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Stöd DIF,
använd medlemskortet
som betalkort.

Ditt nya medlemskort i DIF kan du använda som ett
betalkort. Av den totala summan som du handlar på kor
tet går 1% oavkortat till klubben. Dessutom får du till
gång till fina rabatter hos olika företag.
Vill du inte ha betalkortsfunktionen har du naturligt
vis ändå tillgång till rabatten vid kontantköp. Men då får
klubben inga pengar.
PS Oavsett hur du vill använda ditt medlemskort måste du skicka in ansökan som
kommer hem till dig.

Investment AB Arcadia och QC-kortet sponsrar
Djurgårdens fotbollslag.

OM
FRÅN SEKTIONERNA

FÖLJ
MED TILL
SVERIGES
BÄSTA
FÄKT
KLUBB

orro funnits i Stockholm, skulle
han naturligtvis varit Djurgårda
re.
Det är den smygande hjälten i
svart som idag drar unga grabbar
till fäktningen.
Och självklart skulle Zorro
varit Djurgårdare eftersom det
är hos den klubben Sveriges allra
bästa fäktare finns.
Av TOM AGNBLAD och ARNE JANSSON
Det råder intensiv aktivitet i Djurgårdens fäkt
lokal i Hjorthagen. Det är trångt om saligheten. Det
fäktas, gympas och stretchas i varje hörn. Här be
drivs verksamhet sju dagar i veckan i en lokal som
utstrålar kultur och atmosfär.
Bela Rerrich, Leif Högström och Göran Flod
ström sköter träningen av Djurgårdens framgångs
rika fäktare, fäktarna som är igång från sju på mor
gonen till bortåt nio-tiden på kvällen. Ungdomar
av båda könen tränar värja, florett och sabel. Sam
manlagt tränar ett 150-tal fäktare i föreningens lo
kaler.
Det råder god, för att inte säga perfekt, ordning
i lokalen. Ingen utrustning ligger och skräpar:
- Då åker den obönhörligen ner i en skräpkorg,
säger Göran Flodström. I bästa fall.
Uppmaningar att hålla ordning finns också upp
satta runt om i lokalen.

Meriterat gäng

• Djurgårdens svenska mästare i lagvärja, övre raden fr. v:
Bela Rerrich, Henrik Pontén, Otto Drakenberg. I den
undre raden fr. v: Henning Österberg, Ulf Sandegren och
FOTO: RALF GUSTAVSSON
Peter Vanky.

Hos Djurgården finns ett meriterat tränargäng
och en rad unga fäktare på väg att skaffa sig meri
ter. Några av fäktarna, ledarna och tränarna kräver
en egen presentation.
• Göran Flodström är tre gånger lagvärldsmästare
i det djurgårdsdominerade landslaget i värja (1974,
1975 och 1977) och var med om att ta hem VM-
bronset 1978.
• Leif Högström får nöja sig med tre VM-guld i
samma lag som Göran Flodström, men inget VM-
brons. Å andra sidan tog han hem SM-tecknet 1979
istället. Naturligtvis har både Flodström och Hög
ström en rad lag-SM också.
• Bela Rerrich tog bl a OS-silver i värja 1956.
Fäktarna är ännu inte lika meriterade, men på
väg att bli det. Vänta bara på...
• Peter Vanky, 19 år gammal. Fnv etta på den
svenska fäktrankingen. En mycket ambitiös
idrottsman, tränar f n v 20-25 timmar varje vecka.
• Otto Drakenberg placerar sig fnv tvåa på sverige
listan. En mycket kraftfull fäktare som blommat ut
ordentligt det senaste året. Placerade sig i år på sjät
te plats i öppna västtyska mästerskapen och slog
bl a regerande världsmästaren Fischer.
• Ulf Sandegren, en etablerad A-landslagsman se
dan tre år. En mycket stabil fäktare, gör sällan en
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dålig insats. Det stora internationella genombrot
tet spås vara mycket nära. Ulf placerar sig fnv fyra
på sverigerankingen.

Sju av 25 från DIF
Men föreningens fäktare är mycket mer än bara
en fm topp. Här finns också en stor bredd, vilket
inte minst bevisades när 25 svenska fäktare nyligen
reste till Västberlin och berömda Deutschlandhalle
för att delta i stora internationella ”Weisser Bär
von Berlin”, de öppna västtyska mästerskapen. Av
de 25 var sju djurgårdare: Torbjörn Gannholm,
Arne Jansson, Henning Österberg, Henrik Pontén,
Otto Drakenberg, Ulf Sandegren och Peter Vanky.
Vanky och Drakenberg gick till final, blev alltså
bland de åtta bästa. Drakenberg gjorde en bra
match mot meriterade Thomas Gerull från Väst
tyskland men föll med 12-11. För Peter gick det
bättre. Han vann sin första match mot ungraren
Paszthor, var med bland de fyra bästa och skulle i
finalmatchen möta Alexander Pusch, Västtysk
land. Pusch blev dock lite för svår för Peter Vanky.
Men summerat gjorde djurgårdarna en mycket
fm insats.
Det är Bela Rerrich, under många år en av värl
dens främsta fäktare, som håller i ungdomsverk
samheten. Sex kvällar i veckan tränar han ung
domar från sju år och uppåt.
- De får lära sig grunderna tills de vuxit till sig
och är mogna för hårdare träning, förklarar Bela.

God återväxt
Återväxten inom klubben är mycket god. De
problem som finns är av mer angenäm karaktär.
Det gäller ju, som bekant, också att kunna ta hand
om alla som vill vara med.
Fäktningen är en resurs- och ledarkrävande
idrott.
- Om de unga skall få en vettig utbildning krävs
det många timmar för varje elev, ensam med en trä
nare.
Det verkar vara en klok linje, väl tillämpad i
Djurgården. Klubbens historia är kantad av meri
ter, klubben har prenumererat på platser i landsla
get sedan 60-talet. I mitten av 70-talet var fyra av
fem landslagsmän blårandiga.
Idag finns ett stort gäng ungdomar som står på
tröskeln till eliten.
- Inom två år kan vi ha ett världslag i Sverige.

Hård disciplin
Både inom fäktningen och inom Djurgården
råder en mycket hård disciplin. Men här genomfors
också ett mycket hårt arbete och här finns ett myc
ket gott kamratskap:
En djurgårdsfäktare uttryckte det så här:
- Klubblokalen har blivit som ett andra hem.
Och mitt i detta hem residerar Bela Rerrich, ung
ersk OS-fäktare i världskall på 50-talet och under
senare år fäktningens stormästare i Sverige. Bela
har tränat landslag i både fäktning och modern
femkamp, han kan sporten.
- Han är en mycket krävande tränare, betygsät

ter Göran Flodström, kräver mycket av både sig
själv och andra. Det är förutsättningen för att lyc
kas i den här sporten.

Svårt popularisera
Den stora frågan idag är hur sporten skall kunna
populariseras. Idag är fäktning inte alls någon pu
bliksport, åtminstone inte i Sverige.
- Bl a jobbar vi inom fäktningen aktivt för att
intressera TV för sporten, säger Göran Flodström.
Fäktningen innhåller så många spänningsmoment
att den borde vara mer attraktiv för en bredare pu
blik.
Fäktsporten är inte särskilt dyr att bedriva, nå
gon ”överklassport” - som den ibland stämplas
som - är det inte. En komplett utrustning kostar
3000 kronor, men i gengäld håller den i många år.
Och några stora pengar finns det inte att tjäna
inom fäktningen, fäktarna lever nästan i ett ekono
miskt skymningstillstånd. Likaså är de statliga eko
nomiska anslagen knappa. Svenska landslaget för
fogar över ca 700 000 kronor för en säsong. Som
jämförelse kan nämnas att det italienska landslaget
får sätta sprätt på 27 miljoner.
Sporten är franskt inspirerad, terminologin är
fransk. De första reglementen skrevs på franska,
internationella förbundet har sitt säte i Paris. Sveri
ge har anammat den franska terminologin, medan
Sovjet, Västtyskland och England infört sitt eget
språk.

• Det olympiska
guldlaget från
Montreal 1976.
Längst till vänster
en ”utböling”.
Lugis Rolf Ed
ling. Men se'n är
det bara Djurgår
dare: Hans Ja
cobsson, Leif
Högström och
Carl von Essen.
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GULDMEDALJER
I LÅNGA BANOR
Av JANNE BENGTSSON

Djurgårdens fäktsektion bil
dades 1950 och blev snabbt en
av landets främsta. Djurgår
dare har tagit både VM-guld
och OS-guld samt givetvis en
hel rad svenska mästerskaps
tecken.
Här är en uppställning över medaljer
na i OS och VM samt Djurgårdens samt
liga svenska mästare inom fäktnings
sporten.

Olympiska spel:
Montreal, Kanada 1976, guld i lagvärja:
Hans Jacobsson, Carl von Essen, Leif
Högström och Göran Flodström, samt
liga Djurgården. I laget ingick också Ovar
Jönsson, Malmö och Rolf Edling, LUGI.

Världsmästerskap:
Turin, Italien 1961, brons i lagvärja: Or
var Lindwall och Axel Wahlberg (föro
lyckades senare samma år vid en tragisk
fäktningsolycka i Åbo), båda Djurgården.
I laget ingick också Berndt-Otto Reh
binder, Stockholms-Polisen, Ivar Gene
sjö, FFF, Hans Lagerwall samt Göran
Abrahamsson, Göteborgs FK.
Buenos Aires, Argentina 1962, silver i
lagvärja: Orvar Lindwall, Djurgården. I
laget ingick också Abrahamsson, Gene
sjö, Lagerwall (se ovan) samt John Sand
wall, Åsheda.

Moskva, Sovjet 1966, brons i lagvärja:
Carl von Essen, Jan Skogh och Lars Erik

• Ulf Sandegren, landslagsman och
etablerad i sverigetoppen.

Larsson, samtliga Djurgården. I laget in
gick också Carl-Erik Broms, FFF, samt
Hans Lagerwall (se ovan).
Havanna, Kuba 1969, brons i lagvärja:
Carl von Essen, Hans Jacobsson, Lars-
Erik Larsson, samtliga Djurgården samt
Rolf Edling, LUGI och Orvar Jönsson,
Malmö FK. Dessutom individuellt
brons till Carl von Essen.
Grenoble, Frankrike 1974, guld i lagvär
ja: Carl von Essen, Hans Jacobsson, Leif
Högström, samtliga Djurgården. I laget
ingick också Rolf Edling, Göran Flod
ström, Umeå och Lennart Rohlin,
Malmö.
Budapest, Ungern 1975, guld i lagvärja:
Carl von Essen, Göran Flodström, Leif
Högström, Hans Jacobsson, samtliga
Djurgården. Dessutom Göran Malkar,
Kalmar och Rolf Edling.
OS-tävlingen i Montreal 1976 (se ovan)
räknades också som VM.
Buenos Aires 1977, guld i lagvärja: Göran
Flodström, Leif Högström och Hans Ja
cobsson, samtliga Djurgårdens IF. Dess
utom Johan Harmenberg, FFF samt Rolf
Edling.
Hamburg, Västtyskland 1978, brons i
lagvärja: Hans Jacobsson och Carl von
Essen, båda Djurgården samt Rolf Ed
ling, Johan Harmenberg och Göran Mal
kar. Dessutom individuellt brons till
Hans Jacobsson.

Svenska mästerskap, florett:
1972: Hans Jacobsson.
Damer, 1975: Maud-Ann Tesch.
1978: Maud-Ann Tesch.

• Otto Drakenberg, sonson till le
gendariske
Hans
Drakenberg,
bragdmedaljör och Europamästare
på 30-talet.

Lag, damer, 1962: Elin Eckerbom, Gunil
la Tollbom, Christina Wahlberg.
1973: Eva Friberg, Ann Molvidsson,
Maud-Ann Tesch och Marit Nettelbladt.
1976: Ulrike Elger, Eva Friberg, Ann
Molvidsson, Maud-Ann Tesch.

Svenska mästerskap, värja:
1963: Orvar Lindwall.
1967: Carl von Essen.
1970: Carl von Essen.
1973: Jean Vaenes.
1974: Hans Jacobsson.
1978: Carl von Essen.
1979: Leif Högström.
1985: Ulf Sandegren.
Lag, 1966: Rolf Junefeldt, Carl von Es
sen, Hans Jacobsson, Jan Skogh, Lars
Sjöberg.
1969: Carl von Essen, Hans Jacobsson,
Björn Jacobsson, Lars-Erik Larsson,
Björn Ferm. (Björn Ferm tog f ö OS-guld
i modern femkamp i Mexico 1968).
1972: Leif Högström, Jean Vaenes, Björn
Jacobsson, Hans Jacobsson, Takashi
Masuyama.
1973: Leif Högström, Carl von Essen,
Göran Andersson, Hans Jacobsson, Jean
Vaenes.
1974: Carl von Essen, Göran Andersson,
Leif Högström, Hans Jacobsson, Stefan
Pahlefors.
1975: Carl von Essen, Göran Andersson,
Leif Högström, Hans Jacobsson, Göran
Flodström.
1977: Carl von Essen, Carl Bernadotte,
Leif Högström. Göran Flodström, Hans
Jacobsson.
1978: Carl von Essen, Carl Bernadotte,
Leif Högström, Hans Jacobsson, Stefan
Pahlefors.
1987: Djurgården lag 1 med Ulf Sande
gren, Peter Vanky, Otto Drakenberg,
Henning Österberg och Kenneth
Pontén. (Tvåa i samma SM blev Djur
gården lag 2 med Martin Lamprecht,
Svante Rasmusson, Markus Rönnmark,
Arne Jansson och Ulf Hagberg.

• Peter Vanky, landslagsman med
framskjuten placering i bl a JVM.

PINGISLAGET
UR TREAN
Det blir trean nästa år för
Djurgårdens pingislag.

I sista seriesammandrag
ningen, i Gävle i slutet av
februari, räckte djurgårdar
na inte till. Efter några år i
tvåan blir det nu trean.

- I ett år, säger spelaren
Mats Bäckström. Vi vinner
serien och går upp igen.
Div II norra var en myc
ket märklig serie. Ett lag,
Urnan från Gävle, var suve
ränt i toppen medan Norr
tull från Stockholm var lika
”suveräna” i botten. Där
emellan krigade alla andra
lag.

tes-Santos finalen. Det var
Lasses femte SM-guld. Nu
tillhör han de allra största
inom svensk boxningssport.
I klassen över (67 kg) blev
det silver för Lasse Svens
son efter SM-turneringens
kanske bästa matchserie.
Lasse vann tre matcher bl a överlägset mot lands
lagsmannen Conny Olaus
son från Säffle — innan han
tvingades ge upp finalen
mot Falkens Sören Ant
man.

HYFSAT FACIT
I HANDBOLL
- Med hänsyn till rådande
omständigheter tycker jag
att det gått relativt bra för
våra två lag i årets serie
spel. Vårt förstalag kom
sexa bland 12 lag i sin divi
sion III-serie och vårt and
ralag fyra bland tio lag i sin
division IV-serie, säger
Owe Lindberg i handbolls
sektionens ledning.

