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DJURGÅRDENS 100-ÅRS 
PRESENT TILL DIG!

Köp den unika jubileumsboken före 30 oktober och du får 2 biljetter 
till en fotbolls- eller ishockeymatch på köpet! (värde 180:-).

Djurgårdens jubileumsbok är vackrare och mer innehållsrik än vad framgångsrika företag brukar kunna ge ut. 
En samlad kritikerkår höjer den till skyarna!

Boken inleds med föreningens historia under 10 framgångsrika decennium. Varje tidsperiod med översikter 
om vad som hänt i världen, Sverige och Stockholm. Arenor, myter och andra teman i efterföljande avsnitt.

Läs om legenderna Tandberg, Tumba, Knivsta m fl. Stjärnor omskrivna av bl a författarna Per Gunnar 
Evander, Plex Petterson, Ernst Brunner, Lars-Gunnar Björklund och Bengt Grive.

En imponerande skildring av en av Sveriges mest framgångsrika och populära idrottsföreningar. 465 sidor 
Djurgårdshistoria - ett måste för dig som vill ha en bakgrund till klubbens fantastiska första hundra år.

BESTÄLL IDAG!

JAG BESTÄLLER:
Jag beställer______ st DIF Jubileumsbok a kronor 450/st
Utan extra kostnad får jag två matchbiljetter till antingen en 
hockey- eller fotbollsmatch. Kryssa i rutan för en match.

Namn-----------------------------------------------------------------

Adress-----------------------------------------------------------------

Postadress________________________________________

N amnteckning____________________________________

Fotboll för mej - jag väljer två fotbollsbiljetter!
□ Djurgården - AIK, Råsunda 30 September
□ Djurgården - IFK Göteborg, Stadion 13 Oktober
□ Djurgården - Malmö FF, Stadion 19 Oktober

Hockey för mej - jag väljer två hockeybiljetter.
□ Djurgården - Modo, Globen 6 Oktober
□ Djurgården - HV71, Hovet 24 Oktober
□ Djurgården - Luleå HC, Globen 21 November

Betala på postgiro 569 16 - 0 - och hämta biljetterna. Eller vi sänder mot postförskott (postförskottsavgift tillkommer). 
□ Betalat via postgiro — och hämtar bok/biljetter på DIF Kansli på Stadion. □ Sänd per postförskott.
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Ingen kedja starkare 
än sin svagaste länk

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.
En gammal sanning som det tål att tänkas på när Djurgårdens 

Idrottsförening nu går in i sitt 101:a verksamhetsår. Med ny organisa
tion och med ny ledning för alliansföreningen.

När den nya organisationen presenterades i maj i fjol, framträdde 
många företrädare för de mindre sektionerna med farhågor om att 
ishockeyn och fotbollen skulle bli så dominerande att de tog död 
på småsektionerna - nu med beteckningen föreningar.

Så får det inte bli. En idrottsförening med många olika verksam
heter har alltid varit Djurgårdens adelsmärke och så skall det vara 
även i framtiden.

Djurgårdskedjan innehåller starka föreningslänkar där alla måste 
dra åt samma håll, när det gäller kvalitet, pålitlighet och överlevnad.

Den nya organisationen är väl anpassad till dagens moderna verk
lighet, med föreningar som får ta eget ansvar för produkt och för 
ekonomi. Den innebär inte ett sönderfall av den traditionella djur
gårdsorganisationen, utläst i hedersbegreppen ”klubbkänsla” och 
”Djurgårdsanda”. Den andan har det skrivits mycket om. Och det 
är viktigt att slå vakt om den.

I vår strävan att utveckla föreningen finns denna speciella anda 
alltid med i arbetet. Av Djurgårdens historia lär vi oss att goda 
idrottsliga prestationer nås genom kampanda och hög moral, något 
som det finns gott om även idag.

För framtiden behåller vi samma inriktning, men klär den i mo
dern dräkt. Det torde bl a innebära att till ”den gamla tidens” idea
lism måste vi göra ett tillägg som gäller betydelsen av en klok ekono
misk hantering av föreningarnas verksamhet.

Men det i sin tur innebär inte att vi sviker våra ursprungliga 
målsättningar om idrottslig fostran och utveckling av ungdom och 
om idrottsgemenskapens betydelse. Och om att prestera underhåll
ning för en idrottsintresserad publik, som jag hoppas skall komma 
i större utsträckning till våra evenemang än vad vi upplevt de senas
te åren.

Alla föreningar är betydelsefulla i det ”nya” Djurgården.
En stark DIF-kedja är viktig för framtiden. Och lägg på minnet 

att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk.

Arne Gustafsson 
är ordförande 
i Djurgårdens IF:s 
alliansstyrelse



BANDYN 
TROR PÅ 
TREAN 
DIREKT
Bandyföreningen behåller 
laget som i fjol åkte ur 
division tre.

- Jag tror inte att det 
blir särskilt svårt för oss 
att vinna fyran och gå till
baka upp, säger förening
ens eldsjäl Bert Niska.

Det var med ett lag av 
enbart juniorer som DIF-
bandyn åkte ur trean. I år 
är grabbarna förstaårs
seniorer och har lite mer 
rutin och kunskap. I laget 
består stommen av 
19-åringar men här finns 
också 18-åringar. Det i ål
der räknat yngsta laget i 
seriesystemet:

- Det går naturligtvis 
inte att enbart ställa ut 
skridskorna, men vi är det 
bästa laget, tror Bert Nis
ka.

Problemet nr 1 för ban
dyföreningen ute i Åkers
berga är isen. I fjol hade 
laget tillgång till is rekord
lång tid - fem veckor... I 
år vet ingen hur det blir:

- Det är svårt att hålla 
ihop laget när vi inte vet 
hur det blir med träningar 
och matcher. Vi kallar till 
träning och så finns det 
ingen is - så’nt tär på ner
verna.

Och kommunen?
Tja, den ligger så att 

säga på is med isen, åtmin
stone den konstfrusna va
rianten.

Bandyn seriestartar i 
mitten av december.

LOKAL
PROBLEM 
MÖTER 
BROTTARE
Brottningsföreningen ser 
ljust på framtiden, men 
mörkt på lokalfrågan. Se
dan flera decennier har 
DIF-brottarna en lokal i 

Åkeshovshallen, ägd av 
Alviks basket. Nu vill Al
vik bli av med djurgårdar
na, och använder alla 
möjliga tricks.

- De vill bygga ett gym 
och hyra ut, Alvik basket 
har dåligt om pengar, be
rättar brottarbasen Bengt 
Fridh.

Lokalproblemen har 
lett till att sommarträning
en blivit lidande, först i 

Jimmy Månsson, som hår slår ett krysstag på träningsmot
ståndaren Joakim Svendheim, studerar from i år på brott
ningsgymnasiet i Klippan. Men represenerar DIF i tävlingar. 
En blivande storbrottare. foto: claudio bresciani

mitten av augusti drog trä
ningen igång på allvar. 
25-30 brottare är igång, 
som vanligt är det Jonny 
Månsson, 21, som är klub
bens stjärna. Men nu finns 
också en invandrad brot
tare från Grekland av 
högsta klass att ta grepp 
på, i djurgårdsfärgerna.

Jonny Månssons lill
brorsa Jimmy, 16, fortsät
ter men går nu på brottar
gymnasiet i Klippan. Han 
kommer dock under tiden 
att, som vanligt, represen
tera Djurgården.

- Vi har ingen egentlig 
topp just nu, säger Bengt 
Fridh, men en rätt skaplig 
bredd.

En ungdomssatsning 
görs just nu på grabbar i 
12-årsåldern. Ett 15-tal 
grabbar finns med i den 
gruppen.

Problemet är alltså lo

kalen. Alvik basket vill 
kasta ut djurgårdarna. 
Som inte vill flytta och 
som har trumf på hand:

- I vårt kontrakt står att 
om vi tvingas flytta måste 
vi få hjälp med att skaffa 
en likvärdig lokal.

Fortsättning följer, men 
i elitserien i basket håller 
alla sanna djurgårdare i 
fortsättningen på vilket lag 
som helst - utom Alvik.

DIF-BOBAR 
SIKTAR MOT 
OS 1992
Djurgårdens bob-sektion 
har, efter ett par års vilan
de tillvaro, åter tagit upp 
verksamheten.

- Idag kör vi i två bo
bar, en fyramans och en 
tvåmans, berättar Lennart 
Westermark i bob-för
eningen. Men vi har inte 
råd med egna bobar utan 
hyr dem i Tyskland.

En rad ”gamla”, men 
tydligen långt ifrån för
brukade, idrottsprofiler, 
ligger bakom bob-sats
ningen. Lagledare är gam
le stavhoppstjärnan Hasse 
Lagerquist och i laget ing
år piloten (föraren) Per-
Anders Persson, Rolf 
Åkerström (båda med 

olympiska meriter), ex-
sprintern Jari Ketola, Len
nart Westerlund som har 
landslagsmeriter i friidrott 
liksom Per Ola Olsson.

Tyvärr har svensk bobs 
genom alla tider starkaste 
man, Carl-Erik ”Jätten” 
Eriksson, valt att ställa sig 
utanför föreningen.

Lennart Westermark är 
optimist:

- De här grabbarna fyl
ler de krav som ställs på 
en bra bob-besättning, sä
ger Lennart Westermark. 
De har styrka, snabbhet, 
mod och timing. Det gäller 
att ge järnet i 30-50 meter 
från start och sedan litar 
vi på pilotens förmåga.

Ett bobekipage (fyr
mans) får väga totalt 630 
kilo.

Djurgårdarna konkur
rerar om en plats i OS i 
Albertville i februari nästa 
år med fem andra lag. 
Ekonomin är knapp, och 
när säsongen inleds med 
World Cup i slutet av ok
tober blir det huggsexa om 
om sponsorspengar samt 
bidrag från förbundet och 
från Olympiska kommit
ten (SOK).

EKONOMIN 
PLÅGAR 
BOWLARNA
Ekonomin. Se där proble
met också för Djurgårdens 
bowling - liksom också för 
så många andra mindre 
föreningar. Den ekono
miska krisen är svår och 
akut:

- Vår målsättning är att 
överleva, säger ordföran
den Peter Alm.

Bowlingföreningen drog 
igång verksamheten den 
15 augusti och nu i sep
tember börjar ligaspelet, 
div I för herrarna (under 
elitserien och allsvenskan) 
och division II (bara divi
sion I över) för damerna.

Klubben arbetar syste
matiskt för att bygga på 
underifrån, med egna spe
lare, i fjol avslutades t ex 
säsongen med tre juniorer



i laget. Ett av de stora 
framtidshoppen heter An
ders Friman, redan i laget.

Men det stora proble
met är alltså ekonomin. 
Uteblivna pengar, t ex för 
medlemsavgifter, från för
eningen under en följd av 
år, har undergrävt ekono
min. Nu jagar fordrings
ägarna föreningen i hasor

na.
- Var och en av de som 

spelar betalar stora pengar 
själva, 5.000-7.000 kro
nor om året. Men det går 
ändå inte ihop, konstate
rar Peter Alm.

En tråkig utveckling. 
Och värd för alliansstyrel
sen i Djurgården att hålla 
ögonen på.

Välkommen, önskar skyl
ten utanför DIF:s cykelför
ening i Akalla.

CYKEL
SATSNING 
FRÅN 
GRUNDEN

ÅRHUNDRADETS

ISHOCKEYMATCH
Var med när ”Gnaget” får stryk en gång för alla, i århundradets ishockey
drabbning efter alla våra gemensamma år.

