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JÄRNKANINERNA
Välkommen i Djurgårdens juniorklubb!

Jämkaninerna är juniorklubben för våra yngsta supportrar upp till 13 år. Gör som ”Mini-Borkarna”, Kevin och Michaela 
Borgqvist och gå med. Som medlem i Jämkaninerna får du ett startpaket med medlemskort, klistermärken och en reflex. 
Dessutom får du två medlemstidningar per år med erbjudanden och tävlingar. Som medlem har du chansen att bli 
”Matchens Jämkanin” och få springa in på Stadion tillsammans med A-laget till en match i allsvenskan. Alla Jämkaniner 
kommer också att bjudas in till en öppen träning på Stadion där man får chans att träffa spelarna i Djurgården.

Så blir du medlem:
Sätt in 100 kronor på postgironummer 9212 533-5. Glöm nu inte att skriva namn adress, telefonnummer och personnum
mer.

Medlemsavgifter:
För medlemmar i DIF Fotboll 50:-
För övriga 100:-

För mer information kontakta DIF Fotboll, 08-411 57 11, www.dif.se

Välkommen i klubben!

2 Djurgårdaren mars 1999

http://www.dif.se


Allsvenskan är igång igen och Djurgården 
är åter med i hetluften. Förväntningarna är 
stora och det lutar åt en säsong då 
Stockholmsstadion kommer vara välbesökt. 
Träningsmatcherna har varit som de brukar 
d.v.s. bjudit på både bra och dåligt spel, men 
det är nu när allvaret börjar som det gäller 
att plocka fram det bästa hos spelarna. 
Nyförvärven har verkligen visat att de vill 
vara med och slåss om en plats i startelvan 
och konkurrensen är mycket hårdare än '98 
vilket medför en högre kvalité på 
träningarna.

En av de roligaste händelserna under för
säsongen var att det var över 400 djur
gårdare som tog sig till Norrköping för att 
se träningsmatchen IFK Norrköping- DIF. 
Dessvärre blev det förlust med 4-0, men de 
som var där nere vet att det kommer att bli 
en helt annan match den 11 april.

Träningslägret i Portugal bjöd på regn och 
hårdträning. I Danmark slipades formen 
ytterligare under april månads sista dagar

Årsmötet bjöd inte på några större 
förändringar och det var ett välbesökt och 
positivt möte. Bo Lundquist omvaldes som 
föreningsorförande på ett år och 
styrelseledamöter blev Lars Erbom, Dan 
Svanell och Anders Beck-Friis. Till 
styrelsesuppleanter valdes Christer 
Magnusson som tidigare suttit i DIF

Hockeys styrelse och Charles Falk.

Djurgårdens IF Fotboll har nu passerat 2000 
medlemmar och ni kan alla hjälpa till så att 
vi blir fler. Värva några medlemmar så 
kommer vi att vara över 3000 innan 
sommaren. Nytt för i år är vår juniorklubb 
”Järnkaninerna” som är till för de allra 
yngsta djurgårdarna och under -99 kommer 
det att hända en hel del aktiviteter kring 
familjeläktaren för alla Järnkaniner.

CD-skivan som alla djurgårdare väntat på 
släpptes den 31 mars. Pedda & Gurra från 
Just D, Thåström, Svante Thuresson, 
CocaCarola och Jack Vreeswijk har alla 
bidragit till skivan. Skivan är redan en succé 
så köp den du med.

Besöken på internetsidan www.dif.se 
fortsätter att öka. Nyhetsbrevet har idag över 
4000 prenumeranter och det ökar stadigt.

Nu kan du köpa förköp till våra 
hemmamatcher. Vill du försäkra dig om en 
bra plats på Stadion ska du köpa biljetter 
hos Globens återförsäljare. Köper du förköp 
bidrar du till att det går smidigare vid 
insläppen och att det blir mer sug kring 
föreningen. Köp vårat majpaket för 495 kr 
som innehåller fyra matcher inkl. 
hemmaderbyt mot Hammarby. Ring 020- 
91 31 20 för bokning av majpaketet.

