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ANDERS ALMGREN
Född tre dagar efter julafton 1968, 186 cm
lång, 81 kg tung. Banktjänsteman som fos
trats i Djurgården. Målvakt.
Mannen som har det tvivelaktiga nöjet att ta
upp kampen om platsen mellan stolparna med
Joacim Sjöström.
-Puh, ja han är duktig, ”Jocce”, men jag skall
väl försöka i alla fall.
Anders och ”Jocce” har tränat tillsammans
med målvaktstränaren Björn Alkeby. Och
kommit fram till att Anders är... -mycket reak
tionssnabb och bra på närskott. Dålig på ...
nä, det skall vi inte avslöja ifall motståndarna
läser det här och Anders står.
En knäskada har hindrat Anders i uppladd
ningen, men ändå är han optimist för lagets
del:
-Jag tror vi klarar oss rätt precis. Vi har en
väldig massa bra ungdomar i truppen.

KENNETH BERGQVIST
Född den 2 september 1968. 189 cm lång, 75
kg tung. Utsättare. Uppflyttad i A-truppen i år.
Kenneth ser första året som ett utvecklingsår,
vill spela i A-laget, men räknar med B-laget:
-Det finns andra betydligt mer rutinerade spe
lare. Kenneth betraktar sig själv som realist,
och tror att Djurgården får svårt:
-Men vi skall definitivt kämpa om det.
Unge Kenneth är en bra huvudspelare - gjorde
nio mål i J-laget i fjol varav fem på nick - och
säker passare. Anser sig själv behöva lägga
på lite styrka i form av muskler.
-Har byggt 3-4 kilo, men behöver lite till.
Konkurrerar med Vito Knezevic, Steephan
Kullberg och Peter Lundberg om platsen i Alaget.

JONAS CLAESSON
Nyförvärv i år från Nyköpings BIS. Född den
29 juli 1967, väger 69 kilo, mäter 177 cm.
En bra närkampsspelare och i likhet med Vito
Knezevic en kämpe av första rang. Ger aldrig
slaget förlorat:
-Kämpaglöd har alltid varit min stil, säger han.
Det betyder att Jonas kan ta både med- och
motgångar och att valet Djurgården var själv
klart:
-Hammarby hade också ett anbud inne, lik
som Brommapojkarna. Men jag tror på det här
laget, det är unga, hungriga spelare, precis
som jag själv.
Och så tycker han, liksom alla andra spelare:
-Tommy Söderberg är en underbar tränare.
Jonas siktar på att ta en plats i laget. En efter
hängsen skada i knät har förstört en stor del
av försäsongen.
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PATRIK EKLÖF
Född den 1 maj 1969, urdjurgårdare på 75 kilo
och 175 centimeter. Studerar för att bli ingen
jör.
En kämpe och spelfördelare som blivit bättre
ju äldre han blivit.
-Jag fick en korsbandsskada som gjorde att
jag gick upp i vikt. Nu har jag tagit igen lite och
väger några kilo lättare.
Det är bra för snabbheten, där Patrik har en
del att hämta.
-Och se’n är jag ju ingen dribblingskonstnär,
precis. Däremot har jag en enorm revansch
känsla:
-Jag hoppas vi kan visa att det som hände
1986 var ett misstag, att vi verkligen kan bät
tre. Lagsammanhållningen är enorm, till stor
del beroende på tränaren. Det går vägen i år.
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JENS FJELLSTRÖM
Född den 10 oktober 1967, 73 kilo fördelat
över 180 cm. Nykomling i år, från Gimonäs
utanför Umeå. Arkitekt till yrket.
En utomordentlig tekniker, löpstark och med
fin speluppfattning. Jens skall, är det tänkt, bli
en prima förstärkning bredvid Stefan Rehn på
mittfältet.
-Det skall bli kul att spela allsvenskt, tycker
Jens som hade anbud också från Elfsborg,
Sundsvall och Åtvidaberg men som alltså val
de DIF.
-Jag jämförde noga, och se’n var det inget
snack. DIF är välorganiserat och har en härlig
kamratanda.
Några spådomar vill den allsvenske debutan
ten inte ge sig på:
-Spelar vi bra så går det vägen, nöjer han sig
med att säga.

13

14

STEVE GALLOWAY
Född den 13 februari 1963, 83 kilo, 185 cm.
Debutant i Djurgården, kommer från Teg i år.
Tidigare i Crystal Palace och Maidstone i Eng
land.
En extrem målskytt, spjutspets med snabbhet
och styrka. Gjorde 20-talet mål i Teg i fjol,
hoppas göra lika många (minst) i år.
-Jag trivdes bra i Teg, därför gick det också
bra. Och jag trivs mycket bra i Djurgården
också..., säger Steve på engelska. Han har
bara varit i Sverige sedan i fjol sommar.
Det ungdomliga lagets eventuella orutin be
kymrar honom inte:
-Finns det talang, går det bra, och går det bra
så är vi gamla nog, säger han filosofiskt.
Och om sig själv och allsvenskan:
-Ju högre upp jag spelar, desto bättre blir det.

THOMAS JOHANSSON
Född den 13 september 1966, 182 cm lång
och 74 kilo tung. Bokbihderiarbetare som kom
till DIF i år från Gimo.
En målskytt, gjorde 13 mål för Gimo på 17
matcher i fjol.
-Jag blev skadad sedan, i armbågen, så det
blev inga fler. Skall försöka ta skadan igen i
år istället.
Har målsättningen att laget skall hänga kvar i
allsvenskan och tror också på det eftersom
också IFK Norrköping var ute efter honom.
-Som det är nu i Djurgården kan det bara inte
vara bättre. Ett härligt gäng, bra ledare. Det
är klart att man måste tro på det här gänget.
Bara det går vägen i år så ...
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medverkade i samtliga 10 vårm atch e rna. Trots att Arne Larsson
spelade 12 matcher på hösten blev han utan guldmedalj.
Djurgårdens styrelse bestämde att Othberg, som fortfarande
tillhörde klubben, skulle medaljeras.
Lyskraftig nattiné: Den 26 augusti 1959 var det elljuspremiär för
allsvensk fotboll. Första paret ut var Djurgården och AIK på
Fotbollsladion. Men e l-installationen tog tid, varför matchen
inte kom i gång förrän 20.30 — den senaste avsparken hittills i
allsvenskan. Hur del gick? Djurgården vann med 4 -2 sedan
AIK haft ledningen med 2 —0.
Guldskyttar: Fyra spelare har varit direkt inblandade i Djurgår 
dens fyra guldmedaljer. 1955 säkrade Djurgå r' n definitivt guldet
genom all vinna över GAIS på Råsunda med 2 —0 den 5 juni.
Båda målen sköts av reserven på centern, Bosse Finnhammar.
Både "Jom pa ” Eriksson och Hans ”Tjalle ” Mild gick skadade.

-

Allsvenskt guld: 1955, 1959, 1964 och 1966.
Guldgosse: Gösta ” Knivst a" Sandberg.
Den ende spelaren som var med i laget samtliga fyra guldår.
Skyttekungar. Hans J e ppsson 1951, 17 mål, Leif Skiöld 1962, 21
mål och Tommy Berggren 1978, 19 mål.
Osisgubbe: John ”Jompa" Eriksson, center i 1955 års guldlag,
ledde säsongen 1954/55 länge skytteligan. Men så skadades han.
Och fick i gips åse hur AIK:s Kurre Hamrin gick om honom i
slutspurten. Hamrin vann på 23 fullträffar. ”Jom pa ” stannade på
19 mål.
Utan medalj: Guldåret 1954/55 — på den tiden spelade man
fortfarande höst/vår
var Arne Larsson högerhalv hela
höstsäsongen. Men till våren försvann Arne till Holmsund i
division II. In i Djurgårdslaget ryckte då Rune Othberg, som

-

1

-

-

1

Slutspelat: Den 8 maj 1955

i den olycksaliga 0-6-m atchcn mot
Helsingborg svarade Helsingborgs snabbe högerytter Kalle
Eriksson för hela fyra mål. Vänsterback i Djurgår'n var Ingvar
"Mysing" Pettersson. Det blev hans sista insats i DIF:s A-lag.
Claes C Bengtsson

(1951-1961).

1

till 1-1.
Publikrekord: 48 894 mot IFK Göteborg på Fotbolls t adion den
1 oktober 1959.
Största segrar: 8-1 mot Hammarby div I den 2 september 1972
och 7 —0 mot Landskrona i div I den 17 september 1978.
Största förlust: 1 11 mot IFK Norrköping i div I den 14 oktober
1945.
Flest landskamper för DIF: Gösta "Knivs t a ” Sandberg 52

1

1959 spelade Djurgår ’n och IFK Göteborg en direkt avgörande
guldmatch den 11 oktober på Råsunda. Oavgjort räckte för DIF.
Och de t blev 1
sedan Birger ” Birre ” Eklund givit si tt lag
ledningen på straff redan efter 4 minuter.
1964 samma sak. Djurgården behövde vinna över Göteborg i
slutmatchen med tre måls övervikt. Den saken fixades i matchens
sista spark - på straff — av Bernt Hugo Andersson, 4 -1 .
1966 spelade Djurgår'n och Norrköping en direkt avgörande
guldfinal på Råsunda. DIF vann med 3 0. Det förlösande 1 -0
målet sköt Sven Lindman på en skruvad frispark två minuter före
paus. Efter paus helte Djurgår'ns målgörare Kay Wieståhl och
Peder Persson.
Snöpligast: Den maj 1959 möttes Djurgår ’n och Helsingborg
på Stockholms Stadion. DIF ledde länge med 1 -0 , men i
matchens sista spark (!) kvitterade Helsingborgs Sven Pettersson

genom tiderna”

” DIF-kuriosa
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VITO KNEZEVIC
Född den 25 januari 1956. Väger 70 kilo, mä
ter 179 cm. Kom från Norrby i Borås 1977,
spelar nu sin 12:e säsong i DIF. Försäljare.
Lagets ”altmeister”, rutinerad, tuff spelare och
en klippa att lita till i utsatta lägen. Vito gjorde
en mycket stark säsong i fjol, var inblandad i
flera situationer som han redde ut med glans
och därmed säkrade poäng åt Djurgården.
-I år har vi verkligen en annorlunda trupp,
mycket ung och entusiastisk. Jag tror vi kan
spela mycket på vilja, verkligen visa att Djur
gården är ett allsvenskt lag.
Vito var med sist det begav sig:
-Det var alldeles för högt uppskruvade för
väntningar, nu får vi slå ur underläge. Jag tror
det är bättre.

STEPHAN KULLBERG
Född den 1 oktober 1959, 180 cm lång, 74 kg.
Banktjänsteman som kom till Djurgår’n från
IFK Göteborg för två år sedan. Fotbollsfostrad
i Mönsterås.
En av Djurgårdens mest rutinerade spelare
med drygt 200 allsvenska matcher i Åtvida
berg, IFK Göteborg och Djurgår’n.
En klok och rutinerad försvarsklippa, som all
tid är försiktig i både spel och uttalanden:
-Nu gäller det att få klubben på fötter, och det
gör vi bäst genom att hänga kvar i allsvens
kan. Vi skall försöka följa hockeyns exempel.
Stephan, själv 29 år, känner sig lite sliten
ibland - ”åldern, ni vet” - men sätter tilltro till
alla ungdomar i laget.
-Och till tränaren. Tommy är fantastisk. Alla
gillar honom.
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PETER LUNDBERG
Såg ljuset den 25 mars 1968, väger numera
83 kilo på 187 cm. Lumpade bort inledningen
av säsongen. Från Brommapojkarna 1984.
Inledde säsongen, förutom med det handi
kapp som soldathärvande innebär, med en
ovanlig skada:
-Jag bröt näsan i en träningsmatch. En arm
båge, och så pang. Det är klart att det
hämmade.
En bra om än rätt långsam huvudspelare. På
drivare, ger aldrig upp hur illa läget än är.
Kämpar med Vito Knezevic och Stephan Kull
berg om en plats i laget.
-Svårt, men inte omöjligt. Det måste jag ju tro
på.
Tycker det är imponerande att komma upp i
allsvenskan med ett så ungt lag:
-Men det är så härligt go över gänget, så det
skall nog gå vägen.

ÖSTRA STATION
Grundad 1935

När DIF spelar hemmamatcher - Specialpris mellan 16.00 - 22.00

Vällagad husmanskost
Smörgåsar
Lunch och Middag
Kaffe - Öl - Vin
á la carte
Humana priser
Öppet alla dagar kl 8 - 22 Tel. 08-31 6014
T-banestation Tekniska Högskolan
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LARS LUNDBORG
Född den 28 september 1963. Studerande
och 182 cm lång, 80 kg tung. Åter till Djurgår
den i år, från Tyresö FF.
Lars Lundborg är övergången som retade
gallfeber på självaste idrottsministern (och Ty
resöbasen) Ulf Lönnkvist. Varför - Lasse själv
vill ju spela i Djurgår’n.
-Bara jag kan ta en plats i laget. Jag skall
kämpa för det i alla fall.
Lasse är snabb, en bra huvudspelare men
skulle kunna bli bättre i passningsliret och i
tekniken.
Dessutom är han optimist:
-Visst går det bra. Laget är ungt och hungrigt.
Jag tror vi klarar att hänga kvar, men är samti
digt medveten om att skillnaden mellan medoch motgång är liten.

VÄLKOMMEN TILL

FISKARTORPETS
MOTIONSCENTRAL
Lill-Jans skogen, en oas i sta’n!
Dam- och Herravdelning med bastu
Styrketräningslokal • Solarium. Best.-tel 10 15 59
Ute-pool ”Öppen året runt” • El-ljusspår, i fin natur

Gratis parkeringsplatser • Buss 62 till Fiskartorpet

Tel 10 15 59

Tel 10 15 59

VÄLKOMMEN!
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GLENN MYRTHIL
Född den 2 augusti 1964,180 cm lång, vikt 75
kilo. Till Djurgården från Bromstens IK 1984.
Servicetekniker i det civila.
Målskytt, alltid farlig framför mål, springer på
det mesta. Det blev tolv mål i fjol. Och i år?
-I år siktar jag in mig på att ta en plats i laget.
Tycker enbart att det är stimulerande att käm
pa om platserna i laget med nya spelare.
Finns inte den kampen blir laget aldrig bättre,
filosoferar Glenn - och har naturligtvis helt
rätt.
Sätter i likhet med de flesta övriga målsätt
ningen lågt:
-Att hänga kvar. Jag har inga förväntningar
varken på oss eller andra. Trodde vi skulle
klara oss bättre 1986. Så nu vet jag hur det
fungerar. Att ingen tar något för givet är bara
en styrka för oss.
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ALLSVENSKA UNGDOMSSERIEN
Fre 29 april
Fre 6 maj
Mån23maj
Ons 1 juni
Lör 18 juni
Ons 22 juni
Fre 12aug.
Fre 26aug.
Fre 9 sept.
Fre 23 sept.
Sön 16okt.

DIF-Enköping
DIF - Vasalund
DIF-Brage
DIF-Tyresö
DIF - Eskilstuna
DIF - IFK Västerås
DIF-Hammarby
DIF-AIK
DIF - Västerås SK
DIF - Brommapojkarna
DIF-Gefle

Hjorthagen19.00
Hjorthagen19.00
Hjorthagen14.00
Hjorthagen19.00
Hjorthagen15.00
Hjorthagen 19.00
Hjorthagen19.00
Hjorthagen19.00
Hjorthagen 19.00
Hjorthagen 19.00
Hjorthagen13.00

DIV. 1 NORRA DAMER
Sön
Lör
Fre
Lör
Lör
Sön
Lör
Lör
Lör
Lör
Sön

24 april
7 maj
20 maj
4 juni
18juni
31 juli
6aug.
20aug.
3 sept.
17 sept.
2okt.

DIF-Piteå
DIF - Sundsvall
DIF-Hanviken
DIF-AIK
DIF-Alvik
DIF - Huge
DIF-Rönninge
DIF - Surahammar
DIF-Sidensjö
DIF-Bälinge
DIF - Härnösand

Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 19.00
Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 13.00
Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 13.00
Hjorthagen 14.00
Hjorthagen 14.00

PETER MÖRK
Född 27 januari 1969, 170 cm kort, 68 kilo.
Studerande. Andra året i A-truppen.
”Djurgårdens framtid är Mörk” vitsade en
stockholmstidning sedan unge Peter snurrat
upp motståndarna i en fjolårsmatch. Ett jätte
löfte som, tror experterna, kan bli hur bra som
helst.
-Nja, jag hoppas kunna ta en plats i laget åt
minstone.
Peter är liten till växten, men ingen vekling:
-Nejdå, jag har blivit tuffare efter säsongen i
ettan, vågar mer och kan hålla i bollen. Men
det är klart att jag har respekt för lag som
Malmö FF och Blåvitt.
Och inte särskilt bra på huvudet:
-Jag ligger ju tio cm efter redan i upphoppet,
så att säga.
Peter tror dock att laget räcker till. Det blir all
svenskan nästa år också.
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LEIF NILSSON
född 7 oktober 1963, 185 cm, 75 kilo. Moder
klubb: Hudiksvalls ABK. Gör femte säsongen
i Djurgården. Banktjänsteman.
Leif Nilsson gjorde en genomgående mycket
bra säsong i fjol, spelade stabilt och starkt.
Antecknar sig sällan i målprotokollet, men i
fjol small det en gång - men en viktig:
-Ja, det var kul att få sätta det målet. Det be
tydde ju rätt mycket.
”Målet”, det var 1-0 i seriefinalen mot Eskilstu
na. Efter den segern var det liksom klart att
Djurgår’n skulle gå upp i allsvenskan.
Och nu?
-Vill inte säga för mycket. Men vi var för opti
mistiska förra gången vi var uppe. Nu riktar vi
in oss på att hänga kvar.
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KRISTER NORDIN
Född den 25 februari 1968, 185 cm lång, 80
kg tung. Gör lumpen. Andra säsongen i Djur
gård, kom från Råsunda 1980. Fostrad i IFK
Bergshamra.
Förra året riktade Krister Nordin in sig på att
se och lära. Men mot slutet av säsongen
fanns det plats även för honom. Det blev någ
ra minnesvärda matcher, med bl a kanonmål
mot Eskilstuna.
Den här gången kan Krister, som är begåvad
med ett underbart tillslag, vara lite mer säker
på att få spela.
-Jag behöver bli lite snabbare och skaffa mig
bättre bollkontroll, anser han om sig själv.
Men skottet är det som sagt inget fel på. Kris
ter kan vandra omkring på mittfältet till synes
på promenad med bollen, och sedan från ing
enstans explodera i ett kanonhårt skott.
Bäva månde motståndarmålvakterna.

KJETIL OSVOLD
Född den 5 juni 1961. Ny i år från Nottingham
Forest.
Som namnet avslöjar är Kjetil dock norrman
och inte engelsman.
Kjetil spelade i Norge i Lilleström och har gjort
24 landskamper för sitt hemland. I dem har
har varit så lyckad att Nottingham fick upp
ögonen för honom. Dock har Kjetil mestadels
uppträtt i B-laget där.
-Som spelare vill man ju spela i ett A-lag där
det är allvar, säger Kjetil och när Djurgården
hörde av sig blev jag omedelbart intresserad.
Jag anslöt till träningslägret på Sicilien och
tycker att laget är väldigt lovande och intres
sant.
-Tror därför att denna säsong skall bli givande
för mig och laget.
-Placering kan jag ej gissa då jag ej sett de
andra lagen. Vet dock att vi har ett bra lag och
kommer att bli svårslagna.
Kjetils styrka är känslan i vänsterfoten och
förmågan att vända spelet snabbt och precist.
31

Vårförening säger
TACK
till årets alla sponsorer
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Tommys krönika

Tillbaka igen!
Nu gör vi ett nytt försök i allsvensk
an. Senast vi var uppe gick det ju
inte alls. Självklart hoppas vi att det
går bättre nu.
Det är oerhört roligt att vara tillbaka i högsta
fotbollssocieteten. Jag känner att Djurgår
den hör hemma här, att vi kan vara med och
bjuda upp till jämna matcher trots att våra
motståndare ibland kan ställa upp betydligt
mer namnkunniga spelare än vi.
Vi ställer inte heller vår målsättning allt
för högt. Vi skall kämpa om en plats i allsven
skan även nästa år. Det får räcka som mål
sättning.

Unga spelare
Vi kommer till spel med ett mycket ungt lag,
allsvenskans i särklass yngsta. Medelåldern
ligger lite över 21 år. Det innebär att vi får
leva högt på den ungdomliga entusiasmen
och äregirigheten, och att det är fullt möjligt,
tycker jag att vi bevisat i de elvaträningsmat
cherna.
Viss har vi bjudit på ömsom vin, ömsom
vatten, men helhetsintrycket är positivt.
Våra unga spelare är inga tillbakadragna
och blyga duvungar i den allsvenska dan
sen, utan spelare som vill framåt och uppåt.
Jag är säker på att de inte kommer att göra
publiken här på Stadion besviken.

Veteranerna
Bakom de många nya ungdomarna finns ett
mer rutinerat garde. Låt mig ägna några
rader åt några av dem. Glenn Myrthil har gått
en ny vår till mötes, han var t ex fullkomligt
glänsande i träningsmatcherna på Sicilien.

Vi spelade två matcher, vann med 5-0 och
spelade 1-1. Glenn gjorde fyra av målen.
Starkt.
En annan Glenn, med efternamnet
Schiller, spelar bättre än på länge. Glenn har
varit skadefri för första gången på fyra år,
och då blir det resultat hos en spelare med
den kapaciteten.
Stephan Kullberg, med över 200 all
svenska matcher, en av de mest rutinerade
spelarna i hela serien, är en säker backklip
pa som vi kommer att ha mycket nytta av,
också som lagkapten.
Stefan Rehn har blivit landslagsman ”på
riktigt”. I påskhelgen såg ni denne bolltrolla
re i TV mot Västtyskland och Sovjet. Ni
förstår själva att Stefan är en tillgång i laget.
Jag skulle kunna nämnafler namn, men
utrymmet räcker inte.

Startskott
Vi har inte särskilt studerat våra motstånda
re, men ändå inte lämnat dem alldeles vind
förvåg. Ledartrion (Göran Aral, Benny Pers
son och jag) har lagt upp ett observationsschema.
Vi studerar hur motståndarlagen spelar i
anfall, på fasta situationer, om de spelar i
återkommande mönster, med offsidefällor
m m.
Om vår kartläggning gör nytta vet vi inte.
Men vi får se.

Nu skall vi
spela om det!
33

34

Spelarstatistik
Pä den här sidan kommer, I varje programblad, att
presenteras en lättläst uppställning över de enskil
da spelarnas insatser och placeringar i Djurgår
dens matcher.

Tabellen kommer att ge besked om matchdatum, hem
ma respektive borta, motståndare, resultat, publik samt
målgörare och den plats i laget den enskilde spelaren
spelade på samt varningar, utvisningar m m.
Tabellen börjar publiceras från och med nästa program
blad, alltså till matchen mot Hammarby den 1 maj.
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Huvudsponsor för
Djurgårdens fotboll

Stapeldiagram
På den här sidan kommer Djurgårdens matchprogram
att fortsättningsvis publicera hemma - och bortafakta
om de allsvenska lagen.

Presentationen görs i en lättläst diagramform, som gör
att du direkt kan se vilket lag som är starkast hemma
respektive borta.
Presentationen inleds, av förklarliga skäl, i nästa num
mer.

Dagens motståndare
Djurgården - Västra Frölunda på söndag den 10 april i

ALLSVENSK
PREMIÄR
PÅ STADION!
Som första lag denna säsong
gästar Västra Frölunda Stockholms
Stadion. I fjol klarade laget det man
föresatt sig, nämligen nytt kontrakt,
och visade stundtals prov på riktigt
bra spel.
Det var främst under vårkanten som laget
var en frisk fläkt i Allsvenskan, för under
hösten gick det betydligt trögare. Men det
var aldrig någon större fara för nedflyttning
och laget grejade en sjundeplats.
Inför den här säsongen har dock träna
ren Bengt Kristensson fått vidkännas en hel
del viktiga förluster. Rutinerade försvararen
Ruben Svensson varvar ner i Göteborgs FF,
mittfältsmotorn Samir Bakaou återfinns nu
mera i GAIS och lagets bästa målskytt i fjol
(6 mål) Raimo Käkelä har gått till lokalkonk
urrenten Örgryte.
Dessa tunga förluster har laget ersatt
främst genom spelare från de lägre divisio38

nerna. Ett undantag finns dock: Försvararen
Peter Uhlbäck har flyttat ner från Hammar
by. En rejäl förstärkning!

Nytt anfallspar
Men också en spelare som fanns med redan
i fjol finns det anledning att titta lite extra på.
19-årige anfallaren Kaj Eskelinen gjorde i
fjol fem mål och spås genomgående en bra
framtid. Nu kommer han förmodligen att
bilda anfallspar med nyförvärvet från Luleå,
Per-Erik Johansson. Ett intressant men

oprövat anfall. Något att bita i för Vito Kneze
vic och Stephan Kullberg?
Laget har förberett sig med ett antal
träningsmatcher med blandade resultat,
samt ett träningsläger i utlandet, så det blir
ett laddat lag som kommer till säsongsstart.
Västra Frölunda har faktiskt fortfarande
chansen att spela i Cup-vinnarcupen i höst.
Den 5 maj möter man nämligen IFK Norrkö
ping i kvartsfinal i Scandiacupen. Men först
måste alltså ett antal seriematcher avver
kas.

Välkomna!
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Dagens allsvenska hemmamatch 10 april 1988

Djurgårdens IF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Joakim Sjöström
Glenn Schiller
Stephan Kullberg
Vito Knezevic
Leif Nilsson
Krister Nordin
Stefan Rehn
Kjetil Osvold
Jens Fjellström
Steve Galloway
Glenn Myrthil
Peter Mörk
Thomas Johansson
Peter Skoogh

Västra Frölunda IF
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Magnus Olsson
Benno Lindblom
Peter Ulbäck
Mats Hernstig
Eddy Örneholt
Pär Dahlman
Martin Carlsson
Peter Friberg
Mikael Robertsson
Joakim Nåfors
Kaj Eskilinen
Yngve Johansson
Gabriel Johansson
Peter Claesson

GAIS - Hammarby

...........

GIF Sundsvall - Östers IF

...........

Malmö IF - Örgryte IS

...........
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Dagens
domare
Håkan Lundgren, 41 år,
från Umeå i Västerbotten.
Till vardags byrådirektör
i skatteförvaltningen.
Håkan Lundgren är med sina hittills 10 all
svenska domarsäsonger en av landets allra
mest rutinerade domare. Han har varit FIFA-
domare i fyra år, dömde senast EM-kvalet
mellan Norge och Island.
Han dömde Djurgården i den allsvenska
premiären även 1986, då mot Kalmar FF.
Djurgården vann med 2-1.
På linjerna går Per-Olof Ståhl från Norr
köping och Sten Johansson, Finspång.
-Två mycket bra grabbar, anser Håkan
Lundgren.
-Vi dömer bra ihop.
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Dagens Djurgårdare
Djurgårdsprofilen Stefan Rehn:

Nu gäller det
Djurgår'n och fortsatt
allsvenskt kontrakt!
-Visst drömmer jag om att någon
gång bli proffs. Men det absolut vik
tigaste för mig är att spela så bra med
de andra i laget att Djurgården behål
ler sin plats i allsvenskan. För det är
där vi hör hemma.
Det här säger dagens djurgårdsprofil, Ste
fan Rehn, 21 år och mittfältsstjärna i Djur
gården och en av svensk fotbolls mest lo
vande spelare.
-Men jag är bara en elftedel av laget. För
att vi ska klara kvar DIF i allsvenskan krävs
det att alla tar sitt ansvar.
Stefan Rehn är urdjurgårdare, trots att
han var på glid bort från klubben i höstas, är
Djurgården ”laget i hans hjärta”.
-Jag kom med sommaren 1979 - då var
jag 12 år. Jag hade tidigare spelat i Sundby
berg. Men efter ett Barnens Ö-läger bestäm
de jag mig för att spela i Djurgården. Och
sedan dess har jag varit Djurgården trogen.
Stefan debuterade i DIF:s A-trupp i div 2
(eller div 1, som det numera heter) 1984 -17
år gammal! Han gjorde succé direkt!
Allt sedan dess har han varit en av de
tongivande spelarna - inte bara på mittfältet
- utan även totalt sett. Årets säsong blir
Stefans femte raka i A-truppen.
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Bra stämning
-Vi har en oerhört bra stämning i truppen.
De nya spelare som tillkommit har verkligen
kommit bra in i laget. Spelare som Jens Fjell
ström, Steve Galloway och Thomas Jo
hansson kan säkert bli något alldeles extra.
De har oerhört mycket att ge.
-Sedan känns det naturligtvis skönt att
Kjetil Osvold blev klar för Djurgården. Han
kommer att tillföra laget mycket rutin och
kunskap.

-Får vi en bra start och därmed igång
vårt tekniska och offensiva spel, kan den här
säsongen verkligen bli rolig för alla djur
gårdssupporters, säger Stefan.
Fjolåret handlade rätt mycket om eko
nomi. Hur påverkade detta Er?

-Vi spelare gjorde vårt jobb på planen
och ledarna gjorde sitt vid sidan. Både vi och

dom grejade sina respektive arbetsuppgif
ter. Visserligen var det tufft många gånger.
Men det skapades en oerhört fin anda och
sammanhållning i föreningen i och med de
svåra månaderna.

I vintras debuterade Du i Olle Nordins
A-landslag. Hur kommer det att påverka
Dig?

-Positivt, hoppas jag! Jag ser det som
oerhört stimulerande att få spela med i

Som hockeylaget
-Vi fotbollskillar kan mycket väl jämföras
med DIF:s hockeylag, som så suveränt vann
grundserien. Håkan Södergren och jag
snackade om dettaför en tid sedan. Hockey
laget, som hade många unga lovande killar,
fick en bra start och därmed själförtroende.
Av det kom framgångarna.
-Vi har många unga och lovande spela
re, så jag hoppas att även vi får en bra start
på säsongen, säger Stefan.
Vid sidan om fotbollen försöker Stefan
hinna med andra saker.
“På vintern blir det en hel del bandy och
innebandy. Sedan försöker jag få tid över till
att träffa mina kompisar. Men under säsong
en är det nästan enbart tid för fotbollen.

landslaget. Det var en verklig upplevelse att
få vara med både på Kanarieöarna och i se
gerturneringen i Väst-Berlin. Men landsla
get kommer dock inte i första hand i år. Nu
gäller det Djurgården och fortsatt allsvenskt
kontrakt!

Svensk fotbolls
största talang!
Du har utnämnts till
”svensk fotbolls stör
sta talang” osv. Hur
känner Du Dig inför
dessa omdömen? Blir
det en extra press på
Dig?

-Nej, jag är bara en av 11
spelare på plan.
-Jag försöker göra
vad jag kan för att det ska
gå så bra som möjligt för
laget. Men jag ser mig de
finitivt inte som mera be
tydelsefull än någon an
nan i laget, säger dagens
Djurgårdsprofil:

Stefan Rehn!
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Ungdomsfotbollen 1988
Hemvist för vår ungdomsverksamhet är Hjortha
gens IP. Där spelar damlaget, u-laget och juniorla
get sina hemmamatcher och där ligger kansli och
möteslokaler.
För närvarande är det ca 600 pojkar och flickor
som lirar boll i våra färger.
Djurgårdens filosofi om hur ungdomsverksamhet i fotboll skall
bedrivas har legat fast sedan satsningen började 1969. Vi har
slagit fast att alla som är under 15 år och vill spela hos oss skall
få göra det.
Hur rimmar det med den andra målsättningen som ju är att
få fram spelare till vårt representationslag?
Jo, det stämmer överens, tycker vi. Vitror nämligen inte att
så kallad ”elitsatsning” på barn skapar några elitspelare. Det
viktiga är att man i unga år har kul tillsammans under organi
serade former och lekerfram ett intresse. När man sedan blivit
14-15 år är det dags att höja upp träningsdosen om man vill
satsa den tid som behövs för att bli en elitspelare.
Det vill inte alla och ytterst få har dessutom förutsättning
arna.

Med från början
Spelare som fostrats i ungdomssektionen och är med i dagens
A-trupp är följande:
Joakim Sjöström, Patrik Eklöf, Peter Lundberg, Anders
Almgren, Kenneth Bergkvist, Lars Lundborg, Peter Mörk,
Krister Nordin och Stefan Rehn.
Ett unikt stort antal egna produkter i laget.
Endast dagens motståndare Västra Frölunda kan tävla
med oss i det avseendet i allsvenskan.
Kom gärna upp och titta på våra matcher på Hjorthagens
sköna idrottsplats. Spelprogram hittar du på annan sida i pro
grammet.
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Spelprogram och resultat
Omgång 1

Omgång 6

Omgång 11

Söndag 10 april
GAIS - Hammarby IF
GIF Sundsvall - Östers IF
Djurgårdens IF - V Frölunda
Malmö FF - Örgryte IS
Måndag 11 april
AIK - IFK Norrköping
IFK Göteborg - IK Brage

Söndag 15 maj
Östers IF - IFK Göteborg
Djurgårdens IF - GAIS
V Frölunda IF - Malmö FF
Måndag 16 maj
IFK Norrköping - IK Brage
Hammarby IF - AIK
Örgryte IS - DIF Sundsvall

Söndag 19 juni
GAIS - GIF Sundsvall
Östers IF - V Frölunda IF
IK Brage - Örgryte IS
Djurgårdens IF - IFK Göteborg
Malmö FF-AIK

Omgång 2

Omgång 7

Söndag 17 april
IK Brage - AIK
Östers IF - GAIS
V Frölunda IF - IFK Göteborg
Måndag 18 april
Norrköping - GIF Sundsvall
Hammarby IF - Malmö FF
Örgryte IS - Djurgårdens IF

Onsdag 18 maj
GAIS-IFK Göteborg
Torsdag 19 maj
GIF Sundsvall - AIK
Hammarby IF - V Frölunda IF
Örgryte IS - Östers IF
Djurgårdens - IFK Norrköping
Malmö FF - IK Brage

Omgång 3

Omgång 8

Söndag 24 april
IFK Göteborg - GIF Sundsvall
IK Brage - GAIS
IFK Norrköping - Malmö FF
Östers IF - Djurgårdens IF
Hammarby IF - Örgryte IS
V Frölunda IF - AIK

Söndag 29 ma]
AIK - GAIS
IFK Göteborg - Malmö FF
IK Brage - Djurgårdens IF
IFK Norrköping - Örgryte IS
Östers IF - Hammarby IF
V Frölunda IF - GIF Sundsvall

Omgång 4
Söndag 1 maj
GAIS - IFK Norrköping
GIF Sundsvall - IK Brage
Djurgårdens IF - Hammarby
Malmö FF - Östers IF
Måndag 2 maj
AIK - IFK Göteborg
Örgryte IS - V Frölunda IF

Omgång 5
Söndag 8 maj
GAIS - Örgryte IS
GIF Sundsvall - Hammarby IF
IK Brage - V Frölunda IF
Malmö FF - Djurgårdens IF
Måndag 9 maj
AIK - Östers IF
IFK Göteborg - Norrköping
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Omgång 9
Söndag 5 juni
GAIS - V Frölunda IF
GIF Sundsvall - Malmö FF
IK Brage - Hammarby IF
Måndag 6 juni
AIK - Djurgårdens IF
IFK Göteborg - Örgryte IS
IFK Norrköping - Östers IF

Omgång 10
Söndag 12 juni
Östers IF - IK Brage
Djurgårdens IF - Sundsvall
Malmö FF - GAIS
V Frölunda - IFK Norrköping
Måndag 13 juni
Hammarby IF - IFK Göteborg
Örgryte IS - AIK

Måndag 20 juni
Hammarby - IFK Norrköping

Omgång 12
Torsdag 16 juni
AIK-Malmö FF
IFK Göteborg - Djurgårdens IF
IFK Norrköping - Hammarby
V Frölunda IF - Östers IF
Söndag 3 juli
GIF Sundsvall - GAIS
Örgryte IS - IK Brage

Omgång 13
Söndag 17 juli
Hammarby IF - GAIS
V Frölunda - Djurgårdens IF
Onsdag 20 juli
IK Brage - IFK Göteborg
IFK Norrköping - AIK
Östers IF - GIF Sundsvall
Örgryte IS - Malmö FF

Omgång 14
Söndag 24 juli
GAIS - Östers IF
GIF Sundsvall - Norrköping
Djurgårdens IF - Örgryte IS
Malmö FF - Hammarby
Måndag 25 juli
AIK-IK Brage
IFK Göteborg - V Frölunda IF

STEFAN REHN
Född den 22 september 1966, 72 kilo fördela
de över 178 cm. Kom från Sundbyberg i slutet
av 70-talet. För femte säsongen i A-truppen.
Målare.
Presentation egentligen överflödig. Stefan
Rehn har de senaste åren utvecklats till
svensk fotbolls ”Golden Boy”. Mycket skall till
för att hindra Rehn att ta en landslagsplats i
år, massmedias gunstling. Intern skyttekung
(15) i fjol. Föremål för italienska proffsrykten.
Men inte det minsta kaxig:
-Nej då, jag ser mig som en del i laget. Vet att
jag har både förtjänster och brister, som alla
andra.
Mittfältaren Rehn tror att entusiasmen och
”hungern” hos årets Djurgårdslag kan ersätta
rutinen hos tidigare upplagor.
Uppvaktades flitigt av massor av klubbar inför
årets säsong. Men valde Djurgår’n:
-Jag trivs i klubben, har spelat här länge.

GLENN SCHILLER
Född den 28 mars 1960, 178 cm, 75 kilo. För
säljare med bakgrund i UEFA-cupmästarna
IFK Göteborg. Till Djurgården 1986.
En otursgubbe, förföljd av skador. Men,
men... - inte i år. Det är första gången på fyra
år jag varit hel och kunnat träna och ladda upp
ordentligt inför en säsong, säger Glenn glatt.
Var med om det allsvenska debaclet 1986:
-Hemskt. Vi saknade harmoni och självförtro
ende. Allt blev för stort för alla.
Men inte nu.
-Bra spelare sedan tidigare har kompletterats
med andra bra spelare. Vi har en enormt bra
tränare som det går att prata med, vi har ett
tekniskt lag. Vis av erfarenheten sätter jag
målsättningen lågt - att hänga kvar.
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JOACIM SJÖSTRÖM
Född den 31 augusti 1964. 192 cm, 88 kilo.
Gör sjätte säsongen i A-laget, djurgårdare
från födseln. Studerande.
En viktig sista utpost i DIF-målet, alltså en
nyckelspelare i alla lägen. Tycker själv att han
utvecklats, både sedan det allsvenska året
och se’n i fjol.
-Jag har tränat mer, blivit mer konditionsstark
och därmed snabbare i reaktionerna.
Det tackar ”Jocce” målvaktstränaren Björn Al
keby för men pekar också på konkurrensen:
-Anders Almgren är mycket bra. Det gäller att
jag håller mig på topp, annars blir det väl mål
vaktsbyte...
”Jocce” tror på laget:
-Vi är samspelta och trivs ihop. Vi hänger
kvar. Det är också det som måste vara mål
sättningen.

PETER SKOOGH
Född den 11 februari 1965, 182 cm, 72 kilo.
Kom från Sundbybergs IK till fjolårssäsongen,
med ursprungligen från Skå. Försäljare.
Gick ut löst i fjol, men blev bara starkare och
starkare ju längre säsongen led. Utvecklades
till en formidabel målskytt, gjorde 13 och blev
tvåa i interna skytteligan.
-Det var bra att jag lyckades ta en plats i la
get, säger han blygsamt. Det gav mig själv
förtroende som sitter i också i år.
Har tränat huvudspelet till i år, skall utnyttjas
som målgörare vid fasta situationer. Känner
sig väl tillrätta, trots att uppgiften i allsvenskan
är tung:
-Jag har ett ganska starkt psyke, men att alla
i laget känner varandra så bra gör mycket till.
Målsättningen?
-Vi måste klara oss kvar, det bara är så.
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Tel: 710 39 41

Mån - Fre 10 18
Lö 11 - 16

-

Välkommen!

Öppet alla dagar utom söndag.

i Skärholmen centrum

Besök DIF Bingo

THOMAS TAGESSON
Född den 26 januari 1968, studerande, 170 cm
lång, 73 kilo tung. Vallentuna är moderklub
ben, i år uppflyttat från DIF:s juniorlag.
Snabb, relativt stark men oprövad. Och rea
list:
-Jag tror inte på en plats i A-laget i år, det
finns så många som platsar före mig. Och jag
tror att det går bra för oss. Vi hänger kvar.
Vill i första hand utvecklas som fotbollsspela
re, framförallt på det tekniska området där
han ännu har en del brister.
Tror att Djurgårdens allsvenska miljö är helt
rätt för en spelare som han själv:
-Det är klart att det är en sporre att tillhöra ett
allsvenskt lag, bara det är ju utvecklande. Och
skulle jag få spela så är det alltid en kick att få
möta killar från IFK Göteborg och MFF.
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LARS ÅSTRAND
Född 26 maj 1968, 182 cm lång och 80 kilo
tung studerande. Kom från Enskede i fjol, gör
andra säsongen i DIF.
-För min del gäller det att ta en plats i laget, få
spela några matcher från start, inte bara sitta
som avbytare, säger Lars.
Lars Åstrand är en stark och snabb spelare,
anser själv att han brister i tekniken. Är fak
tiskt oerhört snabb, gör 3.15 på 30 meter - en
elitlöpare gör c:a tre blankt.
-Vi har ett piggt lag med ett starkt mittfält. Det
är viktigt. Jag tror vi kan parkera oss någon
stans i mitten av tabellen. Och då är det
mycket bra gjort.
Lasse själv tillhör mittfältet men kan, i princip,
spela överallt på plan - utom i målet.

DIV. 1 NORRA DAMER

ALLSVENSKA UNGDOMSSERIEN

Fre
Fre
Må
On
Lö
On
Fre
Fre
Fre
Fre
Sön

29 april
6 maj
23 maj
1 juni
18 juni
22 juni
12aug.
26 aug.
9 sept.
23 sept.
16 okt.

19.00
19.00
14.00
19.00
15.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
13.00

DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF

-

Enköping
Vasalund
Brage
Tyresö
Eskilstuna
IFK Västerås
Hammarby
AIK
Västerås SK
Brommapojk.
Gefle

Sön
Lö
Fre
Lö
Lö
Sö
Lö
Lö
Lö
Lö
Sö

24 april
7 maj
20 maj
4 juni
18 juni
31 juli
6 aug.
20 aug.
3 sept.
17 sept.
2 okt.

14.00
14.00
19.00
14.00
13.00
14.00
14.00
14.00
13.00
14.00
14.00

DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF
DIF

- Piteå
- Sundsvall
- Hanviken
- AIK
- Alvik
- Huge
- Rönninge
- Surahammar
- Sidensjö
- Bälinge
- Härnösand

Samtliga matcher spelas på Hjorthagen.
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TOMMY SÖDERBERG
TRÄNARE
Sannolikt den populäraste djurgårdstränaren
någonsin - åtminstone om spelarnas röster får
avgöra. Fingertoppskänsla för spelarnas väl
befinnande, försöker backa dem även privat.
Tror på laget, den viktigaste av alla förutsätt
ningar för ett lyckat resultat:
-Problemet är bristen på erfarenhet. Men Vito
(Knezevic), Stephan (Kullberg) och Glenn
(Schiller) är väl förberedda och fina ledarge
stalter. Och att gråta över missade värvningar
är ingen ide.' Vi gör vad vi kan med det vi har.
Fungerar själv tillsammans med övriga ledare
i ett lyckat team:
-Kan vi inte jobba ihop, hur skall det då gå?
Målsättning:
-Inte många tror på oss, så vi slår ur underlä
ge. Målet är att hänga kvar.

GÖRAN ARAL
LAGLEDARE/TRÄNARE
Leder, enligt egen utsago, ett ungt, äregirigt
lag med hög ambitionsnivå.
-De som var med senast det begav sig i all
svenskan har lärt ut mycket, är väldigt bra
gruppledare som påverkar och stärker de
yngre, anser Göran som har förflutet i Djur
gården men närmast kommer från tränarsyss
lan i Gimonäs i Västerbotten.
Som en av uppgifterna har Göran att göra för
eningsstrukturen proffsigare, att allt runt laget
fungerar gnisselfritt:
-Jag skall försöka komma med ideér om hur
det kan göras bättre. Djurgår’n har väl ibland
präglats av en viss brist på kontinuitet.
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Stefan Rehn, Djurgårdens IF. En av förra säsongens Mr Hat Trick och vinnare i sluttävlingen 1987.

BENNY PERSSON
ASS. TRÄNARE
-Här handlar det om att överleva, anser Ben
ny. Skulle det inte gå vägen (”men det gör det,
naturligtvis”) så faller vi i alla fall inte på den
fysiska biten. Vi har tränat varje dag, plus en
skild träning för varje spelare. Träningsmora
len är enormt hög.
Benny tycker att spelarna själva utvecklat en
positiv (djurgårds)anda:
-Det finns alltid en fara i att spelarna saknar
erfarenhet. Men här kompenseras den av en
skön inställning och en järnvilja.
-Vi har bredd på truppen, har en väldigt liten
kvalitetskillnad mellan nr 1 och nr 22.

BJÖRN ALKEBY
MÅLVAKTSTRÄNARE
Efter det misslyckade kvalet 1982 slutade
Björn Alkeby som målvakt i DIF. Då hade han
gjort 12 säsonger och 243 allsvenska match
er. Men - han finns fortfarande i allra högsta
grad med i bilden. Fast numer lite mer bakom
kulisserna. Björn är föreningens målvaktsträ
nare.
I första hand ska han specialgnugga Joacim
Sjöström och Anders Almgren, A-truppens två
målvakter. Men han jobbar också med ung
domslagens målvakter och med tjejernas. Det
är fjärde säsongen han har det här jobbet.
-Det är lite speciellt att vara målvakt, säger
han. Jag tror det är bra med en speciell träna
re för dem, en som stått själv och talar samma
språk.
Två dagar i veckan är Björn på plats. Det
handlar om ordentliga genomkörare. Björn
skjuter och kastar bollar och han tar en detalj
i taget. Det kan gälla att snabbt komma ner
eller att snabbt komma upp igen. En sak vet
han säkert:
-DIF har två målvakter med höga allsvenska
kvaliteter.
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Tränarens drömjobb
”Att jobba med ett gammalt mästarlag som Djurgården är en drömsyssla för en
fotbollstränare. Samtidigt är det en pressande uppgift på grund av de oerhörda krav
som våra tusentals supporters har på oss.
Därför gäller det att alla verkligen ställer upp helhjärtat och kompromisslöst för att vi
skall lyckas. Ledningens uppbackning av laget måste vara gedigen och ärlig. De
överenskommelser om träning och matchtaktik vi gör inom laget måste hållas.
Det gäller även de enkla ”levnadsregler” vi följer utanför planen. Att sova tillräckligt för
att orka med träningen, att äta rätt sorts mat och kanske framför allt att helt avstå från
alkohol under träningsperioder och inför matcher.
Återhållsamhet med alkohol i alla sammanhang tycker jag för övrigt är en bra regel för
aktiva, ledare och inte minst publiken. Det ger oss en bättre, trivsammare och roligare
fotboll i många avseenden.”
Tommy Söderberg
Tränare i Djurgården IF

Djurgårdens IF • Systembolagets Spola kröken-kampanj
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KJELL LUNDQVIST
LAGLEDARE
Egentligen är det fel att titulera Kjell Lundqvist
lagledare, karl’n är ju en tusenkonstnär. Vis
serligen är hans huvudsakliga syssla lagledar
jobbet för vårt reservlag, men det är bara en
bråkdel av ”Lunkans” och hans fru Sivs syss
lor inom deras kära Djurgår’n. Många av oss
hoppas att familjen Lundqvist överger sin lä
genhet ute i ”Sumpan” och flyttar hit till Stadi
on. Det är ju här de hör hemma. Eller på vår
andra hemvist, Hjorthagen, där de sett så
många av våra nuvarande stjärnor växa upp.

Flest matcher och mål i DIF
Djurgården har under perioden 1927 till 1986 spelat 37 allsvenska sä
songer. Dessa har givit totalt 905 poäng och målskillnaden 1466-1321
och en sammanlagd åttonde plats i maratontabellen.
Här följer ”Tio-i-topplistoma” för Djurgårdens mesta målskyttar och de
soms spelat flest matcher.
FLEST MATCHER
1 ALLSVENSKAN 1927 - 1986

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sven Lindman
Gösta Sandberg
Tommy Berggren
Björn Alkeby
Arne Arvidsson
Håkan Stenbäck
Sigvard Parling
Karl Erik
Andersson
9. Kjell Samuelsson
Jan Erik Sjöberg

312
300
268
242
241
199
196
174
173
173

FLEST MAL
1 ALLSVENSKAN 1927 - 1986

1.
2.
3.
4.
6.

8.
9.
10.

Gösta Sandberg
John Eriksson
Hans Nilsson
Tommy Berggren
Sven Lindman
Håkan Stenbäck
Sven Tumba
Leif Eriksson
Harry Svensson
Nils Cederborg

70
69
62
49
46
45
44
42

(Källa: SFS-Bolletinen nr 4)
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Erik Lavass

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Götrik Frykman
Viktor Jansson
Sten Söderberg
Carl Runn
Gösta Backlund
Carl Karlstrand
Gottfrid Johansson
Melcker Sävensten
Oskar Gustavsson
Karl Gustavsson
Frithiof Rudén

4. Samuel Lindqvist
5. Knut Sandlund
6. Ragnar Wicksell

2. Bertil Nordenskjöld
3. Ivar Friberg

1.

Här följer Djurgårdens alla lands
lagsspelare i kronologisk ordning:

som haft fler.

Djurgår’n har haft hela 58 A-land
slagsspelare i fotboll genom ti
derna. Det är endast AIK, IFK
Göteborg, Örgryte och Malmö FF

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

18.
19.

Gösta Sandberg
Folke Holmberg
Birger Eklund
Arne Arvidsson
Arne Larsson
Sigvard Parling
Sven Tumba
Lars Broström
Hans Mild

Ove Nilsson
Karl-Erik Andersson
Birger Stenman
Hans Tvilling
Bernt Ivegren
John Eriksson
Stig Tvilling

Einar Hemming
Albert Öijermark
Sune Andersson
Harry Sundberg
Karl Andersson
Algot Haglund
Stig Nyström

(Källa: SFS-Bolletinen nr

1)

41. Olle Hellström
42. Leif Skiöld
43. Leif Eriksson
44. Jan Karlsson
45. Ronney Pettersson
46. Sven Lindman
47. Jan-Erik Sjöberg
48. Willy Gummesson
49. Claes Cronqvist
50 Dan Brzokoupil
51. Hans Nilsson
52. Anders Ahlström
53. Harry Svensson
54. Roland Andersson
55. Curt Olsberg
56. Anders Grönhagen
57. Tommy Berggren
58. Ronald Åman
59. S tefan R e h n

DIF:s landslagsmän genom tiderna

BJÖRN ENGSTRÖM
LÄKARE
Gör sin tredje säsong. Björn Engström kom
från Brommapojkarna och när han inte pyss
lar om fotbollsspelare återfinns han på kirur
gen på S:t Görans sjukhus. Han finns på
bänken vid varje hemmamatch och har då
också ansvar för motståndarlagets spelare. I
mån av tid och behov finns han också med på
träningar.
-I princip är det en ständig jour, säger han.
De vanligaste fotbollsskadorna är relativt lättbehandlade. Det rör sig om lårkakor vid di
rektsmällar, vrickningar i fotleder och
överbelastningsskador. För att bota en lårka
ka räcker det med kyla och tryckförband.
Det är Björn som avgör hur allvarlig en skada
är och när spelaren kan vara med i en match
igen. Naturligtvis i samråd med spelaren. Vad
som däremot aldrig får hända är att lagled
ningen trycker på och vill ha den skadade i
spel tidigare därför att han är viktig för laget.
-Men sådana lagledningar tror jag inte finns.

BJÖRN ODÖ
MASSÖR
En av doldisarna i Djurgårdstruppen, men
sannerligen inte en av de oviktigare.
En 34-årig urdjurgårdare, som återbördats till
moderklubben som en i ”Tommys gäng”. Björn
tjänstgjorde nämligen som massör i Bromma
pojkarna när Tommy Söderberg tränade det
laget. Efter Huddinge i fjol blev det Djurgår’n i
år.
Har egen praktik på Engelbrektsgatan i Stock
holm och tycker det är skoj att jobba med
djurgårdarna:
-Det är viktigt att ha en öppen dialog med spe
larna, att de kommer till mig med sina kräm
por. Kan inte jag ordna det, går vi vidare till
Björn. Det är viktigt att allt sådant sker sys
tematiskt.
Björn Odö jobbar helst med händerna, men
har också t ex ultraljud och strömbehandling
redo i bagen.
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I

Största seger i allsvenskan:
8—1 mot Hammarby den 21 september 1972,
7—0 mot Landskrona 29 april
1928 och 17 september 1978.
Största förlust: 1—11 mot IFK.
Norrköping den 14 oktober 1945.

1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 1959, 1964,
1966.

Bildad: 1891.
Publikrekord: 48 894 mot IFK.
Göteborg i div I den 11 oktober 1959 på
Fotbollsstadion och 22 108 mot AIK i div
den 16 augusti 1946 på Stockholms Stadion.
Framgångar: Svenska mästare

Djurgårdens IF
Debutår i allsvenskan:
Säsongen 1927/28.
Antal säsonger i allsvenskan: 38.
Placering i maratontabellen:
Åtta med 905 poäng.
Säsonger i svit i allsvenskan: 19.
Flest allsvenska matcher:
Sven Lindman, 312 (1965—80).
Flest allsvenska mål:
Gösta ”Knivsta” Sandberg, 70.
Svenska Cupen: Två finalplatser, ingen
slutseger.
Internationella framgångar:
Kvartsfinal i Europacupen 1955/56.
Flest landskamper: Gösta ”Knivsta”
Sandberg, 52 (1951-61).
Flest mål i landslaget:
Gösta ”Knivsta”Sandberg, 10.
Antal mål sammanlagt i landslaget: 74.
Antal sektioner: 16.
Antal medlemmar: 10.600.
Tränare: Tommy Söderberg.
Lagledare: Göran Aral

STIG ANNERHÖG
MATERIELFÖRVALTARE
-Man måste någ vara lätt galen för att hålla på
med det här, säger Stig Annerhög, en av Atruppens två materielförvaltare. Stig har fyllt
68 och pensionerats från sitt jobb på posten.
Några tankar på att pensionera sig själv från
materielförvalteriet har han dock inte.
-Tvärtom, nu hinner jag jobba ännu mer med
fotbollen. Det tänker jag fortsätta med så
länge jag orkar. Det är ett kul jobb och um
gänget med killarna i laget håller mig ung. För
mig är omklädningsrummet den bästa arbets
miljö som finns.
Stig har jobbat i DIF sedan 1968. Den första
tiden var han lagledare för B-laget. Som mate
rialare har han ansvar för att allt från bollar till
hårschampo finns på plats vid träning och
matcher.
Djurgården har varit hans lag så länge han
kan minnas. Många misstänker på fullaste all
var att det är så länge att det hjärta som
klappar där inne numer är blårandigt.

TORBJÖRN WAAX
MATERIELFÖRVALTARE
Andra halvan i det radarpar som sköter fot
bollskillarnas prylar heter Torbjörn Waax, en
52-åring som också hinner med att jobba som
fordonstekniker på Sveriges Television. Han
har ett förflutet som lagledare för reservlaget
och har också jobbat mycket inom DIF:s ban
dysektion. Även hos honom klappar ett blå
randigt hjärta.
5-6 timmar per dag jobbar han och Stig med
materiel, fraktar läsk till träningar, byter ut tra
siga prylar och ser till att kläder och handdu
kar är rena. Det är inget glamouröst jobb men
det är oändligt viktigt att det sköts på ett per
fekt sätt. Spelarna ska bara behöva tänka på
matchen, inte på var strumporna finns.
-Det är tur man har flextid och nära till Stadion
från jobbet, kommenterar Torbjörn. Och att
man är så där lagom galen så att man faktist
tycker det är kul att göra det här jobbet. Galna
eller ej, utan proffsiga materielförvaltare fun
gerar inga fotbollslag.
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Det här kortet

bör varje sann Djurgårdare ha!
Javisst, 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?

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!

Ditt medlemskap i Djurgårdens IF
kostar tom fyllda 17 år: 75:-, fr o m fyllda 18 år: 150:-.

Jag vill bli medlem i DIF:

