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Djurgårdsvänner!
Idag firar vi att Djurgårdens IF blir 100 år. Men det är inte bara ett
firande av de 100 år som gått, utan lika mycket ett avstamp inför för
eningens andra verksamhetsse
kel. Ett sekel som vi hoppas
skall bjuda på lika många
idrottsliga högtidsstunder som
de gångna 100 åren.
För exakt 100 år sedan sam
lades en grupp unga idrotts
intresserade pojkar ute på Djur
gården, för att bilda en idrotts
förening. De hade inspirerats
av de norska soldater, som då
låg förlagda som livvakt hos
den svenske unionskungen. Det
var framförallt dessa soldaters framfart i skidbackarna som väckte in
tresset hos dessa unga och entusiastiska djurgårdare att själva bilda en
idrottsförening.
Stockholm var under 1880 och -90-talen, då dessa historiens första
djurgårdare växte upp, en stad i snabb förvandling och expansion. Från
att ha varit en småstad med låga trähus och smala gränder växte Stock
holm då till en storstad av kontinentalt snitt med höga stenhus och
vidsträckta avenyer.
I denna snabbt föränderliga tid bildades Djurgårdens IF den 12
mars 1891 på ett litet kafé i kvarteret Alberget på Djurgården. Förening
ens förste ordförande och initiativtagare var den då 22-årige John Jans
son, som precis som de övriga medlemmarna bodde i djurgårdsstaden,
den lilla stadsdelen strax öster om det som vi idag känner som Gröna
Lund.
Idrottsrörelsen var inte den enda folkliga rörelse som människorna
då började organisera sig i. Slutet av 1800-talet var även begynnelse
åren för de tre andra stora svenska folkrörelserna - frikyrkorörelsen,
arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen - som vid sidan av idrottsrörel
sen började växa fram och kom att betyda mycket för det svenska sam
hällets utveckling.
Sverige höll så sakteliga på att demokratiseras och reformeras. Och
för den utvecklingen kom idrottsrörelsen, där Djurgårdens IF ingick,
tillsammans med de övriga folkrörelserna, att betyda mycket.

Högtidstalet på
100-årsdagen den
12 mars 1991 av
ordföranden i DIF:s
alliansstyrelse,
Jan-Peder Norstedt

MEN DET VAR inte bara Djurgårdens IF som kom att grundas på
Djurgården detta nådens år 1891. Även Skansen grundades och har
alltsedan dess har varit en kär tillflyktsort för stockholmarna. Där finns
också den minnessten över föreningens bildande, som avtäcktes den
12 mars 1956.
Redan tre dagar efter bildandet arrangerade Djurgårdens IF sin förs
ta idrottstävling. Det var en skidtävling på Djurgårdsbrunnsvikens is
där sex djurgårdare åkte en engelsk mil. Segraren hette Gustaf Tibell
som vann på tiden nio minuter och 20 sekunder. Tidsskillnaden till
siste man var hela två minuter och 10 sekunder. Som tidtagarur an
vändes en väckarklocka.
Tibell blev alltså den förste segrande djurgårdaren, som under de
första 100 åren kom att följas av fler. Fram till idag har föreningen
vunnit 350 SM-guld, varav det senaste togs av boxaren George Scott
vid SM-finalen i 60-kilosklassen här i Stockholm för 14 dagar sedan.
Men den i särklass meste svenske mästaren är brottaren Edvin Vester
by, som sammanlagt vann 17 guldmedaljer, därav 15 individuella, un
der sin framgångsrika karriär.
Från början var det skidor, dragkamp, allmän idrott och rodd som
stod på föreningens program. Men dessa sporter kom snart att följas
av fler. Tre år efter bildandet slogs fast att ”DIF skall verka för att
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befrämja idrotter av olika slag”. 1898 gick DIF med i Svens
ka Idrottsförbundet, ett år senare startades föreningens förs
ta fotbollslag och 1903 bildades de första sektionerna.
Idag är föreningen Sveriges största idrottsförening med
17 olika idrotter varav innebandy är det senaste tillskottet
till djurgårdsfamiljen.
Men det höll faktiskt på att gå illa för det då nybildade
Djurgårdens IF. För redan ett drygt år efter bildandet sväva
de nedläggningshotet över föreningen. Anledningen var den
då aktuella medlemsstadgan som fastslog att endast personer
bosatta i stadsdelen Djurgården kunde beviljas medlems
skap. Vid ett medlemsmöte i september samma år besluta
des att ändra stadgan så att även andra än djurgårdsbor
kunde få medlemsskap i den nya föreningen. Och tur var
väl det. Undrar annars hur många av oss, som sitter här i
kväll, som då skulle fått vara med.

NÄR MAN VID ett sådant här tillfälle skall försöka summe
ra de 100 år som gått, är det många minnen som dyker
upp. Att i ett kort jubileumstal nämna alla de idrottsliga och
fantastiska upplevelser jag och andra djurgårdare fått vara
med om under åren, går bara inte.
Därför får ni, kära djurgårdsvänner, förlåta mig att det
emellanåt bli något summariskt. Men jag hoppas ändå att
ni här och nu skall känna de historiska vingslag som finns
runt denna ärevördiga hundraårsjubilerande svenska idrotts
förening.
Vid detta tillfälle vill jag också passa på att rikta ett stort
tack till de företag och personer som ligger bakom projektet
Minns Våra Bästa Stunder, som vi kallat vårt 100-årsjubi
leum med bok, kassett och videoband. Utan ert frikostiga
bidrag hade vår jubileumssatsning varit omöjlig att genom
föra.
Tack skall ni ha.

NÄR MAN FRÅGAR djurgårdare varför de är just djurgår
dare, får man varierande svar. Ofta handlar det om tradi
tion. Far eller farfar var djurgårdare eller så är bästa kompi
sen djurgårdare. Men egentligen är det väl så som den genui
ne djurgårdaren Lars-Gunnar Björklund brukar säga: ”Djur
gårdare blir man inte, det föds man till”.
Unikt med Djurgården och dess medlemmar är den s k
djurgårdsandan. Detta kitt har vid mer än ett tillfälle visat
sig vara den sammanhållande länk som vi kunnat luta oss
mot när det gått utför, såväl Sportsligt som ekonomiskt.
Och vem personifierar denna djurgårdsanda bättre än
Mr Djurgården själv - Gösta ”Knivsta” Sandberg. Han är
den ende som varit med vid samtliga fyra tillfällen då fot
bollslaget, i modern tid, blivit svenska mästare. Han har sex
SM-guld i ishockey, han har varit tränare och ledare i för
eningen. Han har också korats av Djurgårdens medlemmar
till ”Århundradets djurgårdare”, en titel han bättre än någon
annan förtjänar.
Just fotbollen och ishockeyn kom under storhetstiden från
1940-talet och framåt att betyda mycket för föreningen. Men
för knappt 50 år sedan fanns det faktiskt planer på att lägga
ner hockeyn till förmån för bandyn, som den dåvarande
överstyrelsen ansåg vara ”framtidsidrotten”.
När man tittar tillbaka på de upplevelser man haft som
djurgårdare är det givetvis många sköna idrottsliga minnen
som pockar på uppmärksamheten. Vilken djurgårdare minns
inte slutdramatiken vid allsvenska i fotboll 1959. Då IFK
Göteborgs målfarlige ”Bebben” Johansson i slutsekunderna
kommer fri med djurgårdsmålvakten Arne Arvidsson. Mål
för IFK då, och guldet hade försvunnit. Men ”Bebben” spar
kar i marken - tack och lov - och guldet blev vårt.
Eller straffdramatiken fem år senare när Leffe Eriksson
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På marsch för Djur
går’n. Tidigt på
morgonen den 12
mars ”demonstre
rade” djurgårdarna
sitt 100-årsjubi
leum. Fr v märks
”Jompa” Eriksson,
fotbollsbasen Jan
Lilja, gamle djur
gårdaren Gunnar
Lundqvist, hockey
basen Åke Berg
dahl, Jan-Peder
Norstedt, fanbära
ren Lasse Björn,
Owe Svensson
från DIF AB och
hockeyns Erik Jer
ring. Samt i tåget
många, många
andra.
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI
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Här bildades Djur
går’ns IF. I ottan den
12 mars sattes en pla
kett upp vid huset
Djurgårdsvägen 124 (1
och 2). Dessförinnan
hade Gunnar Lund
qvist från Sällskapet
gamla djurgårdare ta
lat vid DIF-stenen på
Skansen med Sven
Öberg som fanbärare
(3). Och så kom gratu
lanterna i strid ström
till mottagningen i
stadshuset: AIK ge
nom Stig R Humlin (4),
IFK Göteborgs Tomas
Wernersson (5), Ham
marby med Lennart
Nyman (6). DIF-basen
Jan-Peder Norstedt
(obs minen när AIK
överlämnade sin gå
va) och fotbollsbasen
Jan Lilja tackade och
tog emot. Alla gåvorna
från privatpersoner får
representeras av box
ningsveteranen Sven
Holmberg (7) som rest
ända från hemmet i
Reno i USA för att
överlämna en pokal i
amerikanskt snitt till
DIF. Stockholm fritid
överlämnade en
check på 50 000 kro
nor och från sportjour
nalisternas klubb
överräckte Thure Pet
tersson, Nic Åslund
och Claes G Bengts
son en tavla som tack
för många fina rubrik
möjligheter.
FOTO:
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fälls och domaren blåser straff. En straff som ”Sump-Hugo
slår in och som betyder guld!
Eller den oro vi kände då Sirius inför säsongen 1966 värva
de halva laget. Men tack vare den tidigare nämnda djurgårds
andan, personifierad av ”Knivsta”, lyckades vi återigen ta
ett SM-tecken i fotboll - vårt senaste. Låt oss hoppas på nya
fotbollsframgångar under de år som ligger framför oss.
Hockeyn kom länge att ligga i skymundan av fotbollen.
Men på 50-talet fick den ett rejält uppsving och upplevde
då en storhetstid som än idag saknar motsvarighet inom
svensk idrottshistoria. Storhetstiden kan kanske bäst beskri
vas med lite statistik från 1953 till 1963. På dessa tio all
svenska säsonger spelade Djurgårdens ishockeylag 128
matcher. Av dessa vanns 115, fem slutade oavgjort och en
dast åtta förlorades. Det ni, är ett svårslaget rekord i svensk
idrott.
Under perioden 1950-63 tog Djurgården nio SM-guld.
Den ende som var med vid alla dessa segrar är Lasse Björn.
En annan profil med del i framgångarna är givetvis svensk
ishockeys stora affischnamn Sven Tumba. Han är den ende
svenske ishockeyspelare som vunnit tre SM-tecken.
Framgångarna från 50-och 60-talen har fortsatt under 80och 90-talet. Föreningen är idag med sina 13 SM-tecken
landets i särklass främsta ishockeyförening, man är dessutom
den första svenska ishockeyklubb som vunnit europatiteln
för klubblag.
Djurgårdens historia har under dessa 100 år varit nära
förknippade med dess ledare. Det som kännetecknat för
eningens framgångar under årtiondena är inte enbart de
skickliga idrottsutövarna utan också de framgångsrika och
framsynta idrottsledarna.
Det är givetvis omöjligt att nämna alla en sådan här kväll.
I föreningens eminenta jubileumsbok finns många av dem
porträtterade på ett alldeles utmärkt sätt. Men låt mig näm
na namn som Arne Grunander, Sigge Bergh, Birger ”Farsan”
Sandberg, Arne Strömberg och Gunnar Lundqvist, som på
ett föredömligt sätt lett Djurgårdens IF under de år som lig
ger bakom oss. Dessa ledare tjänar som ledstjärnor för da
gens ledargeneration.
Idag finns det ledare som fört traditionen vidare. Jag kan
inte undgå att nämna ishockeyns nuvarande sportchef Ing
var ”Putte” Carlsson, vars hockeyfilosofi blivit ett föredöme
även för andra klubbar.

