
	  
Solna	  den	  14	  februari	  2015	  
	  
Med	  anledning	  av	  fortsatta	  spekulationer	  och	  ”avslöjanden”	  i	  media.	  
	  
Aftonbladet	  publicerade	  den	  12	  februari	  en	  artikel	  där	  de	  förde	  fram	  sin	  ”sanning”	  om	  
den	  så	  kallade	  maktkamp	  som	  ”rasat”	  i	  AIK	  Ishockey.	  Vidare	  beskrev	  man	  hur	  de	  tidigare	  
”stridande”	  parterna	  nu	  rökt	  fredspipa…	  
Allt	  naturligtvis	  skrivet	  med	  hänvisning	  till	  en	  anonym	  uppgiftslämnare.	  Samma	  trams	  
som	  vanligt	  alltså.	  
Detta	  följdes	  upp	  av	  skisser	  från	  2011	  avseende	  en	  arena	  som	  ritats	  i	  Solna.	  Nu	  skall	  jag	  
berätta	  min	  version	  av	  läget.	  
	  
Fredspipan	  
	  
När	  Hans	  Hammarlund,	  Lars	  Ekholmer,	  Thomas	  Johansson	  och	  Georg	  Möller	  förstod	  att	  
man	  via	  den	  första	  läckan	  till	  ”Mr	  Madhawk”,	  inte	  lyckades	  slå	  in	  den	  önskade	  kilen	  
bland	  AIK:s	  fans	  efter	  tidigare	  avslöjanden	  om	  misskötsel	  av	  AIK	  och	  att	  AIK	  Ishockeys	  
styrelse	  redan	  hade	  en	  nödplan	  för	  det	  ekonomiska	  läge	  den	  tidigare	  styrelsen	  försatt	  
klubben	  i	  –	  var	  de	  tvungna	  att	  paketera	  om.	  
	  
Deras	  förhoppning	  var	  att	  sittande	  styrelse	  skulle	  vara	  lamslagna	  av	  skräck	  för	  
personligt	  ansvar	  i	  skuldsatta	  AIK	  Ishockey	  AB	  och	  kasta	  sig	  i	  armarna	  på	  den	  påstått	  
”enkla	  lösning”	  som	  vagt	  presenterats.	  Vi	  är	  alla	  glada	  att	  den	  bluffen	  inte	  gick	  hem	  och	  
ett	  stort	  tack	  riktas	  härmed	  till	  sittande	  styrelse.	  De	  visste	  om	  att	  behovet	  var	  fyra	  
miljoner	  kronor	  och	  hur	  de	  besitter	  den	  kunskapen	  kan	  man	  undra	  över,	  men	  som	  Ni	  vet	  
löste	  det	  sig	  med	  fyra	  miljoner	  ändå	  för	  AIK.	  Det	  sågs	  som	  ett	  bakslag	  för	  de	  som	  nu	  
fortsätter	  attackera	  klubben.	  
	  
Den	  här	  veckan	  har	  Thomas	  Johansson,	  i	  egenskap	  av	  ishockeyspelare	  i	  ”Hockeyforum”	  
(en	  sponsormodell	  där	  man	  för	  15.000	  kronor	  per	  säsong	  får	  träffas	  på	  måndagar	  kl	  
07:00	  på	  Ritorp	  och	  spela	  ishockey),	  meddelat	  de	  andra	  närvarande	  ”detaljer”	  ur	  den	  så	  
kallade	  ”TT-‐gruppens”	  planer.	  Detta	  följdes	  av	  läckor	  till	  Aftonbladets	  reportrar	  
Laul/Ros	  där	  läsarna	  nu	  skall	  få	  en	  bild	  av	  att	  fredspipa	  har	  rökts	  och	  att	  båda	  sidors	  
ytterligheter	  (Johansson	  och	  undertecknad),	  inte	  skall	  få	  någon	  framtida	  roll.	  
Att	  nämnda	  journalister	  skriver	  ännu	  en	  artikel	  om	  AIK	  Ishockey	  med	  hänvisning	  till	  
anonyma	  uppgiftslämnare	  –	  är	  i	  sig	  anmärkningsvärt.	  Att	  Aftonbladet	  genom	  sitt	  
agerande	  springer	  någons	  vägnar	  –	  reagerar	  de	  inte	  själva	  på	  det?	  
Artikeln	  följs	  upp	  av	  en	  ny	  (den	  13	  februari),	  där	  ett	  fyra	  år	  gammalt	  arenaspår	  säljs	  in	  
som	  nytt.	  
Hur	  hänger	  det	  ihop?	  
	  