Århundradets jubileumsmatch i ishockey ingår i 100-årsfirandet. Både 
Djurgår’n och AIK fyller ju 100 år och firar med en stor jubileumsgala på 
Globens is. Det blir veteran- och ungdomsmatcher, konståkning och myc
ket annat. Och givetvis en match mellan AIK och de tre senaste årens suverä
na svenska mästare Djurgården.

Missa inte det.
Plats: Globen. Dag: 22 september.

Preliminärt tidsschema:14.50: Konståkning15.00: Sponsorsmatch15.30: Match mellan 76:orna16.10: Hockey-skolornas uppvisning16.40: Paus17.00: Match mellan 82:orna17.30: Veteranmatch18.00: Match mellan A/B-juniorerna18.50: Paus19.00: Match mellan A-lagen
I pauserna och mellan matcherna presenteras profiler och ”kändisar” ur 
Djurgårdens och AIK:s 100-åriga historia. På jumbotronen: Filmer från gam
la matcher, mm, mm.
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- Det är vår långsiktiga 
satsning, berättar ordfö
randen Berndt Banfors. 
En lyckad satsning inne
bär att vi utifrån en stor 
bredd bland ungdomen 
kan komma bättre för
beredda när vi når eliten.

Så var det inte under 
den säsong som gått. Elit
cyklisterna kostar stora 
pengar och de pengarna 
har inte DIF-cykeln. Där
för rekommenderades i år 
elitmannen Mikael Gus
tavsson att välja en annan 
klubb, medan Djurgården 
satsade vidare på skiktet 
under eliten, seniorerna:

- I år har det gått bra 
för t ex Lasse Lindgren och 
Per Alm, uppger Berndt 
Banfors. De har legat långt 
framme.

Också på damsidan har 
det skett en generations
växling. I klubbens färger 
cyklar nu en hel rad unga 
tjejer, hopp för framtiden:

- Det här med Mikael 
Gustavsson var tråkigt, 
det är naturligtvis depri
merande att tvingas ge 
upp det vi byggt, men vi 
har haft svårt med sponso
rer och då blir det så här. 
Nu är tiderna ljusare för 
oss, säger Berndt Banfors.

MARSCHEN 
MOT FJÄRDE 
SM-GULDET 
BÖRJAR 
MOT BRYNÄS
Djurgården börjar 1991/ 
1992 års elitserie mot Bry
näs, på bortaplan i Gav
lerinken.

Ishockeyns elitserie in
leds den 26 september. 
De tolv lagen avverkar 22 
omgångar under hösten. 
Efter juluppehållet fortsät
ter de tio bästa lagen.

Trefaldiga mästarlaget 
Djurgården inleder med 
bortamatch mot Brynäs.

Här är elitseriens spel
program:
• Torsdag 26/9: 
Luleå-Frölunda, 
Malmö-Modo,

Brynäs-Djurgården,
Södertälje-Färjestad,
AIK-Leksand,
HV 71-Västerås.
• Söndag 29/9:
Västerås-AIK,
Leksand-Södertälje,
Färjestad-Brynäs,
Djurgården-Malmö,
Modo-Luleå.
• Tisdag 1/10:
Frölunda-HV 71.
• Torsdag 3/10:

Lasse Falk och Mariusz Czerkawski. Tränare och målskytt 
i svenska mästarlaget från Djurgården som börjar årets 
serie borta mot Brynäs. foto: ingvar karmhed

Luleå-Djurgården,
Malmö-Färjestad, 
Brynäs-Leksand, 
Södertälje-Västerås, 
AIK-HV 71, 
Modo-Frölunda.
• Söndag 6/10:
HV 71-Södertälje, 
Västerås-Brynäs, 
Leksand-Malmö, 
Färjestad-Luleå, 
Djurgården-Modo, 
Frölunda-AIK.
• Torsdag 10/10: 
Luleå-Leksand, 
Malmö-Västerås, 
Brynäs-HV 71, 
Södertälje-AIK, 
Djurgården-Frölunda, 
Modo-Färjestad.
• Söndag 13/10:
AIK-Brynäs,

HV 71-Malmö, 
Västerås-Luleå, 
Leksand-Modo, 
Färjestad-Djurgården. 
•Tisdag 15/10: 
Frölunda-Södertälje.
• Torsdag 17/10:
Luleå-HV71,
Malmö-AIK,
Brynäs-Södertälje, 
Färjestad-Frölunda, 
Modo-Västerås.
• Söndag 20/10:

Södertälje-Malmö, 
AIK-Luleå,
HV 71-Modo,
Västerås-Djurgården, 
Leksand-Färjestad, 
Brynäs-Frölunda.

• Torsdag 24/10:
Luleå-Södertälje, 
Malmö-Brynäs, 
Leksand-Frölunda, 
Färjestad-Västerås, 
Djurgården-HV 71, 
Modo-AIK.

• Söndag 27/10:
Brynäs-Luleå, 
Södertälje-Modo, 
HV 71-Färjestad, 
Västerås-Leksand. 
•Tisdag 29/10:
AIK-Djurgården, 
Frölunda-Malmö.

• Torsdag 31/10:
Malmö-Luleå,
Västerås-Frölunda, 
Leksand-HV 71, 
Färjestad-AIK, 
Djurgården-Södertälje, 
Modo-Brynäs.
• Söndag 3/11;
Luleå-Malmö, 
Frölunda-Västerås, 
HV 71-Leksand, 
AIK-Färjestad,
Södertälje-Djurgården, 
Brynäs-Modo.
• Tisdag 5/11: 
Djurgården-Leksand.
• Torsdag 14/11: 
Frölunda-Luleå, 
Modo-Malmö,
Färjestad-Södertälje, 
Leksand-AIK, 
Västerås-HV 71.

• Söndag 17/11:
Södertälje-Leksand, 
Brynäs-Färjestad,
Malmö-Djurgården, 
Luleå-Modo,
HV 71-Frölunda.
• Tisdag 19/11:
AIK-Västerås.
• Torsdag 21/11: 
Djurgården-Luleå,
Färjestad-Malmö, 
Leksand-Brynäs, 
Västerås-Södertälje, 
HV 71-AIK, 
Frölunda-Modo.
• Söndag 24/11:
Södertälje-HV 71, 
Brynäs-Västerås, 
Malmö-Leksand, 
Luleå-Färjestad,
Modo-Djurgården, 
AIK-Frölunda.
• Tisdag 26/11: 
Djurgården-Brynäs.
• Torsdag 28/11:
Leksand-Luleå, 
Västerås-Malmö,
HV 71-Brynäs, 
AIK-Södertälje, 
Frölunda-Djurgården, 
Färjestad-Modo.
• Söndag 1/12:
Brynäs-AIK, 
Malmö-HV 71, 
Luleå-Västerås, 
Modo-Leksand, 
Djurgården-Färjestad, 
Södertälje-Frölunda.
• Onsdag 4/12:
Södertälje-Brynäs.
• Torsdag 5/12: 
HV 71-Luleå, 
AIK-Malmö,



Frölunda-Färjestad, 
Leksand-Djurgården, 
Västerås-Modo.
• Lördag 7/12: 
Djurgården-AIK.
• Söndag 8/12: 
Luleå-Brynäs, 
Modo-Södertälje, 
Färjestad-HV 71, 
Leksand-Västerås, 
Malmö-Frölunda.
• Torsdag 12/12:
Södertälje-Luleå, 
Brynäs-Malmö, 
Frölunda-Leksand, 
Västerås-Färjestad,
HV 71-Djurgården, 
AIK-Modo.
• Söndag 15/12: 
Malmö-Södertälje, 
Luleå-AIK, 
Modo-HV 71, 
Djurgården-Västerås, 
Färjestad-Leksand, 
Västra Frölunda-Brynäs.

NY LEDNING 
FÖR DIF:S 
KONSTÅKARE
Djurgårdens konståk
ningssektion går ett spän
nade verksamhetsår till 
mötes. En ”nygammal” 
stjärnåkare i Ann Marie 
Söderholm har återvänt 
till klubben. Trots sin låga 
ålder en av landets bästa 
åkare.

Konståkningsförening
en hårdsatsar (se också en 
längre artikel på sid 
26-27) och redovisar en 
ny styrelse:

Ordf: Gertrud Olsson, 
tel 08-644 92 75 (hem), 
08-648 11 44 (arb). Sekr: 
Kerstin Björsell, kassör är 

ÅRHUNDRADETS 
FRÅGETÄVLING 

Vad vet du om AIK och DIF?
Ring och testa dina kunskaper! 

Ny vinnare varje dag! 
Stor finaltävling och prisutdelning 

på Globengalan i december! 

0712-888 35
AKTUELLA VINNARE 0712-888 36

ALLMÄN NR INFO 0712 88000 J.W.NIJHOLT AB, STOCKHOLM.

Mattis Martinssons. Övri
ga ledamöter: Per Johans
son, Toomas Särström, 
Lars Sjödin och Sven Jo
nasson.

Djurgården vann (naturligtvis) jubileumsturneringen i fotboll 
i slutet av augusti, mellan DIF, AIK och Juventus. Här ovan 
visar Janne Andersson världsstjärnan Salvatore Schillaci var 
fotbollsskåpet skall stå. Juventus fick stryk med 1-0 - Kris
ter Nordin gjorde målet på straff. Sedan klarade sig AIK 
undan med 0-0 innan Juventus besegrade ”Gnaget” med 
1-0. Slutställning i turneringen: 1) Djurgården 4 poäng. 2) 
Juventus 3 poäng. 3) AIK 1 poäng. foto: ingvar karmhed

SERIESTART 
FÖR DIF:s 
INNEBANDY
FÖRENING 
Djurgårdens innebandy
förening - det senaste till
skottet i den stora DIF-
familjen - är nu redo att 
börja seriespelet. Och det 
från grunden. I dagarna 
inleddes spelet i division 
sex.

- Men vi är ganska opti
mistiska, och tror att vi 
har en god möjlighet att 
gå rakt igenom den serien, 
säger föreningens ordfö

rande Håkan Sundqvist. 
De träningsmatcher vi 
spelat har givit ett mycket 
positivt besked.

Sommarträningen har 
bedrivits mest med fot
bollsspel, träningsmöjlig
heterna i Stockholm är 
begränsade:

- Vi har fått en trä
ningstid i en skola (Gär
desskolan). Mellan åtta 
och nio på lördagkvällar
na. Inte precis en önsketid, 
säger Håkan Sundqvist.

Föreningen söker med 
ljus och lykta efter andra, 
lediga, träningstider i de 
kommunala anläggningar
na. Ett alternativ, om än 
inte helt lyckat, är att för 
dyra pengar köpa sig tid.

DIF:s innebandy har 
fått en tämligen god an
slutning. Visserligen är det 
lite tunt på målvaktssidan 
- det finns en men skulle 
behövas två - men i övrigt 
har föreningen fått tacka 
nej till intresserade:

- Men det är bra kon
takter till nästa år då vi 
eventuellt startar ytterliga
re ett lag, konstaterar Hå
kan Sundqvist.

Laget spelar inte i blå
randigt, om nu någon 
trodde det, utan i antingen 
helgult eller helrött. Men 
DIF-emblemet finns på 
väl synlig plats på dräkten.