1 Det svänger om Djurgårń
Svante Thuresson som medverkar på nya CD- 
skivan.

2 JÄRNKANINERNA
Djurgårdens nya juniorklubb.

3 Ledare
Senaste nytt.

4 Styrelsen har ordet
Årsmötet, nya styrelse, intervju med nya 
marknadschefen Stefan Svensson.

5 Matchfakta
Fakta om träningsmatcherna.

6 Premiären, spelprogram
All fakta du behöver inför den allsvenska 
comebacken.

7 Karta över Stadion
Översiktskarta på Stadion. Här kan du köpa 
biljetter till våra hemmamatcher.

8 Nyförvärv -99
Presentation av våra sju nyförvärv.

10 Samtliga Djurgårdens IF föreningar
Vill du kontakta andra föreningar i Djurgårds
familjen?

11 Försäsongsrapport
Av Peter Grim.

12 Tommy Berggren
Etthundra procent Järnkamin.

14 Våra motståndare 1999
Vilka nyförvärv har våra motståndare gjort.

15 Matchprogrammet
Ambitioner och mål.

16 Derbyn
Hur har det gått i derbyna de senaste tio åren.

18 Några av våra sponsorer
19 Reseklubben
20 www.dif.se, Järnkaminerna

Info om vår hemsida och Järnkaminerna inför 
säsongen.

21 Bli medlem
Så blir du medlem.

22 Rock n roll Djurgår´n, plattmatch
Äntligen en skiva med Djurgårdslåtar.

24 Lagbild 1999

MEDLEMSTIDNINGEN DJURGÅRDAREN
Utges av: Djurgårdens IF Fotboll, Klocktornet Olympiastadion, 114 33 Stockholm

Tel: 08-411 57 11, Fax: 08-21 15 83, E-post: djurgardaren@dif.se
Ansvarig utgivare: Dan Svanell, Redaktör: Tomas af Geijerstam, Redaktion: Patrik Asplund, David Bogerius, Mats Jansson, Dan Svanell 
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ÅRSMÖTE 1999

Kom för två år sedan från IFK Västerås. Allroundkun
nig försvarsspelare med stor arbetskapacitet. Klok 
lagspelare. Två J-landskamper. Har också spelat en 
SM-final i bandy för Västerås SK. Yrke: Projektledare.

Stefan Svensson från matchprogrammmet 1985.

Djurgårdens Fotboll får en 
förstärkning på kanslit. Den 25 
maj lämnar Stefan Svensson sitt 
arbete som projektledare hos Egon 
Håkansson och blir marknadschef 
i Klocktornet.

Det blev revansch i kvalet två år 
senare men till den följande 
säsongen i allsvenskan gjordes 
flera mindre lyckade spelarinköp 
och Djurgården hamnade 
omgående sist i tabellen.

- Det ska blir roligt och spännande 
att börja med något nytt. Jag har 
jobbat på Egon Håkanssons 
företag sedan 1990 så det kan vara 
dags att flytta på sig, säger Stefan 
Svensson, som har en SM-final i 
bandy med Västerås SK i 
meritlistan och är 41 år gammal. 
1984 började han arbeta 
tillsammans med Egon Håkansson 
som projektledare på Projekthuset.

- Det verkar som att Djurgår’n 
jobbar långsiktigare i dag än på 
den tiden. Det är i alla fall det 
intrycket jag har fått. I årets 
allsvenska tror jag att det är sex- 
sju ganska jämna lag som kommer 
att slåss för att hänga kvar och 
Micke Andersson verkar ha klart 
för sig hur det ska gå vägen. Det 
gäller att vara uthållig och rätt 
inställd mentalt, säger Stefan.

Det lär inte bli några större 
problem att hitta till den nya 
arbetsplatsen. Efter att ha värvats 
från IFK Västerås gjorde han fyra 
säsonger som back i Djurgårdens 
A-lag och fick uppleva två 
dramatiska kval, den tunga 
förlusten mot Kalmar FF 1983 och 
vinsten mot GAIS efter straffar 
1985.

