med sina 7 segrar.

Och viktigaste av allt. Vi har kanske 
för första gången verkligen visat hur man 
kommer i toppform, nästan i alla fall, 
med effektiv träning. Läget var minst sagt 
kritiskt efter påsk. Både Rolf och Hasse 
skadade, och SM var fäktmässigt skralt. 
Men med tiden kände vi att medaljer 
skulle det nog bli. Trots en mager säsong 
och trista besked om tunn budget och 
uteblivna satsningar från näringsliv och

Carl von Essen anser att bronsmedaljerna 
innebär en varning inför olympiska året 
1980 i Moskva.

television gav slutvarven inför Hamburg 
hög utdelning. Men ingen av oss är nöjd 
med resultatet. Och ingen i förbundsled
ningen skall vara det heller.

Brons — en varning
Vi står nu inför svensk värjfäktnings vikti
gaste säsong, inför en säsong som skall 
vaska fram 1984 års män och som skall ge 
en stenhård säsong så att landslaget i 
Moskva 1980 gör om bragden från Mon
treal 1976. Bronspengarna från 1978 är 
en varning, men samtidigt en sporre till 
krafttag. För alla.

Värj teamet går berett med fäktare och 
tränare att än en gång bevisa sin styrka. 
Är Svensk Fäktning beredd att satsa det 
där lilla extra som engelsmannen kallar 
”preparation for luck”.

Det är lätt att glömma de tankvärda 
orden:
Yvs ej över fädrens ära.
Kan Du ej spänna bågen 
är den ej Din.

Carl von Essen

ULVAR I BANDY
Bandyn har också kommit igång så sakte
liga. 2-2 mot Alby var första poängen, 
varpå det blev 8-3 mot ett gäng från 
Knivsta vid namn Vide. Ingvar Norén, 
som ifjol hoppade över till Ulvarna som 
ledare, upptäckte där att hans son var en 
alldeles utmärkt målvakt. Varpå Ingvar 
övertalade grabben att den här säsongen 
ta chansen i Djurgårdens mål.

Men mot Triangelns kanoner hade han 
för dålig hjälp för att Djurgården skulle 
ha en chans.

Fram till dess hade varken Knivsta 
Sandberg eller Hasse Nilsson anmält sig 
för tjänstgöring. Men vi reder oss gott 
ändå, tre förstärkningar från Ulvarna har 
betytt åtskilligt, säger bandybasen Leffe 
Fransson.
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SOM NIO SMÅ NEGERPOJKAR
När det blev känt, att en av våra bästa 
fäktarflickor Ann Molvidson av ekonomi
ska skäl ej skulle kunna följa med på för
bundets jorden-runt-resa i sällskap med 
sina manliga kollegor kom en spontan 
reaktion inom Djurgården i gång. På Anns 
enträgna vädjande om hjälp ställde många 
upp från DIF :s Överstyrelse, från Suppor
tersklubben, från Sällskapet Gamla Djur
gårdare och andra enskilda föreningsmed
lemmar. Gemensamt lyckades man skrapa 
ihop så mycket slantar, att dessa tillsam
mans med vad Ann själv raggade upp 
gjorde det möjligt för henne att åka med 
på drömresan. Den kostade åtskilliga 
1.000-lappar, men vi fick löfte från hen
ne om resebrev...

Inga sådana kom. Det dröjde inte länge 
efter hennes hemkomst att vi i stället hit
tade hennes namn i prislistorna under an
nan klubbtillhörighet än Djurgården. Och 
det var ju inte precis vad donatorerna 
hade räknat med, även om man vet att 
otack är världens lön.

Sedan försvann även mästarinnan 
Maud-Ann Tesch men där var skälet mera 
giltigt. Hon gifte sig utomlands. Av 10-
talet småfäktarflickor var det snart inte 
mycket kvar. I likhet med tio små neger
pojkars öden...

Ställ upp
på alla våra årsmöten och 

sjung gärna ut!

"Våra världsmästare" inte 
världsmästare i år
Ja, för oss DIF:are kan det ju ligga nära till hands att kalla fäktlandslaget för ”vårat”, 
eftersom huvuddelar av det de senaste åren nämligan bestått av Djurgårdare. Att så 
även var fallet i år är speciellt anmärkningsvärt, med tanke på att våra Leffe Högström 
och Göran ”Lappen” Flodström tidigt på säsongen hoppade av landslagtruppen på 
grund av studier.
Årets landslag bestod av:
Johan Harmenberg FFF, Rolf Edling 
LUGI, Hans Jacobsson DIF, Calle von 
Essen DIF, Göran Malkar SAF, Calle 
Bernadotte DIF samt reserven Stefan 
Pahlefors DIF.

Orsaken till VM-bronset, om man får 
uttrycka sig så, berodde nog på att de 
andra nationerna helt enkelt var hung
rigare på guldet i år, samtidigt som Sverige 
hade ett ”mellanår”.

Man kan ju inte vinna jämt, även om 
det verkat så de senaste åren.

Att Hasse Jacobsson dessutom knep 
det individuella bronset måste väl också 
nämnas, även om han själv envist påstår 
att det enda som räknas är guld.

Seniorerna idag, okey, men sen då?
Att få associera DIF:s fäktelit med lands
laget även i framtiden vore väl minst sagt 
trevligt och värt en ordentlig satsning, 
eller hur?

Kent Hjerpe, Jonas Rosén, Peter Sellei, 
Magnus Tesch, Johan Raud. Lägg namnen 

på minnet! Detta är gänget bland Djur
gårdsjuniorerna som skall bära DIF:s äro
fulla fäkttraditioner vidare. Det är därför 
viktigt att inte låta dem drunkna i skval
pet av seniorernas framfart.

Att vara efterklok är väldigt lätt, men 
tyvärr fullkomligt meningslöst. Om man i 
vårat fall istället skulle försöka vara lite 
”förklok” och inte satsa på seniorerna på 
juniorernas bekostnad i alltför hög grad, 
kan man med säkerhet se ljust på fram
tiden. Ett praktiskt exempel är att för
söka hjälpa juniorerna att skaffa sig inter
nationell tävlingsrutin, vilket är A och O 
inom fäktningen, genom att skicka dem 
på världscuptävlingar nere på kontinen
ten. Tyvärr föreligger vissa ekonomiska 
förhinder.

Belägg för att Djurgårdens juniorer 
redan nu är mycket starka, får man ge
nom att konstatera en promenadseger i 
förra årets lag — JSM på värja, samt att de 
har fräckheten att både nu och då slå ut 
redan etablerade landslagskillar ur våra in
hemska Uttagningstävlingar.

JAR
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Här går det undan för Benny, vår Ingemar Stenmark.

MÄSTAREN I STÖRTLOPP
Jag lade upp ett intensivt träningsprogram 
3 veckor innan SM, med 2 pass om dan, 
för att sedan vila veckan innan SM.

Och med 4 träningsläger bakom mej, 
kände jag att uppladdningen hade gjorts 
på bästa möjliga sätt.

När jag sedan kom upp till Gällivare, 
och fick se störtloppsbanan, blev jag lite 
besviken, för banläggaren Herman Nogler 
hade lagt in 3 ganska tvära svängar, vilket 
gynnar storslalom-åkarna, men det var 
en sak jag inte fick gå och tänka på.

När vi sedan fick göra 2 träningsåk på 
tid, var jag snabbast i det första åket. Det 
blev banrekord och 98 km i snitt. På fjäl
let blåste det 30 sekundmeter varför det 
blev en hel del vurpor, då hastigheten låg 
på 120 — 130 km.

Mitt andra träningsåk var det som bäd
dade för segern.

När jag sticker iväg fastnade staven i 
starttornet, på fjället får jag felskär, flyger 
sedan för långt, varpå jag missar dom här 
3 tvära svängarna. På sådana misstag blir 
man inte svensk mästare.

Med andra ord, man får inte vara för 
självsäker, koncentrationen blir ej vad den 
ska vara.

Den spänning jag fick uppleva nere i 
målfållan, när Lars-Erik Hinders mellantid 
kommer, var hemsk.

Han var bara 2 tiondelar efter mej, när 
hans tid inte räckte till, JAA! Då var det 
någonting som brast inom mej.

13 års slit hade fått sin belöning.

Om mitt föregående idrottsliv kan berät
tas så här.
Var med i Farsta SSK, Högdalens SLK 
och ÅRE SUC. När jag sedan kom till
baka till Stockholm var det bara Djur
gården som tog hand om seniorer.

Roligaste minne:
Mitt första DM -70. Att gå på Stockholms 
gator och veta att man var bäst.

Bittra hågkomster:
Är förmodligen svensk mästare i att vara 
dålig förlorare också. Mina tidigare missar 
i SM har tagit oerhörd lång tid att glöm
ma.

Första tävling:
Hellas B-lag i handboll.

Önskemål:
Mer pengar till slalomsektionen. Grabbar
na i styrelsen gör ett jättejobb. Beundrar 
en sådan kille som Lars-Eric Pettersson, 
hans intresse och glöd tycks aldrig sina.

Hur få mera fart på publiken?
Mer show kring fotbolls- och ishockey
matcherna, med bl.a. uppträdande i 
pauserna. New York Cosmos gör allting 
till en fest, vilket är en del förklaringar till 
att publiken kommer.

Största framgång — naturligtvis
SM -78. De titeln satt fint.

Vad jag saknar: Jo det är
Djurgårdens DM-Diplom som jag tycker 
är väldigt fina, det vore roligt att ha dom 
alla som jag vunnit. De diplom jag inte

BENNY PROFFS I USA?
Tyvärr, tyvärr men vår mästare i störtlopp 
Benny Lindberg har stora planer på att 
åka till USA och bli proffs, fast vi i slalom
sektionen hoppas förstås att han stannar 
kvar i Sverige och tävlar för DIF. Hans 
största önskan är nämligen att få åka 
World cup i störtlopp trots att Svenska 
Skidförbundet anser att han är ”för gam
mal” med sina 30 år. En konstig inställ
ning tycker många om man ser hur gamla 
både Franz Klammer och Erik Hååker är.

Om han nu trots allt blir proffs så är 
det många som kan axla hans mantel. En 
som absolut aspirerar på detta är Odd 
Brådhe. Hans säsong föregående år var i 
skuggan av Benny alldeles utmärkt med 
många fina resultat. En stor prestation 
gjorde han vid senior-SM i specialslalom 
där han med startnummer 60 på bröstet 
hamnade på en 7:e plats trots att han 
ännu bara är junior.

Men nu nog av vad som hände ifjol. Vi 
vänder därför blickarna framåt. Under 
hela hösten har vi haft inomhusträning i 
Västertorp och utomhusträning i hålli
formtorpet Högdalen. Ett träningsläger 
har redan en del ungdomar varit med om. 
Janne Hansson och Lasse Pettersson hade 
8 ungdomar med sig i början på november 
till Kaprun i närheten av Zell am See. Där 
åker man på en glaciär 3.000 meter över 
havet. En vecka med strålande sol och fin 
skidåkning. I mitten av november var 
Sten Blomgren ner till mellaneuropa med 
sina två söner Jens och Mats. Det är två 
som satsar hårt kommande säsong.

Vidare så är det många andra ungdo
mar som kommer. Från ishockeyfamiljer
na Berg och Swedberg kan vi hoppas på 
Camilla, Thomas Berg och Malin Swed
berg med fina resultat vid ABBA Cup i 
fjol.

Träningen har flyttats till Hammarby
backen kommande säsong. Mycket be
roende på att lifthuset brann i Blommens
bergsbacken. Sektionen arrangerar kom
mande säsong 4 tävlingar förutom storsla
lom DM som arrangeras utanför distrik
tet. En tävling som Djurgården arrangerat 
många år i rad (ingen annan förening kan
ske inte kan eller har lust). Kommer bara 
snö så nog skall Djurgårdens namn finnas 
med i prislistorna både nationellt och på 
distriktsnivå.

Lasse P:son

har fått till min lya är:
Slalom lag:-69, 70.
Storslalomsegrar: 70, 71, 76, 78.
Storslaglom lag: 69, 70, 71, 76, 78.

Hälsningar Benny Lindberg
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UR TIDEN
De som en gång stiftade vår förening och 
de som omsider klev fram i mästarspåren 
och gjorde Djurgården till en institution 
inom svensk idrott är på sitt sätt odödliga. 
Men tidens tand nöter på oss alla, och ju 
äldre föreningen blir, desto oftare på
minns vi nu om hur våra många stora 
namn plånas ut och går in i historiens och 
glömskans dalar.

När vi senast träffades i dessa spalter 
var det för att åter ta avsked av några av 
de stora föregångarna. Det gångna året 
har inneburit en ny påminnelse om att 
den vresiga Djurgårds-eken, som är sym
bolen för vår förening fått några grenar 
brutna.

Kanske hade dessa medlemmar så små
ningom dragit sig undan även från det ak
tiva tittandet ner från läktarna på de unga 
efterträdarna i fotbollsgräset, på ishockey
rinkarna, på brottningsmattor, i boxnings
ringar och på fäktpisterna, men de gamla 
djurgårdarna fanns i alla fall med oss. Det 
kändes därför tomt, när budet kom att de 
ej längre skulle uppleva föreningens fort
satta liv.

Utan att särskilt accentuera några 
namn bland dem, som gått hädan, stannar 
man dock gärna vid Melker Johansson-
Säwensten, som i sin krafts dar var en av 
våra stora fotbollsmästare och fem gånger 
var med och erövrade SM-pokalen. På väg 
mot sitt 80:e år lämnade han oss.

Arne Palm, en av ishockeyns moderna 
ledare på ishockeyfronten, lämnade det 
jordiska bara 56 år gammal. Han tillförde 
vår pucksport många goda idéer under 
den korta period han fick medverka.

Nestor Gustavsson var en annan av 
gamla stammens djurgårdare. Han blev 
82 år.

Och visst kommer vi länge att sakna 
hedersmannen C.G. Swanberg, som på sin 
tid startade Djurgårdens boxningssektion 
och sedan följde den långt in på sin ålders 
höst. En förgrundsfigur dessutom i Gamla 
Djurgårdare.

En annan veteran lämnade det jordiska 
med Evert ”Munko” Lindbergh, på sin tid 
stabil fotbollsback i A-laget, senare bow
lingsspelare av klass.

Nisse Mohlin var Djurgårdens hovgra
vör och jobbade således in i det sista med 
att gravera våra medaljer och plaketter till 
årsmötet. Ställde alltid upp hur brådskan
de det än var. Blev 76 år.

Det gick inte riktigt ihop 
den här gången
Att året som gick, var ett besvärligt år ur ekonomisk synpunkt, gavs det besked om vid 
senaste årsmötet. Ungefär samma förlust som vi kunde redovisa vinst året innan.

För att de vid årsmötet ej närvarande medlemmarna också skall få ta del av affärs
sidan av Djurgårdens verksamhet, lämnar vi detta avsnitt av bokslutet:

RESULTATRÄKNING FÖR TIDEN 1977.07.01 ― 1978.06.30

Sektion
Bandy
Bobsleigh

Intäkter
20.730:00
38.927:60

Kostnader
19.227:70
38.240:60

Resultat
1.502:30

687:00
Bordtennis 58.466:50 54.171:10 4.295:40
Bowling 50.673:40 50.673:40 —
Boxning 27.910:26 23.723:95 4.186:31
Brottning 36.042:69 35.931:10 111:59
Cykel 58.591:25 47.434:07 11.157:18
Fotboll 3.020.170:65 3.196.760:05 ./. 176.589:40
Fäktning 160.609:00 162.192:61 ./. 1.583:61
Handboll 25.580:36 28.229:05 ./. 2.648:69
Ishockey 2.826.231:73 3.272.470:49 ./. 446.238:76
Konståkning 74.019:31 77.484:24 ./. 3.464:93
Orientering 8.206:15 8.053:00 153:15
Skidor/backe 42.765:77 41.785:92 979:85
Slalom 47.090:25 47.745:85 ./. 655:60
Squash 32.851:40 33.436:05 ./. 584:65
Ö.S. 1.669.555:84 1.773.476:35 7.103.920:51

Årets underskott
8.198.422:16

712.613:37
8.911.035:53 ./.712.613:37

Omslutning 8.911.035:53 8.911.035:53 ./. 712.613:37

Karl Liliequist
Kaj Alm

Stockholm i oktober 1978
Rudolf Walldén 
Harry Holmberg 
Gustaf Douglas

Reine Gustafsson
Rolf Theblin

Ovanstående resultat- samt balansräkningar överensstämmer med föreningens av oss granskade räken
skaper och får vi för övrigt hänvisa till vår revisionsberättelse.