Kul, tycker många, bl a 
Lasse Grankvist, känd 
sportradioröst men också 
ledamot i styrelsen för 
Stockholms innebandyför
bund:

- Jovisst, är det kul att 
Djurgår’n satsar på inne
bandy. En härlig klubb 
med framåtanda. Det är 
typiskt att Djurgården 
kommer före AIK med 
innebandyn. AIK ligger ju 
efter i allt. Jag önskar 
Djurgårdarna lycka till.

MISSA INTE 
DJURGÅR’N 
I SM-SERIEN
Fotbollens mästerskapsse
rie har, som ni märkt, re
dan inletts. Men ännu 
återstår flera matcher. 
Missa inte dem. Särskilt 
inte de båda närbelägna 
derbymatcherna.

Här är DIF:s matcher:
Torsdag 19 september: 

AIK-Djurgården. Mån
dag 30 september: Djur
gården-AIK. 6 oktober: 
Norrköping-Djurgården. 
Söndag 13 oktober: Djur
gården-Göteborg. 19 ok
tober: Djurgården-Mal
mö. 27 oktober: Örebro- 
Djurgården.





På väg mot VM-prisceremonin i Moskva 1957. Tre 
Kronor hämtade hem guldmedaljerna. Tumba först, 
givetvis. Och därefter ytterligare djurgårdare i lands
lagsdress: Lasse Björn och Roland Stoltz.

Sven Johansson, eller ”Tumba” som han snabbt blev 

med hela svenska folket, är Djurgårdens genom tider

na mest kände idrottsman. Och kanske också den 

utanför klubbleden mest populäre djurgårdaren.

Men inom klubben fick han ge vika för den trogne 

slitvargen, ”Knivsta” Sandberg. För i omröstningen 
om Århundradets Djurgårdare hamnade ”Tumba” på 

andra plats, knappt slagen av ”Knivsta”.

”Tumba” var gamängen och liraren som kunde vän

da upp och ner på det mesta, ibland till och med också 

på sig själv.

DJURGÅRDARENS Ralf Gustavsson tecknar ett

porträtt på den trefaldige hockeyvärldsmästaren och

världens kanske mest kände ishockeyspelare genom

alla tider.

TUMBA ÄR ALLTID I



EN STÖRRE entusiast och mer obotlig 
optimist än Sven Tumba finns inte. 
Inte heller har svensk ishockey eller 
Djurgården haft ett större affischnamn 
än just Tumba. En levande hockeyle
gend och själva symbolen för ishoc
keyns genombrott i Sverige.

Hans karisma och utstrålning och 
inte minst hans förmåga att, som han 
själv brukar uttrycka det, ”lugga en 
gubbe”, ”sätta en balja” eller ”göra en 
drömstrut” gjorde honom redan i bör
jan på 50-talet till nationalidol och 
rikskändes. Och han har sedan dess 
förblivit svensk ishockeys ständige 
stjärngosse.

Knappast finns det heller någon mer 
meriterad och framgångsrik hockey
spelare i Sverige än Sven Tumba. Han 
spelade 16 säsonger i Tre Kronor 1951 
till 1966 och gjorde 238 mål på 245 
landskamper.

Tumba deltog fyra olympiska spel 
och elva VM-turneringar. Han är den 
ende svensk som blivit världsmästare 
tre gånger; 1953, 1957 och 1962.

Logiskt blev han också den förste i 
VM-historien som passerade 100-po
ängstrecket. Vid OS i Innsbruck 1964 
vann han också skytteligan och när 
Sverige blev världsmästare 1957 och 
1962 blev han vid båda dessa turne
ringar utsedd till ”världens bäste 
forward”.

Tumba blev givetvis galjonsfigur 
även i Djurgårdens hockeylag med åtta 
SM-tecken, varav sex i rad.

DEN SOM tror att Sven Tumba var 
född med klubba och puck tror fel. 
Hans första stora intresse var ingalun
da ishockey utan ringmärkning av 
fåglar. Det var först när han var 12 år, 
som han fick sina första skridskor. Fa
miljen bodde då i Tumba. Sina första 
skär tog han på sjön Aspen hemma i 
Tumba.

Det var också där han första gången 
höll en hockeyklubba i handen och han 
kände genast att han ville behålla den. 
Två år senare flyttade familjen till 
Viggbyholm norr om Stockholm. Där 
blev han invandraren från söder om

FÖRGRUNDEN



Slussen. Namnet ”Tumba” var därmed 
givet.

Det var Djurgårdens duktige ung
domsledare Filip Karlsson som fick 
ögonen på denne talangfulle yngling.

— Sedan Filip träffat på mig vid 
snart sagt varje tidpunkt på dygnet fa
rande omkring i varje anfallsriktning 
på Stadions konstfrusna hockeybana, 
så hejdade han mig en dag och sa att jag 
kanske skulle kunna vara något för 
Djurgården.

Så gick det till när Filip upptäckte 
den spelare som har kommit att be
tecknas som Sveriges genom tidernas 
bäste ishockeyspelare. Och Sven Jo
hansson, som ”Tumba” då hette, 
avancerade till Djurgårdens A-lag.

Sin första match i Tre Kronor spela
de han den 13 februari 1951 mot USA 
på Stadion, 19 år gammal. Han hade 
inte ens spelat i juniorlandslaget, men 
fick i den matchen spela center mellan 
”Hogge” Nurmela och ”Stor-Stöveln” 
Öberg. Tre Kronor vann med 10—1 
och Tumba gjorde fem mål. En ny 
stjärna hade fötts. Sverige hade fått en 
ny idol att älska, en kärlek som kom
mit för att stanna.

TUMBA VAR liraren framför andra. 
Även om han hade ett mycket vasst 
skott så var hans styrka skridskoåk
ningen. Han åkte som ingen annan och 
han gjorde det i dubbel bemärkelse.

— Jag lärde mig aldrig att åka skrid
skor utan jag sprang istället på grillor
na. Det var ju inte riktigt klokt, tyckte 
många. ”Så kunde man inte åka. Man 
kan väl inte springa på skridskorna.” 
Men jag upptäckte ganska snabbt att 
skall man komma först till pucken så 
måste man göra det. Jag var först med 
det. Sedan sprang allihopa, säger Tum
ba.

Detta var detta springande på skrid
skorna som också grundlade hans 
karaktäristiska gungande åkstil. ”Min 
åkstil borde egentligen filmas. Exakt så 
skall en hockeyspelare åka ...” skrev 
han själv i en tidningskrönika på den 
tiden.

— Jag åkte koordinerat, vilket gjor
de att hela kroppen var med i rörelser
na. Mina dragningar och skott var 
synkroniserade med åkningen. Medan 
andra körde mer passgång kunde jag 
både dra och skjuta i själva skäret. Allt 
i ett paket. Det var inte många som 
trampade som jag då gjorde, hävdar 
Tumba.



Totalt chanslös när Tumba forsar förbi 
var, bland andra, Södertäljes Sören 
Määttä. Året var 1960 och Djurgården 
vann SM-guld, som vanligt.

— Det var det som ryssarna tog ef
ter. Deras store hockeypappa Anatolij 
Tarasov har personligen skrivit till mig 
att det var jag som lärde ryssarna att 
spela hockey.

Genom sin åkskicklighet, snabbhet 
och framförallt accelerationsförmåga 
på rören gled Tumba ifrån sina betyd
ligt långsammare motspelare. Fram
förallt gled han som ingen annan 
igenom motståndarförsvaren.

Fast det är några år sedan så minns 
vi det som igår, när han trampade 
igång med sina klassiska soloraider.

Dom började ofta med att han häm
tade pucken nere i egen zon och 
rundade den egna kassen. Han accele
rerade över egna blå, fjädrade i knävec
ken och knyckte på axlarna samtidigt 
som han drog en motspelare i mitt
zonen. Med en annan motståndare 
hängande på ryggen gick han med ett 
par blixtrande skär mitt emellan de två 
motståndarbackarna, rundade mål
vakten och satte pucken i mål.

Då jublade publiken och då jublade 
framförallt Tumba. Ingen annan spela
re blev så glad när han gjorde mål.

SVEN ”TUMBA” Johansson insåg rätt 
snart att detta med sport och fram
förallt ishockey skulle vara show.

Och när han själv var inblandad 
handlade det om enmansteater med 
huvudpersonen Tumba själv som den 
store soloartisten.

Han har ju alltid varit en stor indivi
dualist, som själv velat göra de stora 
grejorna på isen.

Även på den tiden gjorde man i 
Djurgården före matcherna upp takti
ken och kom överens om hur man 
skulle spela. Pucken skulle gå från Las
se Björn till ”Bingen” Larsson och så 
vidare till Tumba och tillbaka till 

”Bingen”. Så var det sagt vid genom
gången.

Men inte fick ”Bingen” tillbaka puc
ken av Tumba. Så fort Tumba kom in 
på isen hade han glömt allt det där man 
kommit överens om. När han fick puc
ken var den hans till 100 procent.

Om Tumba råkade passa pucken så 
var det, som en av hans lagkamrater 
uttryckte det, mer av en tillfällighet. 
Som den gången när han spelade ihop 
med ”Hogge” Nurmela i landslaget.

— Såg Du vilken passning, sa Tum
ba på rinken till ”Hogge”.

— Passning? sa ”Hogge”. Du tappa
de ju pucken.

Det finns de som menar att Tumba 
mycket väl kunnat blivit sin tids Gretz
ky om han bara hade lärt sig att slå en 
passning.

— Jag tycker det hackas för mycket 
på sologubbar. Då gick snacket att man 
skulle vara kollektiv som ryssarna och 
bli en kugge. Men en fulländad hockey
lirare måste kunna allt och vara indivi
duellt skicklig. Ju skickligare man är 
desto mer kan och vågar man göra på 
egen hand. Dem som inte är individu
ellt skicklig kan heller inte spela 
hockey. Man måste kunna hela pro
grammet, menar Tumba.

TUMBA, ELLER ”Johan” som han 
alltid kallades för i Djurgår’n, var en 
spelare som genom sin farligthet stän
digt krävde specialbevakning. Sällan 
eller aldrig hörde man honom dock 
gnälla över häftplåster eller spelare 
som satsade för hårt för att till varje 
pris ”ta Johan”.

När det sägs att Tumba var en av de 
finaste idrottsmän vi haft i Djurgår
den, så tänker man osökt på alla dessa 
oändliga tacklingar, många gånger 
ojusta, han fick utstå genom åren. Man 
såg dock aldrig Tumba ge igen. Andra 
slog tillbaka men aldrig Tumba.

Han var nästan heller aldrig utvisad.
— Har ni sett någon göra mål från 

utvisningsbåset? Nähä. Det är därför 
som jag sitter där så sällan, var hans 
förklaring.

Ingen har heller någonsin hört denne 
rinkens riddare fälla ett förklenade ytt
rande om en motståndare. Det spelade 
heller ingen roll hur många mål mot
ståndarna låg under med. Han var 
alltid lika positiv. För Tumba var allt 
och alla toppen. Även de mest hårdföra 
bevakarna.

— Överrockar har alltid gjort mig 
varm i kläderna, sa han.





Embryot till ett av de verkliga storlagen: Djurgårdens ishockey modell 1956. En högrest Tumba i mitten i främre raden. Det här 
laget lyckades dock inte vinna SM. Det gjorde Gävle Godtemplare, populärt kallade ”Saftpiraterna”, det året. Men 1957 vann 
Djurgården, med Tumba i en nyckelroll. 1958 vann det igen. Och 1959. Och 1960. Liksom 1961. Och 1962. Inget dåligt facit, 
eller hur..?

SÅ VAR i Leninstadion under VM- 
finalen mot ryssarna 1957.