- Förlusten i Kalmar var bitter. Det 
var helt onödigt. Vi vann hemma 
och borde ha klarat av returen, 
säger Stefan.

Med Stefan Svensson som 
marknadschef ska DIF Fotboll öka 
intäkterna. Med genomarbetade 
upplägg ska man knyta till sig fler 
sponsorer och se till att ha en 
organisation som klarar av att hålla 
det man lovar företagen .

- Det handlar inte bara om att 
bearbeta nya kunder utan även att 
arbeta för att de fortsätter vara 
sponsorer under en längre period.

Årsmötet
Protokoll fört vid årsmöte med Djurgårdens IF Fotbollförening 
Måndagen den 22 februari 1999, GIH:s Aula, Stockholm

# 1 Mötets behöriga utlysande
Föreningens ordförande Bo Lundquist förklarade mötet öppnat.
Årsmötet beslutade att kallelse till årsmötet skett enligt stadgarna.
# 2 Fastställande av dagordning
Mötet beslutade fastställa förslaget till dagordning.
# 3 Val av ordförande för mötet
Gunnar Lundqvist utsågs att leda årsmötets förhandlingar.
# 4 Val av sekreterare för mötet
Dan Svanell valdes till årmötets sekreterare.
# 5 Val av justeringsmän
Stig Bengtsson och Gösta Sandberg valdes, att jämte ordföranden, justera 
årmötets protokoll.
# 6 Föredragning av verksamhetsberättelsen för 1998
Bo Lundquist föredrog styrelsens verksamhetsberättelse för 1998.
Göran Aral redogjorde för den sportsliga verksamheten och 
organisationen, Charles Falk för arbetet i Ungdomssektionen.
A-tränaren Michael Andersson avslutade föredragningen genom att 
sammanfatta fjolårssäsongen och blicka framåt mot allsvenskan 1999.
# 7 Föredragning av revisorernas berättelse för 1998

Föreningens revisor Bengt E Lindbergh föredrog revisorernas berättelse. 
(Bilaga 1)
# 8 Fastställande av balansräkningen
Årsmötet beslutade fastställa den av styrelsen framlagda resultat- och 
balansräkningen för 1998 samt att vinsten balanseras i ny räkning i 
enlighet med styrelsens förslag.
# 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för arbetet 
under 1998.
# 10 Val av föreningsordförande
Till föreningsordförande för en tid av ett år omvaldes Bo Lundquist.
# 11 Val av ordinarie styrelseledamöter
Till ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år omvaldes Lars Erbom 
och Dan Svanell.
Till ordinarie styrelseledamot för en tid av ett år nyvaldes Anders Beck-
Friis.
# 12 Val av styrelsesuppleanter
Till suppleanter i styrelsen för en tid av ett år nyvaldes Christer 
Magnusson och Charles Falk.
# 13 Val av valberedning
Att fungera som valberedning intill nästa årsmöte valdes Åke Bogerius, 
Rutger Barnekow och Gösta Sandberg med Åke Bogerius som 
sammankallande.
# 14 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till ordinarie revisorer för ett år valdes Bengt E Lindbergh och Ulf 
Järlebo.
Till revisorssuppleanter för ett år valdes Jan Norman och Björn 
Lindbergh.
# 15 Fastställande av medlemsavgifter
På förslag av styrelsen fastställdes medlemsavgifterna för 1999 till 300 
kronor (vuxen), 150 kronor (ungdom och pensionärer), 500 kronor 
(familj) och 5.000 kronor (ständig).
# 16 Övriga frågor
På förfrågan från flera årsmötesdeltagare meddelade ordföranden att 
föreningen avser att spela samtliga hemmamatcher på Stockholm 
stadion, men att det kan bli aktuellt att flytta en eller båda 
derbymatcherna till Råsunda Fotbollsstadion.
Ordföranden meddelade också att man håller frågan om träningshall 
och träningsanläggning ständigt levande inom styrelsens arbete.
# 17 Årets Djurgårdare
Sportkommitténs ordförande, Göran Aral, meddelade att Michael 
Borgqvist utsetts till Årets Djurgårdare 1998.
# 18 Avslutning
Ordförande Bo Lundquist avslutade årsmötet med att tacka alla 
närvarande samt alla som på olika sätt bidragit till framgångarna för 
Djurgårdens Fotboll under 1998 och förklarade årsmötet avslutat genom 
att inbjuda samtliga närvarande att dricka kaffe i Pokalrummet, Stadion.