Curt Berggren
Stockholm i oktober 1978

Ingvar Norén

Eric Stapelberg var ur-djurgårdare och 
starkt religiös. Gladdes åt varje blårandig 
framgång. Blev 78 år.

När liemannen slår till mot de äldre 
känns det inte så hårt som när han slår till 
mot de yngre, som bara fått börja känna 
på tävlingshetsen och smaka på stora fram
gångar. En sådan pojk var Mikael Storfeldt, 
en av de fina i ishockeyns årgång 1961 
med löfte att bli något alldeles extra. Han 
gick bort bara 18-årig. Året innan hade en 
annan pojk i samma lag lämnat oss i sam
band med en bilolycka.

Gammal eller ung, vi minns dem alltid 
som goda djurgårdare.

Sven Jansson
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CISSIE VILL HA BÄTTRE 
INFORMATION

Första kvinnan på vårt Stadionkansli he
ter Cissie Lagerlöf med de mest skiftande 
uppdrag att syssla med. På hennes lott 
har kommit bl.a. att sköta medlemsre
gistret, att plocka in nya medlemmar, att 
få gamla medlemmar att betala sina års
avgifter och att få oss alla att meddela än
dringar i våra adress- och telefonuppgifter. 
På den senare punkten missar vi gång på 
gång och det leder i sin tur till att vi inte 
får all den information, som Cissie så 
gärna skickar till oss.

— Något annat som du tycker skulle 
kunna vara bättre?

Vi frågar Cissie allt medan hon då och 
då måste avbryta intervjun och svara i 
telefonerna.

— Ja, jag skulle vilja få mera arbetsro 
genom att det inte ringde så mycket folk 
och frågar varför vi inte vann senaste 
matchen ... Jag kan ju inte ge mej till att 
förklara att domaren var knäpp och blun
dade på alla ögon. Det är liksom inte min 
avdelning. Ibland har ju även en domare 
sett mycket mer än våra supporters vill 
se ...

Hellre skulle jag vilja åstadkomma en 
bättre information om samtliga våra verk
samhetsgrenar. DIF är ju inte bara fotboll 
och hockey. Att sända ut till alla som 
söker medlemsskap. Gärna med några 
kontaktmän eller kvinna som någon tid 
varje vecka kan svara på alla frågor. Det är 
ofta föräldrar som vill veta allt om platser, 
tider, avgifter, utrustning, osv, osv.

Det känns rätt fånigt att de skall ringa 
hit först och man skall hänvisa till den 
man tycker är lämpligast. Ett sådant in
formationsblad behöver ej tryckas, det 
drar vi en stencil på. Jag tror att fler 
skulle fullfölja sin medlemsanmälan då, fn 
är det bara ca 40% som gör det. Kanske 
mindre till och med.

TRE GENERATIONER PÅ MATTAN
En av brottningens många löften syns här på mattan i en match mot Österåkers BK, 
där Djurgården vann med 13-7 på 20 matcher. Grabben på bilden är sektionsordföran
den Carl-Axel Haglunds sonson Laurent (mamma är fransyska), och här håller han just 
på att pressa ner sin motståndare. Laurents pappa är Roger, svensk mästare för en del 
år sedan, och Carl-Axel är alltså farfar till den här grabben. Tre generationer med 8-
årige Laurent som yngste man.

Önskvärt vore också att samtliga sek
tioner lämnade uppgift om var de har sina 
träningslokaler och i vad mån föräldrar är 
välkomna att beundra sina telningar. Så
dan information kanske går ut till sek
tionsmedlemmar man kansliet vet mycket 
litet om det.

Jag tror man kan betrakta idrotten 
som en vara att sälja. Och helst skall ju 
medlemskapet räcka livet ut. Inte 1—2 
år. Man måste göra varan attraktiv och 
det blir den för många, om de har möjlig
het att deltaga i någon form av de idrotter 
vi har till salu. Jag tror inte att alla har 
lust att vara med och göra någonting, men 
vi måste hjälpa och sporra dem som har 
en svag lust innerst inne. Jag är medveten 
om att det finns stora svårigheter men en 
del av dem kanske kan övervinnas?

Men nu ringer telefonen igen, så var 
snäll och stick ...

C.L.

7 ― 0 mot Landskrona
4 ― 0 mot AIK
8 — 3 mot Brynäs
Ja, visst bjöd 1978 på många glada hän
delser, och vem suger inte ännu på min
net av vad som hände i fotboll och i is
hockey.

Skall det nya året innebära nya triv
samma upplevelser?

Visst finns det anledning att hoppas så.

NÄSTA: DAVIS CUP!
Officiellt ligger Djurgårdens tennis i mal
påse sedan några år tillbaka, men minnet 
av de gamla storhetstiderna från Jan-Erik 
Lundqvists tid gör att man här och var i 
föreningen håller i gång i största hemlig
het. Tydligen för att vara beredda att slå 
till, när tillfället är inne.

På vår bild ett sådant gäng, som i över 
30-talet år bildat en kvartett i förhopp
ningen att någon gång bli aktuell för Davis 
cup. Den tiden kan inte vara särskilt av
lägsen, betonas av dessa fyra herrar, vilka 
är från vänster Sverre Kaijser, Sture Wall
qvist, Rolf Theblin och Carl-Gösta Wall
qvist.

Vi säger som Red Top i DN:
Farah Diba är underrättad ...
(Om bilden är något suddig beror det 

på att spelarna varit nere och tittat i den 
malpåse där gamla tennissektionen ligger 
förpuppad.)
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KUNGENS 
BRYLLING 
STÖTER IN 
SIG PÅ VM

Det blev större ru
briker än som är van
ligt i samband med 
s.k. udda idrotter, 
när Calle Bernadotte 
tog klivet fram i 
stjärneljuset hos Béla 
Rerrich.
Med stora redak
tionssaxen har vi 
gjort detta klipp i 
Aftonbladet, som 
tydligen mest fastnat 
vid att Calle har 
kungligt påbrå. Vis
serligen på långt håll, 
men i alla fall tack
samt när en rubrik 
skall komma till...

Kungens brylling är på väg att bli 
ny stjärna inom svensk fäktning.

Carl Bernadotte, 21, är en av de 
12 kandidaterna till landslaget.

— Jag satsar på OS i Moskva 
1980, säger han. Då bör jag vara 
på topp.
Om det är något Carl Bernadotte 
inte gillar är det när folk gör an
spelningar på hans namn.

— Är du släkt med kungen?
— Känner du kungen?
— Går du på kungens fester?
Nej, Carl Bernadotte går inte på 

kungens fester och han känner 
honom heller inte.

— Jag har träffat honom någon 
gång, det är allt, säger Carl.

SATSAR ALLT
I två och ett halvt år har Carl 

Bernadotte tränat fäktning ratio
nellt och han satsar allt för att för
söka bli uttagen till landslaget. 
I Moskva 1980 tänker han vara med 
— om han får som han vill.

— Jag tränar fem dagar i veckan, 
säger han. Två helger i månaden 
tävlar vi. Det är mycket och det 
måste vara så om man ska ha någon 
chans överhuvudtaget att hävda sig 
internationellt.

— Konkurrensen är stenhård, i 
synnerhet från ungrarna och väst
tyskarna. De har en oerhörd bredd 
på fäktsporten.

— Tyvärr har fäktsporten mycket 
dåligt med pengar och därför är det 
beundransvärt att Sverige har ett 
lag av yppersta världsklass. Jag 
tänker närmast på OS-guldet i 
Montreal.

HÄRLIGA GRABBAR
Den man som Carl anser har fört 

fram svensk fäktning är Dr Bela 
Rerrich, landslagets tränare.

— Han är fantastisk! Trots små 
medel har han skapat ett samman
svetsat och fint gäng, som ligger på 
topp i världen.

Bela Rerrich:
— Det är inga svårigheter med så 

fina grabbar. Och jag tror Carl 
kommer att gå mycket långt. Jag 

struntar fullkomligt i om han heter 
Bernadotte eller Karlsson. En fin 
och begåvad fäktare är han.

DEMOKRATI
— Kanske tycker jag att Carl 

är lite för noga med att markera 
sin demokrati gentemot kamra
terna i laget. Efter träningarna 
städar alltid killarna själva lokalen 
och även toaletten. Carl är alltid 
först att städa toaletten.

— Men jag har sagt åt honom att 
när han blir individuell världsmäs
tare ska han få städa toaletten ett 
helt år. Tills dess ska vi dela på 
sysslan!

— Men det är det jag skattar 
högt hos Calle. Han är arbetssam 
och anpassar sig lätt. Han har för
utsättningar att bli lika bra som 
Rolf Edling eller Carl von Essen.

PLUGGAR EKONOMI
Det var Carls bror Lars, som fick 

honom att tända på fäktning. Lars 
höll själv på lite grann och tog 
med Carl till träningarna.

— Sen har det bara fortsatt. Jag 
pluggar ekonomi på Stockholms 
universitet samtidigt och det och 
fäktningen är det enda jag sysslar 
med. Hinner inget annat. Fast jag 
är även road av tennis och bad
minton.

Nå, hur är det egentligen med 
släktskapet till kungen?

— Min farfar var kusin med 
Gustaf VI Adolf, gamle kungen. 
Men min släkt avsade sig för en 
herrans massa år sen titelanspråket 
när en av farbröderna gifte sig bor
gerligt.

Carls far är greve på Frötuna 
gård utanför Uppsala och Carl själv 
siktar på att ta över godset så 
småningom.

— Tja, jag tror jag gillar bäst att 
vara jordbrukare, säger han och 
skrattar.
FOTNOT: Brylling, av fornsvenska 
Bröplunger, fyrmänningar dvs syss
lingars barn.

(Sivert Sidebo i AB)
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Äntligen 
rejäl satsning
3 miljoner och ett nytt 
Hjorthagen för DIF
Mångmiljonsatsning på Stockholms fot
boll. Nu får DIF resurser. Djurgården 
kommer de närmaste åren att få planresur
ser som anstår en storklubb i fotboll.

Hjorthagens IP skall rustas upp för tre 
miljoner kronor och inrymma en grus- 
och två gräsplaner, nya omklädningsrum 
och lokaliteter. Anläggningen får dispone
ras bara av DIF och Värtans IK. Den be
räknas stå klar till säsongen 1980. Första 
spadtaget är redan taget.

På Stadion får Djurgården tre tränings
tillfällen per vecka på gräs och på Kristi
neberg skall man kunna använda en snö- 
och isfri plan hela senhösten och vintern. 
Den idrottsplatsen är ombyggd och drä
nerad.

— Vi har nu haft en sista sittning med 
Idrottsförvaltningens Gösta Söderberg 
och ingått det här avtalet, säger DIF:s 
Hans Troedsson. Vi är mycket belåtna 
och tacksamma. Vilken skillnad! I år har 
vi t.ex. inte kunnat vara på Stadion mer 
än sporadiskt. Det här känns historiskt 
och vi skall verkligen försöka tacka med 
att också i fortsättningen ligga i toppen av 
allsvenskan och kämpa om medaljer. Nu 
får vi de möjligheterna som många kon
kurrenter haft och vi så grundligt saknat.

Konstgräsplan
Glädjebud till fotbollsspelarna i Stock
holms kommun: när vårträningen börjar 
1980 finns det en splitter ny konstgräs
plan klar att använda!

Finansborgarrådet Ulf Adelsohn har gi
vit klartecken för den nya konstgräspla
nen. En plan, som fotbollsfolket i Stock
holm ropat efter under flera år. — Fot
bollens folk har ju länge skällt över de då
liga träningsförhållandena i Stockholm, 
säger Ulf Adelsohn. Nu kommer en plan 
som kan användas dygnets 24 timmar un
der hela vintern.

För ett par månader sedan dök det på 
ett papper från idrottsförvaltningen upp 
ett vagt förslag till konstgräsplan vid 
Östermalm. Det var en ytterst preliminär 
skiss och när budgetförslaget behandlades 
i idrottsnämnden för en tid sedan fanns 
ingen konstgräsplan med.

— Vi har gått över de ekonomiska ra
marna, säger Ulf Adelsohn. När kommun
styrelsen behandlat ärendet härnäst finns 
ordentliga tilläggsanslag. Två miljoner 

Det dröjde rätt länge innan Djurgården 
blev ett känt namn i fotbollsvärlden, och 
under föreningens första år är det märkligt 
att notera, att fotboll över huvud taget 
inte fanns på programmet. Detta handla
de mest om skidor, dragkamp, skytte, 
cykel, diskus, sparkstötting och motsva
rande individuella grenar. När någon djur
gårdare någon gång sparkade till någon lä
derfotboll i någorlunda ordnat samman
hang är höljt i dimma, men genom arkiv
studier av gamla gulnade tidningslägg kan 
jag berätta att Djurgårdens fotbollsliv be
gynte omkring sekelskiftet.

En korgmakare — bland alla underliga 
yrken — står egentligen som fadder för 
Djurgårdens fotboll. Han hette Teodor 
Andersson från Gais i Göteborg, och 
1899 står som år för hans kontakt med 
Djurgården. Tydligen hade han sina påsar 
ihop även med AIK ty hur ska man annars 
förklara att det redan samma år blev en 
match mellan AIK och Djurgården! 
Matchen spelades på Svea livgardes idrotts
plats ute på Gärdet, och som sig bör visa
de sig ”gammal vara äldst”. AIK, någon 
månad äldre än Djurgården, vann detta 
första historiska nappatag med 2-0.

Det var i första hand Göteborg och 
Gävle, som var de stora fotbollsstäderna. 
För att uppmuntra stockholmarna att 
hänga med i utvecklingen, och åtminstone 
visa Gävle var skåpet skulle stå, kom den 

kronor finns reserverade till konstgräspla
nen. Exakt var den skall ligga är ännu inte 
bestämt. Idrottsförvaltningen får utarbeta 
förslag under året. En trolig plats är Stora 
Mossen. Meningen är att man skall utnyttja 
kylvattnet från den konstfrusna isanlägg
ningen för uppvärmning.

— De allsvenska klubbarna får ordent
liga möjligheter till vinterträning, säger 
Ulf Adelsohn. Men också övriga klubbar 
skall in på konstgräset. Damfotbollen får 
t.ex. bra chanser till förberedelser under 
vintern.

I Stockholmstrakten finns sedan förra 
året en konstgräsplan för fotbollsträning i 
Solna. I första hand har AIK haft möjlig
heterna att utnyttja den planen, men 
också klubbarna i Stockholms kommun, 
Hammarby och Djurgården, har under 
den gångna vintern haft träningstimmar 
där.

Rosenska träningspokalen till stånd. Djur
går’n vann 14 matcher och spelade en 
oavgjort i denna serie och fick en målkvot 
på hela 30-2. Därmed gick pokalen till 
Djurgår’n.

Sedan var det dags för Djurgår’n att 
visa sin överlägsenhet i Stockholm och 
vinna klass 1 med 36-1 på sex matcher. 
Därmed steg pretentionerna och för att ge 
publiken något extra sevärt inviterade 
man det danska laget Østerbro Boldklub 
till att den 24 maj 1903 spela den första 
internationella matchen i Stockholm. 
Danskarna vann med 6-1, varpå Djurgår
den krävde en revanschmatch. Då blev det 
15-0 till danskarna!

Efter den första matchen slog en av de 
danska spelarna, kaptenen i laget, vad om 
att han i returmatchen skulle göra 15 mål. 
Vadet gällde en guldmedalj. Och männi
skan vann guldet! Djurgårdens kapten 
Hjalle Skoglund menade visserligen att 7 
av målen var offside och att domaren (en 
av de danska reserverna), var blind på 
båda ögonen, men 15-0 blev det i alla fall.

Den läxan borde kanske gjort slut på 
Djurgår’ns internationella fotbollsdröm
mar, men redan året därpå ingick man i 
en kombination med AIK mot det engel
ska laget Corinthians. Det blev stryk med 
15-1.

Tydligen var det nyttiga lärdomar, ty 
samma år nådde Djurgården sin första SM-
final och förlorade knappt med 1-2 mot 
Örgryte.

