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Gänget bakom laget
Djurgårdens fotbollsstyrelse består av ett gäng entusiastiska djurgårdare, 
som jobbar med en otrolig frenesi för att DIF:s fotbollsframtid ska bli ljusare 
och ljusare.

Från vänster: Björn Alkeby, Mats Aronsson, Ove Andersson, Jan Lilja, Torbjörn Althén, Per Gustafsson, Ronald Åman 
och Hans von Uthmann. På bilden saknas: Per Kotschack och Bo Andersson.

Sedan årsskiftet är fotbolls- 
sektionen en självständig 
förening med eget juridiskt 
och ekonomiskt ansvar för 
hela sin verksamhet.
Djurgårdens IF Fotbollföre
ning är därmed en del av 
Djurgårds-alliansen, som är 
det samlande namnet för 
idrottsverksamheten inom 
100-åriga Djurgårdens IF. 
Vid det senaste årsmötet val
des de personer som har fot
bollsmedlemmarnas upp
drag att förvalta djurgårds
fotbollens väl. Ambitionen 
hos de folkvalda djurgår
darna är det inget fel på!

Proffsigt
DIF-fotbollen är idag som 
vilket företag som helst. 
Verksamheten måste drivas 
professionellt och utan för
luster. Annars är risken stor 
att det inte kommer att fin
nas någon djurgårdsfotboll i 
framtiden.
Styrelseordförande är en 
genuin djurgårdare, med ett 
förflutet som ledare inom 
pojk- och juniorfotbollen 
och med flera år bakom sig i 
styrelsen: Jan Lilja, som har 
det övergripande ansvaret 
för styrelsens arbete och 
som därmed är den ytterst 
ansvarige för fotbollens ve 
och väl. Janne är civilt mäk
lare på Carnegie fondkom

mission och dessutom 
ledare för ett av föreningens 
yngre lag.
Vice ordförande är Mats 
Aronsson. Skyttekung i 
Landskrona Bois 1977 och 
elitspelare i DIF 1981-82. 
Därefter ordförande för elit- 
spelarnas intresseförening 
innan han för tre år sedan 
tog säte i DIF:s fotbollsled
ning där han bland annat har 
ansvaret för kontakterna 
med Stockholms Idrottsför
bund angående Östermalms 
idrottsframtid. Mats är - pre
cis som många andra styrel
semedlemmar - med i Djur
gårdens C-lag i fotboll.
Civilt är Mats distriktschef 
på försäkringsbolaget Trygg- 
Hansa.

Ekonomi och bokföring
Kassören heter Per Gustafs
son och är egen företagare 
inom försäkringsbranschen. 
Han ansvarar för ekonomi, 
budgetuppföljning, alltså att 
debet och kredit går ihop. 
Styrelsens sekreterare är 
Torbjörn Althén, som dess
utom är informationsansva
rig och med i fotbollens 
marknadsgrupp. Han är 
också med i DIF:s C-lag och 
till professionen adjunkt i 
svenska och historia. Gamle 
storspelaren Ronald Åman, 
med flera elitsäsonger 

bakom sig i landslaget, 
Örebro SK och Djurgårdens 
IF, är rekryteringsansvarig 
och med i ledningen för täv
lingskommittén, som ansva
rar för den sportsliga verk
samheten.
Rolle är också med i C-laget 
och vid sidan av fotbollen 
VD för ett företag inom rek
lambranschen.

Gammal målvakt
Den gamle stormålvakten 
Björn Alkeby är inte bara 
med i styrelsen och tävlings- 
kommittén, där han bland 
annat ansvarar för kontak
terna mellan styrelsen och 
spelare/ledare. Han är dess
utom föreningens specielle 
målvaktstränare.
Civilt är Björn avdelnings
chef vid Fritid Danderyd.
En relativt ny djurgårdare, 
men med en genuin idrotts- 
bakgrund, är Hans von 
Uthmann, som i år gör sin 
andra säsong i DIF-led
ningen.
Hans satt under många år i 
ledningen för Alvik Basket, 
när de hade sina största fram
gångar. Han är företagsle
dare på Svenska Shell och 
leder fotbollens marknads
grupp. Han är även ansvarig 
för fotbollens kontakter med 
föreningens försäljningsbo
lag DIF AB.

Suppleanter med 
blårandigt hjärta
Styrelsen består vid sidan av 
dessa sju ordinarie ledamö
ter också av tre av årsmötet 
valda suppleanter.
Per Kotschack är en välkänd 
gammal djurgårdare med ett 
stort blårandigt hjärta som 
klappar för djurgårdsfotbol
len. Han sitter med i mark
nadsgruppen, spelar i 
C-laget och arbetar på 
dagarna som produktchef  på 
AB Tipstjänst.
Bo Andersson är också supp
leant och en välkänd gam
mal djurgårdsledare, som de 
senaste åren bland annat sut
tit som vice ordförande i 
föreningens huvudstyrelse. 
Han är dessutom en av arki
tekterna till den nya DIF-
organisationen. Han är infor
mationsdirektör på Euroc 
och aktiv i C-laget.

Bagare
Den tredje suppleanten är 
en nykomling i DIF-famil
jen, även om han varit med
lem i många årtionden. Ove 
Andersson är bagare, och 
enligt bekräftade uppgifter 
bakar han Sveriges bästa 
djurgårdssemlor!!! Han är i 
styrelsen ansvarig för ung
domssektionens arbete och 
även med i ungdomsstyrel
sen, samt i tävlingskommit
tén. Ove har ett gediget för
flutet som idrottsledare. 
Bland annat som ordför
ande för den ambitiösa 
förotsklubben Bele i Skälby. 
Styrelsen har dessutom 
adjungerat fyra personer till 
sitt arbete. Dels kansliche
fen Mats Jansson, som basar 
för verksamheten på DIF:s 
fotbollskansli och Per Peter
son, som ansvarar för mark
nadsföring och försäljning. 
Dels ordföranden i ung
domsstyrelsen Åke Boge
rius och damsektionens nye 
ordförande Hans Swedberg. 
Bägge välkända gamla djur
gårdare. Åke, har under flera 
år suttit i fotbollsstyrelsen 
och i föreningens huvudsty
relse medan Hasse har ett 
förflutet på DIF:s kansli vid 
klocktornet.
Detta - kära läsare - är 
DJURGÅRDSGÄNGET 
BAKOM LAGET PÅ 
PLAN!

Dan Svanell



Djurgården rättar in sig i ledet 
med en rad stora fotbollslag: En
gelska Aston Villa och spanska 
Atletico Madrid och italienska 
Como, m fl.

Tacka kopieringsföretaget Mita för det. Djur
gårdens samarbetsavtal som slöts inför fot
bollssäsongen ifjol med det japanska företa
get, i världstopp när det gäller kopieringsmas
kiner, är guldkantat. Kanske det bästa som en 
svensk fotbollsklubb någonsin fått.

Det handlar kort sagt om miljonbelopp.

Nu pryder Mitas logotype de blårandiga fot
bollströjorna och den yttre och mest visuella 
fasaden döljer stöd till Djurgården inom en 
rad övriga områden. Föreningens kansli har 
rustats upp och moderniserats för att kunna 
erbjuda bättre service till de 11.000 medlem
marna och till publik och andra intresserade. 
Snart har Djurgården landets bäst fungeran
de fotbollskansli.

Mita har sedan många år reklamsamarbetat 
med olika fotbollsklubbar. Sålunda är Djur
gården en av medlemmarna i det fotbolls- 
team som även innefattar engelska Aston 
Villa, spanska Atletico Madrid, italienska 
Como, holländska Haarlem, västtyska Wal
dorf Mannhem, franska Caen och det syd
amerikanska laget Independiente från Ar
gentina.

Mita är ett internationellt företag med hu
vudkontor i Japan och med representation i 
130 länder. Så omöjligt är det väl inte att den 
fotbollsfamilj som Djurgården tillhör, i fram
tiden blir ännu större . . .
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ALLSVENSKAN
Spelprogram 1991

HERRAR
omgång 1
7 april 15.00 DIF-IFK Norrköping
7 april 15.00 GAIS-GIF Sundsvall
7 april 15.00 Malmö FF-IFK Göteborg
7 april 15.00 Halmstads BK-AIK
7 april 15.00 Östers IF-Örebro SK
omgång 2
14 april 15.00 GIF Sundsvall-DIF
14 april 15.00 IFK Norrköping-Östers IF
14 april 15.00 Örebro SK-GAIS
14 april 15.00 AIK-Malmö FF
14 april 15.00 IFK Göteborg-Halmstads BK 
omgång 3
21 april 15.00 AIK-IFK Norrköping
21 april 15.00 Malmö FF-GIF Sundsvall
21 april 15.00 Halmstads BK-GAIS
21 april 15.00 Östers IF-DIF
21 april 15.00 IFK Göteborg-Örebro SK 
omgång 4
24 april 19.00 DIF-IFK Göteborg
24 april 19.00 GAIS-Östers IF
24 april 19.00 GIF Sundsvall-Halmstads BK
24 april 19.00 IFK Norrköping-Malmö FF
24 april 19.00 Örebro SK-AIK
omgång 5
28 april 15.00 Örebro SK-GIF Sundsvall
28 april 15.00 AIK-GAIS
28 april 15.00 Malmö FF-DIF
28 april 15.00 Halmstads BK-Östers IF
28 april 15.00 IFK Göteborg-IFK Norrköping 
omgång 6
5 maj 18.00 DIF-Halmstads BK
5 maj 18.00 GAIS-Malmö FF
5 maj 18.00 GIF Sundsvall-AIK
5 maj 18.00 IFK Norrköping-Örebro SK
5 maj 18.00 Östers IF- IFK Göteborg
omgång 7
12 maj 18.00 IFK Norrköping-GAIS
12 maj 18.00 Örebro SK-DIF
12 maj 18.00 AIK-Östers IF
12 maj 18.00 Malmö FF-Halmstads BK
12 maj 18.00 IFK Göteborg-GIF Sundsvall 
omgång 8
16 maj 19.00 DIF-AIK
16 maj 19.00 GAIS-IFK Göteborg
16 maj 19.00 GIF Sundsvall-IFK Norrköping
16 maj 19.00 Halmstads BK-Örebro SK
16 maj 19.00 Östers IF-Malmö FF
omgång 9
20 maj 18.00 DIF-GAIS
20 maj 18.00 Östers IF-GIF Sundsvall
20 maj 18.00 IFK Norrköping-Halmstads BK
20 maj 18.00 Malmö FF-Örebro SK
20 maj 18.00 IFK Göteborg-AIK

