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Så är vi tillslut här, den allra sista allsvenska matchen på Stadion. Allra sista. Någonsin. Här har det jublats över 
SM-guld, vunna matcher och klarade kval, här har det gråtits över missade guld, förlorade matcher och missade 
kval. Här har vi haft våra favoritplatser, i skuggan på Sofiasidan, med solen i ögonen på Lidingösidan eller någon 
annan stans på läktaren. Djurgårdsfamiljen har träffats, vännerna och rutinerna har varit många och minnena 
oändliga. Det är klart att vi alla kommer att fälla en tår när ridån går ner för allra sista gången på denna tegelborg 
som varit vår sedan 1936.
   
Avslutningen på denna era har varit otroligt positiv, efter en tung inledning har Stadion åter blivit en plats för 
glädje, målen och poängen har trillat in under de sköna sommarmatcherna och vi kan lämna med en riktigt bra 
känsla inför flytten till Tele2 Arena. Tillsammans med dagens match, som oavsett resultat kommer att vara värd 
att minnas, får Stadion det slut den är värd.
   
Dagens matchprogram blir en hyllning till arenan där Djurgården har vunnit sju SM-guld, 1955, 1959, 1964, 
1966, 2002, 2003 och 2005. Det blir bilder från tidigare matcher och krönikor. Markus Karlsson (SM-guld 2002 
och 2003) berättar om sina minnen från Stadion och John ”Jompa” Eriksson (SM-guld 1955 och 1959) vågar 
med sista matchen spelad berätta om sina bästa trix att som ”liten grabb” planka in på arenan. Eva af Geijerstam, 
trogen besökare sedan många år, finns med och berättar om sina minnen.
   
Det är dags att avnjuta den sista matchen någonsin på Stadion innan vi packar väskorna och beger oss till en helt 
ny, fantastisk arena för att skapa framtidens minnen. Tack Stadion, tack alla ni på läktaren, spelare, motståndare 
och funktionärer för denna tid.

För allra sista gången, varmt välkomna till Stadion. Nu kör vi.

Första matchen på Tele2 Arena:
Djurgårdens IF - IFK Norrköping  2013-07-21
Biljetter på dif.se



Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!

Stöd din förening. Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus genom 
att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din egen per-
sonliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. Ju mer du 
handlar desto mer bonus, både till dig själv och till föreningen. 
Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 

Join the movement.
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Vi är nöjda med poäng borta mot Gefle som har en 
bra period och veckan innan gjorde en bra match bor-
ta mot Elfsborg. Framför allt är jag nöjd med andra 
halvlek då jag tycker att vi har en bra rörlighet och 
skapar en hel del chanser.

I Allsvenskan är vi obesegrade i sex omgångar. Jag 
tycker att vi har en bra stabilitet i vårt spel och det 
finns en stor potential i laget. Vi har tagit flera steg i 
rätt riktning och många spelare har en positiv utveck-
ling. Det finns en stor vilja att utvecklas hos spelarna 
och det är grundläggande för att lyckas. Dessutom har 
vi en tydlig spelidé i både anfalls- och i försvarsspelet 
och det blir allt bättre från match till match. Vad vi 
jobbar med nu är att få ännu mer rörlighet i anfalls-
fasen, jag vill ha ännu fler djupledslöpningar bakom 
motståndarna, både från anfallare och från mittfältare.
   

Jag har varit med om två matcher på Stadion och det 
har varit två fina upplevelser med alla supportrar och 
den fina stämning som finns på arenan och jag gläder 
mig åt att i dag få spela inför fullsatta läktare i den 
match som avslutar en lång tradition för Djurgården. 
Samtidigt så känns det fantastiskt att få komma in på 
en ny, moderna arena som kommer att betyda extremt 
mycket för Djurgårdens framtid.
  
 I dag väntar Öster på andra sidan, jag såg dem när de 
spelade borta mot Gefle och vi har god koll på dem. 
Det är ett spelande lag som vill ha ett bra passningss-
pel. För oss handlar det om att öka intensiteten i vårt 
spel och som jag nämnde tidigare, att ytterligare för-
bättra rörligheten i anfallsspelet.

Välkomna!

Tränarens ord  Per Mathias Høgmo

En match som avslutar en lång 
tradition för Djurgården
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Transport, depå och försäljning av gasol och tillbehör
Tel: 08-584 901 65

www.nybroplansexpress.se

Vi stödjer Djurgården Fotboll
Full fart framåt med Nybroplans Express!
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Dagens Motståndare  Stefan Andersson

Östers IF bildades i Växjö 1930. Som allsvenskt lag 
hade man sin storhetstid i sent sjuttio- och tidigt åt-
tiotal då man tog hem tre seriesegrar på fyra år. 1968 
gjorde laget sin debut i allsvenskan och etablerade sig 
direkt i högsta serien. Redan som nykomling tog man 
lagets första SM-guld, vilket var första gången ett lag 
vann serien som nykomling. När laget sedan degrad-
erades 1988 så var det första gången i klubbens histo-
ria som laget åkte ur en serie. Man lyckades dock göra 
en snabb comeback då laget gick obesegrade genom 
div I södra. Efter 1995 hade laget svårt att etablera 
sig i de högre skikten av Allsvenskan och tvingades 
kvala både 1995 och 97 (mot oss) men klarade bägge 
drabbningarna. 1998 kom laget sist och åkte på nytt 
ut. Sedan följer flera år av balanserande mellan Div 
I/Superettan och Allsvenskan, ända till 2007 då man 
gjorde en riktig fiaskosäsong och rasade rakt igenom 
Superettan. Så sent som 2009 lyckades man återkvali-
ficera sig för Superettan där man på tre år sakta men 
säkert närmade sig toppen. 2012 var det åter dags, 
efter serieseger var man åter ett allsvenskt lag.

