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Bidrag tom 3/11-92:

Hans Åström Solveig Eriksson Frej Antskog Torbjörn Ericsson Kenneth Karlsson Kalevi Hänninnen Örjan Dahlén
Thomas Bornemar Niklas Haak Rolf Scmidt John Eriksson Andreas Johansson Kaj Sundberg Jan Johansson
Bo Beckman Ulf Hjalmarsson Carl o Göran Sellvall Åke Erixon Lars Svensson Olle Wallin Rolf Rudin
Gunnar Risberg Mats Jansson Bengt Sjöberg Kalle Flygar Yngve Norgren Ove Lindberg Bosse Lundqvist
Bengt Torstensson Bo-Göran Gullö Owe Sjöblom Sven Forsbring Conny Ekström Peter Martinsson Lennart Nordsten
Rutger Barnekow Anders Rahm Arne Skylling Rune Franzén Elsa Jägstad Kjell Berntzon Georg Hasselmark
Jan-Olof Ek Lennart Malmsäter Fredrik Stockman Stefan Geier Åke Adelbo Ellert Alderbrandt Owe Brink
Arne Blomkvist Nicklas Lundin Pååls bröd Mikael Boson Gidner Per Lagerwall Rune Franzén Mats Söderberg
Jan Lundgren DJ Van der Bildt Strömberg Lars Granberg Arne Svensson Bernth Holmberg Rune Gramell
Hans Hjellström Pavel Huzevka Conny Sundel Ulf Adelsohn Ulf Lygnell Hans Ödén Ulf Fängström
Anders Chruzander Bo Sonesson Håkan Svanberg Tord Almqvist Jörgen Hansson Restaurang Narren Lars Lysén
Peter Lundin Kent Pettersson Dan Svanell Bengt Andersson Anders Johansson Tommy Engstrand Tom Agnblad
Ingvar Edengård Berndt Brandt Owe Svensson Nils-Erik Appelbom Anders Lager Torgny Pettersson Göte Hedberg
Elmer Wiklund Mats Gärdin Lars Swanberg Torsten Ask Ragnild Jonsson Jan Eriksson Folka Hylberg
Arne Hellgren Kjell Eriksson Johan Söderholm Lars Avasjöö Jan-Erik Ekroth Lars Wallier Gerhard Nestrell
Björn Lindström Tommy Kraft Ingbert Thörn Johan Axelsson Kajsa Ekroth Carl Harvey Ulf Rudin
Bernt Brick Robin Pettersson Lennart Torstensson Gunnar Axelsson Torbjörn Rydberg Oven Anderson Hans Eriksson
Bo Almkvist Gunnar Gustafsson Leif Tybring Anders Backlund Torsten Roberg Bo Sobeus Dan Pettersson
Gunnar Lindberg Leif Edstrand Mats Ullerstig Lisa Backlund Mats Wassdahl Reine Gustafsson Bertil Törnkvist
Johan Bäckström Bertil Törnkvist Lars Wallier Jörgen Backlund Lennart Tjällgren Tony Elmblad Niklas Lönnhed
Dick Svanberg Magnus Tunwall Olle Wallin Sigvard Bergh Lars Pousette Olof Danell Magnus Nygren
Håkan Löfholm Rune Gramell Hans Mellström Benny Berlund Peter Habbe Conny Everklint Lars Arnesson
Per Andersson Lennart Reuterwall Eckardt Metzner Torsten Bergsten Lennart Alvarsson Rolf Lindström Jan Westberg
Göran Holmström Harry Friberg Hans Mellström Magnus Brke Hans Samuelsson Folke Ejdersten Micke Sjöblom
Kenneth Karlsson Stig Trossö Noomi o Jörn Minding Sören Blanking AB Hans Rasch Ulf Bäckström Bengt-Olov Jansson
Torsten Adenby Nils Leonardsson Stig Månsson John Boij Lennart Thorselius Bengt E Lindbergh Sten Serenander
Egge Alström Ingvar Magnell Arne Mårtensson Arne Borg Lars Arnsjö Robert Sinclair Gunnar Hybinette
Roland Johansson Arne Gustafsson Brita Nilsson Ingemar Wallsten Leif Larsson Anders o Peter Sparring Harry Ekesiöö
Agneta o Claes Holm Ann Catherine von Roth Per-Anders Nord Bengt Westesson Dick Svanberg Henrik Asplund Rolf Rylander
Per-Arne Robling Stig Svensson Tore Norén Sigvard Widmark Ralf Johansson Gunnar Gustafsson Lars-Åke Sundvall
Gösta H. Johansson Christer Naesenius Kent Norman Hans Wåhlberg Göran Fritzell Göran Andersson Sören Berglund
Lennart Carlsson Börje Blom Peter Nylund Leif Åhlén Håkan Larsson Magnus Jansson Märta Jonsson
Anna Eskilsson Göran Roos Svante Parkholm Tommy Åkerlund Sigvard Bergh K E Pettersson Roger Elmqvist
Rolf Bertram Monika Widell Anna Paulsson Rikard Öberg Gösta Hellkvist Margareta Fröander Lars Bredberg
Mikael Wiberg Hans Dahlman Lennart Pernberg Hans Öden Lars Möllenståhl Börje Stens
Gunnar Lundberg Bert-Erik Larsson Ronny Pettersson Iwa o Gösta Österlund Eric Trädgårdh Leif Sjöblom
Mikael Lindkvist Stefan Oscarsson Knut Possman Robert Carlerup Åke Tärnehöjd Vivi Dunér Vill du göra en insats?
Björn Attered Erland Sannerud Lars Pousette Folke Hörnkvist Hans Tvilling Tord Norlin Sätt då in en slant på
Lars E Eriksson Lennart Grenestad Per Rosander Bengt M. Carlqvist Carl Bremfors Åke Örberg vårt postgiro
Karl-Erik Nordvall Kurt Hammargren Christer Rosenqvist Dag Lundin Gunnar Perneus Arne Hellgren

54921-2Roger Wiktorsson Tore Bolander Kjell Råström Rune Wallenor Ove Björkman Margareta Eriksson
Lennart Gustafsson Bo Linnerdal Jan Rönngren Sten Bergman Lennart Fasth Mats Bovin
Roland Grip Perry Broberg Gunborg Sandberg Doris Dunkel-Ramstedt Ysbrand Bouwers Gösta Harry Johansson
Stig Hjulström Kurt Rosenberg Birger Sandberg Rune Andersson Sten Östling Patrik Hagman
Anders Westlund Sven G Persson Per-Arne Kallenberg Ragnar Kristensson Tommy Åkerlund Thomas Lagerqvist
Hans Gustafsson Sören Pettersson Jan Karlsson Thomas Högstadius Allan Larsson Elis Hellsten
Karin Josefsson Ingeborg Kotschack Rune Karlsson Nils Sandstedt Göran Hedvall Lars Bredberg
Gösta R Gultén Arne Skylling Jens Kask Stefan Cronberg Arne Skylling Arne Gustafsson
Björn Lindbergh Elisabeth Bodén Jack Keiler Lannars revisionsbyrå Karl-Erik Nordwall Bengt Buel
Claes Westberg Ellert Alderbrant Robin Klason Fredrik Malmsten Mikael Lindqvist Leif Benzinge
Tomas Jönsson Leif Eriksson Lars-Åke Kylwe Lennart Malansäter Gunnar Gunnarsson Rolf Telenius
Tord Norlin Per-Erik Burray Uno Larsson Hans Gustafsson Bertil Edwardsson Ulf Fängström
Anders Torén Stefan Widén Anders Larsson Lennart Grenestad Sven-Olof Svensson Anders Widell
Mattias Boström Göran Häggblom Karin Lilja Thomas Nilsson Uno Larsson Sven Lyrenäs
Björn Amilon Peter Martinsson Jan Lilja S-A Runelid Sören Börjesson Åke Millberg
Örjan Kjellberg Ragnar Kristensson Petra Lindell Gunilla Karlsson Peter Carlsson Lennart Torén
Rune Wallenor Stefan Röing Marie Lindell Axelsson Per Bouveng Åke Andersson Per Westberg
Sten Östling Tage Ericsson Joachim Ljung Knut Kraft Gunnar Richter. Urban Göransson
Hans Berlin Bengt-Olov Jansson Kjell Lundkvist Arne Nilsson Ronald Åman Samuel Bluchert
Nils Sandstedt Torgny Erlandsson Siv Lundkvist Anders Westlund Conny Österman Lennart Jörnelius
Leif Sjöblom Bo Sobeus Rodney Lundkvist Kjell Ericsson Lennart Pernberg Bo GT Peterson
Elsa Jägestad Per Bouveng Dick Lundqvist Stig du Rées Patrik Sjöberg Björn 0 Nisse Carlsson
Stig Bengtsson Benny Arell Nils-erik Magnusson Eckardt Metzner Anders Kriström Ola Lenander
Thomas Bengtsson Ingbert Thörn Kenneth Malmström Rutger Barnekow Anders Södergren Lennart Douchan
Patrik Bengtsson Beas ambulerande Bengt Martin Sture Ceasar Christer Björling Leif Eriksson
Malin Bengtsson serveringar Lundvig Gundersson Linda Gustafsson Bengt Fridh Edward Sjögren
Johan Wahlberg Tommy Lindblad Carl-Axel Gustafsson Allan Lindberg Anna Boström Magnus Tunwall
Bo Lindell Thomas Olsson Urban Göransson Christoffer Sunesson Tommie Ullman Bengt Johansson
Magnus Berglund Bengt Meijer Christer Hansson Yngve Karlsson Tage Hammerman Hans Thor
Bengt A Hägglund Lars Forsberg Georg Hasselmark Mats Lindberg Gunnar Lundqvist Hans von Schmalensee
Gunnar Richter Kjell Andersson Göran Hedvall Lars Johansson Lizzie Lundqvist Bengt Tjernlid
Paul Edlund Kjell Söderstam Richard Henriksson Jan Rickander Bertil Harju Hans Christer Lindholm
Majken Eriksson Dan Lindqvist Weikko Hietomies Claes Westerberg Lars Ölander Alje Lahtinen
Lennart Tjällgren Ronnie Gudmundsson Per Holmqvist Lennart Rönnqvist Bo Franzén Roger Hagvall
Ossian Wasström Jan Örberg Bengt Högström Magnus Nyström Ludvig Andersson Arne Wirdahl
Karl G Holmar Börje Lindersson Johan Höijer Leif Lindh Mathias Stegrud Johan Hansson
Lars-Åke Sundvall Kjell Carlsson Monica In De Betou Erling Rosenlind Niklas Haak Olof Bergervik
Bengt Rickan Kenneth F Svensson Göte Iveland Åke Söderberg Peter Falk Åke Bogerius
PPS Thor Elmgard Jan Jeppsson Rickard Peterzén Bengt Stagman Eva, Oskar o Kristoffer
Herman Nordgren Jan Karlsson Olof Johansson Lars Söderberg Göte Sjögren Lindholm
Bengt Johansson Kenneth Malmström Lars Johansson Per-Erik Burran Noomi o Jörn Mineling H. Nordgren
Kjell Berntzon Hans Ödén Holger Cederlund Sten Rundholm Per Tronét Nils von Törne
Ulf Rudin Noomi o Björn Minding Björn Dahlgren Jack Andersson Roland Nester Johan Flink
Åke Salander Tove Norén Carin Dahlgren Arne Björkholm Lars Agréus Henrik Sorman
Å Lindselin Kalle Flygar Kenneth Demner Per Holmqvist Jan Ström Gila Eriksson
Göte Sjögren Ludvig Gundersson Ingvar Dyremark Anders Elander Gunilla Dahlén Hans Wåström
Tommy Folke Göran Fritzell Harry Ekesiöö Sven-Ove Bergman Nicklas Lundin Mikael Åsbrink
Roger Karlsson Ulf Törnblom Lars Bengt Eklund Lars Bjunér Magnus Berglund Sven-Olov Åsbrink
Bertil Asterwall Sten Hennlid Tony Elmblad Flemming Baumert Jan-Peder Norstedt Lars Drevid
Lennart Lemmoine Tore o Micke Pettersson Tommy Engstrand Mats Qviberg Göran Ek Stefan Sjölander
Bertil Engdahl Nils-Gunnar Wåhlberg Lennart Ericsson Rolf Lindqvist Björn Attered Daniel Ekström

Grundbulten Vår ”försäljning” av mark på Kaknäs gav exakt den summa som planerna kost
ade oss. Nämligen 270.000 kronor. Nu har vi gått in i fas 2. Vi kallar den 
”Grundbulten” då dessa bidrag kommer att vara helt avgörande för om vår 
dröm att bygga en klubbpaviljong med omklädningsrum skall bli verklighet.



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



Med hårt arbete och engagemang skall vi åter be
träda tronen som Stockholms bästa lag. Men då 
gäller det att ALLA med anknytning till DIF 
fotboll hjälper till på något sätt!

Som Ni läsare förstår blir 
denna summering av årets 
verksamhet ingen upprad
ning av superlativer.
Sanningen är att säsongen 
1992 går till historien då det 
mesta gick snett.
Både herrarna och damerna 
åkte oväntat ur sin serie. Att 
AIK gick upp i damallsvens
kan och vann SM för herrar 
var bra för Stockholmsfot
bollen, men salt i såren för 
många Djurgårdare.
Att analysera varför det gick 
som det gick är inte så lätt. 
Ofta handlar diskussionen i 
sådana här situationer om 
att det alltid är någon annans 
fel.
Alltså, att spelarna skyller på 
styrelsen och tränaren, sty
relsen skyller på tränare, spe
lare och tränaren på styrelse 
och spelartrupp.
Det är naturligtvis ingen bra 
situation.

Sanningen är ju att alla har 
skäl att rannsaka sig. Att Tho
mas Lundin väljer att sluta 
betyder INTE att spelartrup
pen och styrelsen svär sig fria 
från ansvar.
En noggrann utvärdering av 
vad som missats från spelare 
och styrelse pågår för fullt. 
Att damerna också lämnade 
sin allsvenska får betecknas 
som oturligt.

Ett par ledande spelare blev 
illa skadade under våren och 
de unga och talangfulla tje
jerna som fick ta över var inte 
mogna för det ansvaret 
ännu.
Nu skall inte denna rapport 
bli enbart negativ. Det finns 
mycket som är positivt 
också.
Vi har otroligt duktiga junio
rer som kommer att axla 
manteln i A-laget. För deras 
del kan det vara nyttigt att 
spela in sig i laget under en 
div 1 sejour.
Ja, vi siktar naturligtvis på att 
gå tillbaka direkt.
Mycket positivt är också att 
vår träningsanläggning på 
Kaknäs kommer att vara klar 
med klubbhus till våren.
Att efter 102 år få en egen 
hemvist kommer utan tvivel 
att höja standarden på verk
samheten. Kanske kan detta 
bli starten för en ny Djur
gårdsanda. Bättre förutsätt
ningar för träning och sam
varo i Stockholm går ej att 
uppbringa. Ni som skänkt 
pengar till plan och/eller hus 
kommer att bli inbjudna till 
en invigning i maj.
Naturligt också de företag 
som är nämnda på annan 
plats i tidningen. Stöd dessa 
företag om du kan. Deras 
osjälviska insats för oss är 
ovärderlig.

Våra sponsorer fortsätter att 
stödja oss trots att vi åkte ur. 
Det känns skönt att de finns 
bakom oss även i motgång. 
Våra relationer med Blue 
Saints har kraftigt förbätt
rats. I dag ställer majoriteten 
hos fansen upp på att det inte 
skall vara bråk kring våra 
matcher.
De som inte ställer upp på 
detta håller vi på att identi
fiera och kommer att tillsam
mans med ishockeyn port- 
förbjuda dem på våra 
hemma- och bortamatcher. 
Ekonomin är dålig men 
under kontroll. Vi håller idag 
ett järngrepp om våra pengar. 
Nu hänger det bara på oss 
själva att rätta verksamheten 
efter plånboken.
Vår ungdomsverksamhet 
blir bättre och bättre. Anta
let knattar som lirar i våra 
färger ökar för varje år. Det 
känns viktigt att vi tar detta 
ansvar.
Framtiden ser trots allt 
ganska ljus ut.
Med hårt arbete och engage
mang från oss medlemmar 
skall vi åter beträda tronen 
som Stockholms bästa lag. 
Till och börja med!
Därefter skall vi lyckas etab
lera oss i Sverigetoppen. Det 
vore en skandal om vi som 
en av Sveriges största före
ningar inte klarar av det.
Men då gäller det att alla 
med anknytning till DIF fot
boll hjälper till på något sätt.

Djurgårdens IF 
FotbollstyrelsenVe
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HASSE JEPPSON
Måltjuven som stal matcherna
Av Ralf Gustavsson

Hasse Jeppson är en av de verkligt stora i Djurgården och svensk fotboll. 
Idag har Hasse hunnit bli 67 år. Trots att det är hela 41 år sedan 
han spelade i Djurgården och 35 år sedan han slutade med fotboll 
är han en fotbollspelare som vi med nostalgi minns med förkärlek.

Hasse Jeppson är född och 
uppvuxen i Kungsbacka. 
Egentligen ville pappa Johan 
att sonen Hans skulle ägna 
sig åt tennis. I hård konkur
rens med tennisen blev det 
dock på fotbollsplanen som 
han redan från början kom 
att nå sina största fram
gångar. Det började redan 
hemma i Kungsbacka. Där 
gick det till och med så bra i 
Kungsbacka IF att han 1946 
som 21-åring värvades till 
Örgryte. Ryktet började allt
mer att spridas om denne 
lovande fotbollsspelare. 
Upptäckt riktigt på allvar 
blev Hasse när han på våren 
1948 blev uttagen i Pressens 
lag mot landslaget. Trots att 
han fick spela på en för 
honom så ovan plats som 
högerytter så lyckades han 
visa sin målfarlighet genom 
att göra tre mål på landslaget.

I samma veva blev det 
känt att Jeppson skulle 
genomgå en reservofficers
utbildning på Karlberg i 
Stockholm. Djurgårdsled
ningen var inte sena att 
utnyttja detta. Man lyckades 
mycket påpassligt i hård kon
kurrens med andra storklub
bar knyta Jeppson till Djur
gården. Lockbetet var en 
Amerikaturné, som Djurgår
den skulle göra på somma
ren 1948. Det var naturligtvis 
något extra för en ung spe
lare på den tiden, då man i 
tidningarna kunde läsa rub

riker som ”AIK gör dröm
turné till Gotland”.

Nummer 9
Jeppson skrev på för Djurgår
den, som därmed hade gjort 
en av sina bästa värvningar 
någonsin. Det visade sig 
dock svårt för Jeppson att få 
ledigt från det militära för att 
deltaga i Amerikatumen. 
Först sedan hans ledighets- 
ansökan vandrat ända upp 
till försvarsministern kunde 
han ansluta till turnén. Djur
gården hade då på sin turné 
hunnit till Island. Häri
genom blev det så att Jepp
son kom att debutera för 
Djurgården på en sandplan 
på Island.

Samtidigt med Djurgår
den gjorde även Sofiaflic
korna en turné i Amerika. 
På svensk-amerikanarnas 
dag genomfördes ett samar
rangemang. Sofiaflickorna 
gymnastiserade och Djur
gården spelade fotboll. Jepp
son slog in fem mål och 
gjorde ett starkt intryck på 
Sofiaflickornas legendariska 
ledarinna Maja Carlqvist. 
Utan att begripa så mycket 
om fotboll talade hon med 
darr på stämman ofta lång 
tid därefter om nummer 9 i 
Djurgården Hasse Jeppson.

Division II
Jeppson hade säkerligen 
hoppats på allsvenskt spel i 
Stockholm, men genom blå
rändernas degradering blev 

det istället spel i division II 
för Jeppson och Djurgården. 
Men med Jeppson i laget 
hade man fått en formidabel 
center och en verklig kämpe. 
Det visade han inte minst i 
en avgörande match i norr
tvåan borta mot Suraham
mar. Där ställdes Jeppson 
mot en av norrtvåans hår
daste stoppers. Det blev oer
hörda bataljer dem emellan. 
De som såg hur blåslagen 
Jeppson var i halvlek trodde 
inte att han skulle kunna fort
sätta. Men Jeppson spelade 
vidare och gjorde matchens 
båda mål i den andra halvle
ken. Ett av många bevis på 
vilken kämpe han var.

På återresan råkade man 
missa tåget och fick åka till
baka i öppen godsfinka. En 
av djurgårdsledarna minns 
än idag hur Jeppson satt på 
en säck i ett hörn av godsvag
nen med sina sönderspar
kade och ömmande ben. 
Även om man missade tåget 
från Surahammar missade 
man inte återtåget till all
svenskan. Mycket tack vare 
Jeppson, var Djurgården 
säsongen 1949/50 tillbaka i 
den högsta serien.

I Nordahls klass
Gunnar Nordahl som vann 
skytteligan i norrtvåan, hade 
på hösten 1948 blivit proffs i 
Italien och Jeppson utpeka
des som Nordahls ersättare i 
landslaget. Debuten i lands

laget skedde fredagen den 13 
maj 1949 mot England på 
Råsunda. Hela fem centrar 
var inkallade till träningsläg
ret inför kampen. Det blev 
dock debutanten och ama
törspelaren från division II 
och Djurgården, Hasse Jepp
son, som fick leda den 
svenska kedjan mot dessa 
engelska fullblodsproffs. 
Sverige vann sensationellt 
inför ett fullsatt Råsunda 
med 3-1. Jeppson tackade 
för förtroendet genom att 
slå in Sveriges andra mål. 
Fredagen den 13:e blev för 
Jeppson en lyckodag.

Sverige hade kvalificerat 
sig till VM i Brasilien som
maren 1950. På den tiden var 
Fotbollförbundet så renlä
rigt att man inte tillät några 
proffs att vara med i VM. 
Den gamla innertrion Gre-
No-Li kom därför att ersät
tas av Pal-Jep-Sko dvs Calle 
Palmer, Jeppson och Nacka 
Skoglund. I den inledande 
matchen slog Sverige Italien 
med 3-2. Jeppson gjorde två 
mål. Därefter följde den 
mindre meriterade förlust
matchen mot Brasilien, som 
brassarna vann med hela 7-1. 
Det var inte Jeppsons match. 
Allt gick snett. Vid ett tillfälle 
i den matchen lyckades han 
till och med helt fri framför 
mål missa en given mål
chans. En förtvivlad Gunnar 
Göransson kunde i det klas
siska radioreferatet hem 
bara uttrycka sin besvikelse



med orden ”Oj, Oj, Oj, Oj”! 
Det blev så många ”Oj-Oj” i 
den matchen att det också 
kom att bli Göranssons 
smeknamn så länge han 
levde.

Inte heller lyckades Jepp
son göra något mål i de 
kommande två matcherna 
och han blev till och med 
överställd i den sista matc
hen mot Spanien. Kritiken 
var hård mot Jeppson. Han 
tog konsekvensen av detta 
och avsade sig allt landslags- 
spel den hösten och ägnade 

sig istället åt sina merkantila 
studier.

Äkta hat-trick
På hösten 1950 deltog Jepp
son i Djurgårdens Fjärran 
östernturné. Turnén gick till 
Rangoon, Saigon, Hong
kong och Manilla. Turnén 
avslutades själva julafton, 
men redan den 2 januari var 
Jeppson i England för att 
praktisera på ett engelskt 
företag. Han blev där kontak
tad av Charlton, som befann 
sig i ett utsatt tabelläge och 
ville ha med Jeppson i laget. 
Jeppson tyckte det skulle 
vara en intressant erfarenhet

Foto: Claudio Bresciani



och accepterade. I Charlton 
fick Jeppson visa vilken mål
tjuv han var. Under sina 11 
matcher gjorde han hela 13 
mål. Speciellt omtalat är det 
äkta hat-trick som han 
gjorde på självaste Highbury, 
när hans bottenlag Charlton 
slog topplaget Arsenal med 
hela 5-1. Många menar att 
Jeppsons hat-trick i den 
matchen tillhör en av de 
största individuella insatser 
som en svensk fotbollsspe
lare gjort.

Tre månaderssejouren i 
England blev ett lyft både för 
Charlton och Jeppson själv. 
Under denna tid hade han 
utvecklats till en storspelare 
av hög internationell klass. 
När han kom hem öste han 
in mål i både Djurgården 
och landslaget. Sin sista 
match i Djurgården spelade 
han på sommaren 1951. Djur
gården celebrerade sitt 
60-årsjubileum genom att på 
Råsunda möta ett lag sam
mansatt av de bästa svenska 
proffsspelarna. Djurgården 
vann med 3-1 och Jeppson 
prickade in två mål på sina 
meriterade motståndare. 
Den kvällen förstod man att 
han definitivt var förlorad 
för Djurgården och svensk 
fotboll. Jeppsons enastå
ende tid i Djurgården, som 
inleddes på en sandplan på 
Island på väg till Amerika 
avslutades denna kväll tre år 
senare.

Tvåfotad
När Jeppson kom till Djur
gården var han ett råämne. 
Han hade ett intuitivt mål
sinne, men var lite stel och 
orörlig. Hans teknik var 
något bristfällig. Han var 
dock ambitiös och tränings- 
villig och tränade mer än de 
andra i laget. Han bodde 
dessutom bara ett stenkast 
från Stadion på Brahegatan 
58. Ofta använde han lunch
raster och kvällar till att åka 
upp till Stadion och träna 
under först ”Pära” Kaufeldt 
och senare Dave Astley.

När Astley kom blev ett 
väsentligt moment i trä
ningen att i hårda närkamps- 
situationer framför mål 
möta inlägg med båda föt
terna. Det var också mycket 
tack vare denna träning som 
Jeppson lärde sig att skjuta 
lika bra med båda fötterna. 
Trots att han egentligen är 
högerfotad så lär han under 

sin karriär gjort flest mål 
med sin vänsterfot. Och mål 
var något som Jeppson 
gjorde. Under sina 100 matc
her i Djurgården gjorde han 
hela 163 mål. Ofta var det 
den geniale Nisse Ceder
borg, som stod för framspel
ningarna och den genom- 
brottssäkre Jeppson som 
satte bollarna i nät. Det var 
Djurgårdens radarpar på den 
tiden, där Jeppson med sin 
medfödda intuition alltid 
dök upp där Cederborgs bol
lar kom. Jeppson tycktes ha 
ett sjätte sinne för spel och 
positioner. Därtill var han 
som avslutare hård, framfu
sig, oöm och orädd. Genom 
att han också var en mycket 
duktig huvudspelare var han 
oerhört svårstoppad.

Putte Kock lär en gång ha 
sagt att när Hasse kom in i 
straffområdet så gungade 
hela motståndarförsvaret. 
Vi är benägna att hålla med 
Putte att det var så.

”105:an”
På hösten 1951 blev Jeppson 
proffs i Italien. Han skrev ett 
2-årsavtal med Atalanta. 
Efter 1 år värvades han till 
Napoli, där han spelade i 4 år. 
Han avslutade sin fotbolls- 
karriär med att spela 1 år i 
Torino. Men Jeppson har 
inte bara gått till den ita
lienska fotbollshistorien 
som en av de stora, han har 
också gjort det som den spe
lare som dittills gav upphov 
till den största transfersum
man. Det hände när borg
mästaren i Neapel, Achillo 
Lauro, gick till val på att han 
skulle värva den bästa for
wardspelaren i Italien till 
Napoli. Lauro blev vald och 
Jeppson blev den spelare 
som skulle värvas. Konkur
rensen med andra klubbar 
kom att driva upp transfer
summan till hela 105 miljo
ner lire, vilket var en stor 
skandal eftersom det var 
dubbelt så mycket som man 
normalt då betalade för en 
sådan övergång. Detta 
väckte stor uppmärksamhet 
och Jeppson har i Italien 
sedan dess efter sin transfer
summa kommit att kallas 
”centocinque” dvs ”105:an”.

Affärsman
Jeppson är en av de få fot
bollspelare som själv skött 
sina proffsförhandlingar. 

Han har gjort det på ett mer 
framgångsrikt sätt än kanske 
någon annan. Inte minst vid 
dessa förhandlingar visade 
Jeppson att han inte bara var 
utrustad med bollsinne utan 
även med ett väl utvecklat 
affärssinne. Det gav han 
redan under sin tid i Stock
holm prov på. När till exem
pel ”Farsan” Sandberg, som 
var Jeppsons ledare i Djur
gården, ibland fick ringa till 
hans chef för att utverka lite 
extra ledighet fick han alltid 
höra att en så begåvad affärs
man som Jeppson inte borde 
syssla med fotboll utan istäl
let ägna sig åt affärsverk
samhet.

Det var också vad Jeppson 
gjorde när han 32 år gammal 
slutade med fotbollen. Han 
hade då planer på att starta 
ett eget företag, men var 
något osäker. Då kontaktade 
han sin vän, rådgivare och 
tennispartner Marcus Wal
lenberg. När de en kväll träf
fades i Neapel och Jeppson 
frågade Wallenberg vad han 
tyckte om hans planer lär 
MW ha sagt; ”Du skall istäl
let börja vid ett stort företag 
och där skaffa Dig nödvän
dig erfarenhet”. Jeppson 
följde Wallenbergs råd och 
började som försäljare hos 
Atlas Copco i Italien. Han 
avancerade och har bland 
annat varit chef för Atlas 
Copco i Chile och Belgien, 
handelssekreterare i Bryssel 
och vd för Volvo BM i Ita
lien.

Efter det att Jeppson slu
tat med fotbollen var starka 
krafter igång för att få 
honom att göra come-back 
och kvalificera sig för VM i 
Stockholm 1958. Jeppson 
valde dock att tacka nej och 
istället satsa på sin nya yrkes
karriär.

På en söndag
I hela Jeppsons liv har det all
tid, som han själv uttrycker 
det, funnits en boll med i spe
let. Han var nämligen också 
vid sidan av fotbollen en 
mycket duktig tennisspelare 
och var rankad bland de 10 
bästa i Sverige. Han har varit 
skolungdomsmästare, semi
finalist i Kungens Kanna 
och han har slagit en så meri
terad spelare som Sven 
Davidsson. På den mer 
kuriösa meritlistan finns 

även tävlingsspel mot Gus
tav V. Många menar att Jepp
son skulle ha kunnat bli en 
större tennisspelare än fot
bollsspelare.

Men även om han som 
tennisspelare var bra på att 
slå bollarna över nät så var 
han ändå bättre att på fot
bollsplanen slå dom i nät. 
Givetvis var han en ovärder
lig tillgång för Djurgården, 
som han spelade upp i all
svenskan, där han vann skyt
teligan 1950/51 med 17 mål. 
Året innan hade han kom
mit tvåa trots att han då 
gjorde ett mål mer. Som en 
fotbollens Midas fick han 
det välförtjänta smeknam
net ”Hasse Guldfot”.

Under sin tid i Djurgården 
drog Jeppson mer publik än 
någon annan spelare. 
Säsongen 1949/50 hade 
Djurgården 236.000 åskå
dare på sina 11 hemmamatc
her och bara Jeppson drog 
säkert 5.000 extra åskådare 
till varje match. Han har spe
lat 12 landskamper, gjort 11 
mål, deltagit i VM och med 
framgång spelat proffsfot
boll i Italien. Såväl på som 
utanför idrottsbanan har 
framgången varit Jeppsons 
kännemärke. Vad han än 
sysslat med tycks dörren till 
framgång alltid ha stått 
öppen. Han verkar vara född 
med segerhuva. När vi frågar 
Jeppson själv om detta så 
säger han:

- Kanske är det som släk
ten säger att förklaringen lig
ger i att jag råkar vara född på 
en söndag.



Ett fotbollsår 
i moll

Nedflyttning till division I! 
Ja, årets resultat för A-laget 
är ingen munter läsning. 
Talang och hög ambition 
räckte inte långt när margina
lerna blev allt mindre och 
kampglada motståndare 
stretade emot.

Negativ trend...
Precis som inför ödesmatch
erna mot Degerfors har vi 
hela säsongen haft avgör
andet helt i egna händer. 
Men, bevisligen, ändå inte 
räckt till. Att vi ibland gjort 
dåliga matcher och förlorat, 
kanske vi får acceptera? Men 
att vi i matcher där vi haft 
klart övertag ändå ”slarvat” 
bort viktiga poäng, har i alla 
fall jag svårt att acceptera.
Vem minns inte hemma
matcherna mot Norrköping, 
Brage, GAIS och Häcken? 
Eller bortamötet mot Brage i 
kvalsvenskans slutskede? 
Matcher som varit direkt 
avgörande för placering i all

svenskan och kvalsvenskan. 
Att vi sedan inte räckte till i 
returmötet mot Degerfors 
blev, tyvärr bara en bekräf
telse på tidigare negativa 
trend dvs svag arbetsinsats, 
för få känner ansvar när det 
tar emot, missade målchan
ser i avgörande lägen, 
nyckelspelarna sviker alter
nativt räcker inte till samt att 
marginalerna ofta varit på 
minussidan.

Utropstecken...
Ser vi på säsongen som hel
het finns flera utropstecken. 
Kjell Frisk i målet, Leif Nils
son, som kanske gjort sin 
bästa säsong i DIF-tröjan, 
och namnen Mikael på den 
andra backplatsen. Andra att 
uppmärksamma är Robert 
Eriksson som tillsammans 
med ”lärlingarna” Fred Pers
son, Daniel Martinez samt 
Jesse Kindbom visat både 
kunnande och talang med 

stora utvecklingsmöjlighe
ter. Ett annat nyförvärv för 
säsongen, Ivica Cvitkusic, 
har gjort många bra matcher 
men tappade något i säsong
ens slutskede.
Bland nyckelspelarna har 
Jonas Granath, efter come
back i kvalsvenskan, Tho
mas Lundmark, som starkt 
växt in i kaptensrollen även 
om inte spelet höll hela dis
tansen ut tillsammans med 
Mikael Martinsson, målskyt
tebäst, varit de som bäst mot
svarat förväntningarna.
Micke, men även Ken Bur
vall och Jens Fjellström har 
alla tre mer att ge och får 
under nästa säsong bevisa 
att landslagsambitionerna 
fortfarande finns kvar.
Även om Kens säsong störts 
av både sjukdom och skador 
hade jag väntat mig mer av 
Ken under höstens spel. 
Jens, som redan placerats i 
laget på ”andra sidan ån”, 
rekommenderar jag att 
stanna kvar i Djurgår’n, om 
nu inte proffsplanerna för
verkligas. Ett år med DIF i 
Lan kommer att göra 
honom gott, både som spe
lare och människa. Ja, varför 
inte en revanschsugen Fjell
ström som offensiv och spel- 
stark yttermittfältare till 
vänster under kommande 
säsong.

Tag chansen...
Att ramla ur en serie är smärt
samt för alla inblandade, 

såväl spelare som ledare. Att 
gråta över spilld mjölk ger 
dock bara konkurrenterna 
onödigt försprång, nu gäller 
istället att kavla upp ärmarna 
och ge utlopp för den 
revanschlusta som spirar 
inom föreningen.
- TA CHANSEN ATT 
BYGGA UPP VERKSAM
HETEN FRÅN ”GRUN
DEN”. Sedan ackordet 1987, 
har inte mycket skett. Orga
nisatoriskt, administrativt 
och ekonomiskt har före
ningen inte utvecklats, sna
rare tvärtom. Sportsligt har 
ljusglimtarna funnits, men 
truppen har hela tiden tun
nats ur.
Rekryteringsarbetet behö
ver ses över, såväl internt 
som externt. Visst ska det sat
sas på teknikerna men 
någon måste också stå för 
stabiliteten och grovjobbet.

Lycka till!
Inför det tuffa och 
mödosamma arbetet 
med att ta laget tillbaka 
till allsvenskan redan 
nästa år vill jag här till 
min efterträdare Bosse 
P, hans medhjälpare, 
spelarna och övriga 
ledare i föreningen 
avsluta med ett enkelt 
Lycka till!

Thomas Lundin





Bo Petersson 
DIFs nye tränare: 
Tillbaka till allsvenskan -94
- Min målsättning är att sejouren i div 1 norra ska bli 
ettårig! Jag vet att kraven från supportrar och sponso
rer är stenhårda. Djurgårdens IF ska vara allsvenskt 
om ett år igen!
Nye djurgårdstränaren Bosse Petersson vet vad han 

talar om. För 12 år sedan 
fick han uppdraget av nu
varande UEFA-presiden
ten Lennart Johansson, 
som då basade för AIK, 
att ta upp solnalaget på 
ett år.
- Den gången lyckades 
det! Situationen är unge
fär densamma nu. Alla 
ska dock veta att Djur
gården blir ett jagat vil
lebråd i norrettan. Alla

konkurrenter vill slå oss. Därför gäller det att vara 
mentalt förberedd på en tuff serie, säger Bosse Peters
son.

Bo Petersson är inte någon 
nykomling i Djurgårdens IF 
Fotboll. Åtta år gammal 
debuterade han som fot
bollsspelare i Djurgårdens 
pojklag.
- Det var på Hjorthagens 
grusplan i Värta Cupen. Jag 
kommer ihåg matchen som 
om den vore igår.
Bollspelandet fanns i blodet. 
Bosses far är den välkände 
och legendariske djurgårdss
pelaren och SM-vinnaren 
Ingvar ”Mysing” Petersson. 
- Jag växte upp med spelare 
som Gösta ”Knivsta” Sand
berg, Hans ”Tjalle” Mildh 
m.fl. Det var en tuff miljö att 
som 17-åring komma med i 
dåtidens A-trupp i Djurgår
den. Tyvärr ansåg de dåvar
ande ledarna att jag inte plat
sade i laget, därför försvann 
jag 1966 till Älvsjö, som då 
tränades av Olle ”Lill-Lap
pen” Hellström.
- Det kändes otroligt tufft då 
Sigge Bergh och Gunnar 
Lundkvist förklarade för 
mig att jag inte platsade i all
svenskan och Djurgården. 
Den smärta som jag då 

kände tog det lång tid att 
komma över.
- Därför känns det desto skö
nare idag att få komma 
”hem” till Djurgården igen. 
Jag har alltid känt mig som 
Djurgårdare och hoppas på 
en fin tid i DIF, säger Bosse P, 
som varit med om att vinna 
alla serier i seriesystemet - 
dock inte allsvenskan.
- Den segern hoppas jag ska 
komma med Djurgården! 
För familjefridens skull är 
det bäst att inte farsgubben 
ensam får ståtera som 
svensk mästare, skrattar 
Bosse.

Helge Berglund
Efter knappa två säsonger i 
Älvsjö tog Bosse steget till 
Råsunda och div 2. Därifrån 
lockades han till nystartade 
Spårvägen Fotboll av den 
legendariske och dynamiske 
idrottsledaren Helge Berg
lund.
- Helge var på väg bort från 
Hockeyförbundet och sat
sade nu all sin tid på att 
bygga upp en egen idrottsfö

rening för SL-folket. Han var 
ju både borgarråd och 
SL-chef på den tiden.
-1970 då vi startade - jag var 
spelande tränare - låg vi i div 
8. Sex år senare då jag läm
nade klubben höll vi till i 
div 4.
Därefter hamnade Bosse 
som spelare i Vasalund 
innan han 30 år gammal 
debuterade som allsvensk 
fotbollsspelare i AIK.
- Jag hade Gunnar Nordahl 
som tränare då. Även han 
stod för samma typ av fotboll 
som ”Knivsta”, ”Tjalle” och 
”Lill-Lappen”. Jag trivdes 
mycket bra, trots att det 
kanske var lite sent att debu
tera i högsta serien så gam
mal.

Jämte
Så småningom drog famil
jen Petersson till Jämtland 
och Östersund där Bosse trä
nade ortens fotbollsherrar 
under en säsong innan han 
lockades tillbaka till AIK 
som tränare under nye 
managern Jens ”Lill-Lotta” 
Lindblom till säsongen 1979. 
- AIK hölls som guldfavori
ter då. Därför var det en otro
lig chock för spelare, ledare, 
styrelse och sponsorer när 
dessa förväntningar inte 
införlivades. Då Jens fick gå 
mitt under säsongen, bad 
styrelsen mig att ta över 
säsongen ut.
- Och när vi åkte ur serien på 
hösten kändes det rätt att ta 
sig an det ansvar som Len
nart Johansson och de 
övriga i AIK-ledningen då 
visade mig. Visserligen var 
året 1980 i tvåan tufft, men vi 
lyckades samla ihop oss så 
pass att vi vann serien och 
återtog vår allsvenska plats, 
säger Bosse.

Tufft i Vasalund
Efter en ny sejour i Öster
sund, men nu som manager, 
var Bosse och hans familj till
baka i Solna och Vasalund 
1983-84. Därefter tränade 
han Spårvägen 1985-87 
innan han återigen tog sig an 
Vasalund 1988.
- 1989 hade vi vunnit serien 
och var klara för allsvenskan 
när 90 minuter hade spelats. 
Men av en outgrundlig 
anledning lyckades Ham
marby besegra Karlstad på 
övertid med exakt så många 
mål som behövdes för att de 

skulle snuva oss på den all
svenska platsen 1990.
- Då kändes det oerhört bit
tert, konstaterar Bosse P, 
som då kamperade ihop 
med Bosse P, som då kampe
rade ihop med Bosse G T 
Peterson - mångårig ordför
ande i Vasalund, numera i 
samma position i Djurgår
dens IF Fotboll.
Bosse Petersson försvann 
under ett år till norska 
Tromsö innan han inför 
årets säsong återvände till 
Stockholm för att ta sig an 
den Duka-butik han köpt i 
Kista. Men fotbollen kunde 
han inte släppa helt. I somras 
tog han över ansvaret för 
Spårvägen och numera är 
han chefstränare för Djur
gårdens IF.

Ladda om batterierna
- Nu gäller det att ladda om 
batterierna och inte gräma 
sig över förlusten i år. Jag vet 
att Djurgården har ett till
räckligt bra lag för att kunna 
vara med och slåss om 
segern i div 1.
- Men då gäller det att alla 
sluter upp kring laget. Att 
alla som kallar sig för Djur
gårdare, men som kanske 
varit lite ljumma i sitt eng
agemang för klubben, ställer 
upp och ger allt för att sejou
ren i ettan ska bli ettårig.
- Vidare gäller det att men
talt förbereda sig på att 
vägen till seriesegern är lång 
och mödosam, men att det 
går med hjälp av hårt arbete 
och en intensiv vilja där alla 
är beredda att ge allt för 
varandra och klubben, säger 
Bosse.

Bajen och spåret
Vilka tor Du blir Djurgårdens 
svåraste motståndare?
- Hammarby var ytterst nära 
i år och visade under höstsä
songen att de kan spela en 
bra och vinnande fotboll.
- Vidare tror jag att Spårvä
gen är ett lag som kommer 
att finnas med i den absoluta 
toppen. Vidare vill jag varna 
för Luleå och Brommapoj
karna, slutar Djurgårdens 
nye fotbollstränare, Bosse 
Petersson.
Blåranden hälsar Bosse väl
kommen till Djurgårdens 
IF och önskar honom lycka 
till i hans arbete med att 
återge Djurgårdens fotbolls
lag dess allsvenska stolthet.



En rapport
från ett framgångsrikt 
juniorlag

Så här i november kan det 
vara dags att summera årets 
resultat för vårt juniorlag.
Vi lägger stor vikt vid att låta 
spelarna spela matcher mot 
internationellt motstånd.
Detta därför att dessa mot
ståndare spelar en lite tuffare 
fotboll och annorlunda spel. 
På så sätt utvecklas våra 
killar ytterligare.
Detta år var vi i Österrike 
och Holland.

Holland
Där spelades en mycket stor 
juniorturnering i juni. Del
tagande var 19-åringar från 
Europa och klassen på lagen 
var mycket hög. Efter en trev
lig bussresa ställdes våra 
17-18-åringar på benen mot 
sydeuropeer. Många av 
matcherna var mycket tuffa 
men välspelade.
Vi lyckades komma tvåa i 
gruppen och fick därför 
spela match om 3:e pris mot 
skotska St Patrick som slogs 
tillbaka med 1-0.
Trots en tredje placering gick 
vi igenom turneringen med 
4 vinster, 2 oavgjorda, ingen 
förlust samt inget insläppt 
mål.
På den stora prisutdel
ningen korades;

Årets Runner Up - Djur
gårdens IF
Bäste Målvakt - Mimon 
Taijou, Djurgårdens IF 
Bäste Utespelare - Monir 
Bazgra, Djurgårdens IF

Snacka om jackpot!

Österrike

Strax utanför Linz spelades 
Upper Austria Cup i slutet av 
juli. Tyvärr var kvaliten på 
gruppspelslagen ej lika bra 
som i Holland, utan gruppen 
vann vi för lätt mot lag från 
Europa och USA.

Trötta juniorer efter vinst mot Ambassadors Blue från USA. Foto: Bosse Karlsson.

Glada Djurgårdare tar emot segerpokalen. Foto: Bosse Karlsson.

I slutspelet blev det betydligt 
tuffare och vi lyckades att ta 
oss till final mot de österri
kiska mästarna från FC 
Stahl Linz. En spännande 
final som vi vann med 4-2. 
På hemmaplan har vi som 
vanligt deltagit i juniorall
svenskan, Radio Stockholm 

cup och den årliga inomhus
turneringen Mariedal cup.

Juniorallsvenskan
Efter 18 spelade omgångar 
stod våra grabbar högst i 
tabellen. Detta trots att vi 
inte toppat upp laget.
5-7 spelare har ju deltagit



Med tanke på A-lagets tragiska degradering 
är det tur att dessa duktiga spelare 
finns i föreningen. För utan tvivel är det så 
att det blir många av dem som kommer att vara med 
och föra DIF tillbaka till allsvenskan.

kontinuerligt i vårt reservlag 
och därför stått över i junior
allsvenskan.
Reservlaget vann för övrigt 
också sin serie.

SM-slutspelet
Många av oss trodde att vi i 
år skulle ta hem SM-buck

Segerfotografi efter segern mot FC Stahl Linz. Foto: ”Bagarn”

lan för juniorer.
Kanske trodde killarna det 
också. För efter en övertyg
ande seger mot Brynäs i 
åttondelsfinalen blev det res
pass mot Oddevold i kvarten. 
En mycket blek insats av kil
larna, som luktade under
skattning.

Radio Stockholm cup

Denna turnering är syno
nym med distriktsmäster
skapen för juniorlag.
När turneringen var färdigs
pelad hade vi lyckats bärga 
hem segern efter 3-1 mot 
Brommapojkarna i finalen.

Mariedal cup
Denna inomhusturnering 
som inte mindre än 350 
juniorlag från Norden deltar 
i vann vi 1991.
Som ni förstår behövs 
förutom skicklighet ett stort 
mått av tur för att klara den 
prestationen.
Denna gång hade vi inte 
turen med oss, utan fick se 
oss besegrade av Alingsås i 
kvartsfinalen med 1-0. För 
övrigt i deras enda anfall.
Vinsten blev fritt deltagande 
i nästa års turnering.
Trots allt är det starkt att vi 
gick så här långt i turne
ringen två år på raken.

Summering
Trots att laget inte blev 
Svenska mästare som målet 
var, får man betrakta 
säsongen som lyckad.
Vi har genom segern i juni
orallsvenskan, Allsvenska 
reservlagsserien bevisat att 
vi är Stockholms särklassigt 
bästa lag.
Med tanke på A-lagets tra
giska degradering är det tur 
att dessa duktiga spelare 
finns i föreningen.
För utan tvivel är det så att 
det blir många av dem som 
kommer att vara med och 
föra DIF tillbaka till all
svenskan.
De som inte får plats i 
A-truppen kommer att 
glädja andra föreningar i 
Stockholm och kommer 
säkert minnas sin tid i 
Djurgårdens IF med glädje.

Christer Sandström

I väntan på final i Österrike. Foto: ”Bagarn”



Lejonet 
från 
Postgirot
Alla tiders störste djurgår
dare? Ett lejon från Postgirot 
får alla röster för det epitetet. 
Lejonet (härvid avses för
stås stjärnbilden eftersom 
personen kroppsligt sett 
knappast kan anses ha lejo
nets former, däremot dess 
mod) kom från division VI 
och klubben Knivsta IK. 
Gösta Sandberg var namnet 
på ynglingen som upptäck
tes under några korpfotboll
matcher av Djurgårdens 
B-lagsledare Tore Jansson, 
välsignad vare den synske 
mannen i all framtid. Kniv
sta Sandberg debuterade i 
A-laget 1951, blott 19 år gam
mal i Svenska cupen och fick 
faktiskt vara med om trium
fen mot proffslandslaget 
med 3-1 och höstsegern mot 
Malmö med 6-2.
Gösta Knivsta Sandberg är 
alla tiders störste djurgår
dare. Inte bara för hans stora 
bedrifter på idrottens vädjo
banor. Den fyrkantige keru
ben har fyra SM i fotboll, 
52 landskamper, OS-brons 
1952, sex SM-titlar i ishoc
key, fem säsonger i bandyns 
allsvenska, tränarskap, lagle
darskap. Men, som sagt, det 
är inte bara bedrifterna det 
gäller. Det här är en positiv 
kille, som aldrig ger upp, ald
rig gnäller, står pall i alla 
väder och är - Mr Djurgår
den.
En gång när jag spelade i 
Norra Latins skollag kunde 
man i Svenska Dagbladet 
läsa dagen efter: ”Den lille 
bastante vänsterinnern, 
påminde för övrigt inte så 
litet om ’Knivsta’ Sandberg i 
kroppsbyggnad.” Herregud, 
vad stolt man blev och alla 
staketspjälkor i plugget fick 
hålla truten.
Nya Djurgården höll sig lätt 
kvar i allsvenskan efter 
comebacken 1949/50 fast 
det är så här i efterskott omöj

ligt att begripa när killarna 
lirade sina hemmamatcher. 
Mellan åren 1948 och -50 spe
lade DIF 29 matcher i fyra 
världsdelar, vann 25 och för
lorade bara två: mot turkiska 
Besiktas, 1-3, och engelska 
Liverpool, 2-3. Bakom alla 
fina turnéer som var obegrip
ligt jobbiga i propellerflygets 
tid stod Wolf Lyberg, klub
bens störste fixare genom 
tiderna. Ett känt och aktat 
namn välden över, inte 
minst bland olympiska kory
féer, så stora att vi konsu
menter måste stå upp i givakt 
när vi ser deras bild i blaskan.

Två herrar 
som hatar 
känslopjunk 
8-6-7-3-6 låter som en
V5-rad, men är DIF:s place
ringar åren efter återkom
sten till allsvenskan, och 
sedan hände det 1954/55!
Djurgården hade gjort sig av 
med den piprökande träna-

Från
flydda 

tider...
ren Mr Dai Astley och trim
mat in en fullkomligt osan
nolik kombination, en duo.

Tränare var Frank Soo, en 
korsning av en engelska och 
en Hongkongkines. Lagle
dare var Anders Bernmar, 
född Andersson i Nödinge, 
och tidigare halvbrutal 
A-lagsspelare i DIF. Dessa 
båda herrar hatade varje 
form av känslopjunk. Deras 
största njutning var sanno
likt en barfotapromenad på 
glödande kol efter en avriv
ning i isvaken och en väl 
använd natt med tagelskjor

tan på. De skapade det split
ter nya begreppet Järnkami
nerna. Parentetiskt kan jag 
bara nämna att en ovanligt 
naiv gympalärare i min skola 
lånade in de här båda domp
törerna för att göra oss bättre 
i fotboll. Efter första trä
ningen orkade ingen gå till 
plugget på tre dar och Norr
köping behövde inte an
stränga sig för att slå ut oss i 
Kronprinsens.
Alltnog lärde Soo/Bernmar 
sina killar att fysisk styrka 
och kroppslig hårdhet var 
nödvändiga ingredienser för 
att palla spela fotboll i 90 
minuter. Med framgång. De 
gjorde DIF till ett lag som 
inte kunde besegras.
Sexton matcher i rad utan 
nederlag fick vi uppleva. 
Från 30 maj 1954, då Malmö 
besegrades med 4-1 till den 8 
maj 1955, då Hälsingborg 
dök upp på Råsunda och för
virrade begreppen för serie- 
ledarna. Det blev för övrigt 
vänsterbacken Mysing Pet
terssons sista match i Djur
gården. HIF vann nämligen 
med 6-0 och Frank Soo som 
inte led av något känslo
pjunk ansåg att felet var 
Mysings. (Anders Bernmar 
skulle säkert delat Soos åsikt 
om han varit kvar i DIF. Men 
han hade vid den här tiden 
slagit ner sina bopålar i Göte
borg.)
Djurgårdens säkra guld bör
jade bli osäkert. Urdjurgår
daren Arne Larson flyttade 
till Holmsund efter hösten 
(12 matcher) och ersattes av 
Tisteln från Rosenön, Rune 
Othberg. Hans Tjalle Mild 

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



gick sönder och lika illa gick 
det för skytteligans ledare 
Jompa Eriksson, som stan
nade på 19 mål, slagen av 
Kurre Hamrin från AIK 
med fyra mål. 19 mål förre
sten! Det behövdes på 
80-talet ett helt lag, en hel 
säsong för det.
Men saken ordnade sig och 
Farsan Sandberg, Sigge 
Bergh, Kalle Liliequist, Gun
nar Lundqvist och andra 
ledare kunde gotta sig åt gul
det. Bra grabbar ska bra 
ledare ha, förresten. I näst 
sista omgången blev guldet 
klart. Bland alla sargade och 
bandagerade kollin som 
befolkade Stadion hittade 
man en fräsch och oskadad 
örebrostudent vid namn Bo 
Finnhammar som klev in 
och gjorde båda målen mot 
GAIS. Naturligtvis höll vår 
keeper Arne Arvidsson nol
lan. Han släppte bara in 27 
mål på hela säsongen.
Det var ett bra Djurgår’n. 
Arvid längst bak hade 
Mysing, Åke Olsson, Rune 
Othberg, Cacka Andersson 
och Sigge Parling framför sig 
och längst fram i en ortodox 
femmannakedja fanns 
snabbe Sump-Hugo, Bernt 
Andersson och kanonen 
Knivsta som yttrar, Jompa 
som slängig spjutspets och

Djurgården började 1953 på allvar hota fotbollsdominanterna Hälsingborg, 
Malmö och Norrköping, vilket skildras av Åke Skiöld.

Birre Eklund och Hasse Tvil
ling som inrar.
Lagkaptenen var Karl-Erik 
Cacka Andersson, som fick 
hämta guldpokalen. Han var 
en av de sex guldmedaljörer 
som skulle vara borta nästa 
gång det begav sig. För 
övrigt är Cacka en av de käm
par som gjort otroligt myc
ket för DIF utan att göra 
något större väsen av sig och 
utan att vara publicitets
mässigt ”intressant”. Men 
huvudsaken är väl att alla blå
ränder vet vad Cacka har 
gjort.

96000 
DIF-ögon 
får en glimt 
av helvetet
Det som hände hösten 1959 
var ju egentligen ganska löj
ligt, men raffinerat sett ur 
spänningssynpunkt. Djur
gården hade en fin årgång 
och förlorade blott en enda 
match på hela spelåret. Vid 
tre poängs ledning före Blå- 
vitt skulle de våra åka upp till 
Sandviken och sätta in 
dödsstöten. Naturligtvis fick 
vi stryk med 2-1 och så små

ningom visade serietabellen 
upp en rysare inför sista 
omgången. DIF ledde med 
31 poäng, IFK Göteborg har 
30 och Norrköping 29.
Och final mellan DIF och 
IFK Göteborg på Råsunda. 
På våren hade de våra slagit 
blåvitt borta med 2-0, en av 
få vårsegrar i en period av 
poängslukande remier.
Inför 48 894 betalande åskå
dare sprang våra blivande 
hjältar ut på planen, ett lag 
som sannolikt är vårt bästa 
någonsin. Landslagsmålvak
ten Arvidsson sista utpost. 
Stig Gustafsson, Hasse Mild 
och Lasse Broström som för
svarsmur. Lill-Lappen Hell
ström och Sigge Sluring Par
ling ytterhalvor av interna
tionell klass. Sigge för övrigt 
redan VM-silver-medaljör 
och hyllad av konungen med 
medalj året innan. Tumba 
och Knivsta spelade yttrar 
utanför innertrion Hasse 
Karlsson, Jompa Eriksson 
och Birre Eklund. Vilket 
gäng! Det var Birre, den pass
ningssäkre innern från 
Spånga, landslagsman den 
gången Djurgården hade 
nästan hela landslaget mot 
Finland, som sköt 1-0 på 
straff sedan han själv blivit 
fälld. Norrköping drog på 
mot Malmö, ledde med 4-0, 
så om det blev förlust skulle 
vi bara sluta som trea. Det 
såg kärvt ut. Blåvitt kvitte
rade och när domaren drog 
in luft i lungorna rann göte
borgslegenden Bebben 
Johansson igenom och kom 
ensam mot Arvidsson.
96000 djurgårdsögon hann 
se det innersta av det glöd
heta helvetet innan Bebben 
hade vänligheten att sparka 
mer i gräset än på bollen. 
Det blev guld igen trots en 
jobbig säsong. Målskyttet 
var klent, tränaren Lajos 
Szenrödi fick kicken under 
pågående säsong, Tumba var 
en källa till ständig oro 
genom alla sina oregel
bundna aktiviteter. Men han 
var bra också i fotboll. 1956 
fick han chansen som lands
lagscenter mot Norge. Det 

blev stryk med 3-1 i Oslo och 
Tumba gavs inte en lugn 
stund av den norske valfång
aren Torbjörn Svendsen. 
Tumba döptes till Norgehjäl
pen, men gavs av UK aldrig 
mer någon chans att hjälpa 
andra nationer.
Allra jobbigast säsongen -59 
var att värvningarna slog 
slint. Tre värmländska mus
ketörer bodde på hotell Kril
lan och gjorde i stort sett 
inget mer. Jan och Leif 
Aronsson och ishockeyfan
tomen Nisse Nilsson blev 
inga förstärkningar.
Eftersom Djurgården innan 
sitt andra 50-talsguld radat 
upp två tredjeplatser så för
modades -59 års guld leda till 
-60 års guld, och så vidare... 
Men vad som hände är så 
ruskigt att jag gläder mig åt 
att kunna lämna över den 
historien till 60-tals-skild- 
rare Engstrand.

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



Här kommer en rapport be
träffande läget kring byggna
tionen vid vår träningsan
läggning på Kaknäs.
Låt oss först börja med ett 
JÄTTE-STORT TACK till 
alla er som bidragit med 
pengar till ”Grundbulten”. 
Dessa pengar, som i dagslä
get uppgår till 170.000 kronor, 
blev just den grundbult som 
behövdes för att bygget 
skulle komma igång.
Som vi tidigare berättat fick 
vi moduler från Södertälje 
Hamn vilka utgjort grund
stommen till huset. Peng
arna vi samlat räckte ganska 
precis till för att kunna gjuta 
grund och resa stommen.
Som tur var trodde under
tecknad i sin enfald att det 
här med att bygga hus var 
just så enkelt som att bara 
bygga ett hus. Hade jag anat 
allt det arbete som måste till 
för att fixa vatten, avlopp, el 
och teleanslutningar hade 
projektet aldrig blivit av.

Men ”nu våras det” för Kak
näs. I dagsläget (mitten av 
november) är problemet 
med vatten och avlopp ett 
minne blott. Ström finns i 
huset och tele-ledningarna 
dragna. Återstår arbetet 
inomhus och det kommer 
att ordna sig under vintems 
lopp.
De som varit med och byggt 
är ett gäng av Djurgårdare 
som svarat på vår vädjan om 
hjälp.
Dessutom har Blue Saints 
ställt upp på ett berömvärt 
sätt.
I dag törs vi därför garantera 
att huset kommer att stå 
klart för invigning någon 
gång när vårsolen åter tittar 
fram. Men har du redan nu 
dina vägar utåt Djurgården 
så ta en sväng förbi Kaknäs 
och se vilket jättefint jobb vi 
alla gjort tillsammans!
Än en gång,TUSEN TACK!

Mats Jansson

TACK alla 
företag som hjälpt 
oss i bygget.
Kenneth Andersson Bygg AB 
Sjöfartsklubben Kaknäs 
VBB VIAK 
LK Konsult 
Abeta AB
Bo Sobeus 
Rörbussen 
Ekesiiö AB 
Faringe Såg 
Eurotak 
BM Plåt och Smide 
Jens Andreasen 
NV Transport 
SIAB 
Skanska 
FM Mattsson 
Olle Lindberg 
Blue Saints 
Kronspisen 
Härténs glas 
Lidingö Brandkår 
Stockholm Fritid 
JB Alarm
Tommy Bramsgård 
Perakustik
Ragnsells
Ido Badrum AB
Bergström o Nilsson AB 
Idékonsult AB
Stockholms Containerservice

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 70 för aktuell information 
från DIF- Stockholms stolthet!

Samtalet kostar bara 4:55/minut.

Rapport från ett bygge



VEM ÄR OEN MYSTISKE

MR X
Trots att vår vän i allra högsta grad sam
mankopplas med våra klassiska järnka
miner var benet för vekt när en före 
detta förbundskapten sparkade av det 
på Råsunda i mitten av femtiotalet.
Totalt spelade Mr X 158 allsvenska mat
cher för Djurgården med fem mål som 
resultat innan packsäcken togs med sju 
mil norrut. Trots det är det ingen tvekan 
om att det inom honom finns ett stort 
DIF-hjärta.
Det har insatser vid sidan av planen vitt
nat om. Många av dagens ishockeyhjäl
tar är faktiskt fostrade av honom.
Visst är han känd som en järnkamin 
som kunde köra över vilken motstån
dare som helst med ärliga men sten
hårda tag. Men trots det är det så att 
bollsinnet är det som gör att man blir 
riktigt stor.
För vår vän är en av de 2 som är ”Stor 
grabb” i 2 idrotter.
Numera är han en framgångsrik korp
spelare i den framlidne Torsten Aden
bys lag ”Nollorna”, där aktiva spelare 
idag ännu har uppenbara problem att 
passera den stabile mittbacken.

Vi vill ha ditt svar senast den 30 jan. 
1993. Helst på ett vykort. Sänd svaret till 
Pierre Rolén, DIF Fotboll, Box 26062, 
10041 STOCKHOLM. 5 pristagare 
får var sin DIF-halsduk.
Häng med!

PRISTAGARE från Blåranden 3 -92.
Mr X Rätt svar: Harry Svensson. l:a pris: Björn Stålfors, 
Heby. 2:a pris Tuija Johansson, Eskilstuna.
KRYPTO l:a pris: Bertil Folkesson, Varberg. 2:a pris: 
Eivor Kindbom, Johanneshov. Övriga pristagare: Sten 
Schönbeck, Älmhult. Anita Gustavsson, Linköping. 
Göran Sundius, Ulricehamn.





Visa ditt 
blårandiga 
hjärta

Värva 
en medlem!

Sänd in kupongen till: 
Djurgårdens IF Fotboll 
Box 26062 
10041 Stockholm

Se till att en kompis med hjärtat på rätta stället blir 
medlem i Stockholms Stolthet. Förutom att det blir ett 
värdefullt stöd för Stockholms blivande bästa lag får din 
kompis många fördelar som medlemmar.
Som tack för hjälpen bjuder vi dej och din kompis på 
entrén till premiärmatchen på Stadion i vår. Sätt igång 
och värva och du hjälper DIF tillbaka till Allsvenskan!

Sänd in kupongen eller betala direkt på postgiro 54921-2. (Men glöm då inte att 
meddela värvarens namn och adress.

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



Djurgårdens IF spelprogram 1993
26/4 DIF - Sirius Stadion 19.00
2/5 Gefle - DIF

10/5 DIF - Umeå FC Stadion 19.00
16/5 Spånga - DIF
23/5 DIF - Ope Stadion 18.00
26/5 Hammarby - DIF Söderstadion 19.00

1/6 Vasalund - DIF Skytteholm 19.00
6/6 DIF - IFK Sundsvall Stadion 18.00
9/6 Spårvägen - DIF Kärrtorps IP 19.00

13/6 DIF - GIF Sundsvall Stadion 18.00
16/6 Assyriska - DIF
21/6 DIF-BP Stadion 19.00
18/7 Luleå - DIF
1/8 DIF - Luleå Stadion 18.00
9/8 DIF - Assyriska Stadion 19.00

12/8 IF Brommapojkarna - DIF Grimsta 19.00
19/8 DIF - Spårvägen Stadion 19.00
22/8 GIF Sundsvall - DIF
29/8 Ope - DIF

7/9 DIF - Hammarby Stadion 19.00
14/9 IFK Sundsvall - DIF
21/9 DIF - Vasalund Stadion 19.00
27/9 Sirius - DIF
4/10 DIF - Gefle Stadion 19.00

10/10 Umeå - DIF
17/10 DIF - Spånga Stadion 15.00

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.









Tobias Stiftelsen

Den 30 december 1991 avled Tobias, - en av Djurgårn’s ungdomsspelare, 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!

åldersgrupp igenom vilka 
regler som gäller. I år hade vi 
också en ordentlig brandin
formation och grupperna 
genomförde under veckan 
brandövningar.
Varje dag spelades det matc
her i Mini OS där lagen 
bestod av spelare från alla 
åldersgrupper utom -79:orna 
då dessa ansågs lite för stora. 
Killarna gick verkligen in för 
varje match med liv och lust 
och det var härligt att se hur 
våra 12-åringar tog hand om 
de yngre grabbarna i lagen 
och verkligen lät dem vara 
med i spelet.
Självklart tränades det också 

fotboll under veckan. Vi 
utnyttjade då dels planerna 
som finns på området, men 
också grusplanen på Solsta. 
Vi hade också via kontakter 
med Väddö IF fått tider varje 
dag på deras hemmaplan 
Vikingalunden i Älmsta. 
Dessa utnyttjades främst av 
de äldre åldersgrupperna. 
Planerna kring Granö gård 
håller ingen högre klass, 
men de är helt okej att träna 
på för de yngre lagen. Även 
de äldre lagen hade en hel 
del träningar här och det gick 
alldeles utmärkt även för 
-79:grabbama.
Målsättningen med Barnens

Barnens Ö 
läger -92
Barnens Ö - nog är det 
många Djurgårdare som blir 
lite nostalgiska och minns 
den tid då man som ung spe
lare fick möjlighet att till
bringa en vecka på Granö, 
Granbo, Strandhem och alla 
de andra gårdarna. Säkert är 
det också många som drar 
sig till minnes hur kul det var 
att träffa andra lag och 
åldersgrupper utöver ”det 
egna” laget, efter ett långt 
sommarlov.
Självklart ordnade vi också i 
år Barnens Ö läger för våra 
ungdomar. Måndagen den 
10 augusti åkte spelare och 
ledare iväg från Hjortis efter 
sedvanlig avskedsceremoni 
med föräldrar.
Yngst i år var våra -84:pojkar 
och äldst -79:grabbama.
Vid ankomsten till Granö, 
vankades det pannkakor, 
något som alltid är uppskat
tat bland våra spelare.
Efter lunch gick varje Finallagen i Mini-OS.



Ö lägret är i första hand att 
skapa gemenskap mellan de 
olika lagen och åldersgrup
perna, att lägga grunden till 
den berömda ”DIF-andan”. 
De träningar lagen har är 
fullt tillräckliga för att vi ska 
kunna säga att man kommer 
förberedd inför höstens 
seriespel i S:t Erikscupen. 
En annan mycket viktig del i 
verksamheten är att ledarna 
och tränarna under veckan 
för en gång skull har tid att 
sitta ned tillsammans och 
umgås, utbyta erfarenheter 
och lära känna varandra 
ordentligt. Vi som var med 
håller nog samtliga med om 

att stämningen mellan 
ledarna var på topp under 
hela veckan och vi hade verk
ligen roligt tillsammans.
Förutom barnen, så är nog 
kökspersonalen den absolut 
viktigaste resursen på ett 
läger som detta. Det är garan
terat de som har det jobbi
gast under veckan, för det är 
ett verkligt slitgöra att se till 
att alla är mätta, nöjda och 
belåtna tre gånger om dagen 
under sex dagar.
All mat lagar tjejerna själva i 
köket, ibland med benäget 
bistånd av matintresserade 
ungdomsledare, vilket bor
gar för gott käk.

”Mattanterna” i grönsgräset.

En sak som hör alla läger till 
är ett visst mått av bus, så ock 
på årets Barnens Ö läger, och 
jag tror säkert att Gunilla 
och Jessica såhär i efterhand 
tycker att de paddor och gro
dor som helt plötsligt dök 
upp i rummen var ganska 
oförargliga. Jag hoppas 
också att 80-grabbarna inte 
har mardrömmar efter Yng
ves nattliga eskapader och 
spökerier.
När lördagen kom var det 
dags att lämna Granö och 
Granbo för detta året, och 
även om det säkert var 
många som tyckte det var kul 
att träffa mamma och pappa 
igen, så tror jag en del kände 
lite vemod och saknad efter 
en härlig vecka. Men hav 
tröst - vi kommer tillbaka 
nästa år!

Sommar- 
proffs 1992
Under en vecka i slutet av 
juli, genomförde vi 1992 års 
Sommarproffsverksamhet. 
Liksom tidigare år var verk
samheten förlagd till Bosöns 
idrottsinstitut på Lidingö. 
Denna anläggning är i alla 

avseenden perfekt, då det 
utanför fotbollstid även 
finns möjligheter till alle
handa andra idrottsaktivite
ter. Till i år hade Bosöns per
sonal dessutom lagt ner ett 
avsevärt arbete på att få fot
bollsplanerna i gott skick, 
varför förutsättningarna för 
ett bra läger var ytterst gynn
samma redan från start.

Vad är sommarproffs?
Eftersom kostnaderna för 
färdiga allsvenska spelare är 
oerhört höga, har det blivit 
allt viktigare att få unga 
talanger att söka sig till före
ningen.
Därför bjuder vi in spelare 
från olika klubbar i Stock
holm, vilka får träna med oss 
under en vecka. Tanken är 
att spelarna under veckan 
ska få en inblick i hur trä
ningen inom Djurgårdens 
IF bedrivs, samt vilka krav vi 
som förening ställer på våra 
unga spelare.
Vi sticker inte under stol 
med att vår målsättning på 
sikt är att dessa spelare ska 
söka sig till föreningen. 
Detta gäller naturligtvis 
endast de spelare vi bedö
mer som tillräckligt bra.
Vår förhoppning och mål
sättning är att vi under vec 



kan visar upp en fotbolls- 
verksamhet som är så lock
ande och attraktiv att, den 
dagen spelarna väljer att 
lämna moderklubben, Djur
gårdens IF är det enda och 
självklara klubbvalet.

Årets läger
Måndagen den 26 juli samla
des nitton förväntansfulla 
spelare i caféterian på Bosön 
för introduktion av årets 
läger.
Av dessa nitton kom åtta 
från Djurgårdens 77:or och 
78:or, de övriga elva från 
olika stockholmsklubbar.
På eftermiddagen genomför
des det första träningspasset 
under ledning av vår junior
tränare Sören ”Snuffe” 
Åkeby, som hade huvudan
svar för lägret, samt Mats 
Ronnerstam, en av våra ung
domstränare.
Tonvikten i träningen lades 
under hela veckan på teknik 
och grundförutsättningarna 
i anfallspel och redan under 
det första passet kunde det 
konstateras att årets upplaga 
av Sommarproffsen tekniskt 
sett höll en mycket hög klass. 
Tyvärr var inte vädrets mak
ter på sitt allra bästa humör 
under tisdagen, varför de 
båda tisdagsträningarna och 
onsdagspasset genomfördes 
inomhus i Bosöns stora 
idrottshall. Planerna full
ständigt dränktes av vatten 
och vid dessa tillfällen var vi 
ytterst tacksamma att vi även 
detta år valde Bosön som för
läggning.
På onsdagskvällen spelades 
den första av två matcher, 
båda mot Djurgårdens 77:or. 
Eftersom dessa killar tillhör 
de bättre lagen i sin ålders
klass i Stockholm, var det 
nog många som trodde att 
”proffsen” skulle få det svårt, 
då man överlag var ett år 
yngre än sina motståndare. 
Dock visade det sig att våra 
gäster höll spelet väl uppe 
och till och med förde spelet 
under början av matchen. 
Sålunda tog man också led
ningen med 1-0 under denna 
period, ett resultat som stod

Var med 
och stötta 
du också!

sig matchen ut.
I den andra matchen, på fre
dagen, fick DIF-pojkarna 
lite revansch genom att i alla 
fall spela oavgjort, 3-3.
Eftersom OS pågick under 
veckan, var TV-tittande en 
ganska stor fritidssysselsätt
ning, liksom det sedvanliga 
kortspelet Gurka under led
ning av Lennart Johnsson, 
som bodde med grabbarna 
under veckan.
En förmiddag gästades vi av 
pojklandslagets förbunds

Sommarproffsen 1992.

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
Kerna Resor
Uffe Mattsson
Pricks Bageri
Eurotak
ICA Vallentuna
Samuelssons Inredningar
Graviti Thermo Frost 
Wica Butikskyla AB

kapten, Lasse Lagerbäck, 
som berättade hur landslags- 
verksamheten är upplagd. 
Han gav också sin syn på vad 
man som ung talang ska 
tänka på för att ge sig själv så 
stor chans som möjligt att 
utvecklas till ”färdig” fot
bollsspelare.
Avslutningsvis vill jag gärna 
passa på att ge beröm till kil
larna när det gäller koncent
ration, disciplin och vilja att 
lära sig spela fotboll.
Det kan för många tyckas

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

självklart att det ska vara på 
detta viset, men vi ska då 
komma ihåg att dessa grab
bar endast är 14-15 år, och i 
slutet av en träningsvecka 
kan det vara svårt att vara på 
topp både fysiskt och psy
kiskt. Detta klarade dock kil
lama med råge. Till sist ett 
stort tack till ”Snuffe”, Mats 
och Lennart för en väl 
genomförd vecka.

Lasse Stark 
Ungdomskonsulent



... och ett stort 
tack för alla 
fotbollar till 
Djurgårdens lF:s 
ungdomar!
A-Lapp AB Bygger 
Allmän Elinstallation AB 
Advokatfirman Ingeborn AB 
Billbergs Bokhandel AB 
Apoteken i centrala 

innerstaden och på Lidingö 
Axel Johnson Ore& Metals 
Barbros Hund & Katt Shop 
Binus Invest AB 
Bohus
Bo Jacobson Revisionsbyrå AB 
Bo Lönner AB 
Bouvier Information 
Brandbergens Elektriska AB 
Brunossons Motor AB 
Bröderna Skogs

Ventilations AB 
Bygghandlarna 
Calle&Co Frisörerna 
Captain Systems AB 
Carisso AB 
Charlie’s Budbilar AB 
City Mat & Service AB 
Data Utbildarna Konsult AB 
Digitalservice AB 
DM Strategi AB 
Dynamit Film AB 
Ekmans Svets &

Försäljnings AB 
Emp Agentur AB 
Eric Kämpes Guldsmedja 
Falcon 
Finanspartner AB 
Fritzell Carlsen

Arkitektkontor AB 
Frälsningsarmén 
Galleri Inger Beckman 
G A Rydells Bokbinderi AB 
GEAB teleshop 
Gedda & Ekdahl Advokatbyrå 
George Hensher AB 
Go West AB 
Granada Computer Services 
Gränsens Fiskaffär 
Haga Tryckeri AB 
Handelsbanken 
Tandläkare Hans Berge 
Hedler&Hedler AB 
H:Son Måleri 
Ica-Flamman 
Ica-Varvet 
Inductus 
Jarla Sport 
J E Olsson & Söner

Grönsakshandel AB

Jordec AB
JWN Fastighetsutveckling AB 
Kajs Barnkläder
Kreab
Köksluckor Hem & Kök AB 
Langenskiöld &Co AB 
M et C Konsulter AB 
Madeleines

Tobak & Pappershandel 
Maritime Video och Jour Livs 
Marjas Kliniken AB 
MDM Konsulter AB 
Medborgarskolan 
Modo 
Mosebacke

Dentallaboratorium AB 
Mästarnas Krog 
Olof Brodin Chartering AB 
Panasonic Svenska AB 
Paratum Redovisning AB 
Producera 
Promark Marknadsföring AB 
Redaktörsförlaget 
Rehabkliniken 
Resecenter 
Restaurang Birger Bar 
Restaurang China Garden 
Restaurang Hjulet 
Restaurang Victoria 
Royal Kem & Skrädderi 
Sabra Tours AB 
Securitas 
SIAR-Bossard 
Sjöquist Stycknings AB 
Solimex AB 
Sotningsdistrikt 2

Lars Sundström AB 
Storholmens Fastigheter AB 
Styrbjörn Gärde Advokatbyrå 
Städmaskinservice AB 
Sunny Livs 
Svalans Livs 
Södersnickeriet AB 
Sören Blanking AB 
T&H

Redovisningskonsulter AB 
Thomas Sandell

Arkitektkontor AB 
Universum 
USP Marknadsföring AB 
Wasa Tobak 
Vattenskadedoktorn 
Vedlagret 
Wunderman Worldwide AB 
Åkericentralen LTF

Inget 
nytt 

under 
solen!

Allt går igen ...I ett gammalt nummer av 
”Djurgårdaren”, tryckt 1941, skrev sekrete
raren i DIF:s överstyrelse, Kalle Liliequist, 
dessa tänkvärda rader:

Att ställa något horoskop för seglatsen gör man inte 
gärna, vilket inte behöver innebära att man ser 
mörkt på situationen. Det är den gamla visan om 
svårigheterna att öva rationell fotboll mitt i en stor
stads lockande nöjesliv.
I motsats till många andra fina klubbar, som råkat ut 
för dåliga tider, har emellertid Djurgården aldrig 
fullständigt ramlat bort ur konkurrensen utan 
jämnt hållit färgerna uppe. Det erkännandet måste 
vi gör aoss själva och våra tappra bollkickare. Trots 
allt har sammanhållningen varit god, och att en och 
annan svikit föreningen har aldrig försatt oss i 
någon överhängande fara. De kvarvarande ha tagit 
så mycket energiskare tag, och det nya friska blod, 
som tillförts laget i stället för överlöparna, har blott 
inneburit en förstärkning. Av både moral och 
spelskicklighet.
Just nu har Djurgårdens fotboll sin kanske svåraste 
och mest kritiska period. Allting tycks ha svurit sig 
samman mot oss. För att kunna konkurrera med 
det oblida ödet fordras det pengar, men tiderna äro 
inte sådana att dessa skakas fram på en eftermiddag, 
och i väntan på att de ska komma fram storma 
olyckorna i olika former på oss. Det kan då vara på 
tiden att erinra om att Djurgårdens fotbollshistoria 
under tidigare hårda år ställt sig oberoende av gul
det och i stället byggt sin framtid på kampanda, upp
offring och ambition.
Än skall tider komma...

Kalle Liliequist



I huvudet 
på en 

supporter 
Efter DIF:s ödesmatch mot Häcken den 25 
oktober fick vi dessa rader från en hårt prövad 
supporter.

Många tankar under den 
gångna veckan. Det är ju 
självklart att vi skall klara av 
Häcken. Visserligen gäller 
det mycket, men ändå... 
Med ett lag som bara något 
mål när klarade mästerskaps- 
serien... Det här grejar 
Jensa, Lundmark, Micke 
och grabbarna. Självklart!

Matchdag
Är förväntansfull inför efter
middagens drabbning. 
Övningskör på förmiddagen 
med sonen och ser på håll att 
den pampiga Stadionborgen 
är vackert flaggprydd. Vår 
svenska flagga, huvudspon
sorns, Stockholms Fritids, 
och så som grädde på moset 
vår vackra Djurgårdsfana. 
Visst vajar väl vår Djurgårds
fana mest? Men ve och fasa! 
När vi närmar oss klocktor
net ser jag till min förskrä
ckelse att den har hissats upp 
och ner! Klantskallar! Ett 
dåligt omen... Eller?

Matchdax
Bänkar mej tillsammans 
med drygt 4.000 DIF-kamra- 

ter. Blue Saints är i sitt esse 
och håller igång på ett härligt 
sätt. Det är bäddat för fest. Vi 
ligger på och har initiativet. 
Men spelet går för mycket i 
sidled. Och alltför många 
höga bollar lyras in mot 
motståndarmålet, där de 
resolut och enkelt nickas 
bort av det högresta Häcken
försvaret.
Men så kommer då förlös
ningen. I första halvleks 
absolut sista minut nickar 
Robban Eriksson in led
ningsmålet. Underbart. 
”Klockan slår, klockan slår, 
Djurgår’n gjorde mål...”

2:a halvlek
Det är bud på flera mål. 2-0 
kommer på straff sedan 
Häckenförsvaret dragit ner 
Micke Martinsson. Lund
mark gör inget misstag utan 
placerar bollen utom 
räckhåll för målvakten.
Detta måste väl räcka? 
Micke missar ett friläge. 3-0 
där och saken hade varit klar. 
Bara tio minuter kvar av mat
chen. Klumpen i magen bör
jar lösas up. Det verkar gå 
vägen. Men vad händer! En 

kalasträff av en Häckenspe
lare. Bollen går över Frisk, 
ribba och in! Inte ribba och 
ut. Utan givetvis letar sig 
bolluslingen in i mål. Men 
det är inte slut på eländet. 
Trettio sekunder senare hän
der det som absolut inte får 
hända. En ny ballongträff 
som går över Frisk och dalar 
in i mål.
Tystnaden och mörkret läg
ger sig tungt över Stadion. 
Jag reser mej och lämnar 
eländet. Tränger mej ut från 
arenan. Kan inte se mer. 
Kommer ut på Lindingövä
gen, vänder om och springer 
tillbaka. Står i trappuppgån
gen och smygtittar mellan 
huvuden och axlar. Hoppas 
på ett under. Men icke, här 
sker inga under... Vandrar 
hem i mörkret. Besviken, 
ledsen, deprimerad. Det är 
starka ord men skall mina 
känslor beskrivas verbalt så 
kan jag inte komma närmare. 
Söndagskvällen blev en mar
dröm. Som om det inte var 
nog med förlusten mot 
Häcken visades överallt 
lyckliga AIK:are. Hurran
des, sjungandes, kramandes. 
Gudarna skall veta att det sit
ter långt inne men ändå 
bugar jag och säger grattis 
AIK.
Mer elände denna hemska 
söndag. Givetvis förlorar 
hockeykillarna borta mot 
Färjestad. Och självklart 
kommer segermålet i slutmi
nuterna! Suck! Sover dåligt 
på natten. De två Häcken
målen vevas oupphörligt 
upp på näthinnan. Ätt vakna 
upp måndagen den 26 okto
ber 1992 känns lika tungt. 
Överallt tidningsartiklar, 
rubriker, bilder och löpse
dlar.. . Och alla handlar bara 
om AIK.
Nej, det här går bara inte. Nu 

gäller det att se framåt. Mot 
vad? Mot ännu en förödmju
kelse? I kval kan ju allt 
hända. Men det måste ordna 
sig. Grabbar, snälla gör er 
plikt. Det finns ju så mycket 
boll i er, så visst sjutton skall 
vi greja Värmlands DIF, 
Degerfors.
Vi har under åren som 
Djurgårdare fått uppleva 
massor av hockey-SM och 
fyra i fotboll. Vi har lidit 
under några hemska sejou
rer i Div II. Vi har stått på 
Skytteholm och Grimsta. 
Låt oss slippa det igen... Nu 
håller vi tummarna och öns
kar grabbarna lycka till. Det 
blir nervpåfrestande dagar 
innan dramat är över. Vi har 
inga naglar att bita på när det 
är dags för nedsläpp igen. De 
sista resterna försvann 
denna mörka, dystra sönda
gen den 25 oktober 1992.
En svart dag i många avse
enden.

Tom Agnblad

I dag vet vi hur det slutade och att vår 
suporters farhågor besannades. Men att 
skylla allt på den olyckliga fadäsen att 
hissa Djurgårds-fanan uppoch ner får 
nog anses som en osportslig bortför
klaring. Andra faktorer styrde DIF:s 
öden mot en degradering.
Låt oss därför se framåt. Skaka av oss 
olusten, knyta nävarna och ta fram 
kampandan i väntan på en ny säsong.
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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 
0712-33373 för aktuell information 
från DIF- Stockholm stolthet!

Samtalet kostar bara 4:55/minut.














