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Mikael Martinsson, Djurgårdens IF. En av 1991 års Mr Hat Trick.



Nu börjar 
kvaläventyret!

Allsvenskan med spel om 
sex mästerskap splatser är 
avslutad och ur faxen 
kommer spelordningen för 
höstens matcher i kval
svenskan, start borta mot

BK Häcken den 2 augusti.

Det är dagen efter avslut
ningsmatchen mot Blåvitt. 
Trots seger med 1—0, den 
åttonde matchen i rad utan 

förlust på hemmaplan, 
räckte det inte till avance
mang.

Vinsten var viktig för 
självförtroendet och visst 
var det en skön revansch 
för förlusten i våras men 
besvikelsen finns där, så 
nära, så nära . . .

Marginalerna har varit 
små och tillfälligheterna 
har grinat oss i ansiktet. 
Det är frestande att börja 
prata om otur men redan 
vid en snabbanalys klarnar 
bilden.

T ex hade vårt defensiva 
spel i seriens inledning 
mycket i övrigt att önska. 
Svagheter och brister som 
allteftersom rättats till och 
förbättrats. Lagen har 
hållit nollan vid fyra av de 
åtta senaste matcherna.

Effektiviteten framför 
motståndarmålet kan ock
så bli bättre. Trots ett otal 
avslutsförsök och heta 
målchanser har viktiga se
riepoäng gått förlorade.

Då arbetsinsatsen och 
kampglädjen under vissa 
matcher varit svag, för att 
inte säga under all kritik, 
har detta naturligtvis till
sammans med avstäng
ningar och långtidsskador 

också bidragit till utebliv
na seriepoäng.

Individuellt har trion 
Fjellström, Lundmark och 
Martinsson spelat framträ
dande roller tillsammans 
med Kjell Frisk i målet. 
Jens är allsvenskans mål
farligaste mittfältare med 
7 mål men även Micke och 
Thomas ligger långt fram
me i skytteligan. Nyckel
spelare som jag väntar mig 
ännu mer av i höst.

Kjell Frisk har tillsam
mans med Jonas Claes
son, Robert Eriksson och 
Mikael Nilsson varit lagets 
utropstecken så här långt.

För dessa och övriga 
spelare i truppen gäller nu 
att glömma alla besvikel
ser och ladda om inför 
kommande matcher.

Spelarna har nu ledigt 
en vecka innan vi åter 
samlas i Båstad för trä
ningsläger under vecka 31.

Där får vi utmärkta för
utsättningar att förbereda 
oss inför matcherna i kval
svenskan.

Att döma av tidigare 
matcher mot våra kom
mande motståndare är 
inget att ta för givet. Lägg 
därtill matchernas cup
karaktär och vi kan se 
fram emot intressanta och 
spännande matcher ända 
fram till den 25 oktober då 
kvalsvenskan avslutas med 
match mot BK Häcken på 
Stadion.

Thomas Lundin



Grattis Sigge på
Få har ett så genuint och äkta fotbollsintresse som 
Sigge Bergh. För Sigge har fotboll alltid varit ett 
sätt att leva. Om fotbollen betytt mycket för Sigge 
så har omvänt Sigge själv betytt mycket för fotbol
len. Inte minst har han gjort det för Djurgården, 
där Sigge tillhör en av de största ledarna. Kanske 
den allra största.

Hur många fotbollsmatcher 
som Sigge sett är det väl 
ingen som riktigt vet. Men 
det är många. Och är det 
något som Sigge sällan mis
sar så är det en djurgårds
match. Det må vara en all
svensk match på Stadion 
eller en träningsmatch i feb
ruari på ett kallt och blåsigt 
Stadshagen. Det spelar 
ingen roll. Sigge finns där.
På tal om Sigges fotbollsin
tresse minns ”Lill-Lappen” 
speciellt en episod för några 
år sedan;
-Vi hade stått på Stadion och 
frusit. När matchen var slut 
bad Sigge om lift hem. Jag sa 
till Sigge att jag skall inte åt 
det hållet, för jag skall upp 
till Hjorthagen och titta på 
en juniormatch. Då hänger 
jag med sa Sigge. När jag då i 
kylan sa till Sigge; ”Men du 
håller ju på att frysa ihjäl” sva
rade han: ”Livet är till för att 
titta på fotboll!”

Långshyttans stolthet
Sigge är jurist. Det var stu
dier på Högskolan som 
förde Sigge från Långshyt
tan i Dalarna ner till Stock
holm. Där kom han i kontakt 
med ”Stor-Klas” Svensson, 
som värvade Sigge som ban
dyspelare till Stockholms 
Göta. När ”Stor-Klas” sedan 
gick över till Djurgården tog 
han med sig Sigge. Där blev 
det fotboll för Sigge med 
bland annat en allsvensk 
säsong 1936-37. Notabelt är 
att Sigge var den som 1938 
gjorde det första djurgårds- 

målet på Råsunda.
Efter den aktiva tiden inled
des i början på 40-talet Sig
ges lysande ledarkarriär i 
Djurgården.
- Jag började som sekrete
rare och skrev med stor 
möda protokoll som ingen 
läste. Sedan skulle det väljas 
en ny ordförande och då 
föreslog årsmötet att jag 
skulle väljas. På den vägen 
blev det.
Sigge kom att bli fotbollssek
tionens ordförande i 25 år. 
Sigge var fotbollsordförande 
när Djurgården tog guld 
såväl 1955 och 1959 som 1964 
och 1966. Att Djurgården 
under Sigges år som ordför
ande kom att uppleva sin 
storhetstid i fotboll var myc
ket Sigges förtjänst.
Sigge var även i slutet av 
40-talet ordförande i hockey
sektionen. Bland annat var 
han det när Djurgården 1949 
blev svenska mästare.
Sigges tjänster blev även 
efterfrågade utanför Djur
gården. Han har bland annat 
varit ordförande i Stock
holms Fotbollförbund, sut
tit med i Svensk Elitfotboll, 
har under en rad av år varit 
medlem i Svenska Fotboll
förbundets styrelse samt 
varit en uppskattad överle
dare för fotbollslandslaget.
Men lika gärna som han var 
överledare för A-landslaget i 
någon uppmärksammad 
VM-turnering lika gärna 
kunde han åka med pojk- 
eller damlandslaget till Tran
ås eller någon annan mindre 

ort. Sådan har Sigge alltid 
varit.

Mästervärvare
Sigges eftermäle kommer 
för alltid förbli att han var 
talangscouten och mäster
värvaren före alla andra. Sig
ges insatser för Djurgårdens 
fotboll när det gäller spelar- 
rekrytering var av den kali
bern att de väckte såväl 
beundran som förundran 
långt utanför den blårandiga 
kretsen. När det gällde detta 
med att hitta och knyta spe
lare till sin förening hade 
Sigge ingen överman. När 
jag frågade Sigge hur han 
bad sig åt svarade han;
- Det gällde att hela tiden ha 
sökarljuset på. Dessutom 
måste man med entusiasm 
och energi ta sig an uppgif
ten på allvar. Här som i andra 
sammanhang är framgångs
receptet hårt och seriöst 
arbete. Det är viktigt att man 
verkligen har klart för sig vad 
man håller på med och vad 
uppgiften kräver. Man skall 
inte tro att man får något gra
tis. Tror man det lurar man 
bara sig själv, säger Sigge och 
tillägger;
- Framgången var också myc
ket beroende av att vi lycka
des bygga upp ett väl funge
rande kontaktnät över i stort 
sett hela Sverige. Dök det 
upp någon talang så visste vi 
det ganska snabbt. Dess
utom hade Djurgården ett 
mycket gott rykte ute i landet 
mycket beroende på ledare i 
föreningen som Gunnar 
Lundqvist och Arne Malm
gren.
- Detta med att värva spelare 
är inte så svårt. Vad som är 
svårt är att hitta och värva de 
rätta spelarna. Där krävs nog 
lite fingerspitzgefuhl. Och så 
lite tur. Det hände väl att vi 
ibland tog en och annan 

rövare, men faktum är att 
inga av våra värvningar blev 
någon riktig flopp. Det krä
ver som sagt också lite tur 
och det hade vi, tillägger 
Sigge.

Imponerande lista
Någon sa att det inte fanns 
någon värvning från slutet av 
40-talet till mitten av 60-talet 
som inte Sigge på ett eller 
annat sätt var inblandad i. 
Säkert är det sant. Sant är 
också att han själv stod för de 
flesta värvningarna. Skulle 
du fråga någon gammal 
djurgårdare vem som vär
vade den eller den spelaren 
till Djurgården skulle du 
säkert få samma svar som jag 
fick:
- Det måste vara Sigge Bergh. 
Vem skulle det annars vara? 
Namnlistan på de spelare 
som Sigge rekryterat till 
Djurgården är nästan ändlös. 
Inte ens Sigge kommer ihåg 
dem alla. Där fanns spelare 
som Hasse Jeppson, Hasse 
och Stig Tvilling, Sigge Par
ling, ”Lill-Lappen”, ”Tjalle” 
Mild, Arne Arvidsson, 
Ronny Pettersson, Arne 
Larsson, ”Laban” Arnesson, 
Leffe Eriksson, Lars Bro
ström, ”Jompa” Eriksson, 
Bosse Finnhammar och 
”Classe” Cronqvist för att 
bara nämna några av de mest 
namnkunniga. Impone
rande eller hur!
Hasse Jeppson var inte bara 
Sigges första stora värvning. 
Sigge var också Jeppsons 
juridiske rådgivare i de tuffa 
förhandlingarna med italie
narna, när Jeppson skrev 
proffskontraktet med Ata
lanta.
Djurgården hade två stor
målvakter på 50- och 
60-talet: Arne Arvidsson 
och Ronny Pettersson. Sigge 
har värvat dem båda. Arne



80-årsdagen! - av Ralf Gustavsson
Foto: Claudio Bresciani

Arvidsson är precis som 
Sigge från Långshyttan. När 
Sigge vid ett tillfälle var 
hemma i Långshyttan och 
hälsade på blev han påmind 
om att det fanns en mycket 
lovande målvakt i byn vid 
namn Arne Arvidsson. 
Sigge tog genast kontakt 
med Arvid och i hård kon
kurrens med Norrköping 
lyckades Sigge få honom till 
Djurgården.
- Ronny Pettersson fick jag 
tips om. Jag åkte ner till 
Skövde och träffade Ronny. 
Ronnys mamma bjöd på 
kaffe och bullar i köket. Jag 
frågade Ronny om han ville 
komma till Stockholm. Jo 
det vore kul sa Ronny och så 
var saken klar, berättar Sigge.