Den nya hemmaarenan, Myresjöhus Arena, invigdes i 
september 2012 och ägs av föreningen. I år har man 
dock bara två segrar på hemmaplan, båda mot Göte-
borgslagen som bägge besegrades med 2-0. På borta-
plan har det bara blivit en seger än så länge. Trepoän-
garen kom redan i tredje omgången då Syrianska 
besegrades med 1-0 i Södertälje. Med tre oavgjorda, 

varav två på bortaplan, har man hittills skrapat ihop 
tolv poäng, vilket gör att laget i dagsläget är placerade 
precis över kvalstrecket. Laget har dock spelat ett bra 
försvarsspel, på sex bortamatcher har man trots den 
ganska skrala poängskörden bara släppt in åtta mål – 
men samtidigt bara gjort fyra framåt. Hittills har bara 
en match slutat mållös, borta mot Gefle. 

Laget spelar med en traditionell 4-4-2-uppställning. 
Mittbacksparet Vasilj/Karlsson har gjort fyra säsonger 
tillsammans och har lyckats styra upp försvaret bra 
i år trots att man spelat med poängnöd redan från 
inledningen av serien. Målvakten Alexander Nadj 
har hållit nollan fyra gånger (lika många som Höie). 
Framåt då? Bästa målskytt i år är vänsteryttern Vlado 
Zlojutro som gjort fyra av lagets mål. Zlojutro kom i 
år från Värnamo där han i fjol gjorde sju mål, och spe-
lade dessutom fram sex mål enligt den officiella statis-
tiken. I år har det dock inte blivit några målgivande 
passningar, framspelningarna står istället Denis Velic 
för. Med tre framspelningar och ett eget mål är han 
tillsammans med Zlojutro bästa poängspelare. Velic 
har spelat i Öster sedan 2002 men under säsongerna 
2009-10 spelade han för Syrianska. De flesta år som 
A-lagsspelare har 31-årige Velic tillbringat i Superet-
tan där han varit en stabil poängplockare, både som 
målskytt och framspelare. Oftast bildar han anfallspar 
med Piñones-Arce som kom från BP i år. 
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Då är det dags för en sista föreställning på Stadion. 
Känslorna är blandade och omtumlande. Djurgårds-
familjen skriver idag sista raden på kapitlet om Sta-
dion, i alla fall för denna gång. Den 21 juli inleds en 
ny era för Djurgården Fotboll då vi spelar vår första 
hemmamatch på Tele2 Arena mot IFK Norrköping. 
På Tele2 Arena väntar en fantastisk upplevelse för 
Djurgårdsfamiljen – både på och utanför planen. 

Det första som slår dig när du kliver in på Tele2 Arena 
är att arenan känns otroligt kompakt och tight. Med 
sex meter från sidlinjen till den första bänkraden 
skapas en närhet som är oslagbar. 6 meter understiger 
faktiskt minimikravet som Uefa och FIFA har fast-
ställt, man har dock fått dispens för detta så arenan är 
fullt godkänd för alla internationella matcher. Närhet-
en gör att man har en fantastisk sikt från alla platser, 
samtliga dessutom under tak. 

Underbara Stadion byggdes för 101 år sedan vilket in-
nebär en hel del begränsningar när det kommer till fa-
ciliteter. På Tele2 Arena blir det helt annorlunda med 
nästan 400 toaletter, tio pubar, en stor mängd kiosker 
och snabbmatsställen och en restaurang med plats för 
över 300 gäster. 600 monitorer och skärmar runt om 
arenan samt fungerande Wi-Fi skapar en upplevelse 
som är anpassad för arenans alla besökare. Kombi-
nationen av en modern, kompakt arena och Sveriges 
bästa publik kommer att bli fantastisk och den 21 juli 
får vi möjlighet uppleva den för första gången 

Järnkaminerna gör en stenhård satsning för att fylla 
Sofialäktaren på Tele2 Arena. Målet är att ha sålt 
minst 3 000 säsongskort till klacken innan första 
hemmamatchen. Sofialäktaren, det vill säga den södra 
kortsidan på Tele2 Arena, rymmer 3 700 personer. 
Det är med andra ord inte helt osannolikt att mer 
eller mindre alla dessa platser säljs som säsongsbiljet-
ter. Om du vill stå i klacken på Tele2 Arena gäller det 
därför att du är på alerten och omedelbart skaffar din 
säsongbiljett. Priset för en säsongsbiljett i klacken för 
de 8 matcherna på Tele2 Arena är 500 kronor för un-
gdom och 600 kr för vuxen. Köp din biljett idag och 
stöd DIF och Järnkaminerna i arbetet att fylla läk-
tarna på Tele2 Arena och visa hela Sverige var den 
bästa stämningen på en fotbollsarena skapas. 

Din säsongsbiljett till höstens matcher köper du på 
dif.se

Vi närmar oss i nuläget 9 000 sålda säsongsbiljetter 
och har goda förhoppningar om att nå en bit över 10 
000 innan avspark den 21 juli. Om du inte är en av 
de 9 000 som redan har försäkrat sig om din plats på 
Tele2 Arena under hösten så rekommenderar vi starkt 
att du gör det så fort som möjligt.

