
Jens Fjellström, landslagsdebutant mot Wales (Foto: Claudio Besciani).

DIF-IK BRAGE 
Söndag 30 april 

kl 15.00









Janne Andersson
Back, 23 år 

Moderklubb: IFK Västerås
Debutant

En lojal lagspelare, mycket löpstark med för
mågan att täcka in stora planytor. Modig, 
vågar ta för sig, hård, orädd och aggressiv i 
närkamper.

Anders Almgren
Målvakt, 21 år
Moderklubb: Djurgården
Arbetar med stort självförtroende. En modig 
målvakt, som trots sin relativt ringa längd 
alltid kommer i rätt position. Skicklig i spel en 
mot en.

Kenneth Bergqvist
Back, 21 år
Moderklubb: Djurgården
Lång och därför mycket dominant i huvud
spelet. Tekniskt sett en bra spelare, orädd 
och modig i närkamper. Vågar följa med upp 
i anfallsspelet. Orutinerad.
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Patrik Eklöf
Back, 20 år 

Moderklubb: Djurgården
Förföljd av skador, tidigare J-landslagsman. 
En lojal lagspelare, typisk ytterback med ett 
mycket hårt tillslag. En spelare med stort 
fighterhjärta.

Jonas Claesson
Back, 23 år
Moderklubb: Nyköpings BIS 
Andra säsongen i DIF
Skadedrabbad i början av säsongen, en 
genuin ytterback, vänsterfotad men bra ock
så med högern, vilket är ovanligt. Offensiv 
och aggressiv.

Jens Fjellström
Mittfältare, 23 år
Moderklubb: Gimonäs CK
Andra säsongen i DIF
En spelare med bra grundteknik, spelar klokt 
och med tanke. Aktivt arbete över hela pla
nen. Ett av fotbolls-Sveriges verkligt stora 
löften.
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Patrik Hagman
Mittfältare, 23 år

Moderklubb: Spånga IS 
Debutant

En snabb och ytterst kreativ yttermittfältare, 
tyvärr drabbad av skador i början av säsong
en. Ett av Stockholmsfotbollens största löf
ten.

Steve Galloway
Forward, 26 år
Moderklubb:
Dulwich Hamlet, England
Andra säsongen i DIF
Sveriges bästa avslutare? En "target" player, 
oerhört målfarlig. Blixtsnabb, få hinner med 
när Steve rycker. Stark och orädd, genom
brottsskicklig.

Magnus Hultén
Målvakt, 25 år
Moderklubb: Bromstens IK
Debutant
En lång och greppsäker målvakt, behärskar 
luftrummet. Något av en Janne Möller-typ i 
målet. Orutinerad, länge en av Stockholms
fotbollens mest eftersökta spelare.
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Mikael Martinsson
Forward/mittfältare, 23 år 
Moderklubb: Vasalunds IF

Debutant
En av landets mest talangfulla spelare, en 
given landslagsman i framtiden. Bra avslu
tare, snabb, modig, hårt skott. Skadad i sä
songstarten. Tidigare proffs i Spanien.

Lars Lundborg
Back, 26 år
Moderklubb: Djurgården
Andra säsongen i DIF
En följsam försvarsspelare med ett mycket 
bra tillslag. Brytsäker och framförallt en oer
hört skicklig huvudspelare. Stort spelintel
lekt.

Glenn Myrthil
Forward, 25 år 
Moderklubb: Bromstens IK 
Sjätte säsongen i DIF
Modig och målfarlig, en spelare som håller i 
90 minuter. Omöjlig att knäcka, jobbig att 
möta. Springer mycket, arbetar över stora 
ytor.
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Niklas Karlström
Back, 23 år 

Moderklubb: Kalmar FF
Debutant

En skicklig huvudspelare med utomordent
liga tekniska kvaliteter. Behärskar stora ytor 
och har förmågan att vara bra på många 
olika platser i laget.

Thomas Johansson
Mittfältare, 23 år 
Moderklubb: Gimo IF
Andra säsongen i DIF
Mycket snabb och skicklig i båda fötterna. 
Jämte Glenn Schiller lagets skickligaste in
läggsspelare. En mittfältare som tidigare 
varit forward.

Stephan Kullberg
Back, 30 år
Moderklubb: Mönsterås GolF 
Fjärde säsongen i DIF
En ledargestalt både på och utanför planen. 
Snabb och brytsäker, med lång erfarenhet i 
närmare 250 allsvenska matcher. UEFA-
cupmästare med Blå-vitt 1982.



Djurgårdens IF
Bildad: 1891.
Publikrekord:48 894 mot IFK Gö
teborg i div. I den 11 oktober 1959 
på Fotbollsstadion och 22 108 mot 
AIK i div. I den 16 augusti 1946 
på Stockholms Stadion.
Framgångar: Svenska mästare 
1912, 1915, 1917, 1920, 1955, 
1959, 1964, 1966.
Största seger i allsvenskan:
8-1 mot Hammarby den 21 sep
tember 1972, 7-0 mot Landskrona 
29 april 1928 och 17 september 
1978.
Största förlust: 1-11 mot IFK Norr
köping den 14 oktober 1945.

FAKTA

Debutår i allsvenskan:
Säsongen 1927/28.
Antal säsonger i allsvenskan: 38.
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 (1951-60).
Flest mål i landslaget:
Gösta ”Knivsta” Sandberg, 10.
Antal mål sammanlagt i landslaget: 74.
Antal sektioner: 16.
Antal medlemmar: 11.500.
Tränare: Tommy Söderberg/Göran Aral.
Ass. Tränare: Benny Persson.
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MVBS - Minns våra bästa stunder...

Dan Netzell
- den flygande 

djurgårdaren
Under vintern som gick uppmärksamma
des backhopparen Janne Boklövs fram
fart mycket i massmedia. Frågan är dock 
om inte Djurgårdens backhoppare på 40- 
och 50-talen, Oan Netzell, blev ännu mer 
omskriven då han slog nytt världsrekord 
i skidflygning.

1950 inträffade något som på allvar fäste Sveri
ges, ja till och med världens blickar på Djurgår
dens backhoppare, och framförallt på djurgår
daren Dan Netzell. Detta år slog han nämligen 
nytt världsrekord i skidflygning, en sport som 
det rådde stort intresse kring då.