— Vi visste redan från början att jag 
skulle få en gubbe monterad på mig 
från första nedsläpp. Så jag siktade 
istället in mig på en annan kamrat i det 
ryska anfallet och min bevakning häng
de efter. På så vis åkte vi omkring tre 
stycken som om vi varit ihopkedjade 
vid varandra. Det verkade som ryssar
na hela tiden hade en utvisad och det 
gav extra utrymme åt mina kedjepola
re Eje Lindström och ”Garvis” Määttä.

Eje gjorde två mål och ”Garvis” 
gjorde inför hela 50 000 åskådare det 
avgörande 4-4 målet.

— Det gjorde att vi blev världsmäs
tare, berättar Tumba och tillägger:

— Så sologubbar som jag kan vara 
bra att ha med. Om inte annat som 
lockfågel för motståndarförsvaren.

DET VAR VID VM 1957 som Tumba 
tog med sig hela gänget in i en rysk 
mössaffär. Alla skulle ju ha en sådan 
där rysk pälsmössa.

Plötsligt såg Tumba en jättestor 
pälsmössa med skärm som han satte 
på sig. I samma ögonblick klingade det 
i dörren och in i affären steg Svenska 
Ishockeyförbundets ordförande, dåva
rande borgarrådet Helge Berglund.

Han stammade som han brukade:
— Du Tu-tu-mba de-det är något 

som är tokigt. Du har ju mö-mössan 
bak och fram.

Alla killarna står och undrar vad 
som skulle hända. Då tittar Tumba på 
Helge och så säger han:

— Helge, Helge sorgebarn. Hur fan 
har Du kunnat blivit borgarråd? Du 
vet väl inte åt vilket håll jag skall gå.

Så’n var, och är han, Tumba.

FRAMGÅNGARNA MED VM-gul
det i Moskva ökade snabbt intresset för 
ishockey i Sverige. Och inte minst öka
de det på grund av Tumba. På hösten 
1957 blev han inviterad till NHL för 
att som amatör träna och provspela 
med Boston Bruins. Han gjorde det 
första europeiska målet i NHL och 

blev även den förste europé, som blev 
erbjuden ett proffskontrakt.

— Idag har hockeylirarna en 5-6 ad
vokater till sin hjälp, men jag satt där 
alldeles solo. Jag ringde hem till R:et 
(Eklöw) och ”Grynas” (Arne Grunan
der) som sa att om jag blev proffs skulle 
jag aldrig mer få spela i Tre Kronor. 
Då beslutade jag mig för att tacka nej.

Istället för en årsinkomst på 50 000 
dollar i NHL valde han att komma 
hem och spela i Djurgården för 275 
kronor i månaden.

— Ja, det gjorde jag. Framförallt vil
le jag inte missa chansen att bli bäst i 
Europa och världen, säger Tumba och 
tillägger;

— Dom skulle, som dom sa därbor
ta, göra mig till någon slags glamour
boy. Jag tror dock inte att jag skulle ha 
passat som nummerlapp där i NHL 
och leva i deras ledband. Jag ville vara 
fri att spela mitt eget lir. I det avseen
det har jag nog alltid varit lite udda.

TUMBA VAR också en mycket duktig



Tumba uppfann på sin tid den första svenska 
ishockeyhjälmen, Spaps (notera också den 
snitsiga designen), och lade därmed grunden 
till ökad säkerhet för ishockeyspelarna. Där
emot minskade han säkerheten på fotbolls
planerna - för motståndarna. Här till höger på 
bilden, inför en match, med lagkamraterna 
John ”Jompa” Eriksson och målvakten Arne 
Arvidsson.



fotbollsspelare. Fast han tog nog aldrig 
det där med fotbollen riktigt på allvar. 
Han höll på med så mycket att han helt 
enkelt inte hann.

1953 hann han dock med att slå in 
50 av B-lagets 97 mål och han blev ut
tagen i Djurgårdens A-lag.

I sin allsvenska debutmatch i juni 
1953 nere i Malmö ställdes Tumba 
som center mot den fruktade landslag
stoppern Sven Hjertsson. Historien 
från mötet dem emellan i den matchen 
är klassisk, men tål att upprepas.

Hjertsson var ju en verklig hårding. 
Dessutom var han en spelare som på 
olika sätt hade för vana att sätta sig i 
respekt hos sina motståndare.

När Tumba och Hjertsson första 
gången stötte på varandra på plan sa 
Hjertsson till den fotbollsdebuterade 
hockeyspelaren Tumba: — Det här 
förstår Du pågen är ett svårt spel. Så 
det är ingen idé att du kommer här och 
sticker upp för då skall jag sparka do
jorna av dej.

Så fick Tumba en macka från 
”Sump-Hugo”, som han nickade förbi 
Hjertsson, sprang runt honom och 
klappade till bollen upp i nättaket.

På väg tillbaka till avspark säger 
Tumba till den då mycket kände 
Hjertsson:

— Du grabben, vad du nu heter, det 
här var ett kul spel. Det tror jag att jag 
skall börja med!

NU HADE han också ett SM-guld i 
fotboll, denna idrottens store mångs
ysslare och håll-i-gångare. Framförallt 
under åren i Djurgården, då han stän
digt hade femtielva järn i elden.

Han lanserade Tumbas hockeyspel, 
var den som införde såväl tandskydd 
för hockeyspelare som den mer moder
na hockeyhjälmen SPAPS. Han sålde 
tröjor, Tumbakalsonger och swim
mingpools samt hade intressen i för
säljning av trähus, var kyrkotalare. 
uppfinnare, författare, hade hockey
skola i TV, ledde morgongymnastik i 
ångradion, var anti-stressvärd på Cos
ta del Sol, talade för regering och 
riksdag i första kammaren och spelade 
kung i en film som var så dålig att den 
fick läggas ned.

Han var också dåvarande lillprinsen 
Carl-Gustafs personlige hockeytränare 
och han lanserades i pressen som ka
valjer till prinsessan Birgitta, eller 
Sonja som Tumba föredrog att kalla 
sin klasskamrat på GCI. Det var också 

då som Tumba i Djurgården gick un
der namnet ”prins Johan”.

Eller var det ”Hovnarren”?
1963 spelade han också in en platta, 

som hamnade överst på ”svensktip- 
pen” som då var en framröstad lista 
över de då sämsta svenska plattorna.

Men även i det ser optimisten Tum
ba något positivt:

— Ja, det är inte alla som lyckats 
med det. Det var Simon Brehm som sa: 
”Du som har en sådan toppröst att du 
måste spela in en skiva.” Ju mer jag hör 
den där plattan ju mer förstår jag att 
jag nog borde ha sökt in vid Operan 
eller något liknande, säger Tumba.

När många tyckte att han splittrade 
sig för mycket sa Tumba själv:

— Vad vore livet om man inte fick 
fladdra omkring där det händer kul 
prylar och ha pallet fullt med festliga 
ideér.

Även om alla ideérna, som det skulle 
visa sig, inte var så där alldeles gång
bara så förstod Tumba att utnyttja sin 
kolossala popularitet.

Bland annat gjorde han det genom 
att åka land och rike runt med en vat
tenskidshow. Med samma entusiasm 
som han idag försöker få alla att spela 
golf skulle han då också lära alla att åka 
vattenskidor. Han undervisade och in
struerade och det var väl inte alla 
utanför 08-området som alla gånger 
hängde med i snacket när han drog 
igång. Det gjorde nog inte den distinge
rade gentleman som Tumba gav följan
de instruktion;

— Spänn inte stjälkarna, direktörn. 
Det skall vara slaka makaroner när 
man åker.

Tumba jublar. Inte ovanligt. I nästa num
mer fortsätter vår ”mini- serie” om Tum
ba, vari vår hjälte bl a börjar spela golf 
och fotboll samt uppträder i TV och 
radio.







DIF:s PINGIS I FL
Thomas 

Karlsson och 
Niklas Ferb är 
två av stötte

pelarna i 
pingislaget. 
Karlsson är 

spelande lag
ledare i ping

islaget
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YGANDE FLÄNG
Av MATS WICKMAN

Tänk er följande scenario: Djurgårdens 
ishockeylag spelar en viktig bortamatch 
i Luleå. Ishallen är fullsatt av entusias
tiska åskådare. Stämningen sjunker 
dock något när publiken upptäcker att 
Djurgården inte ställt upp med sitt 
bästa lag. Nyckelspelarna och attraktio
nerna Micke Johansson och Tommy 
Söderström saknas. Ändå står det i 
programmet att de skall spela och 
DIF:s spelare är ju skadefria.

Vad har inträffat?
Jo, Micke och Tommy sitter fortfa

rande kvar på Arlanda. Eftersom DIF:s 
hockey måste spara pengar strävar man 
efter att sänka kostnaderna bl a för 
resor. Det innebär att spelare som är 
under 26 år får flyga på den mycket 
blligare ungdomsbiljetten. Men de 
kommer inte med planet om det fylls 
av resenärer som betalar vanligt pris. 
Inte i hockey, men...
Så är nu fallet med Micke och Tommy 
som inser att de bara har att masa sig 
hem igen och vid radioapparaterna 
hålla tummarna för kompisarna.

Det här är naturligtvis en orimlig 
tanke - när det gäller hockeylaget. Men 
tillämpa scenariot på bordtennisen så 
ter det sig fullt möjligt - bortsett från 
det där med radioapparaterna, förstås.

Genom en stark insats förra säsong
en gick Djurgårdens bordtennislag upp 
till div. II. Dessvärre hamnade man i 
norra gruppen, något som innebär 
långa och ständiga resor norrut, bl a 
till Kiruna och Umeå. På DJURGÅR
DARENS fråga hur laget skall klara 
av resorna på bästa sätt, svarar ordfö
randen Mats Hagberg:

- Vi flyger. De som är under 26 år 
åker på ungdomsbiljetterna, och det 
gäller nästan hela laget.

Är då inte riskerna för stora med 
tanke på att spelare kan saknas till 
bortamatcherna?

- Nej, menar Mats Hagberg, faran 
är ganska obetydlig. Spelarna får dess
utom se till att vara ute i god tid så 
att de kan ta ett annat plan om det 
första skulle vara fullt.

- Hoppas bara att Linjeflygs kris 
vara länge och planen fortsätter att 
avgå halvtomma.

Säger Mats Hagberg skämtsamt,







men med allvar i rösten. Ett samtal 
med företrädare för Djurgårdens bord
tennisförening rör sig i hög grad om 
pengar. Eller snarare bristen på såda
na. Föreningens ekonomi är definitivt 
inte vad den borde vara. På samma 
sätt som hos ”gamla” Djurgårdens IF 
- alltså innan sektionerna blev för
eningar - är det gamla synder som 
spökar. I bordtennisens fall ett större 
lån från överstyrelsen till gamla bord
tennissektionen. Som uppfattade sum
man som ett bidrag:

- Tydligen var det ändå ett lån, vi 
har hursomhelst inga papper på mot
satsen.

Mats Hagberg upplever ombildning
en av föreningen som en fördel. Byrå
kratin blir mindre och den egna ekono
min enklare att överblicka. På sikt 
kanske möjlig att vända till plus.

- Negativt med uppdelningen är att 
det finns oroande tecken på att djur
gårdsföreningarna drar åt olika håll och 
därmed en risk att familjen Djurgården 
splittras.

- Ett sätt att motverka sådana ten
denser är arrangemang som Skansen
dagen. Det var en lyckad dag på alla 
sätt. De olika föreningarna fick visa 
upp sin verksamhet, samtidigt som 
känslan av samhörighet mellan oss 
djurgårdare stärktes.