HELT NATURLIGT HAR de två stora folksporterna ishoc
key och fotboll kommit att dominera bilden av DIF. Men
även de övriga 15 sporterna har fått stora framgångar under
de gångna 100 åren. Och även där har det formats idrotts
ledare som blivit omnämnda och omtyckta långt utanför
Djurgårdens IF:s klubblokaler.

Den som kanske bäst personifierar detta är fäktarledaren
Bela Rerrich. Tillsammans med sektionsledaren Oscar Berna
dotte kom hans fäktare att under 70-talet helt och hållet
dominera det svenska landslaget.
En annan stor djurgårdsidrottare var boxaren Olle Tand
berg som under 30-talet tog fem raka SM-tecken, vann två
EM och som vann alla de 17 landskamper han deltog i in
nan han övergick till proffsstallet i början av 40-talet.
Bordtennissektionen bildades hösten 1947 med hockey
hövdingen Arne Grunander som stark man. Han lyckades
övertala Erik Extergren att bli sektionens ledare. Tillsam
mans med Tage Flisberg, en av världens bästa pingislirare,
och den sedemera populäre TV-kommentatorn Bengt Grive
formades så småningom ett slagkraftigt djurgårdslag i bord
tennis, som var bäst under slutet av 40-talet och början av
50-talet. Dessa stolta pingistraditioner följdes sedan upp av
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Välkommen!

Björne Mellström, som kom till Djurgården 1957 och som
tog sitt sista SM-tecken 1962.
Vi får inte heller glömma Djurgårdens meste olympier,
bokåkaren Carl-Erik ”Jätten” Eriksson, som deltagit i sex
OS. Ytterligare ett unikt och svårslaget rekord i svensk
idrottshistoria.
MEN DET HAR inte bara funnits framgångsrika djurgårds
herrar utan även en rad av duktiga djurgårdsdamer, som
under årens lopp försvarat Djurgårdens IF:s färger på ett
mycket framgångsrikt sätt.
I början av 40-talet gjorde tre skidåkande djurgårdsflickor
en enorm prestation genom att vinna lagtävlingen på 10 km
i SM före alla norrländska klubbar. I laget fanns Maud Ceder
holm, Barbro Olsson och Dis Cederholm. Konståkningens
första isdrottning var djurgårdare, hette Maj-Britt Rönning
berg och tävlade för Djurgårdens konståkningssektion under
åren 1941-44 innan hon blev proffs.
Idag finns Djurgårdens allsvenska damlag i fotboll där
Malin Swedberg är en av flera duktiga djurgårdstjejer, som
blivit bofasta i landslaget.
Dessa tjejer visar att Djurgården varit, och förblir, en
förening för såväl herr- som damidrott.
I BÖRJAN AV mitt tal nämnde jag Gustaf Tibell och tids
skillnaden till siste man i skidtävlingen på Djurgårdsbrunns
viken den 15 mars 1891. Tidsskillnaden då, jämfört med
idag, visar att idrottens utveckling gått framåt.
På samma sätt som idrottsmännen utvecklats har också
idrottsrörelsen förändrats. Idag är det helt andra villkor som
styr idrotten. Därför krävs idag en betydligt annorlunda orga
nisationen än vad som var fallet för 100 år sedan.
Djurgårdens IF blev landets första idrottsförening att star
ta ett eget aktiebolag, DIF AB, för att sköta föreningens
marknadsföring och sponsoring, som blivit en allt viktigare
inkomstkälla för föreningens ekonomi.
Men även på spelar- och ledarsidan har det skett en drama
tisk förändring. Från ideellt engagerade ledare och spelare
har vi nu så gott som heltidsanställda ledare och spelare på
allt fler nivåer i föreningen. Detta ställer givetvis stora krav
på en fungerande organisation.
Dagens Djurgården är därför, till skillnad mot det för 100
år sedan, att jämföra med ett företag där man idag ställer
helt andra krav på ekonomisk och administrativ kompetens
än tidigare. I det avseendet står vi väl rustade inför 90-ta
lets förändrade villkor.
Genom förändringen av sektionsorganisationen har vi lagt
en stabil grund att stå på inför det kommande seklet. De
17 nya djurgårdsföreningarna kommer att fortsätta på den
väg som varit kännetecknande för de gångna 100 åren.
Låt oss tillsammans se till att den fina och stolta djurgårds
traditionen, som startade för exakt 100 år sedan på ett litet
kafé på Djurgården och som formats av alla de kända och
okända djurgårdsprofiler som verkat i klubben under detta
sekel, lever vidare så att våra barn, barnbarn och barnbarns
barn också får uppleva äran, och lyckan, att vara djurgårdare.
Ett varmt tack för de gångna 100 åren.
Med lyckönskan om ett fortsatt framgångsrikt leverne som
Sveriges främsta idrottsförening.
Länge leve Djurgårdens Idrottsförening.

Jan-Peder Norstedt
är ordförande
i överstyrelsen
i Djurgårdens IF
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Jo se, det blev en
fest som hette du
ga. Hundratals
människor dansa
de sjöng och log.
Bl a Gunnar Lund
qvist, fritidschefen
Carin Fischer och
Birger ”Farsan”
Sandberg (1). Fäkt
basen Oscar Ber
nadotte var där lik

som fäktmästaren
Bela Rerrich (2)
och förre världs
mästaren Carl von
Essen (4). ”Tjalle”
Mild (3), kritikern
Mats Gellerfelt (5)
och hovsångaren
Rolf Björling (6)
fanns där. Kisa
Magnusson (7)
sjöng för gamla
Djurgår’n och Ulf
Elfving intervjuade
Malin Swedberg
(8), båda vackra i
håret men Malin
sötast. Brottarve
teranerna Edvin
Vesterby och Sven
Öberg (9) fanns på
plats liksom Lars
”Laban” Arnesson
(10). Århundradets
djurgårdare ”Kniv
sta” Sandberg in
tervjuades av
Lars-Gunnar Björk
lund (11) och Sven
Melander (12)
snackade om sin
Lloyd medan förre
hockeybasen Ulf
Adelsohn tog en
svängom med
vackra hustrun Le
na (13). Och Lasse
och Rolle åt gott,
precis som alla
andra.
FOTO:
KRISTER NORDIN
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I BRÄSCHEN FÖRS
Av sign BLÅRANDEN

Djurgården spelade enkelt hem sitt
tredje raka SM-guld i ishockey. Skör
den är nu uppe i 14 guld - suveränt.
Färjestad fick stryk i tre raka final
matcher, 5-2, 6-3 och 3-0 (resultaten
hittar du på annan plats här i tidning
en).
Djurgården satsar nu vidare - ut i
Europa, inte minst för att försvara
guldet från Europacupen. Men givetvis
också i Sverige:
- Vår målsättning är att vi skall fin
nas med bland de fyra främsta lagen
under åtminston tre-fyra år til, säger
Åke Bergdahl. Då får vi plats i den
europaliga som vi tror kommer.
Bergdahl tror att svenska spelare,
och Djurgården och svensk ishockey
som helhet, skulle tjäna på en sådan
utveckling.
I topp i tre-fyra år, är alltså den
målsättning DIF-ledningen satt upp.
Andra tränare är mer optimistiska för
Djurgårdens del:
- Djurgården har klarat generations
växlingen genom mycket förutseende
värvningar. Det finns inget som tyder
på att dominansen från de senaste åren
bryts,
anser ”ishockeyprofessorn”
Tommy Sandlin som i sommar tar över
Brynäs.

Organisation var ordet
Tommy Sandlin, landets genom ti
derna mest framgångsrike hockeyträ
nare, ser djurgårdsorganisationen, med
presidenten Åke Bergdahl, sportchefen
Ingvar ”Putte” Carlsson och taktikern
Lasse Falk, som ett föredöme, dock
inte värt att ta efter för alla lag:
- Det går inte att kopiera rakt av.
Kopian kan ju aldrig bli bättre än origi
nalet. Och det är inte heller så lätt.
Djurgårdens framgångar är en kombi
nation av många saker: Bra ledning och
bra spelare som underordnar sig disci
plin och taktik.
AIK:s tränare Leif Holmgren håller
med:
- Styrkan är att spelarna följer de
taktiska dispositionerna till 100 pro
cent och att laget är en mycket väl
fungerande enhet. Djurgården har gått
igenom en lång process för att komma
dit, de har jobbat med spelsystem och
taktiska uppläggningar, och nu ger det
resultat.
Holmgren tror, liksom Sandlin, att

12/DJURGÅRDAREN

DIF-dominansen kommer att fortsätta
i ytterligare ett par år.
- Men även Djurgården kommer för
eller senare till en generationsväxling
och en sådan är alltid svår.
Södertälje SK:s Claes-Göran ”Myg
gan” Wallin säger:
- Djurgården ligger före i utveck
lingen. Förutom organisationen, ett väl
format kollektiv som redan Leif Boork
började bygga i början på 80-talet, har
Djurgården en fysiologisk kunskap som
ligger före oss andra. Lägg därtill en

härlig moral. Djurgården kommer att
höra till topplagen länge.

”Bästa säsongen”
Luleå Hockey är det enda lag som
under den gångna säsongen skaffat sig
plusstatistik på Djurgården, tre segrar
på fyra matcher i serien. Trots det är
tränaren ”Osten” Bergström impone
rad av mästarlaget:
- Jag anser nog att de gjort den bäs
ta säsongen någonsin med europacup
seger, serieseger och nu SM-guld, säger

ENSK ISHOCKEY

Två bilder från fi
nalmatcherna mot
Färjestad. Tv: Mi
kael Johansson
jublar efter ett mål
Peter Hasselblad
och Anders Berg
man ser uppgivet
på. Th:FBKhar
gjort mål och spe
larna klapparom
varandra - förgä
ves dock. Kanske
insåg den unge
supportern på bil
den det..?
FOTO:
TOMAS ONEBORG/
KRISTER NORDIN

”Osten”. Det rådde ju en oerhörd tur
bulens i klubben innan seriestarten och
laget tappade tre landslagsstjärnor.
Starkt att kunna ersätta dem.
Och de tre luleåsegrarna?
- Ja, vi har väl mött dem i ett läge
då spelarna inte varit helt motiverade,
det får man nog erkänna.
Djurgården kommer att fortsätta att
dominera, tror ”Osten”, och hålla sig
i toppen under ett par år framåt, men
SM-guld är inte lika självklart som de
tre senaste åren.

- Elitserien har krympt, övriga lag
har närmat sig dominanterna DIF och
Färjestad. Men Djurgårdens styrka,
och där är klubben ganska unik, är den
proffsiga organisationen med en klart
uttalad strategi och att nya spelare har
väldigt lätt att komma in i klubben.
Djurgården har hittat rätt modell.
- Dessutom har DIF gått i bräschen
för svensk ishockey och fört upp den
på en internationell toppnivå. Det har
andralag, inte minst Luleå, också tjä
nat på.

Pär Mårts, avgående tränare i Väs
terås, har inte ens försökt kopiera Djur
gårdens framgångsrika spelsystem som
Västerås haft så svårt att komma till
rätta med. Det har blivit fem förluster
på sex matcher och 9-34 i mål.
- Nej, vi har inte haft spelarna att
göra det. Vi har varit för gröna för en
sådan uppgift, Djurgården har ju job
bat med det här i ett par år. Vi andra
får försöka ta de bästa bitarna.
Ett högt betyg till 1991 års svenska
ishockeymästare.