Det hela började med att en djurgårdstrupp 
blev nedbjuden till Västtyskland. Truppen be
stod av ett ishockeylag och fyra backhoppare. 
Bland dessa befann sig Dan Netzell. Väl nere i 
Tyskland - Garmich närmare bestämt - gjorde 
djurgårdarna väl ifrån sig i hoppbacken och de 
blev inbjudna att provhoppa i en helt ny backe.

-En del del hysch-pysch var det kring det 
här. Ingen hade sett anläggningen, men man 
talade om en ”mammut-backe”, berättar Dan 
Netzell. Så djurgårdarna åkte upp till Oberst
dorf där backen var belägen.

-Det var ju en överraskning av stora mått, vi 
trodde knappt våra ögon. Backen var dimensio
nerad för hopp 120-125 meter.

Den stora hoppbacken gav en högsta fart av 
110 km/h, något som kändes lite magstarkt för 
de fyra stockholmarna, som brukade nå farter på 

högst 75 km/t. Men när inbjudan kom till 
tävlingar i ”mammut-backen” ställde alla fyra 
upp. De övriga tre var Vilhelm Hellman, Bengt 
Jäderholm och Sven Pettersson.

Förbättrad teknik
Västtyskarna, vana vid alpernas branter, var säk
ra på att någon av dem skulle hoppa längst, fast 
då hade de inte räknat med Dan Netzell. Han 
hade förbättrat sin teknik och lärt sig hur man 
fick största möjliga längd på hoppen, något som 
skulle komma att löna sig i Oberstdorf.

Hemmafavoriten Sepp Weiler ledde tävlin
gen på världsrekordhoppet 127 m, när Dan 
Netzell fick till ett perfekt hopp och landade 
nedanför meterskyltarna och längdmätarna - 
nytt världsrekord, 135 m. Och med detta vann 
Dan Netzell tävlingen.

Uppmärksammades oerhört
Bedriften uppmärksammades oerhört i Sverige 
och blev förstasidesstoff i de flesta tidningar.

-Vid ett tillfälle kom tyskarna springande till 
mig och var mycket upphetsade över någon
ting. Till slut fick jag ur dem att jag fått telegram 
från Zarah Leander.

-Mitt rekordhopp kom i en tid då det inte 
hände så dramatiska saker i Sverige. Nu skulle 
det inte ha blivit samma reaktion, menar Dan 
Netzell.
Mats Wickman
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Välkommen 
till Fiskartorpets 
Motionscentral

Den ligger i Lill-Jansskogen, en oas i sta'n!

Dam- och Herravdelning med bastu. Styrketräningslokal. Solarium. Ring och 
beställ på telefon 08-10 15 59. Ute-pool "öppen året runt". El-ljusspår i fin 
natur. Gratis parkering. Buss 62 till Fiskartorpet.

Telefon 08-10 15 59 - Välkommen



Dagens domare
Lars Carlsson heter dagens domherre, en egen företagare i 
mekaniska branschen från Köping, och i och med dagens 
match med en erfarenhet från 58 allsvenska kamper.

Lasse Carlsson dömde Djurgården senast i fjolårets bortamatch mot 
Västra Frölunda, och den matchen vann ju Djurgår’n komfortabelt.

Och hemmamatcherna i fjol?
-Jag dömde två, mot Norrköping och mot IFK Göteborg, minns 

Lars Carlsson.
Djurgårdsanhängarna minns också matcherna, med fasa: Djurgår’n 

förlorade med 0-3 respektive 0-1 . . .
Och så det här med Steve Galloway. Håller

domaren ett extra öga på Steve efter det som hände i Halmstad i söndags?
-Nej, inte på en spelare som Steve. Jag känner honom ju sedan tidigare 

och vet att han är juste, att han aldrig skulle göra något bakom ryggen på 
domaren. Det som hände i Halmstad är så’nt som händer i stridens hetta.
Men det finns absolut ingen anledning att bevaka Steve extra.

Om dagens match går upp mot Lars Carlsson bästa domar- och 
fotbollsminne, 1985 års SM-final mellan Örgryte och IFK Göteborg 
(4-2), återstår väl att se.

-Att få se svenska forwards så på hugget var upplyftande. Och 
vilken stämning!

Lars Carlsson delar domarsysslan i dag med linjemännen Örjan 
Andersson från Köping och Jari Ahosmäki från Kolsva.
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DIF-POOLEN





Klippkortet 
- nyhet för i år!

Djurgårdens Fotboll spelar i år alla matcher på Råsunda fotbollstadion. 
Till de elva matcherna i Allsvenskan kan du i år köpa vårt nya KLIPPKORT.

Klippkortet
Det fungerar precis som det låter. För 500:- får Du elva klipp, alltså 11 entréer till vilken 
match som helst i serien. Du kan klippa 11 gånger på en enda match eller en gång på 11 
matcher. Klipper Du upp kortet kan du köpa ett nytt.

Reserverad plats
Alla klippkort placeras på egen del av läktaren på onumrerad stol. Skulle Du välja att 
utnyttja alla 11 klippen tillsammans med 10 bekanta på t ex en derbymatch mot AIK så 
sparar du hela 325:-. Ett litet djurgårdsklipp! Går Du själv på varje hemmamatch sparar 
du 95:-.

Beställningstalong att sändas till
DJURGÅRDENS IF, Box 26062, 100 41 Stockholm

Jag beställer......... st Klippkort à 500:- att sändas mot postförskott till

Namn

Adress

Postnr Postadress Telefon
Vill du ha ytterligare upplysningar innan du gör ditt ”klipp”, ring Djurgårdens Fotboll, 
telefon 08-11 57 11. Klipp till idag! Djurgårdens IF Fotbollsektionen
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Några platser

Dina egna två platser till alla hemmamatcher 1989. 
En extra krydda i år är hemmamatchen i UEFA-Cupen. Om vi avance

rar kan det bli ytterligare två matcher i år.

Samma platser reserveras för Dig till 
ett eventuellt slutspel och ingår i priset.

Två passerkort till DIF-poolrummet i östra läktaren på Råsunda.
Rummet disponeras från en timme före matchen och i halvleks- 

pausen. Vi bjuder på matchprogram och god förtäring i form av buffé 
samt kaffe och kaka.

Företagets logotype i matchprogrammet hela säsongen.

En egen match där Du får extra reklam i högtalaren och i match
programmet. Vid den "egna" matchen får Du också en särskild 

minnesgåva från oss.

Priset för allt detta är 11.500 kr plus skatter.

Boka på 08-11 57 11 eller fyll i talongen nedan och sänd den till DIF AB, Box 26062, 
104 41 Stockholm.