För bordtennisens medlemmar, runt 
50 personer, är ekonomin ändå det 
väsentliga. De ber till högre makter om 
en förmånlig avbetalningsplan på lå
net. De hoppas också på en lösning 
på lokalfrågan för att få in mer peng
ar. Det gäller inte A-lagets träning: 
Enskedehallen fyller sin funktion väl, 
även om Stockholm fritid skulle behö
va införskaffa nya bordtennisbord.

Problemet är ungdomsverksamhe
ten. Den håller till i en alldeles för trång 
lokal i Mariaskolan. Lokalen är knappt 
ändamålsenlig och bristen på utrymme 
gör det omöjligt att ta emot de unga 
killar (tjejer är av någon anledning inte 
intresserade) som vill börja lira pingis 
i Djurgården.

Det finns nämligen ett stort intresse 
av att vara med i Djurgården. Namnet 
har dragningskraft även när det inte 
rör sig om ishockey och fotboll.

Får DIF tillgång till en bättre lokal, 
rullar pengarna in på olika sätt. För 
det första: fler betalar medlemsavgifter. 
För det andra: mer pengar i aktivitets
stöd som utgår till föreningar med 
medlemmar under 20 år. För det tred
je: fler personer under 20 år ger större 
andel i pengarna från bingoverksamhe
ten.

Och ytterligare en fördel: nya barn 
och ungdomar i bordtennisföreningen 

innebär förhoppningsvis en och annan 
engagerad förälder som kan ställa upp 
som ledare. Det minskar trycket på 
A-lagets spelare som nu tränar juniorer
na.

- Visst, det vore skönt att helt få 
koncentrera sig på de egna uppgifter
na, säger Thomas Karlsson, spelande 
lagledare i A-laget.
Offrar mycket tid

Thomas karlsson offrar tre kvällar i 
veckan på träning. Sedan tillkommer

BJÖRNE MELLSTRÖM
som nämns i texten här intill är 
en av Djurgårdens största SM-
vinnare någonsin. Med sina 13 
SM-guld åren 1957-62, hamnar 
Björne på delad tredje plats i 
”alla djurgårdstiders mästarli
ga”, tillsammans med pingiskol
legan Elisabeth Thorsson.

Björne Mellström kom från 
Hammarby, där han dessförinnan 
vunnit SM-guld, till Djurgården 
1957.
* De mesta SM-vinnarna i Djur
gården är brottaren Edvin Vester
by, 17, och Einar Olsson som tog 
16 SM i skidor (7), fotboll (3) och 
backhoppning (6).

matcherna och så en gång varannan 
vecka skall juniorerna tränas. Dess
utom är han med i styrelsen.

Lyckas bordtennisen ragga större 
lokaler så har man ett utmärkt upptag
ningsområde att hämta nya förmågor 
från. Djurgården är nämligen enda 
bordtennisklubben på barnrika Söder 
i Stockholm.

Vad gäller etablerade spelare kan 
man inte locka med några förmånliga 
kontrakt eftersom pengar är en bristva
ra. Istället är det kamrater och deras 
kamrater som går med i föreningen, 
just därför att kamratandan är så bra.

Ett exempel på detta är att man 
överser med bristen på segerpremier - 
spelare på den här nivån får i regel

segerpremier efter varje vunnen match. 
Det kan röra sig om 200-300 kronor 
per match. Men Djurgårdens spelare 
fick förra säsongen inte ett öre. Ändå 
vann laget flest matcher i serien. Ett 
uttryck för djurgårdsandan, kanske..?

- Ja, varför inte, de ekonomiska 
motigheterna svetsade verkligen sam
man laget, säger Mats Hagberg.



- Men en så’n sammanhållning kan 
inte vara hur länge som helst. Nu mås
te vi få ordning på verksamheten och 
ge spelarna rimlig kompensation. An
nars är risken stor att de går till andra 
klubbar.

Det finns bara en ur-djurgårdare i 
laget, Robert Strömfeldt. Övriga kom
mer utifrån.

Ordföranden Mats Hagberg själv är 
ursprungligen norrlänning, vilket gjort 
att flera andra stockholmsinflyttade 
norrlänningar sökt sig till Djurgården.

En djurgårdsförening vars främsta 
tillgång är små söderkisar och invand
rade norrlänningar borde en gång för 
alla ta död på den felaktiga med långli
vade myten om överklassklubben Djur

Djurgårdspingisen återfinns i år i divi
sion två. Men Djurgården ligger faktiskt 
på andra plats i pingisens maratonta
bell, så nog finns det traditioner och 
framgångar att falla tillbaka på för djur
gårdarna från vänster Mats Hagberg 
(ordförande i bordtennisföreningen), 
Peter Craaford, Lennart Strömfeldt (vice 
ordf) samt spelarna som här represen
teras av Thomas Karlsson och Niklas 
Ferb. foto: claudio bresciani

gården. Fast å andra sidan borde det 
nog vara nyttigt för bordtennisen att 
sträva lite mer åt det förmögna öster
malshållet till.

- Det gör vi också, säger Mats Hag
berg. Vi tänker bl a höja avgiften för 
spelarna för att de skall få delta i täv
lingar. Då finns ju risken att bara de 
någorlunda välbesuttna på sikt har råd 
att vara med. Men vi har inte något 
annat val än att göra på det sättet.

Se’n hoppas vi kunna hänga kvar i 
tvåan, det borde tillfredsställa vår 
sponsor, säger Thomas Karlsson och 
går sedan tillbaka och slår in några 
dödande forehandssmashar på Robert 
Strömfeldt.

Det ser skickligt ut och tempot är 
mycket högt uppdrivet när Djurgården 
tränar i Stockholm Energis hus på 
Tulegatan. Enskedehallen är nämligen 
stängd på sommaren men sedan urmin
nes tider har DIF sommartid spelat i 
Stockholm Energis bordtennislokal.

Energi lär nog behövas nu när laget 
gått upp i division två. Konkurrensen 
är stenhård och standarden på spelarna 
betydligt högre än i trean. Det finns 
gott om tidigare elitspelare som varvar 
ner genom att spela i tvåan.

Djurgården, som inte har råd att 
värva, förlitar sig på samma manskap 
som förra säsongen: Thomas Karlsson, 
Robert Strömfeldt, Roger Callin och 
Niklas Ferb. Fördelen med det laget 
är jämnheten. Ingen spelare sänker 
standarden. Däremot kan laget hetsas 
till stordåd genom att spelarna försöker 
överträffa varandra.

Skulle någon avspelarna skadas all
varligt har Djurgården en farmarklubb, 
Enskede BTK i division V, att plocka 
spelare ifrån. Där spelar fö Mats Hag
berg.

Trots att Djurgården nu hör hemma 
i en högre division är vägen att åter 
bli en elitklubb lång. Spelarna får väl 
än så länge vara nöjda med att drömma 
sig tillbaka till Bengt Grives och Björne 
Mellströms dagar samt glädjas åt att 
fortfarande ligga tvåa i bordtennisens 
maratontabell.

Fast skall man stanna kvar på den 
placeringen så gäller det att se till att 
komma med flyget till bortamatcherna.



KANADA-LÄGER TRUMF F
Av ”KANADA-GÄNGET”

• En nygammal stjärnkonståkare till 
Djurgården.
• Första SM-tävlingen för hoppet Jo
hanna Björsell.
• Ett mycket lyckat träningsläger i 
Edmonton, Kanada.

Se där senaste nytt från Djurgårdens 
konståkningsförening.

En av Sveriges allra bästa seniorer, 
Ann Marie Söderholm, har återvänt 
till Djurgården. Ann Marie har under 
några år ”gästspelat” i andra förening
ar, bl a Helsingborgs IF. Men nu repre
senterar hon DIF vid SM i Mölndal 
den 13-15 december.

Konståkningsföreningen hoppas 
mycket på Ann Marie.

En annan av föreningens elitflickor 
är Johanna Björsell, som i år gör sitt 
första seniormästerskap. Tidigare har 
hon placerat sig som tvåa i junior-SM.

Johanna var med på sommarens trä
ningsläger i kanadensiska Edmonton 
och beslöt sig för att stanna hela säsong
en, för att träna och studera. I decem
ber kommer hon hem för att tävla i SM.

Spännande!

Sammanlagt tio åkare och två ledare 
deltog på träningslägret i Edmonton. 
En månad av sommarlovet gick åt för 
de sju djurgårdsflickorna Terese Jo
hansson, Vanessa Martinssons, Terese 
Särström, Johanna Björsell, Pernilla 
Stjernfeldt, Maria Sjödin samt tränaren 
Anette Olsson-Craas.

Chock på träning
Det första träningspasset blev något 

av en chock - tempot var så högt att 
svenskorna nästan tvekade att ge sig 
ut på banan. Men att få träna på sam
ma bana som två världsmästare och 
andra VM-deltagare är ju utan tvekan 
lärorikt, inspirerande och spännande, 
så särskilt länge dröjde det inte innan 
svenskorna hängde med, tempot till 
trots.

Träningsbanan var organiserad som 
en stor privat klubb, med möjligheter 
att utöva de flesta sporter: bl a tennis, 
simning, gymnastik, bowling och golf. 
Isbanan var avsedd endast för konståk
ning och åkarna hade i stort sett obe
gränsad tid att utnyttja den.

Vilken skillnad mot Sverige där det

inte finns en enda isbana avsedd för 
enbart konståkning, något som gjort 
att konståkarnas träningstider är be
gränsade och obekväma, förlagda till 
morgnar och dagar, mest under skoltid. 

Egna tränare
Den kanadensiska klubben hade ett 

flertal tränare, alla med en egen specia
litet - naturligtvis blir det då lättare 
att hänga med på det som är nytt. En 
koreograf gör åkarnas program, en 
skridskoåkningstränare arbetar med 
åkning och steg, där finns styrketräna
re, balettlärare och psykolog. Huvud
tränaren är ”spindeln i nätet”, organi
serar allt, gör träningsplaneringen och 
håller tekniken i hoppen och piruetter
na på isen.

Alla duktiga åkare har också en egen 
sponsor som ordnats av förbundet. Det 
gör åkarna ekonomiskt oberoende och 
fria att ägna all den tid den kan och 
behöver åt sin träning.

Går det att misslyckas med sådana 
möjligheter?

För djurgårdsflickorna var månaden 
i Kanada mycket lärorik och givande. 
Våra åkare fick se många svåra hopp 
utföras av i stort sett alla kategorier 
av åkare och kunde själva konstatera 
att det inte är omöjligt att utföra tripp
lar och dubbel axel. Och de fick träna 
hårt, men ändå ha roligt.

För det framförs ett stort tack till 
alla som gjorde det möjligt att genom
föra Kanadaresan. Kanske, kanske blir



ÖR KONSTÅKARNA
Det är väl ingen tvekan om varifrån 
de här glada konståkningstjejerna 
kommer, eller hur? De är från vänster 
Terese Särström (tävlar för Älta IF men 
tillhör Djurgården), Terese Johansson, 
Pernilla Stjernfeldt, Vanessa Martins
sons och Maria Sjödin, som kopplar 
av mellan de hårda träningspassen i 
Edmonton, Kanada. Saknas på bilden 
gör åkaren Johanna Björsell och träna
ren Anette Olsson-Craas som också 
hörde till djurgårdsgänget ”over the
re”.

det en möjlighet att åka dit igen..?
Och nu i vinter skall DIF-flickorna 

visa att det lärt sig en hel del.