DJURGÅRDAREN/13

DIF-MÄSTARE FR
■ ■ Målvakter:
Tommy Söderström, 21.
Dataoperatör.
2 A-lagssäsonger.
2 SM-guld.
Från Älta.
Joakim Persson, 20.
Vaktmästare.
2 A-lagssäsonger.
1 SM-guld.
Från Vallentuna.

■ ■ Backar:

Ola Josefsson, 23.
Kontorist.
3 A-
lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Huddinge

Jens Öhling, 28.
Bank
tjänsteman.
12 A-
lagssäsonger.
4 SM-guld.
Från Nacka.

Några av de spelare som
guldet, Djurgårdens fantas
och Ola Josefsson, båda fo

Orvar Stambert, 30.

Försäljare.
8 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Rågsved.
Per Nygårds, 25.
Ishockeyspelare.
1 A-lagsäsong.
1 SM-guld.
Från
Evanston,
USA.

Thomas
Eriksson, 31.
Stud.
10 A-
lagssäs.
4 SM-guld.
Från
Djurgården.

Arto Blomsten, 26.
Ishockeyspelare.
8 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Nacka.

Christian Due-Boje, 24.
Försäljare.
5 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Hammarby.
Kenneth Kennholt, 26.
Ishockeyspelare.
3 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från SPAIF.
Marcus Ragnarsson, 19.
Studerande.
2 A-lagssäsonger.
2 SM-guld.
Från Östervåla.

■ ■ Forwards:
Charles Berglund, 26.

4 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Tumba.
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Thomas Eriksson, en
klippa och jätte i de
bakre leden. Och en
skarpskytt av rang:
DIF:s bäste spelare och
målgörare under sä
songen.
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI

ÅN NU OCH DÅ
m den historiska bragden - det tredje raka SM14:e genom åren. Från vänster Jan Viktorsson
s, backarna Christian Due-Boje och Marcus Rag

Anders Johnson, 28.
Studerande.
8 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Hanviken.
Stefan Gustavson, 25.
Tjänsteman.
1 A-lagsäsong.
1 SM-guld.
Från Hammarby.

Mikael Johansson, 24.
Försäkringstjänstem.
6 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Huddinge.
Håkan Södergren, 31.
Konsult.
14 A-lagssäsonger.
4 SM-guld.
Från Djurgården.

Peter Nilsson, 28.
8 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Hammarby.
Magnus Jansson, 21.
Banktjänsteman.
2 A-lagssäsonger.
1 SM-guld.
Från Skuru.
Fredrik Lindquist, 17.
Studerande.
1 A-lagsäsong.
1 SM-guld.
Från Tumba.
Johan Lindstedt, 19.
Studerande.
1 A-lagsäsong.
1 SM-guld.
Från Boo.

Jan Viktorsson, 26.
Säljare.
8 A-lagssäsonger.
3 SM-guld.
Från Handen.

narsson, den fantastiske målvakten Tommy Söderström - vilken debutsäsong han
gjorde - anfallaren Peter Nilsson, backen Per Nygårds samt oförglömlige for
warden, sångaren, artisten, krögaren och urdjurgårdaren Håkan Södergren.

LASSE BJÖRN
I SUVERÄN
TOPP I DIF:S
GULDLIGA

9: Lars Björn (1950, 54-55, 58-63).
8: Sven Tumba 1954-55, 58-63)
Yngve Johansson (50, 54-55, 58-62)
7: Stig Tvilling (1950, 54-55, 58-61)
6: Tommy Björkman (1958-63)
Gösta Johanson (1950, 54-55, 58-60)
Owe Malmberg (58-63)
Hans Mild (1958-63)
Åke Rydberg (1958-63)
Gösta Sandberg (1958-63)
Roland Stoltz (1958-63).
5: Rolf Berggren (1959-63)
Kalle Lilja (58-62)
Yngwe Carlsson (1950, 54-55, 58-59)
Kurt Thulin (1959-63)
Eddie Wingren (1959-63)
4: Thomas Eriksson (1983, 89-91)
Leif Skiöld (1960-63)
Håkan Södergren (1983, 89-91)
Hans Tvilling (1950, 54-55, 58)
Bert Zetterberg (1950, 54-55, 58)
Jens Öhling (1983, 89-91)
3: Carl-Erik Andersson (1950, 54-55)
Charles Berglund (1989-91)
Arto Blomsten (1989-91)
Christian Due-Boje (1989-91)
Mikael Johansson (1989-91)
Anders Johnson (1989-91)
Ola Josefsson (1989-91)
Kenneth Kennholt (1989-91)
Bengt Larsson (1950, 55, 58)
Karl-Erik Lilja (1983, 89-90)
Peter Nilsson, (1989-91)
Rolf Ridderwall (1983, 89-90)
Orvar Stambert (1989-91)

Lasse Björn är
den ende djur
gårdare som
tagit nio SM-
guld.
Jan Viktorsson (1989-91)
Carl-Göran Öberg (1961-63)
2: Lennart Berglund (1954-55)

Johan Garpenlöv (1989-90)
Per Hörberg (1960-61)
Kent Johansson (1983, 90)
Stefan Perlström (1983, 89)
Tommy Söderström (90-91)
Mats Waltin (1983, 90).

1: Ruben Allinger (1926)
Folke Andersson (1926)
Ola Andersson (1989)
Sven Andersson (1954)
Wilhelm Arwe (1926)
Bo Berglund (1983)
Arne Boman (1958)
Bengt Bornström (1958)
Dag Bredberg (1983)
Jan Claesson (1983)
Håkan Eriksson (1983)
Owe Fallby (1963)
Leif Fredblad (1962)
Nils Johansson (1926)
Ernst Karlberg (1926)
Björn Carlsson (1983)

Ingmar Landsjö (1962)
Bo Larsson (1983)
Erik Lindgren (1926)
Lars Lundqvist (1962)
Torsten Magnusson (1954)
Tommy Mörth (1983)
Lennart Nierenburg (1950)
Kent Nilsson (1989)
Claes Nordström (1989)
Tord Nänzén (1983)
Stig Sjöstam (1955)
Hans Stelius (1950)
Hans Stergel (1963)
Mats Sundin (1990)
Kurt Svensson (1963)
Hans Särkijärvi (1983)
Michael Thelvén (1983)
Peter Wallén (1989)
Gösta Westerlund (1963)
Mats Ytter (1989)
Bengt Åkerblom (1989)
Marcus Ragnarsson (1991)
Per Nygårds (1991)
Joakim Persson (1991)
Magnus Jansson (1991)
Johan Lindstedt (1991)
Fredrik Lindqvist (1991)
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arfor vill ”Putte” Carlsson ha en
gepard i målet? Varför hoppade
I ”Putte” av som förbundskapten för
juniorlandslaget och vad har han för
ouppfyllda pojkdrömmar?
Svaren på dessa frågor ges i detta
psykologiska porträtt av ”Putte” Carlsson, sport
chef för Djurgårdens hockey, nyligen svenska
mästare för tredje gången i följd.
Ingvar ”Putte” Carlsson är en sammansatt
personlighet som beskrivs olika beroende på vem
man talar med. Men vem är han bakom den
ibland lite truliga masken? En själlös karriärist?
En brutal buffel? En ishockeyidiot?
Idrottspsykologen Erwin Apitzsch har gjort ett
porträtt av den omskrivne djurgårdsledaren.

V

Av ERWIN APITZSCH

Ett porträtt speglar en människas yttre.
Ett psykologiskt porträtt speglar en
människas inre, dvs tankar, känslor
och de motiv som styr beteendet.
En mogen, vuxen, människa känne
tecknas psykologiskt av väl utvecklade
jag-funktioner, bl a förmågan till verk
lighetsprövning, empati (att kunna inta
en annan individs perspektiv) och för
måga att uppskjuta handlingar till en
senare och mer gynnsam tidpunkt.
Jag-utvecklingen påverkas dels av mog
nadsfaktorer, dels av andra personer
genom identifieringsprocessen.

DEN STÖRSTA förändringen i ”Put
te” Carlssons drygt 20-åriga idrotts
ledarskap är att han idag ser till hela
människan och inte bara till ishockey
spelaren. Det gäller att ta reda på hur
tränaren och hans instruktioner upp
fattas, att ha en känsla för vad och hur
mycket de kan ta emot. Av ”Puttes”
tid som sportchef ägnar han 60-70 pro
cent åt de sociala relationerna mellan
ledare och spelare för att få dem att
förstå varandra. Att sätta spelarna i
centrum innebär för ”Putte” att ledar
na skall finnas till hands och alltid ha

tid att prata om annat än idrott. ”Put
tes” ledarskap präglas alltså av en hel
hetssyn på människan och en stark
betoning på att kunna förstå andra
människor.

MEN SÅ har det inte alltid varit. Efter
tre år som tränare för IFK Lidingös
seniorer tog han ett steg ner och träna
de lagets juniorer i sex säsonger. För
omgivningen var detta en stor över
raskning, men för ”Putte” ett nödvän
digt steg. Han tyckte inte att han viss
te något om hur människor fungerar
och ville börja om från början. Stimu
lansen att träna ungdomar var större
och att se dem utvecklas och mogna
både som idrottsmän och människor
gav ”Putte” en djup tillfredsställelse.
”Putte”s ledarprofil, som sedan
växte fram, går ut på att man som leda
re måste lära sig den rätta känslan för
spelarna. Man måste lära sig mycket
om var och en och visa intresse för
varje enskild individs intressen, inte
bara prata om sina egna saker. Därmed
ger ”Putte” ytterligare ett prov på sin
empatiförmåga.
Den andra faktorn i jagutvecklingen
är personer man kan identifiera sig
med. Och sådana har ”Putte” haft.
”Puttes” lärare i skolan, Lars Bred

I HUV’ET PÅ ”PU
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berg, är den största personlighet han
träffat på. Bredbergs ledarskap utgick
från gruppens självupplevelser och
självuppfostran och var mycket talande
och målande. Bengt Kåberg var man
nen som förde in ”Putte” i ishockeyn.
Av honom lärde sig ”Putte” att inställ
ningen måste vara den rätta för att
kunna prestera maximalt och att det
är personerna som är det viktiga, inte
idrotten i sig.
Som ledare har ”Putte” tagit fasta
på det där med positiva identifika
tionsobjekt och framhåller Mats Wal
tin och Mikael Johansson som de bäs
ta spelarna han har tränat. Det har han
inte sagt för att smickra dessa spelare
utan för att de skall vara förebilder för
ungdomarna genom ett föredömligt
beteende i både med- och motgång.
FÖRMÅGAN TILL verklighetspröv
ning innebär att kunna bortse från in
ifrån kommande önsketänkande till
förmån för fakta från verkligheten. Att
”Putte” har denna förmåga visade han
redan när han lämnade seniorhockeyn
för att träna ungdomar. Ett annat
exempel är att han utan omsvep kan
säga att coachen Lasse Falk har ett
bättre taktiskt öga än han själv och
snabbare kan avgöra vad som skall
göras under en match.
”Putte” tycks också ha förmågan att
uppskjuta omedelbar behovstillfreds
ställelse och kunna se i ett längre per
spektiv. Istället för att satsa på omedel
bara förstärkningar i form av etablera
de spelare och utländska proffs är ”Put
tes” policy att via tålmodigt arbete få
fram spelare från den egna regionen.
Djurgården är det enda elitserielaget
som inte hade en enda utländsk spela
re i sin A-trupp under den nyss avsluta
de säsongen. Det viktiga som ”Putte”
har att säga Djurgårdens styrelse är
följaktligen att ha framförhållning, att
planera på lång sikt.
”Putte” Carlssons filosofi och age
rande är således genomtänkt och för
nuftsbaserat, vilket tyder på starka jag
funktioner. Det utvecklingsstadium
som föregår jagfunktionen är det
funktionen som kännetecknas av ome
delbar behovstillfredsställelse. De fles
ta vuxna har mer eller mindre fullstän
digt lämnat detta stadium, men kan
tillfälligt återgå till den typ av beteen
den som karaktäriserar detet, oftast i
form av okontrollerade impulsgenom
brott.