omgång 10
23 maj 19.00 Örebro SK-IFK Norrköping
23 maj 19.00 AIK-GIF Sundsvall
23 maj 19.00 Malmö FF-GAIS
23 maj 19.00 Halmstads BK-DIF
23 maj 19.00 IFK Göteborg-Östers IF
omgång 11
26 maj 18.00 DIF-Malmö FF
26 maj 18.00 GAIS-AIK
26 maj 18.00 GIF Sundsvall-Örebro SK
26 maj 18.00 IFK Norrköping-IFK Göteborg
26 maj 18.00 Östers IF-Halmstads BK 
omgång 12
30 maj 19.00 IFK Norrköping-GIF Sundsvall
30 maj 19.00 Örebro SK-Halmstads BK
30 maj 19.00 AIK-DIF
30 maj 19.00 Malmö FF-Östers IF
30 maj 19.00 IFK Göteborg-GAIS
omgång 13
2 juni 18.00 DIF-Örebro SK
2 juni 18.00 GAIS-IFK Norrköping
2 juni 18.00 GIF Sundsvall-IFK Göteborg
2 juni 18.00 Halmstads BK-Malmö FF
2 juni 18.00 Östers IF-AIK
omgång 14
9 juni 18.00 GAIS-DIF
9 juni 18.00 AIK-IFK Göteborg
9 juni 18.00 Örebro SK-Malmö FF
9 juni 18.00 Halmstads BK-IFK Norrköping
9 juni 18.00 GIF Sundsvall-Östers IF
omgång 15
21 juli 18.00 AIK-Örebro SK
21 juli 18.00 Malmö FF-IFK Norrköping
21 juli 18.00 Halmstads BK-GIF Sundsvall
21 juli 18.00 Östers IF-GAIS
21 juli 18.00 IFK Göteborg-DIF 
omgång 16
24 juli 19.00 DIF-Östers IF
24 juli 19.00 GAIS-Halmstads BK
24 juli 19.00 GIF Sundsvall-Malmö FF
24 juli 19.00 IFK Norrköping-AIK
24 juli 19.00 Örebro SK-IFK Göteborg 
omgång 17
4 augusti 18.00 Malmö FF-AIK
5 augusti 19.00 DIF-GIF Sundsvall
5 augusti 19.00 GAIS-Örebro SK
5 augusti 19.00 Halmstads BK-IFK Göteborg
5 augusti 19.00 Östers IF-IFK Norrköping 
omgång 18
11 augusti 18.00 GIF Sundsvall-GAIS
11 augusti 18.00 IFK Norrköping-DIF
11 augusti 18.00 Örebro SK-Östers IF
11 augusti 18.00 AIK-Halmstads BK
11 augusti 18.00 IFK Göteborg-Malmö FF

DAMER
20 april 15.00 DIF-Sundsvalls DFF 
Hjorthagen
27 april 15.00 Gideonsberg-DIF
Blåsbo
9 maj 15.00 DIF-Mariestads BOIS 
Hjorthagen
12 maj 16.00 Sunnanå SK-DIF
20 maj 15.00 DIF-Malmö FF
Hjorthagen
25 maj 15.00 Jitex BK-DIF 
Kvarnbyvallen
29 maj 19.00 DIF-Hammarby 
Hjorthagen
1 juni 15.00 Öxabäck-DIF
Hagavallen
8 juni 15.00 DIF-GAIS
Hjorthagen
15 juni 13.00 WÄ-DIF
VÄ IP
20 juni 18.00 DIF-BK Astrio
Hjorthagen
29 juni 15.00 BK Astrio-DIF
Jutarum
3 augusti 15.00 DIF-WÄ
Hjorthagen
10 augusti 15.00 GAIS-DIF
Gamla Ullevi
17 augusti 15.00 DIF-Gideonsberg
Hjorthagen
24 augusti 15.00 Sundsvall-DIF 
Kubenplan
31 augusti 15.00 DIF-Öxabäck 
Hjorthagen
7 september 15.00 Hammarby-DIF 
Kanalplan
14 september 13.00 DIF-Sunnanå SK 
Hjorthagen
21 september 15.00 Mariestads BOIS-DIF 
Lekevi IP
28 september 15.00 DIF-Jitex BK 
Hjorthagen
5 oktober 13.00 MalmöFF-DIF
Malmö Stadion
13 oktober Semifinal 1
20 oktober Semifinal 2
27 oktober Final 1
3 november Final 2



22 + 8 = 30 ÅR.

30 ÅR I SAMVERKAN — OTROLIGT MEN SANT !

VARFÖR ?

Jo, Barnens Ö och Fiskeboda har
— låga priser, passande förläggningar, godkända planer, otrolig natur 

och miljö, många olika möjligheter, helpension eller självhushåll m m.

Å de gör att på Barnens Ö och Fiskeboda
— trivs Djurgårdsandan, möts DIF-kompisar och andra klubbar, 

dras vår- och höstspelet igång, blir fotboll en av många aktiviteter.

KURSGÅRDAR I IDROTTSRÖRELSENS SMAK
BOKAS PÅ TELEFON:
BARNENS Ö, 0176-930 00 FISKEBODA, 0150-921 50 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA





Jan Andersson 
3:e säsongen 
Kom från IFK Västerås 
26 år 
Mittback

Jonas Granath 
1:a säsongen 
Kom från Ulvåkers IF 
22 år
Mittback

Leif Nilsson 
8:e säsongen 
Från Hudiksvalls ABK 
27 år 
Back

Mikael Nilsson 
l:a säsongen 
Kom från Tyresö FF 
24 år 
Back/Mittfältare

Jens Fjellström 
4:e säsongen 
Kom från Gimonäs CK 
25 år
Mittfältare

Leif Strandh Thomas Lundmark
2:a säsongen
Kom från IFK Eskilstuna
28 år
Mittfältare

Patrik Luxenburg
2:a säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Mittfältare

l:a säsongen
Kom från Hammarby IF 
24 år
Mittfältare

Anders Nilsson 
2:a säsongen 
Kom från Films SK 
22 år
Forward

Lennart Wass 
2:a säsongen 
38 år
Tränare

Tommy Forsgren 
2:a säsongen 
35 år
Lagledare, ass. tränare

Kjell Lundqvist 
Ledare B-laget

Anders Almgren
5:e säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
23 år
Målvakt



Glenn Schiller
6:e säsongen
Kom från IFK Göteborg
30 år
Back

Kjell Frisk 
2:a säsongen 
Kom från Åtvidaberg 
27 år
Målvakt

Patrik Hagman 
3:e säsongen 
Kom från Spånga IS 
25 år
Mittfältare

Stephan Kullberg
6:e säsongen
Kom från IFK Göteborg
31 år
Mittback

Krister Nordin
5:e säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion 
23 år
Mittfältare

Peter Skoogh
5:e säsongen
Kom från Sundbybergs IK
26 år
Forward

Per Ferm 
l:a säsongen 
Från IF Brommapojkarna 
24 år 
Forward

Torbjörn Waax 
Materialförvaltare

Gunnar Henriksson
Massör

D.I.F
fakta!

Ken Burwall
2:a säsongen
Kom från Kalmar AIK
25 år
Mittfältare

Mikael Martinsson
3:e säsongen
Kom från Vasalunds IF
25 år
Forward

Magnus Forssblad 
Läkare

Slutspelsfinal
0-0 och 3-7 mot Malmö FF 
1988
Cupseger
3-0 mot Häcken 1990
Cupfinaler
1-2 mot Malmö FF 1951 och 
0-1 mot samma lag 1975 
samt 0-3 återigen mot 
Malmö FF 1989.
SM-segrare i fotboll som 
även vunnit SM-guld i 
ishockey
Carl-Erik Cacka Andersson, 
Hasse Tvilling, Gösta Kniv- 
sta Sandberg, Hans Tjalle 
Mild och Sven Tumba
Skyttekungar
Hans Jepsson 1951, 17 mål, 
Leif Skiöld 1962,21 mål och 
Tommy Berggren 1978, 19 
mål
Flest allsvenska matcher
Sven Lindman, 312, 1965-80
Flest allsvenska mål
Gösta Knivsta Sandberg, 70, 
1951-66
Flest landskamper för DIF 
Gösta Knivsta Sandberg, 52, 
1951-61
Guldgossar
Bertil Nocke Nordenskjöld 
och Ragge Wicksell var med 
i laget samtliga fyra guldår 
under 1910- och 20-talen. 
Gösta Knivsta Sandberg var 
med i laget samtliga fyra 
guldår under 1950- och 
60-talen
Publikrekord
48 894 mot IFK Göteborg på 
Fotbollsstadion den 11 okto
ber 1959, 22 108 mot AIK 16 
augusti 1946 på Stockholms 
Stadion
Största seger i Allsvenskan
9-1 mot Hammarby 13 
augusti 1990, 8-1 mot Ham
marby 21 september 1972 
och 7-0 mot Landskrona vid 
två tillfällen, dels 29 april 
1928 och dels 17 september 
1978
Största seger i div I (fd div II) 
11-1 mot IFK Eskilstuna 
den 23 september 1961 och 
11-1 mot IFK Sunne den 1 
oktober 1961
Största förlust
1-11 mot IFK Norrköping 
den 14 oktober 1945







Titta och njut!



- en bildrapsodi 
av Djurgårdens 
egen mästerfotograf, 
Claudio Bresciani.





Text: Torbjörn Althén 
Foto: Claudio Bresciani

Djurgårds
profilen!

Krister Nordin
Plötsligt öppnar sig himlen 
och regnet öser ner. Klockan 
är strax efter nitton på sön
dagskvällen den 23 juni och 
platsen är Mjölby. Tredje 
omgången i Scandiacupen 
är avslutad för Stockholm 
Stolthets del. Efter en raff
lande tillställning där divi
sion 1-klubben Mjölby AI 
slagits tillbaka på straffar 
med 7-8, pustar spelarna ut i 
bussen på väg mot Stock
holm.
Krister Nordin, Djurgårdens 
mittfältskämpe, kan inte 
hålla tillbaka en lättnadens 
suck:
- Det kunde ha gått illa i dag. 
Vi borde inte ha tappat matc
hen i andra halvlek, då vi 
ledde med 2-0. Men så här 
kan det gå i fotboll; plötsligt 
tror man att allt är klart och 
så går spelet i stå. Nu gäller 
det att kämpa i fortsätt
ningen, det står ju mycket på 
spel i Scandiacupen - inte 
bara Europabiljetten utan 
äran, och vi är ju faktiskt fd 
regerande cup-mästare.

Spelat mycket bra
Krister Nordin, som hittills 
under fotbollssäongen spe
lat fantastiskt bra och långa 

stunder varit tongivande på 
mittfältet med sitt finurliga 
och resoluta spel, har tagit 
revansch på sig själv med 
besked. Efter en ”halvtaskig” 
säsong i fjol, har han funnit 
sig väl tillrätta i sin något nya 
roll som defensiv mittfältare 
med rätt att gå på djupet och 
skjuta.
- Jag började egentligen i år 
som mittre mittfältare och 
skulle väl då agera något av 
rensare på mitten. Så små
ningom fick jag gå tillbaka ut 
på kanten och det är där jag 
trivs allra bäst.