Vi beställer DIF-poolen Vi beställer .... st extra passerkort à 2.500:-





Grafisk matchform

Alla lagens "grafiska" form
Så här läser Du grafiken: Det lag som spelat bra hemma har en motsvarande hög stapel 
ovanför linjen. Lag som spelat bra borta har motsvarande staplar nedanför linjen. Vunnen 
match ger 2 poäng, d v s ett snäpp på vår skala. Oavgjort ger 1 poäng (halvt snäpp).







Peter Mörk
i aktion mot Örgryte

DIF:s Peter Mörk som gjorde mål i bortamatchen mot 
Halmstads BK, ses här i aktion i matchen mot Örgryte. 
(Foto: Claudio Bresciani).
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Tommys krönika

Stockholms
stolthet - trots allt!

Det var ju ingen rolig fortsättning på allsvenskan efter vår smak
start mot Malmö FF: Två raka förluster, mot Örgryte (1-2) och 
Halmstad (1-3).

Jag skall inte dölja att jag är besviken. Mot ÖIS spelade vi bra, do
minerade helt andra halvlek men hade helt enkelt inte turen på vår 
sida. Mot Halmstad började vi skapa ett bra spel när, i båda fallen, 
det hände som inte får hända i en fotbollsmatch. Vi fick skitmål emot 
oss.

Men sådan är fotbollen. Förluster är segrarnas motsats, och en 
del av fotbollen, en del vi får ta med i beräkningen.

Så visst känns det besviket, men på intet sätt uppgivet. För som 
alla vet: En djurgårdare kastar aldrig in handduken! Aldrig! Jag är 
övertygad om att vi har kapacitet att vända den här trenden, om det 
nu går att tala om trend efter bara två förluster.

Laddat om
Vi drar ju oss gärna till minnes hockeylaget, som inledde fjolårssä
songen med tre raka förluster. Hur det slutade vet alla - utan att vi 
för den sakens skull lovar samma prestation i fotboll.

I dag möter vi Brage. Nu har vi laddat om batterierna efter 
förra matchen. Brage har spelat trevlig fotboll hittills, så allt pe
kar på en underhållande match.

Till sist: Grattis Jens Fjellström till platsen i landslaget mot 
Wales. Jens kom till oss i fjol från en klubb i de lägre divi

sionerna, och i Djurgår’n har han vuxit ut till en spela
re i landslagsklass.

Så kom inte och säg att vi inte kan lira boll i Djur
gård. Det är inte för inte vi kallar oss ”Stockholms 

Stolthet”.
Trots allt!

Hälsningar, Tommy
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KORP
FOTBOLL! 

med Tommy Söderberg 
Vi fortsätter turneringen 

som vi startade upp förra året.
Så här är det tänkt:
Pool 1 • 7-mannalag, herrar
Pool 2 • 7-mannalag, damer 

Pool 3 • 7-mannalag, mixed, 5 herr/2 dam

START Maj månad. Vi gör semesteruppehåll 
5 veckor i juli.

PLATS Hjorthagen-gräsplan

FINAL 24 september Råsunda Fotbollsstadion 
som förmatch till DIF-Norrköping.

KOSTNAD 5.000:-.



Dagens allsvenska match den 30 april 1989

Djurgårdens IF
Nr Målvakter
.... Anders Almgren

Magnus Hultén

Nr Backar
Glenn Schiller

.... Stephan Kullberg
Jan Andersson
Nicklas Karlström
Kenneth Bergqvist

.... Jonas Claesson

.... Lars Lundborg

.... Leif Nilsson

Aktuell
Allsvensk tabell

Nr Mittfält
.... Patrik Eklöf

Jens Fjellström 
Stefan Rehn

.... Krister Nordin

.... Thomas Johansson
Patrik Hagman 
Kefa Ohlsson
Peter Mörk

Nr Forwards
.... Steve Galloway
.... Peter Skoog

Glenn Myrthil
Mikael Martinsson

1 IFK Göteborg 3 2 1 0 8-1 5
2 Örgryte IS 3 2 1 0 7-5 5
3 Örebro SK 3 1 2 0 3-2 4
4 GAIS 3 1 2 0 3-2 4

5 AIK 3 1 2 0 2-1 4
6 IFK Norrköping 3 1 1 1 5-3 3
7 Halmstad BK 3 1 1 1 5-4 3
8 Malmö FF 3 1 1 1 3-2 3
9 Djurgårdens IF 3 1 0 2 3-5 2

10 IK Brage 3 0 2 1 2-4 2

11 Västra Frölunda 3 0 1 2 2-10 1
12 GIF Sundsvall 3 0 0 3 3-7 0

Vill Du bli 
DIF-poolare? 

Se vidare på sid 24 
i detta program eller 

ring direkt till 
Djurgår’n på telefon 

08-11 57 11!
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Dagens domare är Lars Carlsson, 
linjemän Örjan Andersson och Jan Ahosmäki. Se sidan 19!

IK Brage
Målvakt

1. Bengt Andersson

Backar
2. Peter Granberg
3. Göran Arnberg
4. Hans Jaxgård
5. Olle Perätalo

19. Plamen Nikolov
8. Per Erik Danielsson

Vill Du spela Korp-fotboll 
med DIF?

Läs mer på sidan 31!

Mittfält
9. Olle Andersson
7. Simon Hunt

12. Jarmo Alatensiö
14. Francisco Verona
16. Bernard Brcic
17. Göran Bergort
18. Jonas Källström

Forwards
10. Anders Erlandsson
11. Johan Hällman
21. Jonas Gustavsson
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Dagens Djurgårdare

Nicklas Karlström tilltalas 
av DIF:s tekniska fotboll
-Jag valde Djurgården för att jag ville ut
vecklas som fotbollsspelare. Dessutom 
tilltalas jag av den tekniska fotboll som 
Djurgården spelar.
Det säger ett av årets nyförvärv, mittbacken 
Nicklas Karlström, 23-årig ölänning som nått 
Stockholm via Kalmar FF och GIF Sundsvall.

Nicklas Karlström är egentligen mittfältare. 
Men då han flytttade ned till Stockholm och 
DIF-fotbollen skolade tränare Tommy Söder
berg om honom till mittback. Och som sådan 
har han redan vunnit stor respekt bland såväl 
medspelare som hos motståndarlagens anfallss
pelare.

-Visst var det lite ovant att spela back i 
början, men jag har vant mig. Hittills har jag 
alltid spelat mittfält, men jag klarar nog av att 
spela på vilken plats som helst, som tränaren 
placerar mig på, säger Nicklas inför kvällens 
match mot IK Brage.