Nästa gång Djurgården var uppe i en 
SM-final inträffade 1906, även nu mot 
Örgryte, som vann med 4-3. Därpå dröjde 
nästa final till 1909. Återigen stod Örgryte 
som skarprättare nu med hela 8-2. Nästa 
års SM-final för Djurgården, blev mot 
Göteborgskamraterna, som gjorde precis 
som Örgryte, dvs vann med 3-0. Allt 
verkade med andra ord hopplöst. Men så 
kom olympiska året 1912 och Djurgården 
tog sitt första SM genom att ge Örgryte 
betalt för sveda och värk och vinna med 
3-1. Ytterligare tre SM-titlar skulle Djur
gården vinna under dessa genombrottsår, 
då allsvenskan ännu inte kommit igång.
1915: Djurgården-IFK Göteborg 4-1 
1917: Djurgården-AIK 3-1
1920: Djurgården-Sleipner 1-0

Den gamla cupturneringen slängdes se
dan åt sidan till förmån för allsvenska se

44

Korgmakare bakom 
DIF:s fotbollsdebut



RAPPORT KRING UNGA 
LÖFTEN

Vi inom DIF:s U-avd har lagt ytterligare 
ett års verksamhet till historien. Ungdoms
avdelningen har fått en hel del törnar un
der året både idrottsliga och administra
tiva, året har inte heller varit ungdomsav
delningens framgångsrikaste, men vi hop
pas och tror att detta ”pryoår” lärt oss 
alla en hel del.

Det tar tid att omorganisera en före
ning likaväl som ett företag, och det tar 
lång tid innan ”alla kvarnar” hunnit mala 
färdigt. Endast framtiden kan visa vilken 
arbetsorganisation som är bäst. Ledamö
terna i ungdomskommitten har varit föl
jande :

Gunnar Dyvik, Stig Bengtsson, Kurt 
Hammargren, Björn Lindbergh, Ulf Jo
hansson, Dick Persson, Bo Selvert, Leif 
Ståhl och Torbjörn Vaax.

Glädjeämnen har naturligtvis funnits 
under året och det kanske mest glädjande 
är den kontakt som etablerats mellan kan
slipersonal, spelare, ledare och ledare 
sinsemellan. Detta har främst möjliggjorts 
tack vare det utomordentliga utbildnings
program som utarbetats och genomförts 
av Sven-Olof Åsbrink, Bo Andersson samt 
Bengt Persson. Våra tränare/ledare har de
lats in i två grupper vilka under året har 
utbildats i träningens ädla konst.

Kansliet har haft ett läroår. Göran Aral 
tog vid som bas och har vid sin sida haft 
hjälp främst av Peter Carlsson och A-lags
killarna, Lars Stenbäck, Vito Knezevic, 
Jörgen Lindman samt Birger Jacobsson. 
Det mera administrativa har skötts av 
framför allt Margareth Eriksson.

Vi har haft 25 ungdomslag i åldrarna 
9 — 16 år. Utöver detta har vi haft 2 ju
niorlag, ett C-lag samt damlaget. Samtliga 
lag har deltagit i en mängd olika aktivite
ter.

J-ettan har i år behållit sin lagledare Bo 
Selvert från föregående år, men fick en ny 
tränare, Sune Hasselström.

62-1, har även i år haft Peter Carlsson 
som tränare och Göran Wennerström som

Här har vi våra mest förhoppningsfulla ungdomar, de som en dag skall bli vårt allsven
ska guldlag.... Laget vann S:t Erikscupen och Flaggträffen och är av årgång 1962.

Stående från vänster: Tommy Zapala, Tommy Högberg, Claes Adams, Ulf Johans
son, Christer Willborg, Lars Lundkvist, Thomas Pusic; främre raden: Peter Carlsson 
(tränare), Håkan Wennerström, Ingemar Lindevall, Per Ivarsson, Thomas Hansson, 
Anders Bark och Daniel Kjellgren.

lagledare. Säsongen inleddes med lite skif
tande resultat, skulle året bli lika fram
gångsrikt som föregående år? Jo, minsann, 
återigen en säsong som ett av föreningens 
bästa lag genom tiderna genom att vinna 
S :t Erikscupen samt BK Flaggs pojkträff, 
även om titeln om årets bästa ungdoms
lag inom fotbollen nog bör delas med 66- 
66-1-laget.

66-1 med ”demontränaren” Jan Lilja 
vid rodret har tillsammans med 62-1 varit 
ungdomsavd. framgångsrikaste lag i år.

Damlaget: Säsongen blev inte vad vi 
hade räknat med. Nedflyttning till div. III 
var långt ifrån vad vi från början hade rik
tat in oss på. Trots träningar 3 ggr/veckan 
från januari — oktober ville det sig inte 
för oss.

A-flickorna har haft Ulla Bjerkhaug 
som duktig tränare. Laget är nystartat för 
i år. P.g.a. vissa ledarproblem fick laget 
ingen möjlighet att spela in sig innan alla 
cuper startade.

33 SOM INTE ÄR BAKOM
Här är namnen på 33 ungdomsledare, som 
under 1978 gjorde storartade insatser så
som ansvariga bakom våra många lag. De 
är således inte bakom på annat sätt än att 
de hållit liv och rörelse i bakgrunden. Av 
de 33 är bara två tjejer. Välkomna med 
flera sådana.
Sune Hasselström
Bo Sellvert
Peter Carlsson
Göran Wennerström
Roger Skoog
Ossian Wasström
Omar Ok
Mats Jansson
Ervin Hanson
Curt Fredriksson
Sören Ivarsson
Rolf Sjöström
Otto ”Pudding”
Wahlström
Kjell Sjöberg 
Roger Bothen
Anders Kellerstam

Jan Lilja
Sigvard Widmark 
Ulf Ericsson
Åke Åström 
Carl-Axel Dahl
Olle Ideström 
Stefan Wahlberg 
Kurt Hammargren 
Kjell Johansson 
Kerstin Carlsson 
Per Wallensten 
Per Falk 
Henry Fredriksson 
Ulla Bjerkhaug 
Eva Carlsson 
Lars-Magnus Wester 
Gunnar Hellman

rien. Säsongen 1954-1955 stod Djurgår
den som vinnare av det allsvenska guldet, 
och det blev sedan ytterligare tre guldår, 
1959, 1964 och 1966.

Totalt har Djurgården i dagens läge 
åtta SM i fotboll att visa upp. Mest dra
matiskt var det i seklets början, men visst 
minns man också hur en straffspark i all
svenska säsongens sista match på Råsunda 
innebar guld för blåränderna år 1966.

Bland alla våra fotbollsflickor finns även 
Ulla Bjerkhaug, som när hon inte sysslar 
med olika lag där hon själv spelar, även 
hinner vara gymnastiklärare på heltid i en 
skola utanför Stockholm. På vår bild visar 
hon upp Djurgårdens stora hedersmärke. 
Efter 10 års jobb i Djurgården kan det 
även bli din egendom.
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EILERT MÄÄTTÄ
tränare MATS WALTIN hans särkijärvi

Större delen
av Djurgårdens is
hockeytrupp syns på 
dessa 18 porträtt. 
Det var dessa, som 
beredde oss så myc
ket glädje i höstas 
och som då var uppe 
och nosade på en 
slutspelsplats strax 
före jul.

LENNART LJUNGQVIST

lagledare

STEFAN PERLSTRÖM
THOMAS ERIKSSON

REINO SUNDBERG
CLAES-GÖRAN WALLIN

PETER WALLIN

PEDER NILSSON
ANDERS KALLUR

SÖREN JOHANSSON

PER-ALLAN WIKSTRÖM
HÅKAN DAHLLÖF STIG LARSSON

HÅKAN ERIKSSON

*
En plump
kom emellertid i pro
tokollet i sista mat
chen mot Skellefteå 
och innebar en ej ön
skad julklapp i och 
med att ”lapparna” 
vann med 4-2 i en 
match, som Djurgår
den kunde ha vun
nit om inte Hardy 
Åström i Skellefteås 
mål visat en försenad 
VM-form.

*
Matchen innan
hade Djurgården vun
nit i Karlstad mot 
Färjestad mycket 
tack vare att Peder 
Nilsson då var som 
en levande vägg och 
tog det mesta, som 
värmlänningarna 
langade i väg mot 
vårt mål.

*
Vad skall
vårsäsongen föra 
med sig? Skall det 
bli en plats i slutspe
lets köttgryta?

BO BERGLUND

PÅ LIVSTID
Drömmen för många djurgårdare är att 
få ett medlemskort på livstid. Ett sådant 
bevis kan man erhålla på olika vägar. Det 
billigaste sättet är att bli svensk mästare i 
fotboll, i ishockey, i fäktning eller någon 
annan av de olika idrotter, som Djurgår
den har på sitt program. En praxis har ut
bildats att var och en, som erövrar ett SM 
åt sig själv och åt Djurgården, tilldelas 
ständigt medlemskap. Det innebär att 
vederbörande mästare slipper att betala 
den årsavgift, f.n. kr. 50:— pr år, som en 
vanlig medlem har att betala.

Nu hör det ju till saken, att det inte är 
särskilt lätt att bli svensk mästare, men då 
finns det andra möjligheter att bli ständig 
medlem.

För den som i minst 10 år tillhört Djur
gården och under dessa år betalt sin års
avgift kan ständigt medlemskap beviljas 
mot en kostnad av kr. 150:—. Det är en 
och annan medlem, som begagnar denna 
möjlighet.

För den som inte kan vänta 10 år på 
att bli medlem på livstid återstår att an
söka om ständigt medlemskap samtidigt 
som kr. 500:— betalas in till förenings
kassan. Det kanske svider till ett litet tag 
att behöva offra en halv tusenlapp, men 
det är i alla fall en och annan som tycker 
att det är en liten kostnad i förhållande 
till nöjet att vara medlem på livstid.

Bland ständiga medlemmar, vilka till
kommit under 1978, kan nämnas följande, 
som nu slipper betala ett endaste öre (i 
den mån man inte tycker att ett litet 
bidrag till våra alltid rätt tomma kassor 
kan vara motiverat...):

Peter Henriksson, Gösta Bergquist, 
Einar Wikberg, Kjell Fredriksson, Gunnar 
Perneus, Kalle Werner Godemar, Ossi 
Liliequist, Marie-Louise Bodman, Thore 
Holm, Kajsa Dalen, Olle Gustavson, Her
man Nordgren, Lennart Grenestad, Linda 
Boden, Anne-Marie Bodman, Karl Gustav 
Askeroth, Folke Pettersson, Anders Hen
riksson, Bertil Persson, Mats Holmström, 
Björn Hansson, Peter Alm, Kjell Björk
lund, Bengt Larsson, Lennart Svensson 
och Staffan Ferm.
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Titta på det här fotot av våra påläggskalvar och håll med om att grabbarna skulle pryda upp en sida i ”Djurgårdaren ”, tyckte brottar
basen Carl Axel Haglund. Alla sektioner är välkomna med liknande ungdomsbilder.

BROTTARNAS FRAMTIDA 
KAPITAL

Detta är vårat segrande pojkfyrstadslag 
från 1978, som besegrade Vallentuna med 
7 - 3, Österåker med 6 - 4 och Rinkeby 
med 8 - 2.

Jonny Månsson, Christer Westerby, 
Niklas Spång, Tomas Bank, Jan-Olov 
Karlsson, Sigge Karlsson, Jan Eriksson, 
Lennart Åhs, Theo Zaggalidis, Kenneth 
Andersson, Kennet Nyberg, lagledare: 
Karl Månsson.

I övrigt är det full rulle i sektionen. Vi 
har c:a 30 - 50 ungar som håller på mån
dagar och onsdagar under ledning av Bosse 
Hjulström och Kalle Månsson. Vi har 15 - 
20 juniorer och seniorer som håller i gång 
tisdagar och torsdagar. Björn Lindgren, 
Tore Stennek, Jan Stennek och Roger 
Haglund är de som vårt 4-stadslag får 
byggas i kring. Seniortränaren är som förra 
året Kent Sånemyr. Vi deltager i grekisk-
romerska-seniorer även i år på DM-, Svea
lands och alla svenska mästerskap. Vi 
tror att vi skall kunna nå rätt så långt med 
dessa grabbar.

Carl A. Haglund

Betala din årsavgift 
utan påstötning. Bara betala!

YNGST PÅ MATTAN
Sveriges yngste brottare fick en stor ru
brik i Karlskoga Tidning och han var djur
gårdare! Deltog i oktoberbrottningarna i 
Nobelkamp. Namn: Jerry Månsson. Ålder: 
6 år.

Brottning är det bästa jag vet, var Jerrys 
kommentar i hans livs första intervju. Han 
vann inte sin klass men var imponerande 
duktig.

”Familjen Månsson, Djurgårdaren, är 
välkända i brottningssammanhang. Äldst 
är åttaårige Jonny som kom på en hedran
de andraplats i 28 kg.

I samma viktklass ställde ett och ett 
halvt år yngre brodern Jerry upp. Han 
försvann dock ur tävlingen efter två för
lustmatcher.

— Jag har hållit på i snart två år och 
vunnit en deltävling i Stockholmsserien.

Jerry tränar två gånger i veckan och 
har redan hunnit med att få en idol.

— Frank Andersson, Han är bäst, för
klarar Jerry.

Det är inte säkert att han får behålla 
titeln ”Sveriges yngste brottare” så länge 
till. För hemma i Stockholm finns Jimmy 
Månsson, tre år, som redan varit med och 
tränat några gånger.

Men hittills är det ”veteranen” Jonny 
som är bäst. Han var uppe i finalen mot

UNG DJURGÅRDARE 
SENSATIONSVANN

Björn Lindgren, Djurgården, 17. Blev den 
mest sensationella segraren när säsongens 
första stora brottningsturnering, Cup Tu
sen, genomfördes i Lidköping.

Lindgren vann bantanvikt, 57-kilos
klassen, trots att han i första matchen 
blev diskad mot favoriten Patrik Kjell
berg, Spårvägen. Kjellberg åkte ut när 
han blev dubbeldiskad mot en annan fa
vorit, Stig-Åke Lundell, Lidköping. Lind
grens verkliga bedrift var emellertid när 
han kastade Lundell.

— Björn har kapacitet för att bli en 
verklig storbrottare, kommenterade Djur
gårdens ledare Kent Sånemyr.

Glenn Lindström, Arboga, men förlorade 
på fall och fick nöja sig med andraplatsen.

— Jag har hållit på i tre år och gått 12 
matcher.

Att brottning är det bästa som finns 
för pojkarna Månsson, det behöver man 
inte tveka på.

Fotboll m.m. funderar de inte särskilt 
mycket på.

— Nej, fotboll sysslar vi bara med un
der träningarna på sommaren, menar 
Jerry.”
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Vårt upprop till alla djurgårdare att bli medarbetare i våra spalter har anammats av en 
rad medlemmar. Flera har berättat hur de känner när de blivit ständiga medlemmar 
och jämfört med när de allra första gången kom in i Djurgården. Önskemål har de fles
ta naturligtvis och framför allt mynnar dessa ut i att få se Djurgården ta allsvenskt guld 
i fotboll.

Här är några andra röster och synpunkter:

Bårbärarnas tröja?
Jag såg i tidningen s.k. slaskspalter en 
fundering kring vilket ishockeylag som 
hade Sveriges fulatse ishockeytröja. Gissa? 
Jo, det var Modo som fick påskrivet för 
att ha låtit sin ursprungliga vackra tröja få 
en ”design” som verkligen gjorde halva 
Norrland ilskna.

Men Gissa, bara dagen efteråt var det 
dags för Djurgården att få konkurrens 
med Modo att ha Sveriges fulaste hockey
dress. Man tyckte att den mera passade 
för Rit-Olas bårbärare i AIK än för Djur
gården. Jag är beredd hålla med.

Vi som har en så vacker tröja i gult, 
blått och rött, varför inte låta den komma 
åter? Varför ska Domus varuhus få be
stämma hur vår tröja ska se ut. Räcker 
det inte med att ”Löfbergs lila” i Karl
stad en gång gjorde vår tröja till ett åbäke.

David Carlsson

(Vi har forskat i saken och fått beskedet 
att Domus Sport och KF inte haft några 
krav på hur tröjan skall se ut för att detta 
miljonföretag skall ha sin reklam på den. 
Hur Djurgårdens riktiga tröja ser ut — ja 
titta på omslagets sista sida. Där demon
strerar Mats Waltin för den äkta Djurgårds
dressen!)

Glömmer aldrig Grönis mot AIK
Visst gjorde Djurgården många fina fot
bollsmatcher i höstas, och visst bjöds det 
på grannlåt individuellt av många av grab
barna. En match glömmer jag dock aldrig 
och det var vår match mot AIK.

Den började ju så strålande med både 
1-0 och 2-0 tämligen omgående, men så 
stod det och vägde ett tag med vissa möj
ligheter för AIK.