Djurgårdarna började
bra, tog tre av åtta poäng i
första matchsammandra
get, sedan fem av sex i näs
ta, bara en av sex i det tred
je och allt hängde på avslut
ningen.
— Vi vann en match, mot
Umeå med 8-5, men förlo
rade de tre övriga. Så det
blev respass med minsta
möjliga marginal.
Inga nya spelare var kon
trakterade när detta skrevs.

• Som ni ser är det gott om plats i klubbstu
gan Höjden. Dit är alla välkomna den 5 ju
ni. Vägen dit ser du på beskrivningen här
nedanför.

ORIENTERARSTUGAN FIRAR 20
GULD OCH
SILVER FÖR
SM-BOXARE
Djurgårdens boxning lycka
des inte försvara positionen
som landets bästa boxnings
klubb, den titel de blårandi
ga pugilisterna erövrat två
år i rad.
När SM avgjordes i Göte
borg i början av mars sluta
de DIF-boxarna tvåa efter
suveräna Falken från Gäv
le. Men Falken ställde ock
så upp med betydligt flera
boxare än Djurgården som
hade problem med sjuk
domar precis innan SM.

Men två medaljer blev
det i alla fall: Guld tog Las
se Myrberg (63,5 kg) sedan
han enkelt och överlägset
besegrat Falkens Tony For

Orienterarnas Bertil Wi
ström jobbar oförtrutet
med ”sina” ungdomar från
Östermalm och Vasasta
den. Nu finns också nya
kartor från Lilljanskogen
och de stora parkerna Hum
legården och Vasaparken.
Sektionen vill bli en kvar
tersklubb med Stadion som
klubblokal.
Den 5 juni firar Djurgår
dens OL-sektion sitt 20-års
jubileum. Så länge har sek
tionen haft sin klubbstuga
Höjden, som arrenderas
från Stockholm Fritid som i
sin tur köpt den av Frilufts
främjandet.
Det var eldsjälarna med
Sven Båge i spetsen inom
dåvarande Skidfrämjandet,
som 1938 byggde raststu
gan. Det var vid den tiden
”inne” att förse Stockholms

omgivningar med anlägg
ningar för åretruntutflyk
ter. Nu vill Främjandet till
sammans med OL-sektio
nen fira ett 50 års- och ett
20 årsjubileum. Denna för
hoppningsvis vackra för
sommardag blir det öppet
hus från klockan åtta på
morgonen till klockan sju
på kvällen. DIF-orienterar
na hoppas, att så många
som möjligt kommer för en
dag i naturen. Detta gäller
inte bara Djurgårdare. Alla
friluftsälskande stockhol
mare är välkomna.
Åk Nynäsvägen, Tyresö
vägen och sedan mot Ven
delsö. Vid Gudö: åk till
vänster. Följ Bondvägen till
vägs ände. För information
ring Bertil Wiström på dag
tid 49 28 50, bostad
710 495 02.

Den ekonomiska situa
tionen inom föreningen har
gjort att den gångna säsong
en mycket har fått gå i spar
samhetens tecken. Sektio
nen har t ex fått avstå från
avlönad tränare. En av ve
teranerna inom Djurgår
dens handboll, Fritz Lange,
hjälpte till med träningen
och när han inte haft möjlig
het har träningarna skötts
av några A-lagsspelare.
- Tränarsituationen har
medfört att vi fått spela oss
i form i stället för som nor
malt träna oss samman. Det
är inget jag rekommende
rar, men så har det fått bli,
säger Owe Lindberg.
Planeringen är redan i
gång för nästa säsong. Mål
sättningen är att försöka att
avancera uppåt i seriesyste
met. Samt att försöka locka
mer folk till handbollen:
- Det är vad vi behöver,
mer folk som kan delta i
sektionens verksamhet och
spl. Vi kommer att förstär
ka på tränarsidan och vi job
bar hårt med den viktiga
sponsorsbiten. Där ser det
betydligt ljusare ut nu än
vad det av förståeliga skäl
gjorde inför denna säsong,
säger Owe Lindberg.
Den osäkerhet som
många upplevde i höstas
ledde till att Djurgården
tappade tre spelare, varav
enf d allsvensk. Svårig
heterna har dock samtidigt
lett till att de som blivit kvar
slutit sig samman på ett im
ponerande sätt.
— Stommen i laget idag
består av killar mellan 25
och 30 år, som samtliga spe
lat i föreningen i ett par tre
säsonger. Jag tror inte att
vi tappar några spelare till
nästa säsong. Den fina
stämning som vi har inom
Djurgårdens handboll tror
jag istället skall göra att vi
mycket väl kan locka till oss
några nya nyttiga spelare,
säger en optimistisk Owe
Lindberg. Jag brukar lite
skämtsamt säga att vi kans
ke inte har Sveriges bästa
handbollslag, men vi har
troligtvis Sveriges trevligas
te.
DJURGÅRDAREN/11

INGEN SUCCE
FÖR BANDYN
Tyvärr blev det omedelbart
respass för Djurgårdens
bandylag, som i år spelade
i div 2, Stockholm.
— Ja, det gick inget vida
re. Vi vann endast en match
i årets serie mot Blidö. De
resterande 13 seriematcher
na förlorade vi, säger ban
dysektionens kanslist Lasse
Innala till Djurgårdaren.
Nu hoppas dock bandy
folket, som sedan sex år till
baka huserar i Åkersberga,
att laget ska komma åter i
div 2 nästa år.
- Målsättningen är att ta
steget upp igen nästa år. Vi
hade nog trott att vi skulle
kunna hålla oss kvar i tvåan
i år. Men det faktum att vi
tappade ett par etablerade
spelare samt att vi haft myc
ket dåliga träningsmöjlig
heter, gjorde att vi inte kun
nat uppnå den målsättning
en, fortsätter Lasse.
Inför framtiden hoppas
bandysektionens ledning att
satsningen på den egna ung
domsverksamheten ska ge
resultat.
- Djurgårdens juniorlag
spelar i bandyeliten. Där
finns det flera framtidsmän.
Så nu gäller det att på allvar
ta tag i situationen och satsa
allt på säsongen 1988/89,
säger Innala.
För damlaget gick det
bättre. De lyckades hålla sig
kvar i sin div 2-serie.

SPORTSLIG OCH
EKONOMISK
VINST FÖR
ISHOCKEYN
”Mycket kan man stå ut med
att förlora. Bara man inte
förlorar entusiasmen kan
man resa sig, om man fallit,
och nå framgång.
Med dessa ord av H W Ar
nold beskrevs hockeysä
songen 1987/88 vid ishoc
keysektionens årsmöte den
25 april i föreningens lokaler
i Klocktornet på Stadion.
Den gångna hockeysä
songen betecknades i sek
tionens verksamhetsberät
telse som ett ur sportslig
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synpunkt framgångsrikt år
med bland annat serieseger
och slutspel för elitseriela
get, JSM-vinst för A-junio
rerna samt A-pojklaget i
SM-final. Även det ekono
miska resultatet blev den
gångna säsongen mycket
tillfredsställande. För
grundseriens 40 omgångar
redovisades ett plus på 355
tkr mot ett budgeterat mi
nus på 550 tkr. En bidragan
de orsak härtill har inte
minst varit de fina publik
siffror som elitserielaget har
haft på sina hemmamatcher
på Hovet med ett snitt på
6 521 åskådare per match.
Slutspelet gav därtill ett yt
terligare ett obudgeterat
netto på 650 tkr, vilket då
med nettot från grundspelet
innebär att hockeysektio
nen givit ett totalt plus på
1 005 tkr för hela den gång
na säsongen.
Årsmötet följde valbered
ningens förslag att utöka det
antal ledamöter som väljs
av hockeyns årsmöte från
fem till sju ledamöter.

I enlighet med valbered
ningens förslag valdes föl
jande styrelse;
Ordförande på 1 år: Åke
Bergdahl (omvald). Tre le
damöter på 2 år: Stig Gid
gård (omvald) Erik Jerring
(omvald) Lars Hedström
(nyvald). Två ledamöter på
1 år: Håkan Eriksson (ny
vald) Arne Lundin
(adjungerad) 87/88). En le
damot på 1 år: Björn Carls
son (nyvald) (vald vid ung
domssektionens årsmöte
den 27 april 1988)
Av de vid 117 årsmötet
nyvalda ledamöterna har
Lars Hedström som kassör
tidigare varit adjungerad
medlem av fotbollsstyrelsen
och Håkan Eriksson är iden
tisk med den forne storspe
laren i Tre Kronor och Djur
gården.

Utöver de vid hockeysek
tionens årsmöte valda leda
möterna ingår även som he
dersledamot Pelle Berg
ström samt som överstyrel
sens representant Anders
Reistam.
Valberedningen som om

valdes har följande sam
mansättning;
Hans Swedberg, sam
mankallande. Mats Dahl
och Lasse Starck, Spelarrå
dets ordförande.
Vid årsmötet tilldelades
också Jan Viktorsson Djur
gårdens supporterclubs pris
som årets hockeyprofil. För
att citera årsmötets ordfö
rande Birger ”Farsan”
Sandberg gick priset till en
riktig lirare.

• Lena Lindberg och
Lotta Tegner tog fram
skjutna placeringar i
B-SM. DIF:s konståk
ningssektion letar fort
farande efter sponsorer
för att på allvarfå fart på
verksamheten.

SILVER FÖR
LENA I B-SM
Konståkningssektionens Le
na Lindberg hemförde en
andra plats i B-SM i Piteå
medan Lotta Tegnér slutade
fyra.
Det var i slutet av februari
och följaktligen lite i skym
undan av konståkningsfina
len i OS, som de båda djur
gårdstjejerna flög till Piteå
för att tävla om B-SM. Efter
figurer och ett obligatoriskt
kortprogram och därefter
friåkningen slutade djur
gårdsflickorna alltså fram
skjuten bland de 29 tävlan
de, och fick, enligt egen utsa
go, vara med om en ”ståtlig
prisutdelning”.

ÅRSMÖTE
I FRAMÅT
ANDANS
TECKEN
Jan-Peder Norstedt omval
des enhälligt som ordföran
de när Djurgårdens årsmöte
genomfördes i Trygg Hansas
lokaler i Stockholm i slutet
av mars.
Norstedt har lett styrelse
arbetet under den svåra ti
den när det ekonomiska re
konstrueringsarbetet ge
nomförts. Den styrelse som
tillträdde i fjol satte upp tre
mål för sin verksamhet och
för att Djurgården skulle:
• överleva som förening
• alltid betala
• skapa intäkter
- Den målsättningen har
vi lyckats med, konstaterade
Jan-Peder.
Det innebar att styrelsen
fick förnyat förtroende en
ligt följande:
• Göran Fritzell, John
Lindgren och Anders Reis
tam valdes som ledamöter
på två år.
• Åke Bogerius i fyllnadsval
på ett år.
• Berndt Banfors (cykel),
Sören Berglund (boxning),
Åke Bergdahl (ishockey) och
Bo Andersson (fotboll) val
des på ett år som represen
tanter för föreningens sek
tioner.
Till valberedningen val
des Owe Svensson (sam
mankallande), Gösta Boh
linder, Carl-Erik Eriksson,
Olle Hellström och Gertrud
Olsson.
Samtliga val var enhälli
ga.
En rad utmärkelser dela
des ut. Gösta ”Knivsta”
Sandberg och Olle ”Lill-
Lappen” Hellström, båda
framstående idrottsmän och
välkända djurgårdsledare,
fick motta guldmedalj er för
25 års förtjänstfullt för
eningsarbete.
Sällskapet Gamla Djur
gårdares stipendium ur Lill-
Einars minnefond tilldela
des fäktaren Peter Vanky,
som fick 5 000 kronor för att
ytterligare förbättra sig. Pe
ter Vanky fick dessutom,

för sin segerijunior-SM,
föreningens förtjänsplakett i
brons.
Andra utmärkelser av oli
ka slag fick dessutom följan
de föreningsmedlemmar ta
emot:
• Diplom for 3-5 års för
tjänstfull föreningsinsats: Bo
Andersson (ös & fotboll),
Ulf Carlsson (boxning), Carl
Månsson och Croine Åberg
(båda brottning), Åke Berg
dahl, Ragne Ek, LeifJohans
son, Ingvar ”Putte” Carls
son, Kenneth Carlsson,
Hans Krantz, Thomas Mag
nusson (samtliga ishockey),
Per Kotschak, Walter Laux,
Kjell Lundkvist, Pierre
Magnenat, Bengt Nilsén,
Benny Persson, Tommy
Persson, Hans Stenman, Ro
nald Åman (samtliga fot
boll) samt Anders Reistam
(ös).
• Hedersmärke för en tio
årig förtjänstfull förenings
insats till Carl Bernadotte

(fäktning), Kjell hauptmann
(boxning), Alo Holm, Jan
Karlén, Vito Knezevic samt
Torbjörn Waax (samtliga
fotboll), Sven Jansson (ös),
Erik Jerring, Anders Keller
stam, Kjell Melander, Ken
neth Michaelsson, Bertil
Pettersson och Karin Swed
berg (samtliga ishockey)
samt Carl Månsson (brott
ning).
• Förtjänstmedalj i brons
för 15 års förtjänstfull för
eningsinsats: Stig Annerhög
(fotboll), Mats Eriksson (cy
kel) samt Gösta Bohlinder
och Tage Schöldberg (båda
ishockey).
• Förtjänstmedalj i silver för
20 års förtjänstfull för
eningsinsats tilldelades Ro
ger Bothén och Tore Käck
(ishockey) samt Lennart
Jonsson (fotboll).
• Förtjänstplaketter i silver
för dem som nått SM-final
tilldelades Claes Ahlström
och Tommy Börzei (båda
boxning) samt fäktarna

Marcus Rönnmark, Svante
Rasmusson, Martin Lam
precht, Arne Jansson och
UlfHagberg.
• Förtjänstplaketter i guld
för dem som vunnit ett SM-
tecken till Lars Myrberg och
Larry Moritz (båda box
ning), Ulf Sandegren, Otto
Drakenberg, Henning Öster
berg, Henrik Pontén och Pe
ter Vanky (samtliga fäktare).

BOWLARNA
SLOG SIG UPP
EN SERIE
Grattis, Djurgårdens dam
bowlare!
Det blev - som vi antyd
de och trodde redan i förra
numret av Djurgårdaren.
Det blev avancemang till en
högre serie. Nästa år får vi
alltså se djurgårdstjejerna i
division II.
Djurgårdstjejerna vann
sin serie överlägset i kom
panjonskap med Disa, en hel

hög med poäng före konkur
rerande lag.
Också division III-seriens
”bästa serieliga” blev en stor
triumf för DIF-tjejerna. På
tio-i-topplistan återfinns två
djurgårdsnamn på sex olika
placeringar: Superbäst är
Eva Bergman (bästa med
876 poäng i 19:e serieom
gången, femma med 827 i
omgång nio, åtta med 820
poäng/13 omgången samt tia
med 818 poäng i sjunde om
gången). Pirjo Bonérblev
fjärde/828 i nionde omgång
en och sjunde med 822
poängi 13:e omgången).
Medarbetare: Janne Bengts
son (Bordtennis, boxning
och bowling), Dan Svanell
(bandy), Ralf Gustavsson
(ishockey och handboll), Le
na Lindberg (konståkning),
Stig Hammar (orientering)
samt Gertrud Olsson (års
mötet).