Djurgårdsfamiljen, nu fyller vi Tele2 Arena och skapar 
tillsammans den häftigaste möjliga upplevelsen på en 
arena. Välkomna till Tele2 Arena, välkommen till en 
ny era!

Vi tar farväl av en kär vän och 
ger oss ut på nya äventyr!

Djurgården Marknad  Daniel Malmgren



Ett företags framgång är helt beroende av de människor 
som arbetar där. Därför gäller det att ha rätt person på 
rätt position.

Vi kan hjälpa ditt företag att möta alla sorters utmaningar. 

Oavsett vilken kompetens du behöver rekrytera eller hyra  
in; välkommen att höra av dig på 0200-22 22 22 eller  
besök oss på adecco.se.

Hos oss är det 
alltid silly season!

adecco.se Tel. 08-10 10 39

Välkomna in på lunch alla
Djurgårdare!

Fiskartorpsvägen 20, 114 33, Stockholm
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Klockan slår för den sista matchen, för att ta farväl av 
Stockholms Stadion, vår hemmaplan, vår borg. Mitt 
Colosseum, där jag har fått känna mig som en gladi-
ator.

För mig känns det bra att det är just Östers IF vi 
möter, en anrik klubb, jag var med när vi mötte dem i 
kvalet 1997 och förlorade det, jag var också med då vi 
mötte dem 2003 här hemma på Stadion och vi defil-
erade hem SM-guldet. Nu skriver vi 2013 och vi möts 
i den sista allsvenska matchen på Stadion.

Minnena är många, mest fina, en del tråkiga, som livet 
självt. Min känsla är att jag vunnit nästan alla matcher 
jag spelat på Stadion. Så är det så klart inte, men jag är 
rätt säker på att jag vunnit fler än vad jag har förlorat 
och det är kanske ändå det som är det viktiga. Men 
det är ni på läktaren som har gjort det värt att spela för 
Djurgården, hade det inte varit för att ni hade fyllt upp 
den här vackra arenan så hade jag lika gärna kunnat 
spela kvar i Rimbo IF, min moderklubb.

Av alla minnen jag bär med mig från Djurgården, 
från matcher mot Delsbo IF, Ludvika, Juventus, Par-

tizan Belgrad, sköna derbyvinster, SM-guld i Borås 
och Halmstad, Siw och Lunkan, till alla läger och 
alla härliga personligheter jag har träffat under åren, 
så är ändå det bästa när man har stått inför avspark 
på Stockholms Stadion och publiken fyller i sången 
“Sjung för gamla Djurgården”.

Den känslan bär jag med mig resten av livet.

Nu går flytten till en nytt Colosseum, och jag är säker 
på att det kommer att bli bra, allt har sin tid, men 
precis som med ett lag så måste man ge det lite tid att 
växa in i kostymen.

Och kanske kommer jag en dag att få sitta på den läk-
taren, och se min son leda ut sitt lag i världens vack-
raste tröja, och vara lika stolt som jag alltid var och är 
över att bära den.

Vi kämpar
Markus Karlsson

Klockan slår... 
Krönika  Markus Karlsson
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Kommer Adde Johansson leverera som förr? 
Får Tibbling sitt stora genombrott? Och hur bra 
är egentligen Amartey? För djurgårdsfamiljen är 
2013 ett spännande år med de sista matcherna 
på Stadion, den nya arenan och heta derbyn. 
Som stolt sponsor till Djurgården satsar vi på 
Expressen nu ännu hårdare på vår digitala 
bevakning av blårändernas säsong 2013. 
För dig som supporter innebär det mer av 
webb-tv-inslag, matchanalyser, intervjuer och 
spännande reportage. I mobilen hittar du  
oss enklast på m.expressen.se. 

Som sagt var, vi är med er
hela vägen. Lycka till!

Vi är med 
hela Vägen

www.expressen.se

Exp_DIF_165x240.indd   1 2013-03-18   13:42
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Vi finns kvar på Stadion! 
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Nr Namn Efternamn Position Födelsedatum Längd Vikt Moderklubb Till DIF

