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Pingissektionen lever farligt
Av BO NETZ

Djurgårdens bordtennis ligger il
la till. När detta läses kan sek
tionslaget vara degraderat till 
division tre.
Bordtennissektionen är idag en av Djurgår
dens småsektioner. Den 40-åriga sektionen 
har genomgått flera storhetstider. I TV:s 
”Här är ditt liv” med Bengt Grive intog 
Djurgården en huvudroll. I tidigare num
mer av ”Djurgårdaren” har Björne Mell
ström intervjuats. Idag är verksamheten 
betydligt längre från de stora rubrikerna 
och det är över tio år sedan sektionen fanns 
med i högsta serien.

Den 9-10 januari var representationsla
get på seriespel i Kiruna. I division 2 norra 
spelas seriesystemet i form av ”samman
drag”, vilket innebär att samtliga lag sam
las och spelar tre eller fyra matcher under 
ett veckoslut. Det minskar antalet resor för 
alla parter. Varje lag består av fyra spela
re. Varje spelare spelar tre singelmatcher 
och en dubbelmatch. Vinner gör det lag 
som först kommit upp i 8 segrar. Det kan 
också sluta oavgjort, 7-7.

Men så lyckligt slutade det inte när Djur
gården reste till Kiruna för spel 1 i ”sam
mandraget” i ett mycket viktigt skede av 
serien. Det var det tredje av fyra samman
drag. Djurgården åkte upp med fyra spela
re, Mats Bäckström, Niklas Ferb, Tomas 
Karlsson och övertecknad.

Knepigt läge
Läget inför matchstarten var att Urnan 

från Gävle var lika suveräna i toppen som 
Norrtull var i botten, med 14 respektive 0 
poäng. Övriga sex lag var samlade och 
hade att slåss om resterande placeringar, i 
synnerhet om att slippa följa Norrtull till 
div 3. Djurgården låg med sina sju poäng 
på en 5:e plats, efter Falun och Sandåkern 
(Umeå) på sex poäng.

DIF inledde med en match mot ständige 
serierivalen Borlänge. 0-3 underläge vän
des till 3-3, men därefter gick inte bollarna 
DIF:s väg. Efter någon timmes spel kunde 
slutresultatet 3-8 fastställas.

Därefter intogs ”Spagetti Carbonara” 
på serveringen intill sporthallen innan det 
var dags att ”sopa bordet” med Falun. 
Förväntningarna (DIF vann senast med 
8-4) infriades dock inte. Falun krossade oss 

med 8-3. Endast Tomas, som vann sina 
båda singlar, får godkänt.

Kvällen bestod av umgänge med övriga 
lags spelare, över en plankstek och Ramlö
sa i hotellrestaurangen.

Rysare
Söndagens match mot hemmalaget Keb

ne utvecklade sig till en riktig rysare. Båda 
lagen följdes åt och vann varannan match. 
3-3 blev 4-4 och 5-5. Därefter förlorade 
DIF två singlar och läget såg minst sagt 
tråkigt ut. Hoppet tändes dock igen när 
övertecknad lyckades utjämna till 6-7. I den 
allra sista matchen spelade Niklas mot elit
spelaren Roger Englund. Efter fint spel och 
rafflande bollar vann Niklas med 21-19 i 
avgörande set. Därmed var en viktig poäng 
säkrad. Niklas tog för övrigt alla sina tre 
singlar i matchen.

Det nya tabelläget ser nu mörkare ut än 
innan sammandraget. DIF, Falun och San
dåkern har åtta poäng. Ett av dessa lag 
kommer att följa Norrtull till div 3.

I seriens sista sammandrag i Gävle i slu
tet av februari ska vi försöka se till att det 
inte blir vi!

• FULL 
FART. To
mas Karls
son och 
Nicklas Ferb 
tränar. Mats 
Bäckström, 
Niklas Ferb, 
Tomas 
Karlsson och 
Bo Netz.
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Topproffs 
tränade

DIF-Lasse 
på Kuba

Av JANNE BENGTSSON

Solen gassar över idrottsstadion 
i Pinar del Rio. Februari på Kuba 
innebär temperaturer på uppe
mot 25 grader — i skuggan. En 
ensam löpare plågar sig på ba
nan, varv efter varv.

Löparen är egentligen boxare, djurgår
dare och flerfaldig svensk mästare. Lasse 
Myrberg tillbringade februari månad med 
att uppfylla en gammal dröm - att få träna 
boxning i boxningens högborg, Kuba.

I förra numret rapporterade vi om hur 
det gick till när Lasse fick den unika chan
sen. Men givetvis nöjer vi oss inte med 
det. Djurgårdaren tom besökte Lasse på 
träningslägret i Pinar del Rio, 17 mil från 
huvudstaden Havanna.

Berätta, Lasse!
- Ja, träningslokalerna ser inte ut som 

i Sverige, det är mer slitet och så. Men jag 
fick ganska snabbt lära mig att träningen 
och kunnandet inte sitter i lokalerna, utan 
beror på andra saker.

Rak höger
Det första Lasse fick lära sig var att slå 

en rak höger...
— Då blev jag konfunderad, berättar 

han. Rak höger är ju elementärt i box
ningen och jag har ju i alla fall slagit en och 
annan knockout i min karriär. Men min 
tränare lyckades lägga in mer i högern än 
vad jag haft tidigare, på ett sätt som jag 
inte ens tänkt på. Jag har aldrig tidigare 
slagit en sådan höger.

Hemligheten är en...nja, det skall vi inte 
avslöja så här före SM och OS.

Lasse fick en mycket kvalificerad träna
re. Juan Fernandez, också kallad ”El Mori
to” (det lilla berget) är chefstränare i Pinar 
del Rio-provinsen, allmänt ansedd som

• EN SLITEN RING men två fräscha boxningshaubiteer. Lasse Myrberg och 
tränaren Juan Fernandez, ”El Morito” (det lilla berget), i Pinar del Rios box
ningscentrum. Träningsveckorna på Kuba blev en enorm upplevelse och inspi
ration för djurgårdsboxaren, den förste som fått chansen att träna på den kari
biska ön. foto: janne bengtsson

boxningens vagga och starkaste fäste på 
Kuba. ”El Morito” boxade sju år som pro
fessionell — han med 122 matcher/120 seg
rar - innan han återvände till Kuba 1961, 
två år efter revolutionen. Han blev omedel
bart anställd som tränare och tog sig an 
Lasse med liv och lust.

- Vi förstod inte varandras språk, men 
snackade ändå. Vi brukade tillbringa kväl
larna på mitt hotellrum med pariören och 
träningsschemat i handen, skrattar Lasse. 
Det var inga problem att få tiden att gå.

Två gånger
Lasse tränade två gånger om dagen. 

Först tidigt på morgonen, löpträning i in
tervaller, styrka mm, och sedan på efter
middagen, sparring och teknikträning.

- Kubanerna använder väldigt enkla 
medel för att nå så stora framgångar, säger 
Lasse som bla fick sparra (träningsboxa) 
mot kubaner i skiktet precis under värld
stoppen:

— Nog skulle de räckt till för att bli 
svenska mästare åtminstone, skrattar han.

Läste Granma
Mellan träningarna vilade Lasse på rum

met, försökte stava sig igenom den kubans
ka dagstidningen ”Granma” (döpt efter 
den båt med vilken Fidel Castro, Che Gue
vera m fl kom till Kuba från Mexico för 
att starta revolutionen 1956) eller slappade 
vid poolen.

Det blev, sammantaget, några hellycka
de veckor, faktiskt så lyckade att Lasse 
bestämde sig för att stanna en vecka extra.

— Inga problem, svarade kubanerna, det 
ordnar vi.

Nu återstår det bara att se om Lasse kan 
ordna SM- och OS-medaljer åt sig själv och 
Djurgården, som ett tack och belöning för 
hårdkörningen på Kuba.

Och gissa om han i så fall sänder en tack
samhetens tanke tillbaka till den karibiska 
ön och till ”El Morito”.
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• Jonny Månsson gjorde en 
praktmatch i finalen och blev 
Stockholmsmästare i 74-kilos
klassen.

Brottarna bäst
i Stockholm

______________ Av BENGT FRIDH______________  

Inte full pott men bra nära blev det 
för DIF i Distriktsmästerskapen i 
brottning i Stockholm.

Nio man ställde upp, sex tog medalj fördelat 
på fyra guld och två silver.

Alla Månssonbröderna, Jimmy, Jerry och Jon
ny, fick ställa sig överst på prispallen. Speciellt 
Jonny Månsson gjorde en praktmatch när han i 
finalen för 74 kilos juniorer besegrade flerfaldige 
svenske ungdoms- och juniormästaren Magnus 
Axelsson, Spårvägen, med 5—2. Det blev Jonnys 
tredje raka DM.

Richard Fridh tog sitt tredje raka junior-DM i 
90 kilosklassen.