Vi stöder Djurgår’n
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KJETIL OCH STEVE BLIR
ALLSVENSKA ATTRAKTIONER
DIF-FOTBOLLEN SATSAR HÅRT

Av DAN SVANELL och JANNE BENGTSSON

Djurgården satsar utländskt i år. Ste
ve Galloway och Kjetil Osvold blev
fotbollsinvandrare nr åtta och nio i
den blårandiga dressen. Två nyförvärv
som redan skaffat sig både popularitet
hos hemmapubliken och respekt hos
motståndarna.
En norrman har kommit till truppen via England
och en i Västtyskland född engelsman via Nor..nä,
men Västerbotten inte långt från Norge.
25-årige Steve Galloway
från
västerbottensklubben
Teg blev snabbt en av Djur
gårdspublikens nya kelgrisar.
”Galloway, Galloway, Gallo
way...” skanderade publiken
efter Steves succéstart mot
Västra Frölunda, där han pre
senterade sig för hemmapubli
ken (och motståndarna) ge
nom att göra två mål.
- Ju högre upp jag spelar,
desto bättre blir jag, säger Ste
ve själv och syftar på sin upp
höjelse från division II-spelare
till allsvensk spelare.

Omplacering
• Steve
Gallo
way, från
Crystal
Palace.
En mål
farlig an
fallare.

Den omplaceringen är något Steve trivs bra med:
- Djurgården verkar vara en fin klubb, med bra
spelare och duktiga ledare, säger den nye Djurgår
daren med förflutet i engelska proffsklubben Crys
tal Palace.
- Ett härligt gäng, snusar och spelar kort, och kul
fotboll. Det verkar lovande och intressant, skjuter
27-årige norrmannen Kjetil Osvold in, också han
med förflutet i England, närmare bestämt i Not
tingham Forest.
Men främst naturligtvis i norska landslaget där
Kjetil med framgång dragit på sig den röda tröjan
26 gånger. Kjetil kommer från norska mästarklub
ben Lilleström och upptäcktes av Nottinghams le
gendariske tränare Brian Clough. Men i England
blev det bara 5-6 matcher i A-laget, sedan B-trup
pen. Då tyckte Kjetil att det var bättre att flytta till
Sverige och en säker plats i ett A-lag.
- Jag anslöt för första gången till träningslägret
på Sicilien och trivdes direkt. Behövde ingen längre
betänketid för att göra klart med Djurgården.
I påskhelgen blev det klart att Kjetil Osvold blev
den nionde blårandiga fotbollsinvandraren.

Med McKinnon
Steve Galloway hittade vägen till Djurgården via
Teg:
- För några år sedan spelade jag i England UR
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• Se så’n stil han har,
norske ässet Kjetil
Osvold som kallades
under de blårandiga
mittfältsfanorna när
elfsborgaren Christer
Larsson i sista stund
tackade nej.
FOTO: LARSPEHRSON

sammans med Paul McKinnon, som numera spelar
i Örebro men har ett förflutet i Teg. När Paul läm
nade Teg uppvaktade den klubben en annan engels
man som dock tackade nej och istället rekommen
derade mig. Så för drygt ett år sedan flyttade jag
från London till Umeå, berättar Steve.
Under fjolåret i Tegs division två-lag fick Steve
namn om sig att vara en duktig målskytt, tuff, stark
och frän. En järnkamin med andra ord.
I Västerbotten fanns också Göran Aral, då träna
re i Tegs konkurrentklubb Gimonäs. Genom Gö
ran fick Djurgården snabbt tips om den duktige
målskytten.
- Jag blev kontaktad av Djurgården och fick ett
bra intryck av föreningen, laget och ledarna. Trots
att jag hade en del andra anbud bestämde jag mig
för DIF. Och jag känner mig redan hemma.
(Förutom Steve Galloway fick Djurgårdens ny
blivna allsvenska lag också Jens Fjellström från
Västerbotten i truppen. Även här var det Göran
Aral som låg bakom värvningen. Inte så konstigt,
förresten, eftersom Jens spelade i Gimonäs, den
klubb Göran tränare. Och Göran - ja, han är nu
mera lagledare i Djurgården...)
Steve Galloway är född i västtyska Hannover
där hans far var soldat i den brittiska ockupation
sarmén. Steve växte upp i Woolworth, en av Lon
dons många förstäder. Hans första fotbollsarbets
givare var proffsklubben Crystal Palace, numera
topplag i div. II.
- Där spelade jag ett par säsonger. Men pga ska
dor fick jag spela bara fem A-lagsmatcher på två år,
berättar Steve.
Efter Crystal Palace kom Steve till Cambridge -

universitetsstaden - och spel i staden lokala stolt
het i division IV. Därefter fortsatte Steve till den
halvprofessionella ligan med spel för Maidstone
United. Och det var där som IK Tegs värvare hitta
de den reslige engelsmannen.
- Jag går inte och drömmer om att bli engelskt
proffs om nu någon tror det. Jag är fullt tillfreds
med att bo i Stockholm och spela för Djurgården även om jag ibland önskar att svenskarna vore lite
mer lättillgängliga...
- Men jag trivs ändå fantastiskt bra i Djurgår
den. Det är ett lag med många duktiga och hungriga
spelare. Här är det ingen som
ger upp och skäller på den and
re även om han gör ett misstag.
Här ställer alla upp, säger Ste
ve.

Fotbollsattraktioner
Steve Galloway och Kjetil
Osvold tror på Djurgården:
- Målsättningen måste vara
att klara kontraktet, säger Ste
ve. Men jag sticker inte under
stol med att jag på sikt hoppas
få spela SM-slutspel för Djur
gården.
Också Kjetil är optimist:
- Säsongen blir givande för laget. Och för mig
också.
Djurgårdens nya fotbollsinvandrare är attrak
tioner. Det kan alla bli varse, bara de beger sig till
ärevördiga Stadionborgen.
Missa inte den chansen i år.

• 27 år gammal, när

mastfrån Notting
ham Forest.
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Nio fotbollsimporter
Innan årets bekantskaper
Steve Galloway och Kjetil
Osvold har sju utländska
spelare representerat Djur
gården.
Här är de, presenterade i
bokstavsordning.

Björn Alkeby platsen mellan
stolparna och Garnham
hänvisades till spel i B-laget.
Han försvann från Djur
går’n efter ett år.

• Stuart Garnham

BRIAN GJORDE
STOR NYTTA
• Arne Erlandsen

ARVE KÖPTE
NORSKE ARNE
• Arne Erlandsen kom som
norsk landslagsman till
Djurgården 1981, värvad av
Arve Mokkelbost. En mitt
fältare som levde mer på vil
ja och kämpatakter än ele
gans. Erlandsen hämmades
av en efterhängsen ljumsk
skada. Han gjorde 18 all
svenska matcher och tre
mål.

• Brian McDermott värva
des mitt under de allsvenska
övningarna våren 1986. Ha
de året dessförinnan haft
stor lycka i IFK Norrköping.
McDermott betraktades ett
tag som en mycket stor ta
lang i engelsk fotboll (Arse
nal och Oxford) och var nyt
tig för Djurgården genom
sin aggressivitet och löpvil
lighet. Totalt två mål.

”MAC” STOR
BESVIKELSE
• Malcolm McDonald är
den största utländska stjärna
som spelat i DIF, men också
den största besvikelsen. Han
värvades av dåvarande trä
naren Alan Ball Sr under pu
kor och trumpeter till Djur
gården 1979 och lockade till
en början stor publik till
matcherna. Men Super-Mac
var i karriärens nedförs
backe och hade dessutom
problem med en knäskada.
Rubrikerna var större än
hans sportsliga prestationer
(åtta matcher, två mål) och
vid återkomsten till England
tvingades han omedelbart
sluta med fotbollen sedan
han direkt slagit upp sin knä
skada under Arsenals trä
ningsläger. Idag manager for
nedflyttningsklara Hudders
field (div II) och ordentligt
på kant med DIF.

• Teddy Sheringham

TÖNSFELDTEN
INHOPPARE

• Malcolm MacDonald

STUART STOD
ÅTTA GÅNGER
• StuartGamhamvaren
smidig engelsk målvakt som
följde med norske tränaren
Arve Mokkelbost från Karl
stad BK 1981. Garnham ha
de stor del i Karlstads fina
spel året innan, men i Djur
gården gjorde han inget stör
re väsen av sig. Han stod en
dast åtta allsvenska match
er. Sedan återtog veteranen
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SHERINGHAM
DEN BÄSTE

• Brian McDermott

kantskaperna. Gjorde 13
mål på 21 matcher och fort
satte som skyttekung i he
maklubben Millwall i Lon
don. Millwall vann tvåan i
år och tog för första gången
steget upp i div. I. Djurgår
daren och hela föreningen
gratulerar.

• TedSheringhamärden
mest lyckosamme av utlän
ningarna. Han fick dock ald
rig spela i allsvenskan men
hade 1985 stor del i det all
svenska avancemanget.
Duktig huvudspelare, fram
stående målskytt, fm blick
för spelet och en av de allra
trevligaste utländska be

• VolkerTönsfeldt spelade
för Djurgården 1980-81.
Västtysken var en löpstark
och arbetsvillig forward.
Kom från Kieler SV Hol
stein och spelade 22 all
svenska matcher utan att gö
ra något mål. Typisk in
hoppare.

• Volker Tönsfeldt

GARY VAR
DEN ALLRA
FÖRSTE
• Gary Williams var en
snabb och ettrig backfriskus
som självmant sökte upp
Djurgården och spelade 41
matcher (inga mål) under
åren 1978-80. Först hade
han visat upp sig på Söder
stadion, men Hammarby
var inte intresserat av tjän
sterna. Det ångrade man sä
kert senare på Söder. Wil
liams var frän i närkamper
na och gav aldrig en boll för
lorad utan spelade hela tiden
med stor och äkta inlevelse.

• Gary Williams

Gary Williams återkom i
DIF:s allsvenska lag våren
1986 och spelade säsongen
ut, gjorde två mål. Numera i
Tranmere.

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 6014
T-banestation Tekniska Högskolan
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ALLA TIDERS
ALLSVENSKA
DJURGÅRDS
SPELARE
Namn________________Säsonger______ Matcher

Mål

A
Ahlström Anders
Alkeby Björn
Andersson Bernt
Andersson Bertil
Andersson Carl Olof
Andersson Gösta
Andersson Hans
Andersson H
Andersson Ivar
Andersson Karl

72-73
27
71-81
242
52-58,60,64-65 91
27-28,36-37
20
65
4
27-37
11
65
3
36-37
1
27-28
19
27-28
19

10
19
8

G

C
Casslind Roger
Cederberg Nils
Claesson Leif
Cronqvist Claes
Cronqvist Kjell

79-81,86
45-52
69-70
66-70
45-53

56
102
4
104
37

2
42

30

D
Danielsson Birger
Davidsson Tommy

27-37
70-80

23
168

2

Galin Gunnar
Garnham Stuart
Garpe Bengt
Garpe Hans
Granqvist Conny
Granqvist Kjell
Grybb Åke
Grönhagen Anders
Grönqvist Hugo
Grönqvist Sten
Gummesson Willy
Gunnarsson Lars Åke
Gustafsson Kjell
Gustafsson Stig

27-28
81
36-48
36-37
66-73
86
55-58
76-81
36-37
36-37
66-71
65
77
54-60

13
8
41
14
133
15
7
118
3
8
117
1
7
112

Hagberg Helge
Hagelin Henry
Haglund Algot
Hansson Thomas
Hellgren V
Hellström Olle
Hermansson Stefan
Hoflin Sten Olof
Holmberg Folke
Holmqvist Hans
Holmström Stig

27-28
36-37
27-28
79-80
27-28
50-64,68
86
67-69
51-53
79-81
55-57

14
8
20
20
4
127
13
9
24
43
32

Isaksson Karl Erik
Ivegren Bernt

57-59
49-54

7
88

74-80
77-80
81
49-51
64-65
47-48
55-57
65-71
69-72
49-51
65

150
13
13
39
27
3
12
88
41
14
2

76-78
56-64
65-73
62-65
74-78
68-70
66-67
46-51
77-81,86
75-76
86
45-46

22
119
164
70
84
8
15
54
105
13
22
5

5
10
2
21

2
38
1
2
1

H

• Ett meriterat gäng Djurgårdare med sammanlagt 823 matcher som
kan bli flera. Fr. v Ulf Lundberg (27 matcher), Anders Grönhagen
(118) Tommy Berggren (268), Vito Knezevic (105 matcher innan den
här säsongen), Rolle Åman (64) och Björn Alkeby (242 matcher).
Andersson Karl Erik
Andersson Lars
Andersson Roland
Andersson ”Parris”
Andersson Sune
Andersson Tommy
Andersson Åke
André
Aral Göran
Arnesson Lars
Aronsson Jan
Aronsson Leif
Aronsson Mats
Aronsson Ronnie
Arvidsson Arne

45-57
50-51
75-76
27-28
27-28
72
27-28
27-28
75
60-64
59
59
81
81
52-65

174
1
45
12
3
1
7
1
1
65
9
1
19
5
241

70-81
36-37
68
72-73
36-48
45-46
45-51
36-37
54-55
56-63
45-47
67-71
86

268
16
3
8
24
1
52
21
2
110
25
87
22

3

2

1
2

1
2

2
1

B
Berggren Tommy
Bergh Sigvard
BergqvistTony
Bingestam Dan
Björkman Bo
Björkman Olle
Blomqvist Arne
Blomström Gunnar
Brick Bernt
Broström Lars
BryngelssonArne
Brzokoupil Dan
Börjesson Sören

E
Edlund Ola
Edvinger Bernt
Eklund Birger
Eklund Per Anders
Eklöf Patric
Emke George
Eriksson Aldor
Eriksson John
Eriksson Jonny
Eriksson Leif
Eriksson Stig
Erixon Per Olof
Elandsson Arne

51-56
51-53
52-60
67
86
27-28
49-50
51-60
63
60-66
51-52
73-77
81

23
3
128
6
5
18
1
120
5
103
7
72
18

2
38
3

1
69
1
45
3
1
3

2

4
1
3
12
8
1

J
Jacobsson Birger
Jansson Björn
Jansson Mats
Jeppsson Hans
Johansson Boris
Johansson Carl Ottil
Johansson Hans
Jonsson Björn
Jonsson Hans
Jonsson Karl Erik
Jörnlind Sten Erik