Sigge Bergh 
- en fotbollsälskare 

och ledarlegend - 
knyter näven 

för kommande
DIF-framgångar

- Jag värvade även den duk
tige och spektakuläre mål
vakten Svenne Lindberg i 
mitten av 50-talet. Svenne 
fick jag att skriva på för Djur
gården när jag sökte upp 
honom i den herrekiperings
affär där han då arbetade.
”Knivsta” står inte med på lis
tan över de spelare som 
Sigge rekryterat. Han upp
täcktes först av Tore Jansson, 
men presenterades för bland 
annat Sigge under en träning 
en regnig senvinterdag på 
Östermalms IP. Sigge 
minns;
- Det var blött och lerigt. Bol
len var tung som bly. För det 
mesta stannade den i leran. 
Men bland spelarna fanns 
en liten fyrkantig kille, som



forsade fram och klippte till 
bollen så det bara sjöng om 
det. Då tänkte jag med det
samma: Den killen kommer 
att bli jättebra. Det blev han 
också.
Sigge misstog sig sällan. 
Uttryckt med andra ord var 
stolpskotten utanför planen 
mycket sällsynta. Det var 
liksom inte Sigges gren. När 
det gäller fotboll har Sigge 
istället alltid varit mycket 
framsynt. Det är inte minst 
resultatet av hans insatser i 
Djurgården ett levande 
bevis på. Själv säger Sigge 
anspråkslöst;
- Som jag ser det var det mitt 
övergripande ansvar som 
ordförande att se till att vi 
kunde hålla en hög kvalite på 
laget och att våra tränare fick 
ett bra material att arbeta 
med.

Värvar-pajen
Sigges kontakt med spelare 
kunde etableras på många 
olika sätt. Så skedde när 
”Classe” Cronqvist värvades 
till Djurgården. Det var en 
spelare som Sigge länge haft 
på sin önskelista. Det hade 
han vid olika tillfällen sagt 
till A-lagets materialförval
tare Harald Gustafsson. Det 
händet sig då att Harald var 
på semester på Kana
rieöarna och låg och solade 
på stranden bland några skå
ningar. Harald frågade var
ifrån dessa skåningar kom 
och fick svaret att dom kom 
från Landskrona. ”Där har ni 
den där duktige fotbollspela
ren Claes Cronqvist. En 
sådan spelare skulle vi 
behöva i Djurgården” sa 
Harald. ”Ja, du kan tala med 
honom direkt för han ligger 
därborta” sa skåningarna. 
Kontakten var etablerad. 
Claes visade sig mycket 
intresserad. När Harald kom 
hem avgav han rapport 
direkt till Sigge om detta, 
som tog första flyget ner till 
Landskronas ordförande 
Munck af Rosensköld och 
gjorde upp affären. Även 
Claes kunde därmed dra på 
sig djurgårdströjan. Sigges 
kontaktnät var så finmaskigt 
att det fungerade ända ner på 
materialförvaltarnivå.
Sigge och hans värvar-paj har 
blivit välkända begrepp i 
djurgårdsvokabulären.
Uttrycket myntades ur
sprungligen av ”Birre” 

Eklund. Det lär ha tillkom
mit efter det att Sigge 1957 
gjorde en liten utflykt till 
Värmland och kom tillbaka 
med sådana spelare som Eje 
Nilsson, bröderna Leif och 
Janne Aronsson och hockey
liraren Nisse Nilsson.
Så när det krisade till sig i 
Djurgården på spelarfronten 
så brukade man skoja om att 
nu är det dags för Sigge att 
sätta på sig värvar-pajen igen. 
Och krisade till sig i Djurgår
den gjorde det riktigt ordent
ligt 1965. Det var ju då som 
Djurgården plötsligt förlo
rade nästan hela laget till 
Sirius. Av de gamla var det i 
stort sätt bara trotjänaren 
”Knivsta” som fanns kvar. Då 
tog Sigge på sig den beryk
tade värvar-pajen och åkte 
ner till Blekinge och trak
terna däromkring och här
jade och kom hem med 
bland annat ”Lillen” Svens
son och Willy Gummesson. 
Från Norrland hade då 
redan Kaj Wiestål hörsam
mat de blårandiga lockto
nerna. Det var som det 
skulle visa sig rena kanon
värvningar. Med i laget fanns 
då också Claes Cronqvist 
och Svenne Lindman. Enligt 
ett enigt fotbolls-Sverige 
skulle Djurgården åka ur det 
året, men dom tog som vi vet 
guld. En framgång som ald
rig skulle ha uppnåtts utan 
Sigges fantastiska insats.

De största
Sigge hade koll på det mesta 
som hände eller var på gång i 
fotbolls-Sverige. Det var 
också tack vare Sigge som vi 
just under epoken Sigge 
Bergh fick se de riktigt stora 
djurgårdselefanterna dansa. 
Den intressanta frågan till 
Sigge är naturligtvis vilka 
spelare som han själv tyckte 
var de allra största?
- Det känns lite orättvist att 
jämföra olika spelare. Men 
det är klart att Hasse Jepp
son gjorde ett starkt intryck 
på mig. Och Leffe Eriksson. 
Han var ju ett bollgeni. Och 
så naturligtvis ”Knivsta”. 
Dom där tre skulle säkert ha 
kompletterat varandra på ett 
oslagbart sätt.
Vi samtalar om de många 
skiftande spelartyper som 
passerat revy i Djurgården 
under Sigges ordförandetid. 
Vi kommer då också in på 
kapitlet lite mer udda spe

lare. När jag då frågar Sigge 
vilken som är den mest udda 
djurgårdsspelare som han 
mött svarar han:
- Tveklöst Sven Tumba. 
Tumbas entusiasm och för
måga att höja stämningen i 
ett lag uppskattade Sigge. 
När Tumba var med hände 
alltid något. Själv minns jag 
speciellt en episod som 
Sigge för något år sedan 
berättade för mig. Det var i 
slutet av 50-talet när Tumba 
åkte omkring i sin omtalade 
Thunderbird, som var en av 
dåtidens häftigaste amerika
nare. Dom flesta som spelat i 
Djurgården har någon gång 
åkt i den där bilen. Så också 
Sigge. Bland annat gjorde 
Sigge det en varm sommar
dag. Solen sken och bilru
torna var neddragna. Tumba 
tryckte som han brukade 
gasen i botten. Får man tro 
Sigge så for man fram nästan 
längs grantopparna. När 
Sigge då med hjärtat i hals
gropen sa till Tumba att han 
tyckte att det gick lite väl fort 
sa Tumba till Sigge:
- Det stämmer Sigge. Så stick 
inte ut armarna genom 
fönstret för då lyfter vi.

Mr. Djurgården
Trots sin höga ålder följer 
Sigge med stort intresse 
dagens fotboll och dess 
utveckling. Från läktarplats 
såg han Sveriges alla 
matcher i EM. De som suttit 
bredvid honom har förstått 
att Sigge inte var så där 
enormt imponerad av den 
kraftfoboll som visades upp. 
Sigge ville se mer teknisk fot
boll och tycker nog att man i 
det avseendet skulle kunnat 
kräva lite mer än det man 
fick se.
Sigge har alltid ställt hårda 
krav på hur fotboll skall spe
las. Visst kan Sigge på vissa 
punkter vara kritisk mot en 
del av den fotboll som spelas 
idag. Han är dock inte den 
som skulle säga att det var 
fan så mycket bättre förr. 
Även om han med större rätt 
än någon annan skulle 
kunna göra det så skulle 
Sigge aldrig säga det. Möjli
gen skulle han kunna tänka 
att det var roligare förr, men 
han skulle aldrig säga det 
heller. Fotbollens dödgrä
vare finns det enligt Sigge 
nog av. Sigge älskar sin fot
boll för mycket för att på 

något sätt vilja riskera att 
sammanblandas med dessa. 
Men ibland har även Sigge 
suckat. Det har hänt vid 
några tillfällen. Bland annat 
har han gjort det efter några 
av fotbollssektionens möten, 
som han ibland som heders
ledamot deltagit i. Vid ett till
fälle sa han efter ett sådant 
möte;
- Tänk vad tiderna förändras. 
Under ett tvåtimmarsmöte 
förr pratade vi ekonomi i 
fem minuter och fotboll 
resten av tiden. Idag talar 
man fotboll i fem minuter 
och ekonomi för resten.
Även om Sigge accepterar att 
saker och ting måste föränd
ras så menar han att själva 
fotbollen alltför mycket 
kommit i skuggan av pengar, 
prestige och egenintresse. 
För Sigge har alltid kärleken 
till själva fotbollen varit det 
dominerande. Denna kärlek 
har gjort fotbollen till en vik
tig del av Sigges liv. I sin syd
länskt latinska hängivenhet 
har fotboll varit lite mer än 
ett spel för Sigge. Så egentli
gen finns det få texter som 
stämmer så bra in på Sigge 
som EM-låtens titel ”It is 
more than a game”. Den 
skulle lika gärna kunna ha 
varit tillägnad just Sigge.

Mot bakgrund av vad Sigge 
gjort och betytt för Djurgår
den kan man kanske tycka 
att han inte riktigt i alla före
ningens jubileumssamman
hang fått den uppmärksam
het som vi tycker att han 
gjort sig förtjänt av. För vi 
håller alla med ”Lill-Lappen” 
när han säger;
- Även om Gösta (”Kniv
sta”) fått epitetet ”Mr. Djur
gården” så finns det för mig 
två ”Mr. Djurgården”. Det är 
Gösta och Sigge Bergh”.



Målvakt
hjälte eller syndabock?
Text: Christian Carlsson Foto: Björn Tilly

Anders Almgren och Kjell Frisk - två säkra väktare.

