
Allsvenskan, Djurgården - Elfsborg 
Tele2 Arena, 5 april 2015 kl 17:30 

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

MATCH

Pris: 20 Kr
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Nu är allsvenskan äntligen igång igen och 
vi får återse många spelare och framför allt 
många bekanta människor på läktaren. Vi 
är många som återser våra bänkgrannar, 
personer som vi inte skulle känna om det 
inte vore för att vi råkar ha samma favoritlag 
och att vi har våra platser intill varandra. 

Förutom kärleken och passionen över att 
följa ett lag så är gemenskapen i lidandet 
och framgångarna en delad känsloyttring 
som på ett sätt är ganska ytlig – just för att 
den inte kräver något annat av oss, men 
samtidig är det en genenskap  som de flesta 
av oss sannolikt inte har vid så många andra 
tillfällen utanför familjen. Och just likheterna 
finns där, inom Djurgårdsfamiljen, ett 
begrepp som för den oinitierade kanske 
känns krystat och just ytligt men för oss 
beprövade fotbollssupportrar vet vi att det 
betyder mer än vad andra kan ana. Nya 
bekantskaper dyker upp när andra byter 
platser och vi får chansen att dela yttringar 
med dem. Nya bekantskaper kommer också 
på planen när spelartruppen uppdateras och 
vi får se spännande, nya talanger, spelare 
som ska frälsa oss eller göra oss frustrerade. 

För känslor väcks, ibland som korta yttringar 
men även  till minnen för livet. Nygammalt 

är också matchprogrammet. Nytt eftersom 
formatet är nytt, och dessutom inte längre 
Djurgården Fotboll som är utgivare. Vi som 
gör matchprogrammet har även tidigare 
varit med i olika tillfällen och bidragit. De 
senaste åren har matchprogrammet, 

Blåranden, varit betydligt mindre med litet 
utrymme för skriven text, och samtidigt har 
vi haft fanzinet/tidningen Bågspännaren 
som gett oss utrymme för att skriva av oss 
i. Jag ville att friheten med Bågspännaren 
ska leva kvar, vi skriver om det vi önskar och 
förmedlar bilden av matcherna beskrivna 
av våra blårandiga ögon. Vi har som mål att 
leverera Sveriges bästa program, eller kort 
och gott det programmet vi själva vill läsa. 

Bågspännaren Match kommer att vara själva 
matchprogrammet, som fokuserar på dagens 
match, motståndare, läget i vårt lag och hur 
det gick i senaste matcherna. Samtidigt 
kommer Bågspännaren att leva kvar och 
komma ut två-tre gånger under säsongen. Så 
välkommen till en ny säsong med Djurgården 
och Bågspännaren. Hoppas vi blir nöjda.  

STEFAN ANDERSSON

Bågspännaren Match är ett fristående fanzine och är inte kopplat till Djurgården eller 
Järnkaminerna. Åsikterna är skribentens egen om inte annat utryckligen nämns.
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Vårens nummer av Bågspännaren som du kan köpa på hemmamatcherna 

I Bågspännaren nummer 10, april 2015:
 
• Intervju med Lena Gustafsson Wiberg om rollen som Djurgårdens SLO.
• Spelarporträtt Emil Bergström

Följ oss på Facebook, facebook.com/bagspannaren eller skicka ett mail till  
info@bagspannaren.se 

Du kan köpa Bågspännaren på matcherna eller beställa den hem. 
Även äldre nummer av Bågspännaren finns att beställa. 

www.bagspannaren.se 
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dÄntligen är det dags. Vi har haft en bra försäsong, den blev som i stort vi tänkte oss om vi 

bortser från matchen mot Norrby och det för tidiga uttåget ut Svenska Cupen. Jag tror att 
vi är det lag i Allsvenskan som spelat flest matcher under försäsongen, det har varit bra då 
vi har tio nya spelare i truppen. Fler matcher än så kan man inte spela och jag tycker att 
vi ligger väl framme inför premiären, nu är det bara allvaret i Allsvenskan som kan ta oss 
vidare, nu får vi se hur vi håller i konkurrens med de bästa lagen. Vi har kommit en bra bit, 
men det är viktigt att veta att även om Allsvenskan nu startar så ska utvecklingen fortsätta, 
det är viktigt att vi fortsätter att fokusera på att ha bra träningsveckor samtidigt som vi tar 
vara på varje match.
   
I och med Svenska cupen så har vi kunnat se Elfsborg i tävlingsmatcher och vi har bra koll 
på dem, vi vet vad vi behöver vara vaksamma på i deras spel. De har en tydlig idé i sitt spel 
och det gäller för oss att vara väldigt koncentrerade i vårt försvarsspel, det blir en väldigt 
viktig del i matchen. I de senaste matcherna i mars så har vi kanske inte prövats så hårt i 
försvarsspelet, det kommer att bli mycket tuffare i dag när vi möter ett lag som ofta regerar 
matcherna. Men det är premiär inför vår hemmapublik och vi ska givetvis våga spela ett 
bra anfallsspel där vi ska vara löpvilliga och samtidigt ha självförtroende i spelet med boll.
   
Det här är första hemmapremiären för Djurgården på många år och jag tror att alla 
längtat efter det, biljettförsäljningen har rullat på och det kommer att vara mycket folk på 
läktarna. Det känns väldigt inspirerande att få den inramningen runt matchen. Jag tror att 
alla minns förra årets match mot Malmö och kan vi hitta den stämingen igen så betyder 
det mycket för oss och för matchen. Vår målsättning är självklart att få med oss alla tre 
poäng.

Välkomna.       

JONAS REIDEL
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Läget i laget

Grupp 1

Grupp 2

De mörka årstiderna har passerat och alla försäsongsmatcher är spelade. I dag börjar 
allvaret igen och en lång väntan och längtan är över för den här gången. Allsvensk premiär 
och i luften bubblar förväntningar och förhoppningar om en lyckad och bra säsong i 
Allsvenskan. 

För oss djurgårdare är det kanske mest realistiskt att förvänta sig en liknande 
tabellplacering som förra säsongen men med förhoppningar om att kunna knipa en topp-
fem-placering. Vi har ett spännande lag på papperet med flera unga spelare som har stor 
utvecklingspotential. Tar våra U21-landslagsspelare Kerim Mrabati och Jesper Karlström 
klivet till att bli etablerade allsvenska spelare? Lyckas Sam Johnson göra mål även i 
Allsvenskan? Blir Kevin Walker vår idol även på fotbollsplanen? Frågorna är många fler 
och svaren på dem har vi när säsongen summeras i höst. 

Men i stället för att blicka framåt tar vi nu en titt i backspegeln på de tolv matcherna 
som avverkats under försäsongen. Djurgården startade trögt och inledde med förlust på 
Gran Canaria borta mot Las Palmas. Spanjorerna vann med 3-1. Första träningsmatchen i 
Sverige spelade borta mot IFK Norrköping. Den slutade mållös men det skall Djurgården 
vara tacksamma för. Spelmässigt var det ingen höjdare.

Efter en trevande inledning på träningsmatchandet besegrade Djurgården allsvenska 
konkurrenten Åtvidaberg med 2-0 på bortaplan. Det var starten på en fin svit av bra matcher. 
I årets första hemmamatch på Tele2 Arena besegrades finska mästarna Helsingfors HJK 
med 3-1. Kevin Walker visade att han har en fin högerfot genom att placera in en frispark.

Under träningslägret i Turkiet fick Sven-Görans Eriksson och Tobias Hysén känna på hur 
det känns att bli besegrade av Djurgården. Deras Shanghai East Asia föll med 3-1 mot 
Blåränderna. Lägrets andra match spelades mot FK Vardar från Skopje i Makedonien. 
Vinst med 2-1. Kerim Mrabti, som värvades från Sirius i februari, presenterade sig genom 
att göra Djurgårdens två mål.
– Han är inte här för att sitta på bänken, kommenterade Bosse Andersson värvningen av 
Kerim.  

Efter fyra raka segrar var det slut på det roliga för Djurgården. När det vankades 
tävlingsmatcher i Svenska Cupen var Djurgården som allra sämst. 0-0 hemma mot 
Ängelholm följdes upp av förlust med 4-2 borta i Borås mot division-1-laget Norrby. Svenska 
Cupen var över innan den knappt hade börjat. En rejäl missräkning för Djurgården och 
det är de här två matcherna som kan göra att det finns vissa frågetecken inför Allsvenskan. 
Hur bra är Djurgården när det gäller?

I den avslutande betydelselösa cupmatchen mot IFK Norrköping var Djurgården tillbaka 
på vinnarspåret igen. Med tre mål på mindre än en halvtimme säkrade laget segern i en 
match som slutade 3-1. Ytterligare tre träningsmatcher spelades efter Svenska Cupen. 
Djurgården tog tre raka segrar och nollade i tur och ordning Gefle, Brommapojkarna och 
finska KuPS. I den sista matchen avslutade Kevin Walker försäsongens målskytte genom 
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att känsligt och snyggt placera in ett långskott med högerfoten. En elegant avslutning på 
träningsmatcherna. 

Nu börjar allvaret. Nu börjar tävlingsmatcherna. Upp till bevis Djurgården. Försäsongens 
resultat betyder ingenting. Det är nu vi skall vara som bäst.

           THOMAS SEGERBRANT

Försäsongsmatcher 2015

UD Las Palmas – Djurgården 3-1
IFK Norrköping – Djurgården 0-0
Åtvidaberg – Djurgården 0-2
Djurgården – Helsingfors HJK 3-1
Djurgården – Shanghai East Asia 3-1
Djurgården – FK Vardar 2-1

Djurgården – Ängelholms FF 0-0
Norrby – Djurgården 4-2
Djurgården IFK Norrköping 3-1
Djurgården – Gefle IF 2-0
Brommapojkarna – Djurgården 0-3
Djurgården – KuPS 2-0

Spelade matcher

Vinster: 8
Oavgjorda: 2
Förluster 2
Gjorda mål: 23
Insläppta mål: 11

Skytteliga

Sam Johnson 5
Haris Radetinac 4
Jesper Karlström 2
Kerin Mrabti 2
Kevin Walker 3
Sebastian Andersson 1
Nyasha Mushekwi 1
Daniel Berntsen 1
Amadou Jawo 1 
Omar Colley 1
Jesper Arvidsson 1 
James Keene 1

Matcher från start

Haris Radetinac 11
Omar Colley 11
Emil Bergström 10
Kevin Walker 10
Sam Johnson 9
Stefan Karlsson 8 
Jesper Arvidsson 8
Alexander Falsetas 8
Daniel Berntsen 8
Tim Björkström 7
Kenneth Höie, mv, 7
Kerim Mrabti 6
Hampus Nilsson, mv, 5
Elliot Käck 5
Sebastian Andersson 4
Amadou Jawo 4
Jesper Karlström 4
Nyasha Mushekwi 2
Fredrik SteFnman 1
Christian Rubio-Sivodedov 1
Soo Yong Yoon 1
Martin Broberg 1
James Keene 1
Nahir Oyal 1
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Året  är 2015 och det är inte bara hemma-premiär utan också Allsvensk premiär får 
DIF fotboll. Förhoppningsvis är det slutsålt och blåränder överallt runt Stockholmsarena 
(eller vad man nu vill kalla den) och förhoppningsvis (om ni nu läser det här innan 
match), så har majoriteten en bubblande känsla av glädje, inte bara för att vi ska få se 
DIF spela Allsvensk match igen, utan också för att det helt enkelt är så jävla trevligt att 
se så många Djurgårdare.

Jag är usel på att komma ihåg enskilda matcher, situationer och spelare, men jag har klara 
minnesbilder av när jag och mina polare gått mot Stadion mellan husen på Östermalm 
och bara varit så glada över att det är match igen efter en lång vinter (och kommer fram 
till ”att jag kliver hellre i bajs än missar en hemmapremiärmatch med DIF” eller hur det 
nu var). Jag har klara minnesbilder av att skyndsamt ta sig från Östra Station och kryssa 
sig fram mellan andra blåränder på väg mot Stadion (och kommer fram till att ”vafan är 
det kö för att komma in?”).

Historiskt sett (från det att jag har börjat gå någonstans 1987) har det ju varit sådär med 
publik och hemmapremiärer har inte varit något undantag (bortapremiärer ska vi nog 
inte ens nämna, men det har verkligen tagit fart de senaste åren), så den premiär jag 
starkast kommer ihåg när jag blickar tillbaka var matchen mot IFK Göteborg 1995. På 
den tiden satt jag i styrelsen får Blue Saints och jobbade alltså en hel del runt matcherna 
också och en av de uppgifter man hade var att vara ”vakt” nere på löparbanorna. Så på ett 
soligt Stadion (det var alltid soligt när det var match på Stadion, eller hur?) stod jag nere 
på löparbanan när spelarna kommer in och hela Stadion fullkomligt exploderar (eller 
så kändes det åtminstone). Långsidorna var fullsatta (publiksiffran var 10417 vilket var 
bästa på länge)  och alla 2500 ballonger (som vi hämtat på förmiddagen och tyckte var 
jääääätte många) stiger till väders (och det ser ganska ynkligt ut), egengjord konfetti och 
kvittorullar kastats också och ljudnivån är fanatisk (så kommer jag ihåg det i alla fall) och 
jag kommer ihåg att jag både tänkte och sa till de andra där nere att ”bättre än så här blir 
det inte!”. (Jag kommer också ihåg att jag efter denna match, som slutade 1-1 efter bla 
mål av Stefan Rehn som tyvärr spelade får Göteborg vid den här tiden, diskuterade med 
Stefan Andersson om vi någon gång skulle få se DIF vinna SM-guld och vi kom fram till 
att; nej det skulle vi nog inte. Tänk så fel man kan ha!)

Så kom ihåg känslan du hade (om det nu var en positiv känsla, annars kan du ju glömma 
den) när du klev ut runt Globentorget och såg alla blåränder och djurgårdsfamiljen och 
spara den på ett skönt ställe som du kan rota fram när det ser som mörkast ut!

KRISTIAN DÄHNE

Krönika:
Glöm inte bort  
att komma ihåg!
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DIF-panelen
1) Hur kommer det att gå för Djurgården 2015
 
2) Vilket nyförvärv kommer att göra störst avtryck den här säsongen? 
3) Vad tycker du om säsongens trupp?
4) Kampanjen #StockholmsStolthet blev en succé. Varför tror du att den blev det?
5) Publiksnitt på hemmaplan 2015? 

Bosse Andersson, 46, Sportchef Djurgården

1) Vi sikar uppåt och tror på utveckling, samt drömmer om Europa på sikt.

2) Många av våra nyförvärv kommer att göra avtryck under 2015 och bidra 
till att Djurgårdens utveckling. Samtliga av nyförvärven är i ett intressant 
läge i sina karriärer. Jesper Karlström och Kerim Mrabti är redan nu med 
U21 landslaget och båda har spetskvalitéer att ta Djurgården till Europa 
och sedan spela i bästa ligorna i framtiden.

3) Vi har en bredare trupp och konkurrensen är tuffare på varje position, 
en bra mix av olika egenskaper, personligheter och vinnarskallar. Jag har 

stort förtroende och stora förhoppningar på dagens trupp att den kommer att bli bättre och bättre under säsongen.

4) När vi mobiliserar Djurgårdsfamiljen är vi väldigt starka, kampanjen är väl genomtänkt och genomförd. 
Imponerande vilket engagemang och passion Djurgårdfamiljen visat.

5) 15849

Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1)Verkligen svårt att tippa oss i år med tanke på mängden nya spelare. 
Förhoppningen är ju givetvis att vi blir snäppet bättre, det vill säga nosar 
på Europaplatserna, men samtidigt tar det tid att spela ihop ett i stort sett 
nytt lag. Jag säger sexa! Ett litet steg framåt...

2) Jag hoppas och tror mycket på Omar Colley. Han verkar ha en självklar 
pondus både på- och vid sidan om planen som kommer vara nyttig för 
DIF. Han ser stark ut fysisk, har redan erfarenhet och står rätt i banan. 
Hoppas han och Emil bildar ett starkt mittlås i DIF många år.

3) Styrkorna är en bra målvakt, samt att försvar och mittfält ser bra och 
lovande ut. Pelle brukar kunna balansera ihop det bra. Frågetecknet är 

vem som ska göra målen, samt att vi saknar rutin och kanske någon spetslirare.

4) För att någon äntligen satte ord och bild på det som vi känner är Djurgårn. Att vi är hela Stockholms lag och att 
du är lika mycket äkta Djurgårdare oavsett var i stan du kommer ifrån. Nästan rörande hur väl mottagen den blev. 
Uppenbart att den kommer stärka vår identitet för en lång tid framåt 

5) 15700
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Spelarförlusterna till trots har jag svårt, rent mentalt, att placera DIF 
utanför medaljer och Europaplatser. Det blir en fjärdeplats.

2) Kerim Mrabti utan tvekan. Bra blick för spelet, fint rörelsemönster och 
ett mycket bra skott. Frågan är var han ska spela? Vänster yttermittfältare 
eller tia. Oavsett vad kommer han att bli en attraktion.

3) Just nu saknas en riktigt vass anfallare mer än något annat. Både 
Andersson och Jawo har sett mer än lovligt rostiga ut på försäsongen. 
Sam Johnson ser i dagsläget ut som en startspelare. En bra värvning för 
övrigt. 

4) Jag tror att många har längtat efter att visa att just deras stadsdel är DIF. Det finns inga geografiska begränsningar 
för att vara djurgårdare. Jag gissar att de som bor på Söder och i Söderort är de som gillar kampanjen mest.

5) 24.589

Olle Wessel, 35, DIF-Podden, Södermalm

1) Jag hoppas på ett Djurgården som åtminstone spelmässigt kan överraska lite 
mer, sätta några långskott, bryta igenom i mitten, inte bara pumpa inlägg från 
kanterna. I tabellen blir det nog som ifjol, plats sju.

2) Jesper Karlström kommer både jobba hårt bakåt och vara målfarlig framåt, 
en tvåvägsspelare som inom kort kommer vara en av allsvenskans bästa 
mittfältare. En fantastisk värvning.

3) Anfallet ser lite tunt ut och kanske saknar vi där en spelare som kan göra 
det oväntade, en Erton helt enkelt. Jag gillar annars mittfältet där många olika 
spelartyper konkurrerar om speltiden.

4) Alla vi djurgårdare vet att vi är hela Stockholms stolthet och äntligen fick vi chansen att visa det med snygga och 
genomtänkta souvenirer!

5) 16084

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Vi känns lite bortglömda men jag tror och hoppas att vi kommer att lyfta oss 
lite jämfört med förra säsongen. Känslan är att vi kommer att blanda strålande 
insatser med bottennapp. Viktigast är att få se fortsatt utveckling och att vi 
vinner fler matcher på hemmaplan. Topp fem om det vill sig väl.

2) Omar Colley kommer att utmärka sig mest. Antingen genom bländande 
försvarsspel och grymma uppspel med vänsterfoten eller på grund av att han 
tappar markering och ligger fel i positionsspelet. 

3) I grunden ett mycket intressant lagbygge men som mer känns byggt för 
nästa säsong än för denna. Framåt tycker jag att det känns något tunt och 
centralt på mittfältet är jag lite osäker på om vi har spelare som offensivt passar 

ihop. Karlström är dock en joker. Kantspelarna känns bra och där ser jag vårt främsta offensiva hot. Höie säker längst bak 
och klickar Emil och Omar ser set bra ut i backlinjen också. 

4) På något sätt gav den oss äntligen en stor möjlighet att påvisa att vi är så mycket mer än en förening som huserar i en 
viss del av staden eller som försöker ljuga till sig en viss stadsdel. Vi är Djurgården och vi är hela Stockholms lag. Med 
kampanjen visade vi det.

5) 16 666

           THOMAS SEGERBRANT
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Daniel Berntsen
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Flytten från Norge till Sverige har gått väldigt bra för Djurgårdens nye mittfältare Daniel 
Berntsen. Han säger att den mer passningsorienterade fotbollen som vi spelar i Sverige 
passar honom bättre, men framförallt så är det den nya hemstaden som han uppskattar.

– Jag trivs extremt bra här i Stockholm. Inte bara med staden, utan det är främst 
lagkamraterna, klubben och allt runt omkring som gör att jag trivs så bra. Vi har en 
fantastisk stämning i laget. Jag vet att det är mycket prat om det men det är värt att säga 
det igen, för det är väldigt bra. Vi trivs verkligen med varandra. 
Jag bor bredvid Stefan Karlsson på Kungsholmen, så honom träffar jag mycket utanför 
fotbollen eftersom vi alltid åker till och från Kaknäs med varandra. Sen hänger jag en 
hel del med Tim (Björkström) och Elliot (Käck) också. På resorna delar jag rum med 
Sebastian, så honom pratar jag förstås extra mycket med. 

Att Daniel har flyttat till ett för honom nytt land gör att han har svårt att uttala sig om hur 
det kommer att gå för laget den kommande säsongen, han har helt enkelt inte tillräcklig 
koll på de andra lagen. 

– Det finns fördelar med det, jag behöver inte fundera så mycket på annat utan kan gå 
in och köra mitt spel. Jag har fått en ny roll här i Djurgården jämfört med hur tränarna 
använde mig i Norge, det var lite svårt i början men efter två tre matcher kändes det som 
att jag förstod vad min uppgift går ut på och nu är jag allt mer inblandad i helheten.  Det 
tar tid när det är nytt men jag tycker att det går bättre och bättre för varje match och jag 
hoppas att den utvecklingen kommer att fortsätta under säsongen. Men när det gäller 
allsvenskan så har vi ju mött några av lagen under försäsongen och de har ju gått bra för 
oss mot dem, även om vi inte mött några av förra årets topplag så får man en bra känsla. 

Det är en vecka kvar till premiären när intervjun görs, men ”Berra” som lagkompisarna 
kallar honom, beskriver att han redan längtar till premiären som ett litet barn:

– Det ska bli så otroligt kul, verkligen häftigt. 

Men fler än 18 utespelare i årets upplaga av Djurgården var förra året helt ordinarie i 
sina klubbar. I år kommer en del av dem inte ens att få sitta med på avbytarbänken utan 
förpassas till läktaren. 

– Det fungerar så i fotboll, konkurrensen är hård och vi är alla medvetna om det. Man 
kan bara fokusera på att göra sitt bästa och hela tiden försöka att utvecklas.  Men här 
tror jag att vi kommer att ha nytta av att vi är en så bra grupp, det har varit några tuffa 
matchuttagningar redan och det har inte påverkat oss som lag även om det bara varit 
försäsong än så länge. 

       
WILLE BÄCKSTRÖM
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IF Elfsborg

Fjolårs fyran och förra årets mästare i Svenska Cupen är en av utmanarna till Malmö om 
titelkampen om man ser till hur förhandstipsen ser ut. Laget har fortfarande chansen om 
att ta en Europa League-plats om Göteborg besegrar Örebro i cupfinalen då platsen går 
till fyran i och med att Göteborg redan har en EL-plats. Tidigare guldtränaren (2006) 
Magnus Haglund är tillbaka och Elfsborg har bearbetat saknaden av Klas Ingesson, så 
det kan vara faktorer som lyfter laget från fjolåret som ändå var bra. Visserligen kommer 
saknaden av Lasse Nilsson att märkas, han spelade samtliga allsvenska matcher under 
de senaste säsongerna.

Under upptaktsträffen fick Malmö flest röster om gissningarna vilka som vinner 
allsvenskan, 47 procent. Och bland förhandstipsen nämns Elfsborg med AIK och 
Göteborg som utmanarna.  Haglund säger angående toppstriden: “Vi vill vara med där 
och utmana storstadslagen. Vi har sex man i väg i ungdomslandslagen nu och det ska 
bli intressant hur de utvecklas. Målet är att vara med i toppen, men Malmö är väl klara 
favoriter, så vi ska vara med där bakom och nosa så bra det går”

Haglund sade på den allsvenska upptaktsträffen att han har idéer om hur laget ska få fart 
på målskyttet som var en av lagets svagare sidor förra året utan att avslöja mer än att han 
ska försöka få till förändringar. En del av lösningen kanske besår i att Anders Svensson 
har fått en ny roll som mittback vilket Haglund kommenterade med “Det har fungerat 
väldigt bra, men det är inte skrivet i sten. Vi har försökt få till ett snabbare anfallsspel, då 
kände vi att 39-årige Svensson kunde flyttas ned. Nu har vi fått en fantastisk uppspelsfot 
där bak”.  I Cupmatcherna har Elfsborg ställt upp med en 4-5-1-uppställning. Vi får väl se 
om det är modellen som de ska fortsätta med längre fram i allsvenskan också. 

       
STEFAN ANDERSSON
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I den 52:a minuten slog Haris Radetinac till. Skottet var inte särskilt hårt men bollen 
placerades så nära den bortre stolpen att Elfsborgs målvakt Kevin Ellegaard inte nådde 
den. Trots mängder av chanser blev det inte fler mål i matchen, främst beroende på en 
storspelande Kenneth Höie, och Djurgården tog därmed tre poäng i den sista omgån-
gen av Allsvenskan 2014.

Djurgårdssegrar mot Elfsborg har annars varit något närmast unikt under de senaste 
säsongerna. De gulsvarta är så överlägsna i statistiken att vinsten den 26 oktober förra 
året var den första sedan en varm sommarkväll 2007 då Toni Kuivasto nickade in 2-1 
till Blåränderna på övertid. 

Denna Stadiontriumf kan nog rankas som Siggi Jonson största stund som DIF-tränare.
Hemmalaget var i stort behov en vinst för att hänga med i toppstriden och den röststar-
ka storpubliken var med på noterna, men efter ett tidigt Elfsborgsmål var Djurgårdens 
offensiva ansträngningar länge förgäves. Först i den 87:e minuten lyckades inhopparen 
Quirino spräcka nollan och greja en oerhört efterlängtad kvittering. Siggi Jonson nöjde 
sig emellertid inte med det utan beordrade fortsatt full fart framåt i slutminuterna. 
Elfsborgstränaren Magnus Haglund hade inget motdrag när mittbacken Toni Kuivasto 
stötte in segermålet i den tredje övertidminuten. Mittbackens mål blev starten på en 
framgångsrik höst för Jonson och Djurgården som höll på att räcka hela vägen till guld.

Denna Stadionklassiker hör tyvärr till undantagen. Elfsborg har varit rena mardröms-
motståndaren ändå sedan ett gäng SM-guldfirande blåränder krossade Borås-laget med 
8-1 2005. Denna match brukar ofta, trots att den saknade egentlig betydelse, nämnas 
som en av de mest minnesvärda bland Djurgårdare. De berättar gärna om att DIF-mål-
vakten Pa Dembo Touray inte bara räddade en straffspark utan även gjorde mål på en. 

Av 18 allsvenska möten mellan lagen sedan dess har Elfsborg vunnit elva och 
Djurgården bara två. Det har visserligen inte varit rättvist alla gånger, minns premiären 
2012 då Kenneth Höie agerade levande vägg i Elfsborgsmålet. Några månader senare 
skrev norrmannen på för Djurgården.  

Det talas mycket om publiksiffror i dessa tider och för många verkar de nästan viktigare 
än resultaten i matcherna. Idag finns det goda möjligheter att överträffa toppsiffran för 
ett möte Djurgården och Elfsborg. Den högsta noteringen kommer från den 2 novem-
ber 2002 då 17 610 såg Djurgården vinna Allsvenskan i på Ryavallen Borås efter mål 
av Johan Elmander och Andreas ”Adde” Johansson. Förmodligen var det betydligt fler 
inne på arenan än så då inga begränsningar gjordes vid direktinsläppen. 

Bottennappet, sett till publiktillströmning, hittar vi 1986 då endast 468 åskådare såg 
Djurgården vinna med 3-0 på Stadion. Förklaringen? Hemmalaget hade redan åkt ur 
Allsvenskan…

DAVID BOGERIUS

Historik
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Förändringar i truppen
In 

Jesper Manns, Jönköping Södra. f.95 (19 år) 
Försvarsspelare från Eskilstuna, spelade i E City FC 2012 som 16 åring. U-21 
landslagsspelare, 2 matcher, 1 mål. Spelade 23 matcher för J Södra 2014 och gjorde 2 
mål och spelade fram till ett mål, 3 varningar  

Viktor Götesson, Mjällby AIF, f.95 (19 år)
Anfallare från Bromölla men seniordebuten gjordes i Mjällby under 2014. Det blev fem 
inhopp för Mjällby – inget mål.  

Simon Lundevall, Gelfe IF, f.88 (26 år)
Mittfältare från Eskilstuna, debuterade för E City som 16 åring 2005. Vägen till 
Allsvenskan togs via Västerås där det blev tre år i VSK. Till Gefle kom Simon under 
säsongen 2011 efter kontraktsbråk med VSK. Det blev tre och en halv säsong och 61 
matcher i den ljusblåtröjan. I fjol blev det sex mål varav två från straffpunkten. Dessutom 
registrerades Simon för åtta passningspoäng vilket belönades med en plats i Hamréns 
Januaritrupp. Tre varningar under de 29 starterna får betraktas som lite vilket också 
speglas i frisparkskvoten, 13 orsakade mot 39 tilldömda frisparkar. 

Arjan Mustafa, egen produkt, f.94 (20 år)
Forward som gör sin debutsäsong i seniorsammanhang. Arjan har gjort P19 landskamper 
för Sverige tidigare och har nu under våren tränat med Iraks U20-lag som siktar på OS 
i Brasilien 2016.

Viktor Nilsson, egen produkt, f.95 (19 år)

Emir Bajrami, Panathinaikos (gr), f.88 (27 år)
Mittfältare som föddes i Pristina, dåvarande Jugoslavien, kom till Köping tidigt i livet 
och där gjordes seniordebuten i Köping FF där Elfsborg fick upp ögonen för den unge 
spelaren. Säsongen efter debuterade Emir i Elfsborg, i det lag som samma höst stod som 
Allsvenska mästare. Ordinarie spelare blev han dock inte förrän 2008. På kort tid blev 
det en succé och han var ett välkänt namn i fotbollssverige. Landslagsdebuten 2010 

Magnus Haglund, Lillestrøm SK (no), f.73 (42 år 15 april)
Tränaren som lämnade Elfsborg 2011 återvänder. I gulsvarta Lillestrøm var Haglund i 
tre säsonger, 2014 slutade laget på en femte plats i norska Tippeligaen.
 

Ut

Tom Söderberg, BK Häcken
Kom från Häcken inför säsongen 2014 och det blev den enda säsongen med Boråsarna. 
18 matcher och tre mål innan han lånades ut. Först till grekiska Apollon Smyrnis och 
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därefter norska Sogndal och  nu återvänder Tom alltså till Hisingen.

Johan Larsson, Brönby. (dk)
Johan Larsson spelade samtliga matcher i fjol för Elfsborg och gjorde åtta mål och 
registrerades för sex målgivande passningar. 24 årige Larsson har varit i Elfsborg och 
spelat allsvenska matcher sedan 2010 då han flyttades upp från ungdomsleden, och 
faktiskt bara missat en match på de fem säsongerna. 26 mål totalt blev det.

Mikkel Beckman, klubb ej klar
Två säsonger i Elfsborg. 2014 blev det 19 matcher, varav 11 från start, under senaste 
säsongen. Sex varningar och två mål lyckades han med på dessa matcher. 

Senaste matchen
Svenska cupen, semifinal 22 mars 2015
Behrn Arena

Örebro – Elfsborg 2-0 (1-0)  

Målvakt 
1. Kevin Stuhr - Ellegaard  
 
Försvarare
2. Jesper Manns  
3. Adam Lundqvist  
8. Anders Svensson  
12. Sebastian Holmén  

Mittfältare
7. Marcus Rohdén  
10. Simon Lundevall (varnad 22)  
16. Viktor Claesson  
19. Simon Hedlund (varnad 59)  
21. Henning Hauger  
 
Anfallare
17. Per Frick  
 
Avbytare
9. Lasse Nilsson  
11. Daniel Mobaeck  
13. Arber Zeneli  
14. Anton Andreasson  
22. Viktor Prodell  
23. Abbas Hassan  

Byten 
Per Frick  Went ut, Lasse Nilsson in  66  
Simon Lundevall  ut, Arber Zeneli  in  70  
Simon Hedlund ut, Viktor Prodell in  77  
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Idag öppnar vi säsongen med den efterlängtade hemmapremiären inför tusentals 
blåränder. Men om bara några dagar, på torsdag närmare bestämt, inleder vi även 
bortasäsongen nere i Göteborg. Vi vill uppmana samtliga att ta sig ner till matchen. Vi 
möter Häcken på Gamla Ullevi och har blivit tilldelade en riktigt bra bortasektion. Missa 
aldrig en bortapremiär!
 
Drygt två veckor senare spelar vi nästa bortamatch där vi ställs mot nykomlingen 
Sundsvall. Detta brukar vara en extremt uppskattad bortaresa som i år infaller på en 
söndag. Samma sak här, ta dig dit och stötta DIF!

Info från Järnkaminerna
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Från Stockholms Stadion, 
Fotomagasinen till minnet 
av vår tid på Stadion 
Under 2013 spelade vi våra sista seriematcher på Stadion, vår gemensamma 
borg, och vi har samlat bilder från över 80 fotografer i tre volymer indelade 
på årsperioder. Vol I : Vår, premiärer och nyam förväntningar. Vol II: Sommar,  
sommarmatcher med mycket sol präglar denna volym. Sista matchen som  
spelades i juni 2013 mot Öster har mycket utrymme. Vol III: Höst. Hösten 
med regn och rusk har bjudit på mycket blandade känslor. Guldfirande och  
kvallidande, allt finns där men också likgiltigheten med betydelselösa matcher.

Varje volym är på 100 sidor, 100 procent Stadion och kostar 100 kr. Beställer 
du alla tre volymerna är paketpriset 250 kr. Leverans till önskad hemmamatch är 
kostnadsfri.

Skicka din beställning till: bestall@bagspannaren.se 
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Hallå där Nils Ek! 

Vad är Apberget? 

Man kan saga att Apberget 
är en hejarklack för de 
yngre medlemmarna av 
Djurgårdsfamiljen som inte 
riktigt är gamla nog och redo 
för att stå på Sofialäktaren. Det 
är Lena Gustavsson, vår SLOs 
initiativ. En helt briljant idé om 
du frågar mig! 

Så man kan säga att Apberget är som en skola för nästa generations klack? 

Ja, absolut! Det är många som går med sina föräldrar och vanligtvis sitter på sittplats, 
men ändå vill hoppa och heja och ha lite flaggor. Det kan man inte alltid göra på sittplats 
och då finns Apberget, som både ger utrymme och är en bra ingång till klacksektionen 
på Tele2. 

Hur kommer det sig att du blev ansvarig för Apberget? 

Jag tyckte idén var fantastisk när Lena startade det hela och något som jag hade saknat 
på våra läktare, så det var självklart för mig att försöka hjälpa till och bidra till en ultimat 
matchupplevelse även för de yngre supportrarna. 

Hur många brukar det vara på den sektionen på våra hemmamatcher? 

Det varierar lite. Sektionen är ju ganska nystartad. Sedan varierar det även mellan 
helger och vardagar. Brukar vara rätt bra drag och många på helger. Kan bli upp till 100 
personer. Men vardagsmatcher är lite väl sena för de yngsta barnen. 

Hur gör man som ung supporter eller förälder till en ung supporter för att 
komma i kontakt med er? 

Vi som är värdar brukar stå vid ambulansgången till höger om klacken. Det är bara att 
komma dit och prata med oss. Vi presenterar de nya barnen och sen brukar ungarna 
sköta resten av introduktionen själva. Det är väldigt duktiga på det, att välkomna och bli 
kompisar direkt. Det är väldigt kul att se.

Jag har hört att de är även väldig initiativrika och kommer med många 
förslag.
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Ja de vill göra tifon och aktiviteter hela tiden. Något jag blev imponerad av var när 
Ingesson hade gått bort och de hade målat ”Vila i frid” banderoller helt själva utan att vi 
visste om det. Det var väldigt häftigt att se för många av de barnen var inte ens födda när 
Ingesson avslutade sin karriär. 

Så hur ser framtiden ut för Apberget? Vad är nästa steg? 

Det blir väl att försöka ordna en bortaresa för de som har säsongskort. Det vore kul att 
åka iväg med kidsen på en match. 

Säsongskort på Apberget kostar 695 kronor. 
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HAMID ERSHAD SARABI
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Lasse Vibe GBG 23

Ricardo Santos ÅFF 17 1

David Accam HEL 17 2

Markus Rosenberg MFF 15 1

Bästa DIF

Erton Fejzullahu DJU 9 2

Sebastian Andersson DJU 6 0

Amadou Jawo DJU 6 0

Haris Radetinac DJU 6 0

Statistik 2014

Markus Rosenberg MFF 14

Nicklas Bärkroth BP 10

Stefan Karlsson DJU 9

Celso Borges AIK 9

Bästa DIF

Haris Radetinac DJU 6

Simon Tibbling DJU 4

Amadou Jawo DJU 3

Spelare Lag Matcher Insläppta Räddningar % Nollor

Robin Olsen Malmö FF 29 28 96 77% 11

Sasa Sjanic Gefle IF FF 5 6 20 77% 1

Kenneth Høie Djurgården 30 33 109 77% 11

Emil Hedvall Gefle IF FF 26 36 113 76% 5

Kevin Stuhr Ellegaard IF Elfsborg 28 24 75 76% 12

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Målvaktsliga, räddningsprocent
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AIK 2

BP 2

Häcken 2

DIF 3

Falkenberg 1

Halmstad 3

Helsingborg 1

Elfsborg 2

Göteborg 3

Norrköping 3

kalmar 4

Malmö 2

Mjällby 2

Åtvidaberg 2

Utvisningar

Domare

Namn Ort MA Gula Hemma Borta Snitt Utvis Straffar

Mohammed Al-Hakim Köping 24 59 26 33 2,5 3 3

Johan Hamlin Bro 23 71 41 30 3,1 3 3

Michael Lerjéus Skövde 22 73 31 42 3,3 5 3

Markus Strömbergsson Gävle 21 68 25 43 3,2 5 3

Bojan Pandzic Hisings 
Backa

21 58 23 35 2,8 4 2

Kristoffer Karlsson Helsing-
borg

21 53 22 31 2,5 2 4

Glenn Nyberg Borlänge 21 41 19 22 2 3 3

Stefan Johannesson Täby 20 54 22 32 2,7 2 6

Andreas Ekberg Lund 20 58 28 30 2,9 1 3

Martin Hansson Holmsjö 19 40 15 25 2,1 2 3

Jonas Eriksson Sigtuna 17 42 19 23 2,5 2 5

Martin Strömbergsson Gävle 10 17 8 9 1,7 0 2

Nermin Cisic Vär-
namo

1 2 1 1 2 0 0
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DJURGÅRDEN

12.  Kenneth Høie 

23.  Hampus Nilsson

25. Oscar Jonsson

2.  Jesper Arvidsson

3.  Fredrik Stenman

5.  Stefan Karlsson

6.  Alexander Faltsetas

7.  Martin Broberg

8.  Kevin Walker

9.  Haris Radetinac

10. Daniel Berntsen

11. Amadou Jawo

13. Emil Bergström 

14. Elliiot Käck

15. Omar Colley

16. Sebastian Andersson

17. Tim Björkström

18. Kerim Mrabti

19. Soo Yong-Yoon

20. Sam Johnson

22. Jesper Karlström  

32. Michael Jahn

33. Besard Sabovic

36. Filip Tasic
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1.  Kevin Stuhr Ellegaard

23. Abbas Hassan

2.  Jesper Manns

3.  Adam Lundqvist

5.  Anton Lans

6.  Jon Jönsson

7.  Marcus Rohdén

8.  Anders Svensson

9.  Lasse Nilsson

10. Simon Lundevall

11. Daniel Mobaeck

12. Sebastian Holmén

13. Arber Zeneli

14. Anton Andreasson

15. Andreas Klarström

16. Viktor Claesson

17. Per Frick

18. Viktor Nilsson

19. Simon Hedlund

20. Arjan Mostapha

21. Henning Hauger

22. Viktor Prodell

24. Viktor Götesson

26. Liridon Gashi

99. Emir Bajrami

Nästa hemmamatch: 17 april mot Kalmar FF kl 19:00
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