2

35
6
5

7
3

K
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49
1
1
9

1
4

6
29
5

F
Finnhammar Bo
Flygare Karl
Forsberg Lennart
Forsberg Ola
Frank Ingvar
Fransson Rolf
Fredberg Arne
Fredriksson M
Furukrantz Torsten

53-58
60
50-54
55-58
57-58
66-67
36-37
27-28
63-65

18
2
28
38
1
17
16
8
43

10
14

Carlsson Björn
Karlsson Hans
Karlsson Inge
Karlsson Jan
Karlsson Kjell
Carlsson Lars
Karlsson
Carlsson Stig
Knezevic Vito
Krantz Sven
Kullberg Stephan
Källén Sven

1
29

2
18

4
7
2
1

L
Larner Per
Larsson Arne
Larsson Sture
Leinonen Mika
Lindberg Sven
Lindbom Erik
Lindevall Ingemar
Linman Jörgen
Lindman Sven
Lundberg Ulf
Lundgren Gunnar
Lundh A
Lundkvist Lars
Lövfors Per
Lövegaard Leif

o
36-37
50-54
45-48
80-81
54-58
27-28
80
74-79
65-80
81,86
36-37
36-37
60-63
73-76
86

11
42
37
30
11
21
5
71
312
27
14
5
14
87
1

10

12

16

49
1

2
16

M
MacDonald Malcolm
McDermott Brian
Magnusson Per-Olof
Magnusson Roland
Mattsson Torgny
Meijer Bengt
Millquist Pär
Mild Hans
Misiorni Henrik
Mjörne Svante
Myrthil Glenn
Möller Willy
Mörk Peter

79
86
63
65-67
71
47-48
86
54-65
75
86
86
62-63
86

8
12
5
12
6
16
8
158
1
12
16
2
1

36-37
67
59-60
62-66,69-73
86
59
46-53
36-46
70-71
27-28
45-51

3
1
15
165
20
2
109
19
16
9
84

2
2
2
1
3
0
5

2
3

N
Nierenburg Nils
Nilsson Bo
Nilsson Eje
Nilsson Hans
Nilsson Leif
Nilsson Nils
Nilsson Ove
Nordgren Herman
Nyberg Kjell
Nyhlén I
Nyström Stig

1
62
1

2
1
12

• Arne Arvidsson gjorde kanon
räddningar i hela 241 allsvenska
matcher åren 1952-65.

Olofsson Jan
Olsberg Curt
Olsson Per Erik
Olsson Åke
Orest Julie
Oscarsson H
Othberg Rune

68
74-79
56-58
53-57
45-46
36-37
55-56

4
125
14
63
4
8
12

27-28
49-60
36-46
68-69
45-50
45-46
64-67
45-48
50-52
49-55
78-79
51-53
62-70
49-50

9
196
13
16
57
6
57
40
19
111
21
20
112
15

17
6

Strömberg Peter
Sundberg Harry
Sundqvist Stig
Sunesson Thomas
Svensson Harry

22
2
14
10
124

81
27-28
36-37
86
71-76

2
2
2
44

p
Palm Oscar
Parling Sigvard
Persson Allan
Persson Björn
Persson Gunnar
Persson Knut
Persson Peder
Pettersson Evan
Pettersson Hilmer
Pettersson Ingvar
Pettersson Lars
Pettersson Lennart
Pettersson Ronney
Pettersson Åke

2
12
4

24
8

1

67-71
86
27-28

89
7
22

45-48
50-60
47-60
47-58
80-81

55
83
152
33
22

11

2

T
45-50
86
71-73
86
81
86
49-50
47-48
75
56-60

63
22
29
1
3
1
3
1
13
33

3
6
1

72-79
45-46
51-66
68-71
80-81,86
60-65
77
45-47
86
36-37
60-64
36-37
36-37
65-73
86
60-64
73-74
72-74
45-51
71-80
75-81
47-56
27-28

173
2
300
15
49
34
3
17
8
14
15
1
1
173
21
54
10
69
62
199
118
119
5

Tornborg Karl Johan
Tumba Sven
Tvilling Hans
Tvilling Stig
Tönsfeldt Volker

46
39
2

V
2
14

s
Samuelsson Kjell
Sandberg Birger
Sandberg Gösta
Sandberg Ingvar
Sandberg Lars
Sandberg Lars Olof
Sandberg Per
Sandberg Sixten
Schiller Glenn
Schough Arvid
Schramm Ulf
Schönning Sigfrid
Schönwall Olle
Sjöberg Jan Erik
Sjöström Joacim
Skiöld Leif
Skogh Ronnie
Skotte Arne
Stelius Hans
Stenbäck Håkan
Stenbäck Lars
Stenman Birger
Strömberg John

Svensson Jan
Svensson Stefan
Söderström Hugo

3

R
Redesjö Bjarne
Rehn Stefan
Rehnberg Lars Göran
Rexin Stefan
Ringbom Stefan
Rolin Kimmo
Rosenkvist Bengt
Rothenberg Oskar
Rübsamen Ove
Rydberg Åke

• Goda för sammanlagt 458 match
er. ”Knivsta” Sandberg gjorde 300
och ”Tjalle” Mild 158.

37
70
1

Vorneby Birger
Westling Rickard
Wickberg Thure
Wieståhl Kay
Wikman S O
Willborg Christer
Williams Gary
Wiman Pär
Wodelius R

36-37
27-28
45-46
63-67
46-47
80
78-80,86
79
46-47

20
2
3
71
6
9
55
1
2

79-81
73-74
62-71
62

64
14
88
11

1
2
11

66-69

27

1

25
1
1

1

o

6

A

5

6
3

16

Åhman Ronald
Åhs Lars
Åkerström Stig
Åslund Jan

••

Ö

33

Öhman Jan

10
30
46
8
11

Ett stort tack för statistiken riktar vi till
Sveriges Fotbolls Statistiker (SFS) och dess
ordförande, den utomordentlige Expressen
journalisten Claes-Göran Bengtsson.
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• En prima förstärkning.
Hem vändande proffset Ken
ta ”Magic Man” Nilsson
skakar hand med DIF-basen
Åke Bergdahl.
FOTO: STEFAN GUSTAVSSON

HOCKEYSÄSONGEN

Djurgårdens
A-juniorer
vann SM. Det första junior
guldet för DIF sedan 1953.
Ett sådant resultat visar att
föreningen har tillväxten tryg
gad. Även pojklaget gick till
SM-final. Men tyvärr blev det
ju inte den allra ädlaste me
daljen där.

Nu blir det bland annat
Putte Carlssons jobb att se till
att föreningen även i framti
den ska återfinnas i toppen
på såväl senior- som ung
domssidan.

NU
TAR
VI
NYA
TAG
Av DAN SVANELL

Djurgårdens starka is
hockeylag kommer än
nu starkare till nästa
säsong. Profilen Hå
kan Södergren stannar
kvar i klubben, och
hemvändande proffset
Kenta Nilsson blev ett
oväntat tillskott.
— Vi har en fantastisk säsong
bakom oss. Men visst är det
lite smolk i glädjebägaren att
vi skulle falla direkt i kvarts
finalen.
Det säger årets succéträna
re i svensk ishockey - Djur
gårdens populäre Ingvar
”Putte” Carlsson till Djurgår
daren, då han ska kommente
ra årets säsong samt blicka
framåt.
Trots att årets ishockeysäsong
var rekordlång, har Djurgår
dens ishockeykrigare redan
startat förberedelserna för
1988/89 års säsong, som Putte
Carlsson hoppas ska bli en
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Mörthen går

fortsättning på den gångna
säsongen.

startade under mycket svåra
förhållanden.

— Jag hoppas att vi kan
fortsätta med det positiva spel
och den fina hockey, som vi
presterade förra säsongen.
Och trots att vi tappat en hel
del rutinerade spelare är jag
inte orolig för året som kom
mer, säger Putte Carlsson,
som numera är sportchef.

Svåra förberedelser

Tommy Nilsson, det gång
na året tränare för Nacka och
tidigare juniortränare i Djur
gården, men dessförinnan
elitserietränare hos lokalkon
kurrenterna Hammarby Hoc
key, har tagit över A-lagsan
svaret tillsammans med Lars
Falk, assisterande tränare un
der året som gick.

— Jag tror på den nya led
ningsmodellen. Men jag ska
inte bli någon manager som
sitter vid ett skrivbord på
kansliet. Jag ska arbeta på
isen med DIF:s A-lag, Nackas
A-lag, A- och B-juniorerna,
säger Putte Carlsson.
Hockeysäsongen 1987/88

— Vi visste ju inte om det
verkligen skulle bli någon elit
serieishockey för Djurgården
i början av försäsongen. Men
det blev det. Och vilken sä
song sedan . . .
- Jag är full av beundran
för laget och för det spel som
de presterade på landets olika
elitseriearenor.
- Tyvärr orkade vi inte di
stansen ut. Det är ingenting
som vi kan skylla seriesyste
met för. Vi visste om förut
sättningarna när vi startade
säsongen. Men resultatet är,
trots missen i kvartsfinalen,
över all förväntan.

Suverän segerrad
Djurgårdens A-lag tog 56
poäng på 40 seriematcher.
Laget gjorde 193 seriemål och
släppte in 116. En otrolig pre
station. Men även på ung
domssidan har föreningen vi
sat att DIF tillhör den absolu
ta toppen.

Den 9 maj samlades hoc
keytruppen under ledning av
Lars Falk och Tommy Nils
son. Då inledes årets sommar
träning. Då fanns flera nya
ansikten med.
Skyttekungen från Hud
dinge, Ola Andersson, Väs
bys målfarlige Peter Wallén,
Nacka-backen Kenneth Ken
holt, Ola Josefsson och Mats
Ytter, forward respektive
målvakt från Nacka.

Dessutom innebär ju Kenta
Nilssons hemkomst närmast
från Italien en väsentlig för
stärkning. Kenta som spelat
som proffs i USA i elva år och
där blev en av de allra mest
populära spelarna, valde
Djurgården för att avsluta sin
fantastiska
hockeykarriär.
Men avslutningen blir av allt
att döma lång: kenta skrev ett
treårskontrakt med sin gamla
klubb...
På förlustsidan kan Djur
gårdaren konstatera att två
riktiga djurgårdsprofiler för
svinner: Tommy Mörth slutar
efter 16 säsonger. Även Ste
fan Perlström lägger av. Men
han fortsätter dock som mas
sör. Dessutom försvinner
Pontus Molander, Jörgen
Holmberg och Stefan Jansson
ur det Djurgårdslag som så
framgångsrikt
visade
att
Djurgården Hockey verkli
gen har en plats i den svenska
hockeysocitén.

Av RALF GUSTAVSSON

Charles Berglund eller
”Challe” är utan tve
kan årets nykomling rookie - denna säsong
i Djurgården och elit
serien.
”Challe” är killen som i fjol
spelade i division I och som i
år debuterat i Djurgårdens
elitserielag och gjort det med
sådan framgång att han till
och med tagit klivet rakt in i
Tre Kronor.
Vägen till högsta hockeyeli
ten har dock inte varit så där
direkt spikrak för 23-årige
”Challe”. Han har till exem
pel aldrig varit uttagen till
något pojk- eller juniorlands
lag och han har heller aldrig
spelat i TV-pucken.
— Det har alltid funnits de

första skridskoskär. Där bör
jade han också spela ishoc
key. Efter några år i kvarter
slaget IFK Salem blev det IFK
Tumba, där han under Tho
mas Storms ledning blev kvar
i åtta år. Mamma och pappa
ställde upp och körde sonen
och hans kompisar till trä
ningar och matcher i familjens
stora folkvagnsbuss. De hann
under de här åren slita ut någ
ra bussar. I Tumba fanns även
en föräldraförening med
”Challes” föräldrar som eld
själar. De ordnade basarer
och allehanda insamlingar så
att killarna till och med kunde
göra en utbytesresa ända bort
till det stora ishockeylandet
Kanada.
När Thomas Storm gick till
Djurgården 1982 tog han med
sig ”Challe”. I Djurgården
spelade ”Challe” två säsonger

trott på ”Challe” så har ”Put
te” gjort det.

- Jo det får jag nog lov att
hålla med om, säger ”Chal
le”. Det var ju ”Putte” som i
somras ringde och ville ha mig
med i Djurgården i år.
Men det fanns, som sagt,
en och annan av ”Puttes” trä
narkollegor och även en del
sk. förståsigpåare som ställde
sig frågande till ”Puttes” ut
tagning av ”Challe” när Djur
gårdens elitserielag nomine
rades i höstas. Att satsningen
på ”Challe” visat sig vara rik
tig har hans insatser den gång
na säsongen mer än väl visat.
”Challe” har varit en frisk
fläkt och en i högsta grad
angenäm ny bekantskap för
många av oss. Framförallt har
vi frapperats av hur han, trots
att han var debutant, vågat
göra saker med pucken och

förhållande till klubba och
puck. Hellre än att flänga runt
och jaga, skär han av spelytor
och spelar smart. Kanske har
därför det nya spel som Djur
gården spelat den gångna sä
songen passat just ”Challe”.
Enligt ”Putte” är just
”Challes” största tillgång
hans spelförstånd. Ogärna
släpper han ifrån sig pucken
utan att ha gjort något vettigt
med den. Möter ”Challe” till
exempel en motståndare i an
fallszon och märker att han
inte kommer förbi, då vänder
han ifrån killen istället och
trampar åt ett annat håll och
behåller pucken. På så sätt
skapar han ofta förvirring
bland motståndarna även när
han inte får mot mål.

Allround lättviktare
Även om ”Challe” lagt på

»CHALLE’ BERGLUND
ÄR ÅRETS ROOKIE
som tydligen varit bättre och
mer talangfulla än vad jag har
varit, säger ”Challe”.
I år har ”Challes” utveck
ling gått med expressfart. Det
tycker även tränaren ”Putte”
Carlsson.
— Jag trodde att han skulle
behöva två år på sig för att
kvalificera sig i det här laget,
men det har ju gått betydligt
snabbare, säger ”Putte”.

Salemskille
När ”Challe” var tre år flyt
tade familjen från Grevgatan
i centrala Stockholm via Sätra
till Salem. Där är ”Challe”
uppvuxen och där tog han sina
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först med B- och sedan med
A-juniorerna.
Eftersom
”Challe” därefter ville spela
senior hockey blev det Hud
dinge. Efter två säsonger i
Huddinge blev det ett år i
Nacka och i år har ”Challe”
som vi vet med bravur gjort
sin första säsong i Djurgår
dens elitserie.

Följt ”Putte”
”Challes” tränare i Djur
gården i år, ”Putte” Carlsson,
har tidigare haft hand om ho
nom i såväl Djurgårdens juni
orlag som i Huddinge och
Nacka. Om inte alla tränare

ta egna initiativ på isen.
- Det där är en sak som
våra tränare arbetat för och
mer eller mindre tvingat oss
att göra. När jag sedan märk
te att jag lyckades med det
och att det funkade har jag
fortsatt med det, säger ”Chal
le”.
Sådant brukar öka själv
förtroendet och just ett ökat
självförtroende anser ”Chal
le” själv vara en av förklaring
arna till att det gått så bra för
honom under den gångna elit
seriesäsongen.

Spelförstånd
”Challe” har ett kreativt

sig några kilon och blivit star
kare så kan han knappast med
sina 177 cm och 77 kg betrak
tas som någon riktig järnka
min. Han tycker själv inte att
detta bör vara något handi
cap, men menar att det gäller
för honom att hålla undan för
motståndarna, så att de inte
får fatt på honom.
- För får de väl det så kan
jag få lite svårt att komma
loss, säger ”Challe”.

Denna säsong har ”Challe”
mest spelat ihop med Tomaz
”Zäta” Eriksson och Johan
Garpenlöv. Om ”Zäta” där i
denna ungdomsformation va
rit den offensive och ”gar

• Säker på isen, säker i försvaret.
”Challe” Berglund är årets nykom
ling i Elitserien, en framstående del
i det så snyggt spelande djurgårdsla
get. ”Challe” slog sig tom in i lands
laget. Vad månde bliva av denne
man..?
foto: ralfgustavsson

åtta mål och nio assist i år vi
sat att han även har offensiva
kvaliteteer.

Breddat register
En av de främsta förkla
ringarna till ”Challes” fram
gångar i år är naturligtvis att
han utvecklats som spelare.
Från att tidigare mycket levt
på att i momentet före kunna
läsa vad en motståndare tän
ker göra med pucken, så har
”Challe” i år breddat sitt re
gister så att han nu även är
lika bra i spelet med puck som
han tidigare varit i spelet
utan. Genom att han också
blivit något rappare i åkning
en har han också bättre kun
nat utnyttja sin blick för spe
let.
Han anser dock själv att
han fortfarande är något
osnabb. På minuskontot tyc
ker han självkritiskt också att
han ibland kan vara något lat.

I december blev ”Challe”
bokstavligt talat tagen på
sängen, när han blev uttagen
till landslaget och fick åka
med Tre Kronor till Moskva
och Izvestijaturneringen.

- Jag låg och sov när Orvar
(Stambert) ringde från Väste
rås där Tre Kronor då spelat
och sa att jag skulle ersätta
Stefan Persson som blivit ska
dad. Jag trodde han drev med
mig, men strax därefter ring
de också Curre Lindström och
då fick jag bekräftat att det
verkligen var sant.

pen” som center den defensi
ve så säger ”Challe” att hans
uppgift som ytterforward le
gat någonstans mittemellan.
Tidigare säsonger har ”Chal
le” alltid spelat defensiv cen

ter med undantag för halva
säsongen i Nacka då han fak
tiskt spelade back ihop med
”Classe” Norström. Även om
”Challe” inte är någon direkt
avslutare så har han med sina

Även i Izvestija fick ”Chal
le” beröm. Själv var han ock
så nöjd med sin insats där inte
minst mot bakgrund av att
han, som han själv säger, i
sista stund ”gled in på ett ba
nanskal”.

Svart skärtorsdag
Skärtorsdagen blev en i
dubbel bemärkelse svart dag
för ”Challe” och Djurgården.

Utslagna ur SM-slutspelet i
kvartsfinalen av Gnaget. Ef
ter det lysande spel som laget
nu presterat under större de
len av säsongen var det många
som frågade sig vad som
egentligen hade hänt med
vinstmaskinen Djurgården.
“Challe” förklarar:
- Om det nu var en tillfällig
het eller inte så inträffade fak
tiskt vändningen efter det att
vi i den tredje matchen efter
OS-uppehållet spelat oav
gjort mot Färjestad och där
med slagit det gamla poängre
kordet. Och kanske var det
så att vi efter det rekordet i
för hög grad betraktade res
ten av grundserien som en
transportsträcka. Säkert är
dock att många av oss kände
oss rätt slitna efter OS av allt
landslagsspel, säger ”Chal
le”.
Trots den olyckliga avslut
ningen tycker dock ”Challe”
att det totalt sett varit en myc
ket bra säsong.
- Sällan har det väl skrivits
så mycket positivt om något
lag, som det gjorts om Djur
gården i år, säger ”Challe”.
Nu när hockeysäsongen är
över får ”Challe” mer tid över
för sitt andra stora intresse:
Hästar och trav. Tillsammans
med tio killar i Huddinge är
”Challe” delägare i travhäs
ten V O Seagull. Den är tre
år och har hittills startat i tre
lopp. Egentligen skulle den
heta ”Voffsegull”, men det
namnet ville man inte god
känna, säger ”Challe”.
Så när arbetet medger och
sommarträningen tillåter så
är det inte ovanligt att vi hit
tar ”Challe” ute på Solvalla
eller på hästens träningscamp
utanför Enköping.
Men när hockeysäsongen
startar i höst så hoppas vi att
återse ”Challe” på Hovet, där
vi helst vill se honom och
Djurgården nästa säsong - i
vinnarhålet!
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DE GAMLA DJURGÅRDARNA

Av BENGT GRIVE
En sådan vänster har ingen annan svensk boxare
haft. Varken före eller efter honom. Betänk att
Olle Tandberg gick en hel EM-final mot OS-
guldmedaljören Herbert Runge, tysken som seg
rade i Berlin 1936, fullt upptagen av att hålla upp
brallorna med höger handske samtidigt som han
lyckades hålla Runge på avstånd med sin raka
vänster och dessutom pricka in några häftiga och
poänggivande vänsterjabbar.
- Ja, det såg ett tag mörkt ut när midjeresår
bandet gav med sig i mitten av första ronden,
minns store Olle. Jag hade fått en bra start och
träffat med ett par högerkrokar och ledde väl på
poäng när olyckan med resårbandet inträffade.
Runge kom sig inte för att utnyttja mitt handi
kapp, men jag kunde uppfatta hur han fick tips
om min belägenhet i första pausen.
under den gjorde mina sekonder allt för att få
Olles byxor i ordning. De försökte använda res
åren som ett snöre och knöt en godtagbar robans
knop över byxorna.
Men nu började Runge attackera ilsket och
närgånget och snart åkte brallorna ner mot knä
vecken.
Jag måste hissa upp dom med högerhandsken
och på så sätt var jag bunden resten av ronden.
Men jag lurade Runge och fintade med högern
ideligen fast det bara var vänstern jag kunde an
vända. Det där kom inte tysken underfund med
förrän i slutet av matchen och då ledde jag sky
högt på poäng och min seger var aldrig i fara. Jag
slog för övrigt Herbert Runge två gånger i final
om europamästerskapet och dessutom en gång i
en landskamp.

Olle
Tandberg
är alla
tiders
djurgårdare
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Enastående karriär
Olle Tandberg fyller 70 den tolfte oktober i år.
Han kan se tillbaka på en enastående karriär som
boxare och som all-round idrottsman över huvud
taget. Olle spelade tung center i Värtans juniorlag
i fotboll och nickade in ett sådant stort antal mål
att han blev flitigt plåtad i stockholmspressen.
- Dom sa åt mig att hålla i närheten av motstån
darnas målvakt hela tiden. Det skulle vankas
hörnor och frisparkar och luftpastejer och då var
det min tur att gripa in. Det gick faktiskt ganska
bra, men jag hade nog aldrig platsat i Djurgår
dens fotbollslag. Egentligen var jag bättre i back
hoppning. Hela min släkt var bra på skidor. Min
pappa Olof tog hem flera SM i kombinerad ski
dåkning. På den tiden åkte man terräng på förmid
dagen och hoppade i backe efter lunch.
Och pappa Tandberg och hans bröder Bengt,
Einar och Gunnar var backhoppningspionjärer i
Djurgården.
- Själv var jag alldeles för tung och klumpig för
terrängåkning, men i backarna fick jag fart och
jag var inte rädd för att satsa även om stilen inte

var nåt vidare, Vi hoppade mest i ”Självmörda
ren” i Lill-Jansskogen, men jag nådde också 39
meter som bäst i stora Fiskartorpsbacken.

Alla tider djurgårdare
Olle Tandberg är en av alla tiders djurgårdare
(sedan 53 år) och i vissa stycken kan han visa upp
en meritlista som ingen kan matcha. Och som
ingen annan svensk boxare kan matcha. Som till
exempel att han deltog i sjutton landskamper och
vann alla dessa sjutton matcher i tungvikt.
Att han ställde upp i två EM och vann bägge
är redan redovisat. Han var även med två gånger
i Europas lag i USA och vann klara poängsegrar
vid båda tillfällena.
Kort sagt: Sverige har aldrig haft maken till
amatörboxare.
Och när vi kommer till proffsboxning är han
god tvåa efter Ingemar Johansson. Olle blev euro
pamästare på Råsunda 1943 då han besegrade
belgaren Karel Sys på poäng, men samma år tog
Sys revansch i Bryssel. Fram till 1940 hade Tand
berg slagit alla de bästa amatörerna i USA och
hade blivit stor guldfavorit om olympiska spelen
kommit till stånd i Helsingfors 1940. Sverige har
ännu inte vunnit någon guldmedalj i boxning.
Olle vann fem raka SM 1936-1940 och var obeseg
rad i sina sista 110 matcher som amatör.

Efter kriget blev det bråttom att få igång Olle
på högt varv. Han började närma sig de trettio
och han behövde motståndare av världsklass. År
1946 vann han lätt över fem av de bästa européer
na, bland dem Jack Porter i Kungliga hallen i sjun
de ronden efter 22 (!) nerslagningar. Porter var
livrädd och gick ner frivilligt på canvasen så fort
Olle snuddade vid honom.

Igång på högvarv
På Råsunda vann Olle en klar poängseger över
den farlige Jack London. Nej, han måste upp mot
yenkarna och helst de allra bästa. Tandberg var
ju själv världselit.
Och 1947 tog Edwin Ahlqvist över stjärnboxa
ren Joe Baksi till Råsunda. Baksi var en saftig
och självsäker bit. Han låg som nummer tre på
världsrankningen och skulle upp i en titelmatch
mot Joe Louis. Nu gällde bara att först avfärda
svensken Tandberg. Det blev en match som var
ken Baksi eller Tandberg skulle glömma.

• Europamästare efter
segern mot belgaren
Karel Sys på Råsunda
1943. Mellan Olle och
domaren Olles fästmö
och nuvarande hustru.
Motstående sida. Den
högern visste vad den
tog. Stephane Olek gri
nar illa. Ovan: Med nya
tiders djurgårdsmästa
re. Olle (fem SM) och
Lasse Myrberg (fem
SM).

Bästa matchen
Redan efter en rond begrep Baksi att han hade
att göra med en motståndare som inte bara var
skickligare än han själv utan också hade bättre
kondition och tålde både ett och ett par dussin
snytingar. Olle vann efter tio ronder. De flesta
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prov på uthållighet och god blick. Han var en
mästare i konsten att stoppa och hejda s.k. knock
out-kungar tills de helt och hållet upphörde med
all boxning och började slåss och Olle kunde då
lätt ta över och vinna på poäng. Det gjorde han
nästan alltid.

Han mätte 191 cm och vägde 91 kg. Han mötte
nästan aldrig någon som var större och starkare
än han själv, men han saknade snärt i slagen och
vägrade att svinga och kurras. Fint skulle det vara
och hans vänster var fin som snus. Kanske var
han i finaste laget för det stenhårda proffsjobbet
med förödmjukelser, skam och risker för svåra
skador.
I motsats till amatörboxningen handlar yrkes
männens konfrontationer främst om att ta, och
inte ge, stryk.

Trots att historien kan visa upp genialiska tekni
ker som Gene Tunney, Tommy Loughran, Jack
Johnson, Willie Pastrano, Muhammad Ali och
några stycken till har den snabba knocken alltid
varit målet. Ju förr desto bättre. Två smällar för
att få in en.

I en typisk proffmatch kommer ett ögonblick
av ren fysisk fasa, det ögonblick då den ene boxa
ren tappar kontrollen och inte kan vidmakthålla
ett försvar utan börjar svikta och tveka och för
sätts i gungning av motståndarens slag som han
inte längre kan parera. Det är ögonblicken då
matchen vänder och en hel karriär, ja, ett helt
liv, kan ta slut. Den enes nederlag blir den and
res seger, men vi vill gärna tolka denna seger som
något temporärt, villkorligt. Endast nederlaget
är villkorligt.

• Sagan på väg att ta
slut. Inför ettfullsatt
Råsunda fotbollsstadi
on möter Olle amerika
nen Jersey Joe Walcott.
Walcott vann och blev
senare världsmästare.
Olle la av med box
ningen.

ronderna var jämna, men ett par gick i överlägsen
svensk stil.
- Det var min bästa match. Kanske var jag i
ännu bättre form ett par år tidigare, men då fanns
inga motståndare att uppbringa. På sätt och vis
gjorde jag en bra match också i Amerika året
därpå mot Joey Maxim. Jag förde den kampen,
men Maxim var en räv och stilfördärvare. Han
var lite rädd för mina kropskrafter och kroppsslag
och vände alltid ryggen till när jag kom honom
in på livet och då skrek domaren bryt och varna
de mig för slag mot ryggen. Hade den matchen
gått i Sverige eller någon annanstans i Europa
hade Maxim blivit varnad och jag hade vunnit.
Joey Maxim var i alla fall en bra boxare och han
blev världsmästare i lätt tungvikt. En gång slog
han Sugar Ray Robinson på knock, den då dåva
rande världsmästaren i mellanvikt också försökte
sig på titeln i lätt tungvikt. Men Maxim gjorde
bort honom i sin fula men effektiva stil.

Höll stilen
Tandberg ägde en vacker boxarpose och han
höll alltid stilen matcherna igenom. Framför allt
som amatör. Olle var poängboxare och visade
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Slutet mot Walcott
Olle Tandberg gick sin sista match 1949 mot
Joe Walcott på Råsunda och blev slagen knock
out i femte ronden. Han fick en ordentlig smäll,
men kom upp på åtta och ville fortsätta, men
domaren gick emellan. Kanske bäst som skede.
- Men jag blev arg, säger Olle. Jag fick en saf
tig smäll, men jag var klar i knoppen och ville
köra vidare. Det kändes snopet. Min enda K.O-
förlust. Jag förstod att min bana som boxare var
slut. Jag var 31 år och hade tjänat en skaplig slant
och mött två kommande världsmästare, Maxim
och Joe Walcott som tog tungviktstiteln 1951.
Själv gick jag tillbaka till målaryrket och det har
jag sysslat med ända till pensionen för fem år
sedan. Sista jobbet var på Ersta sjukhus på Söder.

Boxare jag minns?
- Ja, Walcott var den bäste jag mötte, snabb o
råstark. Vangis Eriksson från Linnea var en bra
amatör. Mot honom måste jag jämt gå för fullt
för att vinna. K-G Norén från Göteborg var en
härlig mellanviktare och det gällde också min
klubbkamrat Sture Fröberg. Mot honom gick jag

• Nedan: Joe Baksi, topprankad ameri
kan, träffas av Tandbergs vänster. Olle
vann på Råsunda, poäng efter tio ron
der. Jock Porter går i golvet igen. Por
ter åkte ner över 20 gånger.

massor av uppvisningsmatcher för att hålla uppe
snabbheten. Finländaren och fjäderviktaren Elis
Ask beundrade jag för hans fina och eleganta
teknik. Ett av de största ögonblicken var förstås
när jag var i New York och såg Ingemar Johans
son bli världsmästare. Jag kom in gratis och ham
nade bland en massa svenska journalister och tala
de om för dem att Ingemar skulle vinna på knock
i början av matchen. Jag baserade mitt tips på
att han var sju kilo tyngre och ända nästan lika
snabb som Floyd Patterson. Jag trodde förstås att
han skulle klara returmatcherna också. Ingemar
hade chansen i tredje matchen, men han blev lite
återhållsam och tvekade och chansen försvann
inom loppet av tre, fyra sekunder.

Trogen sina kämpar
Det händer att Olle går på matcher, både box
ning och fotboll. Han svingar sig gärna upp i ring
en och hälsar publiken och delar ut pris till någon
som just gjort sitt livs match och kanske aldrig
hört talas om prisutdelaren. Men just i boxnings
kretsar är man annars mycket noga med att hålla
alla gamla fightare vid liv. Ingen annan sport är
lika trogen sina kämpar och sin historia som box
ningen. Vi talar om Jack Dempsey och Loe Lou
is och Rocky Marciano och Harry Persson som
om de ännu vore i livet och när som helst skulle
kunna äntra ringen och vara i stånd att gå några
häftiga ronder.

Olle Tandberg har slutat att gå ronder, men
ibland lämnar han hustru och kåken i Skuru för
att titta in i Eriksdalshallen eller på Stadion eller
för att träffa gamla kompisar i Sällskapet Gamla
Djurgårdare i Klocktornet.

Som person är Olle okomplicerad. Han är vän
säll, gladlynt och försynt. En reko kille som kör
med raka rör.

• En snygg ung man och
en mycket bra boxare.
Amatör-Olle blev både
europamästare och tog
fem tungvikts-SM. En
given guldmedaljör i OS
1940 om inte kriget
kommit. Då hjälpte Olle
(i kavaj) istället till med
träningen i Djurgårdens
lokal.
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Nu har vi vänt trenden — nu
DJURGÅRDENS AFFÄRER

Av RALF GUSTAVSSON

Vi har näsan just ovanför vattenytan.
Med dessa ord sammanfattade
överstyrelsens ordförande Jan-Peder
Norstedt föreningens ekonomiska läge
vid Djurgården IF’s årsmöte den 21
mars. På basis av överstyrelsens pre
sentation vid årsmötet av föreningens
räkenskaper för verksamhetsåret 1987
lämnas nedan en redogörelse för för
eningens ekonomniska situation.
För verksamhetsåret 1987 redovisas som framgår
av nedanstående resultaträkning en bokförings
mässig vinst på 3 795 tkr. Det redovisade resulta
tet har dock påverkats av extraordinära intäkter
på totalt 9 339 tkr. Dessa extraordinära intäkter
utgöres dels av en ersättning av engångskaraktär
från DIF AB på 2 500 tkr för de exklusiva reklam
rättigheterna till Djurgårdens IF och dels av en
bokföringsmässig ackordsvinst på 6 839 tkr. Den
na ackordsvinst motsvarar den genom ackords
uppgörelsen 75-procentiga nedskrivningen av för
eningens oprioriterade skulder med avdrag för
föreningens kostnader för detta ackord. Samtliga
oprioriterade skulder som uppstått före betal
ningsinställelsen den 10 mars 1987 har härvid
omfattats av denna nedskrivning.

Resultatet
Som även kan utläsas av resultaträkningen re
dovisas 1987 exklusive dessa extraordinära intäk
terna ett underskott på 5 544 tkr. Vid en bedöm
ning av detta utfall bör dock beaktas att förening
en under 1987 har ändrat sina redovisningsprinci
per och övergått från en kontantmässig princip
till en bokföringsmässig princip. Innebörden av
detta är att kostnader och intäkter periodiceras
så att de resultatavräknas under det verksam
hetsår som de avser oavsett när de betalats. Den
na förändring har inneburit att 1987 års redovisa
de resultat försämrats med närmare 3 000 tkr till
följd av att främst förutbetalda biljett- och rekla
mintäkter under 1986 avseende 1987 resultat
avräknats 1986, medan motsvarande förskotts
betalda intäkter under 1987 avseende 1988 enligt
de nya redovisningsprinciperna kommer att resul
tatavräknas först innevarande år. En ytterligare
omständighet att beakta vid en utvärdering av
resultatet 1987 är också att detta enligt uppgift
negativt har påverkats av retroaktiva kostnader
på uppskattningsvis mellan en och två miljoner
kronor hänförbara till tidigare verksamhetsår.
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1987

RESULTATRÄKNING (Tkr)

1986

20 783

20 940

Verksamhetens kostnader

- 25 614

- 27 769

Versamhetens resultat
före avskrivningar

- 4.831

- 6 829

34

91

- 4 865

- 6 920

Verksamhetens intäkter

Avskrivningar
Inventarier

Verksamhetens resultat
efter avskrivningar
Finansiella intäkter och
kostnader

Ränteintäkter
Räntekostnader
Resultat efter finansiella
intäkter och kostnader

Extraordinära intäkter
Ersättning för goodwill
upplåtelse
Ackordsvinst

Årets resultat

-

58
737

- 5 544

-

47
856

- 7 729

2 500
6 839

-

- 3 795

- 7 729

Skuldutveckling
Föreningens obestånd illustreras av nettoskuld
utvecklingen under 1987. Per betalningsinställel
sen den 10 mars uppgick denna nettoskuld, defi
nierad som föreningens tillgångar minus dess skul
der, till minus 12 315 tkr. Vid den granskning och
genomgång som förekommit av föreningens rä
kenskaper efter betalningsinställelsen har nya
skulder dykt upp. Detta har då lett till att netto
skulden ytterligare ökat under 1987 för att som
framgår av nedanstående diagram nå ett högsta
minus på 14 812 tkr i september.

är vår ekonomi på väg uppåt
Vad avser enbart skuldsidan uppgick förening
ens totala skulder per betalningsinställelsen den
10 mars till 15 545 tkr varav de oprioriterade upp
gick till 10 679 tkr. Av de från betalningsinställel
sen prioriterade skulderna på 4 866 tkr kvarstod
per 31.12 1987 2 018 tkr, vilka kommer att beta
las under de tre första kvartalen innevarande år.
De genom ackordsuppgörelsen nedskrivna
oprioriterade skulderna per betalningsinställelsen
har samtliga återbetalats med undantag för en lång
fristig låneskuld på 228 tkr, som kommer att åter
betalas under våren 1988.
Denna skuld jämte ett nytt lån på 1 700 tkr från
föreningens bankkontakt DIF AB utgör de i ba
lansräkningen per 31.12 1987 redovisade lång
fristiga skulderna. Övriga skulder per detta da
tum, utöver de ovan angivna obetalda prioritera
de skulderna från betalningsinställelsen, utgöres
av förutbetalda intäkter, upplupna kostnader och
ej förfallna kortfristiga skulder.
BALANSRÄKNING (Tkr)

31.121987

31.121986

Till den ekonomiska bilden för Djurgårdens IF
hör numera även det nybildade aktiebolaget DIF
AB. Förutom att, som ovan angivits, fungera som
bankkontakt för föreningen är det bolagets hu
vuduppgift att från och med verksamhetsåret 1988
marknadsföra och sälja Djurgårdens elitverksam
het.

DIF AB
Under 1987 har bolaget genom en emission till
förts kapital. Vid emissionsperiodens utgång hade
1 831 aktiepaket à 2 600 kronor sålts. Med ett
emissionsbelopp som fördelar sig med 183 tkr på
aktiekapital och 4 578 tkr på konvertibla skulde
brev har bolaget inklusive grundkapitalet på 50
tkr tillförts totalt 4 811 tkr.
Efter det att bolaget 1987, som framgått av
ovan redogörelse, betalt 2 500 tkr för den ex
klusiva rätten till föreningens reklam- och annons
försäljning samt lämnat ett lån till föreningen på
1 700 tkr kvarstår outnyttjat i bolaget 611 tkr i
av emissionsbeloppet.

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Likvida medel
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter
Övriga fordringar
Lager

Anläggningstillgångar
Inventarier
Andelar
Aktier i Elitserieföreningen AB

Summa tillgångar

1 491
1 035

690
675

1 048
387
29

452
472
31

3 990

2 323

220
220
10

163
10

450

173

4 440

2 496

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder

1 064

2 729

5 072
2 031

1 600
7 618

8 167

11 947

Långfristiga skulder
Lån

1 928

—

Fonder
Ernst Nilssons fond

18

17

-9 468
3 795

- 1739
7 729

-5 673

- 9 468

4 440

2 469

Eget kapital
Vid årets början
Årets resultat

Summa skulder och eget kapital

Kärvt men hoppfullt
Även om föreningen under 1987 klarat av en
svår ekonomisk anspänning så menar Djurgår
dens kanslichef Rolf Rosenberg att detta på inget
sätt innebär att man kan slå sig till ro och tro att
faran är över. 1988 blir ett fortsatt kärvt år. Fram
för allt kommer likviditeten att bli fortsatt an
strängd inte minst till följd att man då enligt ac
kordsuppgörelsen skall återbetala de resterande
prioriterade skulderna på 2 018 tkr. Likviditetssi
tuationen påverkas därvid negativt av bristen på
erforderligt rörelsekapital och att man som fram
går av räkenskaperna belastas av ett negativt kapi
tal 5 673 tkr.

Resultatmässigt ser det dock hyggligt ut i år
menar Rolf. Effekterna av de åtgärder som vidta
gits på kostnadssidan väntas få effekt under 1988
samtidigt som även minskningen av de räntebä
rande skulderna avsevärt kommer att minska rän
tebördan. Till detta kan även nämnas att fotbol
lens reklamförsäljning gått över förväntan. Någon
budget för 1988 presenterades inte vid årsmötet,
men enligt Rolf Rosenberg arbetar men med en
nollbudget. Den mer långsiktiga målsättningen
är att genom en fortsatt återhållsamhet på kost
nadssidan och en ytterligare förstärkt intäktssida
på sikt eliminera föreningens balanserade förlus
ter.

• Pengar, pengar — de
rullar inte precis in i
djurgårdskassakistan,
men de rullar i varje fall
inte ut. Trenden är
vänd, vi är på väg åt
rätt håll.

Efter att ha klarat första steget att fått upp
näsan ovan vattenytan så fortsätter nu arbetet
med att också komma upp på torra land och få
fast mark under fötterna.
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SNART FYLLER VI 100 ÅR

NU ÄR DET DAGS

ATT INVENTERA
FÖR DET STORA
DIF-JUBILEET
Av BO REHNBERG

Om något mindre än tre år är det
dags att fira. Fira ordentligt och
jubilera med stolthet. Den 12
mars 1991 fyller Djurgårdens
Idrottsförening 100 år. Inom
föreningen började redan i
höstas en projektgrupp att
förbereda tre intressanta
jubileumsprodukter.

I samband med 100-årsdagen ska nämli
gen utges:
• En praktfull jubileumsbok, omkring
300 sidor.
• En videokassett, längd 100 minuter.
• En ljudkassett, längd 100 minuter.
På varsitt sätt och i en harmonisk tre
klang ska dessa tre produkter berätta för
oss själva och för omvärlden om vår långa
historia, summera ett händelserikt sekel.
Under de 100 åren har massor med
djurgårdare deltagit i SM, EM, VM,
OS, nationella serier och tävlingar
samt internationella cuper och
...evenemang av skilda slag.

• TUMBA
jublade ofta i
djurgårdsdres
sen. Nu skall
helaförening
en jubilera.
Minnen om de
stora ishockey
stunderna el
ler. ..
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Stöd DIF,
använd medlemskortet
som betalkort.

Ditt nya medlemskort i DIF kan du använda som ett
betalkort. Av den totala summan som du handlar på kor
tet går 1% oavkortat till klubben. Dessutom får du till
gång till fina rabatter hos olika företag.
Vill du inte ha betalkortsfunktionen har du naturligt
vis ändå tillgång till rabatten vid kontantköp. Men då får
klubben inga pengar.
PS Oavsett hur du vill använda ditt medlemskort måste du skicka in ansökan som
kommer hem till dig.

Investment AB Arcadia och QC-kortet sponsrar
Djurgårdens fotbollslag.

• ...de härliga kvällarna med
fotbollsgänget (här symbolise
rat av Knivsta Sandberg) eller
vilka andra minnen, bilder,
foton, protokoll, handlingar
och annat som helst. Inventera
i minnet, leta i gömmorna. Nu
förbeder vi ett jättefirande.
Djurgår’n blir 100 år.

Mer än 20 000 människor har represen
terat klubben över hela jordklotet. Allt
detta tävlande ingår troligtvis i den mest
unika historia som en enskild förening kan
visa upp i Sverige, kanske i världen...

Glamour och vardag
Men Djurgårdens historia består förstås
inte bara av tävling och kamp, vinst och
förlust. Det består lika mycket av en
mänsklig vardag, ett liv med år fyllda av
oglamorös träning och intresse hos enskilda
och familjer att skapa sig en rikare fritid
med hjälp av idrotten.
Djurgårdens historia är också en del av
svensk historia - vi möter i djurgårdshisto
riken dokument och muntliga vittnesmål
som berättar om staden och riken som för
eningen vuxit upp i. Stockholms utveckling
som idrottsstad, Sveriges som sportnation.

Omfattande arbete
Att skriva och i bild och ljud gestalta
Djurgårdens 100-åriga historia är ett stort,
omfattande och roligt arbete. Allra först
ligger framför oss månader av arkivarbete
bland böcker, tidningar, tidskrifter, foto
samlingar, protokoll, matchprogram, affi
scher och 10 000-tals tidningsklipp. Plus
mängder av möten med både äldre och
yngre DIF-män och DIF-kvinnor som per
band och kamera ska berätta sina person
liga tankar, minnen, åsikter och förhopp
ningar...
Detta leder mig till något mycket kon
kret och viktigt för det fortsatta arbetet
under researchfasen av vårt arbete.
Vi vill nu ha kontakt med Dig.
Just Du som läser det här sitter inne med
kunskaper, kontakter och konkret material
som vi behöver ta del av.
Just Du kanske har en gammal fin mor
mor, som då och då berättar märkligheter
och vanligheter från sin ungdom som kon
ståkerska för vår kära förening.
Eller kanske är det Du som i en låda på
vinden har gamla gulnade och stiliga proto
koll från bandysektionens 30-tal.
Du har kanske egna amatörfoton som
föreställer en glad och oskyldig Rolle Stoltz
i Hovets ena utvisningsbås på 60-talet.
Även om exemplen är gripna i stunden
och ur luften så förstår Du säkert Din upp
gift. Du ska kort och gott kontakta oss som
jobbar i historiegruppen.

I full gång
I klocktornet är arbetet faktiskt i full

gång med att läsa, prata, sortera, värdera
och registrera det material som föreningen
lagrat genom hittills 97 år.
Men vi väntar ivrigt på att Du som vill
hjälpa till ska höra av Dig.
Initiativet är Ditt nu. På telefon
08 - 11 57 11 hittar du Hasse Swedberg el
ler Mats Wickman. Är Wickman inte på
plats när just Du ringer så är han säkert
på Stadsarkivet eller Kungliga biblioteket
eller på TV:s filmarkiv och raggar materi
al. Men han ringer upp Dig, det lovar jag.
Det går ju lika bra att skriva:

Mats Wickman,
Djurgårdens IF,
Box 260 62,
100 41 Stockholm.

Kom ihåg att den idé Du nyss fick om
vad Du skulle kunna hjälpa till med kan
vara oerhört värdefull.
Även om Du inte själv inser det just nu.
Vår DIF-historia består ju inte bara av sto
ra händelser utan främst av många, många
små händelser.

Det är de små minnena som tillsammans
bildar det stora.
Det som är vår historia.

FOTNOT: Följande företag har möjliggjort
projektet ”Minns våra bästa stunder”

Bergdahl Byggkonsult AB,
Concelia Profera AB,
Folksam,
GB Seafood,
Grafina AB,
Gröna Lunds Tivoli AB,
Inter Rent AB,
K A - Kött AB,
Nybergs Glas,
O P Majonäsfabrik AB,
Pressbyrån AB,
Senab Inrednings AB,
Tipstjänst AB,
Löfbergs Lila,
Ragn-Sells,
Plannja AB,
Esselte Värdetryck AB.
Bo Rehnberg är en erfaren journalist, känd
bl a från TV:s 48 000-kronorsfrågan. Han
är också aktuell för en TV-serie om rock’n
rollmusik tillsammans med kompisen Jerry
Williams (bra på alla sätt bortsett från att
han är AIK:are). Bosse Rehnberg arbetar
just nu med Djurgårdens jubileumsfirande.
Bosse är född och uppvuxen på Djurgården
i Stockholm, och självklart blårandig ända
in i själen.
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DJURGÅRDENS AFFÄRER

Av RALF GUSTAVSSON

En allt större del av elitklubbar
nas inkomster kommer idag från
olika former av sponsring.
Sponsring har därvid inte bara
blivit en viktig inkomstkälla för
fämst elitidrotten utan också ett
allt vanligare inslag i företagens
marknadsföring.
Ett av de företag som beslutat sig för att
satsa på idrottssponsoring är Bilkonsult
AB, som tillsammans med QC Business
Card i år är huvudsponsor för Djurgårdens
allsvenska fotbollslag. Det är alltså dessa
företagsnamn, som vi denna säsong hittar
på fotbollslagets blårandiga tröja.

Klar affärsidé

• Visst har Djurgården en god
chans, tror Claes Ebler på Bilkon
sult. Det är bl a därför företaget
sponsrar fotbollen.
FOTO: RALF GUSTAVSSON

FÖRETAG OCH
IDROTTSKLUBBAR
I ALLT NÄRMARE
SAMARBETE

Bilkonsult AB är idag den största åter
försäljaren i Sverige av Mazda och Jaguar,
ingår i den börsnoterade Fordoniakoncer
nen, som är det näst största oberoende bil
försäljningsföretaget i Sverige. Verkstäl
lande direktör i Bilkonsult är Claes Ebler.
Varför blir man sponsor för Djurgårdens
fotbollslag?
- En viktig förutsättning för att det blev
just Djurgården är nog att man har ett hjär
ta som klappar för föreningen. Men oav
sett om samarbetet nu gäller Djurgården
eller någon annan förening så går man inte
in i ett sådant här typ av sponsoravtal av
ideella skäl. Eftersom man måste få valuta
för de pengar som man satsar, så måste det
finnas en klar affäreidé bakom ett sådan
här samarbete, säger Clas Ebler och tilläg
ger;
- Den kommersiella bevekelsegrunden
bakom vårt sponsoravtal med Djurgården
är primärt att vi skall sälja fler bilar och
att vi genom detta samarbete skall göra det
till djurgårdare. Vår målgrupp äri första
hand de aktiva och medlemmarna inom
Djurgården men även de företag som på
olika sätt är knutna till föreningen.

med ett speciellt paket av rabatter och ga
rantier.
- Totalt sett är vår målsättning att förmå
så många aktiva och medlemmar i förening
en som möjligt att vid sina bilinköp vända
sig till Bilkonsult. Samtidigt som vi gärna
vill ge vårt stöd till en förening som Djur
gården, som vi känner mycket för, så hop
pas vi givetvis att få igen det vi satsat i form
av ett positivt gensvar från föreningen och
dess medlemmar.
Vid sidan av tröj- och arenareklamen ger
sponsoravtalet även andra möjligheter för
Bilkonsult i sin marknadsföring. Bland
annat medger tillgången till ett speciellt
VIP-rum på Stadion möjlighet att använda
Djurgårdens hemmamatcher som en inkör
sport till försäljning genom de tillfällen till
kundrepresentation som detta VIP-rum då
ger.

Målgrupp

Givande och tagande

De aktiva är enligt Clas Ebler en viktig
målgrupp inte minst genom att de är en
betydelsefull referensgrupp när det gäller
att väcka uppmärksamhet och skapa intres
se för Bilkonsults produkter. Det gäller
därför, menar Clas, att hitta bra och fördel
aktiga lösningar för de aktiva så att de gen
om samarbetet kan köra bil billigt och bra.
Till den största målgruppen som är fören
ingens medlemmar vänder sig Bilkonsult

Vad tycker då Clas Ebler är det viktigas
te för att ett sådant här samarbete skall bli
framgångsrikt?
- Det är betydelsefullt att man som spon
sor lägger ner det arbete och den tid som
krävs för att man skall uppnå det som man
vill få ut av ett sådant här sponsorsamar
bete. Sponsoring innebär nämligen inte
bara att man hänger på sitt firmanamn på
en tröja utan det krävs även att man följer

upp en sådan här satsning på ett sådant
sätt att den blir framgångsrik.
Han anser att den intressantaste biten för
Bilkonsult kanske inte i första hand är det
ta med firmanamnet på tröjan eller att fin
nas med på reklamskyltar vid arenan eller
i matchprogrammet utan mer möjligheten
att kunna bearbeta medlemmarna och an
vända spelare och föreningen vid Bilkon
sults olika försäljningskampanjer och
marknadsaktiviteter. Det kan då röra sig
om aktiviteter alltifrån bilparader vid
matcherna på Stadion till exempelvis det
försäljningsjippo som Bilkonsult arrange
rade i början av maj vid sitt försäljningsstäl
le i Bromma. Samarbetet ställer också krav
på att den förening som man sponsrar stäl
ler upp och ger sponsorn en bra support.
Ett sponsorsamarbete förutsätter, enligt
Clas Ebler, ett ömsesidigt givande och ta
gande mellan parterna om det skall ge ett
önskvärt resultat.
Det är också viktigt, menar Clas Ebler,
att man på ett riktigt sätt säljer in ett så
dant här sponsorsamarbete till den egna
personalen.
- Där har vi bland annat gjort så att vi
använder det antal biljetter som vi har till
varje match till att premiera anställda och
avdelningar som nått ett bra resultat eller
som gjort ett bra jobb.
På så vis menar Clas Ebler att man i den
interna marknadsföringen genom denna
typ av personalstimulerande åtgärder även
kan uppnå en motivationseffekt hos de
anställda.

Övre halvan
Clas Ebler anser att det idrottsliga resul
tatet mycket är avgörande för hur lycko
samt ett sådant här samarbete har förutsätt
ning att bli.
- Om laget får framgång ökar upp
märksamheten och därmed attraktions
kraften. Ju mer Djurgården syns i TV och
tidningar ju positivare är det även för oss,
eftersom också vi då finns med på ett hörn,
menar Clas Ebler.
Clas Ebler är optimist när det gäller
Djurgårdens möjligheter i årets allsvenska.
Han tror att man bör ha en god chans att
komma på den övre halvan. Förhoppning
en är, säger han, att man skall göra det
genom att spela en offensiv och publikvän
lig fotboll.
- Själva arbetar vi på att upplevas som
Sveriges kundvänligaste bilföretag och vi
gör det gärna i samarbete med ett av Sveri
ges publikvänligaste fotbollslag, säger Clas
Ebler.
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LASSES & ROLLES BÄSTA

”Vi höjde bara rösten Iit
så var AIK ett slaget lag
Djurgår’n har inte alltid varit störst
och bäst.
Det avslöjar Lasse Björn och Rolle
Stoltz i del två av Djurgårdarens serie
om det fenomenala backparet.
Serien bygger på de radioprogram för några år
sedan som duon och Lars-Gunnar Björklund
medverkade i. Det här avsnittet bjuder också på
en pikant historia om tänder . . . och hur den
löstes.

— Det gäller att ha tre, fyra man som alla pra
tar om, för har man inte det har man heller ingen
publik, anser Rolle.
Många minns ett tillfälle på gamla Stadion, när
Kurre Svanberg stod i mål i AIK. Då stod små
grabbarna bakom målet, bl a Åke Wilhelmsson,
Tommy Engstrand och Lars-Gunnar Björklund,
och skrek ”Sållet, Sållet!” Kurre blev tvärhärsken
och lämnade buren och tog ett par snabba skär
och slängde sig fram och skulle klubba ner de
unga djurgårdsgrabbarna. Men de var rätt raska
på den tiden, som tur var.
Och motsättningarna mellan Djurgår’n och
Gnaget fortsatte:
— Under tiden vi spelade var det väl inga rikti
ga derbyn mellan Djurgår’n och AIK. För skall
vi vara ärliga så var vi så pass överlägsna AIK
just då. Vi kunde utan att skryta förutsäga ut
gången redan i förväg. Då var det inte samma sak
som det är nu och som det var i början av 50-ta
let. Då var AIK bra och jag tror det var några
fighter under några år som var ganska hetsiga,
säger Rolle.
- Då var det lite hårdare matcher, både i DM,
cupen och serien. Det var ju vid tre tillfällen vi
mötte Gnaget på den tiden, påpekar Lasse. Se
dan, på senare år när vi fick det där kanongänget
höjde vi bara rösten lite i korridoren när vi skulle
gå och klä om, så brukade det räcka.

Från småklubbar

• Jodå, både grillor och
damasker passade perfekt
när bara Lasse och Rolle
kommit upp i åren. Det
gällde både landslagets och
Djurgårdens.
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Att Djurgården till sist blev störst och bäst,
berodde i hög grad på den stämning som laget
skapade, säger de tre.
Det blev en epok av Djurgården. Det var Ham
marby som innan det hade alla stjärnorna. Trots
att även AIK och Göta var i ropet, så var det
killarna i Hammarby de flesta kommer ihåg. Se
dan kom Djurgår’n. Det började egentligen med
”Lulle” och ”Tvillingarna”. Sedan kom Lasse och
sedan fylldes det på undan för undan med Tumba
osv.

Både Lasse och Rolle kommer från småklub
bar. Lasse kom från Tranan och Rolle från Atlas
Diesel, som egentligen inte var en småklubb i
ordets egentliga betydelse, utan ett slags mellan
ting av småklubb, korp- och storklubb. Och de
glömmer aldrig känslan för småklubbarna i Stock
holmstrakten.
- Jag har varit med också i en liten klubb som
heter Mälarhöjden/Västertorp, som jag tränade i
fyra år. Där är jag fortfarande medlem, berättar
Rolle. När jag ser vilka svårigheter de har att
jobba under då märker jag ju skillnaden, jämfört
med en storklubb som Djurgår’n. Även om det
också är marigt där, så är det mycket lättare i en
storklubb än i en småklubb där de i stort sett får
ha allt på fickan. I en småklubb måste man hålla
på och jaga mer och där har man heller inte di
rekt några kontakter. Så man får faktiskt beundra
de killar som håller på.
Som det är idag skulle Rolle inte vilja vara lagle
dare för ett gäng juniorer.
— Jag vet vilket jobb det är och hur otacksamt
det många gånger kan vara. Och aldrig en enda
liten rubrik. Möjligen att killarna är hyggliga och
samlar ihop till en snusdosa efter en säsong, men
det är faktiskt något man kan gå och köpa själv.

• Tack skall du ha för god fight. Förso
ningens stund, eller vad, mellan Lasse
Björn och den kanadensiske busen Floyd
Martin.
Men det var mer än bara snusdosor som behöv
de köpas in. Ishockeyklubbor, t ex.

Mer att köpa in
— Den första klubb jag var med i var Idrotts
klubben Komet, berättar Lasse. Vi fick klara vår
ekonomi själva. Det var under brinnande krig.
Vi hade ett amerikanskt lotteri, som det hette,
från 1 till 99, och gick runt och sålde. På det viset
fick vi in pengar. När vi fått in tillräckligt tog vi
tricken in till stan och köpte klubbor på Alwa och
Stockholms Velo. Vi tittade var det var billigast
först och sedan så handlade vi upp oss.
Ett år gick Komet till final i AT-cupen, men
kunde inte lira med fullt manskap.
- Vi hade bara fem klubbor och en tandpeta
re, så vi fick lira med fyra utespelare.

"Några hade
Svenska Dag
bladetigrillor
na, men av po
litiska skäl fick
man ha Afton
bladet"

Att slå sönder en klubba då, det var katastrof
alltså?

— Ja, då kunde hela säsongen bli spolierad.
Eller också blev man petad, för dyr i drift helt
enkelt.
Skridskorna var andra faktorer som en ung,
lovande ishockeyspelare måste fixa själv. Inget
serverat där, inte.
- Jag ärvde mina, säger Rolle, av en kille i
Gröndal som hette Erik Pettersson. Han spelade
bandy i Gröndal ihop med farsan. Jag gick och
beundrade hans grillor för han hade spelat med
dom i division II. Jag var 13 eller 14 år och det
var de första riktiga grillorna. Förut hade jag
haft Volleys Patent, som gick även på gummido
jor och som låstes fast med nyckel. Och tappade
man nyckeln så fick man sitta och vänta tills mor
san kom och hämtade en. För annars åkte stöv
larna med också, och man kunde inte gå hem
barfota.

SvD eller Aftonbladet
Rolles skridskor var gamla, inga killar skulle
ta på sig några sådana idag. Men det var knappt
Rolle vågade lägga ifrån sig grillorna i omkläd

ningsrummet eller på den sten där ombytet sked
de nere på Trekanten.
- Det var mina första riktiga grillor. Dom hade
jag en säsong. Sedan tyckte farsan man var så
skaplig att han ordnade så att jag fick köpa egna
skridskor.
Då, liksom nu var skridskorna ett nödvändigt,
men mycket dyrbart attribut för ishockeyspelaren
på uppgång. De unga grabbarna växte ur ett par
grillor om året. Det blev pengar för fattiga famil
jer.
Lösningen på det problemet var inte alltid helt
lyckad:
- Första säsongen försökte de köpa en storlek
som jag fick ner tre av farmors ragsockor i, berät
tar Rolle. Jag åkte som ett asplöv i dom grillor
na. Det fladdrade och gick helt enkelt inte att
åka. Det går inte att lära sig att åka i för stora
skridskor. Men de hade tänkt sig at jag skulle
kunna ha dem i tre säsonger.
Det blev dagspressen som fick hjälpa till:
- På en del håll skulle man ha Svenska Dag
bladet i grillorna men av politiska skäl fick man
ha Aftonbladet istället, minns Lars-Gunnar
Björklund.
En djurgårdare kastar emellertid aldrig in hand
duken. Det blev inte bara riktiga grillor för både
Lasse och Rolle, det blev också skridskor av en
helt annan dignitet.

Finare grillor
Guldskridskon var ett hederspris som delades ut
till bäste man i OS och VM. Lasse Björn fick
utmärkelsen två gånger, 1954/55 och 1955/56,
Rolle lika många gånger, 1958/59 och 1959/60.
Lasse minns hur det gick till för hans del och
berättar också motvilligt historien om hur det gick
till när han inte blev fanbärare under inmarschen
vid OS i Cortina 1956:
- 1955 spelades VM i Tyskland, Dusseldorf,
Kreefeld, Köln och Essen. Vi kom fyra. Året ef
ter var OS-år. Vi kom femma.
Och så var det den här historien med fanbäreri
et . . .
— Jag skulle gå först med fanan, men så var
det lite oro i hockeygänget. Vi var ute lite sent
en kväll och fick rätt mycket bassning för det. Så
jag fick gå på slutet istället och vifta med en vim
pel. Jag tror att en backhoppare som heter Bror
Östman fick ta över fanan. Och anledningen var
som jag sa att vi var ute och kom hem lite för
sent. Jag kommer ihåg att straffet vi fick för det
där förutom att jag missade fanan var att vi fick
åka ner till Venedig och titta på sta’n ett tag. Så
det straffet var inte så farligt.
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• Inte en
chans grab
bar. Inga
västtyskar
tacklar om
kull Rolle
Stoltz.

"Ingen blir en
bra hockeylira
re om han inte
busar lite"

Oron i Cortina berodde på att hockeyspelarna
inte fick träna på isen utan fick springa bland ”alp
fötterna” för att hålla sig i form.
- Det där gjorde att vi fick igång fel muskler
i kroppen och blev stela och otympliga isället. Is
fanns det, men den . . .
. . . den gick åt kvällen innan istället, skjuter
Rolle in.

Rika konståkare
Men så var det inte. Istället för att ge ishockey
spelarna nödvändig tid till isträning, valde arran
görerna att hyra ut hockeyrinken till rika ung
domar som ville träna konståkning.
Svenskarna hade kommit till Cortina en vecka
innan spelen skulle börja, men någon isträning
blev det alltså inte.
- Det är klart det blev lite oro i lägret, och
det ledde fram till den här lilla incidenten. Fast å
andra sidan, ingen kan bli en bra hockeylirare om
han inte busar lite. Den som är skenhelig skall
inte hålla på med hockey.
Rolle fick också Guldskridskon två gånger. Och
måste följaktligen varit en bra ishockeyspelare,
även om han själv blygsamt anser att ”det kanske
inte fanns någon annan att ge den till”.
Lasse, för sin del, kan se rubrikerna framför sig:
- Svensk hockey i vågdal. Rolle fick pris . . .
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Det stabila djurgårdsbackparet deltog i många
drabbningar på rinkarna runt om i världen. Det
var Lasse som fick ta de fetaste smällarna, och
oftast mot kanadensare. I Squaw Valley-OS 1960
gick han ner för räkning efter ett påhopp bakifrån
av kanadensaren Floyd Martin.
Det påhoppet har han inte glömt.
- Jag har inte fått tag i honom sedan dess, för
jag slutade ju och det har väl han också gjort.
Men det var nära en gång att han kom över till
Sverige och att vi skulle fått mötas igen.
Och ... ?
- Man skall väl inte tala om att ta tillbaka,
men han var rätt ojust den gången . . .

Busen Floyd Martin
Det var också Floyd Martin som en gång försök
te tackla djurgårdskollegan ”Lill-Stöveln” Öberg
inte bara ur rinken, utan också ur prästbetyget.
Lasse Björn minns händelsen:
- Jag fick en riktig karamell där i Squaw Val
ley, men jag tror att ”Lill-Stöveln” Öberg hade
kunnat få en ännu värre smäll. Martin tog full
fart med en 10-20 skär för att riktigt tackla ut
”Lill-Stöveln” ur banan. Som tur var så var det
på samma ställe där ismaskinen körde in och has
pen var inte på så dörrarna gick upp. Annars
hade vi inte haft ”Lill-Stöveln” kvar idag, skulle
jag tro.

• Se så fin han blev. Det blev ju en
stilig kille i alla fall av Lasse Björn
trots att han fick sig några rejäla
smällar. Historien om den allra mest
interna berättas härintill.

"Jag försökte
bara hjälpa
Lasse att se lite
snygg ut och få
några nya gad
dar..."

Så kan det som bekant gå när inte haspen är
på. Och precis som idag var kanadensarna ett
osportsligt släkte. Kunde t ex aldrig be om ursäkt:
- Nej, aldrig säger Rolle. Jag kommer ihåg att
jag fick en dagsedel på Hovet av en liten kanaden
sare och fick sy kring näsan. Det var en jätteful
grej. Jag kände att smällen tog så pass bra så jag
åkte bara därifrån. Kanadensarna sa ingenting
då heller. Jag har sett kanadensare bli skadade.
Då ligger dom kvar flera dagar på isen och gri
nar. Jag tycker det är dålig stil.

Den interna smällen
Och så det här med tänderna, ett känsligt kapi
tel hos många ishockeylirare, särskilt Rolle och
Lasse. Det var nämligen inte bara kanadensare
som slog ut tänder på dem . . .
— Jodå, de har åkt ut mellan varven, säger
Lasse. Så har jag fått nya och så har de gått igen.
Det får man tillbaka nu på ålderns höst. Men nu
är det kanske dags att byta ut dem för sista gång
en. Och tillägger, lite spydigt:
— Rolle kan väl berätta mer om mina tänder.
— Nja, att Lasse fick så mycket smällar i ansik
tet berodde på att motståndarna var rädda för
honom. När Lasse kom slängde alla som var lite
fega upp klubban i nosen på honom men det blev
aldrig något snack om utvisning för att de spelade
med hög klubba. Det enda domarna kunde säga

den tiden var ”armbågstackling från Las
se”. Det spelade ingen roll om det gick
fyra tänder för Lasse och att han inte varit
i närheten med armbågen. Han åkte ut
ändå. Det är det jag menar att det var feg
het att Lasse fick så mycket smällar.
Och så kommer historien som den stora interna
Djurgårdssmällen:
— Det var likadant när jag slog ut tre tänder
på honom. Jag försökte hjälpa honom att se lite
snygg ut och få lite nya gaddar. Vi spelade mot
Italien och en italienare och jag stod och höll på
i ena hörnet, när jag hörde ett flås bakifrån. Jag
borde ha förstått att det var en björn och inte en
liten italienare som kom. Så jag slängde upp klub
ban och tänkte: Här är det bäst att gardera sig.
Det gjorde jag också, men tyvärr så olyckligt att
tre tänder åkte på Lasse. Men jag var ju hygglig
och köpte sugrör åt Lasse hela tiden sedan.
Men för ovanlighetens skull surnade Lasse till
en smula. Han åkte till dåvarande landslagsabasen
Ed Riegle för att klaga. ”Se vad Rolle har gjort”,
klagade Lasse. Men Riegle var stenhård: ”Vad
har jag sagt åt dig? Aldrig två backar i samma
hörn”.
Det var slutet på den historien. Den kommente
rades aldrig mer.
En djurgårdare kastar nämligen aldrig in hand
duken och håller alltid humöret på topp.
Det bara är så.

Nästa nummer: Så går det till att göra mål, om
publikrekord och klassiska ledare samt historien
om hur Rolle bytte sill mot kaviar.
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DIVERSE

ÅRETS DUMMASTE

GRATTIS,
TEDDY

uttalande om Djurgården är ut
sett redan i maj. Den tvivelaktiga
äran av att ha fällt det går till
GAIS-tränaren Bosse Falk, som
ju på något märkligt vis bara
måste försöka förklara bort det
förödande nederlaget med 6-1 i
mitten av maj.

Minns ni den här bilden? Den var införd i
förra numret av Djurgårdaren där Teddy
Sheringham gratulerade klubben till åter
komsten i allsvenskan. Teddy var ju med
förra gången vi gick upp.
Därför skrev han:
Den frispark från Kjetil Os
”Hoppas ni stannar i högsta divisionen lite
vold som Stefan Rehn nickade
längre den här gången. Lycka till...”
till Peter Skoogh som nickade i
Nu kan vi gratulera tillbaka och hoppas
mål (det var 4—0), kommentera
att Teddy och hans Millwall får stanna länge
de Bosse Falk enligt följande:
i högsta engelska ligan. Millwall vann nämli
gen sin serie och gick upp för första gången
- Äh, de sköt ju på varandras
i klubbens mycket långa historia. Millwall
huvuden.
var faktiskt det enda londonlaget som inte
spelat i ettan tidigare.
Grattis, Bosse!
Denf ddjurgårdaren Teddy
Sheringham blev skyttekung i
SÖREN VARVAR NER
laget och i tvåan.
Hela Djurgården gratulerar
Undrar ni också vart Sören Börjesson tog
och håller tummarna för en
vägen? Flera storklubbar hörde ju av sig
mycket sympatisk spelare och
sedan Sören hjälpt till att spela DIF tillbaka
vän.
upp i allsvenskan.
Jo, numera spelar Sören i Billdals BK i
division V. Det gör han tillsammans med
lillebror Mikael och med pappa Helge som
tränare.
Djurgården släppte Sören utan kostnad,
och det kommenterade Billdalsbasen
Bengt Karlsson så här:
— Djurgården accepterade att vi är en
småklubb utan ekonomiska resurser och
krävde ingen övergångssumma.
Tänk om alla klubbar resonerade så. Hur
mycket bättre skulle fotbollssverige inte se
ut då...

DIF HOPPAR HÖGT
genom världsmästaren i höjdhopp för
veteraner, Nils Bertil Neverup (bilden)
från Älmhult, f ö ”riktig” svensk mästa
re i höjd 1951.

Nils Bertil är Djurgårdare in i själen
men tävlar för Älmhult där han också
är med i Djurgårdens fantastiska sup
porterclub. Det är den som sänt in bil
den, vilket vi tackar för.

VI GRATULERAR

50 år
3/6
4/6
9/6
22/6
22/6
27/6
27/6
28/6
6/7
9/7
9/7
10/7
18/7
22/7
22/7
22/7
27/7
3/8
5/8
9/8
12/8
21/8
31/8
4/9
11/9
15/9

Per Lantz, Vällingby
Karin Swedberg, Stockholm (ish)
Jan Rickander, Sundbyberg (fotboll)
Claes Feuk, Saltsjö-Boo (ishockey)
Bertil Sjöberg, Rönninge (slalom)
Folke Karlsell, Mästa
Lars Husen, Kungsängen
Owe Eriksson, Vallentuna
Kjell Ekander, Tumba (ishockey)
Berth Sundin, Täby
Jan Rosen, Rosersberg
Hans Mattson, Norrtälje
Rolf Knutsson, Sollentuna
Ronnie Grahn, Rimbo
Olov Sandenskog, Knivsta
Leif Fransson, Järfälla
Sven Stahl, Järfälla (fotboll)
Sven Hansson, Saltsjöbaden (orient)
Rolf Persen, Stockholm (orient)
Bo Valund, Stockholm (konståk)
Svante Rennerstad, Vagnhärad (boxn)
Bo Waldmarsson, Stockholm (skidor)
Josef Halmi, Älvsjö (konståk)
Bo Johansson, Solna (ishockey)
Kåbe Lidén, Farsta
Sigvard Simonsson, Gustavsberg
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19/9
22/9
24/9
1/10
2/10
4/10
5/10
8/10

Sven-Olov Eriksson, Ekerö
Kent Magnusson, Saltsjöbaden
Ulf Willsson, Täby
Sven-Erik Klint, Vällingby (ish)
Ulf Andersson, Uppsala (fotboll)
Ove Tham, Uppsala
Curt Bristam, Älta (ishockey)
Monica Johansson, Österskär (bandy)

60 år
3/6
5/6
21/6
22/6
2/7
6/7
15/7
15/7
16/7
20/7
21/7
22/7
19/8
23/8
24/8
10/9
11/9

John Svensson, Östersund (ish)
Lars Hagberg, Märsta
Åke Arrius, Stockholm, (ishockey)
William Sivebro, Tullinge
börje Jonsson, Vällingby (fotboll)
Jan Eriksson, Stockholm (fotboll)
Stig Tvilling, Kungsägen (ishockey)
Hans Tvilling, Bromma (ishockey)
Bo Brattlöf, Solna (fotboll)
Jan Nyström, Spånga
Sture Carlsson, Stockholm
Pelle Engmark, Lidingö
Lars Lönndahl, Bandhagen (ish)
Tore Hedström, Värmdö
Astrid Hallgren, Saltsjö-Boo (ish)
Sixten Larsson, Sigtuna
Åke Hanqvist, Stockholm

17/9
20/9
25/9
28/9

Stig Magnusson, Bandhagen
Börje Hellström, Vallentuna (ish)
Hans Wängberg, Vällingby (handb)
Torsten Almqvist, Stockholm (boxn)

70 år
4/6
21/6
29/7
21/9

Eskil Ekelund, Stockholm (fotboll)
Margareta Fröander, Stockholm
Rune Albiner, Tibro
Åke Erixon, Danderyd (bandy)

75 år
12/7
20/7
6/8
12/8
26/8
1/9
14/9
18/9

Erik Sundstedt, Stockholm (fotboll)
Gillis Lindqvist, Stockholm (fotboll)
Bertil Leydner, Saltsjö-Boo
Åke Andersson, Vällingby (fotboll)
Nils Ericsson, Bromma
Marianne Frestadius, Stockholm
Stig Kriström, Johanneshov
Lya Rosswall, Stockholm (bowling)

80 år
2/6 Rutger Tibbelin, Ljusterö
10/6 Erik Lindahl, Stockholm
19/7 Herbert Magnusson, J-hov (orient)
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