Då kom Anders Grönhagen! Han full
komligt gled förbi den efter den andra av 
AIK:arna och smekte samtidigt bollen 
som vore den ett lindebarn. Och medan 
vi på läktarna bara satt och gapade hur

Grönis skulle fullfölja sin promenad, så 
var han plötsligt förbi alla gnagare och 
lade bollen till rätta i målet.

Med 3-0 var saken klar, sedan blev det 
för säkerhets skull även 4-0.

Den uppvisning Grönis bjudit oss på, 
fick allting annat att blekna denna oför
glömmeliga dag.

Håkan Bodman

Glistrup ....
Finns det ett missnöjesparti i Djurgården 
och vad representerar det för något? Jag 
har hört talas om Glistrup ...

En som aldrig frågat förr

Svar: okänt än så länge, men ibland står 
det några kärringar och viskar i någon vrå.

Satsa också på bandy!
Som medlem ”på livstid” avslöjar jag gär
na att jag bara var 5 år, när jag kom i kon
takt med idrott i allmänhet och Djurgår
den i synnerhet. Härifrån har jag också 
mina bästa minnen framför allt i form av 
alla SM-triumfer. Men också min dystraste 
hågkomst: när vi åkte ur allsvenskan i fot
boll.

Efter min aktiva tid i bandy och fot
boll ömmar jag en smula för att bandyn 
skall få bättre satsning. En fin idrott.

Vidare anser jag det nödvändigt att sat
sa på en PR-grupp med olika personer 
från näringslivet, vilka även ska vara 
idrottskunniga. Och naturligtvis ännu

ELEKTRONUGNAR ERSÄTTER 
VÅRA GAMLA JÄRNSPISAR ...

Många slickade sig om munnen vid Anders 
Grönhagens 3-0 mål. Till dem hörde Mar
tin Lehman i Sv.D., som skrev:

”Vi skådar inga järnspisar längre — mer 
då grant designerade elektronugnar för att 
språka mer kökssvenska. Anders Grönha
gen fortsätter sitt stora genombrott. Han 
var lysande från första till sista minut, 
och hans 3-0 mål förtjänar beteckningen 
”rarissima” när han parallellt med mål
linjen vrickade sig förbi tre AIK:are och 
smekte in bollen.

Det målet var värt minst 30.000 åskå
dare i stället för bara 11.000 som fanns 
på Råsunda. Med snålast tänkbara margi
nal gled Anders ur lägen och in i hyper
farliga positioner.

Jag är inte kropp eller själ att hitta en 
bättre forward i landet just nu. Radarkon
takten med Tommy Berggren klanderfri. 
Finess och hårdhet har här ingått ett 
mycket lyckligt äktenskap.

Jag har på 30 år inte sett ett lag domi
nera ett derby så kopiöst. AIK blev totalt 
bortkollrat”.

Även kollegorna i de andra bladen 
höjde ”Grönis” till himmelska höjder, 
men inte värt att citera flera om vi vill att 
han skall komma ner till oss på jorden 
igen ...

hårdare satsning i fotboll. Där tycks det 
nu också hända saker och ting.

Vad jag önskar: jo guld i fotboll.
Vad jag vill slippa vara med om: att vi 

åker ur i fotboll och ishockey. Det får 
inte ske.

Lycka till! Peter Wiklander 
Djurgårdare i Göteborg

Tröst för AIK ...
Jag är väl inte särskilt hjärtnupen när det 
gäller AIK och tycker att dom ofta för
tjänar de gliringar, som då och då kom
mer dom till del. Men nog mådde jag rätt 
illa när en vanlig kvällstidning i Stock
holm öste sin galla över deras ledare 
Bruno Nyberg i höstas.

Man förklarade strängt taget allt som 
gått snett för AIK med att det var Bruno 
bakom detta elände. Att styrka dessa med 
att i förbifarten fläta till Bruno med att 
han på sin tid var en halvtaskig back i 
AIK var väl ett slag under bältet. Vi djur
gårdare mindes tvärtom Bruno som en 
verklig kämpe på sin backplats i AIK. Får 
man vara hur sanslös som helst för att få 
skriva i en kvällstidning?

En djurgårdare som var med förr
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En lirare med färs
När Tommy Berggren vann allsvenska 
skytteligan 1978 var det länge sedan Djur
gården haft en fotbollskanoniär, som kun
nat hålla undan i skyttetoppen. Närmast 
hände det 1962, då Leffe Skiöld klämde 
in 21 mål. I höstas handlade det alltså om 
Tommy Berggren, som vann skytteligan 
med god marginal.

Länge gick Tommy och skrotade som 
back för att dock då och då ledsna på till
varon och sticka upp på vänsterkanten 
som ett jehu. Att han lämnade försvaret 
öppet för kontringar var liksom inte hans 
huvudvärk. Det kunde väl någon annan 
gubbe falla ner och fylla luckan ...

Allt eftersom Djurgårdens anfall blev 
tandlöst och blodfattigt, kom det upp 
förslag att låta Tommy bli den tank, som 
behövdes för att slå hål på motståndarför
svaren. En av dem som rekommenderade 
ett försök var Knivsta Sandberg, ”men jag 
vill inte störa dem som har ansvaret och 
bäst vet att disponera materialet” menade 
Knivsta.

Hur som helst blev det till sist marsch
order för Tommy. Upp i kedjan och gör 
mål! Och med glädje kastade sig Tommy 
på den nya uppgiften, spänstade upp i 
luften och nickade in mål i nästan omöj
liga lägen och han var inte heller sen att 
dundra med de två kanoner, söm fanns i 
hans bollskor. Landslagsledningen knacka
de på dörren och undrade hur det skulle 
vara med ett provspel på riktigt...

Innan Tommy började sprida skräck 
kring sina förehavanden hade han spåtts 
en lysande framtid som basketbollspelare 
och var också med och kände på det all
svenska klimatet. Nu satsar han dock helt 
på fotbollen.

Om sig själv berättar Tommy, att han 
slog upp sina ögon första gången den 24 
april 1950 på en gård utanför Tidaholm. 
En äldre broder fanns förut: Kent. Två 
yngre kom till: Roger och Göran.

I denna 4-brödraskara var jag nog vild
djuret och min lärare Robert Södervall i 
Solbergaskolan i Hägersten — familjen 
hade nu flyttat till Stockholm — hade nog 
rätt jobbigt att tämja mej som idrottskille. 
Höll mest på med gymnastik men så små
ningom blev det också knattefotboll och 
som 14-åring började jag lira i Solberga IF. 
Redan då trivdes jag bäst som centerhake 
och få sopa undan.

Djurgården var mitt favoritlag redan 
nu, och när jag som 18-åring fick plats i 
reservlaget var det bara första trappsteget. 

Fick provspela i A-laget några gånger, 
men där var konkurrensen stenhård bland 
alla järnkaminerna. Därför fick jag dröja 
med min chans i allsvenskan till hösten 
1970, då jag fick hoppa in mot Öster 
borta.

Jag gick vänsterback och det hela gick 
vägen för vi vann med 2-1. ”Bara slita 
och jobba, så får du nog vara kvar” lovade 
Knivsta. Jag hade tydligen kommit för att 
stanna, ty sedan debuten mot Öster har 
jag bara missat ett fåtal matcher. När jag 
en gång stod över var det frivilligt. Vi 
skulle få vårt första barn samma dag som 
matchen 1973 på Stadion mot Örebro 
(3-3) och då ville jag uppleva en sons lyck
liga födelse. Kl. 20.30 kom Mikael. En 
praktkille.

Vid sidan av fotbollen har jag naturligt
vis försörjt mej på vanligt vis och bl.a. 
knogat som brevbärare och sorterare hos 
Kungl. Postverket. Bra träning uppför 
många trappor med tung brevväska. Nästa 
etapp på det civila planet blev hos Nordsjö 
i färgbranschen, och här gick jag den 
långa vägen och lärde mej följaktligen 
också att blanda färger. Bättre blandningar, 
nyanser och kulörer går inte att åstad
komma, så kör med Nordsjös färger, me
nar Tommy och ler med ett grin som visar 
att han snart är mogen för ett steg uppåt i 
reklambranschen.

DETTA ÄR OSLAGBART
I de fem största publiksiffrorna på is
hockeyfronterna är Djurgården med i 
samtliga. Så här ser publikrekordens rang
ordning ut: 
1963: Västra Frölunda-Djurgården 22.603
1960: Djurgården-Gävle Godt. 18.070
1962: AIK-Djurgården 17.098
1959: Leksand-Djurgården 13.693
1962: Västerås IK-Djurgården 12.534

Varför dessa publikrekord är oslag
bara? Jo, de kom till på utomhusarenor, 
där det gick att plocka in mycket mera 
folk än nu under tak.

Utom i dessa fem rekord finns Djur
gården med som största publikmagnet 
även på andra håll som t.ex. i Forshaga 
1960 med 10.001 betalande, i Skellefteå 
1963 med 9.921, i Gävle 1959 med 8.907, 
i Karlskoga 1958 med 8.808, i Malmö 
1959 med 7.129 o.s.v.

Ack gamla mjölkkossetider!

HISTORISKA SKYTTAR
Kanonskyttar av format — har de funnits 
några som kunnat ta vara på allt vad dessa 
bollartister och dribblers kunde mata 
fram? Jo då, Djurgår’n har varit tillhåll 
för en av Sveriges mest berömda kanon
skytt. Gissa vem! Namnet är Filip Johans
son, Svarte Filip från Göteborg, som kom 
och gästspelade i Djurgår’n och försörjde 
sig som glasmästarbiträde och extra löv
krattare på Tranebergs idrottsplats. Hans 
kanon mullrade aldrig i Djurgår’ns allsven
ska lag. Han återvände till Västkusten 
efter bara några vänskapsmatcher i Djur
gårdens tröja i slutet av 1920-talet.

Bland historiska skyttar minns man 
gärna Karl Köpings-Gustafsson på 1910- 
och 1920-talet. Han gjorde de flesta mål 
med huvudet. Sedan kom andra kanoner, 
av vilka Gösta ”Knivsta” Sandberg får 
nämnas i första hand för den mängd av år 
han ägnade sig åt målspotteriet i Djurgår
den. Hasse Jeppson är ytterligare en ”ka
noniär” värd att minnas. Han kom till 
Djurgår’n samtidigt som laget åkte ner i 
division II. Där vann vi alla matcher så när 
som på en oavgjord, och ”Hasse Guldfot” 
gjorde mer än hälften av alla våra mål. 
Han vann sedan allsvenska skytteligan 
1951 med 17 mål. Hans like har sedan 
aldrig funnits. Inte hos oss i alla fall.

Men visst har det i modernare tid fun
nits krut i Djurgårdens skyttar. Allsvensk 
skyttekung blev Leffe Sköld 1962. Jompa 
Eriksson minns man också som en framåt 
herre som skyfflade in mängder av mål.

När man nämnt Köpings-Gustafsson 
kommer man strax in på ett annat namn 
från Köping, Leif Eriksson, som under de 
allsvenska guldåren gav Djurgår’ns anfall 
ordentligt krutstänkt krydda. Dagens lira
re når väl bara bitvis upp i klassen som 
mörsare, men när Sven Lindman får full
träff, eller när Tommy Berggren träffar 
klockrent — då blir det strutar.

Och senaste hösten gavs det verkligen 
besked om att det fanns krut i vårt anfall. 
Tommy pangade på med en förödande 
effekt och vann allsvenska skytteligan. 
Vid sidan av honom fanns dessutom 
Anders Grönhagen, som inte nöjde sig 
med att öppna motståndarförsvaren och 
lägga fram kalaspassningar till Tommy. 
När det ville sig gled Anders själv fram 
och både nickade och tjongade in bollar
na så det stod härliga till.

Tippa med Tipstjänst
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Vandaler slår rekord - med 5.000 kr. per dag
Ofta utsatt för missnöjet från diverse 
klubbar och ledare i Stockholm är stans 
idrottsdirektör Gösta Söderberg. Han har 
ett avväpnande leende och är tålmodig i 
sina förklaringar, varför allting är som det 
är med anslag och sånt. I en intervju tar 
han bladet från munnen, skakar av sig 
ovettet och föreslår i stället ”skäll på poli
tikerna”!

— Jag kan mer om ekonomi än om 
idrott, men under mina snart 5 år i spet
sen för Idrottsförvaltningen har jag lärt 
mig åtskilligt. Framför allt har jag lärt mig 
att det finns stora klubbar och små klub
bar, och bägge parterna tittar misstänkt 

HISTORISKA AVDELNINGEN: 40 år är det mellan dessa bilder som Per-Olof skickat 
in till våra spalter. På övre bilden Djurgårdens juniormästare i fotboll av årgång 1938-
39, vilka 40 år senare firade jubileum och ställde upp något äldre men alltjämt pigga 
och raska för fotografen.

Här är spelarna som blev juniormästare, när det begav sig; från vänster, stående: 
Bengt Lundgren, Bjarne Redestad, Bengt Bergqvist, Nisse Borg, Tore Jonasson, Per-
Olof Jihde, Carl-Johan Tornborg, Bertil Jansson och lagledaren Åke Linder; främre ra
den: Lars Pehrzon, Henry Reimer och Hugo Lindh.

Åtta man ställde upp 40 år senare; från vänster: Henry Reimer, Bertil Jansson, Hugo 
Lindh, Bengt Lundgren, Bjarne Redestad, Nisse Borg, Per-Olof Jihde och Carl-Johan 
Torborg.

på varann. Och på mig. Jag försöker till
fredställa alla parter men förståelsen här
för är minst sagt måttlig.

Allt elände, om man nu skall tala om 
elände, bottnar i att vi har ont om pengar. 
Tänk vad mycket mer idrotten skulle få 
bara vi slapp den meningslösa vandalise
ringen av våra idrottsanläggningar. Det är 
alltså inte bara tunnelbanan som illa an
passade människor ”ägnar sig åt”. Även 
de rent idrottsliga institutionerna får sitta 
emellan. 5.000 kronor om dagen kostar 
vår del av vandaliseringen. Räkna vad det 
blir på ett år, och du har strax klart för 
dig att det nästan skulle räcka till en ny

Gösta
Söderberg

anläggning!
Det är så mycket vi skulle vilja göra, 

men då får politikerna visa mera förståel
se. Att det sedan inte går att göra små
klubbarna nöjda med att storklubbarna 
någon gång får mera med av kakan är jag 
helt övertygad om. Småklubbarna är näm
ligen också talföra, och det är klart att de 
har sitt stora berättigande i fråga om att 
få med av slantarna. Att hitta den gyllene 
väg som skulle tillfredställa alla parter — 
den vägen finns inte.

Säger Gösta Söderberg och söker 
skydd bakom sin kära hustru Elsa, när vi 
får syn på honom som vanlig åskådare på 
Stora Mossens ståplatsläktare ...

FAMILJENYHETERNA
Naturligtvis händer det åtskilligt i den 
stora Djurgårdsfamiljen. Vår särskilda av
delning ”Familjenyheterna” skulle där
med kunna göras ännu mer omfattande. 
Alla djurgårdare, som gifter sig, annonse
rar i dagspressen, och där har vi alltså läst 
att bl.a. två svenska fäktningsmästare 
Hasse Jacobsson och Maud-Ann Tesch 
”gängat sig” var och en på sitt håll.

Bland sådana, som vi inte varje dag 
läser om i samband med Djurgårdens 
matcher, är det intressant att hitta bevis 
på känslorna för vår förening. Det hittar 
man inte minst i samband med annonser 
om ”Födda”. Kanske är det någon stor 
Djurgårdstriumf, som blivit avgörande när 
föräldrarna i väntan på sin förstfödda 
diskuterat att telningen skall kungöras 
som djurgårdare.