Den gamla 
djurgårdsandan
För många djurgårdsfans 
personifierar Krille Nordin 
lite av den gamla djurgårds
andan där kamp och hårda, 
men ärliga tag varvades med 
finesser och lekfulla dribb
lingar. Utan överdrift kan 
man nog konstatera att 
Krille gått ”en ny vår” tillmö
tes - en nytändning som 
bådar gott för framtiden. 
Dessutom har Krille Nordin 
- helt i enlighet med djur
gårdstraditionen - en slagfär
dighet som inte går av för



hackor, eller vad sägs om 
följande eleganta kommen
tar, utdelad till Hasse 
Holmqvist i en tränings
match mot Örebro tidigare i 
våras. När Hasse Holmqvist 
efter matchen klagade på 
Krilles något hårda spel, sa 
Krille:
- Välkommen tillbaka till 
verkligheten Hasse.

Ger och tar
För är det något särskilt som 
utmärker Krille, så är det att 
han ger och tar ”smällar” i 
varje match, men alltid på ett 
ärligt sätt.
- Ibland tycker jag att vi i 
laget kliver undan lite för lätt. 
Vi tar inte den kamp om bol
len som vi borde. Och i och 
med att jag kliver fram, så får 
jag ofta domarna emot mig; 
de håller ofta ögonen på just 
mig. Och visst kan jag, precis 
som alla andra, gå över grän
sen ibland, men det hör 
liksom till spelet av idag.

23 år
Krille Nordin har idag hun
nit bli 23 år. Han tillhör de 
verkliga trotjänarna i den blå
randiga tröjan. Han kom till 
Djurgården som fjorton
åring, då hade han hunnit 
spela fotboll sedan femårs
åldern, från början i IFK 
Bergshamra och sedan i 
Råsunda. (Krille spelade 
också bandy i Bergshamra 
och Råsunda.)

Värvad av Botte
Varför blev det just Djurgår
den?
- Roger Bothén ringde och 
undrade om jag ville komma 
till DIF. Han hade tydligen 
sett mig spela och trodde väl 
att jag skulle kunna tillföra 
något till Djurgården.

- 1987 gjorde jag debut i 
A-laget. Det var i division 1 
mot Mora. Jag spelade for
ward och Tommy Söderberg 
tränade laget. Egentligen 
skulle jag ha debuterat redan 
1986 mot AIK, men en 
skada satte stopp för den 
debuten. Jag gick skadad 
hela den säsongen, så det 
blev inga matcher.
- Det är egentligen bara 
Anders Almgren och jag i 
laget som varit med sedan 
pojkåren. Och det fina med 
Djurgården är sammanhåll
ningen mellan spelarna, det 
gäller alla oavsett om man 
varit med länge eller kommit 
in sent i truppen.

Familjen
På den lilla fritid som gives 
ägnar sig Krister åt familjen, 
dvs sambon Marina och 
sonen Andreas som har hun
nit bli 6 månader.
Finns det månne en bliv
ande fotbollsspelare där?
- Jorå, säger Krister. Andreas 
har redan rört bollen. Vi bru
kar kicka lite boll i köket 
hemma, och jag ser att han 
har ett fint tillslag. Det blir 
mycket fotboll hemma, efter
som Marina också spelar - i 
Kälvesta i division 3.
Hinner man överhuvudta
get med någonting annat än 
fotboll på fritiden?
- Visst får man försaka myc
ket för fotbollens skull, vän
ner och olika fritidsintres
sen. Men jag försöker ändå 
hinna med andra saker än 
idrott. Jag gillar t ex att fiska. 
Vi brukar åka upp till Umeå, 
där Marina har släkt. Och då 
tar jag spöet och ger mig ut 
på fisketur. På somrarna, på 
Gräsö, försöker jag också 
komma loss med lite fiske. 
Krister arbetar som service

konsulent på Cloetta. Han 
åker runt till olika butiker, 
skyltar och ser till att det 
finns varor. För även om det i 
bakhuvudet finns drömmar 
om proffsspel, så inser Kris
ter att det gäller att bygga 
upp en civil karriär att falla 
tillbaka på den dag fotbollen 
tar slut.
- Jag hoppas det finns ett liv 
efter fotbollen, så jag satsar 
på att utveckla mig som säl
jare. Idag måste man som fot
bollsspelare ha ett yrke vid 
sidan av.
- Direkt efter nian, sökte jag 
och kom in på fotbollsgym
nasiet vid Sveaplan. Det blev 
en bra grund att stå på, 
menar Krister. När jag gick 
där så gick även Anders Lim
par och Jocke Sjöström.
Krister hoppas hålla på ännu 
många år med fotbollen.
- Jag har ju varit nästan helt 
förskonad från skador. Det 
beror nog på att det ofta är 
jag som ger på planen och 
inte tar emot.

Har du hört det förut?
Har du tänkt på...
att det finns ett magiskt årtal 
för Djurgårdens två stora 
bollsporter under 1980- 
talet: 1987.
Det var året som innebar en 
spelmässig vändpunkt för 
såväl fotbollen som ishoc
keyn. Då byttes blåställen 
mot smokingar, järnkami
nerna blev lirare. Eller mik
rovågsugnar om man så vill.

Visste du...
att det egentligen var först 
under 80-talet som damfot-

Pelé
Har du någon favorit bland 
världens övriga fotbollsspe
lare?
- Det skulle i så fall vara Pelé. 
Han var en fantastisk spelare, 
en spelare som kunde näs
tan allt. Men när det gäller 
svenska spelare, så vill jag 
påstå att jag inte direkt har 
respekt för någon. Däremot 
respekterar jag Östers trä
nare Hasse Backe, en myc
ket kompetent tränare.
Vad anser du om våra all
svenska motståndare?
- Det lag jag tycker vi har svå
rast att spela mot är IFK 
Norrköping. De spelar alltid 
bra mot oss, däremot brukar 
vi ha lätt för lag som Göte
borg och Malmö.
Hur långt kan Djurgården gå 
i år?
- Att vi går till mästerskapsse
rien tar jag för givet. Hur 
långt det sen räcker vet jag 
inte riktigt, men kanske kan 
vi bli trea, säger Krister med 
ett leende.

bollen fick sitt erkännande. 
Från att ha varit en kuriositet 
har den vuxit till att bli den 
näst största idrotten i Sve
rige sett till antalet utövare. 
Nu har de tjejer som lärt sig 
fotbollen som små, vuxit 
upp till seniorer och gjort 
damfotbollen mer sevärd. 
Djurgården var med i slutet 
av 60-talet när damfotbollen 
etablerades i Sverige. Men 
inte förrän 1984 var laget fär
digt för den högsta divisio
nen. Då kvalade tjejerna för 
tredje året i rad och lyckades 
äntligen.
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Målvakt 
Arne Arvidsson

Högerback Vänsterback
Janne Karlsson Hans ”Tjalle” Mild

Högerhalv Centerhalv Vänsterhalv
Stefan Rehn Lasse Broström Sigge Parling

Högerinner Vänsterinner
Leif Eriksson Sven Lindman

Högerytter Center Vänsterytter
Olle ”Lill-Lappen” Hellström Hasse Jeppson Gösta ”Knivsta” Sandberg
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nd Målvakt

Arne Arvidsson

Backlinje
Jan Karlsson Claes Cronqvist Sven Lindman ”Cacka” Andersson

Mittfält
Sigge Parling Hasse Mild Gösta ”Knivsta” Sandberg

Forwards
Leif Eriksson Hasse Jepsson Anders Grönhagen
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Målvakt 
Ronnie Pettersson

Högerback Vänsterback
Janne Karlsson Hans ”Tjalle” Mild

Högerhalv Centerhalv Vänsterhalv
Jan-Erik Sjöberg Lasse Broström Sigge Parling

Högerinner Vänsterinner
Stefan Rehn Leif Eriksson

Högerytter Center Vänsterytter
Anders Grönhagen Hasse Jeppsson Gösta ”Knivsta” Sandberg
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Målvakt 
Arne Arvidsson

Högerback Vänsterback
Janne Karlsson Torsten Furucrantz

Högerhalv Centerhalv Vänsterhalv
Sigge Parling Lasse Broström Hans ”Tjalle” Mild

Högerinner Vänsterinner
Leif Sköld Hasse Nilsson

Högerytter Center Vänsterytter
Bosse Finnhammar Leif Eriksson Gösta ”Knivsta” Sandberg

Nya favoritelvor! Den här 
gången kan du se vilka favo
ritlag Tommy Engstrand, 
Lars-Gunnar Björklund, 
Hasse Nilsson och Leif 
Eriksson har. Har du som 
läser detta någon Djurgårds
favorit-elva? Skicka in ditt 
bidrag till Pelle Peterson, 
Djurgårdens IF Fotbollföre
ning, Box 26062, 100 41 
STOCKHOLM. Märk ku
vertet Favoritelvan. I sista 
numret av Blåranden kom
mer vi att publicera några 
läsarelvor.



Leffe ”Chappe
- liraren som straffade alla!
Om de flesta stora fotbollsprofilema i Djurgården före Leffe Eriksson 
mer varit av typ järnkamin, så var Leffe liraren. Som hämtad direkt 
ur fotbollens delikatessbod var han en spelare för de verkliga fin
smakarna.

Leffe är född och uppvuxen i 
Köping. Redan när han var 
16 år spelade han division-II-
fotboll i Köpings IS. Som 
fruktad center och målspot
tare satte han skräck i mål
vakterna. Bland annat vann 
han skytteligan i division II 
Svealand. Han beskrevs som 
ett fotbollens underbarn och 
det var aldrig någon tvekan 
om att han skulle bli något 
stort.
Storklubbamas talangscou
ter stod i kö hemma i Köping, 
men det blev Djurgården 
som Leffe till slut valde.
- Jag stod i valet mellan 
Hammarby och Djurgården. 
Djurgården hade då ett myc
ket bra lag med ett betong
försvar. Vad man behövde 
var pigga målskyttar och lite 
mer lekfulla spelare, som 
inte behövde jobba så myc
ket bakåt. Detta passade min 
spelstil ganska bra. Det var 
mycket det som också 
avgjorde mitt val, säger 
Leffe.