FINNS DET då några tecken i ”Put
tes” liv som tyder på impulshandling
ar, alltså oöverlagda handlingar där den
momentana känslan har fått utlopp på
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förnuftets bekostnad? Ja, om man är
hänvisad till pressen framstår tre hän
delser under de senaste åren som im
pulshandlingar:
■■ Avhoppet som ledare för Sverige
vid junior-VM 1986.
■■ Angreppet på AIK för att spela ful
hockey 1989.
■■ Avhoppet som landslagsobservatör
1989.

Men angreppet på AIK visade sig
inte alls vara en impulshandling. Tvärt
om var det något som växte fram.
Djurgården var då detta hände Sveri
ges minst utvisade lag på fyra år och
AIK:s sätt att spela ishockey med ideli
ga hakningar tyckte ”Putte” var spel
förstörande. Detta väckte hans irrita
tion, men för att inte uppfattas som
en dålig förlorare valde han att gå ut
med sina åsikter efter en segermatch
mot AIK. Så det som föreföll vara en
impulshandling var i själva verket en
noggrant övervägd handling, dvs på
kontrollerad jag-nivå. Och resultatet
blev också positivt. ”Putte” fick gehör
för sina åsikter från ”Ankan” Parm
ström i AIK.
DET TREDJE och sista utvecklingssta
diet är bildandet av överjagsfunktio
nen, dvs samvetet påverkar vad vi gör
och låter bli att göra. Människan blir
med andra ord en moralisk individ.
”Puttes” avhopp från förbundsupp
dragen kan förklaras som samvetsfrå
gor. Hade han fortsatt som förbunds
kapten för juniorlandslaget hade han
känt det som sin plikt att säga obehagli
ga sanningar om vissa av spelarna. Det
ville han inte och valde att avgå.
Avhoppet som landslagsobservatör
inför hockey-VM i Globen 1989 bott
nade i en konflikt mellan Djurgården
och ishockeyförbundet efter en händel
se mellan spelaren Kalle Lilja och en
domare.
Spelaren friades från anklagelserna
av Riksidrottsnämnden, men ”Putte”
kunde inte acceptera vissa uttalanden
från förbundshåll och fann ingen anled
ning att jobba för icke sanningssägare.
I båda avhoppen tycks han ha gjort
medvetna överväganden och sedan
handlat i enlighet med sitt samvete.
Det tyder på stor personlig integritet
att frivilligt lämna uppdrag som man
fått för sin skicklighet och som sam
stämmigt uppfattas som eftersträvans
värda.
”Putte” har också avstått från ett
jobb av moraliska skäl. Det var 1986
då han blev erbjuden att ta över tränar
jobbet i Djurgården efter sparkade
Gunnar Svensson. ”Putte” var då and
retränare sedan kort tid och tackade

nej till erbjudandet med hänvisning
till att han lovat Gunnar Svensson att
inte ta över efter honom om det hände
något. Och det löftet ville han inte
svika.
De tre händelserna som såg ut som
impulsgenombrott visade sig sålunda
vara mycket väl överlagda handlingar.
I SITT LEDARARBETE visar ”Putte”
Carlsson prov på några psykologiska
principer, bl a förstärkning av positiva
beteenden. ”Putte” är väl medveten
om den psykiska press som debutanter
utsätts för av publiken men detta pra

när den inträffar. Det gör man bäst
genom att åtgärda det man sett med
egna ögon i en aktuell matchsituation.
I nästa ögonblick måste man förmedla
detta till spelarna som något som går
att lösa. Enligt ”Putte” inträffar det
lika stora förändringar i spelet under
periodens gång som under pauserna,
men journalisterna märker inte detta.

På starka ar
mar. Janne
Viktorsson
har ”Putte”
Carlsson i ett
säkert grepp
efter finalse
gern mot Lek
sand 1989.
FOTO:
KRISTER
NORDIN

tar han inte om med spelarna. Istället
inriktar han sig på att både spelare och
ledare skall jobba med de starka sidor
na, att förstärka det de är bra på. Ett
annat exempel på detta är att snacket
i omklädningsrummet före och efter
en match präglas av lagets egna insat
ser, inte av motståndarens eller doma
rens. Det pratas aldrig om domaren.
Det pratas inte heller om ett föreståen
de hårt matchprogram. Det är det kly
schartade ”en match i taget” som gäller.
Som person håller sig ”Putte” Carls
son i bakgrunden, vill inte uppfattas

som stöddig och svarar obetingat ja
på frågan om det finns saker han har
synpunkter på men ej vågat framföra.
Däremot vågade han införa ett nytt
spelsystem i Djurgården 1987 efter
Leif Boorks kraftishockey, ett spelsy
stem som medförde att Djurgårdens
bidrag till landslaget Tre Kronor steg
från noll till nio på en halv säsong.
”Putte” vågar också avstå från video
för att analysera matcher. I analyssyfte
har han inte sett en ishockeymatch på
video under de senaste fyra åren. Det
gäller att lära sig bedöma situationen

”PUTTE” VÅGAR också vara upprik
tig: ”Lasse Falk har tillfört mig mest
av alla tränare jag träffat” och ”en för
utsättning för att jag skall fortsätta sä
songen 1990-91 är att Åke Bergdahl
väljs om som ordförande” är uttalan
den som inte är avsedda att vara oppor
tuna eller uppfattas som hot, utan som
representerar äkta känslor.
Trots att ishockeyn upptar en cen
tral och viktig plats i ”Putte”s liv bety
der den inte allt. Det har redan fram
gått av texten att spelarna som männi
skor är viktigare och det visade sig
högst påtagligt häromåret då ”Putte”
var ute på en joggingrunda med frun
samtidigt som Tre Kronor spelade en
landskamp mot Kanada.
För att få en uppfattning om vilka
egenskaper ”Putte” Carlsson värdesät
ter mest hos ishockeyspelare fick han
i uppgift att sätta ihop sitt ideallag,
naturligtvis bestående av djur. Så här
ser Djurgårdens ”djurlag” ut:
■■ Målvakt:
Gepard (lugn, klok och smidig)
■■ Backar:
Antilop (kvick och smidig)
Uggla (klok)
■■ Forwards:
Öm (målmedveten)
Skata (listig)
Kungsfiskare (kvick, glad, färgstark)
Helhetsbilden av Ingvar ”Putte”
Carlsson visar en person med mycket
goda jag-funktioner, kännetecknade av
ett rationellt, övervägt och konsekvent
handlande och styrd av ett starkt över
jag med en moraluppfattning som vä
ger tyngre än personlig vinning. ”Put
te’’s ledarskap vittnar också om en
positiv människosyn där individens
utveckling och sociala fostran står i
centrum.
Vid sekelskiftet tror ”Putte” Carls
son att ishockeyn är helt igenom kom
mersiell och professionell, dvs spelare,
ledare och domare är alla proffs och
att det fins andra typer av ligor, t ex
europaligor och kanske interkontinen
tala ligor.
Men då är ”Putte” bara med som
åskådare. Och när han avslutat sin
verksamhet som idrottsledare kanske
det äntligen blir tid att förverkliga den
ouppfyllda pojkdrömmen att vandra
en månad i Grand Canyon.

DJURGÅRDAREN/19

DIF-FÄKTARE SNART
Av sign BLÅRANDEN

Det är ständigt full fart i Djurgårdens
fäktsal i Hjorthagen. Här korsas kling
orna av fäktare i världsklass, allt under
överinseende av fäktmästaren Bela
Rerrich. Namn som Kalle Dixelius,
Thomas Rönn och Martin Andersson
- för övrigt etta, tvåa och trea i Viking
Cup strax före påskhelgen - Per Ahl
ström och Thomas Baselius nämns
med respekt i nationella fäktarkretsar.
Liksom naturligtvis Ulf Sandegren,
27, tre gånger svensk lagmästare i vär
ja, dubbel individuell mästare och nu
senast segrare i världscupfinalen.
Ulf, som varit med i tio år nu, tror
att Djurgårdens fäktförening inom kort
kommer att återta positionen som värl
dens bästa fäktningsklubb. En position
föreningens värjfäktare hade under
70-talet, då det som bekant bland an
nat blev både OS-guld och världsmäs
terskap för Carl von Essen, Göran
Flodström, Leif Högström och Hans
Jacobsson.
- Idag har vi tre av fem man i lands
laget och mycket snart kommer vi att
få ytterligare en, konstaterar Ulf.
Han syftar givetvis på sig själv, Pe
ter Vanky och Otto Drakenberg, alla i
landslagsklass, samt Andreas Kertez,
som nu knackar på den blågula dörren.

Fyra av fem i blågult
Den kvartetten - i så fall kommer
fyra av fem fäktare i landslaget från
Djurgården - är aktuell till VM i Buda
pest senare i år.
Ulf Sandegren är den senaste i raden
av djurgårdsfäktare som vunnit ära och
guld åt sig själv och föreningen. Nyli
gen vann Ulf finalen i världscupen i
London, en prestigefylld tävling där
svenskarna haft svårt att lyckas. Det
är faktiskt tio år sedan en svensk vann
senast. Då hette segraren Johan Har
menberg, OS-guldmedaljör 1980.
En final i världscupen är en tuff hi
storia. Ulf berättar:
- Åtta man går till finalen, där man
möts i bäst av tre. Det skiljer så väl
digt lite mellan fäktarna på den nivån,
så det gäller att ha en verkligt bra dag.

Tyngsta halvan till final
Det hade Ulf, trots att han hamnade
på den tyngsta halvan av stegen fram
mot den allt avgörande finalen. För att
ta sig till prispallens guldplats tvinga
des Ulf besegra två OS-guldmedaljörer
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och en världsmästare. Inte dåligt fäk
tat.
- Jag mötte först fransmannen Fre
deric Delpla (OS-guld i lag 1988 och
vann med 2-1 (5-2, 1-5, 6-5). Sedan
Arnd Schmitt (individuellt OS-guld
1988) och vann i två raka, 6-5, 7-6.
I finalen mötte Ulf så italienaren
Sandro Coumo som har ett par VM-
guld och som slutade fyra individuellt
i Söul-OS. Det blev en mycket jämn
kamp:
- Jag vann med 6-5, 5-6, 6-5.
Att vara fäktare i världsklass och bo
i Sverige innebär ingen lyxtillvaro.
Tvärtom, fäktare av Ulf Sandegrens
kaliber och klass får själva skjuta till
en hel del pengar för att få möjlighet
att utöva sin sport. Mellan 10.000 och
20.000 kronor brukar det gå löst på.
Tala om idealister...

20 klingor om året_________
Bara en värjklinga kostar 500 kro
nor. Ulf gör av med ett 20-tal per år:
- När en klinga går av blir man näs
tan gråtfärdig. Det finns billigare kling
or än de västtyska av specialhärdat
stål (extra hårt med smidigt) för 500
kronor, men det internationella för
bundet har beslutat att just de skall
användas. I Sverige använder vi en
billigare klinga, liksom förstås också
på träning.
Ulf hoppas givetvis att världscupse
gern skall löna sig:
- Förhoppningsvis blir sponsorerna
mer intresserade av en sådan triumf.
Det vore ju trevligt om det åtminstone
gick plus minus noll för mig.
Ulf Sandegren började med fäkt
ningen vid 16 års ålder. Han är i allra
högsta grad en produkt av Bela Rer
rich, Djurgårdens närmast legendariske
fäktmästare. Ulf tränar stenhårt, fem-
sex dagar i veckan. Ett drygt halvtim
mespass på morgonen, innan jobbet
och ett par timmar på kvällen. Dess
utom konditionsträning - och fäktkon
dition är något helt annorlunda än till
exempel löparkondition.
På lördagarna blir det ett pass med
Bela Rerrich i föreningen fäktsal vid
T-banestationen i Hjorthagen, ett bro
avstånd från Ulf Sandegrens bostad
på Lidingö.