Magnus Holmsten och Kenneth Itkonen brotta
des bra i 68- resp. + 90 kg (juniorer), vilket resul
terade i silvermedaljer.

Djurgården blev totalt bästa klubb i DM och 
det var tolv år sedan sist det hände. Nu toppade 
DIF före bl a Spårvägen, Aten och Väsby.
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Bandyilska över isbrist
— Ge oss konstis, annars dör ban
dyn.

Nu ryter Djurgårdens bandybas 
Bert Niska mt politikerna i Åkers
berga.

Djurgårdens bandy har den stör
sta ungdomsverksamheten i hela di
striktet och Stockholm är — tro det 
eller ej — Sveriges största bandydi
strikt.

- I i början av sjuttiotalet hade 
vi flera milda vintrar i rad. Då upp
hörde nästan bandyspelet helt, be
rättar Bert Niska. Så får det inte bli 
igen.

I Stockholm finns idag bara fyra 
konstfrusna planer, men Bert Niska 
anser att en femte bör anläggas i 
Österåker där djurgårdsbandyn hu
serar. Men kommunalpolitikerna är 
njugga med anslagen till bandyn.

Konståkarna söker sponsor
Av BERT JANSSON

Djurgårdens konståkning 
satsar på utbyte med Sovjet, 
både på tränar- och åkarsi
dan. Det är en av ingredien
serna i den ”nysatsning” 
som sektionen nu gör.
Sektionen, som fått delvis ny styrel
se, planerar en storsatsning och för 
att ordna resurser används nu ljus 
och lykta för att få fram en sponsor, 
villig att satsa det som behövs.

Två duktiga tränare, Jane Berg
will med steg 4-kurs plus påbyggnad 
samt internationella tävlingsledar

meriter och Ann-Britt Wallin, ruti
nerad och med studier i både USA 
och Kanada, skall sörja för att sek
tionens talanger kan utvecklas.

Kontakt har också tagits med elit
tränaren i fysik Leif Jansson. Jans
son hjälper flera olika idrottsför
bund med den fysiska, tekniska och 
mentala träningen och skall nu också 
hjälpa DIF-konståkningen att få 
fram bättre träningsmetoder.

Men den ekonomiska biten är allt
så den allt överskuggande för sektio
nen. Intresserade företag kan ta 
kontakt med Bert Jansson i sektions
styrelsen. Telefon dagtid 08-730 73 
37, kvällstid 08-730 38 93.





Segerår för bowlartjejerna
Av KAJ ALM

Höstsäsongen blev en enda 
lång triumf för Djurgårdens 
bowlingdamer. Elva höst
matcher i div III slutade med 
elva segrar.

Imponerande!
Flera fina slagningar noterades, bl a 

av Henny Grandér som gjorde 814 i 
matchen mot BK Fram i Kungsholms
hallen. Resultatet gjordes trots att Hen
ny plågades av ett trasigt finger.

— Det finns, säger bowlingtjejerna i 
sann laganda, flera anledningar till att 
det gått så bra. Inte minst att Lennart 
Högberg kommit tillbaka som lagleda
re, men främst att laget förstärkts med 
flera unga och duktiga tjejer.

När nr 1/88 av Djurgårdaren nu är 
ute, återstår tre hemmamatcher i Vår
byhallen för djurgårdstjejerna, som na
turligtvis gärna ser att andra djurgårda
re kommer ner för att heja fram dem.

Sämre för herrarna
Vårbyhallen ligger på Bäckgårdsvä

gen 47 och datum och tidpunkt för 
matcherna är som följer: 12 mars 
(13.00), 19 mars (15.40) och 10 april 
(14.20).

För herrarna, i div I norra Svealand, 
har säsongen så långt gått sämre. Året 
får betraktas som ett mellanår. I regel 
klara hemmasegrar har varvats med 
knappa bortasegrar. Bakom dessa siff
ror döljer sig emellertid förluster med 
mellan nio till trettio pinnar trots slag
ningar runt 6350. En liten gnutta flax 
eller skärpning skulle ha inneburit ett 
helt annat utgångsläge inför vårsäsong
en.

Osäker situation
Pelle Gustafsson, nybliven 300-man, 

konstaterar
- Vi spelar bra och når höga siffror 

och på lång sikt måste detta ge resultat 
även i tabellen. Än återstår några 
matcher och mycket kan hända.

En black om foten har den osäkra 
ekonomiska situationen varit. Bowling
en har nämligen en av de allra högsta 
sektionsavgifterna inom föreningen, 
1 500 kronor per spelår jämte 30 kronor 
i matchavgift.

Till detta kommer individuellt trä
nande (ett måste) á åtta kronor serien.

- Vi hoppas att få en sundare ord
ning på den detaljen och det tillsam
mans med en under hösten inledd ung
domssatsning bör på sikt ge resultat som 
för oss upp i elitserien.

• DET FRAMGÅNGSRIKA DIF-LAGET. Nu luktar det uppflyttning 
för tjejerna som fortsatt att vinna under våren. Övre raden fr.v: Nomi 
Svedlund, Astrid Czora, Ingrid Lauren, Pirjo Boner, Mimmi Svedlund 
och Britt-Marie Pettersson. Sittande: Petra Zetterberg, Anita Svedlund, 
Anne Jacobsson, Helena Petersjö, Annika Åkerstedt. Längst fram: 
Monica Berg. Saknas på bilden gör Henny Grender, Laine Ramqvist, 
Anne Palm och Margareta Granqvist.

Men även om säsongen inte flutit 
helt bra för herrlaget som helhet, så har 
i alla fall Lars Bergman något att se till
baka på.

Drömgräns
Den sjunde november, i seriematch

en mot Puls i Avesta, nådde Lars Berg
man alla bowlares drömgräns: 300 po
äng. Det betyder tolv ”strajkar” (alla 
käglorna med första klotet) i rad i sam
ma serie.

En perfekt serie, således.
— Det började pirra i magen redan 

vid sjätte slaget, säger Bergman. Och 
hur det var de två sista slagen skall vi 
bara inte tala om.

Men matchen, mot Puls, förlorade 
Djurgården trots Bergmans fantomse
rie, med futtiga elva käglor, 5984-5973.

Tilläggas kan att antalet bowlare som 
når 300 under tävling kan mätas i pro
mille av hela antalet utövare av sporten.

Rohlén i km
Allt sedan sektionens bildande 1919 

har årligen hållits klubbmästerskap. På 
Fenixpalatsets Kägelsalong erövrade 
DIF:s bowlare den 7 maj 1921 med 
22 807 poäng (måste ha varit bowling
ens maraton) den vackra Konkurrens
pokalen.

Silverbucklan sattes sedan upp som 
ständigt vandringspris i Djurgårdens 

bowlingmästerskap. Som första inneha
vare finns ingraverat H Lundberg år 
1920. 1921 slog A Jonsson till och lade 
beslag på KM-titeln. Många legendaris
ka bowlarnamn återfinns på bucklan, 
världsmästaren Erik ”Munko” Lind
bergh, Kjell Anjou, Berra Johansson 
och John Ek. Mellan åren 1959 till 1984 
återfinns Gösta Ericson inte mindre än 
fyra gånger.

1987 års KM avgjordes i oktober i 
Lidingöhallen. Kennath af Rohlén rivst
artade med 260 poäng och höll sedan 
hela distansen hem. I sista serien spurta
de Peter Alm starkt (197) och slutade 
på sammanlagt 986. Det räckte till en 
andra plats efter Kennet af Rohlén 
(989) men före Tomas Ögren (968).

De fem första: 1) Kenneth af Rohlén 
989, 2) Peter Alm 986, 3) Tomas Ögren 
968, 4) Kalle Illerstål 956, 5) Yngve 
Ohlsson 953.

Bland damerna öppnade Henny 
Grandér med finfina 222 poäng. Anita 
Svedlund och Eva Bergman följde på 
187 respektive 184 poäng. Henny höll 
sin ledning tom tredje serien men med 
goda 190 poäng i fjärde serien belades 
första platsen Astrid Szora, som höll i 
mål. Astrid segrade på 882 poäng följd 
av Eva 829 och Helena Petersjö 779.

De fem första: 1) Astrid Czora 882, 
2) Henny Grandér 862,3) Eva Bergman 
829, 4) Helena Petersjö 779, 5) Anita 
Svedlund 776.
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• FULL KONTROLL ÖVER 
bollen. Steve Galloway, från 
Crystal Palace i London och se
nast från norrländska Teg, är en 
riktig målspruta, en välkommen 
förstärkning i Djurgårdsanfallet 
inför den allsvenska comebac
ken. FOTO: MARTIN MATTSSON/VK

INFÖR FOTBOLLSÅRET

Steve från London en av de nya
Av DAN SVANELL

Inte mindre än sex nya spelare 
finns med i den A-lagstrupp som 
Djurgårdens fotbollstränare 
Tommy Söderberg har att arbeta 
med under året.