Här har vi klippt några annonser i DN i 
detta ämne:

FÖDDA
En DJURGÅRDARE 
Maggie Andersson 
Claes Olsson
Löwenströmska 13/11-78

Nu är mittfältet fyllt 
Robert och Kenneth har 
fått en BROR 
Christina Carlsson 
Göran Holmberg 
Sabbatsbergs BB 14/11 -78
Vi fick som vi ville 
en liten DJURGÅRDSKILLE 
Isabell och Lars-Göran 
Södersjukhuset 26/4 1978
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En bredsida av Olle Lindberg som frågar:

Svensk sportjournalistik ― har den försämrats?
Det är 50 år sedan denna tidnings chef
redaktör en kulen oktoberdag på Öster
malms idrottsplats värvade mig som fjor
tonåring till Djurgården. Sedan dess har 
jag varit föreningen trogen även om jag 
under två år spelade fotboll för IFK 
Stockholm. Jag platsade ej i DIF:s junior
lag åren 1931—32 då de hade tidernas 
juniorlag med Dinty Haglund som stjärna. 
På den tiden fanns blott ett juniorlag i 
varje klubb — pojklag var ett okänt be
grepp. Däremot höll man för äldre år
gångar både B, C och D-lag. Numera bort
gångna Krit-Lasse, materialförvaltare och 
allt i allo på gamla Tranebergs Idrottsplats 
var ledare för juniorlaget under den stor
hetstiden och de som ej fick plats ”lå
nades” ut till bl.a. IFK Stockholm eller 
anrika Westermalm. Men sin medlemsav
gift var man noga med att betala i DIF. 
Är man lika noga idag?

Mycket har förvisso förändrats under 
femtio år. De olika bollsporterna har ut
vecklats enormt. Ishockeyn kanske mest. 
Från spelet i gamla Isladan på Gärdet till 
dagens gladiatorspel är det ljusårs skillnad. 
Även för fotbollens del är utvecklingen 
från 30 — 40-talet till idag en nästan his
nande upplevelse för den som har femtio
årigt perspektiv. Det som däremot icke 
blivit bättre är sportjournalistiken. Jag 
tänker då mindre på ett fåtal insatta krö
nikörer eller frilansjournalister utan mera

Olle Lindberg

på de dagliga reportrarna i dagspressen. 
Dagens reportrar tycks bygga större delen 
av sina alster på uttalanden av spelare, 
tränare, ledare och funktionärer. Få om 
ens någon synes kapabel att själv bilda sig 
ett omdöme eller korrekt återge skeendet 
i en match. Det är ständigt samma återgi
vande av andra berörda parters åsikter. 
Har dagens reportrar ingen egen förmåga 
att referera ett händelseförlopp? Kan inte 
läsekretsen förskonas från alla dessa imbe
cilla frågor av typen: ”Kan du berätta om 
målet”? Var finns kunnandet hos report
rarna?

En jämförelse med sportjournalistiken 
i andra västerländska tidningar är för
ödande för vår kår. Förvisso finns det 
undantag. Sveriges Radio-TV har många 
mycket kunniga och skickliga medarbe
tare. De håller hög klass även interna
tionellt. Det samma gäller hästsportjourna
lister och de som skriver om motor. Men 
de stora bollspelen — tennis undantaget — 
refereras av allt att döma ofta av folk som 

själva inte har tillräckliga kunskaper i 
ämnet. Som inte kan idrott in ifrån på 
samma sätt som en fotbollens Wille Eng
dahl, en bandyns Bengt Ahlbom, en ski
dans Olof Groth eller cykelns R:et Eklöw 
ej att förglömma. Antagligen är det fel 
i utbildningen av de nya — och det är 
dem jag talar om — eller har man gjort 
arbetet för lätt för sig på grund av tids
brist. Ty alla kunniga och begåvade jour
nalister har väl ändå inte sugits upp av 
Sveriges Radio-TV? För en som regel
bundet läser utländsk press framstår ofta 
våra matchreferat som intetsägande. Jag 
vet många journalister som säger att vi 
matas med referat i radio och TV i så hög 
grad att folk inte orkar en analys dagen 
efter i tidningen. Kanske är denna moderna 
form av journalistik ett tidens tecken. Ar
betstiden är starkt förkortad, alla inklu
sive sportjournalister arbetar under press 
tack vare de allt tidigare pressläggningarna. 
Läsarna får nöja sig med lite allmänna 
kommentarer och ”kringsnack”. Men 
kanske är det tillräckligt för den genom
snittliga läsaren. Kanske har behovet även 
på detta område av saklighet och fakta 
fått träda i bakgrunden för en allt slap
pare och mera opretentiös livsstil. I så fall 
har vi onekligen den typ av information 
som vi förtjänar.

Olle Lindberg

Lilla julafton utbröt 
när Djurgårdens 62: 
or vunnit S:t Eriks
cupen som höstsä
songens kanske störs
ta fotbollshändelse. 
Här är gänget med 
blommor, priser och 
diplom av alla de 
slag, stående från 
vänster: Peter Carls
son (allt i allo), Ulf 
Johansson, Thomas 
Pusic, Christer Will
borg, Per Hidesten, 
Tommy Zapala, 
Claes Adams, Lars 
Lundkvist, Anders 
Bark, Göran Wenner
ström (lagledare); 
främre raden: Inge
mar Lindevall, Tho
mas Hansson, Daniel 
Kjellgren, Håkan 
Wennerström, Per 
Ivarsson, Michael 
Thelin och Tommy 
Högberg.
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Något om stormar i vattenglas
Två stormiga år i Djurgården inträffade 
under 1977 och 1978! Eller vad skall man 
egentligen tro, när man slog upp de stora 
tidningsdrakarna och hittade dessa väldiga 
rubriker?

För de flesta, som var insatta i ären
dena, kunde man beteckna det som storm 
i vattenglas, men tydligen skvalpade det 

över här och var på tillskyndan av olika 
missnöjesfigurer. Och tidningarna ställde 
gärna upp. Schismer, bomber, överrump
lingar, revolter och sensationer — det är 
mums fillebaja det.

Sedan sådana här oväder dragit förbi är 
allting sig likt. Livet går vidare och Djur
gården knallar framåt mot nya djärva mål.

Och nya dramatiska rubriker.
När vår kungliga medlem, Hans Maje

stät Carl XVI Gustaf, hoppar in i fotbolls
laget och på framspelning av Anders Grön
hagen slår in segerbollen mot AIK blir 
rubrikerna kanske inte lika braskande, 
men någon liten notis skall väl händelsen 
räcka till?
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Sällskapet 
Gamla Djurgårdare 
Den 12 mars 1920 föddes Sällskapet Gam
la Djurgårdare som skulle ha till ändamål 
att vårda Djurgårdens Idrottsförenings 
traditioner, vara en sammanhållande länk 
mellan äldre och yngre ”Djurgårdare” 
samt stödja föreningen och verka för ett 
gott kamratskap. Så lyder stadgarnas förs
ta paragraf.

Sällskapet har under årens lopp värnat 
om upprätthållandet av minnesstora hän
delser i DIF :s snart nittioåriga idrottsverk
samhet genom att foga till Sällskapet de 
tappra kvinnor och män, som överlevt 
heta duster, närkamper och jakter efter 
ära och trofeer på ”djurgårdsmark” i så 
väl blårandiga som gul-röd-blåa dräkter 
samt outtröttliga funktionärer och ledare 
samt skrivkunnigt folk, som ristat in äro
värda triumfer och rekordsiffror, ja snart 
nog alla sorter av härliga människor med 
djurgårdshjärtat på rätta stället.

Artikelförfattaren Nils-Gunnar Wåhlberg, 
som är sekreterare i Sällskapet Gamla 
Djurgårdare, erinrar om gamla fina namn i 
vår historia. För att bli medlem i Sällska
pet krävs att ha fyllt minst 35 år - sök bli 
medlem, när du har detta antal år bakom 
dig.

För att återknyta kontakten med in
tressanta händelser och aktiva stjärnor i 
Djurgårdsstallet arrangerar Sällskapet ro
liga vår- och höstträffar, då äldre och 
yngre årgångar djurgårdare talar minnen 
om forna drabbningar och nutidens guld
myntstämplade idrottsutövningar. Vid så
dana här tillfällen lever genast storheter 
upp såsom Lill-Einar, Ragge Wicksell, 
Guldfot-Jeppson, Sigge-Sluring, Cacka, 
Tvillingarna, Knivsta och Tumba för att 
nämna några rubriktyngda namn.

Att tillhöra Sällskapet innebär förmå
nen att på nära håll följa Djurgårdens 
idrottsliga historia genom åren, uppleva 
generationsväxlingarna inom de olika 
idrottsgrenarna och riktigt bekanta sig 
med storheter och blivande stjärnor och 
känna gemenskap och god djurgårdskam
ratskap.

Nils Gunnar Wåhlberg

Det slår gnistor om 
supporterklubben
Ett verksamhetsår är tillända och vår supporterklubb, om vi själva får kalla oss så, har 
mycket att glädja sig åt. Detta med att vårt Djurgår’n har skött sig förnämligt i olika 
sportgrenar tycker vi är att gratulera till.

Nu gäller det vår egen verksamhet som varit framgångsrik , att vi kan se tillbaka på 
en stark medlemsökning och därmed också fått en bra slant till vår moderförening, 
som vi har som målsättning för vårt supportersarbete.
När man idag läser om busfasoner av olika 
slag i samband med idrottsevenemang är 
det för oss glädjande att få höra av vår 
moderförening och även andra föreningar 
runt vårt land att Djurgårdssupportrarna 
visar ett värdigt och snyggt uppträdande. 
Detta anser vi beror på att vi ständigt ta
lar om hur vi bör uppföra oss, när det 
gäller resor till bl.a. bortamatcher, men 
vi tror också att vi inom Djurgårdsleden 
har rättänkande medlemmar, när det gäl
ler att visa de vackra färgerna Gult-Rött-
Blått. I detta sammanhang kan vi påtag
ligt visa på det s.k. ”apberget” på Issta
dion att det blivit till det bättre det som 
tidigare var en liten varhärd. Även här 
tillskriver vi oss litet plus som trots allt 
skulle kunna vara större.

Under året får vi också räkna oss till
godo det stöd som vi ger mera indirekt 
genom alla dessa hängivna supportrar som 
ställer upp i ur och skur med medlemmar 
från 12-års åldern upp till ”grand old 
men” på hela 80-talet år, det anser vi vara 
fantastiskt. Dessa supportrar kommer en
ligt vår uppfattning att i all framtid be
hövas, idealismen får aldrig försvinna, 
helst när man nu börjar räkna arbetslöner 
i dagens kärva idrottsverige.

Vad kan nu en supporterklubb göra 
ytterligare för att dra publik till våra 
matcher för att få bort de busfasoner som 
trots allt finns kvar? Vår supporterklubb 
har inför nästkommande år redan dragit

igång den stora karusellen som vi förhopp
ningsvis trot att vi skall kunna breda ut 
sig i första hand till de allsvenska fotboll
klubbarnas Supporterföreningar, ett ini

Bland eldsjälarna i Djurgårdens Suppor
tersklubb är Sven Öberg största påivraren. 
Supporterklubben ger handtag åt alla be
hövande ute i sektionerna.

tiativ från Djurgårdens Supporter Club 
som vi alla kan vara stolta över. I skrivan
de stund är vi just i starten men har redan 
fått stor respons, att vi tror att detta blir 
en panggrej.

Vi har också vissa önskemål till Djur 
gårdens sektioner, önskemål som trots 
många påpekanden inte besvaras, nämli
gen en bredare och intensivare kontakt 
från sektionerna till Supporterklubben. 
Sektionerna har ju rätt att varje år ansöka 
om bidrag från oss och detta har glädjan
de nog blivit bättre, men sedan hör vi inte 
mycket från någon sektion under året. Vi 
menar att all den information som kan 
komma från de olika sektionerna bör vi få 
oss tillhanda för att i vår tur kunna infor
mera våra medlemmar. Detta kallas enligt 
vårt förmenande, intensiv föreningsvård. 
Vi tror också att större gemenskap ger allt 
bättre resultat för vårt DIF, oavsett till 
vilken Djurgårdaren betalar sin medlems
avgift, Djurgårdsmedlem eller Supporter
medlem anser vi kvittar, slanten går alltid 
till vårt kära Djurgårdens IF.

Från supporterklubben går härmed en 
varm och kär idrottshälsning till alla Djur
gårdare små som stora.
ALLT FÖR DJURGÅR’N

Sven Öberg ordf i Supporterklubben
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Kartlagda 10 fotbollsår
Den utförliga statistik, som någonsin arbetats fram kring Djurgårdens fotbollsmatcher, 
har presenterats ”Djurgårdaren” av Karl-Erik Söderlund i Vaggeryd. Materialet skulle 
kunna fylla vår tidskrift från början till slut, men eftersom vi även måste ha några sidor 
med annan text har vi fått nöja oss med vissa delar.

— Min avsikt var från böljan att kartlägga allsvenskan från dess start år 1924, och 
därvid fick jag som en ”biprodukt” samtliga Djurgårdens matcher från denna tid. Jag 
har än så länge fått begränsa mig till de första 10 årens resultat. Det har varit ett styvt 
jobb men jag har också funnit stort nöje av det. Vad jag hoppas är, att även andra med
lemmar skall upptäcka vad klubbens äldre gentlemen åstadkommit med fotbollen, 
säger Karl-Erik Söderlund. Alldeles fullständig är kanske inte statistiken, men jag lovar 
återkomma allt efter som mina forskningar bär resultat.
1924 fick Djurgården starta i östsvenskan, 
en ungefärlig motsvarighet till nuvarande 
div. II. Tre år tog det att kämpa sig fram 
till Div. I. Väl vid målet kunde vi tyvärr 
bara hålla oss kvar ett år, för att åter ta 
plats för ännu ett år i Div. II, Norra, med 
en smärtsam och omedelbar degradering 
till Div. III. Vistelsen här blev treårig med 
seriesegrar alla åren, men med kvalneder
lag, först mot Brage från Borlänge och 
nästa år mot Skärgårdens IF från Söder
hamn. Tredje årets seger förde automatiskt 
upp laget till II:an, till följd av serieom
läggning. Div. II-tillvaron i Östra gruppen 
resulterade i en 3:e placering 1933 och en 
andra 1934.

1924-25, Div. II Östsvenska serien.

1 Westermalms IF 20 16 3 1 75-14 35
2 Sundbybergs IK 20 14 4 2 52-20 32
3 DJURGÅRDENS IF 20 11 4 5 65-18 26
4 Reymersholms IK 20 11 1 '8 47-29 23

1926-27. Div, II Östsvenska serien.

1 DJURGÅRDENS IF 18 17 0 1 60-9 34
2 BK Derby 18 12 1 5 41-24 25
3 Hammarby IF 18 11 1 6 45-25 23

1928-29. Div. II Norra gruppen.

1 Sandvikens IF 18 13 2 3 56-20 28
2 Hallstahammars SK 18 8 5 5 31-28 21
3 Sundbybergs IK 18 10 0 8 45-38 20
4 Hammarby IF 18 8 3 7 30-37 19
5 Gefle IF 18 6 5 7 39-34 17
6 Surahammars IF 18 5 7 6 37-41 17
7 IFK Västerås 18 7 1 10 32-33 15
8 IK City 18 5 5 8 34-51 15
9 DJURGÅRDENS IF 18 5 4 9 27-37 14

10 IFK Stockholm 18 8 0 11 29-41 14

1939-31. Div. III. Östsvenska serien.

1 DJURGÅRDENS IF 20 15 3 2 67-10 33
2 Sundbybergs IK 20 11 5 4 61-30 27
3 Nyköpings BK 20 9 5 6 47-39 24

1925-26. Div. II Östsvenska serien.

1 Westermalms IF 20 15 3 2 71-17 33
2 Sundbybergs IK 20 13 3 4 53-29 29
3 DJURGÅRDENS IF 20 11 5 4 60-28 27
4 IF Linnéa 20 10 3 7 43-45 23

1927-28. Div. I.

1 Örgryte IS 22 14 5 3 69-29 33
2 Hälsingborgs IF 22 14 5 3 64-27 33
3 GAIS 22 11 6 5 45-29 28
4 IFK Göteborg 22 10 6 6 39-33 26
5 IF Elfsborg 22 10 3 9 48-35 23
6 IK Sleipner 22 8 5 9 50-44 21

7 AIK 22 8 4 10 49-47 20
8 IFK Norrköping 22 6 7 9 36-63 19
9 Landskrona BoIS 22 8 2 12 49-52 18

10 IFK Eskilstuna 22 7 4 11 42-65 18
11 DJURGÅRDENS IF 22 4 6 12 43-66 14
12 Stattena IF 22 5 1 16 30-74 11

1929-30. Div. III. Östsvenska serien.

1 DJURGÅRDENS IF 22 15 4 3 74-28 34
2 Reymersholms IK 22 13 4 5 57-35 30
3 IF Norden 22 13 4 5. 50-35 30
4 IFK Stockholm 22 11 5 6 60-31 27

1931-32. Div. III. Östsvenska serien.

1 DJURGÅRDENS IF 18 14 2 2 44-13 30
2 Reymersholms IK 18 11 4 3 64-31 26
3 Enköpings SK 18 6 8 4 28-26 20

1932-33. Div. II. Östra gruppen.