Chappe
Det var som 18-åring Leffe 
kom till Djurgården. När 
han kom kallades han i 
början mest för den ”nye 
Köping”. Ty före Leffe hade 
Djurgården från Köping 
redan 1916 värvat den legen

dariske Kalle Köping-Gus
tafsson, som med sina 32 
landskamper och 2 svenska 
mästerskap för Djurgården 
var en av dåtidens storspe
lare.
I Djurgården hamnade den 
”nye Köping” omgående i 
hetluften. Redan i sin första 
stora match i augusti 1960 
fick han inför 36.000 åskå
dare på Råsunda förtro
endet att leda djurgårdsan
fallet mot Real Madrid, som 
då var ett av Europas verkliga 
storlag. Djurgården gjorde 
en kanonmatch och vann 
sensationellt med 2-1. Leffes 
respektlösa spel imponerade 
inte minst på Real Madrids 
världscenter Alfredo di Ste
fano, som gav Leffe högsta 
centerbetyg.
Den ”nye Köping” tycktes gå 
i den gamles fotspår även om 
gångstilen hos den nye var 
något annorlunda. För det 
var genom sitt sätt att likt en 
inte helt okänd filmkomiker, 
ofta med ett paraply i han
den, gå lite utåt med fötterna 
som gav Leffe smeknamnet 
Chaplin eller ”Chappe”. I 
denne blonde kortsnaggade 
skolyngling från Köping 
med paraplyet och de utåt- 
vinklade fötterna kunde 
djurgårdsledningen glädja 
sig åt att ha hittat ett verkligt 
jättefynd.

Radarpar
När Leffe kom satte han sin 
prägel på hela djurgårdsspe
let. Genom sin konstruktivi
tet och precision var hans 
spel rena ingenjörskonsten. 
Han var därtill en märklig 
kombination av individua
list och lagspelare med en 
förmåga att dra med sig även 
de andra i laget. Mycket tack 
vare Leffe kom också spel
intelligensen till mångas 
förvåning att ersätta kraftfot
bollen hos de forna brunke
bergspumparna.
Han hade dock god hjälp av 
Leffe Sköld. ”Leffarna” 
Sköld och Eriksson blev 
Djurgårdens nya trumfass. 
De utvecklades till allsvens
kans vassaste anfallstandem. 
Deras telepatiska förmåga 
att hitta varandra på plan 
föreföll radarstyrt. ”Chappe” 
var framspelaren medan 
Leffe Sköld var avslutaren, 
som satte bollarna i nät på 
”Chappes” öppnande pass
ningar.
”Leffarnas” framfart ledde 
till framgångar för såväl 
Djurgården som dem själva. 
1962 blev de båda också 
uttagna i landslaget. På två år 
hade Leffe Eriksson därmed 
avancerat från division II till 
landslaget. Det var onekli
gen raskt marscherat av en 
kille som i lumpen till följd 

av sina hälsporrar var så dålig 
på att marschera att han inte 
befanns stridsduglig utan 
degraderades till malaj.
Den klassiska straffen
När Leffe gjorde sina be
römda ryck så hade motstån
darna ofta svårt att hänga 
med. Det gällde inte minst 
inom straffområdet. Djur
gården fick också många 
straffar tack vare Leffe. Den 
mest omtalade var den som 
Leffe drog på sig mot IFK 
Göteborg 1964. Det var då 
han i slutsekunderna i den 
sista avgörande höstmat
chen på Råsunda fälldes av 
”Tidan” Johansson.
Om nu fällningen, som 
många tyckte skedde utan
för straffområdet, så flög 
Leffe av den fart han hade 
vid själva sammanstöt
ningen in i straffområdet. 
Domaren Mårtensson tve
kade dock inte utan pekade 
på straffpunkten. Straffen 
sköt ”Sump-Hugo” med stor 
kraft rakt upp i nättaket. Att 
denna straff blivit så omdis
kuterad berodde mycket på, 
som vi alla djurgårdare vet, 
att den kom att avgöra all
svenskan det året. För det var 
genom det straffmålet som 
Djurgården det året med 
ett måls bättre målskillnad 
vann allsvenskan före 
Malmö FF.



Text och Foto: Ralf Gustavsson

Hur upplevde då huvudper
sone Leffe själv den där 
straffsituationen?
- Jag tyckte domaren gjorde 
rätt. Enligt min uppfattning 
var det en klar fällning. Om 
sedan fällningen skedde 
innanför eller utanför straff
området var som situatio
nen utvecklade sig väldigt 
svår för mig att avgöra.

Till Sirius
Året efter var det inte lika 
angenämt att vara djurgår
dare. Det var ju då som 
Sirius med Owe Bergström 
som mecenat brandskattade 
Djurgården på många av de 
bästa spelarna. En av dem 
var Leffe. Just Leffes över
gång kom att bli det årtion
dets mest uppmärksam
made och överraskande 
transfer.
För samme Leffe Eriksson 
som under flera år kate
goriskt sagt nej till alla 
frestande proffsanbud, sa 
plötsligt ja till division III-
klubben Sirius.
Många ställde sig frågan hur 
en av Sveriges mest lovande 
spelare vid 24 års ålder 
kunde välja att spela på fot
bollens bakgårdar och där
med rimligen avstå från 
möjligheten till fortsatt 
landslagsspel och en utsta
kad proffskarriär. Få var det 

inom fotbollen som riktigt 
förstod detta. Men Leffe såg 
det på ett litet annorlunda 
sätt. Han ansåg att detta med 
fotboll inte var allt här i livet 
utan att det gällde att ha en 
bra utbildning att falla till
baka på den dagen fotbolls- 
karriären var slut. Enligt 
Leffe var det de utbildnings
möjligheter som Sirius er
bjöd, som avgjorde att han 
valde att flytta till Uppsala. 
Leffes övergång till Sirius 
blev enligt hans egen önskan 
ett ettårsfall. Sin sista all
svenska match för Djurgår
den spelade Leffe den 20 
augusti 1966 - nästan på 
dagen sex år efter debut
matchen mot Real Madrid. 
Eftersom Djurgården lycka
des behålla sin tätplacering 
i allsvenskan under de rester
ande höstmatcherna blev 
Leffe svensk mästare för 
Djurgården även 1966. Pre
cis som sin mentor Kalle 
Köping blev han därmed 
dubbel svensk mästare i djur
gårdströjan.

En svensk Napoleon
Leffe satte sig på skolbänken 
och blev 26 år gammal han
delsstudent med bl a A i 
matematik. Vid sidan av 
detta drev han en revisions
byrå och han startade en 
aktieklubb i Sirius. Sin stor-



het som fotbollsspelare 
visade han genom att trots 
spel i division III vara själv
skriven i landslaget. Han var 
också den spelare som 
VM-laget till Mexico 1970 
byggdes kring.
I takt med framgångarna 
steg Leffes aktier även som 
fotbollsspelare. Med sitt 
pekuniära sinne var han väl 
medveten om detta. Speku
lationerna om övergångs- 
summor vid Leffes olika 
klubbyten var alltid ett åter
kommande hett stoff på tid
ningarnas sportsidor. Så var 
det när Leffe 1969 gick till 
Örebro SK. Det året ansågs 
han inte bara vara Sveriges 
bäste fotbollsspelare. Troli
gen var han också den högst 
betalda. Han beskrevs då 
som den nya tidens amatör 
och sades vara ett bevis på att 
det gick att leva gott på fot
boll även i Sverige.
När Leffe 1971 avslutat sina 
universitetsstudier blev han 
29 år gammal proffs i Frank
rike. I sin nyvunna roll som 
spelmotor på mittfältet blev 
han med sin fältherreblick 
något av en svensk Napo
leon i den franska ligan. 
Redan andra året förde han 
också sin klubb OGC Nice 
till en hedersam plats i den 
franska ligan. Leffe spelade 
5 1/2 år i Frankrike innan 
han återvände till Sverige för 
att bli exportchef i Uppsala.

Medfödd begåvning
Trots sina 175 cm så var Leffe 
Eriksson en spelare som 
höjde sig över mängden på 
fotbollsplan. Även om han 
inte var större och starkare 
än andra så var han oftast 
den bäste. Förklaringen var 
att han gjorde allt så enkelt 
och naturligt. Genom sin 
medfödda begåvning tyck
tes även det svåra vara enkelt 
för Leffe. Han var snabb i 
både fötter och huvud och 
ägde överhuvudtaget de fles
ta egenskaper som gör en 
stor fotbollspelare.
Dessutom hade Leffe ett 
mycket bra skott. Klassiskt 

har det drömmål blivit som 
Leffe gjorde mot Norge på 
Ullevål 1969, när han direkt 
på volley slog på en kanon 
från 30 meter rakt upp i krys
set med sådan kraft att till 
och med dojan sprack. Han 
var också en spelare utrustad 
med split-vision, som redan 
innan han fått bollen visste 
var han hade sina medspe
lare och vem han skulle 
spela till. Såväl Leffe Sköld 
som senare Hasse Nilsson 
visste att när Leffe fick bol
len så var det bara att springa

Radarparet Leffe Sköld och Leffe Eriksson. 
Foto: Reportagebild

i luckorna, för där visste dom 
att bollarna skulle komma 
från ”Chappe”.
Så var revisor Eriksson eko
nomisk även på plan. Han 
var ingen flåsspringare utan 
använde mer sitt spelsinne. 
Och Leffe är likadan idag 
när han spelar tennis. Han 
springer inte mycket där 
heller, men han är oftast där 
bollen kommer. Ibland 
kunde han dock försvinna i 
matcherna, men när man 
minst anade kunde han 
blixtra till och slå en öpp
nande 40- metersstickare på 
tån till någon lagkamrat. 
Orvar Bergmark, som under 
många år var Leffes ledare 
i landslaget, lär ha sagt att en 
Leffe Eriksson som i fem 
minuter spelar på toppen av 
sig själv är bättre än en Leffe 
Eriksson som inte spelade 
alls. Rätt eller fel fick ofta 
Leffe höra att han var en lyx
lirare.

Historisk
Under sin 10-åriga landslags
karriär spelade Leffe 49 
landskamper. Han har därtill 
gjort fler mål än någon 
annan i B-landslaget och 
han spelade i det första 
juniorlandslaget.
Som proffs fick han 1973 
mottaga fotbollens Oscar, 
som den bäste spelaren i den 
franska ligan. Still going 
strong ingick även Leffe i det 
svenska veteranlandslaget 
som blev europamästare 
1989.

Leffe - lika vältränad i dag som i går!

Han var även en framgångs
rik bandyspelare. När han 
1966 för andra gången blev 
svensk mästare för Djurgår
den i fotboll blev han histo
risk genom att även samma 
år bli svensk mästare i bandy 
för Sirius.

I Djurgården spelade Leffe 
103 allsvenska matcher och 
han gjorde 45 mål. Under 
Leffes 5 allsvenska säsonger 
i Djurgården missade han 
inte en enda allsvensk 
match. Djurgården kom 
också att bli avstampet för 
Leffes mycket framgångs
rika karriär.

- Mina år i Djurgården var en 
hård men lärorik skola. Det 
som fostrat mig mer än 
något annat som fotbollsspe
lare var just den omtalade 
djurgårdsandan. Den har 
varit en tillgång för mig 
under hela min karriär, säger 
Leffe och tillägger:

- Blåränderna är ju något 
som aldrig går ur!



Nu spelar vi
på hemmaplan!