— Målsättningen är att vara 
kvar i allsvenskan när säsongen 
färdigspelats i höst, säger vice 
fotbollsbasen Mats Aronsson, 
som tillsammans med styrelse
medlemmen Ronald Åman an
svarat för spelarrekryteringen i 
vinter.
Av de sex nya A-lagsspelarna kommer fyra 
helt utifrån, försvararen Jonas Claesson 
från Nyköping, mittfältaren Jens Fjell
ström från Umeålaget Gimonäs. Därifrån 
kommer för övrigt också Djurgårdens nye 
lagledare Göran Aral.

En annan norrlandsspelare är engels
mannen Steve Galloway, med förflutet i 

Crystal Palace, men som nu närmast kom
mer från Umeåklubben IK Teg. Galloway 
är urtypen för en toppforward.

Det femte nyförvärvet kommer från Gi
mo och är toppforward även han - Tho
mas Johansson.

Förflutet i DIF
De två nya spelarna i A-laget, som har 

ett förflutet i DIF sedan tidigare, är mitt
backen Lars Lundborg, som återkommit 
från Tyresö FF där han spelat i tre säsong
er samt backen Kenneth Bergkvist, som 
flyttats upp från juniorlaget.

För att ersätta Christer Larsson, som i 
sista stund valde att stanna i Elfsborg i två
an, kommer fotbollsledningen nu att ta 
fram ett nytt namn. Det är inte omöjligt 
att det namnet hittas i England.

Ur truppen försvinner Sören Börjesson, 
Thomas Sunesson, Swante Mjörne, Stefan 
Hermansson, Kjell Granquist, Roger Cass
lind, Kimmo Rohlin och Johan Hansson 
som på grund av en efterhängsen skada tar 
nya tag i juniorlaget den kommande sä
songen.

Totalt 21 spelare kommer att finnas med 
då Tommy Söderberg och hans nye trä
ningsassistent Benny Persson drillar A-
truppen på träningarna framöver. Lagleda
re är Göran Aral och B-lagledare Kjell 
Lundqvist.

21 i truppen
Djurgårdens fotbollstrupp ser ut så här 

1988:
• Målvakter: Joakim Sjöström och Anders 
Almgren.
• Försvarsspelare: Glenn Schiller, Stephan 
Kullberg, Vito Knezevic, Leif Nilsson, 
Patrik Eklöf, Peter Lundberg, Lars Lund
borg, Jonas Claesson och Kenneth Berg
kvist.
• Mittfältare: Peter Mörk, Stefan Rehn, 
Krister Nordin, Lars Åstrand och Jens 
Fjellström.
• Forwards: Steve Galloway, Thomas Jo
hansson, Peter Skoog och Glenn Myrthill.
• Tränare: Tommy Söderberg.
• Assisterande tränare: Benny Persson.
• Lagledare: Göran Aral.
• B-lagledare: Kjell Lundkvist.
• Administratör och ”fixare”: Mats Jans
son.
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• HELA GÄNGET SAMLAT UTANFÖR WEMBLEY STADIUM. Nu återstår det bara att Olle Nordin tar ut hela 
Djurgården till VM-kvalet mot England. Djurgårdsgänget har ju rutin... På båten hem sitter Krister Nordin, Peter Mörk 
Putte Eklöf och Kenneth Bergkvist. Och ovan till höger: Artikelförfattaren Leif Nilsson själv, tänkandes ”vad har jag 
nu ställt till med..’.
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Nu gör Aronsson comeback
AV DAN SVANELL

Mats Aronsson, allsvensk 
skyttekung 1977 och toppfor
ward i Djurgården 1981-82, 
har gjort comeback i förening
en.

På årsmötet valdes Mats till 
fotbollsstyrelsens nye vice ord
förande med ansvar för bland 
annat spelarförstärkningar.

- Jag hoppas kunna tillföra 
styrelsen spelarens erfarenhet 
och synsätt på den sportsliga 
biten, säger den nye DIF-
ledaren i en kommentar till 
Djurgårdaren.

Mats Aronsson, som under de tre 
senaste åren varit ordförande för de 
svenska fotbollsspelarnas intresseorga
nisation, är civilt försäljningschef på 
försäkringsbolaget Trygg-Hansa i Sund
byberg.

Där samarbetar han med en annan 
DIF-ledare, sektionens kassör Lars 
Hedström.

Hur ser Din aktiva karriär ut?
- Jag spelade i Vankiva, ett division 

5-lag utanför Hässleholm framtill jag 
fyllde 22 år. Då värvades jag till div 
2-klubben Hässleholms IF. Där spelade 
jag ihop med bland andra Lennart 
”Lie” Larsson och Mats Nordgren, som 
senare spelade allsvenskt i Halmstad 
respektive Öster.
- Hösten 1976 blev jag så uppvaktad 

av allsvenska Landskrona Bois, som jag 
debuterade för säsongen 1977. Debut

• MATS ARONSSON som 
han såg ut då — och som han 
fortfarande ser ut, fast lite mer 
polerad.

året i allsvenskan gick bra. Jag vann 
skytteligan det året, berättar Mats.

Djurgården sedan 1981
När kom Du till Djurgården?
- Det var 1981. Jag spelade i fören

ingen två år. Första året var i allsvens
kan, men andra året var i div 2.

Lade Du av därefter?
-Nej! 1983 flyttade jag tillbaka till 

Skåne. Under åren där spelade jag för 
Höganäs i div 3 och div 4. När jag åter
kom till Stockholm spelade jag för Boo 
FF framtill i höstas.

Fortsätter Du även i år?
- Det får jag se. Det beror på. Men jag 
håller nog igång genom att vara med 
på träningarna. Sedan får vi se hur det 
blir med spel i A-laget, säger Mats 
Aronsson.

Under 1985 var Mats adjungerad i 
fotbollsstyrelsen en tid. Men det var 
först i och med årsmötet i höstas som 
han återkom på allvar till Djurgårdens 
IF, som han följt med stort intresse allt
sedan den tvååriga spelarjouren i början 
av 80-talet.

- Jag hoppas kunna förstärka det 
sportsliga kunnandet i styrelsen genom 
mitt engagemang. Det viktiga är att vi 
i styrelsen drar upp riktlinjerna för hur 
klubben ska arbeta. Vi ska ge tränaren 
de förutsättningarna han behöver för 
att lyckas med klubbens målsättning.

Vad är då målsättningen?
- Att inte ramla ur allsvenskan. Jag 

tror också att vi har fog för den målsätt
ningen. Hittills har det gått efter de rikt
linjerna vi drog upp tidigare. På sikt 
handlar det om att skapa det ”nya” 
Djurgården. Vi ska bli det självklara 
alternativet för unga lovande spelare i 
Stockholmstrakten. Det är på det sättet 
som vi ska klara av rekryteringen av nya 
spelare.

- En stockholmsspelare ska inte be
höva flytta till Göteborg för att bli en 
bra fotbollsspelare. Genom mitt enga
gemang i DIF:s fotbollssektion hoppas 
jag bidra till den stabilitet föreningen 
så väl behöver, avslutar Mats Aronsson.

FOTNOT: Förutom Mats Aronsson invaldes 
Jan Lilja och Lars Hedström, som nya leda
möter i fotbollsstyrelsen. Ronald Åman sitter 
kvar sedan tidigare. Ordförande är Bosse 
Andersson. Adjungerade är Pelle Kostchack, 
som ansvarar för reklam och PR, samt Mats 
Jansson, fotbollskansliets administratör, som 
är styrelsens sekreterare. Föreningens kansli
chef Rolf Rosenberg är med i styrelsen som 
överstyrelsens representant.

Vi har fått ny postadress:

Djurgårdens Idrottsförening
Box 260 62, 100 41 Stockholm
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Så värvar Djurgår’n - numera
Av DAN SVANELL

Det var Djurgårdens IF:s ”dåliga 
ekonomi” som tvingade fram ett 
nytt synsätt då det gäller att vär
va nya fotbollsspelare.

Så förklarar Ronald Åman, 
styrelseledamot i Djurgårdens 
fotboll och en av dem som ansva
rat för årets värvningar till A-
laget, den nya värvarmodell som 
Djurgården byggt upp.
— Föreningens ”dåliga” ekonomi hjälpte 
oss att försöka hitta nya lösningar på rekry
teringssidan. Det var uteslutet att som inför 
den allsvenska comebacken 1986 gå ut och 
köpa flera etablerade spelare, säger Ro
nald Åman till Djurgårdaren.

I stället bildades en intern arbetsgrupp 
med Ronald Åman, Olle Hellström, Mats 
Janson, Tommy Söderberg, Benny Persson 
och Gösta ”Knivsta” Sandberg. De knöt 
till sig en grupp ”spioner”.

- Dessa ”spioner” hade som uppgift att 
kartlägga sitt respektive område på talang
er, som de trodde kunde vara något för 
DIF:s framtida fotbollslag.

- När de larmat oss fortsatte vi gransk
ningen av de aktuella spelarna. Någon ur 
den interna gruppen reste till den aktuelle 
spelaren för att se honom i matchsituation, 
berättar Rolle.