Det	  är	  egentligen	  inte	  så	  svårt.	  Det	  finns	  fortsatta	  intressen	  att	  göra	  come-‐back	  bland	  de	  
personer	  som	  inte	  är	  kvar.	  Thomas	  Johansson	  och	  kanske	  även	  Erik	  Paulsson	  är	  
stressade	  för	  det	  lån	  som	  Paulsson	  ligger	  bakom,	  men	  som	  frontas	  av	  Johanssons	  bolag,	  
skall	  vara	  i	  fara	  när	  vidden	  av	  vanskötsel	  ej	  längre	  går	  att	  dölja.	  
	  



Hans	  Hammarlund	  hoppade	  av	  styrelsen	  när	  det	  blev	  uppenbart	  att	  hans	  handlingar	  
skulle	  granskas.	  Nu	  försöker	  han	  ”dränka	  klubben”	  i	  pengar	  så	  att	  den	  rapport	  som	  
Granskningsgruppen	  kommer	  att	  lämna,	  döljs	  av	  hans	  ”framgångar”	  med	  att	  få	  Torbjörn	  
Törnqvist	  till	  klubben.	  Sorry	  Hans,	  det	  kommer	  inte	  fungera.	  Jag	  har	  ännu	  inte	  visat	  hur	  
det	  tidigare	  år	  har	  skötts,	  men	  det	  finns	  ingenting	  som	  kan	  väga	  upp	  det	  som	  har	  skett.	  	  
Inga	  pengar	  i	  världen.	  
	  
De	  bevis	  av	  misär	  som	  på	  denna	  hemsida	  har	  visats	  och	  som	  kan	  komma	  att	  
kompletteras	  med	  elände	  ända	  tillbaka	  till	  vår	  senaste	  nystart,	  2004,	  borde	  trots	  allt	  få	  
gamla	  styrelser	  och	  personer	  i	  ledande	  ställning	  att	  fundera	  två	  gånger	  på	  att	  försöka	  sig	  
på	  en	  framtid	  i	  eller	  nära	  klubben.	  
	  
Lars	  Ekholmer	  har	  meddelat	  att	  han	  har	  ”avböjt	  Laul	  så	  gott	  han	  kunde”.	  Så	  kan	  man	  ju	  
också	  svara	  på	  en	  direkt	  fråga	  varför	  han	  utan	  att	  framträda	  diskuterar	  AIK	  Ishockey	  
med	  pressen.	  Ekholmer	  låtsas	  som	  att	  han	  har	  gett	  upp	  alla	  planer	  för	  ”sitt”	  framtida	  AIK,	  
men	  ”säkra	  källor”	  lämnar	  information	  om	  att	  det	  naturligtvis	  är	  ett	  spel	  för	  galleriet.	  
Ekholmer	  har	  till	  sin	  ordinarie	  verksamhet	  som	  ekonom	  –	  skaffat	  sig	  många	  kunder	  
genom	  alla	  de	  AIK:s	  sektioner	  där	  han	  de	  senaste	  10	  åren	  har	  varit	  verksam.	  Han	  är	  inte	  
kvar	  i	  innebandyn.	  I	  fotbollen	  förlorade	  han	  ”maktkampen”	  och	  fick	  kliva	  åt	  sidan.	  Lägg	  
till	  att	  hans	  drift	  av	  AIK	  Ishockey	  med	  Georg	  Möller	  i	  spetsen	  inte	  blev	  av	  –	  så	  förstår	  Ni	  
bitterheten	  han	  känner	  och	  uppvisar.	  
	  