Fotbollsmålvakt. Smaka på 
ordet. Ändeisen ”vakt” 
skvallrar att det rör sig om ett 
bevakningsuppdrag som krä
ver skärpta sinnen.
Målvakten kan stå och frysa i 
89 minuter, men så, i sista 
minuten, överraskas han av 
ett vådaskott. Står han då 
och sover blir han hängd i 
närmaste träd av sina lagpo
lare. Räddar han blir han 
hjälte.
Alla målvakter, liksom 
anfallsspelare, drömmer om 
att bli hjältar. För det är ju 
framför målet som allting 
avgörs. Genomsnittsåskåda
ren uppskattar mest de spek
takulära ingripandena från 
målvakten. Att slänga sig 
och klistra en boll i krysset 
anses vara det finaste man 
kan göra - allra helst om det 
är en straff.
Jag hade själv ofta svårt att 
somna kvällen innan S:t 
Erikscupsmatcherna. Låg 
och stirrade i taket och 
drömde om att bli hjälte i ett 
straffsparksdrama. En 
straffsparksläggning är ett 
teaterstycke med målvak
terna i huvudrollerna. Mål
vakten är hjälten som i skåde
spelets sista akt kliver in i 
handlingen och räddar sina 
skärrade kamrater.
Vid en straffsparksläggning 
lever målvakten upp. Då får 
hans ego sin dos. Jobbet 

kan annars vara ganska 
anonymt. En målvakt kan ju 
inte påverka sin arbetssitua
tion nämnvärt. Skjuter inte 
motståndarna några bollar 
emot honom så blir han sta
tist i pjäsen.
Eftersom målvakten mesta
dels sysslar med rutinupp
drag anses säkerheten vara 
hans främsta egenskap. En 
annan egenskap som är 
utmärkande för en stor mål
vakt är ett stabilt psyke. 
Skuldkänslorna gentemot 
lagkompisarna när man har 
släppt in ett löst skott mellan 
benen är svårbeskrivbar.
Så här uttrycker min barn
doms idol, Ronnie Hell
ström, saken i boken ”Ron
nie - målvakten”:
”Börjar man en match med 
en riktig miss, en praktfull 
tavla, längtar man kanske 
hem till familjen istället för 
att vakta målet. Det är i det 
läget din karaktär sätts på 
prov. Du får inte leva kvar i 
tanken på det försmädliga 
baklängesmålet utan arbeta 
dig framåt, resa dig igen. För 
det finns inget alternativ om 
man vill lyckas i den här 
svåra branschen. Det är i 
sådana situationer man 
mäter en spelares karaktär - 
här ser man skillnaden mel
lan män och småpojkar!” 
Ronnie vet onekligen vad 
det handlar om. Trots att han 

1974 utsågs till världens bästa 
målvakt, finns det än i dag 
folk som endast minns 
honom för en tabbe under 
VM i Mexico 1970.
Alla människor gör tabbar - 
men det är inte tillåtet för en 
målvakt.
Har ni för övrigt tänkt på att 
man spelar fotboll, men 
”står” i mål. Om någon förut 
frågade mig om jag fortfar
ande ”stod i mål”, brukade 
jag förnärmat svara att jag 
minsann ”spelade i mål”. 
Men språkbruket speglar 
nog ganska väl vad de flesta 
har för tankar om målvakten. 
När grabbarna på bakgården 
delar upp lag är det alltid 
problem att hitta någon som 
vill ”stå i mål”. Klassens boll
begåvningar vägrar. Förfrå
gan går då ofta till tjocka 
Nisse; ”kom igen då Nisse, 
schyssta...”
Nise har inget val. Vill han 
vara med och lira så är det 
målvakt som gäller.
Till skillnad mot Nisse så 
ville jag bli målvakt. Och 
göra mål. Helst samtidigt. 
Det är en knepig ekvation. 
Min pojklagstränare i Djur
gården vägrade att realisera 
mina skyttekungdrömmar. 
Jag blev kvar i målet. Men 
inte blev jag någon ny Ron
nie Hellström. Och nu är det 
väl ändå kört?
Låt vara att målvakter är som 
årgångsvin, de blir bara 
bättre med åren, men är man 
30 år och spelar forward (änt
ligen), i division åtta, så är 
det rimligtvis ganska långt 
till hjälterubrikerna.

En mittfältsspelare kan 
omplaceras till libero, eller 
en ytter till center. Men en 
tränare låter knappast mål
vakten skifta position.
En målvakt förblir vid sin 
stolpe.
A-lags målvakterna Kjell 
Frisk och Anders Almgren 
är väl medvetna om detta 
faktum. Vinnaren tar allt. 
Den som är tvåa får spela i 
B-laget. Trots det så upplever 
båda konkurrensen som 
positiv.
- Både jag och Anders tjänar 
på att konkurrensen om 
A-lagsplatsen är hård, även 
om det givetvis känns tungt 
för den som inte får spela. 
Samtidigt är det förstås så att 
om man inte hade fått spela i 
A-laget på hela säsongen så 

hade man väl börjat fundera 
lite, säger Kjell Frisk medan 
han knådas av massören 
efter ett träningspass.
Att ha två jämnbra målvakter 
som båda håller allsvensk 
klass måste kännas tryggt för 
resten av laget. Under vårsä
songen har Kjell Frisk vaktat 
målet i fem matcher, Anders 
Almgren i sex. Båda två är 
utvecklingsbara och har rim
ligtvis många år kvar inom 
toppfotbollen, om de själva 
vill.
Hur ser de på sig själva som 
fotbollsmålvakter?
- Min styrka är nog spelsin
net och att jag är en utpräg
lad tävlingsmänniska. På 
minussidan kommer väl 
längden, det hade inte ska
dat att vara några centimeter 
längre, säger 180 centimeter 
Frisk som tror att en mål
vakts ideallängd ligger 
någonstans runt 190 centi
meter.
- Jag är bäst i linjespelet, har 
snabba reflexer. Spelet i luf
ten skulle kunna bli bättre. 
Men det handlar oftast mer 
om självförtroende än tek
nik. Spelar man bra så vågar 
man lämna linjen och 
komma ut i luftduellerna, 
säger Almgren.
Det kan i detta sammanhang 
vara på sin plats att punktera 
en myt. Den att målvakter 
skulle ha sämre fysik än ute
spelare.
- Våra konditionsvärden lig
ger väl ungefär i mitten av 
spelartruppen. Jocke Sjö
ström hade visst det bästa 
konditionsvärdet av alla 
något år, berättar Almgren. 
Till hösten kommer en ny 
regel som förbjuder målvak
ten att ta upp bollen med 
händerna efter en bakåtpass
ning. En regel som troligtvis 
kommer innebära att det 
ställs nya krav på målvaktens 
agerande. Vad anser her
rarna Almgren och Frisk om 
den nya regeln?
- Katastrof, säger båda två 
med en mun. Det kommer 
bra att bli en massa svåra 
bedömningar för domaren. 
Fotbollen blir inte roligare 
för att man ändrar på reg
lerna.
- Istället för att passa bakåt 
till målvakten, kommer för
svarsspelarna att tjonga ut 
bollen på läktaren om de blir 
det minsta pressade, tror 
Frisk.





Heja, 
Norrland! 

Text: Gunnar Jonsson Foto: Björn Tilly

Vad skulle Djurgården vara 
utan hjälp från Norrland? 
En fin förening naturligtvis 
men en betydligt tristare. 
Djurgårdens fotboll lever 
högt på sina bidrag från norr. 
Lite tillspetsat kan man näm
ligen påstå att kärnan i 
dagens lag kommer från 
hjortronen, glesbygden och 
myggens förlovade land.
För visst är det svårt att tänka 
sig ett Djurgården utan trä
narna Thomas Lundin och 

Tommy Forsgren, naprapa
ten Gunnar Henriksson och 
spelartrojkan Leif Nilsson, 
Ken Burwall och Jens Fjell
ström.
Jens Fjellström är redan ett 
begrepp på Djurgårdens 
mittfält. ”Jensa” kom för 
fem säsonger sedan i släptåg 
med dåvarande tränaren 
Göran Aral från Gimonäs i 
Umeå.
Det var många i Umeå som 
tvivlade på den tekniske 

men lite veke Fjellström när 
han flyttade till Djurgården. 
Det då nyblivna div. I-laget 
IFK Holmsund sa sig inte 
vara intresserat av honom. 
Han var för vek...
Tvivlarna skulle få se. Jens 
gjorde succé redan från start 
och har sedan dess tillhört 
de mest givna i Djurgårdens 
lag. En oerhört stark höst 
förra året gjorde att han fick 
följa med på landslagets 
turné till Australien under 
vintern.
Ken Burwall tog omvägen 
via Kalmar AIK innan han 
hamnade i Djurgården. 
Grabben från Malå i det väs
terbottniska inlandet lät 
annars tidigt tala om sig som 
en talang utöver det vanliga. 
Efter två fina år i Djurgården 
drabbades Ken av både 
knäproblem och hjärtmus
kelinflamation under vin
tern. Den kvicke, tekniske 
och mycket spelbegåvade 
Ken är dock tillbaka igen. 
Lite efter med träningen 
men hans energi och entu
siasm har snart ordnat den 
saken.
Leif Nilsson som härstam
mar från Hudiksvall kom till 
DIF 1984 och är idag den 
som gjort flest säsonger i 
laget.
Leif är en mycket stark lag
spelare som figurerat på de 
flesta platser i laget.
Som högerback fungerar det 
dock bäst. Där är Leif snart 
när omöjlig att passera.
Leffe har genom sitt spel 
med hjärtat också blivit Blue 
Saints specielle favorit.
Samtidigt med Ken Burwall 
kom också Tommy Forsgren 
till Djurgården. Tommy står 
för kontinuiteten i led
ningen. De två föregående 
åren tillsammans med Len
nart Wass och nu med

Thomas Lundin. Också han 
norrlänning som sagt.
Att Tommy Forsgren blev 
kvar var viktigt för kontinui
teten. Tommy kunde laget 
och spelarna från början. 
Något som gjorde det lättare 
för den före detta Bajen-spe
laren Thomas Lundin att 
komma in i gänget.
Thomas Lundin är född och 
fotbollsuppfostrad i Örn
sköldsvik. En genuin norr
länning också han även om 
han bott i Stockholm med 
omnejd i drygt 20 år nu. Tho
mas Lundin och Tommy 
forsgren talar sig varma för 
offensiv anfallsinriktad fot
boll. Precis den typ av fotboll 
som våra vänner från Norr
land vill spela med andra ord. 
För att få spelarna friska och 
krya efter skador och kanske 
framför allt se till att de inte 
blir skadade krävs en män
niska med kunskap och 
känsla i fingrarna.
Det har Djurgården i jämt
länningen Gunnar Henriks
son. 1968 kom han till Stock
holm från uppväxtorten 
Strömsund. Sedan 1989 knå
dar Gunnar Spelartruppen. 
Att påstå att han kan trolla är 
kanske en överdrift, men 
mycket nära sanningen. 
Många är de skador Gunnar 
lyckats minska läketiden på 
med sina egna metoder.
Det är just norrlänningarna 
som gör det roligt med Djur
gården. Låt oss hoppas att 
killama från norr gör att det 
här blir Djurgårdens höst. 
Lugna trygga norrlänningar 
brukar kunna fixa det 
mesta...