Sociala sidan
Men inte bara det sportsliga har varit 

avgörande för Djurgårdens värvargäng då 
de skaffat nya spelare till tränare Söder
berg inför årets allsvenska säsong.

- Det har varit minst lika viktigt att se 
spelarens sociala sida. Vilken människotyp 
han är. Hans framtidsplaner osv. Vi har 
därför lagt stor vikt vid att de nya spelarna 
har ett bra utgångsläge även utanför pla
nen.

Av naturliga skäl vill Ronald Åman inte 
avslöja namnen på dessa ”spioner”. Men 
att det handlar om fotbollskunnigt folk, 
förstår vi.

- Dessutom är de killar med ett stort 
”djurgårdshjärta”, säger Ronald.

Kartläggning
Sammanlagt har Ronald Åman och Co 

inför årets säsong kartlagt ett 30-tal spela
re. Endast fyra fick kontrakt det här året.

- Men vi kommer att fylla på den här 
listan vartefter. Många är intressanta för 
oss först om ett år, kanske två.

Av de fyra spelare som kommit utifrån 
till årets upplaga av Djurgården är fyra ett 
klart resultat av dessa ”spioners” arbete. 
Jens Fjellström och Steve Galloway, div 
2-spelare från umeåklubbarna Teg och 
Gimonäs. Thomas Johansson, också han 
div 2-spelare, men från uppländska Gimo.

Det fjärde nytillskottet heter Jonas Cla
esson och kommer från Nyköpings BIS.

Inget förbud
- Vi tror på det här sättet att arbeta. 

Även ishockeyn rekryterar ju spelare på 
samma sätt. Jag är övertygad om att detta 
är det riktiga sättet att förnya ett lag. I läng
den blir det alldeles för dyrt att enbart 
köpa redan färdiga spelare.

— Visserligen måste även vi göra det 
ibland. Det här innebär naturligtvis inget 
”förbud” mot att köpa etablerade allsvens
ka killar. Men huvuddelen av de nya ska 
rekryteras ur de egna leden eller på ett 
betydligt tidigare stadium i sin karriär.

- Spelare som kommer till Djurgården 
ska ha sina bästa år framför sig. Inte bakom 
sig, säger den f d aktive spelaren i djurgår
dens IF och fotbollslandslaget, Ronald 
Åman, som numera är en av dem som ska 
se till att Djurgården blir ett etablerat fot
bollslag i allsvenskan.

JÄRNVÄGSRESTURANGEN
ÖSTRA STATION

Grundad 1935

Vällagad husmanskost 
Lunch och Middag 

á la carte

Smörgåsar 
Kaffe - ÖI - Vin 
Humana priser

Öppet alla dagar kl 8 - 22 Tel. 08-31 60 14
T-banestation Tekniska Högskolan
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• MÅLSPOTTAREN
Teddy Sheringham på sin 

barndoms jaktmarker, 
Millwalls arena ”The Den” 
i utkanten av London. Ted

dy är firad målkung på 
”The Den” men minns väl 

sin svenska tid, och blir 
ännu mer påmind om den 

när han drar på sig Måltips
tröjan. foto: janne bengtsson

DE GAMLA DJURGÅRDARNA

• EN HÄLSNING från 
Ted. ”Bästa hälsningar 
till Djuurgården i högsta 
divisionen. Försök stan
na där lite längre den här 
gången. Lycka till. ”. Bil
den: Klart för allsvens
kan förra gången. Teddy 
på väg att ge Glenn Myrt
hil en jättekram.
Foto: JACK MIKRUT

Ted gör mål för nya blåränder
Av JANNE BENGTSSON

- Hälsa Djurgården. Visst 
tänker jag på er ibland.

Ex-djurgårdaren Ted She
ringham är fortfarande blåran
dig, men nu som firad målkung 
i sin hemmaklubb Millwall i 
södra London.

Publiken på ”The Den” jublar när Ted 
visar sig på planen. Hans mål är att föra 
Millwall upp i den första divisionen, till 
matcher mot Liverpool, Nottingham, Ar
senal, Manchester United och de andra 
storheterna.

Det blir i så fall första gången för Mill
wall. Laget har aldrig tidigare spelat i 
ettan.

Ted fyller 22 år den 12 april. Ungefär 
då vet vi också om han lyckats ta Millwall 
till ettan.

Millwall, med smeknamnet ”The 
Lions” (lejonen) är laget från Londons 
hamnkvarter, och Teddys hjärtesak för 
närvarande. Men det finns en plats i Ted
dys hjärta också för Djurgården. Och den 
blårandiga dressen har han alltså inte lagt 
av - Millwall spelar också i blårandigt, 
om än lite mer diskreta blå färger.

- Jodå, jag minns Djurgården mycket 
väl, fattas bara annat, jag var ju med och 
spelade upp klubben i högsta divisionen. 
Och jag trivdes väldigt bra, det är alldeles 

sant, lovar Ted när han tar emot Djurgår
daren i spelarrummet på ”The Den”.

Märkta kvarter
Millwalls stadion ligger i slutet av Cold 

Blow Lane (ung. Snålblåstgatan). Det är 
slitna kvarter, märkta av arbetslösheten 
som är mycket hög i områden som detta. 
Stadion är blåmålad, men området rött.

Det var härifrån Teddy (eller Edward) 
som han egentligen heter kom när han 
blott 19 år gammal - det var 1985 - vär
vades till Djurgårdens div. II-lag. Ett på 
sina håll utskrattat köp, på andra håll bara 
starkt kritiserat.

Men Teddy visade snabbt vem han var 
och vad han kunde. Han höll sig alltid 
framme, gjorde många mål och uppfatta
des som en exemplarisk lagkamrat.

- ...(förläget skratt)...ja, men jag tyckte 
nog att hela laget var ett härligt gäng, säger 
Ted. Jag bodde hemma hos Leif Nilsson 
första tiden och det var jätteskoj. I klub
ben var stämningen också på topp.

Artisten Rehn
• Någon särskild spelare du minns?

- Stefan Rehn och Glenn Myrthil. Ste
fan för att han var en så fantastisk fot
bollsspelare, Glenn för att han och jag 
spelade bra ihop. Men jag minns dem alla, 
skriv det.

Om Stefan Rehn har Ted f ö mer att 
säga:

- Jag tror att om någon svensk spelare 
skulle passa i vår liga så skulle det vara 

Stefan Rehn. Artister behövs överallt, och 
jag har sällan sett en spelare som kombi
nerat det med ett hårt jobb överallt på 
plan.

Ted beskriver skillnaden mellan eng
elsk och svensk fotboll så här:

- Tempot skiljer. I England är det full 
fart framåt direkt, i Sverige spelar ni lite 
mer omständligt. Men det är svårare att 
vara spelare här, konkurrensen är betyd
ligt tuffare. Vi är ju proffs och betalas för 
att spela som vi blir tillsagda.

Millwall valde rätt
Ted borde veta. Han var en i en trio lär

lingar som en gång fick kontrakt med 
Millwall. Ursprungligen försökte nio 
skaffa sig kontrakt genom att skura toalet
ter, putsa skor och bära trunkar, allt för 
att få träna med laget. Och Millwall, lik
som Djurgården, valde rätt när de satsade 
på unge Ted. Idag ligger hans Millwall i 
”vinnarhålet” för avancemang till divi
sion ett. Tillsammans med Tony Cascari
no (från Gillingham i år) toppar Ted 
Millwalls interna skytteliga.

Framåt våren vet vi hur det gick för ”le
jonen från the Den”.

Men gratulera Ted kan vi ändå göra re
dan nu:

I april får Ted och flickvännen sitt förs
ta barn.

Grattis till en fin djurgårdskamrat - en 
spelare som många gärna skulle se i den 
svenska varianten av den blårandiga dres
sen en gång till.
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Juniorstege
Bodafors kommer även i år att premiera duktiga juniorer. 
En jury av tränare för Djurgårdens, AIKs och Hammar
bys juniortränare kommer fyra gånger den här säsongen 
att utse Stockholms mest lovande juniorspelare. Den som 
utses får på Hovet mottaga en stege från Bodafors.



Nu står ”Ärtan” 
i full blom(sten)

Av RALF GUSTAVSSON

- Arto Blomstens sista period är 
nog den bästa jag sett någon back 
prestera i Djurgårdens tröja på 
Hovet när jag stått i båset.

Dessa berömmande ord ut
trycktes av Djurgårdstränaren 
Ingvar ”Putte” Carlsson efter Ar
tos insatser mot MoDo i slutet 
av november förra året. Och in
satsen mot MoDo var ingen en
gångsföreteelse.

Från en relativt anonym tillvaro i skym
undan under ett antal år har Arto denna 
säsong på allvar klivit fram i rampljuset. 
Medan andra blommor brukar slå ut först 
på våren har 22-årige ”Blomman” stått i 
full blomning sedan tidigt i höstas. Och 
Arto skrinnar på i hockeydamaskerna.