Navet i DIF-fäktningen
Bela Rerrich, ja. 73 år gammal, i
föreningens nyutkomna jubileumsbok
kallad ”navet i djurgårdsfäktningen”.

- Ja verkligen. Bela betyder allt, sä
ger Ulf Sandegren som haft Bela Rer
rich som lärare och mentor allt sedan
den dagen han avslutade sitt ishockey
liv i IFK Lidingö och inledde fäktarli
vel i Djurgår’n.
- Bela är en otrolig eldsjäl, han inte
bara tränar oss, han sköter klubben,

I VÄRLDSTOPP
Så ser han ut,
djurgårdsläk
taren Ulf San
degren, den
förste svensk
på tio år att
vinna en
världscuptäv
ling.
FOTO: CLAUDIO
BRESCIANI

ser till att det kommer in pengar så
att vi kan resa till tävlingar i landet,
ja, han gör allt. Belas insats för DIF-
fäktningen kan inte uppskattas nog.

En av uppgifterna för DIF-fäktarna
och Bela Rerrich är nu att ta tillbaka
det svenska mästerskapet i lagvärja.

Djurgården, med Otto Drakenberg,
Ulf Sandegren, Peter Vanky, Henning
Östergren samt Henrik Ponten (1987)
och Arne Jansson (1988 och 1989)
vann SM 1987, 1988 och 1989 men
föll senast. Ulf Sandegren kallar det
hela "en kollektiv blackout" att Djur
gården förlorade SM-finalen med 9-3

till Uppsala.
- Det kunde man verkligen kalla en
sensation i fäktar-Sverige, konstaterar
Ulf Sandegren.
För när Djurgårdens fäktare förlorar
en SM-final, ja då är det en sensation
och inget annat.
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100-ÅRSKLUBBEN
Värmepumpbolaget AB
Telemontage L Asplund AB
V.A.G Center
Good Year Svenska AB
SSAB Finans
Q 8 Sollentuna
ARK Resebyrå
Finnhammars Revisionsbyrå
Renoveraren AB
Rörbussen AB
Aconta Kontoservice AB
Härténs Glas AB
Rostskyddsmetoder
Barcken Finans
Ragn-Sells Industri & Byggservice
Profiltryck AB
Fricks Golf AB
Lindströms Pappers AB
Mattssons Plåt & Bygg AB
Titel Data AB
3 M Svenska AB
Götabanken

100-ÅRSKLUBBEN
Schurter
Stahlwille AB
Friiberghs Herrgård
Stens ICA
IA-Planering AB
Kumlins Måleri i Sthlm AB
Diös Bygg AB
Lindman Nils AB
X-Skylt AB
Trygg Hansa
Delicato
M Gruppen
Tipstjänst
AB Custodia
Nils G Wåhlbergs Revision
Försäkringsplacering
AP Konsult
SEL AB
Stahls Åkeri
OAS AB
Skoghult AB

GULD OCH
SILVER I ST.
ERIKSCUPEN
Det blev ett guld och tre
silver för Djurgården när
St. Erikscupens ishockey
finaler avgjordes i mitten
av mars. Ett gott facit.
Djurgården, klass 1978
vann enkelt över Älta med
5-1 (2-1). Däremot blev
det, trots mycket bra spel,
Uddamålsförluster i de tre
övriga finalerna. I klass
1975 (AIK 1-2 efter för
längning), 1976 (Haninge
1-2) och 1977 (Järfälla
0-1). Ett starkt facit och
ett bra betyg till förening
ens ungdomsverksamhet.
- Vår hockeyskola har i
vinter samlat 250 ungdo
mar. På sikt är vår mål
sättning att vi skall bli
självförsörjande med spe
lare. Ett led i strävan att
uppnå den målsättningen
är att jobba vidare med
ishallsbygget på Kärrtorp,
konstaterar ungdomsba
sen Björn Carlsson.
Ett djurgårdslag vann
alltså sin final, laget med
spelare födda 1978. Stor
matchjälte när Älta fick
stryk med 5-1 var fyra
målsskytten Björn Lekan
der. Björn, med smeknam
net ”Nalle”, har gjort över
80 mål i år. Vad månde
bliva av denne unge man?
Den här gången gjorde
”Nalle” 1-0 och 2-0 på
34 röda sekunder i första
perioden och avgjorde se
dan i andra när han gjorde
3-1 och 4-1 - inom loppet
av 30 sekunder. Två jätte
ryck som bäddade för en
komfortabel seger sedan
femte målet gjorts av Tho
mas Hjelm.
Haninge vann två av St.
Erikscupens sju finaler,
Järfälla vann två, Djurgår
den, AIK och Hanviken
en final var.
I det segrande laget spe
lade Henning Petre, Mi
kael Östling, Christan Sjö
gren, Daniel Karlsson,
Pontus Hedman, Richard
Kyrk, Henrik Rutanen,
Mikael Holmqvist, Krist
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offer Johansson, Björn
Lekander, Mika Hannula,
Ricky Marvert, Andreas
Neumann, Stefan Dourro
voj, Patrik Windestam,
Thomas Hjelm, Christan
Sannerdal, Mikael Tjäll
den och Daniel Wikner.
Ledare: Kurt Stoppel och
Morgan Neumann (träna
re) och Jan Lekander (lag
ledare).

DIF & AIK
FIRAR PÅ
SKANSEN
Djurgården, AIK och
Skansen fyller 100 - unge
fär samtidigt. Det firas på
lördagen den 8 juni med
en gemensam fest, en hel
dag för hela familjen.
Festdeltagare iklädda
tävlingsdräkt får fri entré
och samma gäller för den
som visar upp medlems
kort i DIF eller AIK.
Ur programmet:
■ Ishockey på rullskrid
skor.
■ Fotbollslir med spelare
från DIF och AIK.
■ Artistuppträdanden
med bl a Lill-Babs, Lars-
Gunnar Björklund m fl.
■ Olika uppvisningar.
■ Skansens spelmanslag
och folkdanslag samt övri
ga skansenattraktioner.
■ Mycket, mycket mer.
Missa inte lördagen den
8 juni, kl 11.00-16.00.

FOR PINGIS
DJURGÅRDARE
Djurgårdens bordtennis
förening firade 100-årsju
bileet med att ta steget upp
i division två. I en serie
match strax före påsk föll
avgörandet, då Urnan från
Gävle besegrades med kla
ra 8-4. Därmed var det
värsta hotet undanröjt och
avancemanget ett faktum.
Det är fyra år sedan
DIF-pingisen senast spela
de i tvåan.
Spelarna som gjorde’t

heter Thomas Karlsson,
Niklas Ferb, Roger Callin
och Robert Strömfelt.
Djurgården hoppas på att

Thomas Karlsson, en av
spelarna i pingislaget.

få behålla det laget och
samtidigt förstärka. En
spelare från division ett
är aktuell för DIF.
Djurgården har hängt
med i toppen under de tre
åren i trean, men varje år
har något lag blivit för
svårt. I fjol Upplands Väs
by som i år, med samma
lag som i fjol, gick rakt
genom tvåan upp i divi
sion ett.
Troligtvis får djurgår
darna spela i division två
östra nästa år, ett ur rese
synpunkt betydligt bättre
alternativ än den norra
tvåan.

DIF-BANDYN
NERTILL
DIV. FYRA
Djurgårdens bandy får fin
na sig att tillbringa nästa
år i division fyra.
- Men vi återkommer
direkt, spår Robert Wolf,
en av ledarna för förening
en ute i Åkersberga norr
om Stockholm. Vi har spe
lat i trean med ett lag av
huvudsakligen juniorer,
och det höll inte riktigt
där. Men vi går upp di
rekt, det är jag säker på.

Juniorerna har tidigare
spelat i seniorfyran - det
berodde på att det inte
fanns tillräckligt många
J-lag i Stockholm för att
få ihop en hel serie - men
då med det uttryckliga för
behållet att laget inte fick
gå upp i trean i händelse
av seger i fyran. Det blev
också seger, utan avance

mang. Nu har J-spelarna
fyllt på i A-laget och det
innebär att de fått spela i
trean mot betydligt mer
rutinerat motstånd. Och
där räckte J- spelarna inte
till. Men efter det väntade,
och planerade avance
manget nästa år, så...

Bandyföreningen har
som vanligt haft dåligt
med tillgång på is. Bara
under ca sex veckor fanns
det is, det var i slutet av
januari, och då spelades
alla matcher:
- Det blev oerhört
trångt med tider på isen,
vi har haft fem lag igång
(A-pojkar, B-pojkar, J-
laget, seniorlaget samt poj
kar födda 79-80) och det
har varit svårt att få tider
na att räcka till. Det här
gick istället ut över trä
ningstiderna, förklarar
Robert Wolf.

HANDBOLLS
VETERANER
FIRADE 100
Av LARS-GUNNAR
BJÖRKLUND

Jodå, Djurgårdens hand
boll - låt vara (tillfälligt)
ur spel - bidrog också till
100-årsjubileet. För en ti
dig lördagsmorgon i slutet
av februari, strax före jubi
leumsdagen den 12 mars,
var vi där igen, i Eriks
dalshallen lilla hall, där
vi en gång på 50-talet var
lovande. Nu är vi lönn
feta, gråhåriga eller flint
skalliga gubbar på trygg
väg mot pensionen, men
vi är fortfarande djurgår
dare till kropp och själ.
Tröjorna, de blåsvar
trandiga, sitter som silkes
strumpor på våra över
viktskilon och de som inte
skaffat sig egna brallor
anser att modern tvättek
nik bara går ut på att
krympa textilierna.
Det här är Djurgårdens
handbollsgäng, det gäng
som gick från total anony
mitet till att bli en makt
faktor under 50-talet och
en stor del av 60-talet. Nu
skall vi möta Hele.

Det här är en lång histo
ria. I början av 50-talet
hade DIF ingen återväxt.
1951 hade handbollssek
tionen egentligen bara nio
man i juniorleden. Len
nart ”Gurkan” Björklund
och Ivar ”Tomten” Hans
son såg till att sektionen
bara över något år eller två
utökades till ca 200 hand
bollskastande pojkar. Det
räddade sektionen, som av
överstyrelsen i DIF ansågs
vara ett rationaliserings
objekt. Den skulle bort,
alltså.