3 Marc Pedersen back 890731 183 87 Vejle 2012

4 Yussif Chibsah mittfält 831230 175 68 King Faisal Babies 2012

5 Petter Gustafsson back 850916 175 73 IFK Anderstorp 2009

6 Peter Nymann back 820822 181 74 Lilerød IF 2011

7 Martin Broberg mittfält 901124 184 79 Karlskoga SK 2012

8 Andreas Johansson mittfält 780705 181 81 Melleruds IF 2013

9 Luis Solignac anfall 910216 184 75 CA Platense 2013

10 Erton Fejzullahu anfall 880409 180 83 Högadals IS 2013

11 Amadou Jawo anfall 840926 175 71 IK Frej 2013

12 Kenneth Höie målvakt 790911 189 90 FK Haugesund 2012

13 Emil Bergström back 930519 187 85 IF Brommapojkarna 2008

14 Mattias Östberg back 770824 189 85 Östansbo IS 2012

15 Brian Span mittfält 900224 186 85 University of Virginia 2012

16 Pablo anfall 940308 174 66 Fluminense 2013

17 Joel Riddez back 800521 181 78 Spårvägens FF 2011

18 Daniel Amartey mittfält 941201 185 75 Inter Allies FC 2013

19 Nahir Oyal mittfält 901217 176 72 Assyriska FF 2012

20 Simon Tibbling mittfält 940911 171 71 Grödinge 2011

21 Godsway Donyoh anfall 941014 179 71 Right to Dream Academy 2013

23 Hampus Nilsson målvakt 900717 190 89 IFK Osby 2013

24 Daniel Jarl back 920413 197 90 Håbo FF 2010

26 Jesper Arvidsson back 850101 181 79 Götene 2013

27 Vytautas Andriuskevicius back 901008 188 80 Kaunas 2013

30 Eric Dahlgren målvakt 940308 193 80 IFK Lidingö 2011

32 Tim Söderström mittfält 940104 189 77 Djurö-Vindö IF 2011

36 Philip Sparrdal Mantilla back 930811 187 80 Djurgårdens IF 2008

DJURGÅRDENS IF 
SPELARTRUPP 2013

Spelartruppen 2013
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Från Stockholms stadion
Nu är det dags: Nu lämnar Djurgården Fotboll slutligen och definitivt vår tegelborg på Valhallavägen. På 
bloggen Farväl Stadion har vi under våren samlat bilder där vi tar avsked genom att samla supportrarnas bilder 
och vi vill att så många som möjligt ska dela med sig av sina ögonblick på läktarna och från miljöerna runt 
Stadion.
 
Under året kommer vi ge ut ett magasin under namnet ”Från Stockholms Stadion” i tre delar med bilder från 
Farväl Stadion och mer. Så vill vi bevara minnet av vår tid på världens vackraste arena.
Vol I: vår, fokuserar på Premiärerna och vårsäsongen på Stadion, Vol II: Sommar och Vol III: Höst samlar ihop 
guldår och kvalen.
 
Du kan fortfarande vara med och bidra!
Maila dina bilder till: farval.stadion@gmail.com.
(Bara bilder som du själv tagit eller har rättigheterna till.)
 
Du hittar tidningen på matcherna, idag på Stadion finns vi vid Maratonporten och hos Järnkaminerna. Annars 
finns magasinet att köpa i Djurgårdsbutiken på Nybrogatan och du kan även beställa den genom att skicka ett 
mail till farval.stadion@gmail.com
 
Kommande utgåvor:
Vol 2: Sommar, 21 juli (Djurgårdens Tele 2-premiär)
Vol 3: Höst, september
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STRYKTIPSET – STOLT SPONSOR
AV ALLSVENSKAN SEDAN 1934

VI SES PÅ LÖRDAG

MINNEN FRÅN FÖRR. DRÖMMAR OM FRAMTIDEN.
Ett klubbhjärta är alltid fyllt av gamla framgångar och förhoppningar om 
nya. Oavsett hur det går idag så har vi kärleken till fotbollen gemensamt. 
Välkommen in i Hela Sveriges Fotbollsklubb.
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För att få den rätta känslan i mitt stadionskriveri så 
har jag tagit DIF-pennan i handen och satt på mig 
guld-DIFtröjan från 1955 med centernuffran 9 på 
ryggen, jag får liksom en hemmakänsla i den i nuläget 
89 kilo kropp (matchvikt 80 kilo) och längden som 
vanligt runt 190 centimeter  och i dojjan av storlek 45.

Fotbollen kom in i mitt liv på Långholmen (Vafan, 
satt jag inne redan då?? Närå.). Som boende i Högalid 
tills jag var 10 år så var det nära till Långholmen, och 
utanför på ”Fångplanen” så tränade vi 8-10-åringar 
(jag e född 1929) grusfotboll. Innanför stängslen till 
fångplanen tränade och spelade vi med de ”innebo-
ende” och ibland fick vi vara med och leta efter någon 
försvunnen fängelselirare.

Flytten från Söder gick till Hjorthagen som fick 
en barninvasion, en tillökning på omkring 500 un-
gar. Värtans IK ställde upp för grabbarna med fot-
boll, ishockey, bandy med mera. Där spelade jag 
fotboll från 1942 fram till 1950 då jag värvades av 
Djurgården. Det är den tröjan jag fick då som jag har 
på mig nu, med nummer 9 på ryggen. DIF-centern 
Hasse Jeppson hade blivit proffs i Italien för 260 000 
kronor. Vad fick jag av DIF då? Jorå, 480 kronor som 
hjälp till ett körkort.

1951 debuterade jag och Knivsta i Djurgårdens A-lag 
i Allsvenskan i fotboll. Att springa in på Stadion och 
höra publikstödet, vilken känsla man får, jag antar att 
det är samma känsla som en kristen får när han tar sig 
igenom Pärleporten. Nog om det nu.

Stadion, som man tidigare plankat in på för att bland 
annat se Djurgården spela fotboll och ibland slitit sig 
loss från vakterna som hållit i ryggslutet, dem morsade 
man nu på som på vanligt folk. Man växte så att säga 
upp med Stadion sedan 10-årsåldern, där man ibland 
vid olika arrangemang kom in med någon gubbe i 
samma vändkors. I det här fallet hade jag lite oröta, 
växte för fort, fick hitta på andra sätt att komma in, 
som att bära tävlandes väskor (hjälpsam...) eller att 

klättra över järnpiggstaketet vi ståplatsmuggen (gick 
igenom ena gympadojan en gång). 
I omklädningsrummet innan match så gympavärmde 
vi upp medan Nisse Cederborg satt på elementet. 