Mest kallas dock ”Blomman” för ”Är
tan”. Om hans dopnamn Arto låter finskt 
så stämmer det. Han är nämligen född i 
Finland och han kom 1969 som 4-åring till 
Sverige och Nacka. Det var också i Nacka 
han som 7-åring började sin hockeykarriär. 
Dock inte som back utan som målvakt.

- Sämst på rören fick stå. Efter några 
år började jag dock spela ute i stället.

Det gjorde Arto med sådan framgång 
att Djurgårdens mästervärvare Roger Bot
hén fick ögonen på honom. Resultatet blev 
att Arto hamnade i Djurgården.

- Jag är faktiskt inne på min elfte säsong 
i Djurgården. Så det är väl inte alltför 
mycket fel att säga att jag är urdjurgårdare.

För kort klubba
Arto är sedan tidig juniorålder skolad 

av ”Putte” Carlsson. Arto minns väl det 
första mötet med ”Putte”.

- Det var vid en uttagning till TV-laget. 
Jag kom ihåg att ”Putte” skällde på mig 
för att jag hade för kort klubba. Han skul
le inte släppa ut mig på isen om jag inte 
bytte till en längre klubba.

Då var Arto 13 år och ”Putte” har sedan 
dess följt honom upp genom juniorlagen 
och påverkat hans utveckling.

- Artos utveckling som hockeyspelare 
har gått stegvis. Hans styrka i dag är hans 
personlighet. Han talar om vem han är på 
isen och han sätter sig i respekt hos mot
ståndarna på såväl det fysiska som på det 

speltekniska planet. På något sätt är det 
något majestätiskt över honom, tycker 
”Putte”.

I målprotokollet
Intrycket av rese förstärks av Artos 190 

cm och 87 kg. Och i år har han därtill växt 
ut ytterligare fast då i spelkapacitet. Den 
här säsongen är ”Ärtans” fjärde i elitserien 
och det kan tyckas att hans genombrott har 
dröjt lite. Men det kanske är som någon 
uttryckte det att det tar lite tid för en spela
re av Artos storlek att växa in i sin tunga 
kropp. Att allt slit och all träning givit resul
tat har vi även kunnat notera i målprotokol
let.

Första året i elitserien gjorde Arto tre 
mål, andra året inte ett enda och under fjol
årssäsongen blev det två. Vid juluppehållet 
denna säsong har han redan gjort hela nio 
mål. Frågan många ställer sig är vad orsa
ken är till att ”Ärtan” blivit så bra just i år?

- Egentligen tycker jag inte att jag är 
speciellt mycket bättre i år än vad jag var 
förra säsongen. Skillnaden är väl att jag i 
år gör flera mål. Men det är klart man lär 
sig för varje år. Så visst har jag blivit bät
tre. Jag passar snabbare, jag kommer mer 
rätt i positionerna och jag har framförallt, 
tycker jag, blivit bättre på skridskorna.

Lättare
En bidragande orsak till det senare tror 

”Ärtan” också varit de 4 kilo som han tap
pat sedan elitserielaget i somras lade om 
sina kostvanor.

Vad anser då Arto är hans styrka och 
svagheter som hockeyspelare?

- En av mina svagheter är nog fortfaran
de skridskoåkningen. Speciellt i vändning
arna från framlänges till baklänges kan jag 
nog fortfarande ibland tappa lite tempo. 
Min styrka tycker jag är mitt spelsinne och 
min planeringsförmåga. Det tror jag att jag 
lever rätt mycket på.

Andra tycker också att Arto är en aggres
siv spelare.

- Förr var jag nog mer av en manglare 
än vad jag är idag. Mycket tack vare vår 
ändrade spelstil behöver jag inte vara det 
längre. Nu är jag det bara framför mål, när 
jag behöver vara det.

Julafton varje gång
Att Arto i år gör så många mål beror

Forts. sid. 24
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• SE SÅ’N stil 
han har. Arto 
Blomsten är ta
langen som 
blommatupp 
för fullt under 
”Putte” Carls
sons omvård
nad. Tidigare 
var Arto ofta 
rätt anonym, 
nu märks han 
alltid.
Foto: MATS 
STRAND
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”Ärtan” i full...
fortsättning från sid. 23

mycket på att han också är utrustad med 
en bra bössa. Ett annat av Artos kännemär
ken är att han spelar med en stor inlevelse. 
Ingen blir gladare än ”Ärtan” när han gör 
mål. Det har vi inte minst fått se några 
gånger i TV i höst. Vänsternäven åker upp 
i luften och han småspringer på skridskor
na.

- Det är som julafton varje gång. Att 
göra mål ger en känsla som är svår att be
skriva. Jag blir så där barnsligt glad varje 
gång. Då får man betalt för all mödan, tyc
ker Arto.

Är det mycket uppoffringar?
- Det är inget lätt liv att vara ishockey

spelare på elitnivå precis. Jag har ju dessut
om vid sidan av hockeyn ett heltidsjobb 
som anläggningsarbetare på Nacka kom
mun, där jag börjar halv sju på morgonen. 
Sedan är det då matcher och så all träning 
på det. Det kan ibland bli lite jobbigt, men 
det är å andra sidan skönt att ha något 
annat än hockeyn att tänka på. Ett halvtids
jobb vore idealet. Jag har försökt att få 
det, men det har hittills inte gått.

Nya Djurgår’n
Det är inte så ofta man fått uppleva att 

publiken både på Hovet och även på borta

matcherna stått upp och spontant applåde
rat Djurgårdens fina spel. Men det har man 
gjort i år. Vi ställer frågan till Arto som 
han säkert fått ett antal gånger förut;

Varför går det så bra för Djurgår’n i år 
och hur kommer det sig att man spelar så 
angenämt annorlunda?

— Delvis har vår nya taktik hjälpt till. 
Vi ödslar inte längre en massa kraft bakom 
målburarna i anfallszon utan vi försöker 
istället att bryta högre upp i banan. Så när 
motståndarna är på väg upp och vi kan 
bryta deras anfall mellan blå och blå och 
där snabbt vända spelet, då hamnar dom 
på efterkälken. Dom tappar då en eller två 
gubbar och vi kommer i överläge i deras 
zon. Det gör att vi kan få snurr på dom.

Hur kommer en sådan här taktik till 
stånd?

— ”Putte” hade den med sig. Han hade 
praktiserat den både i Huddinge och Nac
ka. Han tyckte väl att när vi inte är dom 
där köttkvarnarna längre så passar oss det 
här spelet bättre. Förr hade vi stora och 
tunga spelare. Nu har vi små och tekniska. 
Det nya spelet är mycket också en konse
kvens av detta. Materialet avgör.

Tre Kronor
”Ärtans” framgångar i Djurgården har 
också belönats med en plats i Tre Kronor.

— Det gjorde mig oerhört glad. Att få 
spela i Tre Kronor är ju varje ung hockey
spelares största dröm.

Debuten i landslaget skedde i december 
förra året. Det var mot Finland på Hovet. 
Sedan blev det Izvestija. Under dessa 
matcher spelade Arto ihop med Orvar 
Stambert och i matchen mot ryssarna i Iz
vestija så bildade Arto och Orvar tillsam
mans med Peter Nilsson, Anders Johans
son och ”Tjalle” Berglund en ren djur
gårdsfemma. Tre Kronor förlorade men 
djurgådsfemman spelade 1—0 i matchen.

Djurgår’n som gäller
Arto är listad för Winnepeg Jets. Även 

om många menar att väl i landslaget så är 
steget inte lika långt till NHL så vill Arto 
skynda långsamt.

— Det ligger i så fall lite längre fram i 
tiden. Idag är jag mer inriktad på det som 
gäller för stunden. Nu är det elitserien och 
Djurgården som gäller. I bakhuvudet finns 
dock tanken att om jag spelar bra i Djurgår
den så kanske jag kan få chansen igen i 
landslaget. Det är mina ambitioner just nu.

Och bra har det med besked gått både 
för Djurgården och inte minst för Arto i 
år. På vår fråga hur Arto tror att det kom
mer att gå för Djugården i år så säger han;

— Insatserna hittills i år har visat att vi 
är väl så kvalificerade som något annat lag 
att vara med och fightas om SM-guldet.

Vi är många som håller med ”Ärtan” 
om det.
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ROLLES & LASSES BÄSTA

Så här kunde det låta i etern i Radio Djurgår’n 
för ett antal år sedan när Lars-Gunnar Björk
lund släppte lös två av Djurgår’ns verkliga pro
filer Lasse Björn och ”Rolle” Stoltz vid histo
riemikrofonen i radiostudion.

Här kommer en repris i en tidningsversion 
exklusivt för tidningen Djurgårdaren. I detta 
nummer kommer det första inslaget och sedan 
fortsätter vi i ett antal nummer framöver.