Kom och heja i år
Kom och heja på Djurgårdstjejerna 

i år. De behöver ditt stöd när de tävlar 
bl a i DM på Stora Mossen (2-3 no
vember), i Stockholmscupen (16-17 
november), i Hans Lindhs trofé, också 
på Stora Mossen (29 nov-1 dec) samt 
givetvis också i junior-SM och SM i 
Mölndal den 13-15 december.

För de yngre juniorerna arrangeras 
Kista Cup: på Lidingö 9-10 novem
ber, i Älta 23-24 november och i Kis
ta, den 14-15 december.

DJURGÅRDENS KONSTÅKNING
Har du en flicka eller pojke som vill lära sig konståkning? Välkommen till Djurgårdens 
konståkningsförening. Vi startar flera grupper för nybörjare under hösten. Vi erbjuder 
en kvalificerad tränare som tar hand om ditt barn. Lämplig ålder att börja är 5-8 år.

Ring om du vill veta mer, till Marie Persson 08-641 27 26, Ulla Martinssons 08- 
32 94 33 eller till Gertrud Olsson 08-648 11 44.

□ JAG VILL BLI MEDLEM I DIF KONSTÅKNING

Namn:..............................................................................................................................................................

Adress: ..........................................................................................................................................................

Postadress: ...................................................................................................................................................

Personnummer:........................................................................................................................................ 15
Sänd in kupongen till: Djurgårdens IF, Box 260 62, 100 41 Stockholm. Medlemsskap i DIF konståk
ning kostar t o m fyllda 17 år 75:-, fr o m fyllda 18 år 150:-.



FALK OCH CZERKAWSK
Av NISSE HULT

Djurgården är suveräna svenska mästa
re i ishockey tre gånger på raken, 1989, 
1990 och 1991.

Och europamästare 1991.
Men i år..?
Djurgårdstränaren Lasse Falk skrat

tar.
- Av fjolårets lag har vi alla ordina

rie kvar utom Anders Johnson.
Lasse Falk får finna sig i en något 

annorlunda roll i år. Efter sportchefen 
Ingvar ”Putte” Carlssons plötsliga och 
oväntade avhopp, får Falk i princip 
ensam ansvaret för den taktiska upp
lägget av ishockeysäsongen.

En tuff uppgift:
- Javisst, det är ju alltid så att fyra 

ögon ser mer än två. Men jag har inga 
farhågor. Det skall nog gå bra.

Turbulens kring avhopp
Turbulensen kring ”Puttes” plötsliga 

avhopp har inte, som många ”förståsig
påare” hävdat, skakat djurgårdsspelar
na.

Spelarrådet, med backjätten Thomas 
Eriksson som drivande namn, har hela 
tiden stått bakom föreningen i den tvist 
som utlöste Carlssons avhopp.

Formellt gällde det truppens sam
mansättning. ”Putte” Carlsson hävda
de att han lovat ”Acke” Johnson en 
plats i truppen, men samtidigt hade 
han varit med om att fatta beslutet att 
truppen skulle innehålla 23 spelare. 
En lösning med 23 man och ”Acke” 
hade inneburit att nyförvärvet och su
perlöftet Mariusz Czerkawski från Ty
chy i Polen inte fått plats. ”Putte” 
Carlsson hade också öppet talat om att 
Czerkawski skulle spela i Nacka.

- Självklart köper vi inga spelare för 
att de skall spela i Nacka, konstaterar 
ishockeyföreningens ordförande Åke 
Bergdahl. Kanske låg det andra orsaker 
bakom ”Puttes” avhopp.

Ett tråkigt beslut var det i alla fall 
av ”Putte”. Han insatser under de se
naste åren har betytt oerhört mycket 
för Djurgårdshockeyn.

Åke Bergdahl och Lasse Falk, samt 
övriga djurgårdsledare, gjorde ett orga
nisatoriskt jättejobb i april och maj för 
att lindra konsekvenserna av det ovän
tade avhoppet.

Den 19-årige målskytten - han blev 
bästa målskytt i junior-EM i fjol - 
Mariusz Czerkawski är ett av fyra unga

Kapten Thomas Eriksson med de nya 
i årets upplaga av svenska ishockey
mästarna: Tvillingbröderna Erik och 
Anders Huusko t v och längst ner t h 
(be inte denna redaktör skilja på dem, 
var nöjd om Lasse Falk klarar det). 
Övriga fr v Petter Rönnkvist, Thomas 
Eriksson, Stefan Ketola, Mariusz Czer
kawski och Thomas Johansson.
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nyförvärv. Här finns också Stefan Ke
tola från Mora samt bröderna Erik och 
Anders Huusko från märstarlaget 
RA 73.

Czerkawski beskrivs av Lasse Falk 
som en riktig toppforward.

- Han kommer att bli en mycket 
viktig del i vårt kollektiva system. Vi 
har fått mycket kritik för det här syste
met, men vi håller på det ändå. Det 
är resultaten som räknas, konstaterar 
Falk.
Effektivt system

1-3-1-systemet är effektivt, det vet 
alla motståndare. I korthet fungerar 
systemet så här:
□ □ Varje spelare i det i grunden de
fensiva spelsystemet vet sin plats och 
bestämda roll.
□ □ Offensiven är relativt fri, under
stödd av landets i särklass bästa backar.
□ □ Systemet sparar kraft eftersom 
djurgårdarna inte jagar efter pucken 
utan styr undan motståndarna. Det 
förekommer inga ”onödiga” svängar 
när Djurgården spelar ishockey.

Något som märkts inte minst i fjol 
när motståndarna började gå på knäna 
efter 45-50 minuters spel medan djur
gårdarna bara malde på, precis som 
om matchen just börjat.

- Ett bra kollektiv är det viktiga, 
analyserar Lasse Falk. Det är inte 
moståndarlagets sammansättning som 
är det viktiga, utan hur de spelar.
Väl innött

Lasse Falk har nött sitt system - han 
kan vara oerhört tjatig, retas många 
av spelarna - på bland annat inneban
dyträning innan säsongen.

Och hur Djurgår’n vill spela när all
varet väl kommer igång, det beskriver 
han så här?

- Ja, motståndarna skall tycka det 
är ett helvete att möta oss.

Elitserien inleds med match mot 
Brynäs. Spelprogrammet hittar du på 
annan plats i den här tidningen.



I FÅR STORT ANSVAR



Av MATS JANSSON

Nu finns träningsplanen vid Kaknäs. 
En milstolpe för djurgårdsfotbollen. 
Alltsedan djurgårdsfotbollens stor

hetsdagar på 50-talet har Stockholm 
inte haft något lag permanent i den 
allsvenska toppen. Visserligen har så
väl Djurgården som AIK och Hammar
by varit uppe och ”nosat” i toppen 
men aldrig lyckats etablera sig som ett 
lag som år efter år finns med bland 
de tre stora., där idag Malmö FF och 
IFK Göteborg är en given duo.

Vad beror detta på? Hur kan det 
komma sig att Sveriges näst största 
fotbollsdistrikt - Skåne har faktiskt 
något fler licensierade spelare än Stock
holm - inte klarar av att etablera ett 
lag i toppen?

Enligt vår uppfattning krävs följan
de:

1: Spelartalanger i distriktet.
2: Bra tränare.
3: Goda matchförutsättningar.
4: Goda träningsmöjligheter.
Detta är de fyra grundstenarna i en 

framgångsrik fotbollsverksamhet, plus 
givetvis en bra styrelse, en god ekonomi 
och andra ”självklarheter”.

Varför, alltså?

■■■  Börjar vi titta på talangerna fin
ner vi snabbt att det inte råder brist 
på sådana. I St. Erikscupen spelar var
je år 50 000 killar och tjejer. Där finns 
givetvis talanger. Stockholm är också 
alltid i topp i Folksam Cup, dvs fotbol
lens motsvarighet till ishockeyns TV-
pucken. Trots detta blir förvånansvärt 
få stockholmare toppspelare. Av da
gens landslagsmän är bara Stefan Rehn 
och Anders Limpar infödda stockhol
mare.
■ ■ ■ Tränarna då? Distriktets träna
re håller hög klass. Tränarna är inte 
orsaken till de inte alltför stora fram
gångarna.
■■■  Matchförutsättningarna är det 
si och så med. För vår del är det OK 
att vi nu återkommit till Stockholms 
stadion efter den långa förvisningen 
till Råsunda. En egen hemmaplan är 
av oerhörd vikt för ett lag. Det bevisas 
inte minst av den statistik som visar 
att av alla europeiska fotbollsligor är 
det i allsvenskan som hemmalagen har 
störst vinstprocent!

Ett okänt men talande faktum.
■■■  Träningsförutsättningarna, då? 
Ja, här skiljer vi oss markant från 
landsorten. Som tidigare nämnts är 
stockholmarna på topp i de åldrar då 
de kan delta i turneringar som Folksam 
Cup, dvs vid 16 års ålder.

Men efter detta tappar våra spelare

NYA PLANER
i utveckling. Medan landsortsspelarna 
och spelarna i Malmö och Göteborg i 
princip har obegränsad tillgång till bra 
gräsplaner för träning står stockhol
marna utan. Till och med vårt A-lag 
har under årens lopp tvingats att med 
ljus och lykta leta träningsplaner.
En förutsättning

Att alltså har en egen hemvist och 
en bra plan är en förutsättning för att 
våra spelare skall utvecklas. Förutom 
de rent träningsmässiga fördelarna ska
par en egen plan också en extra samhö
righetskänsla inom laget.

Problemet med en egen träningsan
läggning är inte nytt. Nej, faktum är 
att djurgårdsfotbollen brottats med 
detta problem alltsedan bildandet för 
nästan 100 år sedan.

Nu är det dock löst.
Från och med hösten 1991 har vi 

en egen träningsplan ute vid Kaknäs, 
naturligtvis beläget på det som verkli
gen är vårt hemmaområde och ”ur
sprungsterritorium” - vackra Djurgår
den.
Två planer

Området arrenderas och förvaltas 
av Sjöfartsklubben Kaknäs, och tidiga



En fotbolls-idyII. Här på 
Kaknäs skall Djurgården 
träna i fortsättningen, en 
unik möjlighet för laget 
som - till skillnad från 
andra allsvenska topp
klubbar i fotboll - egent
ligen aldrig haft någon 
egen träningsplan.
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FÖR FOTBOLLEN
re har där funnits en plan där besätt
ningarna från olika fartyg som ligger 
för ankar i Stockholm, spelat sina korp
matcher.

Från och med denna höst finns där 
två moderna planer som vi och Sjö
fartsklubben kan dela på. I och med 
detta skapar vi de bästa förutsättning
arna för vår A-trupp och U-trupp som 
nu kommer att kunna träna under både 
gemytliga och sportsliga förutsättning
ar.

Förutom planen planerar vi att byg
ga ett klubbhus med omklädningsrum, 
styrkelokal och samlingssalar för att 

ytterligare förstärka samhörighetskäns
lan.

Detta historiska steg för stockholms
fotbollen har gjorts möjligt p g a stora 
och generösa insatser av Fritid Stock
holm. Vi är skyldiga alla de som arbe
tat för vår sak ett stort tack. Sjöfarts
klubben vid Kaknäs har också stöttat 
oss från start och vi tror på ett givande 
samarbete med dem framöver.