Svårstartad
Årets säsong har varit svårstartad för djurgår
darna. Efter den fina premiärmatchen borta 
mot Malmö FF (seger med 1-0) har laget 
förlorat två raka matcher.

-I kväll måste vi vinna. Målsättningen för 
mig är att vi ska nå slutspel. Men då måste vi 
spela bättre än i de två senaste matcherna och ta 
vara på de måltillfällen som ges.

När Nicklas flyttade från Norrland till Stock
holm var det dels för att han attraherades av 
Djurgårdens fotboll, dels för att få spela i Euro
pa.

-Det ska bli otroligt spännande att få spela 
i UEFA-cupen. Där hoppas jag att vi får en bra 
lottning så att vi kan nå en bit fram i turnering
en.

-Men nu närmast är det Brage som gäller. 
Hoppas att det lossnar nu. Vi behöver en seger 
för självförtroendet. Försäsongen har ju bevisat 
att vi kan spela en mycket bra fotboll. Nu är det 
bar att hoppas att den stämningen infinner sig 
igen, säger Nicklas.

Debuterade i Kalmar
Nicklas Karlström är fotbollsfostrad i IFK Borg
holm på Öland. Efter Kalmars kvalseger mot 
Djurgården hösten 1983 tog han brovägen 
över till KFF för att spela allsvensk fotboll i tre 
säsonger.

-Men då laget ramlade ned i div I hösten 
1986, lockade GIF Sundsvall med ett intressant 
erbjudande, så då var det bara att flytta upp till 
Norrland.

Efter två bra säsonger på GIF Sundsvalls 
mittfält, som bland annat givit plats i såväl pojk- 
som junior- och U21-landslagen, hittades han 
av Djurgårdens värvarteam.

-Visserligen hade jag andra allsvenska an
bud, men DIF:s var det mest intressanta. Och 
trots de två senaste matcherna ångrar jag mig 
inte. Jag trivs mycket bra i Stockholm och i 
Djurgården. Det är en härlig stämning i såväl 
föreningen som i truppen, säger 
Nicklas, som vid sidan av sitt 
fotbollsarbete jobbar som 
försäljare av öl och läs
kedrycker på Pripps- 
bryggerierna - ett långskott 
från Råsunda fotbollssta
dion, som nu
mera är Djur
gårdens hem
marena.
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DIF-profilen denna gång är Nicklas Fjellström som visar sitt "fightingface”på denna 
bild av Claudio Bresciano.
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DIF:s landslagsmän
genom tiderna

Djurgården har haft hela 60 A-landslagsspelare i 
fotboll genom tiderna. Det är endast AIK(86), IFK 
Göteborg (81), Malmö FF (67) och Örgryte (63) 
som har haft fler. Här följer Djurgårdens alla lands
lagsspelare i kronologisk ordning:

1. Erik Lavass 32. Stig Tvilling
2. Bertil Nordenskjöld 33. Gösta Sandberg
3. Ivar Friberg 34. Folke Holmberg
4. Samuel Lindqvist 35. Birger Eklund
5. Knut Sandlund 36. Arne Arvidsson
6. Ragnar Wicksell 37. Arne Larsson
7. Götrik Frykman 38. Sigvard Parling
8. Viktor Jansson 39. Sven Tumba
9. Sten Söderberg 40. Lars Broström

10. Carl Runn 41. Hans Mild
11. Gösta Backlund 42. Olle Hellström
12. Carl Karlstrand 43. Leif Skiöld
13. Gottfrid Johansson 44. Leif Eriksson
14. Melcker Sävensten 45. Jan Karlsson
15. Oskar Gustavsson 46. Ronney Pettersson
16. Karl Gustavsson 47. Sven Lindman
17. Frithiof Rude’n 48. Jan-Erik Sjöberg
18. Einar Hemming 49. Willy Gummesson
19. Albert Öijermark 50. Claes Cronqvist
20. Sune Andersson 51. Dan Brzokoupil
21. Harry Sundberg 52. Hans Nilsson
22. Karl Andersson 53. Anders Ahlström
23. Algot Haglund 54. Harry Svensson
24. Stig Nyström 55. Roland Andersson
25. Ove Nilsson 56. Curt Olsberg
26. Karl-Erik Andersson 57. Anders Grönhagen
27. Hans Jeppsson 58. Tommy Berggren
28. Birger Stenman 59. Ronald Aman
29. Hans Tvilling 60. Stefan Rehn
30. Bernt Ivegren
31. John Eriksson (Källa SFS-Bulletinen nr 1)
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Plamen Nikolov är en av Brages många utländska spelare. Bulgaren Nikolov är en 
brytsäker och intelligent försvarsspelare. (Foto: Bildbyrån).
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Dagens gäster

Brage satsar offensivt 
den här säsongen
I fjol vann Brage inte en enda bortamatch. Och till yttermera visso gjorde laget bara 
fem mål på de elva matcherna. Brage har alltså ett dystert facit att slåss med i dag
ens möte mot Djurgården på Råsunda.

Brage har inte heller den här säsongen lyckats vinna på bortaplan. Första matchen, mot 
Örebro, slöt oavgjord 1-1. Andra gången gillt? Tja, varför inte. Masarna har förstärkt 
rejält till det här året, men till skillnad från länskollegan och ishockeyfinalisten Leksand 
som nästan enbart består av skåningar, smålänningar och danskar - de där som Djurgår’n 
tvålade till i SM-finalen, ni minns - har fotbollslaget skaffat sina nya spelare i själva Da
larna.

Och i Las Palmas, Spanien. För därifrån kommer ytterst intressanta nyförvärvet 
Francisco Verona, en 23-årig mittfältare med blixtsnabbt steg och bländande teknik som 
kanske mer än någon annan av Brage-lirarna passar in i nye finländske tränaren Tommy 
Lindholms spelsystem.

Spanskt och finländskt, ja. Brage är den verkligt internationella klubben i svensk fot
boll: Tränaren Tommy Lindholm och mittfältaren Jermo Alatensiö är finländare, backen 
Plamen Nikolov är bulgar, mittfältaren Simon Hunt engelsman, mittfältaren Bernard 
Brcic har jugoslaviskt påbrå och Francisco Verona är alltså spanjor.

Fast just nu är de förstås alla masar i ett lag som kommit igång bra i säsongen, trots 
att nollan i segerkolumnen ännu lyser försmädligt. Frågan är bara hur länge 

till?