Mats Wickman

Kärt barn har många namn: 
Stockholms Stadion, Olym
piastadion, Stockholms 
Olympiastadion eller kort 
och gott - Stadion. Officiellt 
heter idrottsanläggningen 
vid Valhallavägen och 
Lidingövägen Stockholms 
Stadion. Men då framgår 
inte av namnet att där hållits 
Olympiska spel. En klar 
brist.
Stadion - för säkerhets skull 
håller jag mig i fortsätt
ningen till namnet i folkmun 
- byggdes just för de Olym
piska spelen, de femte i ord
ningen, som skulle hållas i 
Stockholm 1912. Anlägg
ningen uppfördes på den 
anrika mark, där Idrottspar
ken tidigare legat. Idrottspar
ken som invigdes 1896 var 
Stockholms första idrotts
arena, främst anpassad till 
friidrott - eller allmän idrott 
som det hette på den tiden - 
men där fanns också en 
cykelbana och fotbollsplan. 
Djurgården spelade två 
SM-finaler i fotboll i Idrotts
parken 1904 och 1906. (För
lust mot Örgryte med 1-2 
resp. 3-4.)

1910 var Idrottsparkens saga 
all eftersom Stadion började 
byggas. Det omfattande byg
get höll på i två år till strax 
innan OS startade. Arkitek
ten som ritade Stadion var 
Torben Grut. Han gav sin 
anläggning den antika arena
formen samtidigt som 
murarna kring själva arenan 
skulle skapa ett intryck av 
svenska medeltida stads
murar.
Sedan 1912 har Stadion an
vänts främst för friidrotts- 
tävlingar och fotbollsmatc
her. Och det är i det sist
nämnda fallet vi kommer in 
på kapitlet Djurgårdens IF 
och Stadion.

Ingen fotboll 1912
Invigningsåret 1912 var tydli
gen inte Stadion spelklart 
för fotboll. Djurgården vann 
nämligen det årets SM-final 

mot Örgryte på Råsunda. 
Men åren därefter var Sta
dion centrum för många av 
fotbollslagets trevliga upple
velser. Höjdpunkterna var 
1915, 1917 och 1920 då 
SM-guld erövrades genom 
finalspel på Stadion. Kanske 
var derbyfinalen 1917 den 
allra roligaste för spelarna.

AIK - som ännu var stock
holmsklubb - besegrades 
med 3-1.
Men Stadion var vid den här 
tiden inte Djurgårdens 
egentliga hemmaplan. Istäl
let fyllde Tranebergs idrotts
plats i Bromma den funktio
nen. Endast viktigare matc
her, som finalspelet i SM, 
spelades på Stadion.
Eftersom DIF:s fotboll inte 
höll till i högsta divisionen 
större delen av 20- och 
30-talen blev det inte så myc
ket spel på Stadion utan Tra
nebergs IP räckte väl till för 
Djurgårdens behov. Men så 
avvecklades ”Tranan” 1936 
och djurgårdsfotbollen var 
plötsligt hemlös. Efter för
handlingar på olika håll blev 
den gamla DIF-drömmen 
verklighet: Djurgårdens fot
boll fick Stadion som hem
maplan. Detta skedde i sep

tember 1936 och var lämpligt 
på flera sätt eftersom Djur
gården spelade i allsvenskan 
den säsongen.

DIF känner sig hemma 
på Stadion
Något år senare inrättade 
också DIF ett kansli på Sta
dion. Den gången behölls 
inte kansliet så länge - på 
grund av dålig ekonomi - 
men att DIF-administratio
nen sköts från Stadion är ju 
numera en tradition.
Sedan 1936 har i alla fall Sta
dion varit DIF-fotbollens 
hemmaplan. Med vissa 
undantag: som de serie
matcher under 50- och 
60-talen som drog står pub
lik, som derbymatcherna 
mot AIK. Och som tiden 
1989 till hösten 1991 då några 
kusar tvingade Djurgårdens 
stolta fotbollsspelare att 
spela alla hemmamatcher i 
en förort som visst hette 
Solna.
Från och med augusti un
der Djurgårdens hundrade 
år, 1991, är det äntligen slut 
med vistelsen i förorten. För 
all tid och evighet framöver 
skall Djurgårdens fotbolls
matcher hemma spelas på 
Stadion. Därmed basta!
Men Djurgårdens IF har 
inte bara sysslat med fotboll 
och kansliverksamhet på 
Stadion. Från 1912 till 1970 
spelade Djurgården sina 
hemmamatcher i bandy här. 
Ishockeyn använde Stadion 
som hemmaarena då och då 
under perioden 1922-1962. 
Även DIF-sporterna konst
åkning, bordtennis, boxning, 
fäktning och konståkning 
har bedrivit verksamhet på 
Stadion.
Så visst är den en djurgårds
arena av stora mått.



Hej, jag är ett par 
gamla fotbollsskor!

Tänk vilket decennium detta kära femtiotal i alla fall 
var. I dag på nittitalet finns all anledning att tänka 
tillbaka på denna guldålder. Vilka framgångar, vil
ken publik och vilket sug det var efter fotboll.
Tänk att dessa gamla fotbolldojor ändå fick vara 
med och ta guld så här i medio femtitalet. Och vilka 
granna fötter befolkade dem inte den gången. 
Kanske gjorde fötterna inte så stort väsen av sig all
tid, men när det väl gällde så slog de till. Tänk bara, 
två mål i just matchen mot fiskstimmet från feske
körka. Och som de stimmade sen då! Minuterna 
efter 2-0, minns jag att vi kunde öka ytterligare, då vi 
fick en dubbelchans. Birger Eklund smekte fram en 
genomskärare som gav just mina fötter fritt fält att 
störta mot mål. En ypperlig chans men målvakten 
räddade. Sekunderna efteråt drogs ännu ett anfall 
upp till höger och någon lade fram en delikat boll till 
min ägare, som tyvärr sköt i stolpen. Bollen stud
sade ut ett par meter till just mina fötter, som kom i 
en krånglig situation, som de försökte klara av med 
en klackspark. Det höll på att lyckas. Bollen ham
nade med kraft rakt i famnen på Leif Andersson. 
Men det blev i alla fall ett riktigt lyckat fiskafänge 
till slut!

Vem är ägaren till skorna?
Vi vill ha ditt svar senast 15 september. Adress: Pelle 
Peterson, DIF Fotboll, Box 26062, 10041 Stockholm. 
En helsmart pristagare får 2 match-biljetter!

Lös kryptot så här
Ledordet är TJALLE. Sätt alltså ett T i alla rutor 
med siffran 6, ett J i alla rutor med 20 osv. Bilda 
därefter nya ord. Varje siffra skall motsvaras av en 
och samma bokstav. När du löst kryptot får du fram 
de rätta svaret i de markerade rutorna. Sänd ditt 
svar till Pelle Peterson, DIF Fotboll, Box 26062, 
10041 Stockholm. Senast den 15 sept -91, tack.
Första pristagaren får JUBILEUMSBOKEN. 2:a 
pris 2 matchbiljetter, 3-5:e pris Djurgårdssouvenier. 
Lycka till!



Över alla hinder
- mot målet!
Foto: Claudio Bresciani



Värjorna blixtrar 
- lagsporterna ligger lågt.

Text: Dan Svenell

Djurgården på 
sjuttiotalet.
När jag som fjortonåring flyt
tade upp till Stockholm från 
Katrineholm sommaren 
1970, gick det inte längre att 
hålla på mästarna KSK i 
bandy. Här var det hockey 
och fotboll, som gällde 
bland kompisarna i Saltsjö
baden och Vasastan. I det 
läget bestämde jag mig för 
Djurgården. Dels var det ett 
vackert namn, dels hade de 
både ett hockeylag och ett 
fotbollslag som höll till i den 
högsta fotbolls- och hockey
sociteten. Bandyn glömde 
jag snabbt bort...

Under 70-talet lyckades var
ken fotbollskillarna eller 
hockeylaget ta några 
SM-guld. 70-talet blev i den 
bemärkelsen ett magert 
decennium. Det saknades 
kontinuitet i fotbolls- och 
hockeylagen. Det värvades 
friskt och såldes lika friskt så 
det blev svårt att satsa lång
siktigt. Trots att många spe
lare hann säga goddag innan 
de sa adjö fanns det ändå 
trotjänare inom båda spor
tema som borgade för viss 
stabilitet i lagen. Fotbollen 
hade Sven Lindman och 
Tommy Berggren som var 
med under hela 70-talet och 
tillsammans har spelat 27 år 
i Djurgården.

DIF jojo i tabellen
Fotbollen åkte upp och ned 
i tabellen, och det enda 
som verkade vara bestående 
var tidningsskriverierna om 
schismer i styrelse och lag
ledning, felinvesteringar på 
spelarsidan och tränarbråk.

Men låt oss nu ta det i tur och 
ordning.
Fotbollen tog sitt senaste 
SM-guld 1966. Många hop
pades därför att 70-talet 
åtminstone skulle ge någon 
medalj av den ädlare sorten. 
Men icke...

Övre halvan
Under åren 1970-75 höll 
laget i varje fall till på den 
övre halvan, med två undan
tag, 1972, då laget blev sjua, 
och 1974 då man kom åtta. 
1970, 1973 och 1975 nåddes 
höjdpunkterna. De åren tog 
DIF lilla silvret genom att 
lägga beslag på tredje platsen 
i serien. 1975 var laget, som 
då fått eskilstunabon Bengt 
Persson som ny tränare, 
länge en het aspirant till gul
det. Till följd av sjukdom och 
skador vann man dock bara 
en av de sju sista matcherna 
och tvingades släppa förbi 
såväl Malmö FF som Öster.

Tränare kommer och 
tränare går
Inte mindre än sex olika trä
nare fanns i ansvarig ställ
ning på DIF-bänken under 
70-talet. Mr Djurgården - 
Gösta Knivsta Sandberg - 
såväl inledde som avslutade 
decenniet. 1979 kallades han 
dock för manager eller tek
nisk direktör. Till säsongen 
1972 hade DIF-styrelsen 
lockat Malmös guldtränare 
Antonio Duran till Stock
holm och Stadion. Han lyc
kades dock inte göra ett guld
lag av Djurgården som slu
tade 7-3-8 i serierna. Redan 
nämnde Bengt Persson, som 
tidigare framgångsrikt lett 
IFK Eskilstuna, gjorde 

debut 1975 och blev snabbt 
mycket populär hos spelare, 
styrelser och supportrar. 
Givetvis bidrog hans debut
säsong - lilla silvermedaljen 
- till det mycket positiva 
omdömet. Men snart skulle 
BP fa konstatera att inte bara 
världen är föränderlig, utan 
även djurgårdarnas gunst. 
BP lyckades inte upprepa 
bravaden från -75. De rester
ande tre tränaråren ham
nade laget på platserna 
11-10-5.
Teorierna varför det gick rakt 
utför, trots omtalade nyför
värv som Anders Grönha
gen och Roland Andersson, 
var lika många som det finns 
djurgårdare. Men i efter
hand måste man nog kon
statera att de yttre förhål
landena var bedrövliga för 
Djurgårdens fotbollskillar.
Träningsmöjligheterna un
der senvintern och våren var 
nästan obefintliga (situatio
nen känns igen; huvudsta
dens fritidspolitiker försum
mar fortfarande idrotten). 
Detta i kombination med 
skador och alltför högt upp
skruvade förväntningar, kan 
dock vara en förklaring. Lika 
god som någon annan.