I dagens spelartrupp är 13 st spelare 
uppfödda i Stockholm. Vi ser oss där
för som ett Stockholmslag som dock 
tar ett riksansvar för de som kommer 
från glesbygden.

Ring DIF:s klubblinje!
Då får du veta senaste nytt! Spelar- 

och tränarintervjuer, tävlingar med biljett
priser. Samtalet kostar 4:55/minut.

Ring 0712-33373



Djurgårdens A-lag

Anders Almgren
6:e säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
24 år
Målvakt

Kjell Frisk 
3:e säsongen 
Kom från Åtvidaberg 
28 år
Målvakt

Mikael Nilsson
2:a säsongen 
Kom från Tyresö FF 
25 år
Back/Mittfältare

Patrik Hagman 
4:e säsongen
Kom från Spånga IS 
26 år
Mittfältare

Mikael Martinsson
4:e säsongen
Kom från Vasalunds IF
26 år 
Forward

Jonas Claesson 
4:e säsongen (ej 1991) 
Kom från Spånga IS 
25 år
Back/Mittfältare

Roberth Johansson 
l:a säsongen
Kom från IFK Tumba
19 år
Forward

Ronnie Claesson
l:a säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Back

Ken Burwall
3:e säsongen
Kom från Kalmar AIK
26 år
Mittfältare

Roberth Eriksson 
l:a säsongen
Kom från IFK Österåker
24 år
Forward

Thomas Lundin 
l:a säsongen 
40 år
Tränare

Jens Fjellström 
5:e säsongen 
Kom från Gimonäs CK 
26 år
Mittfältare

Martin Nilsson
2:säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Mittback

Tommy Forsgren 
3:e säsongen 
36 år
Lagledare/Tränare



Glenn Schiller
7:e säsongen
Kom från IFK Göteborg
32 år
Back

Jan Andersson
4:e säsongen
Kom från IFK Västerås
27 år
Mittback

Jonas Granath 
2:a säsongen 
Kom från Ulvåker 
23 år
Mittback

Leif Nilsson
9:e säsongen
Kom från Hudiksvalls ABK
29 år
Back

Leif Strandh
2:a säsongen
Kom från Hammarby IF
25 år
Mittfältare

Thomas Lundmark
3:e säsongen
Kom från IFK Eskilstuna
29 år
Mittfältare

Peter Skoog
6:e säsongen
Kom från Sundbybergs IK
27 år
Forward

Per Ferm
2:a säsongen
Från IF Brommapojkarna
25 år
Mittfältare/Forward

Fred Persson 
l:a säsongen 
Kom från Bro IK 
19 år 
Mittfältare/Back

Daniel Martinez 
l:a säsongen 
Kom från AIK 
19 år 
Mittfältare

Kristoffer Kindbom 
l:a säsongen
Fostrad i DIF:s U-sektion
19 år
Forward

Daniel Nord 
l:a säsongen 
Fostrad i DIF:s U-sektion 
19 år
Mittfältare/Forward

Kjell Eriksson 
Lagledare B-laget

Kjell Lundkvist
Materialförvaltare

Gunnar Henriksson 
Massör

Magnus Forsblad
Läkare



Danskdödarna från 
huvudstaden

Samma år som Kalle Köping 
började spela i Djurgården, 
1916, vann han sin största 
seger som en av förgrundsfi
gurerna i det lag som vann 
den historiska första segern 
över Danmark.
Djurgårdens legendariska 
fotbollsstjärnor är för mig 
oupplösligt förenade med 
denna match som spelades 
den 8 oktober och slutade 
med 4-0 seger för Sverige. 
Jag var elva år och hade sam
lat ihop tio-öringar av mina 
veckopengar till en krona, så 
att jag skulle kunna gå in på 
ståplats och se mina idoler. 
Och vilken match jag fick se! 
Envåldshärskaren i fotboll
förbundet Anton Johansson 
hade kommit ihop sig med 
göteborgarna - ”dom är inga 
riktiga svenskar” löd hans 
ord - och hämnades genom 
att ta ut ett landslag bestå
ende endast av stockhol
mare . Fem från vardera Djur
gården och AIK samt mål
vakten Peta Almqvist från 
Westermalm. Kan hade tidi
gare gjort succé mot de ame
rikanska lag som gästat Sve
rige. Amerikanarna hade 
ingen aning om europeisk 
”soccer”-fotboll utan prakti
serade rena sparka-och-
spring-spelet från hemlan
dets typ av fotboll. I och med 
detta kunde de spela jämnt 
med de svenska lagen.
Anton Johansson gjorde då 
genidraget att städsla den 
amerikanske tränaren 
Davenport. Denne förlades 
tillsammans med laget som 
tagits ut mot Danmark, på 
internatläger i Saltsjöbaden. 
Där bedrev Davenport rena 
slavdriveriet och grabbarna 
blev så slutkörda att de 
knappt kunde gå ur sängen 
på morgnarna. Resultatet 
blev en hästkondition som 
tillät de våra att helt enkelt 

springa ifrån de överlägsna 
danska teknikerna och köra 
luften ur dem.
Elvaåringens minnesbilder 
från den märkliga 4-0 segern 
blev klara och entydiga. Jag 
kan ännu för min inre syn se 
hur Djurgårdens väldige cen
terhalv Putte Frykman stod 
som en vågbrytare mot de 
danska anfallsvågorna och i 
det närmaste utplånade den 
berömde danske centern 
Poul Tist Nielsen. Det
samma gjorde djurgårdaren 
och vänsterbacken Ragge 
Wicksell med den icke 
mindre berömda finurligt 
zick-zack dribblande höger
innern Mikael Rodhe. För 
att nu inte tala om de tre djur
gårdarna i anfallslinjen. Det 
var Kalle Karlstrand som 
pricksköt första målet ur 
liten vinkel, det var lille 
Sten Knata Söderberg som 
grundlurade målvakten 
Sophus Hansen, så att AIK-
centern Iffa Svensson kunde 
skjuta tredje målet, och där 
fanns framförallt vänster
innern Köping Gustafsson 
och hans suveräna huvud
spel, som ledde till andra 
målet.
När den holländske doma
ren Tervoigts pipa ljöd för 
full tid tackade lyckliga 
svenska spelare varandra på 
det stillsamma sätt som då 
var brukligt - inga kramar, 
kyssar eller omfamningar. 
Min sista minnesbild innan 
jag traskade hem till Vasa
stan utan att rätt förstå vil
ken stor historisk händelse 
jag bevittnat, gällde en man 
som föll ner på knä på gräs
mattan och med knäppta 
händer sträckte armarna 
mot skyn. Det var den djupt 
religiöse tränaren Daven
port som tackade sin gud för 
segern.
1920-talet började bra för

Djurgården. Föreningen 
vann sitt fjärde SM genom 
att finalslå Sleipner med 1-0. 
Nya i mästarlaget var den 
fine ytterhalvan Abbe Öijer
mark och centern Harry 
Sundberg.

Sundberg slog in segermålet 
på straff, efter det att Kalle 
Köping fallit i Sleipners 
straffområde vid en hörna. 
Såväl Harry Sundberg som 
Kalle Köping blev uttagna 
till OS i Paris 1924, där Sveri
ges fotbollslag tog brons. 
Medan Köping fick nöja sig 
med att vara reserv ingick

Från 
flydda 

tider...
Kvalkomplex och 

franska nerver
Djurgårdens en gång så 
starka fotbollslag låg vid 
inledningen av 30-talet i öst
svenskan, vilket var lika med 
div III. Tre raka segrar i 
serien tydde dock på en viss 
klass, men två gånger satte 
ett saftigt kvalkomplex stopp 
för uppflyttning. Tredje 
gången gillt blev det automa
tiskt när Svenska Fotbollför
bundet lade om seriesyste
met och nu lät div III-vin
narna gå upp utan kval.
Nu följde några märkliga år. 
Allt såg ljust och lovande ut 
efter höstsäsongerna. Tät- 

Sundberg i laget.
I och med SM-guldet 1920 
var den första storhetstiden 
lyktad. Djurgården lyckades 
inte kvalificera sig till all
svenskan som startade 1924. 
Till säsongen 1927/28 hade 
man dock lyckats ta steget 
upp från division II. Fast 
glädjen blev kortvarig efter
som Djurgården redan 
säsongen därpå var tillbaka i 
tvåan, där laget spelade så 
dåligt att det degraderades 
ytterligare ett steg. Så det 
sista halvåret på 20-talet till
bringade det forna mästarla
get i division III.

platser varslade om goda 
chanser till serieseger, men 
kvalkomplexet tycktes ha 
ersatts av franska nerver. 
1932/33 blev det en tredje 
plats i div II östra och 1933/ 
34 presterade DIF:ama ”en 
pannkakas graciösa fall” när 
Sleipner rusade ifrån med 
fem poäng.

När bandy- och ishockeyspe
laren Einar Stor-Klas Svens
son tog över laget under 
säsongen 1934/35 gick det 
bättre. Spelet stabiliserades, 
och DIF hade efter säsong-

Ring DIF:s klubblinje!
Då får du veta senaste nytt! Spelar- 

och tränarintervjuer, tävlingar med biljett
priser. Samtalet kostar 4:55/minut.

Ring 0712-33373



Det svenska landslaget som den 8 
okt 1916 äntligen vann en land
skamp mot Danmark efter fem raka 
förluster och 0-24 i målskillnad: 
Rune Bergström (AIK), Iffa Svens
son (AIK), Ragge Wicksell (DIF), 
Bruno Lindström (AIK), Kalle 
Köping Gustafsson (DIF), Peta 
Almqvist (Westermalm), Götrik 
Putte Frykman (DIF), Louis Groth 
(AIK), Kalle Karlstrand (DIF), Sten 
Knata Söderberg (DIF), Todde 
Malm (AIK) samt tränaren Daven
port.

ens sista match placerat sig 
på samma poäng som seg
rande Norrköping, fast med 
sämre målskillnad.

Strax efter säsongens slut 
lämnades dock en protest in 
mot Djurgården till Fotboll
förbundet. DIF skulle ha 
brutit mot övergångsreg
lerna i och med att en ännu 
inte ”grön” spelare, Emil 
Wiberg, deltagit i några 
matcher. Protesten godkän
des; Djurgården fråntogs 
åtta poäng, åtta mål och två 
placeringar. Nu spelade det 
här mindre roll, det enda 
man förlorade var äran att 
komma tvåa. Men tänk om 
DIF vunnit serien...

Säsongen därpå vann så 
Djurgården serien med fem 
poängs marginal och hade 
inte brutit mot några över
gångsbestämmelser. Nu 
skulle det gamla kvalkom
plexet begravas. Det var 
Hallstahammars SK med 
den fine målvakten Ham
marström och fruktade back
sluggern Gurra Berg som var 
motståndare.

140 graders värme stormade 
15 000 åskådare Stadion och 
hjälpte fram DIF som vann 
med 3-0. Nu ansågs DIF:s 
allsvenska avancemang 
klart. Det kunde bara gå på 
ett sätt i returen. Som slu
tade 3-0 till Hallstahammar. 
I sin analys av den matchen 
konstaterade IB:s Gunnar 
Galin att djurgårdarna var 
som förlamade inför hem
malagets sparka-och-spring-
spel. Inför den tredje och 
avgörande matchen utlo
vade Hallstahammar seger. 
Men Stor-Klas kontrade i en 
IB-intervju med att ”Det är 
redan bestämt att vi vinner”. 
Han fortsatte i samma stil 
inför den lätt förbluffade 
Gunnar Galin: ”Du kan för
resten få segerintervjun 
genast.”

Fotbollförbundet ville för
lägga matchen till Enköping 
eller Eskilstuna, men DIF 
vägrade spela där, dels på 
grund av usla planer, dels för 
att städerna låg nära Hallsta
hammar, vars fotbollspublik 
säkert skulle gå man ur huse 
för att se sitt lag spela den 

avgörande kvalmatchen.
DIF:s klagomål hörsamma
des och matchen spelades i 
Norrköping. Tusen Hallsta
supporters hade tagit sig dit 
med extratåg, medan de 
hundra djurgårdsanhäng
arna däremot inte behövde 
trängas på nervägen. En pub
lik på 4 534 jublade då Henry 
Hagelin gjorde en jättetavla 
och Hallsta tog ledningen 
med 1-0.

Men glädjen blev kortvarig 
för hallstasupportrarna. 
Djurgårdens Bengt Garpe 
kvitterade i nästa anfall. Och 
strax efter pausen fick Sigge 
Bergh ordning på sina fånga 
tentakler och gjorde seger
målet. Avancemanget till all
svenskan var klart. Spågub
ben Stor-Klas bjöd spelarna 
på champagne och de som 
lät sig väl smaka var: Henry 
Hagelin; Gösta Andersson, 
Allan Fredberg; Bertil 
Andersson, Sten Grönha
gen, Birger Warneby; Her
man Nordengren, Gunnar 
Blomström, Bengt Garpe, 
Sigge Bergh och Bosse 
Björkman.

Texten hämtad ur Djurgår
dens fantastiska Jubi
leums bok. .. ett mästerverk 
med ca 460 sidor och 750 
unika bilder. Nu för bara 
295:-! Kan beställas på 
kanslit. Telefon: 08-115711.
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23 + 9 = 32 ÅR.

32 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



Satsningen som ska 
göra Djurgår’ns damer 
till topplag i allsvenskan

Text: Dan Svanell

Inom en månad hoppas Djurgårdens damsektion att 
de ska vara en egen självständig förening.
Därmed skulle också förutsättningarna förbättras, för 
arbetet med att göra Djurgårdens damer till ett topp
lag i allsvenskan.

I år är det 24 år sedan Djur
gårdens IF ställde ett damlag 
på fotbollsplanen. 25-årsju- 
bileet vill den nuvarande 
Djurgårdens IF Damsektion 
fira som en egen juridisk 
förening med ett eget ekono
miskt och administrativt 
ansvar.
- Det fungerar visserligen 
bra att vara en sektion inom 
Djurgårdens IF Fotbollföre
ning, som vi nu är. Men vi i 
damstyrelsen, liksom fot
bollföreningens styrelse, är 
överens om att detta är det 
absolut bästa sättet att stärka 
Djurgårdens damfotboll på, 
säger Hasse Swedberg, le
gendarisk djurgårdsledare 
med meriter från såväl elitse
rielaget i ishockey som från 
DIF:s centrala kansli där 
han varit marknadsansvarig 
under många år.
- Genom att bilda en egen 
förening ställs det extra krav 
på oss som arbetar med dam

fotbollen. Jag tror personli
gen att det då blir lättare att 
få balans i såväl budget som 
sponsorintäkter.

Bättre sportsligt
- Dessutom underlättar det 
sportsligt för oss om vi blir 
Djurgårdens IF Damfotboll
förening och medlem av 
Djurgårds-alliansen. Jag är 
övertygad om att vi då kom
mer att få en betydligt bättre 
flickfotboll med fler och 
bättre lag än vad vi har idag. 
- Målet är ju att få fram egna 
talanger genom ungdoms
verksamheten och på det 
viset bli självförsörjande på 
nya spelare, säger Hasse 
Swedberg, som varit ordför
ande i damsektionens sty
relse och som nu sitter med i 
den interimsstyrelse som 
förbereder bildandet under 
hösten av Djurgårdens IF 
Damfotbollförening.

Ingen serie
Det har hänt mycket sedan 
DIF:s första damfotbollag 
spelade sin första match. Då 
fanns det ingen serie, utan 
det som då enbart spelades 
var vänskapsmatcher. Idag 
finns det ett renodlat serie
system.
Initiativet till detta det första 
kvinnliga fotbollslaget i den 
blårandiga dressen togs 1968 
av Aina Ekvall, ordförande i 
dåvarande damsektionen. 
Laget bestod då av framför 

allt spelare från DIF:s myc
ket duktiga kvinnliga hand
bollslag. Många hade också 
ett förflutet i bandylaget.
Då - 1968 - spelades en för 
damerna betydelsefull 
match mot Öxabäck. DIF-
Öxabäck var nämligen för
match till en klassiker på 
Råsunda fotbollsstadion - 
landskampen mellan Sve
rige och Danmark.
Därmed kom damfotbollen 
att uppmärksammas på ett 
sätt som tidigare aldrig skett. 
Året därpå ställde DIF:s 
damer upp som ett av åtta lag 
i den nybildade damserien. 
DIF vann också serien i 
suverän stil utan att förlora 
en enda poäng och med 
målskillnaden 36-2.

Start för allsvenskan
Allsvenskan för damer star
tade under 70-talet, men 
först på 80-talet lyckades 
DIF:s damer kvalificera sig 

för spel i den högsta serien. 
Kvalförlusterna 1982 och -83 
följdes av seger 1984 och 
avancemang till div 1, som då 
var damernas högsta serie, 
var ett faktum.
Fyra år senare - 1988 - star
tade allsvenskan för damer. 
Men då lyckades DIF inte 
kvala in bland de 12 bästa div 
1-lagen, utan fick fortsätta i 
den då näst högsta serien. 
Men året därpå lyckades 
damerna ta sig till allsvens
kan och nådde också semifi
nal under sin debutsäsong i 
allsvenskan. DIF föll dock 
knappt mot de blivande mäs
tarinnorna från Jitex. 1-1 
hemma och 0-0 borta 
betydde att Jitex tog sig till 
final tack vara mål på borta
plan!.
Vid den här tidpunkten 
fanns tre djurgårdsdamer 
med i Gunilla Pajkulls lands
lag som gjorde många fina 
internationella matcher: Pia 
Carlsson, Marie Ewrelius 
och Malin Swedberg.
Dessa djurgårdsinslag i 
landslaget har fortsatt även 
under 90-talets början.

Fler blir själva
Av DIF:s kolleger i allsvens
kan är det många som funde
rar på att bli självständiga 
föreningar. GAIS är inne i 
samma tankebanor som 
DIF, medan Malmö FF:s 
damer redan i dag har en eko
nomiskt ganska stark ställ
ning inom Malmö-före
ningen.
I Jitex och Öxabäck domine
rar damfotbollen.
- Vi inom damfotbollen är 
övertygade om att vi lättare 
kommer att klara av 90-talets 
sportsliga och ekonomiska 
utmaningar om vi står rus
tade som en självständig 
förening. Men samtidigt är 
vi mycket måna om att 
behålla djurgårdsandan och 
den speciella känsla det är att 
verka inom ”Stockholms 
Stolthet”, slutar Hasse Swed
berg.
På damsektionens extra års
möte i slutet av augusti hop
pas damerna att det formella 
beslutet om bildandet av 
Djurgårdens IF Damfotboll
förening ska kunna fattas.
Därmed utökas också Djur
gårds-Alliansen till att 
omfatta ytterligare en med
lemsförening vid sidan om 
de 17 som finns idag.



VEM ÄR DEN MYSTISKE

MR X
Vår mystiske vän huserar numera med 
och utan batong i Gurkstaden.
Kom till vår förening från västkusten 
med målsinne i bagaget. 44 gånger stod 
nätet som en strut efter att vår vän avlos
sat kanonen.
Totalt blev det 124 matcher i allsvens
kan. Därefter lämnade vår gosse staden 
för livet i ABB:s huvudnäste. Spel och 
tränarskap blev det i klubben som idag 
mest är känd som en mycket framgångs
rik bandyförening. Förutom krut i doj
jan kan vi spåra hans förnamn genom 
att identifiera dynamitarden i serien om 
Jönssonligan.
Efternamnet är mycket vanligt. Ja, rent 
av en beteckning på vanligt folk.
Äpplet faller inte långt från stamträdet 
säger man. Och mycket riktigt så finns 
idag avkomman John med i pojklands
laget i fotboll.
Kanske kommer han till DIF och axlar 
pappas skyttekungsmantel. Möjligen 
även i landslaget där Mr X var med 2 
gånger och gjorde ett mål.

Vi vill ha ditt svar senast den 30 aug. 
1992. Helst på ett vykort. Sänd svaret till 
Pierre Rolén, DIF Fotboll, Box 26062, 
10041 STOCKHOLM. l:a pris: Jubi
leumsboken. 2:a pris: 2 biljetter till 
mästerskapsserien.
Häng med!

PRISTAGARE från Blåranden 2-92.
KRYPTO l:a pris: Frankie Carlson, Södertälje. 2:a 
pris: Arne Carlsson, Kävlinge. 3-5:e pris: Filip 
Håkanson, Hässelby. Jonas Samuelsson, Märsta. 
Åke Gustavsson, Linköping.
MR X Rätt svar: Sven Lindman, 1:a pris: Bosse Nilsson, 
Hjo. 2:a pris: Tommy Viklund, Bromma.





Rapport från en mattkant.
av Tom Agnblad

Dagens brottare i Djurgår
dens Brottningsförening har 
stolta traditioner att försvara 
och föra vidare. Föreningen 
leds idag av gamle mästar- 
brottaren Edvin Vesterby, 
som tog över ordförande
klubban efter Lennart 
Öberg. Lennart ja - han är 
värd en egen mässa. 79 år 
ung och idag hedersledamot 
i styrelsen. Lennart inne
hade ordförandeposten i 
hela 26 år! Han är fortfar
ande mycket aktiv. Han har 
sina fingrar med i bingoverk
samheten, ordnar med lotte
rier och ser i övrigt till att 
ekonomin hålls flytande.
Edvin Vesterby är Djurgår
dens meste mästare genom 
tiderna. Eller vad sägs om 14 
individuella SM, 2 LagSM, 
OS-silver i Melbourne 1956 
samt poängplatser vid ett 
antal större mästerskapstäv
lingar.
Tillsammans med Bengt 
Fridh ansvarar Edvin för trä
ningen. Bengt är också en 
meriterad brottare; 2 
SM-tecken i fri-stil, 5:e plats 
vid VM i Sofia 1963, 8 
Finnkamper mm.
Sedan ett antal år håller DIF- 
brottare till i Åkeshovshal
len i Bromma. Hallen arren
deras av Alvik Basket och 
det arrangemanget är tyvärr 
ej problemfritt. Alvik Basket 
har som många andra 
idrottsföreningar mycket 
svåra ekonomiska problem. 
Detta har fått som följd att 
man inte haft råd att städa 
hallen. Vandalism, klotter 
och nedskräpning försvårar 
tillvaron för våra brottare. 
Att städa upp efter sig är 
tyvärr inte en självklarhet för 
de ungdomar som utan lärar
tillsyn använder hallen på 
dagtid. När Bengt och Edvin 
skall ta hallen i besiktning 
för brottningsträning kan 
det många gånger se bedröv
ligt ut. Hyran är ett annat 
problem. Tidigare har man 
haft sk O-taxa, men nu kom
mer kommunen att ta ut 
marknadsmässig hyra. Den 
ekonomiska sisutationen 
blir då akut för Brottningsfö
reningen.
Nog med problem. Trots allt 
bedrivs det en intensiv trä-

Edvin Vesterby - Djurgårdens meste mästare!

ningsverksamhet i hallen. 
Edvin och Bengt har när
mare 20 ungdomar och ett 
15-tal seniorer i träning 3 
gg/vecka. Teknik, smidighet 
och styrka varvat med hård 
gymnastik står på program
met. Det är hög kvalitet på 
träningarna. Högt tempo 
och god disciplin. Seniorer
nas tävlingsverksamhet lig
ger fn nere. Man måste 
kunna ställa upp i 10 viktklas
ser för att få deltaga och 
gruppen är idag för tunn.

Så sent som 1988 segrade 
Djurgårdsbrottarna i fri-stil 
och kom 2:a i grekisk
romersk stil. Detta i Div I, 
serien under Elitserien. 
Men tyvärr tappade man 6 
mycket lovande 19-åringar 
för drygt 1 år sedan. Bl a för
lorade man Jerry Månsson, 
mellanbrodern i en mycket 
duktig brödrartrio. Jerry loc
kades till BP, Brommapoj
karna, och spås en lysande 
framtid som fotbollsspelare. 
Jerry var en av Sveriges 
absolut bästa ungdomsbrot
tare. Men det finns ju fler 
bröder Månsson. Nu förlitar 

vi oss till den yngste brodern, 
Jimmy, som blivit svensk 
ungdomsmästare i fri-stil i 
68-kilosklassen. Han har en 
härlig inställning och är dess
utom mycket träningsvillig. 
Bengt, som bl a har tränat 
Frank Andersson under 
dennes 6 Djurgårdsår, vet 
vad han talar om när talanger 
och löften kommer på tal. 
Det finns några verkligt osli
pade diamanter i Djurgårds
gänget. Blott 9-åriga Billy 
Sundström är det verkliga 
framtidslöftet. Stark, smidig 
och med glimten i ögat. Intel
ligent och slagfärdig med 
talanger på fler områden. 
Billy är också en riktig skön
sångare. Mikael Schelin är 
en annan pojkbrottare som 
Bengt väntar sig mycket av. 
Han är drygt 13 år och tillhör 
också de verkligt stora löf
tena. Så trots att DIF nu slic
kar såren efter förlusten av 
de duktiga seniorerna, så ser 
Bengt ändå ljust på framti
den. Det är den kraftiga sats
ningen på ungdomarna som 
skall ge resultat längre fram. 
För alla idrottsföreningar är 
ju ekonomi ett ständigt åter

kommande problem. DIF är 
tyvärr inget undantag. Verk
samheten klaras av genom 
bingo, lotterier och uppvis
ningar. Man tar också på sig 
olika städuppdrag för att på 
så sätt förstärka kassan. 
Sedan flera år ställer före
ningen upp och hjälper till 
med städningen av Block
husudden. Gamla brottare 
hör också av sig och skänker 
en slant till föreningen. Det 
är en gest som uppskattas 
mycket. Djurgårdens Sup
porterklubb under Sven 
Öberg har också ställt upp 
med pengar. Tyvärr, har man 
inga sponsorer idag, men 
den jakten pågår för fullt. 
Annars är brottning ingen 
dyr sport att utöva. Skor och 
brottartrikå är det enda i 
utrustningsväg som behövs. 
Många föräldrar och ungdo
mar ringer och visar intresse 
för djurgårdens Brottnings
förening. Lämplig ålder att 
börja enligt Bengt är i 12-13 
års åldern. Det är viktigt att 
man har prövat olika idrotter 
i yngre åldrar och inte har 
specialiserat sig för tidigt. 
Brottningsträningen ger en 
mycket fin fysikfostran. Trä
ningen är hård och discipli
nen likaså. Fin grundträning 
och god kondition blir resul
tatet av träningen. Man blir 
stark och smidig. Det är en 
slitsam sport. Det känns 
ordentligt i kroppen efter ett 
träningspass. Trots hårdhe
ten och intensiteten i spor
ten är skaderisken inte stor. 
Stukningar är de vanligaste 
skadorna.
Djurgårdsbrottningen och 
även svensk brottning har 
backat på seniorsidan, men 
det ser mycket ljust ut bland 
ungdomarna. Återväxten är 
mycket bra, och det gäller nu 
för föreningarna att behålla 
alla duktiga ungdomar. 
Konkurrensen från andra 
idrotter är mycket hård. Fot
boll, ishockey och karate har 
under de senaste åren lockat 
många. Nu behöver svensk 
brottning ett riktigt affisch
namn. En artist, gärna en 
världsmästare. Tänk bara 
vad Björn Borg och Ingemar 
Stenmark betytt för sina 
sporter.
Du som är intresserad av att 
veta mer om träningen är väl
kommen att kontakta Bengt 
Fridh, tfn 08-78766 88, så 
berättar han gärna mer.



När Polismästaren 
satte P 

för brottningen
Brottning och boxning räk
nas till Djurgårdens kärn
idrotter. De har erövrat lejon
parten av föreningens flera 
hundra svenska mästerskap 
och har frambragt en lång 
rad internationellt ryktbara 
mästare med olympiska 
samt VM och EM-meriter. 
De flesta av dessa berömd
heter kom fram under sek
lets första decennier, ofta i 
mycket spartanska miljöer. 
Brottarna och boxarna hade 
nämligen det gemensamt 
med många andra av Djur
gårdens sektioner, att de inte 
hade någon varaktig hemvist 
utan ideligen måste flytta till 
nya lokaler.
Mest stationära blev brot
tarna. De höll från 1923 till i 
ett hus på Döbelnsgatan, nr 
97. Och vilken lokal det var! 
Den värmdes upp av en van
lig vedkamin. Tvättvatten 
fick man ha i hinkar och 
baljor.
Djurgårdens brottningssek- 

tion bildades den 13 januari 
1911 med Sven Låftman som 
ordförande. Låftman, som 
löpt 400 m på OS i London, 
var en idérik, mångsys
slande idrottsledare och en 
äventyrlig storaffärsman. 
Låftman och de övriga i 
brottningssektionen tog 
genast sikte på OS i Stock
holm 1912 för att försöka få 
med några brottare i spelen. 
Uttagningstävlingar inför 
OS skulle ske under hösten 
1911 på Cirkus i Stockholm. 
Men Stockholms polismäs
tare satte till en början stopp 
för tävlingarna. Han förbjöd 
all brottning i huvudstaden 
med motivering att den var 
skadegörelse på person. En 
stor skandal var under upp
segling.
Då ingrep Sven Låftman. 
Som ledamot i organisa
tionskommittén för OS upp
vaktade han kronprins 
Gustaf Adolf, vilken var 
kommitténs mycket ener
giske ordförande, med bön 
om ingripande. Kronprin
sen blev tvärarg och beord
rade polismästaren att 
omedelbart upphäva för
budet.

Stöd
DIF Fotboll
Ring DIF:s klubblinje så får du veta 
senaste nytt! Spelar- och tränarintervjuer. 
Var med och tävla - vinn biljetter. Ring 
0712-333 73 för aktuell information 
från DIF- Stockholm stolthet!

Samtalet kostar bara 4:55/minut.





Visa ditt 
blårandiga 
hjärta

Bli medlem!

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

Kom med i Stockholms Stolthet! Förutom att du blir 
ett värdefullt stöd för Stockholms bästa lag får du 
följande förmåner som medlem:
Rabatterat inträde vid medlems-spärren på 
Sofiavägen.
Var egen tidning ”Blåranden” direkt hem i brevlådan. 
4 gånger om året!

Jag vill bli medlem 
i DIF-Fotboll.
Mitt medlemskap kostar tom fyllda 17 år: 100:- 
och from 18 år: 200:-.

Namn:___________________________________

Adress:___________________________________

Postnummer:_____________________________

Postadress:_______________________________

Personnummer: /
Skriv tydligt, texta gärna. Tack!





Tobias Stiftelsen
Den 30 december 1991 avled Tobias, — en av Djurgårn’s ungdomsledare, i en ålder 
av 17 år. Han hade då levt med sjukdomen aplastisk anemi sedan han var tretton 
år gammal.
Hans familj har nu bildat Tobias Stiftelsen, i avsikt att bygga upp och vidmakthålla 
ett register över benmärgsgivare samt att stödja forskningen på området.

Varannan dag insjuknar en människa i Sverige i en sjukdom eller ett sjukdoms
tillstånd, som kräver en transplantation av benmärg för att kunna botas.

Bland dessa sjukdomar kan nämnas leukemi, svår blodbrist och olika former av 
allvarliga immunbristsjukdomar. I benmärgen finns stamcellerna för alla de olika 
typer av blodkroppar som cirkulerar i blodbanan; röda blodkroppar, blodplättar 
samt olika former av vita blodkroppar — som bl.a. svarar för försvaret mot infek
tioner.

Om benmärgen av någon anledning inte längre förmår producera dessa blodceller, 
kan en transplantation av benmärg vara den enda möjliga behandlingen.

Men för att en sådan transplantation skall lyckas, krävs att givarens benmärg skall 
överensstämma med mottagarens i ett mycket stort antal faktorer. För omkring en 
tredjedel av de patienter, för vilka en transplantation är aktuell, kan man finna en 
lämplig givare inom släkten.
För övriga två tredjedelar måste man söka en givare på annat håll.

Eftersom så många faktorer måste stämma, krävs tillgång till ett mycket stort antal 
givare om man skall ha en rimlig möjlighet att finna rätt typ av benmärg. För detta 
ändamål krävs givare, analysteknik samt register som är så upplagda att sökning 
kan ske effektivt. I flertalet västländer finns sådana register — men inte i Sverige. 
Vi behöver alltså bygga upp ett stort register med givare.

Vi behöver utöka våra möjligheter att utföra analys av givarnas benmärg. Vi måste 
forska vidare för att lära oss mer om de faktorer, som bestämmer om en människa 
accepterar och kan använda en annan människas transplanterade benmärg.

Tobias Stiftelsen har bildats med en styrelse bestående av Professor Jan Lindsten, 
Professor Anita Aperia, Professor Alf Lindberg, Professor Erling Norrby och Fru 
Gunilla Storch.

Stockholms läns landsting har beslutat att genom sitt bolag Stockholm Care AB 
medverka till uppbyggnaden av ett sådant register vid Huddinge Sjukhus samt att 
registret får namnet Tobias Registret.

Stockholm Care AB har Sjukhusdirektören Sture Sjölund som verkställande direktör 
och Direktör Marcus Storch som styrelseordförande.

Tobias Stiftelsen
Tysta Gatan 6, 115 24 Stockholm. Bankgiro 5361-9706



Vi rustar 
för 

framtiden!

Djurgårdens 
fotbollskola 

1992
Vilket är det perfekta sättet 
att inleda sommarlovet på? 
Jo, frågar man någon av de 
230 deltagande ungdo
marna lär svaret bli entydigt: 
Man går i Djurgårdens fot
bollskola!
Årets upplaga, den tredje i 
ordningen i DIF:s egen regi, 
hade samlat en fullsatt delta
garlista och under ledning 
av 23 ledare för de olika 
åldersgrupperna (7-13 år), 
spelades det fotboll som ald
rig förr! Var man än tittade 
ut över lummigt inbäddade 
Hjorthagens IP, såg man 
småttingar som sköt. Dribb
lade och hade kul! För som
liga är detta ett sätt att för
bättra sitt eget kunnande 

genom många goda tips från 
instruktörerna (i regel häm
tade från DIF:s egna led), 
medan det för andra kanske 
är mer en lek med boll. Att 
vädret sedan visade upp sig 
från sin bästa sida med hög
sommarvärme och strål
ande sol gjorde naturligtvis 
inte helhetsintrycket sämre! 
Maten som bjöds var mycket 
uppskattad (tack än en gång 
Rutan, Gunilla mfl!) och 
mellanmålet ett skönt 
avbrott framåt eftermidda
gen då orken började tryta 
för de flesta.
Som vanligt blev alla utrus
tade med varsin boll och 
Djurgårdströja vilket på ett 
naturligt sätt ”förlänger” fot-

Vilken lycka när Ivica Cvitkusic kom på besök!

bollskoleveckan då ju alla 
kan trixa på egen hand hela 
sommaren lång...
Till allas stora glädje dök 
Ivica Cvitkusic, Djurgårdens 
nya stjärna från Jugoslavien 
upp mitt i veckan för att 
bevittna verksamheten. Att 
det glödde om autografpen
nan just då är inte någon 
större överdrift!
Finaldagens avslutande

”Mini-EM” då alla delades in 
i olika lag för att kampera om 
mästartiteln, blev en sällan 
skådad succé med glada 
hejarop och massor av trev
ligt spel. Något för finsmaka
ren då det gjordes mål i parti 
och minut!
Parallellt med fotbollskolan 
hölls även i år ”teknikvec
kan”, då tjugo talangfulla kil
lar i åldern 13-14 år bjöds in



för att under Nisse Björks 
ledning drillas i såväl teknik 
som teori. Mycket utveck
lande!
Gott folk, var så säkra! 
Många av dessa talangfulla 
ungdomar kommer säkert 
att dyka upp i kommande 
upplagor av Djurgårdens 
representationslag!
Trevlig sommar!

Mats Ronnerstam

s:t eriks-cupen
Som säkert de flesta vet spe
lar merparten av DIF:s ung
domslag i någonting som 
heter S:t Erikscupen, vilket 
är en turnering arrangerad 
av Stockholms FF och tid
ningen Expressen. De flitiga 
läsarna av denna tidning har 
säkert sett en massa resultat 

uppräknade i slutet och 
någonstans har ni säkert sett 
att även DIF är representerat 
på dessa sidor.

Vad ni däremot inte vet, är 
hur det har gått för de olika 
DIF lagen totalt sett. Här föl
jer därför en kort summe

ring av vad de olika ålders
grupperna presterat under 
våren och vi börjar som sig 
bör med damerna först:

forts



F.76
Tjejerna har spelat bra, men 
tyvärr haft lite problem med 
målskyttet, vilket gjort att 
det endast blivit en seger och 
tre oavgjorda under våren. 
Man är dock nykomlingar i 
serien varför resultatet ändå 
får anses som godkänt.
F.79
Även dessa tjejer har endast 
vunnit en match under 
våren, men då laget endast 
spelat tillsammans under två 
år och merparten av tjejerna 
ej spelat boll tidigare, får inte 
våra krav ställas alltför högt. 
Med träning och ambition 
kommer säkert också seg
rama så småningom.
F.81
Det resultatmässigt bästa av 
våra flicklag. Laget innehål
ler flera riktigt bra talanger 
och den mittenplacering 
laget har kan säkert förbätt
ras under höstsäsongen.
P.76
Dessa killar spelar i Pojkall
svenskan, Pripps Cup för 
16-åringar där man möter lag 
från Södermanland och 
Östergötland. Efter en myc
ket bra försäsong, har spelet 
gått lite i baklås. Visserligen 
har man vunnit många matc
her, men det har varit utan 
att övertyga spelmässigt. Vi 
som följer laget, vet att det 
finns mer att plocka ur kil
larna.
P.77
Ett lag som i sina bästa stun
der spelar en bländande fot
boll, men som i början av 
serien gick på några onödiga 
minor. Utan dessa hade 
laget haft toppkänning, vil
ket man istället har i den P.76-
serie laget är representerat.
P.78
Ett lag som var nära att ta kli
vet upp i eliten förra året, 
men som inte nådde ända 
fram, som det heter. I år hop
pas vi dock på avancemang 
till högre serie. Kapacitet 
finns hos killarna, det har 
man bl a visat under trä
ningsmatcher i våras då man 
vunnit över flera elitlag.

Var med 
och stötta 
du också!

P.79
Första året som 11-manna- 
lag, dessutom i elitserien, 
gör att årets förväntningar 
ej ska ställas alltför högt på 
lag 1. Trots detta har spelet 
utvecklats under våren, och 
efter vårsäsongens slut ligger 
killarna på fjärde plats efter 
flera mycket bra matcher 
under senvåren. I ålders
gruppen finns även ett 
andralag med tyvärr lite för 
få spelare. Detta löses i och 
med att lag 1 har ca 20 spelare 
och vissa av dessa spelar där
för med lag 2. Killarna har 
gjort en bra vårsäsong och 
ligger just nu på tredje plats.

P.80
I denna åldersgrupp har vi 
fyra lag igång i seriespel. Av 
dessa har lag 1, dvs det ena 
Skärholmslaget, ett lite svå
rare motstånd än övriga vil
ket också märkts på resulta
ten. Trots detta finns en viss 
möjlighet till avancemang, 
men då gäller det att man gör 
en bra höstsäsong. Av de 
andra tre lagen har Kista
gänget lyckats bäst och är 
med och nosar på serieseger.

Djurgårdens 
ungdomspool
Följande företag stöttar Djurgårdens IF Ungdomsfot
boll ekonomiskt eller på annat sätt under 1992.

Stiftelsen Barnens Dag
VIVO, Kista
Sohlbergs Chark
Televerket Mega Com AB 
Kema Resor
Uffe Mattsson
Pricks Bageri
Eurotak
ICA Vallentuna
Samuelssons Inredningar 
Graviti Thermo Frost

P.81
Alla de tre lag vi har i denna 
åldersgrupp är stationerade i 
innerstan. Svårast motstånd 
har lag 1, och man har också 
åkt på några förluster i 
serien. Säkert ganska nyttigt 
för dessa grabbar, som aldrig 
tidigare förlorat en S:t Eriks
cupmatch. De andra två 
lagen har under våren tränat 
flitigare än tidigare, vilket 
troligen ger resultat under 
höstens spel. Flera matcher 
har under våren förlorats 
med uddamålet, dock efter 
bra spel.
P.82
Vår jämnaste och kanske 
spelmäsigt bästa ålders
grupp . De tre lag vi har igång, 
har alla utvecklats mycket. 
Alla tre lagen har faktiskt 
chans till avancemang till 
högre serie nästa år. En upp
maning är dock att ni ledare 
ska fortsätta att söka utveck
ling för killama och ej stirra 
er blinda på resultat och 
avancemang.
P.83
Även här har vi tre lag. Bäst 
av dessa är troligen laget från

Banan Kompaniet
Svenska Shell AB
Bagarboden
Bake Off
Tungelsta Tryckeri
Pipers Bageriet
Sjöbergs Markiser & Persienner
Ekesiöö
Ellboda Buss
Statoil
Svenska Shop System AB

Skärholmen, söm ännu inte 
vet hur det känns att förlora 
en S:t Erikscupmatch. De 
övriga lagen har vunnit 
några och förlorat några, dvs 
precis som det ska vara i 
dessa åldrar.
P.84
I denna åldersgrupp rappor
teras inga resultat, men jag 
vet att det gått mycket bra för 
våra olika lag i de matcher 
man spelat. Fortsätter bara 
ledarna med det engage
mang man visat hittills, ser 
framtiden mycket ljus ut för 
våra 84-grabbar.

Utöver de nu uppräknade 
åldersgrupperna, har vi 
också fotbollsskola för 85:or 
och 86:or som bedrivs en 
gång i veckan med betoning 
på lek med boll.
Detta var en kort resumé 
över lagens verksamhet och 
resultat under våren, och 
självklart hoppas vi att ni kan 
prestera en lika bra höstsä
song där ledarna sätter fot
bollsutveckling i högsätet.

Lasse Stark





Go’bitar!
från Claes G Bengtsson

Djurgår’n hade 1948 fått en 
ny center från Örgryte. 
Hasse Jeppsson hette han. 
Men Hasse var inte bara fot
bollsspelare. Han var även 
duktig i tennis.
DIF:s största supporter på 
den här tiden kallades ”Krit-
Lasse”, en fantast som aldrig 
missade en djurgårdsmatch. 
Men tennis hade ”Krit-
Lasse” aldrig sett.
- Häng med och titta, sa en 
kompis, den nye centern 
Hasse Jeppson lirar idag på 
Tennisstadion.
- O’kay, sa Lasse, tog sin van
liga promenad förbi Stadion 
och vek av vid Östermalms 
IP i riktning mot tennisba
norna.
Men strax var han tillbaka 
på Stadion igen.
- Är inte du på tennis idag 
Lasse, undrade Stadionper
sonalen.
- Jag har varit, sa ”Krit-Lasse” 
stolt. Men när domaren sa 
30-0 till Jeppson gick jag 
hem igen. Så stora siffror går 
ju inte att ta upp!

Sven Tumba (då Johansson) 
skulle göra sin första match 
på gamla Malmö IP mot 
Malmö FF. Skåningarna 
hade på den här tiden, våren 
1953, en elak centerhalv vid 
namn Sven Hjertsson, som 
var känd för att psyka sina 
motståndare. Precis innan 
matchen skulle börja gick han 
fram till Tumba.
- Du hockeyspelaren, sa 
Hjertsson, kommer du i närhe
ten av mig så smäller det. Här 
får du inte använda skridskor. 
Så började matchen. Tumba 

storspelade, gjorde 3 mål och 
Djurgår’n vann med 4-3. 
MFF hade råkat ut för en av 
sina få förluster hemma.
Efter matchen var det Tumbas 
tur att gå fram till Hjertsson. 
- Du skåningen, sa Tumba, 
kul spel det här. Vad heter det?

Sven Tumba hade hösten 
1956 gjort flera fina matcher 
i DIF-dressen. Så fina att 
han fick debutera som lands
lagscenter borta mot Norge i 
Oslo.
Där funkade det inte alls. 
Norrmännen vann med 3-1. 
Men på Tumbas humör var 
det som vanligt inget fel. 
Efter matchen sa han till en 
journalist:
- Jag har i alla fall fått göra två 
landskamper i fotboll!
- Två?, undrade reporten.
- Visst, sa Tumba. Idag har 
jag lirat både min första och 
sista landskamp i fotboll.
I ishockey blev det 245.

Bernt ”Hugo” Andersson, 
gamängen från Sundbyberg, 
spelade i många år högerytter 
i Djurgår'n. Svensk mästare 
1955 och 1964.
Efter övergången till spel vår
höst frågade undertecknad 
vad han tyckte om det.
- Du, grabben, sa Hugo, dom 
får dribbla hur mycket dom 
vill med spelprogrammet. 
Men för mej finns det bara en 
säsong - den mellan 7 och 
70 år!

I slutet av 50-talet kom en 
frisk vind från Värtan in och 
lirade centerhalv i Djur 

gåm’s A-lag. Lasse ”Broarn” 
Broström hette han. 
”Broarn” var inte bara en 
duktig centerhalv.
Han var också en hejare på 
dansgolvet.
Men ”Broarns” Tekla ville 
inte att ”Broarn” skulle prova 
dansgolvet i samband med 
bortamatcherna.
- Ingen fara gumman lilla, sa 
”Broarn”. Jag åker i tränings
overall.
Men vad han inte talade om 
var att en lagkompis alltid 
hade en extra svid ner
packad.

Stickan Gustafsson från 
Hagalund kom in som höger
back i Djurgårn’s A-lag våren 
1955. Och blev svensk mäs
tare 1959. På den här tiden spe
lade nästan alla djurgårdare i 
något av landslagen. Bara 
Stickan stod utanför.
Undertecknad som samlade 
autografer stod och hängde 
på Stadion vid nästan varje 
träning. Där kom spelarna en 
efter en i bilar till träningen. 
Utom Stickan. Han kom all
tid cyklande.
- Har du ingen bil, frågade jag 
Stickan.
- Nej, sa Stickan, i Djurgår’n 
är det bara landslagsspelarna 
som får åka bil!

Lasse Björn, den duktige 
hockeybacken, skulle debu
tera i Djurgåm’s reservlag i 
fotboll. Match på Krillan. 
Lasse skötte sig riktigt bra. 
Rensade med respekt. Och 
hade fin stöt på bollen. 
Alldeles för fin.
Vid ett tillfälle klappade han 
till bollen så att den försvann 
långt in i Hornsbergsgaraget. 
Ingen hittade den.
Man letar fortfarande. Mat
chen fick brytas - på den här 
tiden fanns det inga reserv
bollar - och det tog evigheter 

innan den kom igång igen.
- Lika bra att lägga av med 
den här sporten, tyckte 
Lasse.

Match mot Holmsund våren 
1967 på Råsunda. Avbytar
systemet var infört även i 
Sverige och allsvenskan. På 
högeryttern i den blårandiga 
dressen kutade Kajan Wie
ståhl. Men så plötsligt i andra 
halvlek försvann Kajan rakt 
in i spelargången. Och kom 
inte tillbaka. Sent omsider 
kom en avbytare in.
Efteråt fick Kajan frågan 
varför han lämnade planen.
- Jag såg på tränaren (Knivsta 
Sandberg) att det var mej han 
ville byta ut. Och då passade 
jag på när jag var nära 
utgången.
Rena hockeybytet. Tyckte 
Kajan.
Med tiden har fotbollsbytena 
blivit mer strikta.
Påpekas bör att DIF vann 
över Holmsund med 4-2.

Bortamatch på Ryavallen i 
Borås mot Elfsborg i juni 
1979. I Djurgårn’s lag ingick 
”Super-Mac” Macdonald 
från England. Djurgår’n 
vann med 1-0 och Super-
Mac gjorde målet.
Efter matchen var det käk 
i Göteborg. Mackor, lättöl 
och fika på nattåget till 
Stockholm innan det skulle 
avgå.
Men det passade inte Super-
Mac”. Han och en TV-kän
dis, som då satt i styrelsen, 
hann i väg till Hotel Eggers 
och klämma några bira. 
Troligtvis!
Precis innan tåget rullade 
igång kom de kutande och 
kastade sig på sista vagnen. 
- Nu förstår jag varför han 
kallas för ”Super-Mac”, kom
menterade en av lagkom
pisarna den lilla utflykten!

Du som är Djurgårdare,
vill inte du också ha in din logga?

Ring 08/115711



Vem får packa trunken?
Tack för ditt bidrag till DIF:s reselotteri!



Stöd
DIF Fotboll
Ring DIF:s klubblinje så får du veta 
senaste nytt! Spelar- och tränarintervjuer. 
Var med och tävla - vinn biljetter. Ring 
0712-333 73 för aktuell information 
från DIF- Stockholm stolthet!

Samtalet kostar bara 4:55/minut.