Nytt spelsystem
Brage satsar offensivt och den satsningen är en produkt av 
nye tränaren Tommy Lindholm, och han är värd ett eget ka
pitel. Han är den första fd forwardsspelaren som tränat Bra

ge, och det märks. Den tidigare ständiga defensiven har för
bytts i offensiv, trots att Brage formellt ställer upp med endast 

en forward, alltså enligt spelsystemet 4-5-1.
Att se upp för idag, förutom för Verona, är också starke mitt

fältaren Göran Bergort, utrustad med fint spelsinne och kanon
skott. Och givetvis alltid säkre målvakten Bengt Andersson.
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Företagare!
Ni som vill 
annonsera 
prisvärt till en 
billig penning i 
Djurgårdens 
tidning 
Djurgårdaren, 
ta kontakt med 
DIF:s kansli på 
tel 08-11 57 11!





Fotbollsfakta
Dat Motst Res Publik 1 2 3 4 5

9/4 Malmö FF 1-0 7.203 Almgren Schiller* Karlström Kullberg Nilsson*

16/4 Örgryte IS 1-2 1.994 Almgren Schiller Kullberg Karlström Nilsson

23/4 Halmstad BK 1-3 3.891 Almgren Schiller Kullberg Karlström Nilsson
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6 7 8 9 10 11 12 13

Johansson Rehn Fjellström Nordin Galloway Myrthil 
(76)

SKOOG 
(76)

Lundborg

Mörk 
(85)

Rehn Fjellström Nordin Galloway* SKOOG Myrthil 
(85)

Lundborg

Johansson Rehn Fjellström Nordin Galloway 
X

SKOOG 
(57)

MÖRK 

(57)
Lundborg

Här är en uppställning över hur 
DIF-spelarna medverkar i laget. Så här läser 

Du tabellen: Djurgårdens målsiffra står alltid först. Om en 
spelare får sitt namn i versaler (stora bokstäver) betyder det att 
han gjort mål. Har han gjort flera mål, anges detta under namnet, 

t ex /2 (två mål). En ★ för spelaren betyder att han fått 
en varning, ett X att han visats ut. Siffrorna inom 

parentes anger spelminuten då en 
spelare byts ut resp in.
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Spelprogram och resultat

Alla matchdatum och
resultat i Allsvenskan
säsongen 1989
Omgång 1

Lördag 8 april
V Frölunda - Norrköping 1-4

Söndag 9 april
Halmstads BK - Örebro SK 1-2
AIK - GAIS 1-1
Örgryte IS - GIF Sundsvall 4-3
Malmö FF - Djurgården 0-1 
IK Brage - IFK Göteborg 0-2

Omgång 2

Lördag 15 april
GAIS - V Frölunda 1-1

Söndag 16 april
Norrköping - Halmstad BK 1-1 
Örebro SK - IK Brage 1-1
IFK Göteborg - Malmö FF 1-1 
Djurgården - Örgryte IS 1-2 
GIF Sundsvall - AIK 0-1

Omgång 3

Lördag 22 april
GAIS - IFK Norrköping 1-0

Söndag 23 april
Halmstad BK - Djurgården 3-1 
V Frölunda - IFK Göteborg 0-5 
AIK-Örebro SK 0-0
Malmö FF - GIF Sundsvall 2-0 
IK Brage - Örgryte IS 1-1

Omgång 4

Lördag 29 april
IFK Göteborg - Halmstad BK

Söndag 30 april
IFK Norrköping - AIK 
Örebro SK - V Frölunda
Djurgården - IK Brage 
Örgryte IS - Malmö FF 
GIF Sundsvall - GAIS

Omgång 5

Tisdag 9 maj
Örgryte IS - Västra Frölunda

Torsdag 11 maj
Örebro SK - IFK Norrköping
IFK Göteborg - GAIS
Djurgården - AIK
Malmö FF - Halmstad BK
GIF Sundsvall - IK Brage

Omgång 6

Måndag 15 maj
Halmstad BK - Örgryte IS
Västra Frölunda - Djurgården
AIK - IFK Göteborg 
GAIS - Örebro SK
IFK Norrköping - GIF Sundsvall 
IK Brage - IFK Norrköping

Omgång 7

Lördag 20 maj
Västra Frölunda - AIK

Söndag 21 maj
Halmstad BK - GAIS 
Djurgården - GIF Sundsvall 
Örgryte IS - IFK Göteborg 
Malmö FF - Örebro SK
IK Brage - IFK Norrköping

Omgång 8

Lördag 27 maj
GAIS - IK Brage

Söndag 28 maj
AIK - Halmstad BK
IFK Norrköping - Malmö FF 
Örebro SK - Örgryte IS
IFK Göteborg - Djurgården 
GIF Sundsvall - Västra Frölunda

Omgång 9

Lördag 3 juni
Västra Frölunda - IK Brage

Söndag 4 juni
Halmstad BK - GIF Sundsvall
AIK - Malmö FF
GAIS - Örgryte IS
IFK Norrköping - Djurgården 
Örebro SK - IFK Göteborg

Omgång 10

Lördag 10 juni
Örgryte IS - AIK

Söndag 11 juni
IFK Göteborg - IFK Norrköping
Djurgården - GAIS
Malmö FF - Västra Frölunda
IK Brage - Halmstad BK 
GIF Sundsvall - Örebro SK

Omgång 12

Onsdag 21 juni
Djurgården - Örebro SK 
Öregryte IS - IFK Norrköping

Omgång 11

Lördag 24 juni
Västra Frölunda - Halmstad BK

Söndag 25 juni
IK Brage-AIK
GAIS - Malmö FF
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IFK Norrköping - Örgryte IS 
Örebro SK - Djurgården 
GIF Sundsvall - IFK Göteborg

Omgång 13

Onsdag 28 juni
IFK Göteborg - Västra Frölunda
Djurgården - Halmstad BK
GIF Sundsvall - Malmö FF

Omgång 12

Söndag 9 juli
Halmstad BK - Västra Frölunda
IFK Göteborg - GIF Sundsvall
Malmö FF - GAIS
AIK-IK Brage

Omgång 13

Söndag 16 juli
IFK Norrköping - GAIS
Örebro SK - AIK
Örgryte IS - IK Brage

Omgång 14

Lördag 22 juli
Västra Frölunda - Örebro SK

Söndag 23 juli
AIK - IFK Norrköping
GAIS - GIF Sundsvall

Onsdag 26 Juli
Halmstad BK - IFK Göteborg 
Malmö FF - Örgryte IS 
IK Brage - Djurgården