Ohelig allians närmar 
sig målet
Men hösten 1978 var det i 
alla fall frid och fröjd. Äntli
gen hade Bengt Persson hit
tat rätt laguppställning. Ett 
synnerligen udda men effek
tivt radarpar var anfållsduon 
Tommy Bergren och Anders 
Grönhagen. 70-talets järn
kamin no 1 och den ”nye 
Nacka” slog knut på mot
ståndarförsvararna. Dåvar

ande förbundskaptenen 
Georg Åby Ericsson myste, 
och nominerade bums de 
bägge djurgårdarna till lands
lagsdressen.
Berggren vann skytteligan 
med 19 mål och Grönhagen 
gjorde 10 mål. Inte illa av en 
fd back och en tidigare ofta 
halvskadad toppforward. 
Ändå hade säsongen börjat 
trist. Spelet stämde inte alls. 
Men så småningom reste sig 
laget likt Fågel Fenix upp 
och tog en gruvlig recansch. 
Anförda av toppduon Berg
gren och Grönhagen öste 
man in mål match efter 
match. Minnesrik är den reg
niga söndagseftermiddag då 
Landskrona Bois besegra
des med 7-0 på Stadion.
Den dittills hårt prövade trä
naren Bengt Persson reste 
sig från djurgårdsbänken då 
hans DIF gjorde 5-0 i den 
sagolika segermatchen. 
Vänd mot publiken på Sofia
vägsläktaren, tog han sig för 
pannan, nöp sig i armen och 
frågade: Drömmer jag?
Nej, varken vi på läktaren 
eller BP drömde. Äntligen 
fick vi supportrar jubla. 
Matchen därpå fick AIK på 
nöten med 4-0. Vilken fan
tastisk djurgårdshöst, som 
trots den bedrövliga inled
ningen slutade med en 
femte plats.

Det avsnitt du nyss läst är 
hämtat ur jubileumsboken 
om Djurgårdens 100 år. Arti
keln signerad Dan Svanell 
handlar om tiden på 70-talet. 
Du som ännu inte hunnit 
skaffa dig boken, tar lämpli
gen kontakt med Djurgårdens 
kansli på telefon 08-115711 
och beställer den per omgå
ende.
Och är du ännu inte medlem i 
DIF Fotbollförening, så går 
det bra att anmäla medlems
skap på samma gång.
Kom med och heja fram ditt 
Djurgården till nya fram
gångar!
Bli medlem idag!



Vi tror 
på 

fram
tiden !

DIF Fotbolls 
arbetsidé

Som anhängare till och med
lem i Djurgårdens IF Fot
bollförening bör man ju veta 
utefter vilka riktlinjer, idéer 
och målsättningar organisa
tionen arbetar.

Och dessutom bör ju dessa 
idéer vara rättesnöret för alla 
dem som gör insatser i före
ningen.

Fotbollsstyrelsen har valt att 
formulera detta i tre delar.

Vi delar upp dem i förenings
idé, föreningsmål och före
ningsstrategi. Idén är natur
ligtvis det övergripande, vil
ket ger målen och vilket 
också förutsätter en strategi.

Föreningsidé
DIF Fotboll ska bjuda på en 
attraktiv fotboll och leva upp 
till parollen Stockholms 
Stolthet

Föreningsmål
Etablera DIF som ett topp
lag vilket genererar spel i 
Europacuperna.
Skapa en balanserad eko
nomi
Skapa och bevara en gedigen 
DIF-anda
Marknadsanpassa verksam
heten
Utbilda egna spelare i så stor 
utsträckning som möjligt 
Alltid vara enade utåt och ha 
högt i tak

Föreningsstrategi
Skapa en organisation som 
stöder föreningens idé och 
mål
Utveckla spelar- och ledar
rekrytering på senior- och 
ungdomsnivå
Definiera begreppet DIF- 
anda
Skapa egen tränings- respek
tive matchemvist
Skapa normer och riktlinjer 
för spelare/ledare
Utveckla samarbetet med 
mindre föreningar
Tillvarata omvärldens in
tresse för DIF
Klargöra ansvar respektive 
rollfördelning för att uppnå 
mål

Stadion
Klubben

Adress
DIF Fotboll 
Box 26062 

10041 Stockholm
Ansvarig utgivare
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PRISTAGARE FRÅN 2-91

Kryptot. Rätt svar: 
Han gör en 

krutstark utspark!
1:a pris:

Eivor Carlsson, Skärholmen.
2:a pris:

Christina Fallqvist, Enskede.
3-5:e pris:

Göran Holmström, Nacka. 
Berndt Jansson, Rimbo. 

Margareta Bergqvist, Tyresö.

Fotbollsskorna.
Alldeles riktigt, Olle Kungberg 

i Vaxholm.
Skorna satt som gjutna 

på Hasse Jeppson.



Vi rustar 
för 

framtiden!

stå mellan detta Arvikalag 
och vårt eget.
Den enda matchen i grupp
spelet som blev stökig och 
bökig, mycket beroende på 
motståndarnas hårda spel 
(de ville mest spela på ben 
och anklar), var matchen 
mot Skjetten från Norge. 
Det blev seger med 4-0 och 
finalspelet var nu klart. Låt 
mig, innan jag berättar mer 
från finalen, få berätta något 
om tiden mellan matcherna. 
Eftersom vi bodde i en skola, 
så fanns inte så mycket mer 
att göra än att lattja burken i 
skolans korridorer. Burken 
blev alltså våra grabbars 
bästa uppladdning inför 

klart och tydligt. Inte ens 
arvikaledarnas försök till 
psykning kunde rubba vår 
ambition att ta hem cupen. 
Arvikaledarna försökte näm
ligen hävda att de egentligen 
inte ställde bästa lag på föt
ter, då flera spelare var på 
läger i närheten. Inte gick vi 
på den finten, inte.
För att objektivt beskriva 
vad som egentligen hände i 
finalen låter vi nu Arvika 
Nyheters utsände redogöra 
för finalmatchen:
Rubriken i tidningen löd: 
Djurgår’n tog hem spelet, 
men Arvika nära att skrälla. 
”Igår spelade Djurgårdens 
IF:s P 81:or final mot Arvika

Cupseger i Arvika!
STOR FRAMGÅNG FÖR 
DIF:S POJKAR-81 LAG 1 -

Det var med stora förhopp
ningar som nio djurgårds
tioåringar samlades på Kar
laplan en tidig morgon i mit
ten av juni. Nu var stunden 
äntligen inne - resan till 
Arvika och cupspel i Arvika-
Derbigum Cup skulle bli 
verklighet.
De små fotbollsgossarna stu
vades in i två minibussar 
under överinseende av trä
naren Micke Larsson och 
”Klubbdirektören” Charles 
”Challe” Falk. Några föräld
rar hade mött upp för att se 
att telningarna kom iväg 
ordentligt, men inga be
hövde oroa sig; grabbarna 
satt snart ordentligt fast
spända i de två bilarna, ivrigt 
mumsande på allehanda 
godis. Med på resan var 
också- för säkerhets skull - 
två ordningsmän av kaliber: 
Sten Elfström och Torbjörn 
Althén, som givetvis också 
hade två små spelare i trup

Text: Torbjörn Althén 
Foto: Johan Claesson

pen. För att spara tid och 
utrymme, hoppar vi här och 
nu över själva resan och går 
direkt på de spännande fot
bollshändelserna.
Spelare och ledare inkvarte
rades i en skola strax utanför 
Arvika, några stenkast från 
fotbollsanläggningen ( som 
bestod av fem stora gräspla
ner och tre små). Vi fick 
hålla till i skolans elevråds- 
lokal, där alla luftmadrasser 
(i olika glada färger) omedel
bart blåstes upp och placera
des ut. En härlig gummidoft 
spred sig genast i lokalen och 
den förföljde oss de dagar vi 
befann oss i Arvika. Dagen 
efter stundade allvaret. Våra 
små djurgårdare lottades in i 
en grupp som bestod av lag 
runt Arvika, samt norska lag. 
I gruppspelet mötte vi 
Arvika Väst i första matchen. 
Arvikas lag hade inte förlo
rat en match på två år, varför 
våra grabbars seger med 3-0 
kändes extra skön. Redan 
här misstänkte lagledningen 
att den slutliga finalen skulle 

matcherna. På detta sätt fick 
de, inte bara konditionsträ
ning, utan också ett visst 
mått av listighet, då de ju 
gärna smög omkring och 
passade på varandra i de 
långa korridorerna.
Vid sidan av de idrottsliga 
aktiviteterna bjöds också 
kulinariska aktiviteter i form 
av stärkande skolmåltider på 
en angränsande skola. Grab
barna slukade friskt allt som 
bjöds, från varmkorv till 
kycklingbiffar.
Nu till finalen, som blev en 
ovanligt rafflande tillställ
ning. Vi mötte givetvis 
Arvika Väst ännu en gång. 
Att de var laddade och gärna 
ville ha revansch för grupp
spelets förlust kände vi alla, 

Väst. I gruppspelet fick 
Arvika ge sig mot DIF med 
3-0. I finalen såg det i det 
längsta ut att bli revansch för 
Arvika, som ledde med 1-0 
tills bara ett par minuter 
återstod. Då kvitterade Djur
gården och i sudden death 
kunde stockholmslaget av
göra.
Lite snöpligt för Arvika som 
spelade mycket bra och väl 
hade varit värda segern. 
Arvika spelade kvickt och 
bjöd publiken på både 
klacksparkar och bicycletas, 
och Djurgårdens spelare 
blev konfunderade över 
Arvikas spel. Så småningom 
kom DIF in i matchen och 
kunde sakta men säkert 
börja dominera. Det var hel



ler ingen tillfällighet att Djur
gården avgjorde tre minuter 
in i förlängningen.

Arvika Västs tränare Rune 
Albinsson tyckte trots förlus
ten att det varit en rolig 
match och berömde såväl 
motståndarna som arrangö

rerna. Det var fina motstån
dare, trevliga grabbar. Dess
utom en bra arrangerad 
cup.”

Vi som deltog i djurgårds
truppen instämmer gärna. 
Det var en utmärkt cup, i en 
trevlig stad under utmärkta 

förhållanden. Djurgårdens 
cupvinnare bestod av föl
jande spelare:
Patrik Falk (målvakt), Jona
than Broberg (back), Gustav 
Rudberg (back), Per Anders
son (back), Eber (back), 
Daniel Fryk (mittfältare), 
Daniel Larsson (forward), 

Toffe Elfström (forward) och 
Love Althén (forward). 
Tränare: Micke Larsson och 
lagledare: Charles Falk. 
Som linjeman (utmärkt 
insats) fungerade Sten Elf
ström och som hejarklack: 
Torbjörn Althén.

