
Hasse Jeppson presenteras 
i "De gamla Djurgårdarna"

GLENN 

MYRTHIL 
ÖVER 

HELA 

MITTEN

DJURGÅRDAREN 4/87

O
m

sl
ag

sf
ot

o:
 TO

M
A

S O
N

EB
O
R
G

Vem är tomten 
som kommer med 

allsvenskt kontrakt 
till Djurgårń?
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Lena blir 
Djurgår’ns 
nästa ess 
på isen

Av GUNVOR STJERNFELDT

Djurgårdens nästa
konståkningsess heter 
Lena Lindberg, 17 år.

I år gör Lena entré 
som B-senior, men omöj
ligt är det inte att hon re
dan under säsongen tar 
de tester som gär att hon 
kan kalla sig A-senior.
Lena är ett mycket stort löfte, 
som avslutade sin junior-kar
riär med en rad fina fram
gångar: Guld i juniordistrikts
mästerskapen och länsmäster
skapen, brons i Svenska ju
niormästerskapen.

Steget mellan B-senior och 
A-senior går via en rad myc
ket svåra tester, bl a figuråk
ning med 72 figurer, samt fri
åkning med olika moment, 
hopp, dubbel axel m m, m m.

Bra villkor
Lena har sommartränat fyra 
veckor i Ortisei i Italien, cen
tralort i mera berömda skid
paradiset Val Gardena. Men 
Ortisei bjuder bra villkor ock
så för konståkarna, i en ishall 
belägen inte långt från den be
römda slalompisten, mitt i 
byn.

- Ishallen är underbart 
vacker, säger Lena. Den har 
inga väggar utan hålls uppe av 
pelare, och taket är genom
brutet och släpper alltid in lite 
sol.

Skönt, skönt.
- Visst, det går att träna i 

shorts.
Och det var precis vad 

Lena och hennes italienska 
träningskamrater gjorde, allt
samman under ledning av en 
svensk tränare, numera bosatt 
just i Ortisei.

FRÅN SEKTIONERNA

Svensk tränare
Det är Christa Andersson, 
djurgårdare förstås, och en 
gång svensk juniormästarin
na, som numera sköter konst
åkningen i Ortisei.

- Träningen var mycket 
hård, berättar Lena, fem tim
mar om dagen. Men det är 
helt klart att den gav resultat.

Fem timmars träning om 
dagen - det verkar inte ha bli
vit mycket tid över till annat i 
Ortisei?

- Jodå, bad och rolig sam
varo med mina italienska trä
ningskompisar. Och så alla 
goda pastarätter förstås . . .

På allvar
Sommarträningen är mycket 
viktigt för en konståkare, som 
faktiskt är igång året runt, 
precis som de flesta idrotts
män och -kvinnor nu för ti
den. På våren gäller golv- och 
barmarksträning och på som
maren träningsläger, i Sverige 
eller utomlands.

- Det gäller att hitta is så 
snabbt som möjligt.

Det gjorde alltså Lena i sitt 
eget konståkningsparadis Or
tisei, precis som hon gjort de 
tre senaste åren.

Och nu skall hon alltså låta 
tala om sig på allvar på de 
svenska isarna.

Ett träningsläger i Ortisei i 
Italien har hjälpt Lena Lind
berg att slipa formen. Nu är 
Lena på väg uppåt i grader
na. Djurgårn’s nästa isprin
sessa? (Foto: Anders Stjern
feldt).

Anita leder 
konståkarna
Anita Tegner heter ord
föranden i Djurgårdens 
konståkningssektion.

Den som vill nå hen
ne för att kanske få in 
nya talanger i sektio
nens verksamhet gör 
det på telefon 08- 
48 30 08.

Sekreterare i sek
tionen är Gunvor 
Stjernfeldt, telefon 08- 
776 07 34.
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Av DAN SVANELL

Ett år efter ”dödshotet” står 
ungdomsishockeyn starkare

- Vi lever vidare trots dödshotet 
för snart ett år sedan. Det var ett 
misstag av dem som arbetade för 
nedläggning av ungdomsishoc
keyverksamheten. De bet sig 
själva i tummen.

Det säger Djurgårdens general för ung
domshockeyn, Ulf Pilö, som hade bråda 
dagar i januari för snart ett år sedan då det 
talades om nedläggning av föreningens ung
domshockey.

Idag är verksamheten livaktigare än på 
länge. Det är full fart på återväxten, på dem 
som såsmåningom skall utgöra stommen i 
det framgångsrika A-laget.

Men för ett knappt år sedan rasade ned
läggningsdebatten:

- Det var aldrig aktuellt. Visserligen hade 
Leif Boork de ”visionerna och idéerna”. 
Men det var olyckligt att gå ut i massmedia 
som de gjorde. Reaktionen blev ju enorm till 
stöd för ungdomshockeyn.

Ulf Pilö är 
ungdomsishoc
keyn starke 
man. Han gör 
helt klart att 
sektionen är 
nödvändig för 
Djurgårdens is
hockeyframtid.

Fyra profiler, 
alla från ung
domsishockeyn: 
Håkan Söder
gren (överst), 
Thomas Eriks
son, Kenta Nils
son och Tommy 
Albelin (t.v).

- Jag upplevde hela tiden ett stort stöd 
från våra egna ledare, föräldrarna och spe
larna i A-truppen. Killar som t ex Håkan 
Södergren visade verkligen att de ville ställa 
upp för ungdomshockeyn. Även från övriga 
delar av hockeysverige fick jag många bevis 
på stöd, berättar Ulf Pilö.

Starkare hockey
Resultatet av fjolårsvinterns ”dödshot” 

blev istället att ungdomsishockeyn blev än
nu starkare. Idag organiseras ungdomsis
hockeyn i en särskild sektion direkt under 
A-sektionen. Arbetet leds av en styrelse be
stående av Ulf Pilö (ordförande), Björn 
Carlsson (vice ordförande), Claes Hjalmars
son (kassör), Roland de Puy, Hans Krantz, 
Roland Spanner, Leif Johansson och Ilmars 
Marmant. Dessutom sitter Ulf Pilö med i 
A-sektionens styrelse vilket gör att det finns 
en naturlig direktkontakt mellan senioris
hockeyn och ungdomsishockeyn.

A-spelare tillsammans
Organisationsförändringen som kom ut 

av den stora kalabaliken i början av året in
nebar att A-sektionen tog hand om A-junio
rerna, som i år leds av Björn Ferber. Medan 
den nya ungdomssektionen tog hand om la
gen från B-juniorer, som tränas av Jan 
Bergman, och nedåt.

- Vi organiserar sju pojklag i åldersklas
serna födda 72-78. Till detta kommer 
B-juniorerna, 16-17 år gamla, och åttaåring
arna som deltar i en särskild vinterishockey
skola, säger Ulf Pilö.

Lagen håller till på Hovet, Zinkensdamm 
och Östermalms IP.

- Men vi diskuterar möjligheten att bygga 
en egen träningshall på Östermalms IP. Jag 
hoppas det skall vara verklighet inom två år. 
En realistisk bedömning är att detta skulle 
kosta två-tre miljoner kronor, säger Ulf Pilö.

Ekonomiskt självständig
Redan idag har ungdomssektionen ett 

eget kansli som sköts av Roger Bothén och 
som ligger i Fruängen.

I och med omorganiseringen blev sektio
nen ekonomiskt självständig.

- I debatten talades det om kostnaderna 
för ungdomsishockeyn. Faktum är att det är 
A-juniorerna som drar på sig de stora kost
naderna. Vi går plus minus noll med vår 
verksamhet.

Djurgårdens ungdomsishockey omsätter 
ca 700 000 kronor under verksamhetsåret. 
Av de pengarna kommer 200 000 från 
Stockholms stad, 100 000 från försäljningen 
på Johanneshovs isstadion.

- A-sektionen har givit oss rätten att sälja 
lotter och supporterpresenter i samband 
med A-lagets hemmamatcher. Och det visar 
ju att A-sektionen stöder oss. Den verksam
heten sköts av Tore Käck, som for 20 år 
sedan var lagledare för juniorlaget. Han är 
bara en av de många ideellt arbetande ledare 
vi har och som är förutsättningen för att den 
här verksamheten skall fungera, säger Ulf 
Pilö.

Övriga inkomstkällor är 150 000 kronor
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för försäljning av ett eget programblad samt 
100 000 kronor i dräktreklam. Dessutom får 
sektionen medlemsintäkter från de föräld
rar vars barn deltar i Djurgårdens ungdom
sishockey.

- Nog lönar det sig. I årets A-lag är tolv 
spelare hämtade från ungdomslagen. I dag 
kostar en elitseriespelare i runda tal 400 000 
kronor. Det innebär att vi sparat in 4,8 mil
joner enbart på årets trupp, säger Ulf Pilö 
apropos den våldsamma debatten om ned
läggningen av ungdomshockeyn.

Framgångsrika spelare
I årets Canada Cup-trupp och framgångs

rika VM-lag fanns spelare som Tommy 
Albelin, Michael Thelvén, Kent Nilsson och 
Håkan Södergren. Alla har de fostrats till 
stora ishockeyspelare i Djurgårdens ung
domsishockey.

- Lägg därtill Thomas Eriksson och Tom
my Mörth så har du ytterligare ett par 
toppspelare som fått sin hockeyfostran i 
Djurgår’n, säger Ulf Pilö.

Och konstaterar:
- Så nog behövs ungdomsishockeyn, all

tid.

. . . och här yt
terligare en pro
dukt av ung
domshockeyn, 
duktige Tommy 
Mörth.

”Kära Fidel 
Castro. . .”, 
nä, så skrev 
inte Lasse. 
Men nog är 
en tacksam
hetens tanke 
på plats till 
Kuba som 
ger Lasse 
och DIF 
chansen. 
(Foto: Ralf 
Gustavsson)

Lasse OS-laddar på Kuba
Av JANNE BENGTSSON

För första gången får en 
svensk boxare chansen 
att träna på Kuba. 
Namnet på den lyckli
ge: Lars Myrberg. 
Klubb: Djurgården!

- Vilken jättechans, vilken 
grej, säger Lasse.

Många svenska klubbar har 
genom åren försökt få sina för
hoppningsfulla pugilister till 
den framgångsrika boxar-ön i 
Karibiska havet. Men förgäves, 
ingen har fått möjligheten.

Lasse gick via kamrater i 
Djurgårdens boxningssektion, 
folk med sympatier för och kon
takter på Kuba. Och se - Sesam 
öppnade sig! Nästan per om
gående kom ett telex från Kuba: 
”Visst, vi kan ta emot Myrberg 
under första kvartalet 1988”.

- Jag trodde inte det var sant, 
erkänner Lasse. Det var nästan 
för bra.

Mästarläger
I slutet av januari åker han till 

Havanna. Hjälp till resa och up
pehälle har han fått från box
ningens sympatisörsorganisa
tion nr 1, ”Punschpralinerna”, 
med bl a gamle djurgårdsboxa
ren Olle Tandberg i medlems
registret.

Kubanska boxningsförbun
det utlovar träning på det 
OS-träningsläger som finns en 
liten bit utanför Havanna. På 
lägret vimlar det av världsmäs
tare och OS-medaljörer in spe.

OS är ju nästa stora mål för värl
dens boxare.

Welterviktaren (71 kg) Lasse 
Myrberg är en av de få svenskar 
som förhandsnominerats - det
ta trots att det är ett år kvar till 
OS. Det gäller bara för honom 
att bevisa att han är värd OS-
biljetten.

- Det skall jag göra i Stock
holm Box Open i januari och i 
SM i slutet av februari, säger 
Lasse.

Aldrig förlorat
Han har fog för sin optimism. 

Lasse har aldrig förlorat en 
match i ett svenskt mästerskap. 
Totalt har han tagit sju SM-
tecken, därav fyra som senior.

De två stortävlingarna kom
mer precis före och efter det 
kubanska äventyret. Och kan
ske kommer Lasse att ställa till 
med en överraskning för en an
nan av de svenska OS-boxarna.

Tar Lotfi?
I klassen över Lasse (71 kg) 

finns nämligen VM-trean Lotfi 
Ayed. Lasse har redan tidigare 
varit på väg upp i den klassen, 
bara för att ”visa vad han kan”. 
Det hela stupade dock på en 
sjukdom. Men kanske blir det 
av någon gång under säsongen.

Inte rädd för Lotfi, Lasse?
- Inte det minsta, skrattar 

Lasse. Och ännu mindre med 
den kubanska träningen i ryg
gen.

Det skulle inte förvåna det 
minsta om Lasse framemot vå
ren sitter med två OS-biljetter i 
handen.
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DE GAMLA DJURGÅRDARNA

Hasse Jeppson var måltjuven 
som stal hela matcherna

Så ser han ut 
idag, målkung
en Hasse Jepp
son. Lika ele
gant som på 
fotbollsplan. 
(Foto: Ralf 
Gustavsson).

RALF GUSTAVSSON

Hans Jeppson är en av de stora i 
svensk fotboll, i dag 62 år. Trots 
att det är 36 år sedan han lämnade 
Djurgården och Sverige och 30 år 
sedan han slutade med fotbollen 
är han en av de spelare vi djurgår
dare minns med förkärlek.
Ursprungligen kommer han från Kungs
backa där pappa Johan drev bageri. När 
skolpojken Hans inte hjälpte pappa att 
köra ut limpor spelade han fotboll och 
tennis.

- Från allra första början har det all
tid funnits en boll med i spelet och i hela 
mitt liv har bollspel fascinerat mig, säger 
Hans Jeppson.
Även om mamma Jeppson hemma i 

Kungsbacka blev förtvivlad när sonen 
Hans varje söndag kom hem med blå
slagna ben var det ändå fotbollen som i 
hård konkurrens med tennisen till slut 
kom att ta överhand. Och det gick så bra 
för Hans i lilla Kungsbacka IF att han

värvades till Örgryte. Ryktet började allt
mer spridas om denne lovande fotbolls
spelare.

Upptäckt blev han på allvar när han på 
våren 1984 blev uttagen i Pressens lag 
mot landslaget. I samma veva blev det 
känt att han skulle upp till Stockholm för 
att på kadettskolan i Karlberg avlägga sin 
reservofficersexamen. Djurgårdsledning
en tog kontakt med Jeppson som till en 
början var tveksam, men lockades av 
Djurgården med en Amerikaturné som
maren 1948. Det var naturligtvis ett fint 
lockbete för en ung spelare på den tiden, 
när man i tidningarna då kunde läsa ru
briker som ”AIK gör drömturné till Got
land”.

Allt gick i lås och redan före USA-tur
nén skrev Hans på för Djurgården, som 
därmed hade gjort ett av sina bästa spe
larförvärv.

Nummer nio
Jeppson hade besvär att få ledigt från det 
militära för att delta i turnén, men kunde 
ansluta något senare sedan hans 
ledighetsansökan vandrat ända upp till 
försvarsministern. Djurgården hade då 
kommit till Island, där Jeppson spelade 
sin första match. Han debuterade för sin 
nya klubb på en sandplan.

I Nordamerika spelade Djurgården sex 
matcher och gjorde fin propaganda, vann 
fem och förlorade en, mot Liverpool med 
3-2 i New York.

Samtidigt gjorde även Sofiaflickorna 
en turné i USA och på svensk-amerika
nernas dag genomfördes ett samarrange
mang. Sofiaflickorna gymnastiserade och 
Djurgården spelade fotboll. Jeppson 
gjorde fem mål och ett starkt intryck på 
Sofiaflickornas legendariska ledare Maja 
Carlquist. Utan att begripa så mycket om 
fotboll talade hon ofta, lång tid därefter, 
med beundran om nummer nio i Djur
gården. Det var Jeppson, det!

Division II
Jeppson, eller Jeppe som han också kal
las, hade hoppats att komma till Stock
holm och få spela i allsvenskan. Men vå
ren 1948 ramlade laget ur högsta divi
sionen och Jeppson fick spela sin första 
säsong i Djurgården i division II.

Med Jeppson i laget, hade Djurgården 
en formidabel center och kämpe. Det vi
sade han inte minst i en avgörande 
match i norrtvåan mot Surahammar där 
han ställdes mot en av seriens hårdaste 
stoppers. Det blev oerhörda bataljer och 
trots att denne centerdödare med alla 
medel försökte att stoppa Jeppson så 
lyckades denne slå in två mål och Djur
gården vann med 2-0.

På återresan råkade laget missa tåget

Konsul Jepp
son, en svensk 
utpost i Italien 
där han fortfa
rande är lika 
populär som 
under storhets
tiden.
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och fick åka tillbaka i en öppen gods
finka. En av djurgårdsledarna minns hur 
Jeppsons ben var både gula och blå av 
alla sparkar där han satt på en säck i ett 
hörn av godsvagnen. Egentligen borde 
han varit glad över sin insats, men hade
så ont att han såg lite moloken ut.

Mycket tack vare Jeppson blev divi
sion II en transportsträcka för Djurgår
den, som vann serien utan att förlora en 
enda match, och gick direkt upp i all
svenskan.

I Nordahls klass
Jeppson vann också skytteligan 1948/49 i 
division II norra, och framstod alltmer 
som en av de stora centerkanonerna, en 
självklar ersättare till Gunnar Nordahl 
som på hösten 1948 blivit proffs i Italien. 
Sin första landskamp spelade Hasse mot 
England den 13 maj 1949. Hela fem 
centrar var inkallade till träningslägret 
inför kampen, men det blev Jeppson som 
fick spela och bilda innertrio med ”Gar
vis” Carlsson och Gunnar Gren. Debu
tanten och amatörspelaren från division 
II och Djurgården ställdes denna kväll, 
fö fredagen den 13:e, på ett fullsatt Rå
sunda mot engelska fullblodsproffs.

- Oavsett motståndare får man aldrig 
ha någon annan tanke än att det i alla 
lägen gäller att ge allt och köra hårt, säger 
Jeppson.

Och det gjorde han. Det blev mål och 
Sverige vann med 3-1.

Den engelske landslagsledaren Charles 
Buchan tyckte i och för sig att Jeppson 
var lite blöt men förutspådde att han sä

Jodå, Hasse Jeppson var en 
duktig tennisspelare också. 
Mycket duktig, tom. Topp
rankad i landet. Och ni har 
väl hört den om DIF-suppor
tern som kom in en match
när Hasse låg under med 
0-30 och utbrast: ”0-30, nä 
det tar han aldrig igen . . .” 

kert skulle bli en stor center när han fick 
lite kvickare tempo i kroppen. Till och 
med R:et Eklöw var nöjd och trodde att 
Jeppson snart skulle vara i Nordahls 
klass.

”Oj-Oj”
Sverige hade kvalificerat sig till VM i 
Brasilien sommaren 1950. På den tiden 
var Fotbollförbundet så renlärigt att man 
inte tillät några proffs att vara med i VM. 
Den gamla innertrion Gre-No-Li kom

därför att ersättas av Pal-Jep-Sko, dvs 
Palmér-Jeppson-Skoglund.

VM började bra för Jeppson. I den in
ledande segermatchen mot Italien som 
Sverige vann med 3-2 gjorde han två 
mål. Därefter spelade han tre matcher
utan att göra något mål och blev till och 
med överställd i den sista matchen mot 
Spanien. Jeppson förklarar:

- Efter mina två mål i Italienmatchen 
så blev jag så bevakad av både två och tre 
spelare i varje match, så det var jätte
svårt för mig att kunna uträtta något.

Jeppson säger att det senare var lika
dant nere i Italien efter hans första fram
gångsrika säsong i Atlanta.

- Även om jag var skadad och knappt 
kunde röra mig, så bad tränaren att jag 
skulle komma och spela på plan. För om 
jag drog på mig två eller tre överrockar så 
skapades utrymme för de andra i laget 
och därmed så hade jag gjort mitt, mena
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”Hans Jeppson in azione” lyder den italienska bildtexten där Jeppson i Napolis tröja är 
på väg att överlista en motståndarmålvakt. Det där hände ofta, ofta. I Italien räknas 
Jeppson fortfarande till de allra största.

I förlustmatchen mot Brasilien i VM 
lyckades dock Jeppson vid ett tillfälle att 
skaka av sig sina bevakare. Helt fri fram
för mål missade han en given målchans. 
Gunnar Göransson som refererade hem 
på radio fann bara två ord att i besvikel
sen uttrycka detta: ”Oj, Oj!” Och det fick 
han tack vare Jeppsons miss heta så 
länge han levde.

Ambitiös
När Jeppson kom till Djurgården var han 
något av ett råämne. Han hade ett bra 
bollsinne, men han var lite stel och hans 
teknik var något bristfällig. Jeppson var 
dock ambitiös och träningsvillig och an
vände kvällar och till och med ofta 
lunchrasterna till att åka upp till Stadion 
och träna under Pära Kaufeldt och sena
re under den walesiska tränaren Dave 
Astley. Jeppson tränade mer än de andra 
i laget. Trots sin medfödda talang har 
han alltid insett betydelsen av mål
medveten träning för att utvecklas som 
fotbollsspelare. Han bodde på Brahega
tan 58 bara några stenkast från Stadion 
och menar att detta var en väsentlig för

utsättning för att hinna med den extra 
träningen.

När Astley kom blev ett väsentligt mo
ment i träningen att i hårda närkampssi
tuationer framför mål möta inlägg från 
kanterna ömsom med huvudet, ömsom 
med fötterna. Det var mycket tack vare 
den träningen som Jeppson lärde sig att 
skjuta lika bra med båda fötterna. Han 
framhåller hur viktigt detta är för att 
kunna bli en riktigt bra forward och till
lägger att han nog själv, trots att han 
egentligen var högerfotad, har gjort flest 
mål med vänsterfoten under sin karriär.

Och mål gjorde han. Under sina 100 
matcher i Djurgården slog han in hela 
163 mål. Ofta var det den geniale Nisse 
Cederborg som stod för framspelningar
na och en genombrottsskicklig Jeppson 
som satte bollarna i nät. Det var Djurgår
dens radarpar på den tiden, där Jeppe 
med sin medfödda intuition alltid dök 
upp där Cederborgs bollar kom.

Massor av mål
Jeppson hade ett sjätte sinne för spel och 
positioner. För dem som predikar posi

tionsspelets fördelar med snabba 
platsväxlingar måste han ha varit ett fö
redöme. Därtill var han som avslutare 
hård, framfusig och orädd. Genom att 
han också var en mycket bra huvudspela
re var han oerhört svårstoppad.

Putte Kock lär en gång ha sagt att när 
Hasse kom in i straffområdet då gungade 
hela motståndarförsvaret och ingen var 
säker. De flesta är säkert benägna att hål
la med Putte om detta.

Äkta hat-trick
I november-december 1950 deltog Jepp
son i Djurgårdens Fjärran Östernturné 
som gick till Rangoon, Saigon, Hongkong 
och Manila. Turnén avslutades på själva 
julafton men redan den andra januari var

Jeppson i England för att praktisera på 
ett engelskt företag.

I England blev Jeppson kontaktad av 
Charlton Athletics, som då låg näst sist i 
ligan och gärna skulle vilja ha med Jepp
son i laget. Han tyckte att det var en in
tressant erfarenhet att spela engelsk 
proffsfotboll och accepterade. Under 
sina 12 matcher i Charlton kom han att 
sprida skräck bland de engelska liga
försvaren. Speciellt omtalad är en match 
som Jeppson spelade på Highbury i Lon
don, där bottenlaget Charlton slog Ar
senal med 5-1 och Jeppson gjorde tre 
mål.

- Det var en sådan match där allt i 
stort sett lyckades. Det här blev mycket 
uppmärksammat eftersom det då bara 
hade inträffat en gång tidigare att en spe
lare lyckats göra tre mål mot Arsenal på 
Highbury. När matchen var slut stod 
hela publiken upp och applåderade när 
jag lämnade planen. Det var en grå men 
fantastisk lördagseftermiddag, erinrar sig 
Jeppson.

Många menar att Jeppsons hat-trick på 
Highbury är en av de största individuella 
insatser som en svensk fotbollsspelare 
gjort. Hans tremånaderssejour hos Charl
ton blev ett lyft både för klubben och 
Jeppson själv, som under den här tiden 
utvecklades till en verklig storspelare. 
Inte minst hans framfart härhemma vå
ren 1951 vittnade om detta. Han öste in 
mål för Djurården i allsvenskan och i 
landslaget gjorde han fyra mål i matchen 
mot Pressen den våren. Sin sista match i 
Djurgården spelade Jeppson på Råsunda 
sommaren 1951 mot de svenska Italien
proffsen. Djurgården vann med 3-1 och 
Jeppson tackade för sig genom att göra 
två mål.

105:an
Hösten 1951 blev Jeppson proffs i Italien 
genom att skriva ett två-årskontrakt med 
Atalanta. Efter ett år värvades han till 
Napoli, där han spelade i fyra år. Han 
avslutade sin fotbollskarriär med att spe
la ett år i Torino. Hans karriär i Italien 
blev mycket framgångsrik. Men Jeppson
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har inte bara gått till den italienska fot
bollshistorien som stor spelare, han har 
även gjort det genom att vara den spelare 
som dittills givit upphov till den i sär
klass största transfersumman i Italien. 
Det skedde när han 1952 gick från Ata
lanta till Napoli.

Bakgrunden var att skeppsredaren 
Achille Lauro i Neapel gått ut med ett 
vallöfte att han skulle skaffa den bäste 
forwardsspelaren på den italienska mark
naden till Napoli om han blev vald till 
borgmästare. Lauro blev vald och Jepp
son blev den spelare som skulle värvas 
till Napoli. Jeppson hade då 1952 såsom 
varande den bäste fotbollsspelaren i ligan 
säsongen 1951/52, fått mottaga fotbol
lens Oscar i Italien. Men ute efter Jepp
son var även Inter som bakom sig hade 
den förmögne industrimannen Massero
ni. Dragkampen mellan honom och Lau
ro kom att driva upp transfersumman. 
Det slutade med att Napoli fick betala 
hela 105 miljoner lire - ca 1 miljon kro
nor - efter det att Banco di Napoli gått in 
och delvis sponsrat affären. Transfer
summan var en jätteskandal i Italien ef
tersom priset för en sådan här övergång 
låg kring 50-60 miljoner lire. Det här 
väckte stor uppmärksamhet i Italien och 
efter sin transfersumma har Jeppson i 
Italien kommit att kallas för ”cento
cinque” dvs 105:an.

Marcus Wallenberg
Under sin tid i Djurgården var Jeppson 
vid sidan av fotbollen även en mycket 
duktig försäljare. När hans lagledare i 
Djurgården, ”Farsan” Sandberg, ibland 
fick ringa till Hasses chef på Facit för att 
utverka lite extra ledighet fick han alltid 
höra att en sån begåvad affärsman som 
Jeppson inte skulle syssla med fotboll 
utan istället helt borde ägna sig åt affärs
verksamhet.

Åter i den blårandiga Djurgård
sdressen. Hasse Jeppson jong
lerar med bollen medan träna
ren Szenrödi ger råd. Men det 
blev inte mer än träning. Året 
var 1957 och Hasse Jeppson 
hade andra planer än fotbolls
planerna att tänka på.

Det var också vad Jeppson senare 
tänkte göra när han som 32-åring efter 
sex år som professionell beslutade sig för 
att sluta med fotbollen. Han hade planer 
på att starta ett eget företag, men var nå
got osäker. Då gjorde Jeppson som han 
brukade göra. Han kontaktade sin vän 
Marcus Wallenberg, som var något av en 
rådgivare for Jeppson. När de en kväll 
träffades i Neapel och Jeppson frågade 
Marcus vad han tyckte om hans planer, 
så lär denne ha sagt: ”Du skall istället 
börja i ett stort företag och där skaffa dig 
nödvändig erfarenhet.”

Jeppson följde Wallenbergs råd och 
började som försäljare hos Atlas Copco i 
Italien. Han avancerade snabbt och har 
bland annat varit vd för Atlas Copco i 
såväl Chile som Belgien liksom handels
sekreterare i Milano. 1981 blev han vd 
för Volvo BM i Bergamo, där han 30 år 
tidigare spelat fotboll for Atalanta. Sedan 
1985 driver han en egen firma, Hans 
Jeppson Trade.

Efter att Jeppson slutat med fotbollen 
var starka krafter igång för att få honom 
att göra come-back och kvalificera sig for 
VM i Sverige 1958.

Det var givetvis oerhört lockande, men 
jag valde att satsa på min yrkeskarriär 
inom företagssektorn och tackade nej.

Maradonas föregångare
Trots att det är 30 år sedan Jeppson slu
tade med fotbollen är han fortfarande ett 
stort namn i Italien. Napolis ligavinst i 
våras kom att innebära en renässans i 
Italien för fotbollsspelaren Jeppson, bl a i 
ett jätteprogram på TV från Neapel, 
samma kväll som ligasegern var klar, där 
Jeppson var en av huvudpersonerna till
sammans med dagens stora stjärna Diego 
Maradona.

- Eftersom det var strejk på de övriga 
TV-kanalerna, såg säkerligen 10-15 mil

joner programmet, berättar Jeppson som 
fortfarande har kvar ett levande intresse 
for fotbollen.

Efter alla dessa år har han även kvar 
en stark känsla för gamla Djurgår’n. 
Jeppsons lagledare ”Farsan” Sandberg 
berättar att han fortfarande upprätthåller 
kontakten med sina gamla ledare och fot
bollskamrater i Djurgården.

Idag håller sig Jeppson i form genom 
att spela golf och tennis. De flesta vecko
helger återfinns han på golfbanan hem
ma i Monza. Även om han som bäst varit 
nere i åtta i handicap så har han där inte 
nått upp till samma klass som i tennis. 
Han var en mycket duktig tennisspelare, 
rankad bland de 9-10 bästa spelarna i 
Sverige. Han har varit svensk skolung
domsmästare och på den mera kuriosa 
meritlistan finns tävlingsspel mot Gustav 
V.

Det var också genom tennisen han fick 
kontakt med Marcus Wallenberg. Stor 
uppmärksamhet väckte det nere i Italien 
när fotbollsspelaren Jeppson en tränings
ledig måndag nere i Neapel efteranmälde 
sig till en stor internationell tennistävling 
i staden och lyckades slå en av spelarna i 
det tyska Davis Cuplaget. Även här hem
ma lyckades han bra, semifinalist i 
Kungens Kanna och slog i en seriematch 
Sven Davidsson. Många menar att Jepp
son faktiskt skulle ha kunnat bli en större 
tennisspelare än fotbollsspelare.

På en söndag
Jeppson är utrustad med såväl bollsinne 
som affärssinne. Han är en av de få fot
bollsspelare som själv har skött sina 
proffsförhandlingar och gjort detta på ett 
mer framgångsrikt sätt än kanske någon 
annan.

Även om han som tennisspelare var 
bra på att slå bollarna över nät så var han 
nog ändå som fotbollsspelare bättre på 
att slå dem i nät. Han är en av de verkligt 
stora forwardspelarna, inte bara i Sverige 
utan även i Europa. Och givetvis var han 
en ovärderlig tillgång för Djurgården, 
som han spelade upp i allsvenskan, där 
han vann skytteligan 1950/51 med 17 
mål och kom tvåa säsongen före med 18 
mål.

Under sin tid i Djurgården drog Hasse 
mer publik än någon annan spelare. Sä
songen 1949/50 hade Djurgården drygt 
236 000 åskådare på sina 11 hemmamat
cher och bara Jeppson drog säkert 5 000 
extra till varje match.

Han har spelat tolv landskamper, gjort 
elva mål, deltagit i VM i Brasilien och 
med framgång spelat proffsfotboll i Itali
en.

Nils Liedholm har sagt att Jeppson till
sammans med Gunnar Nordahl, walesa
ren John Charles och brasilianaren Alta
fini är de bästa centerforwards han har 
sett.

På eller utanför idrottsbanan har fram
gången varit Jeppsons kännemärke. Vad 
han än sysslat med tycks dörren till fram
gång alltid ha stått öppen. Han verkar 
vara född med segerhuva. Med ett leende 
säger han:

- Kanske är det som släkten säger, att 
förklaringen ligger i att jag råkar vara 
född på en söndag.
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Jo visst är det Tommy Söderberg som är Djurgårda
rens omslagstomte. Men någon ”tomte” i den bemärk
elsen är DIF-tränaren verkligen inte, utan en hårt ar
betande elittränare som har mycket stor del i att DIF 
nästa år återfinns i allsvenskan. (Foto: Tomas One
borg.)

Blygsam Djurgårdstränare vill ligga lågt:

”Alla har del i framgången”
Av DAN SVANELL

- Revanschen för den 
misslyckade fjolårssä
songen 1986 var kanske 
vår främsta ledstjärna 
den gångna säsongen. Vi 
ville visa alla - sup
portrar, styrelse och le
dare - att vi kunde be
tydligt bättre. Årets sä
song var helt enkelt en 
härlig revansch för miss
arna året innan.
Det säger Djurgårdens omått
ligt populäre fotbollstränare, 
Tommy Söderberg, 39, då 
han för Djurgårdaren ombeds 
att sammanfatta säsongen 
1987 som innebar serieseger i 
div 1 norra och därmed all
svenskt spel 1988.

- Vi hade en bra struktur 
på spelartruppen i år. Många 
fina tekniska spelare. Dessut
om fanns det en bra bland
ning av äldre rutinerade spe
lare och unga hungriga spela
re. Det är en annan förklaring 
till seriesegern, fortsätter 
Tommy.

Djurgården gjorde en strå
lande höstsäsong. Visserligen 
startade den dåligt i början av 
augusti med bortaförlusten 
mot Forward. Men därefter 
tappade man endast fyra po
äng. Oavgjort hemma mot 
toppkonkurrenten Örebro SK 
och borta mot Skellefteå.

- Tyvärr förlorade vi sista 
matchen mot Luleå. Visserlig
en var seriesegern redan klar 
då. Men det grämer mig att vi 
inte avslutade serien med en 
seger.

- Eskilstuna vändpunkt 
När trodde du på serieseger 
och avancemang till allsvens
kan?

- När vi vann över IFK 
Eskilstuna med 2-0 den 1 
september hemma på Sta
dion. Då började jag inse att 
vi nog skulle klara av detta. 
Sedan förlorade ju Örebro 
mot Luleå också, och då såg 

det riktigt positivt ut, säger 
Tommy Söderberg.

- Vi hade en otrolig press 
på oss före serien. Alla i laget, 
våra motståndare och mass
media trodde på oss som slut
segrare. Alla ska då veta att 
det är oerhört svårt för ett lag 
som ramlat ned året innan att 
ta sig upp direkt.

- Jag tycker därför att laget 
gjort en otrolig insats. Det är 
mycket starkt att komma igen 
som vi gjorde.

Fotbollssäsongen började 
bra. Djurgården gjorde flera 
mycket bra träningsmatcher 
slog bl a det finska topplaget 
TPS Åbo med 5-0 i en trä
ningsmatch ett par veckor 
före premiären.

- Vårsäsongen blev för
störd av en virussjukdom som 
härjade i laget. Alla däckades 
mer eller mindre av den. Men 
när väl den hade gått över, 
kom vi igen. Det visar ju 
höstresultat på.
Ligger lågt
Tommy Söderberg ligger lågt 
när det gäller hans egna insat
ser. Men faktum är att alla de 
spelare och ledare som Djur
gårdaren pratat med om årets 
fotbollsäsong menar att just 
Tommy Söderberg är en av de 
största orsakerna till seriese
gern.

 - Alla har del i framgång
en, säger Tommy ödmjukt. 
Styrelsen, ledarna, support
rarna. Hela föreningen har 
stärkts i och med det här. 
Trots de ekonomiska pro
blemen i våras kom vi igen 
och visade alla att vi ska klara 
det här.

- Det har givit Djurgården 
en oerhörd styrka. Alla har 
ställt upp för föreningen. Det 
kanske är den viktigaste orsa
ken till årets framgång.

Planeringsarbetet för all
svenskan är redan i full gång. 
Nya spelare testas och analy
seras. Alla aktiva, såväl ledare 
som spelare, är överens om 
att misstagen från den all
svenska säsongen 1986 inte 
ska upprepas.

Tommy Söderberg, Gösta 
Sandberg, Ronald Åman, Olle 

Hellström och alla de andra i 
rekryteringskommittén har 
sedan i somras dammsugit 
landet på unga lovande spela
re. Säkerligen kommer några 
av dessa att finnas med i 
Djurgårdens fotbollstrupp 
nästa år. Dessutom är man 
överens om att det behövs 
några etablerade spelare som 
kan tillföra laget något i all
svenskan.

Sammanhållning
Tommy Söderberg upplever 

just nu en mycket bra stämning 
och fin sammanhållning i hela 
Djurgården.

- Det är fantastiskt roligt att 
det gått så bra för hockeylaget i 
början ev Elitserien. Just den fi
na sammanhållningen mellan 

hockeyn och fotbollen som jag 
upplevt under året, är stimule
rande.

- Hockeytränaren Ingvar 
’Putte’ Carlsson har ju ofta varit 
på Stadion på våra matcher. 
Många gånger har han också 
kommit in i omklädnings
rummet efter matcherna och 
visat oss sitt stöd.

- Det är detta som är så gläd
jande med en så’n stor förening 
som Djurgården, där både fot
boll och ishockey på toppnivå 
finns med på programmet, slutar 
årets succétränare i fotboll.

Tommy Söderberg hoppas 
att ”Putte” Carlsson skall bli 
årets succétränare i ishockey 
och förbereder sig själv för nästa 
års allsvenska fotbollssäsong.

Succé där också?
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GLENN MYRTHIL

Djurgårdens IF
Foto TOMAS ONEBORG



”Nu har vi 
tagit vår 
revansch 

för fiaskot 
i fiol”

Av DAN SVANELL

- Det har varit en fan
tastisk säsong. Revan
schen från fiolårets 
misslyckande är uppen
bar. Just nu känns det 
otroligt skönt.
Stefan Rehn och Glenn 
Myrthil, som tillsam
mans gjort nära 30 av 
Djurgårdens många mål 
i årets div 1 norra, är helt 
klart mycket nöjda med 
sin och lagets insats ef
ter avancemanget till fot
bollsallsvenskan 1988.
- Nu har vi visat alla kritiker 
att det är i allsvenskan som 
Djurgården hör hemma. Det 
ska vi visa även nästa säsong 
genom att se till att vi hänger 
kvar, säger de två.

Stefan Rehn har blivit 
Djurgårdens omslagspojke 
den gångna säsongen. Tid
ningarna runtom i landet har 
lovprisat Stefan for hans ljuva 
fotbollskonsten ”Nästa år är 
han given i Olle Nordins A-
landslag” har flera fotbollsex
perter påstått.

- Nu gäller det att ta en sak 
i sänder. Först ska Djurgår
den se till att få ihop ett bra 
lag som kan klara av att hänga 
kvar i allsvenskan. Nu måste 
det bli slut på hissåkandet, sä
ger Stefan.

- Målsättningen måste 
vara realistisk: nämligen att 
först och främst undvika ned
flyttning. Inga högtflygande 
mål som slutspel osv.

- Först och främst ska vi se 
till att få ett par tre nya spela

Årets målspottarpar i svensk fotboll: Stefan Rehn och Glenn 
Myrthil, tillsammans 27 mål. De båda har stor del i Djurgårdens 
uppflyttning till allsvenskan - vilken härlig revansch för den 
misslyckade allsvenska säsongen. (Foto: Mats Strand).

re som kan tillföra laget något 
positivt, säger Stefan, som 
blir en av de viktigaste kug
garna i det mittfält DIF:s fot
bollsledning hoppas kunna 
ställa upp med när säsongen 
drar igång.

Tommy viktig
Hur förklarar årets omslags
pojke inom DIF-fotbollen för
vandlingen från fiaskot 1986 
till succén 1987?

- Vi har blivit ett mycket 
bättre samspelat lag under det 
här året. Dessutom är vi bätt
re tränade. Visserligen gick 
det trögt i början och det var 
många som började tvivla på 
att vi skulle räcka till i år.

- Men ju längre serien på
gick desto bättre blev vi. Och 
när resultaten började komma 
fick vi självförtroende och 
därmed det fina spel som vi 
presterat höstsäsongen, säger 
Stefan.

- Sedan har givetvis Tom
my Söderberg betytt oerhört 
mycket för laget. Hans trä
ningsinsatser har varit avgö
rande för den här framgång
en.

Glenns revansch
Glenn Myrthils karriär i 
Djurgården har verkligen väx
lat fram och tillbaka. 1985 var 
han en av anledningarna till 
avancemanget till fotbolls
allsvenskan.

Men i allsvenskan fick han 
knappast några chanser alls i 
A-laget. Däremot har det gått 
betydligt bättre i år.

- Det har lossnat för oss på 
slutet. Peter Skoog, som var 
ny i laget i år, och jag har spe
lat bra ihop. Det har också be
tytt en del för framgången, sä
ger Glenn.

- Årets säsong är inte bara 
en revansch för Djurgårdens 
fotboll, utan även för mig per
sonligen. Vi har i år fått spela 
ihop laget och lärt känna var
andra bättre. Det är en av för
klaringarna till seriesegern.

- En annan och mycket 
viktig förklaring till förvand
lingen är Tommy Söderberg, 
som tillfört truppen också en 
mycket bättre stämning, säger 
Glenn, som hoppas på ett be
tydligt bättre allsvenskt år 
1988 än under det senaste 
försöket.
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STATISTIK

Årets viktigaste mål gjorde Peter Skoog mot Västerås SK i näst sista omgången. Det 
säkrade avancemanget eftersom Eskilstuna samtidigt förlorade. Det gav till slut tabel
len här ovan, sluttabell för norretan. Här klappas Peter om efter målet av Sören 
Börjesson (tv) och Stephan Kullberg. Och Peter Skoog - vilken nykomling i Djurgår’n i 
år! (Foto: Jack Mikrut)

Alla fakta bakom allsvenska avancemanget
16 segrar, sex oavgjor
da och fyra förluster, 
målskillnaden 
60-25 - det blev facit 
av Djurgårdens sejour i 
norr-ettan, en säsong 
som genomfördes stor
stilat.

Särskilt höstspelet bjöd på 
storspel och många målkalas, 
men med en liten plump i se
rieavslutningen där Luleå fick 
vinna med 1-0. Men då var 
avancemanget redan klart och 
motivationen inte på topp.

Här är fakta om samtliga 26 
seriematcher med Djurgårdens 
målgörare nämnda först.

20.4: DIF-Luleå FF/IFK 0-0
26.4: Väst. SK-DIF 0-1 (0-0)

Glenn Myrthil
3.5: DIF-Gefle 1-2 (1-0)

Thomas Sunesson
Gefle: Pär Eriksson, Peter An
dersson
10.5: Karlstad-DIF 0-0
18.5: DIF-Brommap. 5-3 (1-3)

Glenn Myrthil
Sören Börjesson
Svante Mjörne
Thomas Sunesson
Peter Skoog

Brommapojkarna: Sonny
Karlsson, Kjell Jonevret, Per 
Ferm
24.5: Örebro-DIF 4-1 (3-1)

Kjell Granqvist
Örebro: Bengt-Eric Gårdefors
2, Thomas Karlén, Kim An
dersson
31.5: DIF-Mora 2-0 (1-0)

Stefan Rehn
Sören Börjesson

8.6: IFK Väst-DIF 0-4 (0-3) 
Vito Knezevic
Glenn Myrthil
Stefan Rehn
Svante Mjörne

14.6: DIF-Vasalund 1-1 (1-1)
Stefan Rehn

Vasalund: Sven-Arne Jonsson
25.6: Eskilst.-DIF 1-1 (0-1) 

Peter Skoog
Eskilstuna: Thomas Larsson
28.6: DIF-Skellefteå 3-0 (1-0) 

Peter Skoog
Sören Börjesson
Glenn Myrthil

5.7: Degerfors-DIF 1-2 (1-1) 
Vito Knezevic
Glenn Myrthil

Degerfors: Peter Broberg
12.7: DIF-Forward 6-0 (3-0)

Stefan Rehn, 3
Glenn Myrthil, 2
Peter Mörk

Statistik, forts. sid 26
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STATISTIK

2.8: Forward-DIF 2-0 (1-0)
Forward: Ragnar Ericsson, 2

10.8: DIF-Degerfors 2-0 (1-0) 
Stefan Rehn
Sören Börjesson

16.8: Skellefteå-DIF 1-1 (0-1)
Peter Skoog

Skellefteå: Jerzy Stanczak
23.8: DIF-Örebro 1-1 (1-0) 

Stefan Rehn
Örebro: Thomas Karlén
27.8: Brommap.-DIF 1-3 (1-2) 

Peter Skoog
Sören Börjesson
Glenn Myrthil

Brommapojkarna: Sonny
Karlsson
1.9: DIF-Eskilstuna 2-0 (1-0) 

Leif Nilsson 
Krister Nordin

6.9: Vasalund-DIF 3-5 (2-2)
Stefan Rehn, 4
Krister Nordin

Vasalund: Mikael Martinsson,
2, Paul Ivey
13.9: DIF-IFK Väst. 6-1 (1-0)

Peter Skoog, 3
Stefan Hermansson, 2
Glenn Myrthil

IFK Västerås: Lennart Sjögren
19.9: Mora-DIF 2-3 (1-2)

Årets snyggaste 
mål. Stefan 

Rehn slår till 
mot Mora. Spa

na in hänget. 
Rehn blev DIF:s 

bäste målskytt 
med 15 mål.

(Foto: Tomas 
Oneborg)

Stefan Rehn, 2
Sören Börjesson

Mora: Steven Payne, Magnus 
Lindholm
27.9: DIF-Karlstad 5-1 (3-0)

Glenn Myrthil, 2

Peter Skoog, 2
Krister Nordin

Karlstad: Joe Blochel

3.10: Gefle-DIF 0-4 (0-2)
Peter Skoog, 2
Glenn Myrthil
Stefan Rehn

11.10: DIF-Väst. SK 1-0 (0-0) 
Peter Skoog

18.10: Luleå-DIF 1-0 (0-0) 
Luleå: Jan-Åke Pettersson.

Djurgårdens 
interna målliga
Stefan Rehn, 15
Peter Skoog, 13
Glenn Myrthil, 12
Sören Börjesson, 6
Krister Nordin, 3
Thomas Sunesson, 2
Svante Mjörne, 2
Vito Knezevic, 2
Stefan Hermansson, 2
Leif Nilsson, 1
Peter Mörk, 1
Kjell Granqvist, 1

Mål i flest 
antal matcher
Glenn Myrthil, 10
Stefan Rehn, 9
Peter Skoog, 9
Sören Börjesson, 3
Krister Nordin, 3

Tre mål:
Peter Skoog (IFK Västerås)
Stefan Rehn (Forward)

Krister 
Nordin, 
nykomling 
med ett 
enormt 
skott. En 
tillgång.

Två mål:
Peter Skoog (Karlstad) 
Stefan Rehn (Mora) 
Glenn Myrthil (Forward) 
Stefan Hermansson (IFK V.)

Mål av olika
lagdelar
Forwards:

29 mål
Mittfält:

27 mål
Försvar:

Fyra mål

Resultat
i första halvlek
Totalt: 30-13
Hemma: 15-4
Borta: 15-9

Flest mål
i en match
Fyra mål:

Stefan Rehn (mot Vasalund)

Andra halvlek
Totalt: 30-12
Hemma: 20-5
Borta: 10-7
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Ingen boll
konstnär 
precis, men 
en stabil och 
tuff försvars
rese. Vito 
Knezevic har 
varit en av 
de bästa i 
Djurgår’n i 
år. (Foto: 
Tomas One

borg)

Veteranen 
Vito är en 
klippa som 
håller än

Av DAN SVANELL

En av de verkliga veteranerna i 
årets upplaga av Djurgårdens 
fotbollslag är Vito Knezevic. 
Han har vuxit till en klippa i 
backlinjen, en klippa som de 
unga spelarna kunnat luta sig 
mot när det blåst upp.
- Det har varit stimulerande att spela 
i Djurgården. Årets säsong är min 
11:e i föreningen. Så jag har varit med 
både när det gått uppåt och när det 
gått nedåt, säger Vito, som varit assi
sterande kapten den gångna säsongen
- ett klart bevis på det förtroende som 
såväl lagledning som spelare har för 
veteranen bland dagens djurgårdare.

Vito Knezevic kom till Djurgården 
hösten 1976. Efter stora rubriker i tid
ningarna hade an av det årets stora 
värvningar blivit klar. Vito kom som 
libero från div 2-klubben Norrby i 
Borås.

- I Djurgården började jag som li
bero. Därefter spelade jag mittfältare 
innan jag återkom i backlinjen. I år 
har det blivit mittback hela säsongen, 
och det är den plats jag trivs allra bäst 
på, förklarar Vito, som spelat ihop 
med såväl Roger Casslind som Step
han Kullberg i årets matcher.

- Jag tycker att det gått bra. Vi har 
haft ett härligt flyt i år. Bra stämning, 
bra tränare och ett samspelt lag. Det 
är förklaringen till framgången i år.

- Just Tommy Söderberg har be
tytt mycket. Han har tagit lärdom av 
de misstag som begicks under Björn 
Westerbergs tid. Att det gått så bra 
beror dels på Tommys tränargärning, 
dels på den spelartrupp han haft till 
sitt förfogande.

- Jag tror inte att vi kommit lika 
långt utan Tommy eller utan den 
trupp som vi haft i år. Alla har hjälpt 
till att dra sitt strå till stacken. Arets 
serieseger är en otrolig lagframgång, 
säger Vito.
Själv är Vito osäker när han får frågan 
vilken säsong han helst minns som 
spelare under elva år i Djurgårdens 
IF.

- Det är klart att så här kort tid 
efter årets säsong så framstår ju den 
och året 1985 då vi gick upp förra 
gången som mest betydelsefulla.

- Men jag har ju varit med förr. 
Rent Sportsligt tycker jag nog att min 
andra säsong i DIF, 1978, var den 
bästa för mig. Då kom vi femma i



serien efter en otrolig höstsäsong då vi 
bland annat slog Landskrona Bois 
med 7-0 på stadion och AIK med 4-0 
på Fotbollsstadion.

Vilken är då den tråkigaste säsong
en?

- Jag har aldrig upplevt något 
serieslut så hårt som de två åren 1982 
och 1983 då vi förlorade kvalspelet 
till allsvenskan, först mot AIK och 
året därpå mot Kalmar FF.

- 1981 och 1986 när vi åkte ur all
svenskan spelade vi dåligt en hel sä
song. Vi räckte helt enkelt inte till för 
allsvenskt spel.

- Men 1982 vann vi serien och föll 
knappt med uddamålet mot AIK. 
Året därpå fick vi en gratischans ef
tersom vi kom tvåa i serien. Men inte 
heller då lyckades vi vinna. Så någon 
vän av kvalspel är jag inte. Hoppas 
inte de kommer tillbaka, säger Vito 
Knezevic.

Viktigt med bred trupp
Inför den allsvenska comebacken 
hoppas Vito att DIF-ledningen lärt av 
misstagen.

- Det håller inte att köpa ihop en 
massa spelare. Däremot måste man se 
till att det finns en bred trupp så att 
man inte tappar fästet bara för att ett 
par spelare är skadade.

- Jag tror inte på snacket då träna
re och ledare skyller en förlust på den 

En veteran i Djurgården. Vito Knezevic 
tar för sig i en match mot AIK. Året är 
1977 och även Sven ”Dala” Dahlqvist såg 
ung ut.

eller de spelarna varit skadade. Det är 
inte rätt mot dem som ersatt och som 
gjort så gott de kunnat.

- Det ska finnas en så bred och 
kompetent trupp att man klarar ska
dor av den typ det alltid blir under en 
säsong.

Vito Knezevic blev under sina förs
ta år i Djurgården ofta provocerad ef
tersom han hade ett hett tempera
ment.

- Det har jag fortfarande. Men nu 
har jag lärt mig att ta det lugnare. 
Ofta provocerade både motspelarna 
och domaren mig eftersom de visste 
att jag reagerade så lätt. Att jag skulle 
vara en buse på plan är uppförstorat i 
tidningarna. Men trots det lär det 
ändå förfölja mig så länge jag fortsät
ter som spelare och även därefter, sä
ger Vito Knezevic.

Alltid Djurgården
Hur blir det själv med ditt fortsatta 
engagemang i Djurgården?

- Oavsett om jag fortsätter eller 
inte kommer jag alltid att förbli djur
gårdare i mitt hjärta. Jag har lärt mig 
att älska den här klubben. Trots alla 
stormar, alla bråk, alla tränare som 
kommit och gått, kommer Djurgår
den att vara klubben nummer 1 för 
mig, säger Vito Knezevic, veteranen i 
dagens nyblivna allsvenska Djurgår
den.
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”Knivsta”  Sandberg och Åke Bogerius i publikvimlet. Saken är klar, alla jublar. Nu börjar ett mödosamt arbete för DIF-ledarna. 
Laget skall förstärkas. Men de ser tillbaka på säsongen med glatt sinne. ”Alla, också spelarna, har ställt upp på ett fantastiskt sätt.” 
(Foto: Jack Mikrut.)

Visst fanns det fog för optimismen
Av DAN SVANELL

- Vi var väldigt optimistiska i vå
ras. Nu visar det sig också att vi 
hade fog för den optimismen.

Det säger Mr Djurgården Gösta 
”Knivsta” Sandberg, stark man i 
Djurgårdsfotbollen, till Djurgår
den.

Tillsammans med Tommy Söderberg och 
andretränaren Mats Jansson har ”Kniv
sta” funnits med vid såväl träningar som 
matcher. I egenskap av lagledare och sty
relseledamot har han kanske den bästa 
förklaringen till varför det gick vägen i 
år.

- De nyförvärv vi gjorde 1986 visade 
sig falla väl ut i år. Sören Börjesson, 
Glenn Schiller och Stephan Kullberg har 
genom sin rutin stöttat de yngre spelare 
som vi fört fram till A-laget.

- Det är roligt att så många av våra 
egna ungdomar fått chansen och även vi
sat att de varit värda den, säger Gösta 
Sandberg.

Hur påverkades fotbollsspelarna och ni 
i lagledningen av alla de ekonomiska tu
rerna i våras?

- Det fanns en viss oro i hela fören

ingen. Men vi lyckades hålla den borta 
från grabbarna. Vi lovade hela tiden att 
vi skulle fullfölja de avtal som vi ingått 
med dem.

- Även spelarna har ställt upp på ett 
fantastiskt sätt. Trots att det varit lite 
spartanskt vid bortamatcherna i sam
band med måltider och så, har de inte 
gnällt.

- De har även utan diskussioner 
själva tagit upp plånboken och betalt för 
fikat när vi stannat för en extra kaffepaus 
efter bortamatchen.

Jagar spelare
Nu jobbar ”Knivsta” för fullt med att 
skapa ett bra lag inför den allsvenska co
mebacken i april.

- Vi ska ha ett bra och utvecklingsbart 
lag. När vi letar nya spelare tittar vi på 
ålder och engagemang. Målsättningen är 
att Djurgården nästa år ska ha ett lag 
som klarat sig kvar i fotbollsallsvenskan, 
säger Gösta Sandberg.

En annan som också har anledning se 
tillbaka på den gångna säsongen med stor 
tillförsikt är fotbollssektionens ordföran
de Åke Bogerius, som lämpligtvis fyllde 
50 år samma dag som div I norra färdig
spelades.

Åke Bogerius kom med i fotbollsstyrel
sen vid årsmötet för ett år sedan. Han 

blev ordförande i mars då Bengt Broberg 
lämnade sina uppdrag i föreningen.

Leffes mål
- Det är framför allt två saker som jag 
minns av årets säsong. För det första se
germatchen mot IFK Eskilstuna och då 
Leif Nilssons härliga 1-0 mål. Då hade 
vi ju avgörandet i egna händer. Den and
ra höjdpunkten var matchen mot Väster
ås SK då det blev klart att vi skulle avan
cera till allsvenskan. Men hela säsongen 
har varit bra. Så det är ju otroligt skönt 
när det lyckas även på slutet, kommente
rar Åke Bogerius.

Hur har det gått med ekonomi då?
Med hänsyn till omständigheterna un

der året har vi gjort ett bra resultat. De 
spelarkontrakt som vi hade var ju inte 
anpassade för div I utan för allsvenskan.

- Dessutom var vi något för optimis
tiska när det gällde publikintäkterna. 
Men det berodde ju bland annat på väd
ret. Våren och sommaren var ju betydligt 
kallare än normalt.

- Men i stort sett måste vi vara nöjda. 
Det är ett hyfsat bokslut som vi har pre
senterat, säger Åke Bogerius, som varit 
ytterst ansvarig för Djurgårds-fotbollen 
under större delen av 1987.

De skall leda Djurgårdens fotboll 
under nästa säsong, se sidan 33.
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Malin Swedberg är en tuff fotbollstjej som här blockerar ett skott i en seriematch mot AIK. Men solnaklubben lyckades bättre än 
Djurgår’n under den säsongen som nyss avslutats. Så nu tar Malin nya tag i Italien. Och nästa år. . . (Foto: Jack Mikrut).

Malin längtar till Italien
Av TOM AGNBLAD

Vad har Djurgårdens duktiga 
mittfältare Malin Swedberg ge
mensamt med Hasse Jeppson 
och Diego Armando Maradona?

Jo, den gemensamma nämna
ren är den italienska storklubben 
Napoli.

Hasse Jeppson spelade där, Maradona 
gör det och Malin Swedberg gör det också. 
Under hösten, vintern och våren byter ma
lin ut Djurgårdens blårandigas dräkt mot 
Napolis blå-vita.

19-åriga Malin har spelat fotboll sedan 
sex-årsåldern. Till Djurgår’n kom hon som 
tolvåring, och i A-laget har Malin spelat de 
senaste fyra åren. Fotbollen har alltid spelat 
stor roll i Malins liv:

- Men det var en ren slump att det blev 
fotboll, berättar hon. Jag var bra i hockey 
också, men blev biten av fotbollen sedan jag 
sett pappa spela.

Gott fotbolls-påbrå
Pappa, ja, det har ni väl redan förstått 

vem det är. Hasse Swedberg. Så att det blev 
Djurgården är ju inte så underligt...

- ...med den ärftliga belastningen, nä, 
konstaterar Malin.

Det är ju också så att mamma Karin job
bar på DIF-kansliet.

Men i år har det inte gått så helt bra för 
Malin och djurgårdstjejerna som hållit sig 
knappt ovanför nedflyttningsstrecket i div. 
I-serien.

- Säsongen har varit för ryckig, vi har var
vat toppmatcher med rena bottennappen. 
Vår trupp har dessutom varit för liten. Men 
nästa år blir det bättre. Tillsammans med 
Jörgen Lindman skall vi satsa hårdare. Det 
har vi i laget lovat varandra.

Damernas egen Rehn
Malin är ”damlagets Stefan Rehn”, löp

stark, teknisk och sätter emot bra i närkam
perna. Och allt blir säkert ännu bättre i 
Italien.

- Jag vill givetvis bli bättre i allt, men 
framförallt måste jag förbättra huvudspelet. 
Längden har jag ju (Malin är 173 cm lång), 
men spänsten och snärten i själva nicken 
måste förbättras.

Varför får då svenska fotbollstjejer chan
sen till träning och spel i Italien?

- Ja, vi har ett gott rykte utomlands. 
Landslagets fina meriter har ju bäddat för 
det. Och Pia Sundhage har spelat i Italien 
och så att säga plöjt mark för oss andra.

Med hammarbytjejer
Malin åker ner till Neapel tillsammans 

med hammarbytjejerna Anette Nilsson, 
Maria Molin och Ann-Katrin Jonsson.

- Vi kommer att träna med Napolis dam
lag tre dagar i veckan och plugga italienska 
mellan träningspassen. Vi får bo ett stenkast 
ifrån Napolis hemmaarena, inkvarterade 
hos föreningens ordförande. Det gäller nog 
att satsa hårt för att ta en plats i laget. Napo
li spelar i amatörligan och håller ungefär 
svensk div. I-klass. I laget spelar fnv en tjej 
med landslagsmeriter.

Och framtiden, hur ser den ut?
- Jag blir kvar i Italien till april, då börjar 

seriespelet här hemma. Sedan gäller det att 
hitta ett spännande jobb, säger Malin som i 
våras gick ut gymnasiets tre-åriga ekonomis
ka linje.

Malin vill helst syssla med försäljning, 
och helst av kläder.

- Ett jobb i en boutique skulle vara här
ligt. Men först, säger Malin, skall jag kämpa 
för en plats i Napolis A-lag.
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Fotbollssektionen organiserar om
Av DAN SVANELL

Bosse Andersson, 40, gör 
comeback som ordföran
de för Djurgårdens fot
bollssektion.

- Styrelsen skall i 
första hand syssla med 
långsiktiga frågor, fråge
ställningar som ligger 
längre fram i tiden än de 
rent dagsaktuella, säger 
den nygamle ordförande.

Nygammal därför att Bosse 
Andersson varit ordförande förut, 
1981-84. Han har också suttit 
som överstyrelseledamot i fot
bollsstyrelsen sedan våren 1986.

- Fotbollsstyrelsen skall arbeta 
mer professionellt. En viktig del 
blir de tre kommittéer som vi bil
dat, säger Bosse Andersson.
• Tävlingskommittén skall sköta 
de sportsliga frågorna runt A-
laget.

- Den gruppen skall ledas av 

Rolle Åman och skall handha frå
gor om nya spelare, tränare osv, 
berättar Bosse Andersson.
• Marknadsfrågorna sköter den 
biten, det är inga konstigheter.
• En grupp för ekonomi och för
handlingar.

- Den gruppen skall sköta bl a 
diskussionerna med de nyrekryte
rade spelarnas tidigare klubbar.

Långsiktigt
• Och styrelsen?

- Skall sköta långsiktiga frågor. 
Målsättningen är att vi skall bli 
proffsigare och stå bättre rustade 
inför 1988 års allsvenska säsong 
än inför den förra, säger Bosse 
Andersson.

Årsmötet, den nionde novem
ber, redovisade en ekonomisk 
berättelse för 1987 som innebär 
en förlust på ca 100 000 kronor. 
Den baserades på det faktiska ut
fallet den 30 september. Intäkter
na blev då 3 870 000 kronor, 
utgifter 3 970 000 kronor, en 
skillnad på 100 000. En mer ut
förlig ekonomisk redovisning 

skall föreläggas föreningens års
möte på våren nästa år.
Skall stanna kvar

Årsmötet antog också styrel
sens målsättning att A-laget under 
1988 skall inrikta sig på att undvi
ka nedflyttning och att Djurgår
dens fotbollslag år 1991 skall 
finnas med bland de fyra bästa i 
landet.

1991 firar fö föreningen sitt 
100-årsjubileum.

Förutom Bosse Andersson till 
ordförande valde årsmötet också 
en viceordförande i förre DIF-
spelaren Mats Aronsson. Tidigare 
adjungerade Jan Lilja, ordföran
de i ungdomssektionen, valdes in 
i styrelsen. Ronald Åman om
valdes.

Dessutom kommer Mats Jans
son, som blir administrativt 
ansvarig för seniorfotbollen, att 
ingå som sekreterare i styrelsen. 
Utanför står Gösta ”Knivsta” 
Sandberg och Per Kotschak. Kot
schak adjungerades dock senare 
som ledamot med särskilt ansvar 
för marknadsfrågorna.

Förlåt oss,
Stins-Olle
Nu skäms vi igen.

I Djurgårdaren nr 2 redo
visade vi hur Svenska 
Dagbladets språkregler fört 
samman ”Knivsta” med un
derligt sällskap: Fyll-Totte, 
Stins-Olle m fl.

Den senare hörde av sig. 
Stins-Olle är Olle Sandberg, 
chef för SvD:s Storstock
holmsredaktion. Och en 
gång i tiden en ypperlig fot
bollsmålvakt i Lycksele.

- Jag gillar Djurgården, 
och nämns gärna tillsam
mans med ’Knivsta’, säger 
Stins-Olle. Men så här...

Förlåt oss, Olle. Stins-
Olle och Mora-Nisse kan 
båda vara stolta över att få 
nämnas i samma text som 
”Knivsta”. Och vice versa.

Se’n spelar det ingen roll 
att Stins-Olle en gång hade 
den dåliga smaken att prov
spela för AIK. Han fick ju 
inget kontrakt.

Lyckligtvis.
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En AIK:are 
ger DIF 
huvudrollen
Nä, Stieg Trenter var inte 
Djurgårdare, men bra dec
kare skrev han ändå. Stieg 
Trenter var nämligen kol
svart AIK:are ända in i 
själen.

Trenters huvudperson, 
fotografen Harry Friberg, 
hade inga klubbsympatier 
alls. Men den person som 
stod som modell för Harry 
Friberg, fotografen K. W 
Gullers, han var en verklig 
ur-djurgårdare.

Och var skulle en AIK:a
re som Trenter annars fått 
sin inspiration från?

Lindberg 
värdesätter 
Djurgården 

”Jag vill ge en eloge till 
Djurgården”, sade gamle 
stormålvakten Torsten 
Lindberg i en radiointervju 
nyligen.

”Jag har inte varit med
lem i Djurgården, men efter 
tre års arbete som tränare i 
föreningen fick jag för
eningens främsta utmärkel
se, guldplaketten.”

Torsten Lindberg fick 
plaketten 1966, samma år 
som ”Knivsta” fick den.

- Det satte jag verkligen 
värde på, säger Torsten 
Lindberg.

Aj, aj - vi 
glömde ju 
’Lill-Lappen’
Hur kan man glömma 
”Lill-Lappen”?

Nej, det får man bara 
inte göra.

Ändå gjorde vi det i 
förra numret av Djur
gårdaren. I uppställ
ningen över valbered
ningen, nämligen.

Nu skäms vi.
Och publicerar här

med inte bara nyheten 

att Olle Hellström finns 
med i valberedningen, 
utan också en bild på 
honom.

Väl bekomme.

DIF bland de 
mest populära
Det krävdes AIK-lag i 
både fotboll och ishockey 
för att överhuvudtaget 
komma i närheten av 
Djurgårdens ishockey
lag. Allt detta i Tips
tjänsts popularitetstäv
ling ”Lyckosparken”.

Djurgårdshockeyn 
blev bästa hockeylag 
med en femte plats i om
röstningen bland divi
sion I-klubbarna, efter 
fotbollslagen IFK Göte

Stipendier till 
Djurgår’n. Tack, 
Tipstjänstbasen 
Lars-Gunnar 
Björklund, en av 
männen bakom 
”Lyckosparken ” 
som gav DIF näs
tan 200 000 kro
nor.

borg, Malmö FF, 
Hammarby och GIF 
Sundsvall. Näst bästa 
hockeyklubb blev 
10-placerade Väsby.

Och AIK då? Tja, den
na svarta fläck i svensk 

idrott placerade sig inte 
bättre än på 14:e plats 
med fotbollslaget och 
21:a med hockeyn. Och 
totalt sett med färre rös
ter än DIF-hockeyn.

Bland div I-klubbarna 
överträffades Djurgår’ns 
fotboll endast av GAIS 
som vann knappt.

Ekonomiskt blev 
”Lyckosparken” en lyc
kospark för DIF med ca 
183.000 välbehövliga 
kronor från Tipstjänst 
till föreningen.
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Av BO ANDERSSON

BO ANDERSSON 
är ledamot av Djurgårdens 
fotbolls- och överstyrelse.
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Efter en rätt mödosam vår och 
sommar, koncentrerad till ac
kordsuppgörelsen, kunde vi 
inom Djurgårdens överstyrel
se övergå till fas två: Hand
lingsplanen för att ekonomiskt 
rädda föreningen. Rätt och 
slätt kallade vi fas två för ”re
konstruktionen”.

Vi insåg tidigt att skuld
bördan även efter ett 25-pro
centigt ackord skulle bli ytterst 
betungande, och avvisade 
samtidigt alla tankar på att lå
na oss ur krisen. Skälen var uppenbara. 

Verksamheten ”blödde” ännu 
trots kraftiga ekonomiska åt
stramningar men våra täv
lingsaktiviteter måste fullföl
jas. Och ytterligare 
räntebördor skulle vi helt en
kelt inte klara av.

Alltså: Det bästa för Djur
gården måste vara att klara 
krisen genom långsiktigt risk
kapital. En i Sverige nära nog 
helt oprövad metod att stödja 
idrottslig verksamhet.□ □ □
Att bilda ett ”AB” av hela Djur
gårdens IF stötte på patrull 
direkt. Idrottssverige är ju 
uppbyggt kring den iddella 
föreningen. Statliga och kom
munala bidrag till ungdoms
verksamhet, arenaupplåtel
ser, bingotillstånd, lotteritill
stånd mm är direkt kopplade 
till denna verksamhetsform. 
Dessutom ansåg vi det mycket 
viktigt att värna om de för
eningsdemokratiska princi
perna, t ex medlemsvalda 
styrelser. Alltså sökte vi i 
stället efter en form där den

ideella föreningen med suve
ränitet kunde bestå, men där 
ett nästående aktiebolag kun
de vara en stark resurs i en 
framtida utveckling.

Med de grundtankarna bilda
des Djurgårdens IF AB och 
ganska naturligt har vi hit kon
centrerat de delar av vår 
verksamhet som är kommer
siellt intressanta. Bolagets 
huvuduppgift blir därför att 
marknadsföra och sälja DIF:s 
elitverksamhet, i första hand 
ishockey och fotboll.

För detta arbete köper DIF 
AB den exklusiva rätten att ut
nyttja DIF:s emblem, färger 
och inarbetade slogans för 
dels en engångsumma om 2,5 
miljoner kronor, dels löpande 
provisioner baserat på det 
säljresultat bolaget åstad
kommer. På så vis får DIF AB 
och Djurgårdens IF samman
flätade intressen: Framgångar 
för DIF i tävlingssammanhang 
höjer marknadsvärdet för bo
laget - och vice versa.

En annan viktig uppgift för 
DIF AB blir att vara Djurgår
dens ”bankkontor”. I korthet 
innebär det att Djurgårdens IF 
framledes inte kan låna peng
ar av tredje part utan att i alla 
finansieringsfrågor vända sig 
till bolaget. På detta sätt 
åstadkommer vi att framtida 
satsningar och investeringar 
inte görs baserade på för
hoppningar om eventuella 
intäktsökningar, utan bedöms 
strikt efter affärsmässiga prin
ciper.

Bakom bildandet av DIF AB 
står Djurgårdens Idrottsföre

Så fungerar DIF AB
ning. Sällskapet Gamla Djur
gårdare och Djurgårdens 
Supporterklubb. Vidare ett 
20-tal privatpersoner, var och 
en på något sätt med en nära 
koppling till Djurgår’n, som ak
tiv, som ledare sponsor eller 
supporter. Alla har de det ge
mensamt att de är ständiga 
medlemmar i DIF.

Den nyemmission som nu er
bjuds i bolaget riktar sig i första hand till alla dem som  

är intresserade av Djurgår
dens fortbestånd och utveck
ling, alltså andra medlemmar, 
sponsorsföretag och suppor
ters.

Det går inte att på ett riktigt 
sätt understryka hur viktigt det 
är för föreningen att denna 
satsning blir framgångsrik. 
Målsättningen är att nå ett 
riskkapital på omkring åtta 
miljoner kronor varav mer än 
sex miljoner går att att klara 
ackordet.

och faller med DIF AB. Det är 
bara det att vi inte får falla. Så 
var och en som har möjlighet 
att teckan ett aktiepaket för

Se det som en långsiktig 
ekonomisk placering, där du 
trots allt får en viss utdelning 

få tid att utveckla Djurgården 
till en av Sveriges absoluta 
toppklubbar.

För om så sker kan din in
vestering idag bli guld värd i 
morgon.



A
Ahlin, Janne 
Almström, Boob 
Almqvist, Tord 
Andersson, Bernth 
Andersson, Leif H 
Axelsson, Johan 
Axelsson, Lars

B
Berg, Kjell 
Berggren, Nils 
Bergström, Stig 
Bernström, Gösta 
Betzholtz, Rune 
Borgstrand, Ulf 
Byström, Jan 
Bäckström, Barbro

c
Carlsson, Ulf

D
Dereborg, Rolf 
Dyremark, Anders 
Dyvik, Gunnar

E
Eklund, Hans 
Elander, Bo 
Eliasson, Anders 
Endermark, Christer 
Engdahl, Peter 
Ericsson, Arne 
Eriksson, Rolf 
Eskilsson, Bengt

F
Flygtrafikledningen, 
L/V Arlanda

G
Godemar, Karl

Här är alla vi 
som hjälpt Djurgår’n 

ur krisen
Här fortsätter tidningen 

Djurgårdaren redovisningen över alla dem som 
hjälpt vår förening med pengar, för 

att klara den akuta krisen. Den 
här gången är listan betydligt 

kortare än i förra numret, 
då vi publicerade fem sidor namn på alla 

dem som hjälpt oss. Det var ett 
snabbt svar på Djurgårdsuppropet. 

Och bidrag är fortfarande välkomna.
Grive, Bengt
Grönlund, Stig 
Gullberg, Anders 
Gunnarsson, Lennart 
Gustafsson, Lars 
Gustafsson, Torsten 
Gustavsson, Märta 
Gåverud, Marcus

H
Hagberg, Karl-Erik 
Hagberg, Karl-Erik 
Hellström, Björn 
Hellström, Sven-Åke 
Henricsson, Lave 
Hofquist, Roger 
Holm, Christer 
Holmqvist, Per 
Hybinette, G

Hällstorp, Anders Gunnar 
Höglund, Lars

J
Jansson, Bengt-Olov 
Johansson, Karl-G
Johansson, Kjell
Johansson, Yngve
Johansson, Mats
Jonsson, Bo
Jonsson, Ulf
Jordan, Ann
Jordan, Leif
Josjö, Bo

K
Kalmér, Lars
Karlesäv, Anders

Karlsson, Karl-Harry
Kjellberg, Bo
Klevard, Jan
Kraft, Kurt
Krantz, Hans
Krantz, Kjell

L
Lafqvist, Frank 
Landén, Peter 
Larsson, Micael 
Larsson Nils 
Lautin, Åke 
Leydner, Bertil 
Lindberg, Mats 
Lindström, Michael 
Ljungberg, Mats 
Lundberg, Thomas 
Lundh, Roger 
Lönn, Lars

M
Malmert, Lars 
Myrthil, Glenn

N
Nilsson, Lars
Nilsson, Leif
Nilsson, Sture
Nordlander, Torbjörn
Nylund, Peter

O
Ohlsson, Bertil 
Oscarsson, Jan 
Otterström, Peter

p
Pettersson, Lars 
Piehl, Claes 
Porseby, Stefan 
Premfors, Gösta

R
Ridderström, Henning 
Rubin, Arne

s
Samuelsson, Sandro 
Snell, Anders
Sonesson, Bo 
Svensson, Jan-Erik
Söderkvist, Uno

T
Taube, Carl-Ewert 
Tesch, Sonja
Thor, Hans
Torpfeldt, Thomas 
Tång, Jonny

w
Wallier, Lars-Olof 
Warström, Birger 
Watz, Gunnar 
Westblad, Lars E 
Westergren, Hans

Z
Zetterberg, Eric 
Zetterlund, Ruth 
Zetterlund, Sune

■■

Ö
Öqvist, Umberto 
Österman, Åke

SAMT
Palmqvist, Lotta 
Nord, Lennart 
Palmqvist, Leif 
Bergström, Bo 
Arnesson, Lars 
Carlsson, Ronnie 
Finnhammar, Bo 
Grahn, Åke 
Hellström, Lennart 
Janson, Peter 
Johansson, Börje 
Kask, Jens 
Kjellberg, Kent 
Kotschak, Mikaela 
Lindholm, Sixten 
Lindzen, Jenny 
Mild, Eva 
Molander, Pontus 
Nyström, Leif 
Sundström, Jan 
Zettergren, Ulf

VI GRATULERAR

50 år
1 dec Bill Nilsson, Spånga

20 dec Börje Åkerström, Sundbyberg
26 dec Jens Wahlberg, Tyresö

1 jan Leo Gillissen, Djurhamn (fotboll)
2 jan Kjell Johansson, Huddinge (handboll)
5 jan Valentin Johansson, Solna (boxning)
9 jan Ulf Rudin, Hägersten
12 jan Bernt Scott, Bro
18 jan Friedrich Lange, Saltsjöbaden (handboll)
18 jan Bernt Lindh, Märsta
26 jan Bernt Hjalmarsson, Västervik

1 feb Sture Söderqvist, Gimo (brottning)
4 feb Lennart Larsson, Spånga
5 feb Sven Andren, Täby (skidor)
14 feb Els-Britt Sellin, Stockholm (fotboll)
28 feb Gunnar Gunnarsson, Göteborg

60 år
20 dec Gunnar Dyvik, Lidingö (fotboll)
2 jan Per-Henric Wetterlöf, Eskilstuna

21 jan Ove Andersson, Spånga
28 jan Vladimir Zabrodsky, Solna
2 fe Gunnar B Janson, Danderyd (fotboll)
11 feb Evert Wahlqvist, Arboga
21 feb Lennart Krantz, Enskede (fotboll)

70 år
7 dec Sven Hansson, Östersund (fotboll)
13 dec Elsa Björkman, Stockholm
25 dec Lars Nordvall, Stockholm (ishockey)
28 dec Christian Slågrup, Trelleborg (boxning) 
9 feb Arne Ericsson, Farsta
24 feb Hans Berglund, Vällingby (orientering)
25 feb Rune Edblad, Askersund (bandy)

75 år
16 dec Erik Extergren, Stockholm (bordtennis)
24 jan Gunnar E Johansson, Vaxholm
26 jan Karl-Erik Nordlund, Stockholm
31 jan Anders Falk, Stockholm
7 feb Paul Edlund, Johanneshov

80 år
16 dec Lars Tjernberg, Stockholm (orientering)
21 jan Harry Friberg, Stockholm

85 år
18 jan Folke Nilsson, Stockholm (bowling)
22 feb Ivan Guthner, Stockholm

90 år
6 dec Elisabeth Törngren, Stockholm
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Djurgårdens IF
Klocktornet, Stadion
114 33 STOCKHOLM