Vi har valt att publicera snacket i radiopro
grammen in extenso. Tyvärr var det ju så att 
ytterst få av Djurgårdens medlemmar kunde 
höra programmen.

Men här har ni alltså chansen att få uppleva 
dem.

Agerande är Lars-Gunnar Björklund, Rolle 
Stoltz (som är lite sen i starten) och Lasse 
Björn.

Väl bekomme!

Så började historien 
om världens bästa

(långsamma) backpar
L-G: ”Djurgårdare blir man inte, det är man från föd

seln”, har någon sagt. Någon annan har sagt att 99 
procent av svenska folket är Djurgårdare, resten lju
ger. Nu är det väl så när det gäller både Rolle Stoltz 
och Lasse Björn, att ni är egentligen inte urdjurgårda
re ända från barnsben?

Lasse: För min del är jag uppväxt i Traneberg. Jag började
i ett kvartersgäng där som hette Komet. Sedan kom 
jag till Westermalm. Därefter blev det då Djurgår’n. 
Och det var som junior jag kom till Djurgår’n.

L-G: Men kärleken till Djurgår’n den hade Du från bör
jan?

Lasse: Den satt väl kvar i gräsrötterna på gamla fotbollsplan
i Traneberg, som faktiskt var Djurgår’ns gamla hem
maplan i fotboll.

L-G: Du hade väl inga problem att gå in där på idrottsplat
sen? Du behövde väl inte planka för Du var väl stor 
redan då?

Lasse: Ja, det var jag kanske, men planket var redan borta
då när jag kom dit.

L-G: Komma och komma och komma, mellan klubbarna.
Var det så enkelt då? Var det bara att säga: Mors 
grabbar, nu går jag till en annan klubb.

Lasse: Nej, det fanns något som hette AT-cupen då och det
fanns ledare även på den tiden som var ute efter att 
spana efter spelare som dom tyckte kunde gå in även 
i deras lag. Så blev jag värvad till Westermalm.

L-G: För en dryg summa förstås?
Lasse: Ja, jag tror att man fick låna ett par hockeyhandskar

eller något sådant.
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L-G: Det kanske blev dyrare när Du gick från ”Westis”
till Djurgår’n?

Lasse: Nej det blev det inte heller, tror jag. Jag vet inte om
dom tog någonting. . .

L-G: Du kan erkänna nu. Det är ju preskriberat nu efter
så många år.

Lasse: Nej det var ingen kosing på gång där. Jag tror jag
fick ett par skridskor.

L-G: Hur började Du med hockeyn egentligen? Det var
väl inte det allra naturligaste.

Lasse: Vi hade ”Tvillingarna”, ”Cacka” Andersson, ”Bing
en” Larsson, ”Mackan” Pettersson och Bertz Zetter
berg där i Traneberg. Det är ju alla gamla namnkun
niga hockeylirare. Vi bodde ju alla på samma ställe 
i Traneberg. Så man åkte med av bara farten. Det 
fanns inget annat att välja på.

L-G: Det fanns väl ingen is heller?
Lasse: Nä, isen kom lite sent där ibland, men vi hade Lill-

sjön och vi hade skridskois nere vid Tangen vid Ben
mjölsfabriken.

L-G: Men det innebar väl att ni trattade i emellanåt också?
Lasse: Jo, man fickju känna på ett bad mellan varven. Det

värsta man kunde göra, det var att glömma klubban. 
Det gjorde jag en gång. Då fick jag simma ut och 
hämta den. Annars var man utan klubba den säsong
en.

L-G: Pucken kanske också försvann?
Lasse: Då vid det tillfället hade jag faktiskt en bandyklub

ba. Så det var väl bollen som försvann skulle jag tro. 
Det var den jag också simmade ut efter.

L-G: Man hör elaka AIK:are i bakgrunden som säger:
Det spelar väl ingen roll om pucken, bollen eller klub
ban försvann för Lasse, för han spelade ju bara på 
kroppen hela tiden.

Lasse: Det kan väl tänkas, men det var väl min uppgift mer
eller mindre. Tekniken fick Rolle och grabbarna stå 
för.

L-G: Du var stor redan när Du var liten alltså?
Lasse: Nja, jo jag var rätt så stor faktiskt. Jag blev stor i

samband med konfirmationsåldern. Då växte jag 
ganska snabbt. Men jag hade tidigare spelat rugby i 
flera år. Jag hade varit svensk juniormästare i rugby 
och det har väl satt sina spår.

L-G: Bland dom där killarna som man träffar nu i din ål
der som går med käpp och sånt — det är alltså killar 
som Du mött?

Lasse: Det är möjligt. Rolle och jag brukar se på killarna
om jag har spelat mot dom.

L-G: Dom vackra har ni aldrig mött alltså.
Lasse: Nej, just det.
L-G: Rolle, Du har ju ett tveksamt förflutet, eftersom Du

lirat för Atlas Diesel, som det hette då — sedermera 
Atlas Copco.

Rolle: Jag tillhör dom där, som Du sa, som ljuger om man
säger att man inte är djurgårdare. Jag ljög väl då i 
början för jag spelade egentligen i Gröndal. Sedan 
började jag jobba på Atlas Diesel och det fattades 
en back i deras hockeylag. Jag var väl 19 år då och 
Torsten Flygelholm, ”Knatten”, frågade mig om jag 
hade lust att hoppa in. Och på den vägen blev det. 
Dom spelade i division II då.

L-G: Hade Du inte lirat hockey någonting tidigare då?
Rolle: Nej, det hade blivit mest bandy i Gröndal i division

II. Hockey blev det först när jag kom till Atlas. Mitt 
stora favoritlag i hockey på den tiden, det var fak
tiskt Hammarby, eftersom jag bodde på den sidan

• ROLLE & 
Lasse som de 
såg ut som ny
blivna världs
mästare. Året 
var 1957, plat
sen Moskva.

Forts. sid. 29
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Så började..., forts. från sid. 27 
av Slussen. Och när Atlas la ner sin hockeyverksam
het 1954, så tänkte jag gå till Hammarby, men dom 
hade ingen nytta utav mig. Dom ansåg att jag inte 
var så bra och det hade dom kanske rätt i. För dom 
hade rätt bra grabbar. Dom hade ”Plutten”, Rune 
Johansson och en tre fyra landslagsbackar vid det 
tillfället. Då sa Flygelholm att då skall vi ordna så 
att Du går till Djurgår’n. Man trodde ju då naturligt
vis att nu blir det massor av stålar, när man skall upp 
på Östermalm. Men det blev det inte. Jag fick tom 
betala resan själv.

L-G: Det betydde inte så mycket med stålar då?
Rolle: Det gjorde det inte. Man hade inte så mycket hum

om det då. Hade man bara så man klarade sig för 
da’n och kunde man få något extra så var man nöjd. 
Det där med övergångssummor vet jag inte om det 
överhuvudtaget existerade då. Det är klart att något 
läste man ju om, att dom kunde få en svid eller nå
got sån’t när dom gick över. För min del var det 
absolut ingenting. Man hade som jag sa ingen hum 
om det. Man var nog lite dun egentligen.

L-G: Du fick kanske mer hum om det senare, för jag vill
minnas att det var en och annan klubb ute i landet 
som var och röck i dej.

Rolle: Ja, jag hade tre, fyra riktigt fina anbud i slutet på
50-talet, både från Malmö och Göteborg. Men är 
man stockholmare så har man lite svårt att flytta. 
Och nu efteråt kan jag inte säga att jag ångrar mig, 
utan jag har det bra som jag har det.

L-G: Vad menas med fina anbud? Det var väl lite mer än
den obligatoriska sviden?

Rolle: Ja, Du vet bensinmackar var populärt kan jag avslö

• NÖDEN ÄR upp
finningarnas moder. 
Lasse Björn kon
struerade en egen 
hockeyhjälm av de
lar från tre knä
skydd. Året var 
1956.

ja. Bland annat Sura-Pelle och Lundvall åkte ju ner 
till Göteborg och jag var erbjuden ungefär samma 
sak i Malmö. Malmö spelade då i division II och satsa
de då på att gå upp i division I som det då hette. Jag 
var lite tveksam om jag skulle ta det, men då tyckte 
jag 1959 att jag hade många år kvar i landslaget. 
Hade man flyttat dit, hade man säkert kommit bort. 
Det var mycket det som avgjorde att jag stannade 
kvar i Djurgårn.

L-G: Sedan är det ju marigt med bensinmackar. Man
måste veta var motorn sitter på en ”Folka” exempel
vis. Visste Du det?

Forts. sid. 32
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• INGET SNACK om vem som har hand om den här pucken. Rolle Stoltz håller enkelt undan en leksandsanfallare i 
SM-finalen 1959. Det blev 3—1 till Djurgårn. Det var en liten sensation att leksingarna lyckades streta emot så bra. I 
grundserien slutade Djurgårn med 14 segrar på lika många matcher och 107—33 i mål (AIK slutade med fem poäng 
näst sist, en poäng före Malmö och åkte ur) och i SM-slutspelet (jodå, det fanns faktiskt ett sådan då också) tappade 
laget bara en poäng på sex matcher.