Vid protokollet:
/Dan Svanell/
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TRÄNINGSMATCHERNA
DJURGÅRDENS IF

FOTBOLL
Klocktornet 

Olympiastadion 
Lidingövägen 

114 33 Stockholm

Tel: 08-411 57 11 
Fax: 08-21 15 83 

Internet: www.dif.se
E-post: dif.fotboll@dif.se 
Souvenirer: Postorder via 

internet

Ungdomsfotbollen 
Tel: 08-664 03 31

Styrelse: 
Ordförande

Bo Lundquist 
Ledamöter 

Pelle Kotschack 
Göran Aral 
Lars Erbom 
Dan Svanell 
Suppleanter 

Anders Beck-Friis
Charles Falk

Kassör
Pierre Sandvall

Kanslipersonal:
Kanslichef

Bo Andersson

Supporter & Souveniransvarig: 
Patrik Asplund

Säkerhetsansvarig:
Albert Thörsleff

Träningsanläggningen Kaknäs 
Kontaktperson:

Mats Jansson

Information & 
Medlemsansvarig:

Karin Swedberg 
Tomas af Geijerstam

Internetansvariga:
David Bogerius 

Niclas Schulman

Öppet tider Kansliet: 
Mån-Tors 9.00-16.30 

Lunchstängt 12.00-13.00 
Fre 9.00-12.00

Telefontider: 
Mån-Tors 10.00-15.00 

Fre 10.00-12.00

990206
DIF-Västerås SK 5-1
Mål: Dahlström 3, Kusi-Asaare 2

Det blev kanonfotboll på Stadshagens grus. Djurgår’n vann 
med 5-1.

VSK bjöd på bra motstånd i den första halvleken och hade 
två riktigt bra målchanser utan att göra mål.

Djurgården skapade mest på vänsterkanten i början av 
matchen genom Joel Riddez och Samuel Wowoah som 
ständigt var i rörelse. Första målet var Wowoahs som slog 
ett inlägg som studsade in i mål via Fredrik Dahlström.

Den andra halvleken var med några korta undantag ett 
enda långt djurgårdsanfall och spelet och rörligheten värmde 
de cirka 600 åskådarna. Med tanke på att snön gjort planen 
svårspelad och blöt och att många av djurgårdarna spelade 
ihop för första gången var insatsen klart lovande inför den 
allsvenska säsongen.

- Det mesta var positivt. Vi gör några missar i försvaret 
men det beror på att våra innerbackar har haft en del 
skadeproblem och är lite rostiga. Det blir bättre när de får 
vara hela och träna ordentligt, säger Micke Andersson.

Jones Kusi-Asaare från Vasalund blev inbytt i mitten av 
den andra halvleken och visade genast sin kapacitet genom 
att göra två stiliga mål. Jones hade med lite tur kunnat göra 
ett äkta hattrick under sin korta tid på planen.

- Det var en bra plan och bra publik. Jag har inga problem 
med att börja på bänken för vi har många duktiga spelare, sa 
Jones Kusi-Asaare efter matchen.

Wowoah Dahlström

Riddez Pehrsson Borgqvist Touma

Gallo Samuelsson Eriksson-Ohlsson Alvén

Lindblad

990207
DIF-BP 2-0
Mål: Nilsson, Kusi-Asare

Det blev seger med 2-0 (1-0) på ett soligt och kyligt 
Stadshagen, men Brommapojkarna kunde med lite större tur 
och precission gjort ett par mål.

- Även om flera av spelarna var lite trötta efter matchen 
mot Västerås dagen innan så får vi inte tappa grunderna i 
vårt försvarsspel som vi gör i dag, sa assisterande tränaren 
Peter Grim efter matchen.