Stadion var den enda hockeyarenan på 40-talet som 
hade konstfruset (Värtan tränade där på söndagar 
klockan 23:00). Vid hockey-VM 1949 var det 
katastrofträngsel på gång vid Klocktornet. Stadion-
chefen Tage Eriksson menade att skaderisken var 
stor och uppmanade oss närmst staketet att planka in 
(otroligt).

Stockholm Stadion, invigt vid OS 1912, var från och 
med 1950 mitt andra hem, träningar och matcher av-
löste varandra. Jag började även i DIF hockey och spe-
lade fyra matcher med Lasse Björn, så nu vet ni det.

Framtidens Djurgårdsfotboll spelas på Tele2 Arena, 
dit ska Järnkaminerna och Djurgårdsbesökarna ta 
med sig Stadion-atmosfären.

Morsning!
Jompa Eriksson

Stadion, 
mitt andra hem!

Krönika  Jompa Eriksson
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D I G I T A L  T H I N K I N G

QBank ger dig full kontroll 
Hundratals företag över hela världen använder idag QBank som Digital Asset Management 
(DAM). Fördelarna med QBank är fl era. Det är lätt att ladda upp och ned bilder, fi lmer och 
andra dokument, lätt att redigera, konvertera, korrigera, distribuera och publicera i alla olika 
typer av media. QBank skapar helt enkelt bättre förutsättningar för konsekvent kommunikation. 

QR-koden tar dig direkt till fi lmen om Qbank, som du även hittar på kaigan.se
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SM-Guld på Stadion
Djurgården Fotboll har under tiden på Stadion tagit 
SM-guld 7 gånger. 1955, 1959, 1964, 1966, 2002, 2003 
och 2005.
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Tack för stödet! 

 



Som sann djurgårdare träffas man på Östra!
Ibland för att fira ibland för att trösta.

Vällagad husmanskost, lunch, middag, á la carte, smörgåsar mm.
Kaffe, öl och vin. Fullständiga rättigheter.

Välkomna önskar Berit.

SPECIALPRISER FÖRE OCH EFTER MATCH!

DJURGÅRDSPUB MED UTESERVERING
Öppet alla dagar, tel 08-612 00 14

Tunnelbana Tekniska Högskolan, nära till Stadion

Matchens  medlem

Till varje hemmamatch under 2013 kommer en medlem att 
presenteras i matchprogram och på planen innan avspark.

Medlemsnummer: 23521
Namn: Magnus Åkerberg
Ålder: 51
Ort: Tyresö
Stadionplacering: Sektion G

Hur och när blev du Djurgårdare?
Jag är född Djurgårdare. Jag följde med pappa och farfar till 
fondläktaren på Stadion i mycket ung ålder.

Vad är ditt bästa Stadion minne?
Det finns många klassiska matcher, men jag väljer Djurgården - 
GAIS i kvalet 1985. Kan det bli mer spännande med rätt vinnare?

Din favoritspelare genom tiderna?
Tommy Berggren, en riktig järnkamin. Honom var det ingen som 
sprang omkull. Jag fick själv möta honom när han varvade ner i 
Aspudden.

Vad betyder Djurgården för dig?
Sammanhållning, glädje och tyvärr sorg ibland.....

Varför kommer Djurgården att vara bättre denna säsong?
Det finns mycket duktiga lirare i laget och förhoppningsvis så får vi ihop alla dessa till ett riktigt bra lag.
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Djurgårdens backlinje har stabiliserats rejält efter den 
svajiga inledningen, mycket tack vare mittlåset Mat-
tias Östberg, 35, som hittat rätt tillsammans med unge 
Emil Bergström. Efter mirakelmatchen mot Malmö 
FF där just Östberg stod för segermålet har defensiv-
en fungerat väl och Mattias njuter av fotbollslivet igen.
– Det är klart att det känns bra mycket bättre nu och 
det är roligare att spela fotboll när hela laget spelar bra 
och det finns en stabilitet, säger Mattias.

Mattias Östberg växte upp i Falun och började spela 
fotboll i Östansbo IS. Efter spel i Ludvika FK och 
IFK Norrköping provspelade han i engelska Stoke 
City, dock utan att det ledde till något kontrakt. Mat-
tias vände hemåt och spelade tre år i Brage följt av tre 
år i Gais innan han skrev på för BK Häcken. Efter 
fyra och en halv säsong på Hisingen kom han i augusti 
2012 till Stockholm och Djurgården. Dåvarande trän-
are Magnus Pehrsson framhävde framförallt rutinen 
och ledaregenskaperna som avgörande i valet av spe-
lare. Skador skulle dock prägla första tiden i nya klub-
ben och speltiden blev väldigt sparsam under fjolåret. 
– Jag kom skadad till Djurgården, men precis när jag 
blivit frisk fick jag en bristning i magmuskeln så det 
är klart att det var tungt, riktigt tungt, minns Mattias 
som aldrig riktigt fick chansen att presentera sig för 
Djurgårdspubliken under fjolåret.

I år har Mattias Östberg varit nästintill skadefri 
och tillsammans med Emil Bergström bildar de ett 
pålitligt mittbackspar. Kontinuiteten har gett resultat.
– Vi hade inte spelat ihop tidigare, jag och Emil, så 
vårt spel har utvecklats med tiden. Det har blivit rik-
tigt bra och det är väldigt uppenbart att vi spelat ihop 
oss. Vi gör samma saker på planen. Det är en helt an-
nan trygghet i laget nu.