Thomas	  Johansson,	  Hans	  Hammarlund	  och	  Lars	  Ekholmer	  är	  inte	  ensamma,	  men	  jag	  
låter	  det	  fortsatt	  handla	  om	  just	  dessa	  personer	  då	  de	  starkast	  försöker	  representera	  det	  
så	  kallade	  TT-‐spåret.	  
	  
En	  del	  av	  agendan	  är	  att	  föra	  ihop	  TT	  med	  Erik	  Paulsson/PEAB.	  	  
Om	  TT/EP/PEAB	  är	  insatta	  i	  hela	  planen	  är	  inte	  klarlagt.	  Klart	  är	  i	  alla	  fall	  att	  det	  handlar	  
om	  det	  jag	  har	  beskrivit	  ovan	  –	  att	  dupera	  AIK	  Ishockeys	  fans	  och	  aktieägare	  att	  förlåta	  
och	  att	  se	  mellan	  fingrarna	  för	  deras	  tidigare	  handlingar.	  Dessutom	  vill	  de	  bli	  ”hjältar”.	  
Det	  kommer	  de	  inte	  att	  få	  bli.	  
	  
TT	  har	  blivit	  ombedd	  att	  ta	  kontakt	  med	  AIK:s	  styrelse	  direkt.	  Det	  har	  fortfarande	  inte	  
skett.	  Det	  är	  naturligtvis	  direkt	  pinsamt	  att	  en	  person	  som	  TT	  skall	  behöva	  omge	  sig	  med	  
ovan	  nämnda	  personer	  och	  min	  absoluta	  tro	  är	  att	  det	  inte	  är	  hans	  avsikt.	  
Jag	  uppmanar	  alltså	  ännu	  en	  gång	  TT	  att	  direkt	  kontakta	  AIK:	  styrelse	  för	  att	  detta	  inte	  
skall	  bli	  en	  fars.	  Jag	  är	  övertygad	  om	  att	  det	  tar	  hans	  eventuella	  ambitioner	  framåt.	  Det	  är	  
inte	  till	  hans	  fördel	  att	  mörkermän	  springer	  runt	  på	  stan	  och	  låtsas	  känna	  honom.	  
	  
Till	  Erik	  Paulsson	  vill	  jag	  framföra	  att	  jag	  tycker	  att	  de	  vore	  begåvat	  att	  träda	  fram	  och	  
visa	  sina	  planer	  korrekt.	  Alla	  vet	  att	  Du	  vill	  bygga	  en	  arena	  och	  ingen	  har	  i	  princip	  något	  
emot	  att	  Du	  bygger	  den	  –	  så	  länge	  AIK	  gör	  en	  god	  affär	  och	  att	  det	  upphandlas	  korrekt.	  
Att	  smyga	  runt	  och	  försöka	  bygga	  med	  lyckosökarna	  Thomas	  Johansson	  eller	  Lars	  
Johansson	  (tidigare	  styrelseledamot)	  har	  ju	  visat	  sig	  fruktlöst.	  Du	  får	  helt	  enkelt	  välja	  
bättre	  lagkamrater	  och	  lära	  Dig	  att	  solodribblande	  i	  en	  lagsport	  är	  svårt.	  	  
	  