Men så blev det inte.
Handbollssektionen över
levde, och inte bara det,
den blev så stark att en
allsvensk plats vinkade i
mitten av 60-talet. Tyvärr
kom aldrig Djurgårdens
handboll längre än till en
topplats i dåvarande divi
sion två.
I augusti månad i fjol
träffade jag Stickan Schrö
der på en kräftskiva. Stic
kan var en av IK Heles
kraftkorn på 50-talet.
Hele var ruskigt bra och
blev svenska juniormästa
re. Deras killar kom
främst från Södra Latin
medan våra kom från
Norra Lation eller Kungs
holmens läroverk. Det in
nebar att vi ständigt stötte
på varandra i alla möjliga
sammanhang. Och tyvärr
var söderpojkarna nästan
alltid bättre, men det spe
lade inte så stor roll. Vi
umgicks privat. Vi jagade
deras tjejer och vi inbjöds
att förstärka Hele när de
drog på vikingatåg till
Västtyskland.
När Stickan och jag
träffades fann vi snart att
det var tid att ta upp täv
landet igen. Jag tog kon
takt med Hasse Thor och
i december i fjol körde vi
vår första gemensamma
träning. Efter åtskilliga
veckors surrande lyckades
vi fixa en match i mitten
av februari.
Så långt hade vi förstått
att vi gamla ruiner var det
som återstod av Djurgår
dens handbollssektion.
DN:s regionbevakning

kunde förtälja att DIF
slängt in handduken vad
beträffar handboll.
Det var ett hårt slag.
Vi fick det bekräftat av
folk som haft med hand
bollen att göra. Intresset
var lika med noll. Hand
lingskraften hade ebbat ut.
Nu var det slut. Pinsamt,
minst sagt, under ett jubi
leumsår.
Men den dagen i februa
ri var vi där. I Eriksdals
hallen. För att möta Hele
och visa att DIF-hand
bollen i alla fall lever i
nostalgin. Vi var 13 man
plus vår snart 70-årige lag
ledaren Gillis Florsjö och
det kändes som om de
många åren inte rört vid

Leffe Nyström täppte till
i målet.
Vi vann med 14-9, men
det var ju inte det viktigas
te. I omklädningsrummet
efteråt kom vi fram till att
av 13 man vara bara fyra
under 50 år. Kjell Wilson
var valpen med sina 47
år, Leffe Nyström äldst
med 55. Toppen för mig
personligen var när jag i
matchens sista anfall lyc
kades lira in Tobbe på lin
jen med mål som följd. Så
var det för 30 år sedan.
Vilken nostalgisk djup
dykning.
14-9 mot Hele, det är
handbollens bidrag till
100-årsjubileet.
Gubbarna rör på sig.

”Vi tar lagbilden innan matchen. Efteråt vet vi inte hur många
som pallar att ställa upp”, snackade handbollens veteraner
innan matchen mot Hele i februari. Här är grabbarna som
fortfarande är kapabla att vinna i djurgårdsfärgerna: Stående
fr v: Madis Uurike, Sven Åke Armandt, Owe Lindberg, Tom
Sörenstam, Kaj Boman, Gillis Florsjö (lagl), Hans Thor, Gö
ran Westlund. Knästående: Torbjörn Karlsson-Holmén, Leif
Nyström, Björn Lundin-Robéus, Fritte Lange, Kjell Wilson
och Lars-Gunnar Björklund.

oss. Visst var vi långsam
mare än förut och visst
hade skotten inte samma
skärpa som förut, men
alltemellanåt gjorde vi i
slowmotion samma grejer
som vi gjorde för 30 år
sedan. Fritte Lange vifta
de med sin golvnära väns
ter, Hasse Thor stod som
ett svårmarkerat tvåme
terstorn i mitten, Kajan
Boman sprang utan att få
bollar, Svenne Armandt
sköt över, Kjell Wilson
gjorde mål som förr, Tob
be Holmén viftade med
sin vänster inne på linjen
och Ove Lindberg och

JUBILEUM
PÅ VARUHUS
Djurgården firade sitt
100-årsjubileums mer ut
åtriktade del med en vec
kas uppvisning på Åhléns
varuhus mitt i Stockholms
city. Det jättelika varuhu
sets fasad var smyckad av
DIF-flaggor - pampigt
värre - och inne i varuhu
set visade de olika sektio
nerna upp sig; Bi a fotbol
len, ishockeyn, cykelsek
tionen och boxningsföre
ningen:

- Ett brå sätt för oss ätt
komma ut, sade boxning
en kassör SörenBerglund
som också tog en gammal
vän till hjälp för att ”för
gylla” tillställningen.
-Jag frågade Hoa-Hoa
Dahlgren om han ville
ställa upp, och det gjorde
han.
Hoa-Hoa drog massor
av åskådare när han sho
wade och visade boxnings
träningihop med djur
gårdsfightarna, bl a Stefan
Ekström och Tonton Se
makala, två av de verkligt
stora bland alla löften i
DIF-boxningen just nu.

DJURGÅRDS
HISTORIA
STÄLLS UT
I STOCKHOLM
Du som inte ännu sett
Stockholms stadsarkivs
utställning ”AIK-Djurgår
den 100 år, axplock ur
tvillingklubbarnas 100-
åriga historia”, har chan
sen ännu en tid.
Utställningen som hade
vernissage den 15 mars,
pågår till den ända till den
20 september.
Det var under 1970-ta
let som dåvarande stadsar
kivarien Sven Olsson och
redaktören Bertil Elbe,
började samla in stock
holmsföreningarnas arkiv.
Djurgården har större de
len av sitt arkiv hos stads
arkivet.
I den utställning som
nu pågår försöker stadsar
kivet inte ge en heltäckan
de bild av klubbarnas
verksamhet - åtminstone i
Djurgårdens fall skulle ju
det, som alla vet, vara en
omöjlighet. Istället belyses
perioder i den 100-åriga
historien liksom de större
sektionernas verksamhet,
damidrottens frammarsch
och de första stapplande
organisationsstegen på
1890-talet.
”Jompa” Eriksson, väl
känd fotbollsprofil i DIF
på 50-talet, personfierar
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med en egen monter de
legendariska djurgårdar
na.

I en brottningsmonter
konstateras att Frank An
dersson faktiskt blev juni
orvärldsmästare för Djur
gården 1973.
Här finns också minnen
av Olle Tandberg, Björne
Mellström, Nils Adolf
Hedjersson och många
andra liksom ett rikt urval
dräkter, redskap, medaljer
och olika publikationer
från de båda klubbarna.
En utställning som den
riktige djurgårdaren inte
får missa.

Utställningen är upp
delad på 19 montrar. Här
finns minnen från de förs
ta åren - bl a de äldsta
bevarade medlemsmatrik
larna - och brevväxling
mellan klubbarna under
de första åren.
De män som bildade
Djurgården och AIK pre
senteras noggrant.
Damidrotten har, som
nämnts, en särskild plats
i utställningen. Redan
1904 tävlade damer i djur
gårdsfärgerna, AIK kom
långt efter även på jämlik
hetens område. Den första
DIF-flickan i tävling hette
Ally Holmström. Hon del
tog i en skidtävling. Men
utställningen visar också
många andra DIF-damer
i aktion: Inga Gentzel, Eli
sabeth Thorson, Kathinka
Frisk, Maud-Ann Tesch
och många andra.

Stadsarkivet ligger inte
långt från Stockholms
Central, på Kungsklippan
6. Öppettider kl 09.0016.00 måndag till fredag,
09.00-13.00 på lördagar.

En historisk utställningsbild från de första juniormästerska
pen i boxning. DIF vann fem guld (på den tiden fanns det
bara åtta klasser) genom sittande fr v Harry Wolff, bantam,
tränaren ”Konte” Jonsson och flugviktaren Rudolf Johans
son. Stående: Allan Nettelbladt, fjädervikt, Gösta Lundin,
welter och Gösta Lundén, lättvikt.

Nu under maj samt un
der september är öppet
hållandetiden förlängd
under måndagar och tors
dagar, till kl 19.00. Utställ
ningen pågår till den 20
september.

Du kan hjälpa oss att sälja
SOUVENIRER
Vi behöver säljare for våra souvenirer på matcharenorna.

Du, som har vana från detaljhandeln och är utåtriktad och
säljminded, skulle kunna göra osa stor tjänst. Om Du har
lust att offra några timmar i veckan, främst på kvällstid,

under tävlingssäsongerna och samtidigt få tillfälle att se

ishockey eller- fotboll i elitklass, tag kontakt med :
IVAR ELGTORP tfn: 08 - 751 45 75 eller
GUNILLA KARLSSON tfn: 08 - 85 13 60.
Vi önskar Dig välkommen i kamratgänget.
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IDROTTSFÖRENING

TRIO TOG PRISET
________ Av sign BLÅRANDEN________

”Knivsta” Sandberg tog priset.
Men det gjorde också Sven Olof
Hofvin i Bruksvallarna, Lars Hasselrot
i Stockholm och Mattias Stjernberg i
Bromma.
Den trion hörde till alla dem som
röstat rätt i den stora omröstningen
om Århundradets djurgårdare - dvs de
som röstat på Gösta ”Knivsta” Sand
berg.
”Knivsta” fick sitt diplom och andra
bevis på föreningens uppskattning in
för fullsatta läktare, 13 850 personer,
i Globen i slutet av februari. Sven Olof,
Lars och Mattias, vars namn dragits
bland alla röstsedlar med rätt namn i
topp, kommer att per post få priser i
form av souvernirprylar i djurgårdsfär
gerna.

Tior till. ”
Knivsta”
Trion här ovan har alltså samtliga
givit Gösta ”Knivsta” Sandberg en tio
poängare i den omröstning som lanse
rades i DJURGÅRDAREN nr 4/1990.
Men i övrigt skiljer sig röstandet åt
högst väsentligt. Sven Olof Hofvin sat
te Tumba på andra plats på sin kom
pletta lista, en lista med tio namn,
huvudsakligen från fotbollen. Så här
röstade Sven Olof:
10) ”Knivsta” Sandberg.
9) Sven ”Tumba” Johansson.
8) Olle ”Lill-Lappen” Hellström.
7) Kay Wieståhl.
6) Tommy Berggren.
5) Leif Eriksson.
4) Sven Lindman.
3) Arne Arvidsson.
2) Ronney Pettersson.
1) Tage Flisberg.
Bara tre av Sven Olofs djurgårdsfa
voriter kom med på tio-i-topplistan,
publicerad i förra numret av DJUR
GÅRDAREN.

Taktikröstning___________ __
Lars Hasselrot i Stockholm hade
valt att åtskilligt begränsa sin lista. I
likhet med många andra som valde att
”Taktikrösta”, satte han bara tre namn
på listan. Samtliga kom med på tio-i-
topplistan. Lars Hasselrots lista såg ut
så här:
10) Gösta ”Knivsta” Sandberg.
9) Sven Tumba.
8) Olle Tandberg.
Mattias Stjernberg valde att sända
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Knivsta jublar med blommor och diplom från tidningen Djurgårdaren samt tröja
och blommor från DIF:s ishockeysektion. 13 850 åskådare i Globen såg på när
”Knivsta” korades till ”Århundradets Djurgårdare”.
foto: krister nordin

in en fullständig lista, tio namn, fak
tiskt ett ganska bra genomsnitt av den
slutliga tio-i-topplistan. Så här röstade
Mattias:
10) Gösta ”Knivsta” Sandberg.
9) Ishockeylaget 1958.
8) Sven ”Tumba” Johansson.
7) Roland Stoltz.
6) Lasse Björn.
5) Hans ”Tjalle” Mild.
4) Ishockeylaget som vann EM -91.
3) Olle Tandberg.

2) Håkan Södergren.
1) Thomas Eriksson.
Åtta namn på Mattias Stjernbergs
lista fanns med på tio-i-topp. Inte då
ligt röstat.
Djurgårdens Idrottsförening och tid
ningen DJURGÅRDAREN tackar alla
de föreningsmedlemmar som med sina
röster möjliggjort den här unika omöst
ningen.
Och särskilt grattis till Sven Olof,
Mattias och Lars.
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DIF Supporters Club
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Styrelsen omvald på årsmötet
Djurgårdens Supporters Clubs årsmöte
avhölls med sedvanliga förhandlingar,
bl a behandlande av verksamhetsberät
telsen (se härintill) på Stockholms Sta
dion den 20 mars.
Ett relativt stor antal deltagande
medlemmar kunde konstatera att sty
relsen återvaldes utom på en punkt,
nämligen att till suppleant invaldes
Ann Johansson från DIF:s konståk

ningsförening. Detta gladde mycket
eftersom supporterklubbens stöd i
mångt och mycket gäller de små för
eningarna.
Liksom tidigare år hade stipendiean
sökningar kommit in och från Folke
Engströms Minnesfond utdelades
2.000 kronor vardera till Annika Lars
son och Helene Nilsson, damfotbollen
samt Christian Harlem, fäktningen.