Så började..., forts. från sid. 29

Rolle: Det är inte så nödvändigt. Det spelar inte så stor
roll var man häller i bensinen, bara den går.

L-G: Det är ju trots allt en och annan som blivit djurgårda
re utan att ha varit det från början. Hur var det för
resten med nuvarande kungen, var inte han på gång 
till Djurgården en gång i tiden?

Rolle: Det är mycket möjligt. Jag vet ju inte om det var
Lasse och Tumba som skrämde bort honom. Han 
var med en gång på ett träningspass. Sedan blev det 
aldrig något snack om Djurgår’n mer. Men det kan 
väl lasse förklara, kanske.

Lasse: Nä, han kunde gott och väl blivit djurgårdare, men
vi fick inte uppmärksamma honom på något speci
ellt sätt, utan han skulle behandlas som dom andra 
grabbarna. Han såg ut att trivas så jag tror inte han 
hade någonting emot oss.

L-G: Du menar att det hade varit att fjanta lite för kung
en, att ta med honom i Djurgår’n?

Lasse: Ja just det. Han var en normal grabb, som dom and
ra. Han gjorde bra ifrån sig. Han var duktig för sin 
ålder faktiskt.

Rolle: Han kunde väl inte ha varit så normal eftersom han
inte kom in i Djurgår’n.

L-G: Hade han kunnat bli hockeylirare?
Lasse: Talang hade han, som jag kunde se.
L-G: Han fick lite annat att göra. Men prinsessan Birgitta

har vi väl som medlem i alla fall.
Rolle: Jag tror det. Jag vet inte hur medlemsförteckningen

ser ut, men det skulle jag väl tro att Tumba har gre
jat, annars vore det väl lite svagt.

L-G: Jo, han la ju i varje fall ner ett väldigt arbete har jag
hört sägas.

Lasse: Jag vet inte hur det där funkade. Jag minns i alla
fall att Birgitta var uppe och hämtade kronprinsen 
när han varit uppe på Stadion och tränat. Då växlade 
väl Birgitta och Tumba några ord. Dom gick väl 
några år i samma skola också på GCI.

L-G: Det var på den tiden vi kallade Tumba prins Johan,
eller var det Hovnarren? Jag minns inte.

Rolle: Ja, han hade många olika grejer på gång då.

Nästa nummer: 
Snacket, lirarna, polarna och 

suveräna Djurgården
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I mörkaste 
Småland finns 
också DlF:s
supporters

En bulletin från mörkaste Småland förtäl
jer att det finns djurgårdare överallt.

Älmhults DIF-supporters är faktiskt en 
av de livaktigaste och mest vitala hej aklac
kar Djurgår’n har. Ibland nästan så att fot
bollslaget kanske borde fundera på att läg
ga hemmamatcherna i Älmhult istället. . .

Nu har Älmhultssupportrarna bildat en 
dotterorganisation till sin supporterklubb, 
allt i akt och mening att backa upp den 
pågående ekonomiska kampanjen. DIF-
Finans heter detta intressanta konsortium 
som är ett efterföljansvärt initiativ för and
ra ”utsocknes” DIF-supporters. DIF-
Finans är nämligen lyckliga ägare till 100 
aktier i DIF AB.

Sten Schönbeck i klubben konstaterar 
att organisationen i Älmhult blivit så känd 
att postadressen ”Djurgårdens supporter
klubb, 343 00 Älmhult” mycket bra duger 
som postadress.

Djurgår’n bäst här också
Av ÅKE STRÖMMER

Det är med största tvekan jag på redak
törens uppmaning skriver dessa rader. 
Att bekänna att man är med i en idrotts
klubb anses i vissa sportjournalistkret
sar som fulare än att erkänna diverse 
grova brott, eftersom klubbtillhörighet 
av vissa kolleger anses som det grövsta 
brottet av alla.

Man kan ju bli vänskapskorrumpe
rad, gu’bevars. Och ändå finns det väl 
få som agar Djurgården värre i kom
mentarerna än de som stämplats i pan
nan med det farliga djurgårsmärket!

Jo, det gällde det här med radions 
omröstning om ”Århundradets refe
rat”. Det råkade bli så, att underteck
nad och Lars-Gunnar Björklund tog 
storslam där, men om det är väl egent
ligen ingenting mer att säga, än som en 
god vän och djurgårdare sa till mej i 
början av december efter 13-0 mot Fär
jestad:

Just nu är vi inte bättre än så.
Redaktören bad mej också kommen

' Därför kallas 
”Påsen” för 

just ”Påsen”
Visste du varför ”Påsen” kallas 
för ”påsen”?

Håkan Södergren, alltså, 
Djurgårdare och ishockey
världsmästare.

Inte?
En större lokaltidning i 

Stockholm vet att berätta och 
raderar fullständigt ut Håkans 
egen förklaring, den att han 
fick namnet ”påsen” för att han 
alltid hade sin grejer i en plast
påse.

Så här var det i verkligheten: 
När Håkan var mycket, mycket 
mindre än vad han är nu, fick 
han följa med några äldre grab
bar till en match. På vägen hem 
tog sig (de äldre) grabbarna 
några öl.

Håkan ville inte vara sämre. 
Han klämde några han också. 
Och fick såsmåningom an
vända sig av just en påse — till 
vilket ändamål förstår ni sä
kert...

Så var det alltså i verklig
heten.

Eller..?

o

tera att även den allra första utgåvan 
av stipendiet till ”Årets Sportjourna
list” i Stockholm sas gick till Djurgår
den.

PK-bankens initiativ att sätta upp 
detta pris ser jag som ett erkännande 
av sportjournalistiken. Det känns som 
ett tecken på, att sportjournalister är 
kulturarbetare.

Den här gången gick priset till en av 
de publikbekanta i skrået. För det här 
prisets framtid är det nog också viktigt, 
att juryn ibland ser förbi alla glassiga 
by-lines med jätteporträtt och tänker 
en smula på dem, som får alla dessa 
glassiga artiklar att se glassiga ut, lay
outfolket, som så ofta kokar den mest 
välsmakade soppa på den magraste 
spik.

Men annars var det redan i år hårt 
mellan flera kandidater, bland annat en 
skicklig lay-outare, så det finns anled
ning att som kommentar till årets ut
nämning säga som nyss:

Just nu är vi inte bättre än så, vi djur
gårdare!
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Pär Hennix heter en av fören
ingens teckningsskickliga 

medlemmar. Pär, från Stock
holm, har sänt in de här bi
dragen till "Djurgårdaren", 

och bifogar ett brev: 
"Det var roligt att se fot

bollsspelarna gjorde ifrån sig 
så bra - nu väntar vi bara på

Mål, massor av 
mål. När Pär Hen

nix hoppas på 
nästa år menar 

han naturligtvis i 
år. Teckningarna 

är gjorda i fjol, ef
ter det allsvenska

Ja, träna bör man faktiskt, precis som 
damlaget lovat göra i år. Då kanske re
sultaten blir bättre än i fjol...





ARNE STRÖMBERG DÖD

Han gav ishockeyn stil

Arne Strömberg är död.
Guldmakaren och man

nen som gav inte bara Djur
gården utan svensk ishoc
key som helhet dess stil och 
grundlade dess framgångar, 
har bevistat sin sista trä
ning.

I slutet av januari avled 
Arne Strömberg, 67 år gam
mal. Han efterlämnar ett 
stort tomrum i den svenska 
ishockey verksamheten.

Strömberg ägnade alltse
dan 40-talet nästan hela sin 
kraft åt ishockeyn. Efter 
intensiva studier i ämnet 
och under stark påverekan 
av den kanadensiske träna
ren Ed Riegle, blev Arne 
Strömberg snabbt den 
svensk som visste mest om 
den komplicerade verksam
het som ishockeyns teori 
och praktik egentligen är.

Arne Strömberg före
språkade lagishockey med 
bollsinne, passningssäker
het och åkstyrka som främs
ta kännetecken.

* * *

Sina första lärdomar prakti
serade han under 50-talet i 
det närmast otroliga djur
gårdslag som vann SM efter 
SM, innan han ägnade sin 
krafter år landslaget Tre 
Kronor som snabbt byggdes 
upp till den position det 
håller än idag - som vårt

• I KRETSEN AV UNGDOMAR trivdes Arne
Strömberg bäst. Här i sin sista stora roll, 1985 som 
tränare för den kommande generationen i Järfälla 
utanför Stockholm. foto: jack mikrut

allra mest folkkära lands
lag.

Den första höjdpunkten 
kom i Colorado Springs 
1962, då Sverige vann VM-
guldet. Framgångarna fort
satte under hela 60-talet, 
alltid med Strömberg i spet
sen. Och alltid med friska 
och ibland mycket kontro
versiella åsikter. T ex värj
de Arne Strömberg sig alltid 
kraftfullt mot epitetet ”för
bundskapten”. Det var, 
tyckte han, en befängd posi
tion och titel. ”Ingen kan ju 

göra allt. Ta bort förbund
skaptenen och plocka fram 
landslagsledningen igen. 
Då blir tränaren starkare 
och kan göra ett bättre 
jobb.

