
LJUSDALS-POSTEN · ONSDAG 16 DECEMBER 2009

18

SPÅNGA, STOCKHOLM
– Kan du inte fråga Pontus 
varför han gav mig ett mål?, 
ropar Björn Haglund med-
an han tar på sig skridsko-
skydden vid pausvilan. 

Djurgården leder med 3-
2 i matchen, där kvaliteten 
inte hela tiden är på topp i 
snålblåsten, men smällarna 
på plan duggar tätt. I mitten 
på halvleken har Björn gjort 
2–1 målet på sin gamle lag-
kamrat från ungdomsban-
dyn i Ljusdal, Pontus Björn-
ström.

– Jag var på väg åt andra 
hållet, försöker Pontus för-
klara.

Rivaliteten är påtaglig 

i Stockholmsbandyn, och 
stark även Ljusdalsgrab-
bar emellan. Att vika ner 
sig är inte aktuellt. Och 
visst hamnar ljusdalingar-
na i ”stormens öga” i an-
dra halvlek. Jonas Säfström 
är mest konstruktiv i He-
lenelund, och försöker nå 
sina lagkamrater med ge-
nomstickare. Lagkamraten 
längst bak, Pontus Björn-
ström, ilsknar till efter ett 
Djurgårdsmål och hamnar 
i gruff.

Hos djurgårdarna lirar To-
bias Haglund i backlinjen, 
och hindrar framgångs-
rikt anfallande bortaspe-

lare. Matchen står och vä-
ger, och vid ställningen 4–4 
med bara minuter kvar får 
speedkulan Jonas Idlund 
en ordentlig bentackling 
av en Helenelundförsvara-
re som får ett grovt match-
straff. Även Jonas får lämna 
banan efter smällen.

Men det blir inte oavgjort 
i matchen. I slutet avgör 
Djurgården med två mål till 
6–4.

– Bedrövligt, utvisning-
ar på rena kroppstackling-
ar. Då kan det ju lika gärna 
vara rött kort vid varenda 
liten tackling, säger Stefan 
Johansson, tränaren i He-
lenelund, besviket. 

Ja, just det. Det är han. 
Matchhjälten, femmåls-
skytten, när LBK vann sitt 
enda SM-guld 1975. Efter 
sjutton år i Norge blev det 
ett år i Uppsalalaget UNIK, 
och nu är han inne på sin 
andra säsong som tränare i 
Helenelund.

I hemmalagets omkläd-
ningsrum sitter en mycket 
gladare herre. Även han en 
Ljusdalsbo från början. 

Stefan Svensson flyttade 
till Västerås som nioåring. 
Där spelade sedermera han 
och bröderna Göran, Has-
se, Åke och Anders bandy 
i VSK. Bandy var dock inte 
det enda Stefan kunde.

– Jag lirade med Stefan 
Rehn och Teddy Shering-
ham i fotbollsallsvenskan i 
slutet på 1980-talet, berät-
tar Stefan.

Bandyn som spelare slu-
tade 51-årigen med så sent 
som i fjol.

– Det blev ett antal år, 

skrattar han.
Efter dusch och seger-

hurra linkar Jonas Idlund 
ut från omklädningsrum-
met.

– Bandykarriären är över 
nu, flinar Jonas, och ger inte 
sken av att skadan är alltför 
allvarlig.

– Nej, det blir väl vila i ett 
par veckor.

Jonas Säfström dyker, å 
sin tur, ut från förlorarnas 
näste:

– Men titta. Nu ska han 
gå runt och filma också...

En skämtsam jargong. 
Men visst är han lite besvi-
ken på riktigt efter att ha 
förlorat.

– Jag skäms faktiskt lite. 
Det är ju bedrövligt att lira 
i ettan och förlora.

Bröderna Haglund bor till-
sammans i Stockholm. I 
studenthusen vid Norrtull. 
Studier på universitetet för-
de dem till staden.

– Studierna är det allra 

viktigaste för oss. Därför 
satsade vi inte vidare med 
bandyn hemma i Ljusdal. 
Men det är en så förbaskat 
rolig sport att det inte går 
att lägga av, förklarar Björn 
Haglund.

– Och vi är ju djurgårda-
re båda två, så det känns ju 
bäst att spela i DIF, säger lil-
lebrorsan Tobias.

I avseendet rivalitet är det 
inte bara ljusdalingar emel-
lan. I division ett östra spe-
lar även AIK. Som i match-
programmet skrivs aik - 
med små bokstäver. Allt för 
att retas.

– Haha, en ytterst med-
veten ”felskrivning”, sä-
ger Björn Haglund, som ser 
fram emot jul och nyår.

– Vi möter ”Gnaget” både 
på annandag jul och nyårs-
afton. Det brukar vara ro-
ligt, med lite fans och så.
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Tobias Haglund, Jonas Säfström, Björn Haglund, Pontus Björnström och Jonas Idlund – fem ljusdalsgrabbar som nu lirar bandy i Stockholm. FOTO: RIKARD BÄCKMAN

Jonas Idlund spelar på mittfältet i Djurgårdens IF. Tränare som heter Stefan gånger två – Svensson och 
Johansson. Båda med ursprung i Ljusdal.

Gulklädde Pontus Björnström försöker förhindra djur-
gårdare i friläge.

På bandyns bakgård
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SPORT Leif
Sundell

Stockholmsderby i en ”gärdsgårdsserie”. Då är det 
Ljusdal överallt. På isen när Djurgården möter Helene-
lund återfinns en kvintett LBK-fostrade bandyspelare. 
På sidan av coachar två gånger Stefan – båda ursprung-
ligen från Ljusdal. Unisont för samtliga: Bandy är för 
roligt för att sluta med. 