Kräver stora insatser
Trots alla insatser från olika håll 

kräver projektet med en egen klubbstu

ga fortlöpande, stora investeringar av 
klubben. Därför går vi nu ut till alla 
djurgårdare och säljer vår träningsplan, 
symboliskt. Den som känner för fotbol
len kan alltså ”köpa” en kvadratmeter 
av Nya Kaknäs för 250 kronor.

Genom Kaknäsanläggningen upp
fylls den sista av de fyra grunderna för 
att vi skall kunna skapa ett verkligt bra 
fotbollslag. Nu hänger det på alla djur
gårdare att se till att det resulterar i 
att vi i framtiden blir ett permanent 
lag i toppen.





Följande företag stöderDjurgårdens IF i projektet
"Minns Våra Bästa Stunder"- DIF:s 100-årsjubileum 1991:

TELEFONFÖRSÄLJNING
av jubileumsbok, video, kassett

DJURGÅRDENS IF
100 ÅR

Vi söker 4-5 personer som till föreningens medlemmar säljer de kritiker
rosade jubileumsprodukterna. Du har vana från försäljning, älskar 
Djurgårn och tycker själv att 100 årsdokumentationen är bra. Provision 
per försåld enhet samt telefonersättning utgår. Tycker Du att det ska 
bli roligt att under några höstkvällar ringa andra Djurgårdare så börja 
och ring till mig.

OWE SVENSSON kansli - 11 57 11, bost. 768 26 78

Bergdahl Bygg
Cementa

Concelia Bevakning
Folksam

Food Mark
AB Seafood House

Grafina
Grycksbo Pappersbruk

Gröna Lund

Interrent
KA Kött

Löfbergs Lila
Nybergs Glas
Plannja

Pressbyrån
Ragn-Sells

Senab Inredning
Tipstjänst



Nr 3/91
DIF Supporters Club 

Stockholmsvägen 60 C 
181 42 Lidingö 

Tel 08-765 50 38 
Telefax 08-765 50 38

INFORMATION • FRÅN • SUPPORTERKLUBBEN

Nya tag med ny 
organisation

Förhoppningsvis har sommaren varit 
bra för oss alla, även om skyfallen väl 
inte var välkomna.

Nu ligger framför oss ett intensivt 
arbete för att stödja Djurgårdens olika 
föreningar. Det känns lite konstigt att 
vi inte längre har något DIF i den be
märkelsen vi vi alla är vana vid.

Nu måste alla välja den förening 
man vill tillhöra och detta har medfört 
att vi inom supporterklubben fått åt
skilliga brev och telefonsamtal där det 
framkommer att man inte vet till vem 
man skall betala medlemsavgiften.

Alla de som hört av sig vill stödja 
hela Djurgården och känna sig som 
Djurgårdare.

Inom Supporterklubben är vår 
målsättning att även i fortsätt
ningen alla våra medlemmar skall 
känna sig som just - Djurgårda
re.

Vi har genom olika aktiviteter under 
första halvåret fått ett stort bevis på 
medlemmarnas intresse för vår verk
samhet. Och när det gäller den kom
mande aktiviteten har samarbetet 
breddats och närmast kommer vi i ja
nuari att inbjuda till en väl besökt 
Julgransfest där alla Djurgårdare skall 
känna sin tillhörighet och trivas till
sammans.
Djurgårdarna runt landet hör ofta av 
sig på vår telefonsvarare. Det tycker 
vi är trevligt. Det går inte en enda dag 
utan kontakter via den apparaten.

En del är dock lite rädda för att tala 
med någon som inte finns på plats, och 
andra, mindre nogräknade personer, 
använder telefonsvararen till att tala 
om vad de tycker om vår förening.

Men det tar vi med en klackspark.
Det har varit full fart i luren hela 

sommaren. Och från den 1 september

Ny organisation men gamla traditioner, ända från Alberget 24 på Djurgården 
där föreningen bildades den 12 mars 1891 och där supportrarna firade med 
flaggor och plakettuppsättning exakt 100 år senare. foto: krister nordin

kan du också nå oss via telefax, 08 - 
765 50 38. Med den får ni ännu större 
möjligheter till kontakt med oss, för 
beställningar (se här intill) eller frågor 
om vår verksamhet.

Till sist: Vi önskar alla våra förening

ar och medlemmar en god idrottsverk
samhet och en höst med Djurgårdsgläd
je.

Sven Öberg 
Ordförande
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Hyllning till en 100-åring
Sven

• •

Öbergs 
tal till DIF
Djurgårdare, det blir man inte, 
det föds man till. Det epitetet 
hör man ofta, men jag undrar 
om det verkligen är så?

Nej, i mitt fall blev jag djur
gårdare i början av 50-talet när 
Djurgår’n mötte Gais på Stock
holms stadion och vann en stor
seger. Det var en underbar käns
la över segern, men det bästa var 
trots allt den fantastiska känsla 
av gemenskap man kände bland 
alla djurgårdsanhängare.

Då blev jag djurgårdare.
Men jag ville bli medlem ock

så, varför jag efter matchen ste
gade fram till en högrest herre, 
lyfte på mössan och frågade hur 
jag kunde bli medlem. Jag fick 
ett mycket rappt och korrekt 
svar:

- Det blir till att lämna in en 
ansökan.

Den store mannen var ingen 
annan än dåvarande ordföran
den ”Nocke” Nordenskjöld.

Inför denna 100-årsdag är det 
min och våra medlemmars öns
kan att klubbkärleken må stärkas 
i ännu högre grad. Det är ju så 
här, att alla djurgårdare vill kän
na tillhörigheten med just Djur
gården oavsett vilken idrott det 
gäller.

Jag har under 18 år haft för
månen att leda Djurgårdens Sup
porters Club och dessa år har 
givit mig så fantastiskt mycket 
av glädje, tillfredsställelse och 
kamratskap.

Inom supporterklubben har 
vi haft många och otroliga sup
portrar som ställt sig till förfo
gande år ut och år in enbart av 
glädje och kärlek till Djurgården. 
När supporterklubben bildades 
1947, då var det inte i första 
hand fråga om att bidra med 
kontanta pengar, då kunde det 
vara tjänster av olika slag. Idag 
utgörs vårt stöd praktiskt taget 
enbart i form av ekonomiska 
medel. Vi har alla våra proto
koll kvar sedan 1947 och där kan

vi avläsa att i reda pengar har 
vi tillställt DIF åtskilliga 
100.000-tals kronor.

Vi ger även stipendier ur Fol
ke Engströms Minnesfond, något 
vi inte får glömma en dag som 
denna. Folke Engström var i ett 
tidigt skede en entusiastisk sek
reterare i supporterklubben och 
vid hans alltför tidiga bortgång 
beslöts om denna fond, som har 
som huvuduppgift att varje år 
lämna ett stipendium till en lo
vande ungdom inom DIF, oav
sett gren.

Vi vill idag framföra våra gra
tulationer samt en önskan om 
fortsatt gott samarbete med och 
en god framtid för Djurgårdens 
100-åriga idrottsförening.

Låt mig till sist få överlämna 
vår gåva på 10.000 kronor, öron
märkt för Djurgårdens brott
ningsförening med anledning av 
detta 100-årsjubileum.

(Talet är något förkortat).

Djurgårdare hyllar supporterklub
ben. En symbolisk hyllning till 
Supporterklubbens självuppoff
rande arbete, framförd av jublan
de Thomas Lundmark och Jens 
Fjellström. foto: tomas oneborg

Köp från oss
■ ■ Hos oss kan du köpa följande:

Frimärkskuvert ”Svensk fotboll”, 8 okt. 1988. Förstadagsstämplat................. 70:-
Djurgårdsspelet......................................................................................................... 130:-
Halskedja, Supporterklubben................................................................................... 15:-
Broderat kavajmärke, Supporterklubben................................................................ 25:-
Bildekal, insida, Supporterklubben, 20 cm.............................................................20:-
Väskmärke, Supporterklubben, 9 cm.........................................................................5:-
Brevmärken, 25 pack...................................................................................................10:-
Medlemsnål, Supporterklubben ...............................................................................15:-

Ring, skriv eller faxa.
Visa att du stödjer vår verksamhet. Visa att du är djurgårdare.
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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



ARVID KJELLSTRÖM 85 ÅR LASSE BJÖRN 60 ÅR
Den femte oktober fyller Arvid Kjell
ström i Östersund 85 år.

Arvid Kjellström?
Arvid Kjellström ingick 1930 i det 

lag som vann SM i budkavlelöpning 
på skidor, en av de genom tiderna verk
ligt stora djurgårdsgrenarna.

Det året avgjordes skid-SM i värm
ländska Arvika, och dagens efter täv
lingarna kunde Idrottsbladet - på den 
tiden en stor och ansedd idrottstidning 
- utropa:

”Djurgården gjorde hat tric i Arvika: 
En lysande budkavleseger, en dubbel 
och grann backlöpningsvinst avslutade 
en strålande vecka...”.

Segern i budkavlelöpning (eller sta
fett som det heter numera) ansågs vara 
SM-tävlingarnas verkliga prestation. 
Arvid Kjellström hade en stor del i den 
segern som han vann tillsammans med 
startsträckans Folke Stolpe och sista 
sträckans Karl Lindh.

Först höll hela tävlingen på att för
svinna ur djurgårdarnas händer, de 
hade helt enkelt inte pengar att åka 
till Arvika. Men när den saken ordnat

85 år: Oktober, 5: Arvid Kjellström, 
Östersund (ständig medlem).
75 år: Oktober, 10: Evert Eriksson, 
Stockholm. 14: Bengt Vinqvist, Johan
neshov (ständig medlem). 28: Anna-
Lisa Jonsson, Bromma (ständig med
lem). November, 3: Martin Okmian, 
Solna (boxning). 27: Åke Fransson, 
Kista. 30: Anders Lindström, Stock
holm. December, 13: Inez Åkerlind, 
Farsta (ständig medlem).
80 år: Oktober, 15: Lisbeth Oxelgren, 
Stockholm (ishockey). November, 27: 
Ingrid Teresia Barje, Stockholm. De
cember, 2: Herman Nordgren, Solna 
(ständig medlem). 18: Gösta Schön, 
Johanneshov (ständig medlem). 26: 
Eric Zetterberg, Hägersten (fotboll).
70 år: Oktober, 18: Karl Holmar, Brom
ma (fotboll och ishockey). 29: Lennart 
Ohlsson, Solna (fotboll och ishockey). 
November, 13: Sven Nordin, Solna (fot
boll). 22: Stig Larsson, Kista (ishoc
key). December, 4: Gunnar Östberg, 
Alfta (ständig medlem). 8: Yngve Ull
berg, Huddinge (ständig medlem). 9: 
Melker Häggström, Vällingby (fotboll). 
17: Ysbrand Brouwers, Bandhagen (fot
boll och ishockey).
60 år: Oktober, 4: Lennart Brunzell, 
Bandhagen (ständig medlem). 6: Per 
Claesson, Boden (ishockey). 7: Lars 
Hansson, Stockholm ( ishockey). 11: 
Nils von Törne, Johanneshov (fotboll 
och ishockey). 22: Sture Nilsson, Salt

sig, och laget var väl på plats, fick de 
otippade djurgårdarna ta emot massor 
av gliringar.

Folke Stolpe, egentligen oldboy, åkte 
dock in som tredje man efter sin första 
sträcka. Arvid Kjellström höll tabell
placeringen men minskade tidsavstån
det till 2.17. Då hade tävlingen pågått 
i - 12 timmar. Inga futtiga 4x10 km 
här inte.