Djurgården tog ledningen omgående efter ett fint anfall 
som startade på vänsterkanten. Markus Karlsson fick till ett 
bra inlägg och Lucas Nilsson klev inte undan i duellen med 
Brommapojkarnas målvakt Anders Eriksson utan lyckades 
nicka in bollen.

Anders Eriksson blev strax efteråt utvisad sedan han rört 
bollen med handen utanför straffområdet. Han ersattes av 
lätt febersjuke målvakten Kristoffer Björklund.

Brommapojkarna fick fortsätta spela med elva man och 
kunde bjuda Djurgården på bra motstånd i 90 minuter.

Djurgården luftade ett annat lag än i lördagens match mot 
VSK. Lossman hade tagit Lindblads plats och Dahlström, 
Borgqvist och Samuelsson hade alla fått ledigt.

Nicklas Rasck, ny från Örebro SK, visade att han är en 
förstärkning nu när han spelade från start liksom Jones Kusi-
Asaare, som åter igen blev målskytt. Jones vann en närkamp 
i BP:s straffområde och kunde slå in 2-0 i mitten av den 
andra halvleken.

Kusi-Asare Nilsson

Karlsson Rasck M.Pehrsson J.Persson

Alvén Eriksson-Ohlsson Cisternas Dorsin

Lossman

990213
DIF-IFK Lidingö 4-0
Mål: Kusi-Asare 2, Wowoah, Karlsson

Det blev som väntat tufft för division III-laget IFK Lidingö 
att hänga med i tempot i träningsmatchen på Stadshagen. 
Djurgår’n vann med 4-0 (1-0) efter att Lidingö tröttnat 
ordentligt på slutet. Cirka 400 pers i publiken gladdes mest 
åt Sharbel Toumas uppvisning i slutet av matchen och åt att 
Jones Kusi-Asare åter visade att han är en mycket bra 
avslutare med två nya mål.

Micke Andersson lät startelvan spela hela matchen och 
precis som mot VSK var spelet knackigt under den första 
halvleken då många passningar var för hårda eller för dåligt 
riktade. Under den andra halvan spelade Djurgår’n upp sig 
och Lidingö krigade tappert för att hålla nere siffrorna.

- Samuel Wowoah och Jones Kusi-Asare var jobbiga att 
möta. Det går väldigt fort när de får bollen, sa Lidingö-backen 
Patrik Raune efter matchen.

Wowoah fick göra sitt första mål i DIF-tröjan genom att 
nicka in en retur på ett mycket hårt ribbskott från Sharbel 
Touma, som då var inne i sin bästa period när spelhumöret 
lyste om honom. Woaoahs kedjekamrat Kusi-Asare blev 
tvåmålsskytt för andra gången på en vecka. Även Markus 
Karlsson hamnade i målprotokollet sedan han hunnit före 
Lidingömålvakten Micke Gustafsson på en frispark från Jon 
Persson.

På innermittfältet såg Micke Dorsin ut att trivas bättre än 
på ytterbacken. Dorsin spelar oftast innermittfältare i 
juniorlaget och vann många bollar i den andra halvleken.

Wowoah Kusi-Asare

Karlsson Borgqvist Dorsin Touma

Gallo Cisternas Samuelson J.Persson

Lindblad

990220
IFK Norrköping-DIF 4-0

0-4 (0-2) mot allsvenska IFK Norrköping var årets första 
förlust. Mörkblåtröjade Djurgår’n skapade matchens första 
målchans då Jones Kusi Asare kom förbi innerbacken Kleber 
Saarenpää men bollen hamnade rakt på utrusande Thordur 
Thordarsson i IFK Norrköpings mål. I stället kunde 
hemmalaget ta ledningen minuten senare genom Mattias 
Flodström.