Ett annat av Strömbergs 
mer berömda och omdisku
terade yttranden:

”Bevare mig för skytte
kungar”.

Det var hans sätt att ut
trycka sin förkärlek för det 
kollektiva lagspel som is
hockeyn är.

Men hos Arne Strömberg 
fanns fler företräden än ba
ra det genuina kunnandet 
om ishockeyn. Han diskute
rade politik, konst och litte
ratur med samma goda hu
mör och ibland också med 
samma kontroversiella in
ställning som när det gällde 
ishockey.

* * *

I början av 70-talet lämnade 
Arne Strömberg landslags
hockeyn efter en schism 
med dåvarande förbunds
basen helge Berglund. Han 
blev klubbtränare, bl a i 
Färjestad. Han gjorde ock
så några framgångsrika år i 
Schweiz, innan han återvän
de för att trappa ner inför 
pensionen. Under ”ned
trappningen” tränade han 
hockeyungdomarna i Järfäl
la och blev stor idol och fö
redöme i den stockholmska 
förortsklubben. Det var 
bland ungdomen, de kom
mande svenska hockeyge
nerationerna, Arne Ström
berg trivdes allra bäst.

Arne Strömberg, född 
1920 i Karlskrona och död 
1988 i Stockholm, efterläm
nar bl a hustrun Inga Britt. 
Hans namn är ett av dem 
som alltid kommer att leva 
kvar i den svenska idrotts
historien.

40



Kallelse till

ÅRSMÖTE
Med Djurgårdens 
Idrottsförening

Tid:
Måndagen den 21 mars kl. 19.00.

Lokal:
Trygg-Hansahuset, 

Fleminggatan, Stockholm.
Ur dagordningen:

Sedvanliga 
årsmötesförhandIingar, 

verksamhetsberättelse, ekonomiska frågor.

Alla medlemmar välkomna 
Djurgårdens IF styrelse
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Här är 
ännu fler 
som givit 
pengar till 
Djurgårń 
Pengarna fortsätter att, 
om inte strömma, så 
dock komma, in till 
Djurgårdens kansli.

För två nummer sedan 
presenterade vi hela fem 
sidor namn, i förra num
ret en sida. Nu blev det 
en spalt. Bakom varje 
namn ligger hundratals 
och tusentals välbehöv
liga kronor och givare 
till vår förening. Till
sammans har de utfört 
en insats som saknar 
motstycke i svensk 
idrottshistoria.

Astervall, Bertil 
Svensson, Gunnar V 
Wedengren, Conny 
Hubner, Lennart 
Gabrielsson, Göran 
Landheim, Lennart, 
Berg, Anders 
Friberg, Fredrik 
Grahn, Ronnie 
Brodda, Kjell 
Ekroth, Jan-Erik 
Ljungberg, Mats 
Risberg, Mats 
Risberg, Gunnar 
Åkesson, Rolf 
Bertåk, P 
Grive, Ed 
Lindberg, Ove 
Dahlgren, Jan—Olof 
Högkvist, Fredrik 
Ekholm, Ulla 
Linden, Jörgen 
Bergman, Lars 
Malmström, Åke 
Nyqvist, Åke 
Åstrand, Tony 
Harju, Bertil 
Elander, Anders 
Blomqvist, Ove 
Ekelund, Eskil 
Lundahl, Göran 
Lindqvist, Dan 
Lissegårdh, Anders 
Cellsing, Fredrik 
Guggenheimer, Suzanne 
Guggenheimer, Rosen 
Guggenheimer, Gustav 
Arnell, Yngve 
Åhrlund, Göran 
Gradin, Sven 
Åhlund, Thomas 
Sundbybergs 
Ryggmottagning 
Kuusela, Mikael 
Berggren, Mats 
Jansson, Göran 
Jansson, Stefan 
Eriksson, Bernt 
Haglund, Gösta 
Nyman, Lennart 
Andersson, Bertil 
Palm, C G 
Berg, Kjell 
Lund, Christer

En stöttepelare fyllde 85
Det är inte ofta tidningen Djur
gårdaren hyllar en jubilar sas 
i efterhand. Men det finns, som 
alltid, undantag som bekräftar 
regeln. Och, som alltid, är det 
särskilt viktiga undantag.

Ivar Guthner är ett sådant.
Den 22 februari fyllde Ivar 

Guthner 85 år. Och det är ing
en överdrift att påstå att det 
då var en verklig stöttepelare 
för föreningen, och särskilt för 
dess fotbollsverksamhet, som 
firade sin högtidsdag, passande 
nog samma år som det blåran
diga fotbollslaget gör sin efter
längtade comeback i den högs
ta societeten.

Ivar Guthner har under 
många år stöttat Djurgårdens 
fotboll. Och det på många olika 
sätt. Han har medverkat till att 
många yngre fotbollsspelare 
som kommit till Djurgården, 
fått sin bostadsfråga löst och 
varje år har det också kommit 
ett rejält belopp från Ivar till 
fotbollssektionens kassa.

I samband med det stora 
Djurgårdsuppropet i fjol var

det självklart att Ivar Guthner 
ställde upp med ett stort be
lopp.

Trots att Ivar har sitt hjärta 
i Djurgården kommer han ur
sprungligen från Gotland, där 
han själv i unga år var en duk

50 år
1 mars Frankie Carlson, Södertälje
3 mars Gustaf Douglas, Åkersberga
3 mars Elisabeth Lundqvist, Bromma (bordt.)

15 mars Rolf H Eriksson, Vällingby (brottning)
19 mars Gunnar Svensson, Linköping (ishockey)
27 mars Ulla Hjerpe, Stockholm
31 mars Mari-Anne Moberg, Uppl Väsby (ish.)

1 april Åke Nyberg, Vällingby
3 april Allan Larsson, Saltsjö-Boo
4 april Ulla Seger, Johanneshov (konståkning)
4 april Olle Qvennerstedt, Farsta

16 april Lars Strindberg, Lidingö (orientering)
20 april Lennart Jonsson, Åkersberga (bandy)
21 april Kjell Ekdahl, Sollentuna
28 april PO Wester, Nacka
28 april Siv Utter, Stockholm (fotboll)
30 april Hans Lind, Kvissleby
8 maj Per-Olof Eriksson, Uppl Väsby (skidor)
9 maj Bengt Broberg, Dalarö (ishockey)
9 maj Ingvar Gustafsson, Bandhagen (fotboll)

10 maj Tommy Söderström, Sthlm (bordt.)
13 maj Bo Ekstrand, Trångsund (fotboll)
15 maj Rolf Junefeldt, Lidingö (fäktning)
21 maj Bertil Fors, Sundbyberg
26 maj Ursula Hårleman, Heby
30 maj Göran Jackson, Haninge (fotboll)

60 år
27 mars Sten Schönbeck, Älmhult
7 april Folke Eklund, Vaxholm

• Tack för allt stöd under alla år. Fotbollssektionens ord
förande Bo Andersson överlämnar föreningens standar 
till Ivar Guthner.

tig fotbollsspelare i Stenkyrka 
IF.

På 85-årsdagen uppvaktades 
Ivar bl a av Djurgårdsrepre
sentanterna Bo Andersson, 
som är fotbollssektionens ord
förande samt Åke Bogerius.

9 april Roland Höglund, Stockholm (ishockey)
28 april Brage Johnson, Vällingby (fotboll)
28 april Lennart Olsson, Haninge (ishockey)
29 april Åke Rosenquist, Stockholm (orientering)
13 maj Alf Lindström, Sollentuna
27 maj Bertil Attlemark, Vällingby

70 år
12 mars Sven Lindahl, Solna (ishockey)
17 mars Sixten Lindholm, Stockholm
18 mars Åke Larsson, Stockholm, brottning
29 mars Hans Stelius, Borlänge (fotboll)
11 april Gunvor Jansson, Bandhagen (konståk.)
27 april Sten Rudholm, Rimbo (fäktning)
29 april Tyko Boman, Johanneshov
19 maj Evan Pettersson, Hägersten

75 år
12 mars Lennart Izikowitz, Sthlm (bordtennis)
23 mars Gunnar Gustafsson, Eskilstuna
3 april Lennart Öberg, Johanneshov (brottning)
4 april Sven Wige, Solna (bowling)

23 april C-G Collin, Norrtälje
3 maj Åke Johansson, Bromma (skidor)
8 maj Erland Asplund, Sthlm (orientering)

24 maj John Ek, Stockholm (bowling)

80 år
24 mars Nils Bonnier, Stockholm
24 april Inga Gentzel-Dahlgren, Nyköping
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Djurgårdens Idrottsförening,
Box 260 62, 100 41 Stockholm