Du har inte varit så länge i Djurgården, hur är dina 
känslor inför den allra sista hemmamatchen på Stock-
holm Stadion?
– Det är klart att det känns speciellt, även om jag inte 
varit här särskilt lång tid. Jag har förstått hur mycket 
Stadion har betytt för supportrarna, men även för mig 
har den betytt mycket. Det var faktiskt på Stadion jag 
gjorde min första elitmatch på seniornivå med Lud-
vika mot Djurgården i Norrettan, säger Mattias som 
ändå ser fram emot flytten till toppmoderna Tele2 
Arena.
– Det blir ett lyft arenamässigt. Helt klart.

Visste du att du fyller 200 allsvenska matcher på 
söndag?
– Nej, det hade jag ingen aning om men det är ju lite 
kul.

Mattias 
Östberg

Spelarprofil  
Niklas Ljungsted
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Riv ut nederdelen av sidan och visa upp den i Eric Skoglunds butik i Sturegallerian
så erhåller du ett DIF-kort som ger 20 % rabatt på hela sortimentet!
Erbjudandet kan inte kombineras med paketpriser eller redan nedsatta varor.
 

Ända sedan 1934 har vi på Eric Skoglund hållit 
skrädderitraditionen och respekten för hantverket levande i mötet med varje kund.
DDet är de små detaljerna som gör skillnaden och för oss är högsta kvalitet en 
självklarhet och en grundförutsättning för vår verksamhet.
Vi klär upp alla män, för livets alla möten
och numer även officiella klädleverantörer till Djurgårdens A-lag.

Telefon: 08-611 60 20 — Sturegallerian
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Första gången på Stadion glömmer man aldrig. För 
min då fyraårige släkting uppenbarade sig hela här-
ligheten för något år sen, när han väl kommit upp 
för trappan i eftermiddagsskymningen. Gräset lyste 
grönt i strålkastarljuset. Folk vimlade hälsande och 
snackande runt den lille mannen, välte honom nästan 
på väg mot sina platser. Men han bara tvärstannade, 
likgiltig för att kanske bli omkullsprungen. Bara en 
överväldigad suck: ”Åååh!”. Tror inte han glömmer det 
i första taget.
   
För min egen del var första gången en bandymatch i 
vackert virvlande snöstorm. Hälleforsnäs mötte Ham-
marby i mitten av 50-talet. Bli nu inte oroliga. Brukets 
blå med Håkan Spångberg och Arne ”Bagarn” Pet-
tersson var mitt lag. Den andra gången var det ryt-
tarolympiad, fondläktaren ännu inte ombyggd – och 

återställd - och en helt annan femma att stå där som 
elvaårig hästälskare just där hästarna kom in vid So-
fiaporten. 

Det dröjde ytterligare ett tag att bli fotbollspublik. 
Men gång på gång har den där första gången återvänt 
i minnet. Det var lika kallt som det skulle bli många 
gånger långt senare. Under regniga oktobermatcher i 
dåvarande division 2 med några hundra åskådare up-
pspetade under taket bara lindrigt värmda av element-
en ovanför huvudet. Tidiga vårmatcher på snusbrunt 
gräs och iskall vind med snö i släptåg. Men lika ofta 
försommar och värme, sensommar och ljumma fläk-
tar medan publikkriserna kommit och gått, säsongs-
korten införts, bandyn emigrerat, huliganer burit sig 
åt, domare blåst fel, klackar bildats och upplösts, spe-
lare kommit och gått som fynd, stjärnor eller stolpträf-

“Detta är inte slutet”

Krönika  Eva af Geijerstam
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far - liksom framgångarna och nederlagen. Med åren och har motståndet mot andra arenor faktiskt bara vuxit. 
Stadion har alltid känts som det riktiga hemma.
   
Varför kan man fråga sig? Stadion är ju sanningen att säga inget vidare som fotbollsarena. Allsvenskans minsta 
plan fyller med nöd och näppe minimikraven (I alla fall en omvittnad fördel för hemmalaget…). Löparbanor 
mellan läktare och spel - även när man sitter på långsidan. (Har för övrigt alltid känt stor respekt för bortasup-
portrarna som de senaste åren förpassats till hörnet vid Klocktornet, allra längst bort från spelet. Tänk att de alls 
kommer!). Obekväma, smala bänkar. Ovanligt utsatt för regn, vind och allt vad vädret annars kan hitta på. Stolpar 
som skymmer sikten. Och fram till ansiktslyftningen för några år sen ganska primitivt för både publik och spelare.
   
Men Torben Gruts skapelse till olympiska spelen 1912 är å andra sidan världens äldsta idrottsarena som fortfar-
ande är i bruk och aldrig tänkt bara för fotboll. Det var faktiskt nära att den inte byggdes alls, det skulle blir något 
enklare och temporärt var det tänkt. Man får väl vid tillfälle buga sig lite för porträttmedaljongen på Stadion med 
den envise arkitekten Grut som tänkte om, tänkte stort och gjorde rätt.
   