Supporterklubbens hedersmärke för
goda insatser tilldelades Carin Ås
tröm-Borinder samt Anna Åström.
Till 1990 års djurgårdssupporter ut
sågs Ulla Flodmark som fick mottaga
klubbens speciella supporterpris. Detta
pris utdelas varje år.
Ordföranden konstaterade att klub
ben har en bra ekonomisk ställning och
ser på framtiden med tillförsikt.

Ett år med god verksamhet
Styrelsen för Djurgårdens Supporters
Club får härmed avge verksamhetsbe
rättelse för det 43:e verksamhetsåret,
1990. Styrelsen har haft följande sam
mansättning:
Ordförande: Sven Öberg. Viceordf:
Hans Jägerlind. Sekr: Mats Jansson.
Kassör: Jan-Erik Lindqvist. Led: Carl
Söderberg. Suppl: Peter Johansson och
Per Jungstedt. Nöjeskommitte’: Gunil
la Karlsson (klubbmästare), Helena
Ahlström, Ulla Flodmark, Wivan Gå
vefeldt.
De intensiva kontakter och arbete
som präglade fjolåret, har intensifierats
under detta verksamhetsår genom
verksamheten med Djurgårdsspelet,
som givit gott resultat och mersmak.
Året har gått i förändringens tecken,
genom den omorganisation vår moder
förening genomgått. Under alla om
ständigheter berör detta inte vårt stöd
till de olika DIF- föreningarna, Vi kom
mer att ännu mer öka vårt samarbete
med de s k småsektionerna (föreningar
na).
■■ Våra anslag till olika sektioner har
under året uppgått till 21.105 kronor.
■■Till 1988-89 års ishockeyprofil
utsågs Thomas Eriksson.
■■Till 1989 års fotbollsprofil utsågs
Stephan Kullberg.
Våra duktiga fotbollsdamer hade
under hösten besök av ett lag från Sov
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jet och till spelare och ledare utdelades
DIF:s 90-årstallrik (Bågspännaren)
med texten översatt till ryska, något
som gladde våra vänner från Sovjet
mycket. Inför den matchen tilldelades
damfotbollen också ett bidrag på 1.000
välbehövliga kronor.
■■ Vi har även detta år haft möjlighe
ten att göra oss hörda med två sidor i
tidningen Djurgårdaren.
■■ Året har också visat sig innehålla
en del problem som uppkommit i sam
band med bråk kring de olika matcha
renorna, där vi ofta förväxlats med
Blue Saints. Det föranledde styrelsen
att gå ut med ett pressmeddelande om
att en sådan jämförelse inte fick före
komma. Resultatet av detta blev posi
tivt.
När det gäller Folke Engströms Min
nesfond verkar det som om våra med
lemmar inte förstått vad som menas
med detta. Samma sak gäller DIF:s
sektioner som haft väldigt svårt att
ansöka om bidrag. Emellertid har un
der året stipendier tilldelats Jimmy
Månsson, brottning, med 1.000 kronor
och Patrik Luxemburg, fotbollsspelare,
med 1.000 kronor.
■■ Våra duktiga ishockeygrabbar hyl
lades med ett telegram för sin seger i
Europacupen.
■■Till årets supporter utsågs Irene
Svensson.

■■ Medlemsantalet har under året
varit 682. Antalet protokollförda sam
manträden har varit 10. Dessutom har
genomförts arbete med kuvertering av
tidningen o. dyl.
Vi konstaterar också att den sedan
1963 ständige medlemmen John Öster
man gått ur tiden. Vi tackar postumt
för ett långvarigt medlemsskap och en
fin föreningsinsats.
När det gäller den ekonomiska delen
hänvisar vi till revisorernas berättelse,
men liksom föregående år konstaterar
vi DIF:s ointresse av att betala sin mer
än tre år gamla skuld på 54.941 kronor.
Med detta avslutas verksamhetsbe
rättelsen. Vi hoppas givetvis på att
våra medlemmar även fortsättningsvis
vill medverka till att skapa en sportslig
och positiv anda runt våra arenor.
Parollen i år måste bli: Ett prydligt
uppträdande gagnar all vår verksam
het.
Stockholm den 31 dec 1990.
Sven Öberg, Jan-Erik Lindqvist, Carl
Söderberg, Mats Jansson, Hans Jäger
lind.
Supporterklubbens ordförande Sven
Öbergs tal till 100-åringen återges,
av plats käl,
i nästa nummer av
dennatidn g.

Vad vet du om Djurgårdens IF?
Nu har du chansen att testa dina färdigheter i
Djurgårdens IF:s historia, allmänkunskap,
sport, kultur och geografi.

Köp Djurgårds-spelet för bara 130:- och du
kan se fram mot många trivsamma stunder.
Djurgårdsspelet är ett tärnings
spel för hela familjen.
Lämpligt från 10-årsåldern.
Upp till sex personer.
Spelet innehåller 1.442 frågor och
svar inom ovanstående områden.
290 av dem handlar om Djurgår
dens IF förr och nu.

I spelets kartong, som är av rejäl
kvalitet, finns förutom frågekort
även spelplan, spelpjäser,
spelregler och tärning.

Utgivare av Djurgårds-spelet är Djurgårdens Supporters Club,
Stockholmsvägen 60c, 181 42 Lidingö, Tel. 08 - 765 50 38,
i samarbete med Kunskapsspel Förlags AB i Borås.

Jag beställer_________ st Djurgårds-spel a' 130:- att hämtas/sändas till nedanstående
adress så snart spelen kommit ut. Betalas vid leveransen. Postförskottsavgift tillkommer på

spel som sänds ut.
Namn:_________________________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________________

Telefon:_________________ Underskrift:___________________________________________

Kupongen skickas till: Djurgårdens Supporters Club, Stockholmsvägen 60c,
181 42 Lidingö

Spelprogram 1991
DAMER

HERRAR
omgång 1

15.00 DIF-IFK Norrköping
15.00 GAIS-GIF Sundsvall
15.00 Malmö FF-IFK Göteborg
15.00 Halmstads BK-AIK
15.00 Östers IF-Örebro SK

7 april
7 april
7 april
7 april
7 april

omgång 2

15.00 GIF Sundsvall-DIF
15.00 IFKNorrköping-Östers IF
15.00 Örebro SK-GAIS
15.00 AIK-Malmö FF
15.00 IFK Göteborg-Halmstads BK

14 april
14 april
14 april
14 april
14 april

omgång 10

23 maj
23 maj
23 maj
23 maj
23 maj

19.00 Örebro SK-IFK Norrköping
19.00 AIK-GIF Sundsvall
19.00 Malmö FF-GAIS
19.00 Halmstads BK-DIF
19.00 IFK Göteborg-Östers IF

omgång 11

26 maj 18.00 DIF-Malmö FF
26 maj 18.00 GAIS-AIK
26 maj 18.00 GIF Sundsvall-Örebro SK
26 maj 18.00 IFKNorrköping-IFK Göteborg
26 maj 18.00 Östers IF-Halmstads BK

omgång 3

omgång 12

21
21
21
21
21

30 maj
30 maj
30 maj
30 maj
30 maj

april
april
april
april
april

15.00 AIK-IFK Norrköping
15.00 Malmö FF-GIF Sundsvall
15.00 Halmstads BK-GAIS
15.00 Östers IF-DIF
15.00 IFK Göteborg-Örebro SK

omgång 4

19.00 DIF-IFK Göteborg
19.00 GAIS-Östers IF
19.00 GIF Sundsvall-Halmstads BK
19.00 IFK Norrköping-Malmö FF
19.00 Örebro SK-AIK

24 april
24 april
24 april
24 april
24 april

omgång 5

28 april
28 april
28 april
28 april
28 april

15.00 Örebro SK-GIF Sundsvall
15.00 AIK-GAIS
15.00 Malmö FF-DIF
15.00 Halmstads BK-Östers IF
15.00 IFK Göteborg-IFK Norrköping

19.00 IFKNorrköping-GIF Sundsvall
19.00 Örebro SK-Halmstads BK
19.00 AIK-DIF
19.00 Malmö FF-Östers IF
19.00 IFK Göteborg-GAIS

omgång 13

2 juni
2 juni
2 juni
2 juni
2 juni

18.00 DIF-Örebro SK
18.00 GAIS-IFK Norrköping
18.00 GIF Sundsvall-IFK Göteborg
18.00 Halmstads BK-Malmö FF
18.00 Östers IF-AIK

omgång 14

9 juni
9 juni
9 juni
9 juni
9 juni

18.00 GAIS-DIF
18.00 AIK-IFK Göteborg
18.00 Örebro SK-Malmö FF
18.00 Halmstads BK-IFK Norrköping
18.00 GIF Sundsvall-Östers IF

omgång 6

omgång 15

5 maj
5 maj
5 maj
5 maj
5 maj

21 juli
21 juli
21 juli
21 juli
21 juli

18.00 DIF-Halmstads BK
18.00 GAIS-Malmö FF
18.00 GIF Sundsvall-AIK
18.00 IFK Norrköping-Örebro SK
18.00 Östers IF- IFK Göteborg

18.00 AIK-Örebro SK
18.00 Malmö FF-IFK Norrköping
18.00 Halmstads BK-GIF Sundsvall
18.00 Östers IF-GAIS
18.00 IFK Göteborg-DIF

omgång 7

omgång 16

12 maj
12 maj
12 maj
12 maj
12 maj

24 juli
24 juli
24 juli
24 juli
24 juli

18.00 IFK Norrköping-GAIS
18.00 Örebro SK-DIF
18.00 AIK-Östers IF
18.00 Malmö FF-Halmstads BK
18.00 IFK Göteborg-GIF Sundsvall

19.00 DIF-Östers IF
19.00 GAIS-Halmstads BK
19.00 GIF Sundsvall-Malmö FF
19.00 IFK Norrköping-AIK
19.00 Örebro SK-IFK Göteborg

omgång 8

omgång 17

16 maj
16 maj
16 maj
16 maj
16 maj

4 augusti 18.00 Malmö FF-AIK
5 augusti 19.00 DIF-GIF Sundsvall
5 augusti 19.00 GAIS-Örebro SK
5 augusti 19.00 Halmstads BK-IFK Göteborg
5 augusti 19.00 Östers IF-IFK Norrköping

19.00 DIF-AIK
19.00 GAIS-IFK Göteborg
19.00 GIF Sundsvall-IFK Norrköping
19.00 Halmstads BK-Örebro SK
19.00 Östers IF-Malmö FF

omgång 9

20 maj
20 maj
20 maj
20 maj
20 maj

18.00 DIF-GAIS
18.00 Östers IF-GIF Sundsvall
18.00 IFK Norrköping-Halmstads BK
18.00 Malmö FF-Örebro SK
18.00 IFK Göteborg-AIK

omgång 18

11
11
11
11
11

augusti
augusti
augusti
augusti
augusti

18.00 GIF Sundsvall-GAIS
18.00 IFK Norrköping-DIF
18.00 Örebro SK-Östers IF
18.00 AIK-Halmstads BK
18.00 IFK Göteborg-Malmö FF