Omgång 15

Söndag 6 augusti
Örebro SK - Halmstad BK

Lördag 12 augusti
IFK Göteborg - IK Brage

Söndag 13 augusti
GAIS - AIK
IFK Norrköping - V Frölunda 
Djurgården - Malmö FF 
GIF Sundsvall - Örgryte IS

Omgång 16

Lördag 19 augusti
Örgryte IS - Djurgården

Söndag 20 augusti
Halmstad BK - IFK Norrköping 
Västra Frölunda - GAIS 
AIK - GIF Sundsvall
Malmö FF - IFK Göteborg 
IK Brage - Örebro SK

Omgång 17

Lördag 26 augusti
Örgryte IS - Halmstad BK

Söndag 27 augusti
Örebro SK - GAIS
IFK Göteborg - AIK 
Djurgården - Västra Frölunda 
Malmö FF - IK Brage
GIF Sundsvall - IFK Norrköping

Omgång 18

Torsdag 30 augusti
Västra Frölunda - Örgryte IS

Torsdag 31 augusti
Halmstad BK - Malmö FF

AIK - Djurgården
GAIS - IFK Göteborg 
IFK Norrköping - Örebro SK 
IK Brage - GIF Sundsvall

Omgång 19

Lördag 9 september
Västra Frölunda - GIF Sundsvall

Söndag 10 september
Halmstad BK - AIK
Djurgården - IFK Göteborg 
Örgryte IS - Örebro SK 
Malmö FF - IFK Norrköping 
IK Brage - GAIS

Omgång 20

Lördag 16 september
GAIS - Halmstad BK

Söndag 17 september
AIK - Västra Frölunda
IFK Norrköping - IK Brage 
Örebro SK - Malmö FF 
IFK Göteborg - Örgryte IS 
GIF Sundsvall - Halmstad BK

Omgång 21

Lördag 23 september
IFK Göteborg - Örebro SK

Söndag 24 september
Djurgården - IFK Norrköping 
Örgryte IS - GAIS
Malmö FF - AIK
IK Brage - Västra Frölunda 
GIF Sundsvall - Halmstad BK

Omgång 22

Söndag 1 oktober
Halmstad BK - IK Brage 
Västra Frölunda - Malmö FF
AIK - Örgryte IS
GAIS - Djurgården
IFK Norrköping - IFK Göteborg 
Örebro SK - GIF Sundsvall
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Minns våra bästa stunder...

Djurgårdens 
bowlingklot har rullat 
i sjuttio år

Djurgårdens bowlingsektion fyller i år 70 år. Den hade sin stor
hetstid på 1930-talet, och senaste SM-segern kom 1950.

Djurgårdens bowlingsektion bildades 1919. Den person som främst stod 
bakom sektionens födelse var Eric ”Ala” Ahlström. Han var urdjurgårda
re och fungerade ett tag som medlemstidningen Djurgårdarens redaktör. 
Hans stora bowlingintresse gjorde att han sedermera blev ordförande för 
svenska bowlingförbundet.

Bowlingsektionen fungerade till en början främst som en uppsam
lingsplats för tidigare framgångsrika djurgårdare i andra idrotter. De ville nu 
fortsätta sin karriär i ett något lugnare tempo. Här fanns fotbollsspelarna 
Gustaf Ekberg och Calle Karlstrand, bandyspelaren Melcher Säwensten, 
friidrottaren Carl Jahnzon, med flera.

Framgångar
Djurgårdsbowlingen nådde sina största framgångar på 1930-talet. Den 
främste bowlaren då hette Östen Eriksson. Han vann SM 1933 och tog 
därmed Djurgårdens första SM-tecken i bowling. Han tog också det andra 
1937 tillsammans med Gustaf Ekberg i tvåmannabowling.

Tråkigt nog lämnade Östen Eriksson Djurgården 1944 för att gå över 
till AIK. Trots detta svek gick det fortsatt bra för sektionen. 1949 vann Evan 
Pettersson ett DM-tecken och 1950 var det dags för Fritiof Sund och Kjell 
Anjou att ta ett SM-guld för Djurgården i tvåmannabowling - det senaste 
SM-tecknet i bowling för Djurgården.

Mats Wickman

Har Du några kunskaper om Djurgårdens bowlingsektion, 
eller vet Du något annat intressant som rör Djurgårdens historia. 
Kontakta i så fall Mats på telefon 08-11 57 11.
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Leif Nilsson
Back, 26 år 

Moderklubb: Hudiksvall ABK 
Sjätte säsongen i DIF

Mannen med det stora fighterhjärtat, som 
utvecklats som fotbollsspelare de senaste 
åren. Alltid med i spelet, lojal och aggressiv.

Peter Mörk
Mittfältare, 23 år 
Moderklubb: Djurgården 
Tredje säsongen i DIF
Spelar bra med båda fötterna, i läge för det 
verkliga genombrottet. Ett litet muskelpaket 
med tekniska kvaliteter över hela planen.

Krister Nordin
Mittfältare, 21 år
Moderklubb: IFK Bergshamra.
Nionde säsongen i DIF
Har förmodligen allsvenskans hårdaste skott, 
teknisk men samtidigt tuff, en typisk ”järnka
min” som det gör ont att möta. Bra också i 
anfallet.
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Djurgården rättar in sig i ledet med en rad stora 
fotbollslag: Engelska Aston Villa och spanska 
Atletico Madrid och italienska Como, m fl.

Tacka kopieringsföretaget Mita för det. Djurgår
dens samarbetsavtal med det japanska fötretaget, i världstopp 
när det gäller kopieringsmaskiner, är guldkantat. Kanske det 
bästa som en svensk fotbollsklubb någonsin fått.

Det handlar kort sagt om miljonbelopp.
Nu skall Mitas logotype pryda de blårandiga fotbollströjorna 
och den yttre och mest visuella fasaden döljer stöd til Djurgår
den inom en rad övriga områden. Några spelare, bl a Steve 
Galloway, knyts till koncernen. Dessutom skall föreningens 
kansli rustas upp och moderniseras för att kunna erbjuda 
bättre service till den 11.000 medlemmarna och till publik 
och andra intrsserade. Inom tre år skall Djurgården ha landets 
bäst fungerande fotbollskansli.

Mita har sedan många år reklamsamarbetat med olika fot
bollsklubbar. Sålunda blir Djurgården en av medlemmarna i 
det fotbollsteam som även innefattar engelska Aston Villa, 
spanska Atletico Madrid, italienska Como, holländska Haar
lem, västtyska Waldorf Mannhem, franska Caen och det syd
amerikanska laget Independiente från Argentina.

Mita är ett internationellt företag med huvudkontor i Japan 
och med representation i 130 
länder. Så omöjligt är det väl 
inte att den fotbollsfamilj som 
Djurgården tillhör, i framti
den blir ännu större ...
52



Stefan Rehn
Mittfältare, 23 år 

Moderklubb: Sundbybergs IK 
Elfte säsongen i DIF

Fotbollens Kenta Nilsson, ”Mr Magic”. En 
underbarfotbollsspelare, ledargestalt, skick
lig både offensivt och defensivt. Målfarlig 
och snabb.

Kefa Ohlsson
Forward/mittfältare, 24 år 
Moderklubb: Rönninge SK 
Debutant
Ett intelligent rörelseschema parat med oer
hört utvecklad teknik och ett bra sätt att av
sluta anfallen på, gör Kefa till en storspelare. 
Dock orutinerad.

Glenn Schiller
Back, 29 år
Moderklubb: IFK Göteborg 
Fjärde säsongen i DIF
En känslig högerfot, skicklig passare med 
ett ypperligt spelintellekt. Har bra offensiva 
egenskaper och massor av rutin. UEFA-
cupmästare med Blå-vitt 1982.
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DIF-KURIOSA
genom 
tiderna
Allsvenskt guld:

1955, 1959, 1964 och 1966.

Slutspelsfinal:
0-0 och 3-7 mot Malmö FF, 1988.

Cupfinaler:
1-2 mot Malmö FF 1951 och 0-1 mot samma 
lag 1975.

Guldgosse:
Gösta ”Knivsta” Sandberg, den ende spelare 
som var med i laget samtliga fyra guldår.

Skyttekungar:
Hans Jeppsson 1951, 17 mål, Leif Sköld 1962, 
21 mål och Tommy Berggren 1978, 19 mål.

Flest allsvenska matcher:
Sven Lindman, 312, 1965-80.

Flest allsvenska mål:
Gösta ”Knivsta” Sandberg 70, 1951-66.

Osisgubbe:
John ”Jompa” Eriksson, center i 1955 års guld
lag, ledde länge skytteligan säsongen 1954- 
55. Men så skadades han och fick gipsad se 
hur AIK:s Kurre Hamrin vann på 23 fullträffar. 
”Jompa” stannade på 19 mål.

Utan medalj:
Guldåret 1954-55 - på den tiden spelade man 
fortfarande höst/vår - var Arne Larsson höger- 
halv hela höstsäsongen. Men till våren för
svann Arne till Holmsund i div 2. In i Djurgård
slaget ryckte då Rune Othberg, som medver
kade i samtliga 10 vårmatcherna. Trots att 
Arne Larsson spelade 12 matcher på hösten 
blev han utan guldmedalj. Djurgårdens styrel
se bestämde att Othberg, som fortfarande till
hörde klubben, skulle medaljeras.

Lyskraftig nattiné:
Den 26 augusti 1959 var det elljuspremiär för 
svensk fotboll. Första paret ut var Djurgården 
och AIK på Fotbollstadion. Men el-installatio

nen tog tid varför matchen inte kom igång 
förrän 20.30 - den senaste avsparken hittills i 
allsvenskan. Hur det gick? Jo, Djurgår'n vann 
med 4-2 sedan AIK haft ledningen med 2-0.

Guldskyttar:
Fyra spelare har varit direkt inblandade i Djur
gårdens fyra guldmedaljer. 1955 säkrade Djur
går'n definitivt guldet genom att besegra GAIS 
på Råsunda med 2-0 den 5 juni. Båda målen 
sköts av center-reserven Bosse Finnhammar. 
Såväl "Jompa” Eriksson som Hans "Tjalle” Mild 
gick skadade och spelade inte.

Den 11 oktober 1959 spelade Djurgård 
och IFK Göteborg en direkt avgörande guld
match på Råsunda. Oavgjort räckte för DIF. 
Det blev 1-1 sedan Birger "Birre” Eklund givit 
IFK ledningen med 1-0 genom en straff som 
han fick lägga redan efter 4 minuters spel.

Samma sak 1964. Då behövde Djurgård 
vinna över Göteborg i slutmatchen med tre 
måls övervikt. Den detaljen ordnades i mat
chens sista spark - på straff - som Bernt Hugo 
Andersson löste med den äran. Det blev 4-1.

1966 spelade Djurgård och Norrköping en 
direkt avgörande guldfinal på Råsunde. DIF 
vann med 3-0. Det förlösande 1-0-målet sköt 
Sven Lindman på en skruvad frispark två 
minuter före paus. I andra halvlek hette Djur
gårdens målgörare Kay Wieståhl och Peder 
Persson.

Publikrekord:
48 894 mot IFK Göteborg på Fotboll stadion 
den 11 oktober 1959.

Största segrar:
8-1 mot Hammarby (div 1) den 21 september 
1972 och 7-0 mot Landskrona vid två tilfällen, 
dels den 29 april 1928, dels 50 år senare den 
17 september 1978.

Största seger i div 1 (fd div 2):
11-1 mot IFK Eskilstuna den 23 september 
1961 och 11-1 mot IFK Sunne den 1 oktober 
1961.

Största förlust:
1-11 mot IFK Norrköping i div 1 den 14 oktober 
1945.

Flest landskamper för DIF:
Gösta "Knivsta" Sandberg, 52 (1951-61).

SM (utslagningsmetoden):
1912, 1915, 1917 och 1920.
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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 varai medlem ökar ditt 
intresse och engagemang för gamla 
fina Djurgår’n.
Det blir också en god hjälp att 
göra klubben ännu bättre.

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

Jag vill bli medlem i DIF:

Välkommen till Djurgårdens IF!



Mr Hat Trick, Stefan Rehn, Djurgårdens IF. De två senaste årens vinnare i sluttävlingen.



Peter Skoogh
Forward, 24 år 
Moderklubb: Skå IK
Fjärde säsongen i DIF
Målfarlig, skicklig bollmottagare och -be
handlare. Genombrottsskicklig, tuff i spelet 
framför mål. Kommer oftast helt rätt i målsi
tuationerna.

Tommy Söderberg, tränare
Sannolikt den populäraste djurgårdstränaren någonsin - åtminstone om 
spelarnas röster får avgöra. Fingertoppskänsla för spelarnas välbefin
nande, försöker backa dem även privat. Tror på laget, den viktigaste av 
alla förutsättningar för ett lyckat resultat:

-Problemet är att vi kommer att få jobba mycket hårdare för poän
gen i år. Lagen känner vårt spel och våra spelare bättre. Tycker dock 
att försäsongens träning sett mycket bra ut och att många spelare gått 
framåt.

Fungerar själv tillsammans med övriga ledare i ett lyckat team:
-Kan vi inte jobba Ihop, hur skall det då gå?
Målsättningen?
-Den är klar. I år gäller det att befästa att vi är ett allsvenskt lag och 

ingen dagsslända.

Göran Aral, sportsligt ansvarig
Göran, som civilt arbetar som datakonsult, är i år till 75% anställd som 
sportsligt ansvarig. Posten innebär att Göran svarar för det långsiktiga 
tänkandet och arbetet med de sportsliga frågorna.

Uppstruktureringen av utbildningen av yngre spelare, rekrytering samt 
strategin hur vi skall möta framtidens problem är lite av det Göran an
svarar för förutom att han aktivt deltar i den löpande träningen.

Göran är dessutom lagledningens representant i fotbollsstyrelsen. 
Göran har en bakgrund som spelare och ledare i DIF sedan många år 
tillbaka. Efter ett par år i Råsunda och Gimonäs återvände Göran till oss 
i fjol och blev då en av de framgångsrika tränarna i vår trojka.
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Benny Persson, 
assisterande tränare
Benny, som gör sin andra säsong som assisterande tränare, tycker att inställ
ningen på försäsongen varit lika god som 1988.

-Faran ligger i att motståndarna i år inte kommer att ge oss något gratis. Kan 
vi etablera oss pä övre halvan i allsvenskan har vi gjort en utmärkt säsong, säger 
Benny och betonar att förväntningarna inte får vara för högt ställda på spelarna.

-Visserligen är de väldigt skickliga och ambitiösa men vi får inte glömma att 
vi har seriens yngsta lag och att vi i första hand är ett framtidslag.

Som assisterande tränare gör Benny mycket arbete som inte syns. Bland
annat svarar han för att Tommy och Göran får blivande motståndare analyserade.

-Det är naturligtvis inte alltid så kul att inte få se DIF:s matcher men skall vi nå ett bra resultat måste 
vi jobba hårt även med de mindre attraktiva uppdragen.

Detta med att jobba i team tror Benny mycket på.
-Framtidens lag kommer att bestå av flera personer som prestigelöst arbetar tillsammans. Titta bara 

på hur väl det fallit ut med vårt ishockeylag.

Björn Alkeby, målvaktstränare
Efter det misslyckade kvalet 1982 slutade Björn Alkeby som målvakt i DIF. Då 
hade han gjort 12 säsonger och 243 allsvenska matcher. Men han finns 
fortfarande i allra högsta grad med i bilden. Fast numera lite mer bakom 
kulisserna. Björn är föreningens målvaktstränare.

I första hand skall han specialgnugga Magnus Hultén och Anders Almgren, 
A-truppens två målvakter. Men han jobbar också med ungdomslagens målvak
ter och med tjejernas. Det är femte säsongen han har det här jobbet.

-Det är lite speciellt att vara målvakt, säger han. Jag tror det är bra med en 
speciell tränare 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.

Torbjörn Waax, materielförvaltare
Sedan 1987 är Torbjörn huvudansvarig för materielen. Tobbe är 53 år och 
arbetar civilt som fordonstekniker på Sveriges Radio. Tobbe har ett långt 
förflutet i DIF där han förutom materielsysslan har varit lagledare för B-laget. Då 
vann han tillsammans med Göran Aral allsvenska reservlag sserien, något 
Tobbe ofta påpekar för de ledare som efterträtt honom och misslyckats med 
denna bedrift.

Att vara materialförvaltare för ett allsvenskt lag är i dag ett heltidsjobb, men 
på något sätt lyckas han kombinera läskbärandet, klädvården och de andra 
tusen småsysslorna med det civila arbetet.

Dessutom hinner Tobbe med att hålla segelbåten i prima skick. Segling är nämligen det stora 
intresset förutom fotbollen.

Spelarna skall bara behöva tänka på matchen eller träningen och inte på materialet, säger Torbjörn. 
Och att det är en paroll han lever upp till kan hela Djurgårdens fotbollstrupp intyga.

59





Kjell Lundqvist, lagledare
Egentligen är det fel att titulera Kjell Lundqvist lagledare, karl’n är 
ju tusenkonstnär. Visserligen är hans huvudsakliga syssla lagle
darjobbet för vårt reservlag, men det är bara en bråkdel av ”Lun
kans” och hans fru Sivs sysslor inom deras kära Djurgår’n. Många 
av oss hoppas att familjen Lundqvist överger sin lägenhet ute i 
”Sumpan” och flyttar hit till Stadion. Det är ju här de hör hemma. 
Eller på vår andra hemvist, Hjorthagen, där de sett så många av 
våra nuvarande stjärnor växa upp.

Björn Engström, läkare
Gör sin fjärde säsong. Björn Engström kom från Brommapojkarna 
och när han inte pysslar om fotbollsspelare återfinns han på 
kirurgen på S:t Görans sjukhus. Han finns på bänken vid varje 
hemmamatch och har då också ansvar för motståndarlagets spe
lare. 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 direktsmällar, vrickningar i fotleder och över
belastningsskador. För att bota en lårkaka räcker det med kyla och 
tryckförband.

Det är Björn som avgör hur allvarlig en skada är och när spela
ren kan vara med i en match igen. Naturligtvis i samråd med spe
laren. Vad som däremot aldrig får hända är att lagledningen 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 oviktigaste. En 35-årig urdjurgårdare som gör sin andra säsong 
i laget. Björn tillhör det garde Tommy tagit med sig till DIF. Tommy 
och Björn arbetade nämligen tillsammans i Brommapojkarna.

Björn Odö har egen praktik på Engelbrektsgatan i Stockholm 
och tycker det är skoj att jobba med djurgårdarna:

-Det är viktigt att ha en öppen dialog med spelarna, att de 
kommer till mig med sina krämpor. Kan inte jag ordna det, går vi 
vidare till Björn. Det är viktigt att allt sådant sker systematiskt.

Björn Odö jobbar helst med händerna, men har också t ex 
ultraljud och strömbehandling redo i bagen.
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