1 IFK Norrköping 18 12 2 4 68-29 26
2 Hammarby IF 18 10 5 3 65-25 35
3 DJURGÅRDENS IF 18 9 6 3 38-29 24
4 Åtvidabergs FF 18 7 3 8 42-47 17

1933-34. Div. II. Östra gruppen.

1 IK Sleipner 18 16 0 2 74-24 32
2 DJURGÅRDENS IF 18 12 3 3 42-23 27
3 Hammarby IF 18 11 1 6 49-32 23
4 IFK Norrköping 18 8 2 8 55-40 18

PRIMITIVT
Förbundsbasen i fotboll Tore Brodd fann 
situationen mogen att i höstas tala ut om 
vad han tyckte om ishockey:

Ett primitivt spel, som uppenbart lig
ger i tiden, en tid då våldet i olika former 
tyvärr blir alltmer accentuerat och rentav 
accepterat. Är det därför publiken inne
håller så mycket tjejer precis som vid 
proffsboxning. Om ishockey spelades i 
dagsljus skulle spelet framträda i all sin 
nakenhet. *
Sune Andersson, legendarisk som ”Mona-
Lisa” och storspelare i AIK och landsla
get, tyckte om fotbollen av i dag:

Enda skillnaden mellan div. I och div. 
III är att de allsvenska lirarna springer 
litet fortare. Annars är de lika dåliga.

Tore Brodd och Sune Andersson fick 
naturligtvis äta upp sin frispråkighet. 
Expressens Bertil Jansson, som gärna tar 
vara på tillfällena att plocka ner alla på 
jorden, kom med kommentaren, att

SPELARE UNDER DE FÖRSTA 
10 ÅREN

Andersson, Bertil I ”Jeppe”
Andersson, Bertil II ”Bebbe”
Andersson, Folke
Andersson, Gösta ”Greven”
Andersson, Harry I
Andersson, Harry II
Andersson, Ivar ”Packarn”
Andersson, Karl ”Kalle Potis”
Andersson, Richard ”Parris”
Andersson, Sune
Andersson, Åke ”Lill-Åke”
Andre, Ivar
Bengtsson, Gunnar
Berglund,
Bergman, Tage
Blomström, Gunnar
Borg, A
Castegren, Olle
Dahlberg, Gösta
Danielsson, Birger ”Birre-Dana”
Eckerström, Olle
Ehmke, Georg
Ehn, Torsten ”Påken”
Ekblad, Erik
Eriksson, ”Motala”
Fredriksson, Karl
Fröberg, Thure
Galin, Gunnar ”Keruben”
Garpe, Hans
Granholm, Evert ”Murren”
Grönqvist, Hugo ”Putte”
Gustafsson, Karl ”Köping”
Hagberg, Helge
Hagelin, Henry
Haglund, Algot ”Agge”
Haglund, Curt ”Dinty”
Hellgren, Verner
Hemming, Einar
Humble, Nils
Hånell, Per
Johansson, Bertil, ”Murren”
Johansson, Gottfrid ”Fröken”
Johansson, Nils ”Björnungen”
Johansson, Ollie, ”Bällsta”

Karlberg, Ernst
Karlsson, Axel
Karlsson, Gösta
Karlsson, Per ”Pelle” (Larner)
Karlstrand, Carl

Larsson, Ejnar ”Avesta”
Lewin, Göte
Liljekvist, Karl

Brodd nog suttit för länge som fotbolls
ordförande. Brodd kontrade inte med hur 
länge en fotbollsskrivare skall tillåtas sitta 
kvar vid sin maskin.
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Lindbergh, Evert ”Munko” Djurgårdens lagresultat. 1924-25 - 1933-34. 10 år.

Lindblom, Eric ”Mördarn” DIV.

Lindgren,
Lindqvist,

1 AIK 1 1 0 1 0 3-3 1 1 0 0 1 1-2 0 2 0 1 1 4-5 1
2 IK City 2 2 0 2 0 1-1 2 2 0 1 1 3-5 1 4 0 3 1 4-6 3
3 BK Derby 2 3 2 1 0 5-1 5 3 2 0 1 5-3 4 6 4 1 1 10-4 9

Litzen, Arne ”Stubben” 4 IF Elfsborg 1 1 0 1 0 2-2 1 1 0 0 1 1-3 0 2 0 1 1 3-5 1

Lundberg,
Lundin,

5 Enköpings SK 3 3 2 0 1 13-4 4 3 0 2 1 5-6 2 6 2 2 2 18-10 6
6 IFK Eskilstuna 1 1 1 0 0 4-1 2 1 0 0 1 1-4 0 2 1 0 1 5-5 2
7 GAIS 1 1 0 0 1 1-2 0 1 1 0 0 2-1 2 2 1 0 1 3-3 2

Lundkvist, 8 Gefle IF 2 1 0 1 0 2-2 1 1 0 0 1 0-4 0 2 0 1 1 2-6 1
9 IFK Göteborg 1 1 0 0 1 1-4 0 1 0 0 1 0-3 0 2 0 0 2 1-7 0

Möller, Gösta ”Putte” 10 Hagalunds IS 3 2 2 0 0 5-1 4 2 2 0 0 7-1 4 4 4 0 0 12-2 8

Nettelbladt, Allan 11 Hallstaham. SK 2 1 1 0 0 2-1 2 1 0 0 1 0-1 0 2 1 0 1 2-2 2
Nilsson, Sture 12 Hammarby IF 2 5 3 2 0 6-3 8 5 2 0 3 7-9 4 10 5 2 3 13-12 12

Nordahl, Nils 
Nordberg, Nils

13 Huvudsta IS 2+3 4 3 1 0 8-2 7 4 3 0 1 7-5 6 8 6 1 1 15-7 13
14 Hälsingborgs IF 1 1 0 0 1 1-9 0 1 0 0 1 2-5 0 2 0 0 2 3-14 0
15 Kronobergs IK 3 3 3 0 0 10-3 6 3 3 0 0 20-2 6 6 6 0 0 30-5 12

Nordgren, Herman 16 Landskrona BoIS 1 1 1 0 0 7-0 2 1 0 0 1 1-4 0 2 1 0 1 8-4 2

Nylin, Ivar 17 IF Linnéa 2 3 3 0 0 17-3 6 3 1 1 1 13-5 3 6 4 1 1 30-8 9
18 Mariebergs IK 2 3 2 1 0 8-3 5 3 3 0 0 10-2 6 6 5 1 0 18-5 11

Palm, Lennart 19 Mjölby AIF 2 2 2 0 0 10-3 4 2 0 0 2 0-5 0 4 2 0 2 10-8 4

Palm, Oskar ”Osse” 20 Motala AIF 2 2 1 1 0 4-2 3 2 1 0 1 6-9 2 4 2 1 1 10-11 5

Persson, Martin 21 IF Norden 3 2 2 0 0 8-1 4 2 2 0 0 12-2 4 4 4 0 0 20-3 8

Pettersson, Kalle 22 IFK Norrköping 1+2 3 1 2 0 9-7 4 3 2 1 0 9-6 5 6 3 3 0 18-13 9

Pettersson, Sören 23
24

IFK Nyköping 
Nyköpings BK

2
3

1
3

1
2

0
0

0
1

11-0
6-4

2
4

1
3

1
3

0
0

0
0

5-0
9-2

2
6

2
6

2
5

0
0

0
1

16-0
15-6

4
10

Schough, Arvid 25 IF Olympia 3 1 0 0 1 1-3 0 1 1 0 0 2-0 2 2 1 0 1 3-3 2
26 Reymersholms IK 2+3 8 1 4 3 11-12 6 8 7 0 1 19-6 14 16 8 4 4 30-18 20

Schwerkofsky, 27 Sandvikens IF 2 1 0 0 1 1-2 0 1 0 0 1 1-4 0 2 0 0 2 2-6 0
Siden, 28 IK Sirius 2+3 3 2 0 1 6-1 4 3 3 0 0 20-4 6 6 5 0 1 26-5 10

Sjögren, E 29 IK Sleipner 1+2 2 1 1 0 4-3 3 2 0 0 2 1-6 0 4 1 1 2 6-9 3
30 Stattena IF 1 1 1 0 0 3-2 2 1 0 0 1 1-3 0 2 1 0 1 4-5 2Stråhlin,

Strömberg, John ”Jocke” 31 IFK Stockholm 2+3 7 4 2 1 18-10 10 7 5 2 0 26-6 12 14 9 4 1 44-16 22

Sundberg, Harry 32 Stockholms BK 2 3 3 0 0 15-1 6 3 2 1 0 9-1 5 6 5 1 0 24-2 11
33 Sundbybergs IK 2+3 7 3 2 2 14-10 8 7 5 1 1 21-9 11 14 8 3 3 35-19 19Söderström, Hugo ”Sitting” 34 Surahammars IF 2 1 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 3-3 1 2 0 2 0 5-5 2

Wahlberg, Ernst, ”Sudden” 35
36

Södertälje IF
Södertälje SK

2+3
3

2
1

2
1

0
0

0
0

13-0
1-0

4
2 .

2
1

1
1

1
0

0
0

7-1
1-0

3
2

4
2

3
2

1
0

0
0

20-1
2-0

7
4

Wejdeby, Birger ”Birre” 37 Tranebergs IF 2 1 0 1 0 2-2 1 1 1 0 0 4-0 2 2 1 1 0 6-2 3

Westling, Rickard ”Ricke” 38 Upsala IF 3 T 1 0 0 6-1 2 1 1 0 0 3-1 2 2 2 0 0 9-2 4

Westman, Elvir 39 Westermalms IK 2 3 2 0 1 4-4 4 3 2 0 1 5-4 4 6 4 0 2 9-8 8
40 IFK Västerås 2 1 0 0 1 1-2 0 1 1 0 0 3-2 2 2 1 0 1 4-4 2

Wicksell, Ragnar ”Ragge”
Zetherlund, Olle

41 Årsta SK 3 1 0 1 0 1-1 1 1 1 0 0 3-1 2 2 1 1 0 4-2 3
42 Åtvidabergs FF 2 2 2 0 0 10-3 4 2 1 0 1 4-4 2 4 3 0 1 14-7 6

Åhsberg, 43 Örgryte IS 1 1 0 1 0 2-2 1 1 0 0 1 1-4 0 2 0 1 1 3-6 1

Öijermark, Albert
Hemma: 97 55 26 16 259-123 136

Österholm, Nils Borta: 97 58 11 28 261-148 127

Totalt; 194 113 37 44 520-271 263
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DJURGÅRDENS PRYLSHOP

Här köper du dina plåtar
Biljetter till våra matcher kan Du köpa hos:
BOLLMORA: Bollmora Tobak & Pappershandel, Västangr. 24 ...............712 94  10
FARSTA: Farsta Tobak AB, Farstaplan 14. . ,........................................... 94 98  66
FRUÄNGEN: Fruängens Tobak, Fruängsgången 10........................................... 88 27  28
HANDEN: Joelssons Tobak & Papper, Handens Centrum..........................777 08  29

Jordbro Centrum..........................................................0750/23 50 00
HÄGERSTEN: Tobaksaffären, LM Ericsssons Väg 25 ...................................45 05 16
JAKOBSBERG: Riddarplatsens Tobak, Jakobsbergs Centrum............ 0758/348 71
JOHANNESHOV: Isstadion...................................................................................59 55 33
KISTA: Kista Tobak, Kista Centrum...............................................7529191
KUNGSHOLMEN: Sv. Dagbladets Depeschkontor, Marieberg, Lönnviks

Kungsholmsgatan 30....................................................................51 61 90
LIDINGÖ: Bosses Tobak, Torsviksvägen 4.................................................. 767 09  39
MÖRBY: Näktergals Tobak, Mörby Centrum...........................................755 03 58
NACKA: Finntorps Tobak, Finntorpsvägen 1 ...................................716 32 95
NORRMALM: Frans Svensson, Stureplan 2.................................................. 11 31 68

Norrmalmstorgs Tobak, Biblioteksgatan 1 .......................... 20 47  05
Tobaksaffären, Norrtullsgatan 17 ......................................... 30 80 87
Litsöns Tobak, Sergelgatan 11...................................................10 73 50
Tobaksaffären, Drottninggatan 112............................................ 34 44  60
Stockholms Turaffär, Vasagatan 36.............................................21 65 84

SKÄRHOLMEN: Averstedts Tobak, Skärholmens Centrum..................... 710 40 43
SOLLENTUNA: Rotebro Tobak & Papper, Rotebro Centrum............................754 10  58
SOLNA: Huvudsta Tobak, Huvudstagatan 11 ..................................... 27 35  40
SUNDBYBERG: Halldins Tobak, Sturegatan 30.....................................................28 14 50
SÖDERMALM: Tobaksboden, Hornsgatan 39........................................................84 82 83

Erik Dahlberg, Götgatan 69......................................................... 43 12 10
Rolf Axelsson, Katarinavägen 20 ......................................... 43 14  94
Forslunds Tobak, Långholmsgatan 23 ..................................68 67  50

TENSTA: Tensta Tobak, Tenstagången 39 ...........................................760 36  00
TÄBY: Täby Tobak, Täby Centrum......................................................758 88 20
VÄLLINGBY: Hedlunds Tobak AB, Vällingby Centrum...................................87 10 15
ÖSTBERGA: Östberga Tobak, Stamgatan 3 ................................................91 84  54
ÖSTERMALM: Tobaksaffären, Karlavägen 78 ................................................62 64 40

Dekal med DIF-sköld,
insides karta 3 st............................ 10:—
insides liten 110 mm.................. 6:—
insides stor 210 mm....................... 12:—

Streamer-Djurgårn igen..................... 8:—
Dekal utsides, 50 mm......................... 3 :—
Dekal utsides, 70 mm......................... 6 :—
Dekal utsides, 110 mm....................... 10:—
Glasunderlägg...................................... 5 :—
Grammofonskiva................................. 12:—
Halsduk lång randig............................30:—
Handduk lit. gul ”en Djurgårdare

kastar aldrig in handduken.” ... 15:— 
Handduk bad vit med Dif-sköld ... 30:— 
Kapsylöppnare................................. 4 :—
Kortlek med DIF-sköld....................... 10:—
Kortlek med DIF-sköld 2 i kassett. 20:— 
Märke brod. DIF-sköld 45 mm.... 8:— 
Märke brod. DIF-sköld 78 mm.... 12:— 
Mössa, klubbfärgerna med skärm.. 10:— 
Mössa, toppluva.................................20:—
Nyckelring med DIF-sköld............. 5 :—
Plånbok med sedelklämma och

plastfack.........................................12:—
Sparbössa, figur i DIF-kläder.......... 20:—
T-shirt-gul storlek 0-7 test: Lycka

är att vara Djurgårdare..................30:—
T-shirt-blå storlek 0-7 med DIF-

märke..............................................30:—
Tändstickor 10 askar....................... 6:—
Vimpel, siden med DIF-sköld.......... 10:—
Vimpel, blå plast med DIF-sköld . . 10:— 
Hand för bilruta (vinkar åt med

trafikanter)....................................10:—
Regnskydd vitt med DIF-märke ... 5:—
Ficklampa med förstoringsglas

(inkl. batterier)............................ 14:—

Med reservation för prisändringar.

För order upp till 10:— kan likvid insän
das i frimärken exp.avg. 3 :—
Kan beställas över pg 5 69 16-0. Exp.avg. 
inkl. porto 10:— tillkommer.
Sändes även mot postförskott.

Medlemsavgift i DIF
För medlem, som ännu under 1979 ej 
nått eller når myndighetsålder (18 år), är 
medlemsavgiften kr. 25:—. För alla andra 
åldrar är årsavgiften kr. 50:—. Ständig 
medlemskap kan för den, som varit med
lem under minst 10 år, erhållas för kr. 
150:—. Alla uppgifter kan fås av kansliet.

Information från kansliet
Medlemskortens utsänding under 1979. Tigg inte friplåtar

bara för att du en gång för 
5 0 år sedan fick spela en 

match i C-laget!
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Om avgiften betalas före den 31/1 1979 utsändes korten under vecka 8 1979 
” ” ” ” ” 5/5 1979 ” ” ” ” 22 1979
” ” ” ” ” 5/8 1979 ” ” ” ” 34 1979
” ” ” ” ” 1/11 1979 ” ” ” ” 48 1979



GRATTIS TILL JÄMNA ÅR!
Över 7.000 djurgårdare fyller år i år och 
naturligtvis bör alla bli föremål för våra 
varmaste gratulationer. Men tyvärr räcker 
inte vår tid till, och därför får vi nöja oss 
med att i någon form uppvakta dem, som 
fyller jämna år. Bland de mest kända djur
gårdarna har vi gjort detta axplock på det 
att envar av oss skall komma ihåg den 
stora dagen.

75 år: Hjalle Westergren 23/1
65 år: Folke Lindström 29/1
50 år: Arne Arvidsson 19/1 

Yngve Johansson 21/1
*

60 år: Bengt Westesson 4/2
50 år: Yngve Karlsson 10/2 

Sten Wettebrandt 20/2
*

85 år: Erik Swärd 11/3
75 år: David Karlsson 8/3
65 år: Stig Hammar 11/3
50 år: John Jompa Eriksson 12/3

Gösta Johansson 2/3
*

85 år: Arvid Karlsson 13/4
70 år: Evert Karlsson 23/4
65 år: Kjell Hedman 18/4
50 år: Ulf Swartling 26/4

*
85 år: Hugo Johansson 10/5

Sigrid Sandström 29/5
65 år: Hugo Caneman 9/5
50 år: Ola Edlund 23/5

*
80 år: Axel Hülphers 17/6
75 år: Karl Lindh 14/6
40 år: Leif Markusson 11/6

*
75 år: Harry Bremfors 2/7
60 år: Kjell Anjou 27/7

*
75 år: Karl-Fredrik Scherman 5/8
65 år: Karl Fagerstedt 24/8
40 år: Kurt Thulin 8/8

*
65 år: Cissie Lagerlöf 16/9

Olle Lindberg 25/9
60 år: Olle Eliasson 22/9

Harald Hammarberg 30/9
40 år: Tommy Engstrand 30/9 

Einar Wikberg 17/9
*

80 år: John Pihl 24/10
70 år: Ingvar Norén 30/10
65 år: Knut Hallberg 23/10
60 år: Hans Rittemar 27/10

Thore Starck 7/10
50 år: Birger Eklund 22/10

Djurgårdens Idrottsförenings 
styrelser

ÖVERSTYRELSEN:
Ordförande: Gustaf Douglas, Barrstigen 36, 181 62 Lidingö, tel. 08/766 43 90

(08/738 10 00)
Vice ordförande: Harry Holmberg, Svartmangatan 24, 111 29 Stockholm, tel. 08/21 

40 20 (0764/431 52)
Sekreterare: Karl Liliequist, Skaldeväg. 17, 161 40 Bromma, tel. 08/25 36 99

(0766/441 53)
Skattmästare: Reine Gustafsson, Gustafsvägen 11 B, 171 49 Solna, tel. 08/82 39 14

(08/743 32 67)
Ledamöter: Kaj Alm, Örnsätrabacken 110, 127 36 Skärholmen, tel. 08/46 43 41

(08/785 69 29)
Rolf Theblin, Poppelvägen 20, 161 36 Bromma, tel. 08/80 09 35 
(08/785 68 37)
Suzanne Dettner/Mathiasson, Vallvägen 26, 125 33 Älvsjö, tel. 08/ 
47 24 56 (08/784 55 15)

Suppleanter: Sture Danielsson, Grindsgatan 37 IV, c/o Strand, 116 57 Stockholm,
tel. 08/42 50 56 (08/24 02 80)
Knut-Uno Törnqvist, Grönviksvägen 46, 161 40 Bromma, tel. 08/26 
73 99 (08/21 47 13)

Adjungerade: Lennart Öberg, Slätbaksvägen 22, III, 121 64 Johanneshov, tel. 08/
81 79 76
Rudolf Walldén, Tennisvägen 5, 161 51 Bromma, tel. 08/37 99 49 
(743 13 29)

Ständiga Carl Hjalmar Bodman, Skaldevägen 15, 161 40 Bromma, tel. 08/26
ÖS-medlemmar: 78 27 (08/67 08 80)

Hugo Caneman, Backvägen 7, Stocksund, tel. 08/85 43 29 (08/14 
01 40)

80 år: Oscar Andrén 7/11
Josef Basels 17/11

75 år: Karl Werner Godemar 8/11 
Walle Söderman 26/11

*
60 år: Antal och Anton Bolger 2/12 

Carl-Axel Haglund 4/12
Naturligtvis finns det många flera djur

gårdare, vilka fyller jämna och många år. 
Glöm inte bort dem, när du är vid kassa 
och vill uppvakta gamla fina kämpar!

*
Åtskilliga av oss har alltså blivit äldre, 
och bland medlemmar, som vi uppvaktat 
på jämna årsdagar hittar vi bl.a. dessa:

Wille Arwe, flerfaldig svensk mästare i 
ishockey, 80 år.

Sigge Steinwall, backhoppare, fotbolls
spelare, 85 år.

Einar Hemming, energisk A-lagsfot
bollsback i mängder av år, 85 år.

Sune Andersson, underbar dribbler i 
fotboll, 80 år.

ARBETSUTSKOTT
Gustaf Douglas, ordf., Harry Holmberg, 

Reine Gustafsson, Karl Liliequist, Rolf Theblin.

KANSLICHEF:
Einar Wikberg

Suzanne Dettner upp på ordinarie plats i 
ÖS-kretsen, där hon bl.a. är klubbmästare.

Erland Asplund, gångare av mäster
klass, 65 år.

Åke X:et Erixon, domare i bandy och 
fotboll, 60 år.

Anna Dettner, allt i allo kring Hjortha
gen, 70 år.
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DJURGÅRDENS IF:S KANSLI
Klocktornet, Stadion
114 33 Stockholm
Postgiro: 5 69 16-0
50 53 22-8 (medlemsregistret)
Telefon: 08/21 15 83 - 14 37 95
Tider: Mån - torsdagar: kl. 09.00 - 12.00 ― 
13.00- 16.30.
Fredag: kl. 09.00 - 12.30
Lagerlöf Cissie
Wikberg Einar

Kontaktmän för sektionerna:
Bandy: Knut Uno Törnqvist
Bobsleigh: Kaj Alm
Bordtennis: Rolf Theblin
Bowling: Kaj Alm
Boxning: Harry Holmberg
Brottning: Harry Holmberg
Cykel: Harry Holmberg
Fotboll: Reine Gustafsson, Karl Lilie

quist
Fäktning: Gustaf Douglas, Kaj Alm
Handboll: Suzanne Dettner/Mathiasson 
Konståkning: Karl Liliequist
Ishockey: Sture Danielsson, Rolf Theblin 
Orientering: Suzanne Dettner/Mathiasson 
Slalom: Suzanne Dettner/Mathiasson
Skidor: Sture Danielsson
Squash: Knut Uno Törnqvist

REVISORER:
Curt Berggrén, Torggatan 8, 112 65 Stock

holm, tel. 56 00 80 (24 15 00)
Ingvar Norén, Mössebergsvägen 28, 161 34 

Bromma, tel. 25 71 22.
Sven Jansson, Sätragårdsvägen 69, 127 36 

Skärholmen, tel. (21 10 36 - 21 10 37)
Suppl.: Anna Dettner, Artemisgatan 21,

115 42 Stockholm.
Bernt Gyllenswärd, Murkelvägen 206, 184 

00 Åkersberga, tel. (21 10 36- 21 1037).

SEKTIONSSTYRELSER:
(Med reservation för ändringar, vilka tillkommit 
efter denna tidnings tryckläggning, återges här 
adress- och telefonuppgifter till olika sektions
ledare. Kompletta styrelseuppgifter kan fås på 
kansliet). Inom parentes telefon till arbetet.

BANDY:
Ordf.: Gunnar Dyvik, Lojovägen 13, 181 47 

Lidingö, tel. 08/765 56 03 (08/731 10 00).
Vice ordf.: Göran Dahlin, Rådjurstigen 48, 

191 46 Sollentuna, tel. 08/96 36 56.
Kassör: Leif Fransson. Platåvägen 7, 175 40 

Järfälla, tel. 0758/354 73 (0758/116 25-26).
Sekr: Ingemar Lundqvist, Lummergången 

30, 135 00 Tyresö, tel. 08/742 14 48 (08/22 
58 60).

M.vård: Conny Johansson, Rådjurstigen 2, 
191 46 Sollentuna, tel. 36 65 55 (35 62 22).

Ledam.: Anders Fredh, Ragnagatan 22, 195 
00 Märsta, tel. 0760/186 86
Leif Handling, Rågvägen 4, 145 68 Norsborg, 
tel. 0753/852 59

Postgiro: 35 92 49-0

Ingvar Lindqvist Carl Axel Haglund

BOBSLEIGH:
Ordf.: Ingvar Lindqvist, Valhallavägen 7, 

181 32 Lidingö, tel. 08/765 18 62 (08/765 85 
53).

Sekr.: Peter Jansson, Krongatan 15 B, 750 
02 Uppsala, tel. 018/13 54 30 (08/67 53 49).

Kassör: Bo Andersson, Björnflokeväg 149, 
162 45 Vällingby, tel. 38 79 49

Ledamot: Carl-Erik Eriksson, Kungsberga 
gård, 170 17 Färentuna, tel. 0756/420 56.

Postgiro: 35 59 19 - 2.

BORDTENNIS
Ordf. och kassör: Lennart Strömfelt, 

Harpsundsvägen 79, 124 40 Bandhagen,
tel. 47 15 81 (67 02 00)

Sekr.: Stellan Johansson, Saltvägen 6, 
123 56 Farsta, tel. 94 09 74 (93 00 20)

Tävl.sekr.: Gert Strid, Döbelnsgt. 60, 
4 tr, 113 52 Sthlm, tel. 32 20 38 (22 01 
00)

Instruktör: Nils-Olof Franklin, Berg
sundsgt 7, 117 37 Sthlm, tel. 68 99 13

Postgiro: 50 93 21-6

BOWLING
Ordf.: Lars Boström, Ljungbyplan 23, 163 

73 Spånga, tel. 36 35 14
Sekr.: Per Gustafsson, Traststigen 27, 150 

24 Rönninge, tel. 0753/548 96
Kassör: Nils Göran Hörnestam, Hummelväg 

10, 170 10 Ekerö, tel. 0756/315 89
Vice ordf.: Gösta Ericsson, Persbergsbacken 

63, 123 43 Farsta, tel. 94 60 27
Vice sekr.: Leif Törnestam, Sandalsmakarb. 

9, 126 39 Hägersten
Matr.förv.: Gösta Eriksson, Persbergsbacken

63, 123 43 Farsta, tel. 94 60 27 
SOLNAHALLEN, Solna Centrum 
Sektionens adress se sekreterare. 
Postgiro: 60 95 31-9

BOXNING
Ordf.: Bo Björk, Blecktornsstigen 10 3tr,

116 66 Stockholm, tel. 44 19 98 (22 22 20) 
Sekr.: Henrik Bromfält, Sigtunagatan 8, 113

22 Stockholm, tel. 30 46 17 (77 00 20) 
Kassör: Torsten Almqvist, Sandemarsvägen

17, 122 40 Enskede, tel. 39 25 77
Vice ordf.: Harry Wolf, Kapellgränd 6 A, 

116 21 Stockholm, tel. 40 16 52
Vice sekr.: Hans Forsen, Tempelriddarvägen

15, 127 34 Skärholmen, tel. 97 47 08 
Matr.förv.: Sören Berg c/o Pira, Långselering

3 ltr, 162 29 Vällingby, tel 87 17 35 (18 76 78) 
Klubbmästare: Lars Lundstedt, Sandemarsv.

19, 122 40 Enskede, tel. 48 90 35 (83 05 80) 
Träningslokal: Centralbadet, Drottninggatan

88, tel. 21 39 16 
Mån-ons-fredag 17.00 - 20.00 
Postgiro: 45 35 19-1

BROTTNING
Ordf.: Carl-Axel Haglund, Kirunagatan 38, 

162 25 Vällingby, tel. 38 44 32 (89 04 20)
Sekr.: Bo Hjulström, Sorögatan 107, 163 41 

Spånga, tel. 751 88 02 (751 00 20)
Kassör: Rune Isaksson, Larsbergsv. 14 VI, 

181 37 Lidingö, tel. 767 38 35 (767 39 73)
Ledamot: Kent Sånemyr, Vattenledn.v. 57B, 

126 34 Hägersten, tel. 19 26 65
Träningslokal: Åkeshovshallen, mån, ons e. 

kl. 17.00 pojkar, tis, tors 18-20.00 äldre pojkar, 
tel. 87 20 36, 87 17 67

Postgiro: 19 47 24-1

Berndt 
Banfors

CYKEL
Ordf.: Berndt Banfors, Tidkumes väg 15, 

191 76 Sollentuna, tel. 754 34 19 (743 28 84)
Sekr.: Peter Menzinsky, Odinvägen 9, 182 

61 Djursholm, tel. 755 93 12 (67 90 00) .
Kassör: Rolf Rosenberg, Valhallavägen 16, 

191 44 Sollentuna, tel 35 81 59 (61 25 21)
Ledamöter: Rune Ekholm, Kruthornsvägen 

60 A, 191 53 Sollentuna, tel. 96 16 74 
Eric Bylund, Sigtunagatan 4, 113 22 Stockholm, 
tel. 31 46 49

Tränare: Berthold Helgesson, Oslogatan 29, 
173 31 Spånga, tel. 751 05 68 (37 25 80)

Ungdomsledare: Hans Ekholm, Drevkarls
stigen 3, 191 53 Sollentuna, tel. 96 15 86

Klubblokal: Sibeliusgången 8, 163 25
Spånga, tel. 751 29 28

Postgiro: 555 87-0

FOTBOLL
T.f. Ordf.: Hans Troedsson, Birger Jarlsgatan 

39, 111 45 Stockholm (24 92 95)
Sekr.: Curt Nyberg, Såningsvägen 78, 175 

35 Järfälla, tel. 0758/166 46 (15 10 30)
Kassör: Bengt Lindbergh, Fannydalsplatån 9, 

131 41 Nacka, tel. 716 53 31
Gen.sekr.: Åker Barrling, Linnegatan 90, 

115 23 Stockholm, tel. 63 39 16 (14 37 95)
Ungd.kons.: Peter Carlsson, Birkagatan 15, 

113 36 Stockholm (21 15 83 - 14 37 95)
Kansliet: Margareth Eriksson, Blomster

kungsvägen 134, 162 34 Vällingby, tel. må-fre 
09.00 - 15.30 DIF:s kansli 21 15 83 - 14 37 95

Manager: Gösta Sandberg, Dr Abrahams väg 
118, 161 52 Bromma, tel. 37 96 13 (14 37 95)

Coach: Alan Ball DIF:s kansli (14 37 95)
Matr.förv.: Stig Annerhög, Multrågatan 18, 

162 28 Vällingby, tel. 37 77 53 (34 30 65)
Postgiro: 35 37 30-5

Ungdomsfotbollen:
Telefon 60 61 07 samt 21 15 83 - 14 37 95 
Björn Lindbergh, Blekingegatan 36, 116 56 
Stockholm, tel. 41 98 18 (769 02 39)
Stig Bengtsson, Gyllenstjärnsgatan 17, 115 26 
Stockholm, tel. 67 80 78
Kansli: Peter Carlsson, (21 15 83 - 14 37 95) 
Postgiro: 19 99 39-0

Oscar
Bernadotte

FÄKTNING
Ordf.: Oscar Bernadotte af Wisborg, Frötuna 

Gård, 740 53 Rasbo, tel. 018/36 80 00
Vice ordf.: Ola Virin, Porfyrvägen 13, 161 

32 Bromma, tel. 08/26 57 23 (08/63 50 20)
Sekr. Jens Pettersson, Utansjövägen 9, 122 

47 Enskede, tel. 08/91 39 87
Kassör: Stefan Pahlefors, Fafnervägen 12, 

Box 24, 182 52 Djursholm, tel. 08/755 50 37 
(08/11 30 71)
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Mindre kröken, fin vigör 
Heja Djurgår’n friskt humör!