Flodström ökade till 2-0 i mitten av halvleken efter grovt 
slarv i Djurgårdens mittförsvar där Magnus Samuelsson såg 
ut att fastna i gyttjan. 3-0 släckte hoppet definitivt i andra 
halvlekens inledning då ett studsande skott efter marken gick 
via Martin Lossman i stolpen fram till en fristående 
Flodström. 4-0 kom till på en frispark som Kristian Bergström 
enkelt sparkade in intill Lossmans högra stolpe.

Det är naturligtvis svårt att hitta något positivt från denna 
träningsmatch men lagkaptenen Stefan Alvén tillhörde 
planens bästa spelare och Joel Riddez gjorde ett bra inhopp 
i den andra halvleken. Jones Kusi Asare jobbade bra till
sammans med Samuel Wowoah i anfallet och var en stolpträff 
ifrån att få fullfölja sin svit med mål i varje match. Jones och 
Wowoah fick för dåligt understöd från mittfältet mot 
Norrköpings skickliga backlinje och de flesta långbollar som 
slogs mot de båda anfallsspelarna var för hårda eller 
missriktade.

Wowoah Kusi-Asare

Karlsson Pehrsson Borgqvist Rasek

Gallo Samuelsson Gröning Alvén

Lossman
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PREMIÄREN
S

öndagen den 11 april spe
lar Djurgården i allsvens
kan igen. IFK Norrkö
ping står för motståndet på 

Stockholmsstadion och mat
chen börjar 15.00.

Efter två år i div 1 gör Djur- 
går'n en efterlängtad comeback 
i den högsta serien.

-Detta är vad supportrarna har 
väntat på, säger David Bogerius 
som arbetat på kansliet sedan fe
bruari i år. Det är inte bara hos 
supportrarna den allsvenska co
mebacken är efterlängtad. Trä
naren Michael Andersson gör 
även han comeback i allsvens
kan. Senast det begav sig var 
1989 då Andersson spelade i 
IFK Göteborg.

Det väntas storpublik till Sta
dion och efterfrågan på biljet
ter har varit stor sedan de släpp
tes den 10 mars.

-Biljetterna på långsidan bör
jar att ta slut, säger Tomas af 
Geijerstam som är biljettansva
rig på kansliet. Det är bra att 
man kan köpa biljetter hos 
Globens alla återförsäljare. Det 
är en service som våra support
rar saknat, fortsätter Tomas.

När DIF spelade allsvensk 
premiär -95 var ingen beredd på 
det stora tryck det blev på spär
rarna, men -99 är alla bättre för
beredda och förhoppningsvis lär 
sig publiken att det gäller att 
vara ute i god tid innan matchen 
och att det är en fördel att ha 
köpt förköpsbiljetter.

Biljettpriserna -99 varierar 
kraftigt. På långsidorna där de 
bästa platserna finns ligger pri
set på 120 kr, men alternativ 
finns i och med familjeläkta
ren, sektion G och H, där priset 
är endast 50 kr och kortsidan där 
det är lika billigt att gå in. Med 
den nya sektionsindelningen 
och prissättningen på Stadion 
kommer det att finnas publik på 
alla läktarsektioner vilket med
för att det blir ett bättre tryck på 
Stadion.

Supporterföreningen Järnka
minerna kommer att stå på lång
sidan på sektion M och N och

Blir det samma fest den 11 april.

klacken kommer att bli en 
enorm tillgång för föreningen 
under -99. Med deras engage
mang och läktararrangemang 
bidrar de tillsammans med öv
rig publik till en kolossalt fin 
inramning till matcherna. För
hoppningsvis fick vi alla en li
ten fingervisning om vad som 
komma skall under de avslutan
de matcherna på Stadion -98. 
Då tänker vi främst på matche
rna mot Västerås, Degerfors och 
Umeå. Med ett liknande publik
stöd i premiären kommer det att 
vara svårt att ta poäng av DIF 
på Stadion.

IFK Norrköping har tappat en 
av fjolårets bästa spelare Mar
tin Åslund till AIK, men Olle 
Nordin kommer till Stadion 
med en rutinerad trupp. Eddie 
Gustavsson som var strålande i 
målet förra året är kvar men har 
opererats för diskbråck och det 
är osäkert när han kommer till
baka. I Norrköpings målet hit
tar vi islänningnen Tordur Tord
arsson eller förra djurgårdsmål
vakten Thor André Olsen. Kle
ber Särrenpää håller ihop för
svaret och målkungen från Åt
vidaberg Mattias Flodström för
stärker anfallet.