Så kan man trösta sig, medan det stora vemodet rullar in och åtminstone den allsvenska herrfotbollen spelar sin 
sista match på Stadion före flytten söderut. Nu väntar modernt konstgräs, andra möjligheter för att utveckla spe-
let, större bekvämligheter och bättre förtäring. Också något att minnas, medan man sprutar senap på varmkorven 
i halvtid. Själv hade jag gärna varit utan det mesta av allt det där och kommer med säkerhet sakna doften av äkta 
gräs, trastens drillar från Lilljansskogen i april, närheten till både bänkkamrater och stadens vimmel – och ja, 
faktiskt också utsattheten för vädrets skiftningar.
   
Å andra sidan: Stadion ska faktiskt inte rivas.  Här kommer det fortfarande andas av historia ur varje prång, te-
gelsten och levande grässtrå. Blir hemlängtan för stark kan man alltid gå på damfotboll som spelar sina matcher 
på Stadion. Djurgårdens kansli finns kvar i Klocktornet. Friidrotts- och kampsportsektionerna likaså. 
Det är alltså helt på sin plats att fortsätta sjunga ”Vi är från Stockholm, från Stockholms Stadion, vi går på fotboll 
och sjunger högt…!” Eller för att låna av Churchill: ”Now this is not the end. It is not even the beginning of the 
end. But it is, perhaps, the end of the beginning”

”Detta är inte slutet. Det är inte ens början på slutet.  Men kanske är det slutet på början”
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Lägg ditt spel 
på svenskaspel.se

Spela på ditt 
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ända fram till 
slutsignalen!

Spela på ditt 
lag i mobilen 
ända fram till 
slutsignalen!

w
w

w
.b

ild
re

kl
am

.s
e



29

Lägg ditt spel 
på svenskaspel.se

Spela på ditt 
lag i mobilen 
ända fram till 
slutsignalen!

Spela på ditt 
lag i mobilen 
ända fram till 
slutsignalen!

w
w

w
.b

ild
re

kl
am

.s
e

Nu kan ni boka honom som komiker eller konferencier till er 
fest, konferens eller kick o�.

All info på: www.jannewesterlund.com



Sommarkollo på 
Rådmansö

DIF Ungdom  Jonas Riedel

Sedan sommaren 2006 anordnar Djurgårdsandan och Djurgården Fotboll tillsammans med sina samarbetspart-
ners ett sommarkollo på Rådmansö i natursköna Roslagen. Vi håller till på Björkövallen/Rådmansö Schakt 
Arena. I trivsam skärgårdsmiljö på Rådmansö får barnen chansen att under lättsamma former spela fotboll och 
prata värderingar. Fotbollsspelande pojkar och flickor 10-15 år är välkomna.

2013 kommer sommarkollot att vara vecka 31 och det finns 48 platser. Sommarkollot är inte elitinriktat och 
alla barn inom årskullsramarna är välkomna. Priset per person/vecka är 2500 kr. Utöver mat, logi, fotbollsträn-
ing, skratt och nya vänner får barnen t-tröja, vattenflaska, fotboll samt två matchbiljetter till en av Djurgårdens 
hemmamatcher i Allsvenskan. Vill man ha fler biljetter än de två tilldelade går de att köpa för 100 kr/st. Koll-
oveckan startar måndag morgon och håller på fram till lunch på lördagen samma vecka.

För information, kontakta Mats Lundholm, mats.lundholm@dif.se, eller Marcus Tjärnberg, marcus.tjarnberg@
dif.se.

Legendarernas äkta

Matchtröjor

299:-
använda originaltröjor från 
tidigare säsonger.

Tröjorna finns endast till försäljning på 
matchdagen i souvenirtältet, beläget inne 
på Stadion bakom sektion H (kortsidan 
mot Valhallavägen). Försäljningen startar 
klockan 14:00.

Kort- och kontantbetalning. Vid köp av 
souvenirer erhålles 10% rabatt som medlem 
i DIF Fotboll mot uppvisande av giltigt kort. 
Gäller ej nedsatta varor. Övriga souvenirer 
finns även till försäljning i DIF-butiken på 
Nybrogatan 20 och difshop.se
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nitrocharge 
your game
Dominate the distance, jump higher, tackle harder. 
Feel the energy behind the engine: adidas nitrocharge.
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använda originaltröjor från 
tidigare säsonger.

Tröjorna finns endast till försäljning på 
matchdagen i souvenirtältet, beläget inne 
på Stadion bakom sektion H (kortsidan 
mot Valhallavägen). Försäljningen startar 
klockan 14:00.

Kort- och kontantbetalning. Vid köp av 
souvenirer erhålles 10% rabatt som medlem 
i DIF Fotboll mot uppvisande av giltigt kort. 
Gäller ej nedsatta varor. Övriga souvenirer 
finns även till försäljning i DIF-butiken på 
Nybrogatan 20 och difshop.se
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Double Security

funDamentally
reSiStant
WWW.CERTINA.COM

1959
DS CONCEPT

1961
TURTLE SHELL,
SYMBOL OF RESISTANCE 
ON CASE BACK

DS EAGLE 
GMT – SECOND TIME ZONE (24 H)
12-HOUR CHRONOGRAPH

GLOBEN SHOPPING
Tel: 08-600 00 36

www.klockmaster.com

FÄLTÖVERSTEN
08-661 61 92
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Tillsammans med vår samarbetspartner Solidtango 
vill vi uppmana alla Djurgårdare att hjälpa till att do-
kumentera denna mycket speciella dag.  Du gör det 
genom att filma dina egna upplevelser från hela dagen 
med din mobiltelefon - filmer från uppladdningen in-
för matchen, stämningen och festen på Stadion och fi-
randet efteråt - och laddar upp klippen via QR-koden 
här bredvid i programmet. 