Förutom	  att	  ovan	  nämnda	  herrar	  Ekholmer,	  Johansson,	  Hammarlund	  och	  Möller	  (han	  
uppges	  ha	  ”hoppat”	  för	  andra	  gången	  på	  sex	  månader	  –	  gott	  virke	  i	  honom)	  uppmanas	  
sluta	  tramsa	  med	  AIK	  Hockey	  nu	  och	  för	  all	  framtid,	  kan	  de	  fortsätta	  med	  det	  de	  gör	  
bättre;	  
	  
-‐ Hans	  Hammarlund.	  Fortsätt	  eskortera	  Agneta	  Sjödin	  mellan	  ”bästa	  plats”	  och	  VIP-‐

hyllan.	  
-‐ Lars	  Ekholmer.	  Fortsätt	  med	  att	  arbeta	  med	  ekonomi	  på	  Ditt	  kontor.	  Nu	  när	  Du	  har	  

Jan	  Öqvist	  där	  måste	  framtiden	  se	  ljusare	  ut	  än	  någonsin.	  Gör	  ”allvar”	  av	  Ditt	  löfte	  att	  
lämna	  Ritorp.	  Fundera	  också	  över	  om	  Ditt	  engagemang	  i	  DSM	  är	  lämpligt.	  

-‐ Thomas	  Johansson.	  Det	  är	  ingen	  vits	  att	  Du	  springer	  runt	  och	  försöker	  komma	  
tillbaka	  i	  någon	  form.	  Du	  har	  ju	  uppvisat	  vad	  Ditt	  ledarskap	  medför.	  Ingen	  är	  sugen	  
på	  att	  prova	  det	  igen.	  Saknar	  Du	  helt	  självinsikt	  eller	  vad	  är	  problemet?	  Du	  bör	  också	  
se	  till	  att	  Du	  betalar	  avgiften	  för	  ”Hockeyforum”.	  Du	  är	  varken	  sponsor	  eller	  VD	  och	  
det	  är	  just	  snyltarna	  som	  måste	  lämna	  AIK	  nu.	  

	  

När	  de	  väl	  insett	  att	  detta	  slag	  är	  förlorat	  vet	  jag	  redan	  att	  nu	  att	  de	  kommer	  försöka	  
lägga	  skulden	  för	  att	  affären	  inte	  blivit	  av	  –	  på	  mig.	  Om	  hela	  caset	  är	  byggt	  på	  så	  lösa	  
boliner	  att	  minsta	  ifrågasättande	  riskerar	  affären,	  då	  får	  jag	  väl	  ta	  det.	  Jag	  förutsätter	  att	  
TT	  inte	  är	  livegen	  och	  att	  han	  via	  mer	  seriösa	  kontakter	  som	  t	  ex	  en	  advokat,	  kan	  ta	  en	  
förhandling	  med	  AIK.	  	  

För	  att	  vara	  tydlig	  kan	  jag	  meddela	  att	  det	  inte	  pågår	  några	  förhandlingar	  i	  dag.	  Hans	  
Hammarlund	  kommer	  däremot	  dagligen	  på	  nya	  tidpunkter	  då	  saker	  skall	  föras	  fram.	  Det	  
Hans	  Hammarlund	  inte	  har	  förstått	  är	  att	  AIK:s	  styrelse	  med	  stor	  munterhet	  noterar	  
dessa	  nya	  utfästelser,	  samt	  avsaknad	  av	  leverans…	  	  

Laul/Ros	  på	  Aftonbladet	  kan	  jag	  bara	  uppmana	  att	  kontakta	  AIK:s	  styrelse	  med	  den	  
direkta	  frågan:	  ”-‐	  Pågår	  det	  några	  förhandlingar?”	  På	  raka	  frågor	  kan	  man	  få	  raka	  svar…	  
Det	  vore	  väl	  tragiskt	  om	  den	  oberoende	  och	  förväntat	  objektiva	  kvällspressen	  vinklade	  
saker.	  

Det	  senaste	  rykte	  som	  nått	  mig	  är	  att	  ”TT-‐gänget”	  har	  engagerat	  en	  mediekonsult.	  Det	  är	  
klokt	  för	  det	  behöver	  Ni.	  

Anonyma,	  hemliga	  personer	  och	  grupper	  är	  inte	  AIK.	  Träd	  fram	  med	  det	  Ni	  vill	  såga	  och	  
gör	  det	  med	  rak	  rygg.	  Hur	  svårt	  kan	  det	  vara?	  

	  

Jonas	  Galotta	  

	  

	  