Efter Kjellströms fenomenala löp
ning tog Karl Lindh över och körde 
snabbt upp i täten. Sedan kunde han 
ohotad skida i mål, trots att han hade 
fått ont i nacken:

- Ja, av att hela tiden vända mig 
om för att se om det kom någon, kom
menterade han.

Djurgårdare har alltid haft humor.
Arvid Kjellström vann senare också 

medaljer i orientering, och som en av 
de verkliga allround-idrottsmännen 
fick han 1972 ta emot Djurgårdens 
näst högsta utmärkelse, silverplaketten.

Tidningen DJURGÅRDAREN och 
hela vår idrottsförening ansluter sig 
till gratulanterna på 85-årsdagen.

VI GRATULERAR
sjö-Boo (fotboll och ishockey). 28: Len
nart Quick, Staffanstorp (fotboll och 
ishockey). 28: Sven Modig, Stockholm 
(ishockey). November, 10: Birgit Bame
gård, Åkersberga. 16: Arne Kragster
man, Älvsjö (ishockey). 29: Edvin Bro
berg, Älvsjö (ishockey). December, 14: 
Sten Karlsson, Sollentuna (fotboll och 
ishockey). 15: Stefan Dolderer, Täby 
(ständig medlem). 16: Lars Björn, 
Bromma (ständig medlem). 21: Sune 
Carlsson, Saltsjöbaden (ishockey). 26: 
Olavi Sutinen, Älvägen (ishockey). 27: 
Arne Skylling, Åkersberga (fotboll och 
ishockey). 28: Christian Gustafsson, 
Västerås (ständig medlem).
50 år: Oktober, 1: Leif Åhlen, Stock
holm (fotboll och ishockey). 4: Ulf 
Adelsohn, Stockholm (ständig med
lem). 6: Rune Palm, Tullinge (ishoc
key). 6: Ulf Uddenholm, Älta (ishoc
key). 7: Staffan Ander, Sundbyberg. 9: 
Barbro Berggren, Grödinge (ishockey). 
10: Kjell Lundberg, Lidingö (boxning). 
10: Hans Schlaug, Stockholm (box
ning). 13: Bo Bennergård, Södertälje 
(fotboll och ishockey). 14: Lennart 
Svensson, Stockholm (boxning). 18: 
Leif Gustavsson, Haninge. 23: Owe 
Eriksson, Vällingby. 24: Lars-Åke Ja
cobsson, Enskede (fotboll och ishoc
key). 27: B-M Lundqvist, Järfälla. 27: 
Lars Eriksson, Lindesberg (ishockey). 
30: Jan Andersson, Solna (fotboll). 
November, 3: Peter Sitte, Djursholm 

Den 16 december fyller en av de verk
ligt stora djurgårdarna 60 år. Lasse 
Björn behöver ingen närmare presenta
tion. Låt oss bara konstatera att denne 
backgigant har tagit nio SM-guld i is
hockey för sitt kära Djurgården och 
spelat 217 landskamper. Lasse Björn 
var aldrig någon vinthund på isen, 
men med sin moderna ishockeyupp
fattning blev han ändå en nationell och 
internationell storback. Dessutom var 
han en fruktad tacklare, och det räckte 
i allmänhet men en kroppskontakt med 
100 kilo Lasse Björn, så höll sig mot
spelarna ifrån sådana i framtiden. Det 
påstås att Lasse Björn vid den tiden 
var så fruktad att mammorna i ishoc
keystäderna Prag och Moskva skrämde 
barnen med ”Är du inte snäll så kom
mer Lasse Björn och tar dig...”.

Boken ”Legenderna”, om de största 
idrottsmännen genom tiderna, svenska 
och utländska, sammanfattar Lasse och 
Rolle på ett oslagbart sätt:

”En festepok”.
Så var det.
Grattis, Lasse Björn.

(ishockey). 3: Boris Marvet, Saltsjöba
den (ishockey). 5: Torbjörn Gylje, 
Lund (fotboll och ishockey). 6: Jan 
Hallberg, Värmdö (fotboll och ishoc
key). 7: Hans Nilsson, Stockholm (stän
dig medlem). 8: Christer Magnusson, 
Sollentuna (ishockey). 11: Ronny Kej
nemar, Vällingby (bowling). 13: Anders 
Renström, Hälleforsnäs (ishockey). 15: 
Kjell Carlsson, Bandhagen (ishockey). 
16: Lars Gustavsson, Hägersten (ishoc
key). 18: Jan Olofsson, Åkersberga. 21: 
Johan G Tengström, Stockholm. 23: 
Leif Sandberg, Rimbo (fotboll och is
hockey). 26: Jan Fredriksson, Täby (is
hockey). 27: Anders Lindström, Täby 
(fotboll). 29: Bert Nilsson, Sollentuna. 
30: Rolf Westerman, Stockholm (ishoc
key). December, 3: Roland Bjuhr, 
Stockholm (boxning). 8: Christer Bene
diktsson, Märsta. 12: Karl Ingvar Jo
hansson, Stockholm (fotboll). 14: Hans 
Larsson, Stockholm (ständig medlem). 
17: Ola Bergquist, Tyresö (ständig 
medlem). 18: Hans Hellqvist, Stock
holm. 19: Olof Alm, Norrtälje (ishoc
key). 20: Tommy Jernberg, Stenhamra 
(fotboll). 20: Göran Fritzell, Täby (fot
boll och ishockey). 26: Bertil Johans
son, Spånga (fotboll). 26: Gunnar Silje
strand, Kista. 26: Hans Krantz, Älta 
(ishockey). 27: Ted Wintzell, Saltsjö-
Duvnäs (ishockey). 29: Michael Ås
lund, Lidingö (fotboll).



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-årslogga
Storlekar: M, L, XL 135:-

100-13 AFFISCH ”Född 1891” 
45 x 60 cm 30:-

100-2 BRODYRMÄRKE
100-årslogga 30:-

100-3 FOTBOLL Ljus- och marinblå
fält, 100-årslogga 150:-

100-4 HANDDUK i vit frotté,
100-årslogga 130:-

100-7 PORSLINSMUGG med
100-årslogga 30:-

100-8 STANDAR 16 x 28 cm, vit
med 100-årslogga 150:-

100-9 FLAGGSTÅNG till standar 50:-

100-25 T-SHIRT marinblå med

100-11 HOCKEYTRÖJA Marinblå 
matchtröja med nr 100 på 
ryggen. Storl: 2, 4, 6 400:-

100-12 FOTBOLLSTRÖJA Ljus och 
mörkblårandig matchtröja 
med nr 100 på ryggen.
Storlekar: 2, 4, 6 300:-

100-20 JUBILEUMSBOK 450:-

100-21 VIDEOKASSETT 250:-

100-22 LJUDKASSETT 95:-

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

Namn

Adress Postnr Postadress

Telefon Best datum

100-23 JUBILEUMSPAKET
(bok, video och ljudkassett) 

795:-
(medlemspris 650:-)

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

Skriv, klipp, ihop, posta!

Tel 08-11 57 11. Fax 08-21 15 83

Frankeras ej. 
DIF AB 
betalar 
portot

Djurgårdens IF DIF AB
Box 26062
100 41 Stockholm

Svarspost
Kundnummer 42494005
100 41 Stockholm



Posttidning

Gör Dina beställningar på talongen på nästa sida, 
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.

1 Babyhalsduk 80:-
8 x 70 cm. Stickad i blått med gula 
och röda ränder samt med DIF- 
emblem.

2 Babymössa 90:-
Stickad i blått med två gula och en 
röd rand, DIF-emblem och liten
tofs.

3 Badhandduk 120:-
65 x 130 cm i vit frotté. DIF- 
emblem ”En Djurgårdare kastar 
aldrig in handduken.”

5 Biidekal
11 x 11 cm, insida. DIF-emblem.

15:-

6 Biidekal
11 x 11 cm, utsida. DIF-emblem.

15:-

8 Biidekal
7 x 20 cm, insida. ”I love DIF”.

10:-

9 Biidekal
7 x 20 cm, utsida ”I love DIF”.

10:-

107 Biidekal 20:-
11 x 17 cm, utsida. Klubbdekalsats 
med ett större och fyra mindre 
DIF-emblem.

11 Bilstreamer
10 x 70 cm, insida. Stadshuset, 
Globen och Stadion. ”Djurgår’n é 
toppen”.

20:-

12 Bilstreamer
10 x 70 cm, insida. ”Djurgårdens 
Idrottsförening Stockholm”.

20:-

110 Bilstreamer
12 x 70 cm, utsida. ”Djurgår’n 
Mästarlaget”.

25:-

18 Brodyrmärke
45 mm. DIF-emblem.

15:-

19 Brodyrmärke
75 mm. DIF-emblem.

20:-

21 Brodyrmärke
80 mm. ”Djurgår'n Stockholms 
Stolthet”.

22:-

22 Cigarettändare 15:-
med DIF-emblem.

25 Djurgårdsflagga 125:-
90 x 70 cm. Ljusblå botten med 
DIF-emblem i lagerkrans i 
guldtryck.

31 Haklapp 35:-
Vit med röd bård. DIF-emblem. 
”Född Djurgårdare”.

32 Haklapp 35:-
Vit med blå bård. DIF-emblem. 
”Född Djurgårdare”.

109 Halsduk 95-
19 x 170 cm. Stickad i blått med 
gula och röda ränder samt med 
DIF-emblem. ”Djurgår’n Stock
holms Stolthet”.

35 Halskedja 35:-
DIF-emblem med tunn kedja.

140 Kapsylöppnare 20:-
Kombinerad kapsyl och burköpp
nare på nyckelring.

39 Kassett 15:-
med årets låtar.

40 Keps 65:-
Vit eller blå av baseball-typ. DIF- 
emblem.

48 Knappmärke ”TRIO”/per sats 15:-
Omkrets 30 mm. 3 st märken med 
DIF-emblem (gul, röd, blå) 
packade i platsficka.

120 Klubbnål 25:-
Souvenirnål med DIF-emblem.

53 Lagaffisch 15:-
Plansch med årets hockeylag.

119 Manschettknappar/per par 40:-
med DIF-sköld.

125 Minidress Hockey 45:-
Souvenirdräkt för upphängn i bil 
mm.

141 Minidress Fotboll 45:-
Souvenirdräkt för upphängn i bil 
mm.

131 Miniatyrvimpel 25:-
Gul med DIF-emblem.

56 Mössa 85:-
med stor tofs. Stickad i blått md 
två gula och en röd rand samt 
DIF-emblem.

67 Porslinsmugg 30:-
med DIF-emblem.

98 Nyckelring 20:-
med inplastat DIF-emblem.

108 Penna 8:-
Gul eller vit ”Djurgår’n é toppen”.

80 Slips 150:-
med invävt DIF-emblem.

78 Slipshållare 25:-
med emaljerat DIF-märke.

87 Svettband/per par 20:-
för handled 2 st, stickade i gult, 
rött och blått

85 Pannband 20:-
Stickat i gult, rött och blått.

86 Svettbandssats 35:-
1 pannband, 2 st handledsband, 
stickade i gult, rött och blått

116 T-shirts "Hockey-Team”:
2-4, 6-8, 10-12 år
S, M, L,XL 
XXL

85:-
89:-
94:-

91 Souvenirvimpel
15 x 27 cm. Vit med DIF-emblem.

25:-

111 Vimpel
”Hockey”, ”Alla SM-årtal”.

30:-

94 Ölsejdel 20:-
0,3  l med DIF-emblem.

Beställninstalong på nästa sida!