20 april 15.00 DIF-Sundsvalls DFF
Hjorthagen
27 april 15.00 Gideonsberg-DIF
Blåsbo
9 maj 15.00 DIF-Mariestads BOIS
Hjorthagen
12 maj 16.00 Sunnanå SK-DIF
20 maj 15.00 DIF-Malmö FF
Hjorthagen
25 maj 15.00 Jitex BK-DIF
Kvarnbyvallen
29 maj 19.00 DIF-Hammarby
Hjorthagen
1 juni 15.00 Öxabäck-DIF
Hagavallen
8 juni 15.00 DIF-GAIS
Hjorthagen
15 juni 13.00 WÄ-DIF
VÄ IP
20 juni 18.00 DIF-BK Astrio
Hjorthagen
29 juni 15.00 BK Astrio-DIF
Jutarum
3 augusti 15.00 DIF-WÄ
Hjorthagen
10 augusti 15.00 GAIS-DIF
Gamla Ullevi
17 augusti 15.00 DIF-Gideonsberg
Hjorthagen
24 augusti 15.00 Sundsvall-DIF
Kubenplan
31 augusti 15.00 DIF-Öxabäck
Hjorthagen
7 september 15.00 Hammarby-DIF
Kanalplan
14 september 13.00 DIF-Sunnanå SK
Hjorthagen
21 september 15.00 Mariestads BOIS-DIF
LekeviIP
28 september 15.00 DIF-Jitex BK
Hjorthagen
5 oktober 13.00 MalmöFF-DIF
Malmö Stadion
13 oktober Semifinal 1
20 oktober Semifinal 2
27 oktober Final 1
3 november Final 2

Djurgårdens
IF fyller 100
år. Grattis och
tack för många
fina idrotts
minnen.
Vi är nog ganska många i vårt land som vill hylla DIF, både aktiva medlemmar och folk
med hjärtat hos DIF. Vi, Rune och Christer Palm samt Owe och Hasse Söderholm, vill
utmana alla som har sin hjärtan hos Djurgården, att satsa 100 kronor var som
födelsedagspresent och som ett välkommet stöd till den förening inom DIF-alliansen du
känner varmast för.
KOM IGEN!
Redovisning av ”Hundringen” kommer att göras i
höst, där också priser i form av DIF-souvernirer
kommer att lottas ut bland generösa givare.
Du får satsa på flera föreningar, och
beloppet får vara större än 100 kronor.
Pengarna sätts in på postgironr
5 69 16 — 0. Ange vilken förening presentpeng
arna avser.
Och du: kör hårt - vi vill se ett bra resultat av den
na insamling.
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Följande företag stöder
Djurgårdens IF i projektet

"Minns Våra Bästa Stunder"
- DIF:s 100-årsjubileum 1991:

Bergdahl Bygg Interrent
Cementa
KA Kött
Concelia Bevakning
Löfbergs Lila
Folksam
Nybergs Glas
Food Mark
Plannja
AB Seafood House
Pressbyrån
Ragn-Sells
Grafina
Grycksbo Pappersbruk Senab Inredning
Gröna Lund Tipstjänst

Du är aldrig för ung för att bli medlem i DIF!
Gör slag i saken nu. Stöd klubben genom att bli aktiv
medlem. Det är ju ändå så att Du innerst inne är Djurgårdare,
eller hur? Fyll i Din anmälan nedan och sänd in den snarast!

Att vara medlem ökar Ditt intresse och engagemang för gamla
fina Djurgår'n.
Det blir också en god hjälp att göra klubben ännu bättre.
Välkommen till Djurgårdens IF!
I och med bildandet av DIF Alliansförening väljer Du medlem
skap i någon av nedanstående föreningar:
2

Bandy

3
4

Bob
Bordtennis
Bowling
Boxning

5
6
7

Brottning

8

Cykel

9
11

Fotboll
Fäktning

12
13
15

Handboll
Ishockey
Konståkning

16
17

18

Skidor
Slalom

20

Innebandy

Ditt medlemskap i Djurgårdens IF kostar tom fyllda 17 år 100:-, fr o m fyllda 18 år 200:-

Klipp ur kupongen
och sänd till:
Djurgårdens IF
Box 26062
100 41 Stockholm

Jag önskar bli medlem i Djurgårdens IF

Namn

Adress

Orientering

Jag väljer
förening
nummer:

Personnr

Postnr

Postadress

Telefon

VI GRATULERAR
80 år, augusti, 08: Sören Egerblom,
Stockholm. 08: Gösta Gartelius, Johan
neshov. 10: KE Pettersson, Stockholm.
10: Henrik Grönberg, Kista. 24: Axel
Eriksson, Stockholm. 29: Bror Löf
dahl, Sundbyberg. September, 13: Wil
liam Petsen, Upplands Väsby. 18: Kurt
Liljedahl, Stockholm. 21: Wivi Duner,
Stockholm.
75 år, augusti, 23: Nils Olof Fran
zen, Stockholm. September, 05: KW
Gullers, Stockholm. 10: Rune Gramell,
Farsta. 19: Gösta Johansson, Stock
holm.

70 år, augusti, 03: Karl- Erik Söder
lund, Stockholm. 08: Ulla Persson,
Täby. 10: Hans Björkman, Stockholm.
10: Gunnar Språng, Johanneshov. 21:
Kurt Hammargren, Sundbyberg. Sep
tember, 07: Ragnar Rejsjö.

Harry Friberg och hans skapare på stockholmspromenad någon gång på 50-ta
let. KW Gullers, som alltid med kamera, och Stieg Trenter.

TRENTERS DECKARHJÄLTE BLIR 75
Harry Friberg fyller 75 år.
Harry Friberg? Men han finns ju
inte med i uppställningen här intill...
och Harry Friberg, förresten, är inte
det en romanfigur av deckarförfattaren
Stieg Trenter?
Jovisst.
Harry Friberg.
Och KW Gullers.
Det är de som fyller 75. KW Gul
lers, djurgårdare med ständigt med
lemskap men också fotograf av världs

TUMBA OCH
STOLTZ 60 ÅR
60 år fyller inom kort ishockeyhjältar
na Roland Stoltz och Sven Tumba.
Om de här båda har det skrivits spalt
kilometer. Rolle Stoltz’ ishockeyliv
skildrades bl a i en serie i DJURGÅR
DAREN under 1988-89 och när det
gäller Sven Tumba hänvisar vi till näs
ta nummer av vår tidning, då vi publi
cerar ett fylligt porträtt på denne lirar
nas lirare.
Men grattis så länge, grabbar.
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rykte. Och förebilden till Stieg Tren
ters hjälte från många spännande dec
karskildringar i stockholmsmiljö, foto
grafen Harry Friberg.
Det berättas fö att goda vännerna
Gullers och Trenter strax efter kriget
besökte Italien för att skriva en bok,
och då stötte på fotbollsspelande mun
kar i ett kloster. De båda svenskarna,
ur-djurgårdaren Gullers och ur-AIK:a
ren Trenter, delade upp sig i varsitt lag
för att en gång för alla avgöra den gam
la ”fejden” mellan tvillingklubbarna.
”Djurgården” vann med 5-2.
Trots AIK-munkarnas tjuvknep.
Och nu fyller denne historiske fot
bollsspelare, fotograf och deckarhjälte
75 år. Under ett långt verksamt liv har
det, sedan slutet av 30-talet fram till
idag, blivit massor av böcker och doku
mentationer - bl a överlämnade KW
Gullers nyligen sin fotografisamling
om drygt en halv miljon negativ till
Nordiska Muséet - ett fotografliv som
givit KW Gullers hederstiteln ”det
svenska samhällets hovfotograf’.
Djurgården och DJURGÅRDA
REN instämmer givetvis i hyllningskö
ren på 75-årsdagen.

60 år, augusti 01: Roland Stoltz,
Skärholmen. 11: Gun Hellman, Saltsjö
baden. 11: Göran Lennmark, Gnesta.
18: Börge Wikström, Kvissleby. 27:
Sven Tumba, Täby. 28: Börje Sunde
lin, Järfälla. September, 02: Per-Olov
Tidblom, Täby. 05: Ruth Westerberg.
08: Olof Pettersson, Stockholm. 12:
Lars Svensson, Vällingby. 16: Arthur
Fredriksson, Sollentuna. 19: Solveig
Asplund, Solna. 28: Sven Järnström,
Hölo.
50 år, augusti, 01: Lars Enqvist, Jär
fälla. 07: Tore Pettersson, Stockholm.
07: Göran Wirkeland, Malmö. 09: Lars
Klevard, Sollentuna. 10: Orvar Lind
wall, Stockholm. 11: Ingvar Magnell,
Stenhamra. 11:: Christer Olofsson,
Stockholm. 12: Leif Samuelsson, Järfäl
la. 14: Roland Holmgren, Västerås. 16:
Sören Berg, Stockholm. 18: Anneli
Lindqvist, Sundbyberg. 19: Bernt
Ericsson, Huddinge. 29: Hans Karls
son, Stockholm. 30: Göran Sjödin,
Kista. 30: Hans Nord, Bromma. 31:
Roland Lindgren, Saltsjöbaden. Sep
tember, 01: Johan Flink, Bromma. 01:
Dick Ståhl, Stockholm. 02: Eric Caste
gren, Solna. 05: Jan Grid, Ekerö. 06:
Hans Gradin, Stockholm. 07: Sten
Widlund, Täby. 10: Leif Andersson,
Åkersberga. 11: Håkan Lantz, Luleå.
18: Leif Holgersson, Spånga. 23: Ro
land Bredling, Falköping. 24: Åke
Spetz, Nynäshamn. 25: Kjell Steen,
Sundborn. 26: Leif Jönsson, Täby.

Gör Dina beställningar på talongen nedan,
som Du efter ifyllande kan klippa ut och vika på mitten,
tejpa eller klamra ihop och posta fritt, DIF betalar portot!
Moms 25% ingår i priserna. Frakt- och postförskottsavgift,
samt expeditions- och emballageavgift på 10:- tillkommer.
Leverans sker 1-2 veckor efter mottagen beställning.

100-13 AFFISCH ”Född 1891”
45 x 60 cm

30:-

100-11 HOCKEYTRÖJA Marinblå
matchtröja med nr 100 på
ryggen. Storlekar: 2, 4, 6

100-1

BILDEKAL 100-årslogga

20:-

400:-

100-2

BRODYRMÄRKE 100 års logga

100-12 FOTBOLLSTRÖJA Ljus- och
mörkblårandig matchtröja
med nr 100 på ryggen.
Storlekar: 2, 4, 6
(Klar våren 1991)

100-20 JUBILEUMSBOK

450:-

100-21 VIDEOKASSETT

250:-

100-22 LJUDKASSETT

30:100-3

FOTBOLL Ljus- och marinblå
150:fält, 100-årslogga

100-4

HANDDUK i vit frotté,

100-årslogga
100-6

130:-

PORSLINSMUGG med

30:-

STANDAR 16 x 28 cm, vit

med 100-årslogga
100-9

100-24 LITOGRAFI av Fibben Hald
till vårt jubileum. Inramad
och numrerad.
3.900:-

75:-

100-årslogga
100-8

100-23 JUBILEUMSPAKET
(bok, video och ljudkassett)
795:(medlemspris 650:-)

KEPS blå av baseballtyp med

broderad 100-årslogga
100-7

95:-

150:-

FLAGGSTÅNG till standar 50:-

Skriv, klipp, vik ihop, posta!

100-25 T-SHIRT marinblå med 100årslogga. Storlekar: M, L, XL
135:-

Tel 08-11 5711. Fax 08-2115 83

Jag beställer mot postförskott följande souvenirer:
Texta artikel och antal! Tejpa med ett extra papper vid behov.

Frankeras ej.
DIF AB
betalar
portot

Djurgårdens IF DIF AB
Box 26062
100 41 Stockholm

Namn

Adress

Postnr

Telefon

Best datum

Postadress

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm

