
Allsvenskan, Djurgården - Falkenberg 29 april 2015 kl 19:00
        Djurgården - Gefl e 3 maj 2015 kl 17:30 

Offi ciellt inoffi ciellt matchprogram

MATCH

Pris: 20 Kr

bgspmatch_3_15.indd   1 27/04/15   16:32



Fo
to

: H
el

en
a 

Av
er

m
ar

k,
 Jä

rn
ka

m
in

er
na

Al
ls

ve
ns

ka
n,

 S
un

ds
va

ll 
- D

IF
 0

 - 
2,

  2
6 

ap
ril

  
St

ar
te

lv
an

: H
öi

e,
 M

us
he

kw
i, 

Be
rg

st
rö

m
, J

oh
ns

on
, C

ol
le

y, 
Kl

ar
st

rö
m

,  
Bj

ör
ks

tr
öm

, B
er

nt
se

n,
 A

rv
id

ss
on

, W
al

ke
r, 

M
ra

bt
i 

bgspmatch_3_15.indd   2 27/04/15   16:32



Fo
to

: H
el

en
a 

Av
er

m
ar

k,
 Jä

rn
ka

m
in

er
na

Redaktör, ansvarig utgivare
Stefan Andersson 

Layout
Hamid Ershad Sarabi

Foto:
Johan Sahlén, Cristian Lopez, Helena Avermark
 

Momsreg:  SE 700903009401 

Texter och foton skickas till text@bagspannaren.se

Kontakt:  info@bagspannaren.se
 www.bagspannaren.se

Plusgiro: 730 959-4 

Välkomna till en ny match på Tele2. Senaste 
matchen var något krampaktig men till slut 
kom belöningen. Tre poäng och situationen 
blev plötsligt lite bättre. 

En händelse som påverkade programmet 
senast var omslaget som  pryddes av 
en bild tagen under bortaderbyt mot 
Hammarby. Omslaget väckte en hel del 
känslor. Personligen tycker jag att det är 
en mycket bra fotografisk bild – vilket 
jag inte heller blivit motsagd om – som 
skildrar en händelse från en av våra 
matcher. Jag är medveten om att bengaler 
och pyroteknik är ett omstritt ämne. Jag 
är själv för användandet av pyroteknik 
så länge man gör det på rätt sätt. Därför 
hoppas jag på att de nya reglerna som gör 
det möjligt att använda bengaler och dyl. på 
ett tillåtet sätt kommer att leda fram till fler 
välordnade arrangemang. Av de inledande 
matcherna har vi inte sett ett överdrivet 
användande. Det är bara i bortamatcherna, 
bortapremiären mot Häcken och T2-derbyt 
som det använts vad jag lagt märke till. 
Bilden gjorde dock att ungdomsfotbollen 
kände att man inte kunde ställa sig och 
sälja programmet. Jag  har förståelse för 
detta men det var en reaktion jag inte 
hade förstått. Uppenbarligen är bengaler 
och bilder på bengaler ett ämne som är 
känsligare än vad jag har insett. Nu råder 

ingen oenighet i frågan och vi är överens 
mellan föreningen och oss som gör 
programmet så i framtiden kommer vi att 
stämma av om vi känner oss osäkra. Vi vill 
båda att vi skall kunna vara fria att publicera 
vad vi vill men måste också ta hänsyn till hur 
reaktionerna kan komma att bli. Vi vill dock 
påpeka att vi inte vill uppmana till agerande 
som skadar föreningen t ex om det ger böter 
till föreningen eller individer. 

Dagens programblad är lite speciellt. Det 
innefattar två matcher, både matchen 
mot Falkenberg och dessutom matchen 
mot Gefle. Detta pga både ekonomiska 
och  tidsmässiga skäl. Hur vi än hade 
gjort hade vi varit tvingade att färdigställa 
båda programmen samtidigt då det inte 
är någon vanlig vardag mellan matcherna. 
Detta är ett unikt program som uppstod av 
en unik situation. Tror inte att vi kommer 
se ett ”dubbelprogram” igen. Så spara 
programmet till Geflematchen om du köper 
det redan mot Falkenberg.

Hoppas du uppskattar programmet 
och fortsätter att stötta oss och 
ungdomsfotbollen!

Tack!

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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Sundsvall kom till matchen mot oss med ett bra självförtroende. Vi spelade ett bra 
försvarsspel hela matchen, men vårt passningsspel var inte riktigt framåtriktat i första 
halvlek och vi tappade fart i vissa lägen. Trots det tycker jag att vi gjorde en helt ok första 
halvlek. I den andra halvleken tog vi ledningen och efter det spelade vi riktigt bra, vi hade 
bra kontroll i försvarsspelet, gjorde ytterligare ett mål och skapade även chanser efter det. 
Totalt sett var det en stabil seger. 

Sundsvallsmatchen var vår andra raka seger och det är glädjande att vi hanterade 
derbyförlusten på ett bra sätt och vann direkt efter mot Kalmar. Fotboll handlar mycket 
om det, att komma igen när det gått emot. Varför segrarna kom just nu är svårt att exakt 
förklara, men det har varit tight även i de första matcherna, det är helt jämt med antalet 
målchanser i de tre första matcherna och i segermatchen mot Kalmar, vi hade kunna ta fler 
poäng i de första matcherna, men det har varit lite ojämna prestationer. I de två senaste 
tycker jag att vi jämnat ut prestationerna och andra halvlek mot Sundsvall är som sagt 
riktigt bra. Roligt även att Nyasha Mushekwi gjorde mål igen, han är nu uppe i tre mål på 
fem matcher trots att han inte spelat alla från start, det är bra gjort, han har mycket stark 
avslutsteknik.

Vi har haft en del byten av spelare från match till match, lite fler än jag brukar göra. Men 
vår trupp är ganska jämn och därför finns det utrymme för förändringar och det hoppas 
vi självklart ska vara en fördel över trettio omgångar. Nu är dessutom matchschemat tätt 
och vi hinner bara med två träningar, en för återhämtning och en för taktisk förberedelse, 
innan det är dags för match mot Falkenberg, sedan är det fyra dagar innan vi tar emot 
Gefle. Men att komma in i det matchschemat med två vinster i ryggen är en bra situation, 
nu gäller det för oss att ta vara på den positiva känslan.
    
Falkenberg är ett hårt jobbande lag som spelar 442 under ledning av nygamla tränaren 
Hans Eklund. De gjorde en mycket bra insats mot Malmö FF och är ett riktigt starkt 
hemmalag. De har två stora och starka forwards som kräver uppmärksamhet. Gefle har 
fått en bra start i serien och har varit väldigt försvarsstarka, de höll nollan i tre av sina fyra 
första matcher. Jonas Lantto har varit väldigt bra i en ny roll som innermittfältare och 
djurgårdsbekantingen Johan Oremo har gjort tre mål. Det blir två intressanta matcher där 
vi ska försöka ta med oss allt positivt och gå ut och spela precis så bra som vi vet att vi kan.

Välkomna. 

                 JONAS RIEDEL

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Till hemmamatchen mot Falkenbergs FF kommer Djurgården med två raka segrar. 
Resultat som tagit oss uppåt i tabellen och placerat oss i mittenregionen.  Någonstans där 
är det de allra flesta tror att vi kommer att vara när säsongen är över och så långt är allt väl. 
Spelmässigt går det långsamt framåt både på gott och ont. 

Hemmamatchen mot Kalmar, vinst 1-0, var ett steg framåt spelmässigt. Framförallt var 
Djurgården med i matchen från start vilket vi inte har varit bortskämda med. Gästerna 
från Kalmar såg till synes ointresserade ut av att spela fotboll och ägnade sig till en början 
enbart åt att försvara sig. Kanske skulle de fortsatt med sitt destruktiva defensiva spel för 
det var när de vågade gå framåt som Djurgården gjorde mål. Målskytt: Nyasha Mushekwi.

I söndags var Djurgården uppe i Medelpad och mötte Gif Sundsvall. Även i denna match 
blev det tre poäng efter en 2-0-seger. En stark andra halvlek bäddade för vinsten där 
Djurgården skapade sig ett övertag när Omar Colley tidigt nickade in ledningsmålet. Då 
öppnades matchen upp och Djurgården fick lite fart på sitt spel. Det resulterade i ytterligare 
ett mål när Nyasha Mushekwi skallade in ett högerinlägg från Tim Björkström.  

Spelkvalitetsmässigt blandade Djurgården rejält. Om den andra halvleken var bra så 
var den första något helt annat. Dålig är fel ord att använda i och med att Djurgården 
hade skaplig koll defensivt och rullade boll inom laget. Halvleken skulle snarare kunna 
beskrivas som bedövande trist och tempofattig. Många var vi som skruvade på oss i 
halvtid och undrade vad fasen det var som pågick. Om taktiken var att tråka ut och söva 
motståndarna för att sedan hugga när tillfälle bjöds gjorde Djurgården en formidabel 
insats. Om taktiken var någon annan är jag nyfiken på att höra hur den var.
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Hur kan vi då kort summera Djurgårdens två segermatcher som spelats före matchen 
mot Falkenberg? Helt klart är att det går framåt. Vi har fått se mittfältare som vågar röra 
sig inåt i banan. Vi har fått se ytterbackar som har tagit sig med upp i anfallen. VI har fått 
se anfallare som kunnat ta fler löpningar och skapat viss oro hos motståndarförsvaren. Vi 
har varit effektiva i straffområdet. Väldigt effektiva till och med. 

De som slutade läsa efter ovanstående stycke skakar garanterat på huvudet nu och tycker 
att undertecknat är en komplett idiot och som får Bagdad-Bob att framstå som objektiv. 
Ni som har fortsatt att läsa kanske tycker detsamma. Har jag sett samma matcher som er? 
Ja, troligtvis och även jag tycker att det finns mycket att jobba med. Det positiva stycket är 
ändå detaljer i spelet som jag tycker har blivit bättre sedan de inledande matcherna men jag 
tycker också att det finns mycket som kan bli väldigt mycket bättre. Framförallt vill jag se det 
jag tycker har sett bra ut oftare. Spelet alldeles för ofta sövande långsamt och bollen flyttas 
framåt så långsamt att det måste kännas helt tröstlöst att spela anfallare i Djurgården. Vi är 
totalt uddlösa framåt och antalet avslut tagna innanför straffområdeslinjen är nästan lika 
lätträknade som antalet supportrar på bortastå i kväll. Det kommer inte att hålla i längden. 
Vi måste få upp farten i spelet oftare och gärna även i matchernas första halvlek.

Skall matcherna summeras ännu kortare än vad som redan är gjort kan de summeras med 
två ord: Tråkigt effektivt.  

               THOMAS SEGERBRANT
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DIF-Kalmar1-0 (0-0)

1-0 Nyasha Mushekwi (77) 

Höie
Björkström - Bergström - Colley - Arvidsson
Radetinac - Karström - Walker 
Mrabti
Johnson - Andersson

Byten
(67) Mushekwi -> Andersson
(70) Berntsen -> Radetinac
(86) Karlsson -> Mrabti

Bollinnehav 55-45
Avslut 10-8
I målställning 1-0
på mål 4-4

Hörnor 1-3
Tilldömda frisparkar 8-10
Offside 3-1
Gula Kort 0-1

Spelarstats:

Tilldömd frispark 
3: Jesper Karlström (DIF) Romário Pereira 
Sipião (KFF)

Orsakat frispark
3: Jesper Arvidsson (DIF)
2: Haris Radetinac (DIF), Ismael Silva Lima, 
Emin Nouri (KFF) 

Se
n
as

te
 m

at
ch

er
n
a

Sundsvall - DIF 0-2 (0-2)

0-1 Omar Colley (52) 
0-2 Nyasha Mushekwi 63) Ass Tim 
Björkström

Höie
Björkström - Bergström - Colley - Arvidsson
Mrabti - Karlström - Walker - Berntsen
Johnsson - Mushekwi

Byten
(79) Radetinac -> Mrabti
(87) Käck -> Berntsen
(88) Andersson -> Mushekvwi

Bollinnehav 48-52
Avslut 5-10
i målställning 0-1
på mål 2-5

Hörnor 8-5
Tilldömda frisparkar 7-10
Offside 5-0
Gula kort 2-0

Spelarstats:

Tilldömd frispark
3: Jesper Arvidsson (DIF)
2:Berntsen, Johnson (DIF), Ålander, Eklund 
(GIF)

Orsakat frispark
3: Lars Christian Krogh Gerson (GIF) 
Nyasha Mushekwi (DIF)

Statistik från två senaste
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Intern skytteliga 
Nyasha Mushekwi 3
Berntsen 1
Colley 1
Johnson 1

Målgivande passningar
Andersson 1
Arvidsson 1
Björkström 1
Mrabti 1

Orsakat frispark
Radetinac 5
Berntsen 4
Johnson 4
Mushekwi 4
Arvidsson 4
Björkström 4

Tilldömd frispark
Arvidsson 7
Mrabti 6
Berntsen 6
Johnson 5
Karlström 5

DIF-statistik hittills
Avslut
Mrabti 9 varav 2 på mål och 1 i 
målställning
Johnson 6 (3+0)
Mushekwi 6 (5+1)
Karlström 6 (4+0)

Skott på mål 
Mushekwi 5
Karlström 4
Johnson 3

Startat samtliga matcher:
Höie
Colley
Bergström
Arvidsson

Varningar
Bergström 2
Mrabti 1
Berntsen 1
Faltsetas 1

Offsides
Johnson 10
Andersson 1
Karlström 1
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DIF-panelen
1. Kenneth Höie gav nästan bort ett mål mot Kalmar men Arvidsson räddade mirakulöst 
upp situationen i sista stund. Hur ser du på målvaktssituation? (Är Höie fortsatt självklart 
etta? När gör Hampus Nilsson sin debut i Blåränderna?)

2. Vilken spelare tycker du har gjort bäst ifrån sig hittills i respektive lagdel? (kort 
motivering om varje spelare)

3. Hur ser du på Allsvenskan såhär långt? Vilka lag utmärker sig positivt, och negativt? 

4. Publikt och stämningsmässigt är det vårt bästa år någonsin hittills. Förklaring till det och 
känslorna på läktarna?

5. Vilken match ser du mest fram emot innan sommaruppehållet?

6. Vi har spelat två hemmamatcher i allsvenskan 2015, en vinst och en förlust hittills. DIF 
har ingen imponerande vinststatistik på Tele2, vad tycker du är ett acceptabelt resultat av 
säsongens 15 hemmamatcher?

7. Falkenberg var två episkt usla matcher ifjol, en vinst och en förlust. Är det tråkigaste 
laget någonsin i allsvenskan?

8. Nästan alla tio utespelare som avslutat de senaste matcherna har varit nya för året. Vem 
saknar du mest av de som varit med lite längre i DIF?

9. Vem tycker du är mest underskattad i dagens DIF?

10. Hemmamatch redan på söndag igen, mot Gefle 17:30. Typisk familjetid, hur kommer du 
ladda inför den matchen?

Thomas Segerbrant, 40, DIF-skribent, Sollentuna

1) Just nu känns Höie som ohotad etta. Hampus får nog vänta tills konkurrenten 
blir skadad eller lämnar DIF för att få spela. Vi har en av seriens bästa målvakter 
i Kenneth Höie. 

2) Emil Bergström leder backlinjen och han växer för varje match. På mittfältet 
känns Kerim Mrabti som den mest spännande spelaren. Bland anfallarna är det 
svårt att inte imponeras av Sam Johnson. Visst finns det fläckar i hans spel men 
att kliva från ettan till Allsvenskan på det sätt han har gjort imponerar! 

3) Helt klar är det nykomlingarna som har utmärkt sig. GIF Sundsvall är den 
positiva- och Hammarby den negativa överraskningen. Det hade räckt med att 
Giffarna, av nykomlingarna, hade tagit många poäng såhär långt in i serien.

4) DIF mot rubbet-känslan börjar infinna sig på allvar igen. När vi verkligen har den känslan inom oss brukar vi kunna skapa 
ett stort engagemang på matcherna vilket medför bra stämning. Tänk om vi får lite sportslig medgång också.

5) Det är svårt att se fram emot ett derby men jag är ändå nyfiken på vad vi på Tele2 Arena skulle kunna leverera på läktarna 
om vi fick lite medstuds och ett ledningsmål att gå på mot AIK.
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Tommie Arvidsson, 41, DIF-Propagandaminister, Sköndal

1) Höie är ännu ohotad, och en av Allsvenskans absolut bästa målvakter, så 
Hampus får snällt vänta ett par år till tror jag.

2) Jesper Arvidsson i försvaret, Kerim på mittfältet och Nyasha i anfallet. 

3) Tyvärr har båda våra antagonister utmärkt sig positivt hittills. Örebro och 
Häcken har börjat sämre än väntat. Annars är det i mina ögon endast fyra lag 
som känns tydligt bättre än oss, Malmö, Elfsborg, Blåvitt och Solna. Därefter 
kan lika gärna vi komma om vi har flyt.

4) Vi har härdats genom de senaste åren utan framgångar, vi är som hungriga 
vargar och suktar efter minsta lilla framgång. Flytten till Tele2 Arena har 

också bidragit på ett positivt sätt och här kan vi utnyttja vår publikpotential. Det gick inte på Stadion. Vår unika grej 
mellan Sofia och Slaktis är också värt att notera.
    
5) Malmö borta en söndag i juni! En riktigt kul resa och match. Hoppas alla planerar in den!

6) Att vara ett dåligt hemmalag är en katastrof sportsligt och lockar ju inte direkt publik, så det är viktigt att Pelle får 
ordning på spelet hemma och att vi känner oss svårslagna. Jag tycker att även som förmodat mittenlag bör vi absolut 
ha plusstatistik hemma. Jag är nöjd med 7,4,4. 

7) Ja, tillsammans med Ljungskile. Meningslösa lag som man vet inte har en framtid i Allsvenskan utan åker ur inom 
kort.

8 ) Simon Tibbling

9) Jesper Arvidsson. Han har visat att han är bättre än sitt tidigare ”rykte”.

10) Blir nog en familjematch. Jag åker in ganska sent med de kids i familjen jag får med mig, och sedan går vi och 
minglar lite.

6) Acceptabelt eller inte men nog känns det som att vi borde vinna minst hälften av matcherna och att vi förlorar max fyra. 
Det sägs att det är svårt att spela på Tele2 Arena. Som hemmalag borde vi kunna dra nytta av det bättre än vad vi har gjort.

7) Jag är beredd att tycka det men Mjällby, Halmstad, Ljungskile och andra randomlag som spelar på en vall ute på landet 
förefaller också som tämligen trista. Jag är osäker på om jag kan namnet på en enda spelare i Falkenberg…

8) Om det handlar om spelare som var med förra säsongen borde det klassas som självmål att svara något annat än Simon 
Tibbling även om vi sålde av ett par andra profiler också. Tibbling är DIF. 

9) Årets svåraste fråga redan nu? Väldigt många nya spelare i laget gör det knepigt men jag tror att Pelle Olsson hade svarat 
Jesper Arvidsson och därför gör jag det också. 

10) Som småbarnspappa hinner jag inte fundera speciellt mycket över helmatcherna. Min uppladdning kan bli fotboll med 
grabbarna. Därefter får någon av dem följa med till matchen. Matchen mot Gefle är perfekt att ta med barn på.   
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Tony Lydén, 47, DIF-taktiker, Kungsholmen

1) Kenneth är solklar etta. Skulle sträcka mig till att säga att han är topp-3 i 
Allsvenskan.

2) Bäst i backlinjen tycker jag Arvidsson har varit. Lite paradoxalt då jag såg 
honom som den svagaste länken i startelvan förra året. Han har förbättrat 
defensiven rejält och blir inte längre bortfintad. Dessutom har han två 
fenomenala målräddningar på sitt konto. Bäst på mittfältet få bli Mrabti. Han 
är den som har bäst tempo i laget och vill mest framåt. Hans kreativitet är 
också bland de bättre. Ge honom några matcher till så kommer det bli åka av.

3) Elfsborg och MFF står än så länge i en egen division, snabbare och bättre 
än alla övriga. De som står för den största negativa överraskningen är ÖSK 

som krossade det mesta på försäsongen och är i final i cupen.

4) Stockholms Stolthet-kampanjen gjorde att vi alla höjde oss ett snäpp. Vi tog med den känslan till premiären och 
även i derbyt. Ruggigt taggade allihopa. Det som dock kanske imponerade mest var insatsen mot Kalmar efter den 
dåliga inledningen. Jag tror vi har successivt lite mer djurgårdare som går för varje år. Inte ett stort jipposteg utan 
fler mindre bestående steg.

5) Givna svaret är förstås AIK hemma, men även Malmö borta som lära bli den stora bortaresan i år.

6) Hemmaplan skall vara en fördel, men har ännu inte blivit det på Tele2. Alla oavgjorda är som alltid av ondo så jag 
tycker två vinster för varje förlust är acceptabelt. 

7) Korta svaret är ja. Det finns konkurrens i modern tid men de är snäppet tråkigare än både Ljungskile och Trelleborg. 
Nästan provocerade tråkiga.

8) Amartey hade varit det naturliga svaret, eller möjligtvis Tibbling. Väljer dock Erton. Ibland osynlig, ofta 
bollkladdande men alltid ett hot framåt. En spelare som motståndarna måste bevaka och som på egen hand kunde 
avgöra matcher.

9) Ingen känns speciellt underskattad. Möjligtvis att många känner att Omar Colley är sämre än han verkligen är. 
Han har fått en jobbig start, precis som laget i övrigt, men det finns mycket bra i honom och det kommer vi att få se 
längre fram på säsongen.

10) Perfekt match för mig att ta med mig Theodor, min son. Vi kommer att vara påplats i god tid på läktaren och Theo 
kan se alla ”hejare” komma in. Han har för övrigt aldrig sett DIF förlora på plats och detta blir hans tolfte match.

Olle Wessel, 34, DIF-Podden, Södermalm

1. Tappade bollar till trots, Höie är given etta och Hampus stärkte inte sina aktier 
mot Norrby i cupen. Man ska inte glömma att många ”utomstående” experter 
rankar Höie som topp tre i allsvenskan, det är inte lätt att peta en så skicklig 
spelare.

2. Arvidsson – otroliga brytningar och enorma kämpainsatser hittills.
Mrabti – verkar aldrig få slut på energi.
Nyasha – Säga vad man vill men utan hans två första mål hade vi haft en poäng 
efter fyra matcher.

3. Elfsborg och Malmö var mina två favoriter och ligger också i topp redan från 
början. Örebro är väl den stora negativa överraskningen efter fjolårets fina höst 

och cupframgångarna, men jag tror ändå inte de blir kvar i botten.

4. Jag skulle vilja säga att det beror på hårt arbete, på många olika fronter. Och det kommer man långt på, men ibland 
fantiserar jag hur det skulle vara att addera lite sportslig framgång till den här utsvultna djurgårdspubliken också.
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5. Av hemmamatcherna är det helt klart derbyt mot kolsäckarna, det är dags att slå gnaget på Tele2. På bortaplan tror jag att 
sista matchen för våren, borta mot Malmö söndag 7 juni, har alla förutsättningar att bli en riktig urladdning. Ge allt, sen får 
vi ju ändå vila i fyra veckor. 

6. Jag har en tanke om att man ska vinna mer än man förlorar rent allmänt, men på hemmaplan borde det vara vinna mer än 
alla oavgjorda och förluster tillsammans. Alltså minst åtta vinster, så kan jag ta sju kryss och förluster.

7. Ingen historisk tradition, fula kycklingdräkter, lång bortaresa, liten publik, kan-inget-namn-på-någon-av-deras-spelare, 
tråkigast JA. Måste vi ha byalag från västkusten med i allsvenskan tar jag mycket hellre Varberg, sug på den alla FFF:are.

8. Jag saknar lite ledarskap på planen och det hoppas jag att Fredrik Stenman eller Amadou Jawo kan bidra med så snart 
som möjligt.

9. Emil Bergström har inte bara 105 allsvenska matcher bakom sig vid 21 års ålder, han är också en följsam och 
passningsskicklig mittback som dessutom är farlig på hörnor framåt. Hans djurgårdshjärta nämns ofta men jag tycker att 
hans spelmässiga kvaliteter uppmärksammas alltför sällan.

10. Tar med mig min ettåring att göra debut på läktarn, han kommer naturligtvis döma ut alla som inte ger oss bananer. Får 
vi tillräckligt många att sysselsätta honom med kanske jag hinner kolla lite på matchen också.

               THOMAS SEGERBRANT
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Innan vi berättar vem Nyasha Mushekwi är måste vi först redogöra lite om 
situationen innan han kom in. 

DIF hade 2014 storstädat för att en gång för alla få ordning på ekonomin. I stålbadets 
kölvatten såldes klasspelare som Amartey, Prijovic, Erton, Tibbling, och den unge talangen 
Rubio. Forwardssidan gick från att ha ett överflöd av bra och spännande spelare till att 
i bästa fall ha ett habilt anfall. Vid årsskiftet bestod DIFs anfallstrupp av Sebastian 
Andersson, Amadou Jawo, och Philip Hellqvist. Det kändes ganska tydligt i höstas att DIF 
inte ville satsa vidare på Philip, trots att han ofta gjorde bra inhopp när han väl fick spela. 

Man hade kommit till vägs ände. Bosse Andersson ville ha in en ny kraft och lyckades 
dessutom med konststycket att sälja Hellqvist till österrikiska ligan. Plötsligt var det bara 
två anfallare. Det ryktades vilt om allehanda spelare. En av de mindre kända spelarna var 
Sam Johnson från division 1-klubben Frej. Låg stjärnfaktor och helt oprövad på hög nivå. 
Han signades givetvis. Sedan gick ryktena igen, nu om en klasspelare. Det snackades om 
allt ifrån Elmander till okända utländska landslagsspelare. Då dök James Keene upp på 
Kaknäs och alla var övertygade om att det skulle bli en återkomst för engelsmannen i DIF. 
Han hann till och med spela ett par träningsmatcher men något nytt kontrakt blev det inte. 

Då dök plan-B-killen upp, ni vet han Nyasha. Han skulle provspela en vecka eller två. 
En Zimbabwier som spelat större delen av sin karriär i grannlandet Sydafrika. 2010 kom 
han till storlaget Mamelodi Sundowns och gjorde omedelbar succé då han under sitt 
första år kom tvåa i skytteligan. 2013 lånades han ut till K.V. Oostende i belgiska högsta 
ligan. Här skadade sig Mushweki halvvägs in på säsongen och lånet blev blott ett lån. Väl 
tillbaka i Mamelodi fanns det inte plats för ytterligare en utländsk spelare. Sydafrika har 
begränsningar vad gäller detta. Det är nu Djurgården kommer in i bilden. 1.88 cm lång och 
27 år gammal ville han nu ta en plats i DIF. Det skulle visa sig svårare och långsammare 
än de flesta trodde. Provspelsperioden blev längre och längre. Allt medan DIF letade och 
letade, och förhandlade och förhandlade. Vem de förhandlade med får vi kanske vi aldrig 
får reda på men något kontrakt blev det inte. 

Kvar med ett par veckor innan premiären var fem-i-tolv-ragget; vår vän Nysha. Givetvis 
bänkades han första matchen, som det fjärde alternativ han var, men anfallet i premiären 
mot Elfsborg saknade glöd. Så till matchen mot Häcken petades Jawo till förmån för 
Nyasha Mushweki som tackade för förtroendet genom att göra ett klassmål. Som spelare är 
han farlig i boxen men lite slö defensivt, inte helt olikt en viss den Ouden. Att han besitter 
klass är det inget snack om, frågan är om Pelle O få ut ännu mer av honom. Då kommer det 
bli en spännande vår.

                  TONY LYDÉN

Plan B-killen eller 
fem-i-tolv-ragget
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Krönika: Vad är fotbollens 
själ och hjärta?
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Under vintern kunde vi läsa om förslag på att ändra Allsvenskans struktur 
ytterligare en gång. Enligt förespråkarna som Göteborg och Malmö så skulle 
det vara bättre om vi hade tolv lag i serien och att man skulle istället mötas tre 
gånger per säsong. 

Argumenten för detta skulle vara att med 16 lag skulle kvaliteten bli sämre och topplagen 
skulle inte utvecklas tillräckligt mycket för att utmana om platserna till Champions League. 
Nu är ju frågan om det är det viktiga för de svenska lagen. Hur många lag är det som 
egentligen som siktar på CL? Det är självklart att det är en kul bonus om man skulle ta sig 
dit, men är det inte resan som är målet? Jag tycker att det är viktigt att hålla uppe kvaliteten 
på underhållningsvärdet av Allsvenskan för den publik man har (och potentiella publiken) 
men för CL- och tv-fansen har vi ändå svårt att konkurrera. Om vi ska följa det nya förslaget 
ska man alltså mötas tre gånger under säsongen. Tre gånger! Två hemma och en borta mot 
Gefle. Eller två borta mot Malmö? Det känns inte som att man håller det sportsliga i första 
rummet. Uppenbarligen är ekonomin viktigare, så det är ingen slump att det är Malmö och 
Göteborg som är de främsta förespråkarna. Stadslag som dessutom har en lång tradition av 
att vara i högsta serien. Det känns som att förståelsen för mindre lag är låg. 

Enligt Göteborgs Mats Gren så är tolv lag ett måste. I en artikel i Aftonbladet i dec 
2014 citerades han ”Vi måste banta serien till 12 lag […] det skulle definitivt bli bättre.” 
Av det som framkommer i artikeln så finns det inget annat som stödjer detta annat än 
Mats övertygelse och  erfarenhet från utlandet. ”Jag har ju erfarenheter från Schweiz, 
där bantades ligan till 12 lag och det togs ett otroligt stort steg i utvecklingen. Nu är 
Schweiz runt 10-15 placeringar före Sverige på rankningen. När jag kom dit var de runt 
20 placeringar bakom”.Det är möjligt att han har rätt, att landets toppskikt kommer att 
utvecklas, men motargumenten att färre ungdomsspelare skulle få plats i allsvenska lag 
och att risken att för den stora mängden lag skulle det inte bli bättre, snarare tror jag att det 
riskerar bli sämre. Om skillnaderna mellan toppen av de framgångsrika lagen och de övriga 
skulle vinn tappa i attraktionsvärde. Vi har idag en unik  sammansättning i seriesystemet. 
Det finns inget givet topplag som kommer vinna serien. Det finns möjlighet för lag att 
utmana i om topplaceringarna. Just nu har vi samma favoriter till serietoppen men det 
kan ju ändras snabbt fortfarande. Redan idag riskerar vi att lag som Malmö springer ifrån 
övriga, men ännu finns det inte mycket som tyder på att deras dominans är evig.. Från 
utländska fotbollssupporters hör man ganska ofta om att Sverige (Allsvenskan) känns mer 
äkta och roligare tack vare att det inte finns ett dominerande skikt. Titta på England. Där 
är det fyra-fem lag som är överlägset dominerande, Skottland, ett lag numera, Spanien, två 
lag som varit de starkaste och numera ett par utmanare, osv. Danmark då, där man testat 
att banta ner serien till färre lag. Lagen möts fyra gånger per säsong (bättre än tre måste 
jag hålla med om men två känns ändå schystast). Det har ju pratats om att Dansk fotboll 
skulle ligga längre fram, men min känsla är inte att den skulle vara roligare att se på. Det 
som jag tycker är bästa med Allsvenskan är att nästan alla lag har en förhoppning om höga 
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placeringar när serien skall börja, att alla lag kan slå alla lag, utgången av matcherna är 
definitivt inte given på förhand. Det finns fortfarande en charm med att mindre lag som 
inte måste komma från storstadsregionerna och kan slå sig in i högsta serien. Även om 
kanske inte för många säsonger. Därför är det också viktigt att man inte slår ut lag som 
Ängelholm genom att tvinga dem att spela i grannstaden (Helsingborg) inför knappt 200 
åskådare. Då måste det ändå vara det bättre om laget får spela på sin hemmaplan även om 
alla inte kan ha moderna arenor.  

Nu när SEF ska utreda seriesystemet är det inte bara 12/16 som man tittar på utan även  
18 lag finns som förslag. Så om det är fler matcher man vill ha så kan 18 så klart vara ett 
alternativ. Visserligen en annan väg att gå än 12 lag men intressant är det. Jag vet inte 
om DIF har en officiell ståndpunkt i frågan men jag samtalade med ordföranden Henrik 
Berggren och pressansvarige Jonas Riedel och deras privata åsikt var i alla fall att en 
tolvlagsserie skulle vara ett sportsligt nerköp så båda föredrog att behålla, minst, sexton 
lag i högsta serien. 2015 kommer det att vara svårt att bortse från att vi kommer att ha 
det högsta publiksnittet i allsvenskan under många år, en nedåtgående trend är bruten. 
Men vi ska komma ihåg att även de senaste åren har publiksiffrorna varit bra i ett längre 
perspektiv. Även om det då och då blommar upp en debatt om att det skulle vara farligt 
att gå på fotboll så är det idag mycket mer fokus på fotbollskulturens positiva sidor. 
Supportrarnas engagemang får mycket mer utrymme i media. Fotbollsmagasin både i 
tryckt form och i webb-tv och i de traditionella kanalerna får mycket tid i etern.  Allt måste 
inte handla om CL utan det finns också ett stort intresse för den inhemska fotbollen. Vi, 
som är engagerade i våra klubbar, måste våga tro på svenska klubblags attraktionskraft. Jag 
är övertygad om att om vi inte laborerar för mycket och försöker skapa en produkt som inte 
finns idag utan i stället fokuserar på det vi redan har idag så kommer vi att fortsätta stärka 
fotbollens position. Vi ska komma ihåg att det idag råder ett helt annat  läge vad det gäller 
underhållningsutbudet. Strömmade filmkanaler, fotboll går att se på tv varje dag, bärbara 
mediespelare har varje individ idag i sina mobiler och dylikt. Så att vi ändå har ett  av de 
starkaste åren publikmässigt genom alla tider, det är absolut inte ett misslyckande – tvärt 
om. Den moderna fotbollen? Fotbollens själ och hjärta? Det är vi som går på fotbollen och 
njuter av spänningen, lider av motgångarna och älskar när vi har lite flyt till slut. Försök 
inte att hitta nya, tillfälliga fans som ändå riskerar att vara flyktiga om en kort tid när 
något annat pockar på uppmärksamheten.      
  

            STEFAN ANDERSSON

Har du en vass penna, ett stort Djurgårdshjärta och vill skriva för 
Bågspännaren? Kontakta oss på info@bagspannaren.se
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Falkenberg

Matcherna mot dagens motståndare Falkenberg är lätträknade. Innan fjolårets allsvenska 
möten hade lagen aldrig stött på varandra i seriesammanhang. 

Hallandslaget, eller ”Laget vid havet” som deras egen slogan lyder, överraskade 
Fotbollssverige genom att klara sig kvar i högsta serien, trots den brandskattning på spelare 
som skett efter avancemanget från Superettan. En av de nio segrarna bakom det förnyade 
kontraktet införskaffades mot Djurgården på Falkenbergs IP. Bleka blåränder fick inget 
att stämma under en majkväll som symtomatiskt avslutades med att förre DIF-spelaren 
Godsway Donyoh avgjorde på övertid. 

Stockholms Stolthet lyckades emellertid ta revansch i höstmötet på Tele2 Arena. 7865 
åskådare, en av Djurgårdens allra sämsta publiksiffror på Tele2 Arena, fick se Mark 
Mayambela stänka in matchens enda mål i den 82:a minuten. Vänsterbreddaren blev 
inbytt i den 73:e minuten och lyckades med det mesta på planen. Pricken över i:et blev 
segermålet som trycktes in vid bortre krysset från en ganska omöjlig vinkel.

– Vi för matchen och har väldigt mycket boll men skapar inte så många bra lägen. Vi rullar 
runt på kanterna men kommer inte fram. Men till slut så tar vår sydafrikan fram stora 
bössan. Han har visat att han kan skjuta på träningarna, innan sa Djurgårdens målvakt 
Kenneth Höie.

Även om Höie höll nollan överglänstes han av sin målvaktskollega i Falkenberg, Otto 
Martler, som länge såg ut att ha spikat igen. DIF-forwarden Sebastian Andersson hade inte 
mindre än fyra bra lägen inom loppet av en dryg kvart utan att lyckas överlista Martler. 

I den senaste omgången släppte Falkenbergsmålvakten in tre mål, men det blev ändå en 
poäng efter 3-3 mot Malmö.

– Det handlar om att ha lite flyt i sådan här match. Det var mentalt jobbigt att vi fick 
fokusera så mycket på försvarsspelet, så jag är trött, sa Otto Martler till Radiosporten.

                         DAVID BOGERIUS
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Gefle

När Djurgården möter Gefle är 1-1 ett gångbart tips. Sedan 2010 har inte mindre än sex 
möten mellan lagen slutat med just de siffrorna. Sedan den första matchen, i Allsvenskan 
2005, har 20 matcher slutat med åtta DIF-vinster, nio oavgjorda och tre förluster. 

Trots den klara plus-statistiken har Blåränderna inte vunnit en hemmamatch mot Gävle-
laget sedan 2008. Då blev segersiffrorna 2-0 på Stadion efter mål av Jones Kusi Asare och 
Enrico. Sedan dess har det varit oavgjort för hela insatsen fram tills att Gefle skrällde till 
med en 2-1-seger på Tele2 Arena i fjol. Simon Lundevall, som numera återfinns i Elfsborg, 
gjorde segermålet på straffspark bara någon minut efter att Simon Tibbling kvitterat.

”Djurgården hade tio avslut på mål bara i den första halvleken, men antingen så var de 
tama eller så stod Gefles storspelande målvakt Emil Hedwall i vägen” skrev TT. Vi hoppas 
att det blir ett roligare referat efter kvällens match. 

                         DAVID BOGERIUS
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Nabil Bahoui AIK 3 0

Jo Inge Berget MFF 3 0

Henok Goitom AIK 3 0

Nyasha Mushekwi DJU 3 0

Arber Zeneli IFE 3 0

Kennedy Bakircioglu HAM 3 1

Emir Kujovic NOR 3 1

Johan Oremo GEF 3 1

Lalawélé Atakora HEL 2 0

Nahir Besara HAM 2 0

Statistik 2015

Per Frick IFE 3

Robbin Sellin GIF 3

Calle Wede FFF 3

Magnus Wolff Eikrem MFF 3

Nahir Besara HAM 2

Viktor Claesson IFE 2

Johan Eklund GIF 2

Ebenezer Ofori AIK 2

Spelare, lag, mål, varav straffar

Passningsliga

Johan Blomberg AIK 3

Erik Johansson MFF 3

Emil Bergström DJU 2

Samuel Gustafson BKH 2

Simon Gustafson BKH 2

Simon Hedlund IFE 2

Varningsliga
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Lag S V O F GM-IM D P
Malmö FF 5 3 2 0 11-5 6 11

IF Elfsborg 5 3 1 1 10-5 5 10

AIK 5 3 1 1 10-5 5 10

Hammarby 5 3 1 1 8-6 2 10

IFK Göteborg 4 3 0 1 5-2 3 9

Helsingborgs IF 4 2 2 0 5-2 3 8

Gefle IF FF 4 2 1 1 5-3 2 7

Djurgården 5 2 1 2 6-5 1 7

GIF Sundsvall 5 2 1 2 8-10 -2 7

Falkenbergs FF 5 1 2 2 6-8 -2 5

BK Häcken 5 1 2 2 4-6 -2 5

IFK Norrköping FK 4 1 1 2 5-8 -3 4

Kalmar FF 5 1 1 3 2-5 -3 4

Halmstads BK 5 1 1 3 3-7 -4 4

Åtvidabergs FF 5 1 0 4 7-9 -2 3

Örebro 5 0 1 4 2-11 -9 1

Tabell

2015-04-26 17:30 AIK - Örebro 3 - 0 Friends Arena

2015-04-26 17:30 Kalmar FF - BK Häcken 0 - 1 Guldfågeln Arena

2015-04-26 15:00 GIF Sundsvall - Djurgården 0 - 2 Norrporten Arena

2015-04-26 15:00 Halmstads BK - IF Elfsborg 1 - 0 Örjans Vall

2015-04-25 16:00 Hammarby - Åtvidabergs FF 2 - 1 Tele2 Arena 

Senaste omgången
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Info från Järnkaminerna

Söndagen den 7 juni möter Djurgården regerande mästarna Malmö FF på bortaplan. Det är 
många Djurgårdare som siktar in sig på att ta sig ner till Malmö för denna match. 

Vi i Järnkaminerna har gjort bedömningen att intresset är så pass stort att vi har valt att 
satsa på ett tåg till matchen. Tåget kommer att ha nästan 800 platser och kommer släppas 
till försäljning inom en snar framtid.

Var, hur och när försäljningen sker är i skrivande stund inte klart men håll ögon och 
öron öppna och häng på låset när det väl släpps, förra året sålde Reseklubbens tåg till 
Helsingborg slut på mindre än en timme..
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1.  Otto Martler

2.  Rasmus Sjöstedt

3.  Hampus Svensson

4.  Daniel Johansson

5.  Junaid Sait

6.  Rasmus Andersson

7.  David Svensson

8.  Tobias Karlsson

9.  Gustaf Nilsson

10.  Godsway Donyoh

11.  Johannes Vall

12.  Christoff er Carlsson

12.  Christoff er Carlsson

13.  Adam Eriksson

14.  Per Karlsson

15.  Stefan Rodevåg

16.  Alexander Lundin

18.  Hakeem Araba

18.  Hakeem Araba

19.  Johan Svahn

20.  Calle Wede

21.  Dan Keat

23.  Enock Kwakwa

24.  Johan Brattberg

27.  Zlatan Krizanovic

33.  Tibor Joza

70.  Alexander Jakobsen

77.  Kamal Mustafa
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1.  Emil Hedvall

2.  Ilir Berisha

3.  Jonas Olsson

4.  Anders Wikström

5.  Jacob Ericsson

6.  Jesper Florén

7.  Robin Nilsson

8.  Erik Olsson

9.  Johan Oremo

10.  Dioh Williams

11.  Dardan Mustafa

12.  Anders Bååth

13.  Johan Bertilsson

14.  Jens Olof Portin

15.  Jakob Hjelte

16.  David Fällman

17.  Jonas Lantto

19.  Christoff er Aspgren

20.  Emil Bellander

21.  Oscar Karlsson

22.  Sasa Sjanic

23.  Mark Da Silva Lindström

24.  Tshutshu Wa Tshakasua

29.  Martin Rauschenberg

30.  Oskar Larsson

99.  Samuel Gussman
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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. Elliot Käck

15. Omar Colley

16. Sebastian Andersson

17. Tim Björkström

18. Kerim Mrabti

19. Soo Yong-Yoon

20. Sam Johnson

21. Nyasha Mushekwi

22. Jesper Karlström  

32. Michael Jahn

33. Besard Sabovic

36. Filip Tasic

st
ar

t
er

sä
tt

ar
e

by
te

Köpt biljetter till hemmaderbyt 25/5 mot Solna aik redan idag! 
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