SYSTEMBOLAGET
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Ledam.: Carl von Essen (lagkapten), Loke
vägen 3, 182 61 Djursholm, tel. 08/755 82 80 
(08/753 03 90)
Lazlo Sellei (juniorledare), Dalbobranten 16, 
123 45 Farsta, tel. 08/64 49 29
Béla Rerrich (fäktmästare), Bällstavägen 205, 
161 52 Bromma, tel. 08/37 05 56 (08/67 14 64) 
Hans Jacobsson, Fornuddsvägen 81, 135 00 
Tyresö, tel. 08/712 05 51
Bengt Lager, Holavedsvägen 21, 181 64 Lidingö, 
tel. 08/766 08 01
Gunnar Friberg, Torstenssonsgatan 5 A, 114 
56 Stockholm, tel. 08/61 72 09 (08/22 50 00)

Fäktsalen, Artemisagatan 17, 115 42 Sthlm. 
Sektionen: Box 390 36, 100 54 Sthlm 39 
Postgiro: 60 43 60-8

HANDBOLL
Ordf.: Lars Troedsson, Källängsv 47, 181 44 

Lidingö, tel. 84 32 34 (63 01 05)
Sekr.: Siw Johansson, Tomtbergav 207, 145 

72 Norsborg, tel. 0753/719 35
Kassör: Hans Thor, Stagvägen 4, 133 00 

Saltsjöbaden, tel. 717 73 77 (763 64 33)
Ledamöter: Bengt Carlsson, Klarabergsv 10B, 

136 66 Handen, tel. 777 24 40 (93 05 00), 
Elisabeth Pettersson, Husabyv 1. ltr, 126 50 
Hägersten, tel. 19 26 16 (15 87 40), Margareta 
Tokics, Backvindeln 73, 126 57 Hägersten, tel. 
46 20 99

Postgiro: 60 03 41-2

Bengt
Broberg

ISHOCKEY
Ordf.: Bengt Broberg, Skogsstigen 4, 130 54 

Dalarö, tel. 0750/600 50 (771 02 00)
Vice ordf. och kontaktman: Hans Swedberg, 

Dejegatan 2, 123 41 Farsta, tel. 64 64 15 (50 
80 50), Postadress: Box 8073, 104 20 Sthlm 8

Sela:.: Mats Dahl, Drottningggatan 77, 111 
60 Stockholm, tel. 21 92 86 (781 80 51)

Kassör: Bernt-Olov Wallgren, Götgatan 4, 
172 30 Sundbyberg, tel. 98 38 99 (97 03 70)

Tränare: Eilert Määttä, Hjortronvägen 4, 
151 49 Södertälje, tel. 0755/118 65 (0755/810 
00)

Lagledare: Lennart Ljungqvist, Tomtbergav. 
110, 145 59 Norsborg, tel. 0753/748 18

Ledamöter: Lars Björn, Grindstuvägen 35, 
161 35 Bromma, tel. 25 36 56 (25 99 65) 
Lars Lindgren, Rökubbsgatan 6, 115 28 Stock
holm, tel. 61 95 53 (34 96 10)

Repr. för u-sekt.: Björn Berg, Vallavägen 43, 
136 41 Handen, tel. 777 32 20 (777 39 37)

Hedersledamot: Ulf Adelsohn, Hornsgatan 
88, 117 21 Stockholm, tel. 84 22 61 (54 05 00)

DIF:s omkl.rum Hovet, tel. 48 34 70
Isstadions exp. tel. 39 27 47
Biljettbeställning Isstadion, tel. 59 55 33
Sektionens postadress: Box 7527, 103 92 

Stockholm
Postgiro: 65 05 84-6

Ungdomsavdelning:
Ordf.: Björn Berg, Vallavägen 43, 136 41 

Handen, tel. 777 32 20 (777 39 37)
Sekr.: Kjell Wilkert, S:a Långgatan 19, 

171 49 Solna, tel. 83 13 04
Kassör: Conny Igelmo, Bohusgatan 49, 

116 67 Stockholm, tel. 40 68 27 (82 02 30)
Ledamöter: Roger Bothen, Sigurd Rings 

gata 14, 126 51 Hägersten, tel. 19 40 00 - 
19 88 00 (23 38 60)

Åke Åström, Skälbyvägen 5, 191 49 Sollentuna, 
tel. 35 07 50 (754 00 10)

Material: Åke Åström, se ovan
Lisbeth Kellerstam, Ålgrytevägen 234, 127 31 
Skärholmen, tel. 88 20 62

Reklam: Kalle Boman, Idholmsvägen 21, 
127 47 Skärholmen, tel. 710 66 37 (60 00 05)

Juniorer: Björn Rylander, Kungsholms
strand 179, 112 48 Stockholm, tel. 54 87 92 
(30 61 48)

Postgiro: 40 05 52-6

Lars-Erik
Löfman

KONSTÅKNING
Ordf.: Lars-Erik Löfman, Svartensgatan 7, 

116 20 Stockholm, tel. 43 51 43
Vice ordf.: Rolf Gadevall, Sångarevägen 17, 

191 47 Sollentuna, tel. 35 11 26
Sekr.: Ulla Seger, Ljusnevägen 55, 121 61 

Johanneshov, tel. 59 35 43
Postadress: Lars-Erik Löfman, c/o B.D.R.

Mäster Samuelsgatan 49, 5 tr, 111 57 Sthlm.
Kassör: Gunvor Janson, Skebokvarnsvägen 

215, 124 35 Bandhagen, tel. 47 72 32
Övriga: Margaretha Alerius, Box 2065, 191 

02 Sollentuna, tel. 35 22 66
Elisabet Bader, Maskrosstigen 1, 125 32 Älvsjö, 
tel. 86 93 86
Lena Fahleson, Mässlingsvägen 10, 170 20 
Kallhäll, tel. 0758/513 72
Helena Oxelgren, Fyrskeppsvägen 33, 121 54 
Johanneshov, tel. 59 11 08

Suppleanter: Sune Dahlström, Herkules
vägen 42, 181 64 Lidingö, tel. 766 10 45

Postgiro: 60 97 05-9

Lars-Erik
Forsberg

ORIENTERING
Ordf.: Lars-Erik Forsberg, Klarabergsv 6A,

136 66 Handen, tel. 777 39 64 (738 33 91)
Sekr.: Bertil Wiström, Båtholmsbacken 2,

127 42 Skärholmen, tel. 710 49 02 
Kassör: Hans Gustafsson, Eklidsgränd 17,

123 46 Farsta, tel. 93 21 90 (23 46 30) 
Postgiro: 35 76 37-8

Karl Harry
Karlsson

SKIDOR
Ordf.: Karl-Harry Karlsson, Utkiksbacken

22, 117 47 Stockholm, tel. 45 68 17 (744 30 
01 -02-03)

Sekr. längd: Ingemar Sundberg, AMU-Center,
Box 43016, 100 72 Stockholm, (744 27 40)

Sekr. backe: Christer Windh, Fjugränd 24,
175 45 Järfälla, tel. 0758/306 24 (0758/133 10)

Kassör: Sune Hall, Johan Enbergsv 1, 171
62 Solna, tel. 27 38 68 (49 89 80) 

Postgiro: 60 64 70-3

Matts
Wassdahl

SLALOM
Ordf.: Matts Wassdahl, Lustigkullavägen 2, 

4tr, 117 45 Sthlm, tel. 744 33 11 (68 01 10)
Sekr.: Ulla Carlsson, Storgatan 12, 4tr. ö.g. 

114 51 Stockholm.
Kassör: Hans Stendahl, Bäckvägen 64, 126 

47 Hägersten, tel. 744 24 34 (84 18 30)
Träningsledare: Jan Sjöstedt, Panelvägen 17, 

122 44 Enskede, tel. 64 44 21 (25 71 16)
Backkommitten: Bert Ackered, Älta Strand

väg 51, 130 12 Älta, tel. 773 21 36
Lars-Erik Pettersson, Domherrestigen 19, 150 
24 Rönninge, tel. 0753/549 86 (24 30 80)

Postgiro: 19 32 64-9

Kjell
Westerberg

SQUASH
Ordf.: Kjell Westerberg, Tornstigen 20 B, 

172 34 Sundbyberg, tel. 29 99 43
Sekr.: Magnus Berg, St Eriksgatan 10, 112 

39 Stockholm, tel. 53 98 49 (13 09 00)
Kassör: Claes Kock, Banergatan 29, 115 22 

Stockholm, tel. 61 73 02
Vice ordf.: Gunnar Balfe, Oslogatan 9, 

Spånga, tel. 752 80 88 (22 35 00)
Vice sekr.: Rolf Karlsson, Hagalundsgatan 

27, 171 51 Solna, tel. 83 39 07 (781 82 32)
Ledamöter: Lotta Edenius, Birger Jarlsgatan 

97, 113 56 Stockholm, tel. 15 67 17 
Cecilia Rydman, Rådmansgatan 25, 114 25 
Stockholm, tel. 11 86 81 (730 03 00)

Suppleanter: Lars Bryngelsson, Observatorie
gatan 12, 113 29 Stockholm, tel. 30 78 34 
Lars Hellström, Döbelsgatan 77, 113 52 Stock
holm, tel. 31 23 43 (744 50 40) 
Postgiro: 19 78 95-6

SEKTIONER I MALPÅSAR

DAMIDROTT
Postgiro: 50 22 11-6

TENNIS
Postgiro: 37 57-2
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CURLING
Postgiro: 40 48 63-3

BASKETBOLL
Postgiro: 33 71-2

VOLLEYBOLL
Postgiro: 33 82-9

SÄLLSKAPET
GAMLA DJURGÅRDARE

Ordf.: Karl Liliequist, Skaldevägen 17, 161
40 Bromma, tel. 25 36 99 (0766/441 53)

Sekr.: Nils-Gunnar Wåhlberg, Vinterbrinks
vägen 31. 133 00 Saltsjöbaden, tel. 717 34 24 
(717 25 00)

Kassör: Bertil Petersson, Siggebovägen 2,
181 33 Lidingö, tel. 08/767 13 03

Ledamöter: Hilding Lövdahl, Grevmagniga
tan 12, III, 114 55 Stockholm, tel. 62 97 04 
(67 98 00)
Anna Dettner (klubbmästare), Artemisgatan 21,
115 42 Stockholm, tel. 62 47 24 (0157/134 32) 

Suppleant: Gunnar Dyvik, Loj ovägen 13,
181 47 Lidingö, tel. 765 56 03 (731 12 24) 

Postgiro: 19 78 95-6

SUPPORTERS CLUB
Ordf.: Sven Öberg, Stockholmsv 60C, 181 

42 Lidingö, tel. 765 46 16
Vice ordf.: Åsa Caris, Kostervägen 18, 181 

35 Lidingö, tel. 69 51 10 (765 25 85)
Kassör: Bertil Petersson, Siggebovägen 2, 

181 33 Lidingö, tel. 767 13 03
Sekr.: Gustaf Rystedt, Döbelnsgt 64, 113 

52 Sthlm, tel. 34 54 00
Sektionens adress: Box 21 111, 100 31 

Stockholm 21
Postgiro: 35 21 20-0

GLÖM INTE
att meddela din nya adress och 
telefon om du bytt bostad (sådant 
händer ju!)
Glöm inte heller personnummer 
och postnummer.
Skriv då ett vykort — eller ring till
Djurgårdens IF
Stadion
114 33 STOCKHOLM
Tel. 14 37 95 ― 21 15 83
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P.S.

Klart med Ronald Åhman
När detta skrives kommer på en löddrig 
springare en depesch av sådant slag, att vi 
tvingas stoppa tryckpressarna. — Nu är 
det klart med Ronald Åhman, säger om
budet från fotbollsstyrelsen. Han har skri
vit på.

— Och klart med Örebro också?
— Inte riktigt, men det ska nog ordna 

sig, hoppas ombudet och uttrycker en

DOM SER ALLT ...
Vi har förmånen av åtminstone två korre
sponderande medarbetare i vår tidskrift, 
vilka gärna hör av sig. Särskilt Kurt 
Hammargren är vaken för nyheter, som 
han snappar upp ute i stora världen. Sär
skilt, när någon skribent eller annan typ 
människa stuckit upp med någon elakhet 
mot Djurgården slår Kurre larm. Annars 
har han uppgifter i det inre av Djurgår
dens fotbollsorganisation och gör verkli
gen skäl för att benämnas en arbetare i 
vingården, en som jobbar i det tysta nere 
i djupet av vår förening.

Det gladde mig att se TV-programmet 
julas, då ”Hagalunds-Kalle” berättade om 
Djurgårdens fotbollsbesök i New York 
1959 och matchen mot Liverpool (2-3), 
varvid Hasse Jeppson och Arne Grunan
der framträdde i bild, berättade Kurre.

ARVFURSTENS PALATS
Så har vi en hälsning från Gösta Dahlberg, 
tidigare fotboll och boxning, nu med i 
Gamla Djurgårdare. Gösta Dahlis skriver 
att han på Arvfurstens palats vid Gustaf 
Adolfs torg lyckats läsa av den förgyllda 
namnskylten högst upp på fasaden och 
funnit dessa rader:

SOPHIA ALBERTINA 
AE DIFICA VIT

Det framgår av ordet DIFica att Djur
gården var med redan då, påpekar Gösta.

(Vår latinska expert på redaktionen 
har översatt texten till att ”Sophia Alber
tina lät bygga ”kåken”.)

Vi tar gärna emot nya liknande rappor
ter om hur Djurgården är med i gamla 
fina sammanhang.

försiktig mening om att affären inte skall 
kosta den halva miljon, som de stora tid
ningsdrakarna antytt.

Ronald Åhman var det många som 
ville ha. Jag valde Djurgården för att ham
na i ett lag med möjligheter att bli med i 
guldstriden, säger Ronald och menar sam
tidigt, att han siktar på proffsfotboll.

Och det gör vi alla.

DIF-JUNIORERNA VANN 
DM-FINAL MOT AIK

I sista stund kommer juniorlagets ishockey
ledare Björn Rylander med andan i hal
sen rusande och hoppas få med ett med
delande om en lycklig tilldragelse ...

Vi klarade av AIK i DM-finalen med 5-
3, och med en tredje plats just nu i den 
allsvenska tabellen, tycker jag att sä
songen börjar se hygglig ut. Mot AIK gick 
det som smort, och våra fem mål stänk
tes in av killar, som även varit uppe och 
hjälpt A-laget i elitserien. Eller känns 
inte namnen Tommy Mörth, Thomas 
Eriksson och Håkan Södergren igen? De 
gjorde tre av målen och för de återståen
de två svarade Björn Carlsson och Rolle 
Nyman.

Säger Björn och delar med sig av äran 
att vi har en stark juniorsida åt tränaren 
Lars-Gunnar Jansson.

OTROLIGA 6-1 MOT AIK
Ishockeyns elitserie hann knappt köra 
igång igen förrän det blev stora smällar: 
Djurgården — AIK 6-1 och Djurgården — 
Modo 4-2.

Särskilt mot AIK smakade anrätt
ningen fågel med storspel av framför allt 
Mats Waltin, Reino Sundberg och Hans 
Särkijärvi. Men mera härom i nästa num
mer.

Det var oroligt ett tag i höstas på våra 
fotbollsfronter. Tommy Berggren och 
Anders Grönhagen var på väg ur landet 
för att skriva på miljonkontrakt. Ja, för 
Tommys del såg det ut att inskränka sig 
till att han skulle stanna halvvägs och bli 
skåning i Malmö FF. Sedan man här dock 
lyckats knipa AIK:s Sanny Åslund för en 
relativt billig penning, var Tommy länge 
utsatt för de kalla utländska proffsögon, 
vilka har så god hjälp av diverse hemma
journalister ...

Omsider inträdde dock det stora lugnet 
hos fotbollsstyrelsen. Hasse Troedsson be
hövde inte längre vädja till fotbollskassör 
Bengt Lindbergh att förbereda en fram
stöt till Sundsvallsbanken om några mil
jonlån.

Både Tommy och Anders lovade stan
na hemma. Anders var över i Mexiko och 
kände sig för en smula. Det blåste ljumma 
oceanvindar där borta, men Anders längta
de i alla fall hem till Djurgårdsbrunns
viken och Stadion och Gärdet och Lilljans
skogen.

Även de andra gossarna fanns kvar när 
Knivsta och Alan Ball tyckte det var dags 
att sparka i gång. Det var åter lugnt på 
Tysta gatan.

Djurgården kommer laddat med guld i 
siktskåran.

DJURGÅRDEN I TOPP på is
hockeysidan på omslaget, där 
självaste Mats Waltin, säsongens 
bärande kraft i vårt kanonlag, 
tagit plats högt i det blå.

Under sig har han en annan 
av Djurgårdens vintriga idrotts
grenar, vår 4-mannabob i våld
sam fart nedför miljonbackarna i 
Italien och Schweiz. Det är Carl-
Erik ”Jätten” Eriksson, kapten 
och pilot i spetsen för det lag 
som blir olympiskt i Lake Placid 
1980.
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