Filmklippen kommer sedan att publiceras på sajten 
farvaltillstadion.se och kan även komma att använ-
das i andra sammanhang (dvd, DIFTV etc.) så vi ser 
mycket gärna att ni laddar upp egna intervjuer, berät-
telser om Stadionminnen och anekdoter, favoritplat-
ser och souvenirer eller annat innehåll som är relaterat 
till Djurgårdsfamiljen och Stockholms Stadion. 

Du hittar materialet på farvaltillstadion.se

Farväl till Stadion
Var med och dokumentera en historisk dag för 
Djurgården Fotboll och Djurgårdsfamiljen!
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Talanger som blev stjärnor!

Kosovare AsllaniKosovare AsllaniKosovare Asllani Lars LagerbäckLars LagerbäckLars Lagerbäck Viktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria SvenssonViktoria Svensson Fredrik LjungbergFredrik LjungbergFredrik Ljungberg Therese SjögranTherese SjögranTherese Sjögran     Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi    Emir Bajramimi

Rasmus ElmRasmus ElmRasmus Elm Olof MellbergOlof MellbergOlof Mellberg Lotta SchelinLotta SchelinLotta Schelin Marcus AllbäckMarcus AllbäckMarcus Allbäck John GuidettiJohn GuidettiJohn Guidetti Tobias Hysén    gggTobias Hysén    gggTobias Hysén    ggg

Tobias HysénTobias HysénTobias Hysén Hanna LjungbergHanna LjungbergHanna Ljungberg Jörgen LennartssonJörgen LennartssonJörgen Lennartsson Pontus WernbloomPontus WernbloomPontus Wernbloom Tina NordlundTina NordlundTina Nordlund

            Emir Bajrami            Emir Bajrami            Emir Bajrami Sofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a Jakobsson Ola ToivonenOla ToivonenOla Toivonen Pia SundhagePia SundhagePia Sundhage Anders SvenssonAnders SvenssonAnders Svensson RotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgö

              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger Kim KällströmKim KällströmKim Källström Thomas DennerbyThomas DennerbyThomas Dennerby Antonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia Göransson Johan ElmanderJohan ElmanderJohan Elmander Tina NordlundTina NordlundTina Nordlund

Tipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt 
mellan Svenska Fotbollförbundet och Tipstjänst. 
Sedan starten 1992 har tusentals svenska fotbolls-
talanger och ledare på både dam- och herrsidan 
utvecklats, utbildats och förberetts för att hålla måttet 
på elit- och landslagsnivå. Läs mer på www.tipselit.se
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            Emir Bajrami            Emir Bajrami            Emir Bajrami Sofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a JakobssonSofi a Jakobsson Ola ToivonenOla ToivonenOla Toivonen Pia SundhagePia SundhagePia Sundhage Anders SvenssonAnders SvenssonAnders Svensson RotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgöRotihlsidfhgjldkfhjgö

              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger              Caroline Seger Kim KällströmKim KällströmKim Källström Thomas DennerbyThomas DennerbyThomas Dennerby Antonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia GöranssonAntonia Göransson Johan ElmanderJohan ElmanderJohan Elmander Tina NordlundTina NordlundTina Nordlund

Tipselit lanserades 1992 som ett samarbetsprojekt 
mellan Svenska Fotbollförbundet och Tipstjänst. 
Sedan starten 1992 har tusentals svenska fotbolls-
talanger och ledare på både dam- och herrsidan 
utvecklats, utbildats och förberetts för att hålla måttet 
på elit- och landslagsnivå. Läs mer på www.tipselit.se
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DJURGÅRDEN

12.  Kenneth Höie 
23.  Hampus Nilsson
30 . Eric Dahlgren
3.  Marc Pedersen
4 . Yussif Chibsah
5 . Petter Gustafsson
6 . Peter Nymann
7.  Martin Broberg
8 . Andreas Johansson
9 . Luis Solignac
10. Erton  Fejzullahu
11 . Amadou Jawo
13 . Emil Bergström
14 . Mattias Östberg
15 . Brian Span
16 . Pablo 
17 . Joel Riddez
18 . Daniel Amartey
19 . Nahir  Oyal
20 . Simon Tibbling
21 . Godsway Donyoh
24 . Daniel Jarl
26 . Jesper Arvidsson
27 . Vytautas Andriuskevicius
32.  Tim Söderström
36 . Philip Sparrdal Mantilla
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1.  Joakim Wulff
2.  Andreas Wihlborg
3.  Månz Karlsson
4.  Patrik Bojent
5.  Stefan Karlsson
6.  Mario Vasilj
7.  Freddy Söderberg
8.  Denis Velic
9.  Kenny Pavey
10. Pablo Piñones Arce
12. Alexander Nadj
14. Alexander Henningsson
15. Andreas Birgersson
16. Vlado Zlojutro
17. Marcus Bergholtz
18. Johan Persson
19. Matteo Blomqvist-Zampi
20. Fredrik Lundgren
21. Elmin Nurkic
22. Josef Elvby
23. Filip Thurn
25. Johan Andersson
27. Karl-Johan Lindblad
28. Darijan Bojanic
31. Robertino Kljajic
33. Juan Robledo