Fred Persson - DIF:s 
nye Stefan Rehn?

Under den återkommande 
rubriken ”Ungdomsprofi
len” presenterar Blåranden

nu ett av Djurgårdens verk
liga framtidshopp, 17-årige 
Fred Persson. ”Freddan” har 
redan en imponerande sam
ling landslagsuppdrag och 
står nu och klappar på por

ten till DIF:s A-lagstrupp.

När började du i Djurgården, 
Fred?
- Jag är nu inne på tredje 
säsongen med Djurgården 
och trivs alldeles förträffligt. 
Innan jag kom till DIF spe
lade jag i Bro, men i samband 
med uttagningen till pojk
landslaget gick jag över till 
DIF.

Berätta om dina första lands
lagsmatcher.
- Det var sommaren 1989, 
under en turnering med pojk
landslaget i England. Däref
ter spelade vi EM-kval mot 
Island och lyckades kvalifi
cera oss till EM-slutspel. EM 
spelades förra året i det f.d Öst
tyskland, där vi hamnade i en 
grupp med Ungern, Polen och 
Cypern. Sverige blev tvåa i 
gruppen efter Polen, som vi 
dock spelade 1-1 mot.

Har det blivit fler blågula 
uppdrag 1991?
- Ja, jag har gått upp till junior
landslaget nu och vi är mitt 
inne i ett nytt EM-kval. Vi har 
spelat 4 matcher i år och alla 
har märkligt nog slutat oav
gjort. Tjeckoslovakien har vi 
mött både hemma och borta 
med resultaten 1-1 respektive 
2-2. Sovjet hemma slutade 
2-2, samt Jugoslavien hemma 
1-1.

På vilken plats spelar du?
- Både i Djurgården och lands
laget är jag mittfältare. Oftast 
får jag spela innermittfält, 
någon gång ute på kanten.
Är du en ny Stefan Rehn som 
kan frälsa oss blårandiga?

- Nej, inte alls. Jag är inte 
någon utpräglad tekniker, 
utan mer slitvarg som kämpar 
hårt och springer mycket. Min 
spelstil är nog mer åt Klas 
Ingesson-Glenn Strömberg- 
hållet.

Berätta om vardagen i DIF:s 
fotboll.
- Sedan förra året spelar jag 
i äldre juniorlaget. Vi kom 
tvåa i förra årets SM-slutspel, 
men de sista matcherna låg 
jag tyvärr sjuk i lunginflam
mation. I år har jag hittills 
bara spelat ett parjuniormatc
her, då jag också fått vara med 
och träna i A-lagstruppen och 
även spelat i allsvenska reserv
laget. Det har nu blivit 7-8 
matcher i reservlaget och det 
har fungerat riktigt bra, tycker 
jag själv åtminstone.

Du som är juniorlandslags
man och allt; får du inte 
många frestande anbud från 
andra klubbar?
- Nja, ett visst snack blir det all
tid, men jag är för närvarande 
inte alls intresserad. Jag stor
mtrivs i Djurgården, och jag 
satsar allt på att försöka ta en 
plats till nästa års A-lagst
rupp. Jag tycker trivsel och 
den sociala samvaron är myc
ket väsentliga saker. Och det 
är en underbar stämning i 
DIF som jag inte skulle vilja 
byta bort.

Tack Fred. Orden värmer ett 
blårandigt hjärta. Hoppas 
din karriär fortsätter på den 
inslagna vägen. Och, alla 
djurgårdare, håll ögonen 
öppna för Fred Persson de 
närmsta åren!
Johnny Wijk



NYA KAKNÄS
Bäste Djurgårdare!

DIF FOTBOLL FYLLER 100 ÅR I ÅR 1991 och firar detta med att bygga en egen träningsanlägg
ning ute på Djurgården - "Kaknäs".
Träningsanläggningen kommer att stå färdig, komplett med träningsplan och klubbhus med egna 
omklädningsrum under 1992, men kommer redan i september i år att invigas med en "GRAND 
OPENING" med mycken pompa och ståt.
För att vi i Djurgårdens fotbollförening ska kunna finansiera anläggandet av den
6 000 kvm stora träningsplanen krävs det stöd av alla som känner varmt för Djurgårdens IF. Vi har 
genom kommunens försorg lyckats nedbringa en väsentlig del av kostnaden - men inte till fullo! 
Som du kanske uppmärksammat, så har Djurgårdens IF:s alla 17 sektioner från och med årsskiftet 
blivit självständiga föreningar i en alliansförening, vilket gör att vi inom fotbollen nu "står på egna 
ben".

Därför erbjuder vi nu alla våra Djurgårdsanhängare att symboliskt köpa kvadratmeter av den Nya 
träningsanläggningen ute på Kaknäs!

Som innehavare av "K aknäs mark” kommer du att få följande:

□ ett signerat diplom
□ två biljetter till återinvigningen på Stadion den 5 augusti och matchen Djurgården - 

Sundsvall eller alternativt lämplig match
□ du blir namngiven på en tavla på Stadion under rubriken "Vi har mark på Djurgården"
□ du blir namngiven i matchtidningen Blåranden under rubriken "Vi har mark på Djurgården"
□ du blir personligen inbjuden till den stora invigningsfesten på Kaknäs

□□□□□  För en symbolisk kvadratmeter betalar du 250:- och självklart, om du vill, kan du köpa flera kvm. 
Om Du är företagare, kontakta då Marie Forsberg på telefon: 08-11 57 11

Gör så här!
Skicka in nedanstående talong till:

så kommer ett inbetalningskort 
på posten!

Djurgårdens IF Fotbollförening 
Box 26062
100 41 STOCKHOLM
eller faxa: 08-2115 83



Vi har mark på Djurgården
Följande personer eller företag har förvärvat mark i Kaknäsprojektet 
t.o.m. juni 1991.

Torbjörn Althén X-skylt Peter Fransson
Jan Lilja Wrigley’s Scandinavia AB Johan Brottman
Per Kotschack Fritid Stockholm Claes Dahlbäck
Ove Andersson Tipstjänst Tommy Sundin
Hans von Uthmann Svenska Fotbollförbundet Annika Andersson
Josefine von Uthmann Michael Gardell Love Althén
Elisabet von Uthmann Bertil Astervall Line Althén
Mats Jansson Bo Sonesson Bengt-Göran Olofsson
Pelle Peterson Jörgen Backlund Thomas Jerpseth
Björn Alkeby Lisa Backlund Djurgårdens Fotbolls Vänner
Bosse Andersson Anders Backlund Hans Esselöv
Mats Aronsson Kurt Hammargren Börje Jonsson
Per Gustafsson Sven-Olof Åsbrink Tommy Kraft
Rolle Åman Niclas Selberg Kjell Lanner
Åke Bogerius Arne Gustafsson Bengt Torstensson
Bo Holmqvist Arne Eriksson Kasper Elfving
Anna Dunér Ström Magnus Olausson Bengt-Olov Jansson
Ola Forsberg Eric Castegren Christer Lundstedt
Henry Holmström Tom Bäckman Johan Wahlberg
Torbjörn Waax Kent Pettersson Urban Hjort
Marianne Sjöberg Åke Söderberg Erik Granlöf
Bo Lindell Stig Svensson Gunnar Gustafsson
Bruno Levin Thomas Bornemar Kalle Flygar
Arne Blomqvist Ola Ottemalm Lennart Tjällgren
Kjell Lundqvist Kjell Eriksson Gerhard Nestrell
Siv Lundqvist Stefan Lundin Georg Hasselmark
Rolf Widström Tomas Gardtman Stefan Eriksson
Mats Holmström Mats Wickman Mats Larsson
Charles Falk Bengt Nilsson Björn Westerberg
Alo Holm Gunilla Karlsson Majken Eriksson
Kurre Nilsson Bensin AB Tomas Daligk Oscar Norrman
Blanking Stockholm Stephan Kullberg Lindy Lindh
Blanking Malmö Ann-Charlotte Johansson David Pettersson
Bröderna Waax Dental AB Lars Granberg Inga Lindh
Delicato Lars-Gunnar Björklund Bernt Lindh
Dagab Frukt & Grönt Birger Sandberg Ames S Larsson
B A Exclusive Allan Lindberg Claes Westerberg

förvaltningsservice AB Sören Berglund Kjell Söderstam
ICA Vallentuna Tore Asplund Björn Stålfors
Stens ICA Leif Lindh Peder Pettersson
Roger Jonsson Naprapat Per Andersson Gunilla Roman
Key Enzyme Studio Lalle Lagerin Kurt Rosenberg
G Nilsson eftr. Alexander Lagerin Kjell Frisk

Livsmedel AB Olle Lindberg Sigvard Bergh
Pricks bagerier Nicholas Annerhög Karl-Erik Söderlund
Refab Jan Jeppsson Björn Söderlund
Shell Tord Sjölund Gösta Sellin
Svea Ekonomi Stefan Geier Peder Persson
Stockholms Velo Urban Truedsson Len Blomgren
Scandinavian Racing Björn Samuelsson Arne Rubin

Bureau Änders Siljeström Thomas Jönsson
Pipers Bageriet Johan Björkman Tord Pettersson
Sjöbergs Markiser & Björn Lindbergh Hans von Schmalensee

Persienner Axel Boden Anders Chrusander
Trygg Hansa - SPP Lars Ölander Tord Norlin
Tungelsta Tryckeri AB Hans Broström Mikaela Kotschack
Uffe Mattsson TV & Mikael Bjärkedal Linda Kotschack

HiFi-center Christer Spånbo Kjell Hedman
Sohlbergs Chark Mona Lundqvist Christer Odengren
Mälardalens Johan Fredin Thomas Brandt

Restaurangservice Victor Tildev Anders Sjölund
FM Mattsson Tommi Pehrsson Ronnie Branting
Claes Blomqvist Lars Hedberg Jan Oscarsson
Tobias Gustafsson Janne Bengtsson Sven Thoren
Marie Lindell Leif Johansson Bertil Kallmert
Janne Lindell Per Holmqvist Eje Blenngård
Petra Lindell Thomas Hetfeld Sven Hennlid
Rune Wallenor Tommy Engstrand Lennart Grenestad
Bo Lönner AB Claes Henriksson Inger Antonsson
Götabanken Kungsgatan Ingeborg Kotschack Jonas Grahn

- men inte nog med det! Se nästa sida...



...vi har också mark på Djurgården!

Willie Janielsson 
George Johansson 
Johan Höijer 
Nichlas Lundin 
Åke Schwartz 
Rolf Schmidt 
Björn Jansson 
Göran Wenker 
Hans Berlin 
Anna Sjöblom 
Christer Johansson 
Björn Attered 
Örjan Klingbjer 
Gösta R Gulten 
Folke Hörnkvist 
Jhonny Bäckström 
Magnus Tunwall 
Gert Nilsson 
Kjell Berntzon 
Per Axell
Gösta Andersson 
P-A Nord
Keneth F Swensson 
Ingvar Edengård 
Rune Franzen 
Kent Lindström 
Magnus Lindros 
Christer Johansson 
Camilla Johansson 
Rolf Fransson 
Åke Örberg 
Per Kjellholm 
Herman Nordgren 
Ossian Wasström 
Ingbert Thörn 
Alf Strömberg 
Jan Rosander 
Åsa Rosander 
Bo Franzén 
Örjan Dahlén 
Gidner Boson 
Ulf Adelsohn 
Magnus Birke 
Lars Bjunér 
Per Tronét 
Erik Lewander 
Jörgen Carnell 
Lennart Eriksson 
Anders Torén 
Mats Hedström 
Birger Bromsjö 
Erik Magnusson 
Nils Leonardsson 
Per Bouveng 
Lars Bengt Eklund 
Bo-Göran Gullö 
Jörgen Schönbeck 
Bertil Edvardsson 
Stig Bengtsson 
Tomas Bengtsson 
Patrik Bengtsson 
Malin Bengtsson 
Carl-Johan Tornborg

Jan Johansson 
Lennart Gustafsson 
Arne Wirdahl 
Per-Olov Weinerhall 
Carin Dahlgren 
Paul Edlund 
Ulf Hanell 
Lars-Åke Jakobsson 
Gösta Johansson 
Stig Trossö 
Lars E Strindberg 
Göte Iveland 
Åke Millberg 
Lennart Reuterwall 
Bo Dahlström 
Henrik Bromfält 
Bertil Karlsson 
Lars Johansson 
Thomas Stenqvist 
Karin Lilja
Ronnie Gudmundsson 
Per-Arne Kallenberg 
Christer Zetterkvist 
Lennart Pernberg 
Arne Hellgren 
Håkan Karlström 
Jan Örberg 
Berndt Brandt
Sven-Ove Bergman 
Jan Byström 
Tommy Palmlöw 
Karl Holmar 
Thomas Ifwer 
Kjell Jonsson 
Ylva Lilja
Christer Naesenius 
Christer Larsson 
Agneta Holm 
Claes Holm 
Jan Lindell
Klas Guthner 
André Dagerman 
Jan Burén 
Stefan Lindahl 
Stig Grönlund 
Håkan Thoresson 
Anders Zetterlund 
Ulf Gummesson 
Pelle Molin 
Jan Westberg 
Leif Johansson 
Kaj Högstadius 
Stefan Wikholm 
Charlotte Wikholm 
Josefine Wikholm 
Lasse Wikholm 
Leif Tolun
Gunnar Axelsson 
Per Westberg 
Rune Nilsson 
Christer Rosenqvist 
Lars Edenborg 
Bo S Holmberg

Tony Elmblad 
Linn Elmblad 
Lars Pousette 
Göran Lindkvist 
Fredrik Östergren 
Jonas Söderqvist 
Bernt Andersson 
Robert Sinclair 
Olof Johansson 
Henrik Sormen 
Thomas Lagerkvist 
Bertil Törnkvist 
Lennart Claesson 
Folke Pontan 
Jan-Olof Ek 
Kjell Fredriksson 
Håkan Loberg 
Björn Ersson 
Åke Kristoffersson 
Bo Erikcsson 
Arne Rydberg 
Oscar Skoglund 
Anders Lilja 
Roland Johansson 
Sten Lundmark 
Pär Owen 
Jan Lundgren 
Göran Fritzell 
Martin Pocher 
Peter Engdahl 
Arne Permerth 
Tommy Andersson 
Urban Göransson 
Lennart Torén 
Harry Friberg 
John Jompa Eriksson 
Solveig Meijer-Eriksson 
Peter Hammar 
Bosse Nilsson 
Sune Wikström 
Peter Carlsson 
Åke Erixon
Kent Westerberg 
Ove Lindberg 
Olle Hellström 
Leif Hallgren 
Stig Månsson 
Henrik Waltari 
Peter Martinsson 
Ola Insulander 
Peter Fritzdorf 
Jonas Fagerhäll 
Björn Hansson 
Pavel Huzevka 
Torbjörn Dahlgren 
Lennart Carlsson 
Robin Klasson 
Thor G Hammarqvist 
Arne Mårtensson 
Hans Persson 
Börje Hultman 
Algot Wilkensson 
Jesper Lindstrand





DIF synar UFFE MATTSSON - 
en stor djurgårdssponsor

DJURGÅRDENS FOTBOLL HAR TRÄFFAT Uffe Mattsson, som har varit en trogen djur
gårdssponsor under många år. Nu har också Uffe, utan tvekan, investerat en större slant i DIF Fot
bolls nya träningsanläggning ute vid Kaknäs på Kungliga Djurgården.

Vem är då egentligen Uffe Mattsson, mannen bakom Uffe Mattsson TV HI-FI CENTER?
□ Från början kommer jag från den så framgångsrika bandymetropolen Hälsingland, närmare 
bestämt Bollnäs, där jag fuskade med lite olika idrotter, bandy (självklart!), bordtennis och oriente
ring. Jag kom så småningom till Stockholm och började i radio- och TV-branschen 1962.
Jag började som egen företagare 1979 och är i dag ägare till fyra Uffe Mattsson TV HI-FI Center
butiker på Sveavägen 96, i Kista, Norrtälje och nu senast i Södertälje.
Som människa är jag en glad filur, far som ett skållat troll mellan mina butiker och alla leverantörer. 
Egentligen gör jag själv tio mans jobb. Jag har energi som en tjugofemåring, men har levt i fyrtio
sju.

Är det inte tufft att i dag vara egen företagare och driva en så stor verksamhet? Hur kom det sig 
egentligen att du startade och hur profilerar du i dag ditt företag?
□ Jag arbetade i tretton år i Televerket och sex av dem på Sveriges Radio. Under den tiden "frilan
sade" jag med att köpa upp begagnade radiogrammofoner, som jag sedan sålde i Hälsingland på 
helgerna. Sedan när jag tog steget att starta en egen butik på Sveavägen 96, så började jag faktiskt 
med begagnat.
I början var det inga leverantörer som trodde på mig och att min nystartade rörelse skulle överleva. 
Så det blev verkligen tufft i början (utan checkkrediter) med kontant betalning och hämtning av 
varor, direkt hos leverantörerna.
Nu tolv år senare ser verksamheten lovande ut (fortfarande) med 50 miljoner i omsättning och 
tjugotvå man anställda.
Min profilering har varit att göra rätt inköp för att kunna hålla en låg prisnivå på hela sortimentet; 
lägg till detta bra service och gott förtroende, så har du en Uffe Mattsson-butik i ett nötskal.

Varför blev det då Djurgården?
□ Ja, det slumpade sig så. Frugan är AIK-are och jag själv har varit brynäsare. Så småningom blev 
det Djurgården för att klubben representerar Stockholm. Sponsormässigt är det rätt att satsa på 
Djurgården som ju syns mycket i massmedierna. Man får mycket tillbaka!
Tyvärr så hinner jag nästan aldrig gå på några matcher själv. Men jag har DIF-tokiga ungdomar 
som mer än gärna går.

Till alla djurgårdare - erbjudande från Uffe Mattsson, Gäller i alla butiker: 
Sveavägen 96, Kista, Södertälje och Norrtälje.

Ta med talongen-gäller mellan 5/8-31/9.

1) Bergsprängare 795:-









ÖSTRA STATION
Grundad 1935

Specialpris vid 
Djurgårdsmatcher.
Vällagad husmanskost 
Lunch, middag à la carte 
Smörgåsar 
Kaffe, öl och vin.

PRIPPS-EXTRA
Alla dagar





Det sades då...
att spela i div 11 inte var någon 
munter upplevelse för de 
forna svenska mästarna i 
Djurgården. Länge såg det 
till råga på allt ut som om 
DIF skulle tvingas vara kvar i 
tvåan ännu en säsong. Men 
järnkaminerna lade på ett 
extra kol i slutspurten och 
lyckades norpa åt sig en 
kvalplats mitt framför näsan 
på IFK Stockholm. De båda 
lagen hade samma poäng, 
men DIF ståtade med bättre 
målskillnad. I de sista två 
matcherna hade djurgår
darna öst in mål.
Först 11-1 mot Eskilstuna 
hemma, och sedan exakt 
samma siffror mot IFK 
Sunne borta. Av bara farten 
vann DIF sedan samtliga 
kvalmatcher och var åter 
uppe i högsta serien. De som 
visade vägen för avance
manget var framförallt Leif 
& Leif, dvs Skiöld och Eriks
son, som toppade den 
interna skytteligan. Leif 
Skiöld var värst, mot Eskils
tuna gjorde han över hälften 
av DIF:s mål, sex stycken. 
Säsongen därpå, 1962, 
visade Leif Skiöld åter sin 
klass genom att vinna all
svenskans skytteliga.

Visste ni att...
Djurgårdens urusla eko
nomi går som en röd tråd 
genom hela 30-talet.
Och att medlemmarna var 
urusla på att betala sina avgif
ter och det noteras till exem
pel 1934 att bara 1200 kronor 
influtit. Verksamheten 
1934/35 lämnade efter våra 
dagars syn på pengar när
mast ett skrattretande under
skott på 580:06. Som lök på 
laxen sänkte kommunen 
anslaget till Tranan (Trane
berg) med 33,5 procent och 
arrendet på dansbanan och 
serveringen sjönk med en 
tredjedel.
Tranebergs IP avvecklades 
och föreningens hem sedan 
25 år blev ett minne blott.
Någonting att tänka på i 
dessa tider då Fotbollsföre
ningen står på egna ben, inte 
har en egen hemmaplan, trä
nar i en annan kommun och 
behöver alla medlemsintäk
ter intill minsta öre.
Du som ännu inte är med
lem, gör slag i saken - bli 
medlem nu!





Följande företag stöder Djurgårdens IF i projektet
"Minns Våra Bästa Stunder"- DIF:s 100-årsjubileum 1991:

Bergdahl Bygg Interrent
Cementa  KA Kött

Concelia Bevakning Löfbergs Lila
Folksam  Nybergs Glas
Food Mark Plannja

AB Seafood House Pressbyrån
Grafina Ragn-Sells

Grycksbo Pappersbruk Senab Inredning
Gröna Lund Tipstjänst













STÖD DIF FOTBOLL - BLI MEDLEM NU!

Ditt medlemsskap i Djurgårdens IF Fotboll 
kostar tom fyllda 17 år: 100:-, fr o m fyllda 18 år: 200:-

Jag vill bli medlem i DIF

Sänd in kupongen till: 
Djurgårdens IF Fotboll 
Box 26062
10041 STOCKHOLM 
eller betala direkt på 
postgiro 54921-2