Det kommer att bli en tuff 
drabbning för blåränderna på 
Stadion, men med ett bra stöd 
från läktarna kan det bli en väl
behövlig trepoängare

Spelprogram 
Allsvenskan 1999

(Med reservation för ev. ändringar)

Söndag 11 april DIF-Norrköping 15.00
Måndag 19 april IFK Göteborg-DIF 19.00
Söndag 25 april Helsingborg IF-DIF 15.00
Måndag 3 maj DIF-Trelleborg 19.00
Måndag 10 maj Frölunda-DIF 19.00
Måndag 17 maj DIF-Örgryte IS 19.00
Måndag 24 maj DIF-Kalmar FF 18.00
Måndag 31 maj DIF-Hammarby IF 19.00
Onsdag 9 juni Elfsborg-DIF 19.00
Måndag 14 juni AIK-DIF 19.00
Söndag 20 juni Halmstad BK-DIF 17.00
Tisdag 29 juni DIF-Malmö FF 19.00
Måndag 5 juli DIF-Örebro SK 19.00
Söndag 11 juli Malmö FF-DIF 17.00
Tisdag 3 augusti DIF-Halmstad BK 19.00
Måndag 9 augusti Örgryte IS-DIF 19.00
Söndag 15 augusti DIF-Frölunda 17.00
Måndag 23 augusti Örebro SK-DIF 19.00
Måndag 30 augusti DIF-AIK 19.00
Måndag 13 sep DIF-Elfsborg 19.00
Söndag 19 sep Trelleborg-DIF 17.00
Lördag 25 sep DIF-Helsingborg IF 15.00
Måndag 4 oktober Hammarby IF-DIF 19.00
Söndag 17 oktober Kalmar FF-DIF 15.00
Söndag 24 oktober DIF-IFK Göteborg 13.30
Lördag 30 oktober IFK Norrköping-DIF 13.30
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ARENAN & BILJETTER

Övriga återförsäljare till Djurgårdens IF's hemmamatcher. GLOBENS BILJETTSYSTEM TELEFON-
BOKNING 08-600 34 00

Boxoffice Täby Tobak Turistbyrån i Södertälje
Norrmalmstorg, Täby Centrum, OBS! Tar ej kredit-/ Saltsjögatan 2, Södertälje, Mån-Fre 09.00-18.00
Mån-Fre 10.00-18.00, betalkort Mån-Fre 10.00-18.00. Lör 10.00-15.00
Lör 10.00-16.00, 
Sön stängt

Mån-Fre 9.00-19.00, 
Lör 09.00-16.00, Sön 11.00-16.00

Lör/Sön stängt Sön - stängt.

För bokning av grupper över 37 personer ring
Svenska Fotbollsförbundet Hemköp Uppsala Nya Tidning, City 08-725 12 30.
Östra läktaren, Råsunda Skärholmen Centrum, kontoret OBS! Endast vardagar 09.00-18.00.
Fotbollstadion, Mån-Fre 9.00-19.00, Drottninggatan 3 BILJETTKASSA Globentorget 2,
Solnavägen 51 Lör 9.00-17.00, Mån-Fre 09.00-18.00 Mån-Fre 9.00-18.00
Mån 9.00-18.00, Tis-Tors 
9.00- 16.00, Fre 9.00-15.00

Sön 11.00-17.00 Lör 10.00-15.00 Lör 10.00-15.00
Sön - stängt.

TOTO specialisten Glädjens Trafikplats Scandinavium OBS! Globens biljettkassa är alltid öppen i
Vällingby Centrum, Vällingby- Mån-Sön 06.00-21.30 Valhallagatan samband med evenemang.
plan 1, Kontrollvägen 2, Hägersten Mån, Tis, Tors, Fre 10.00-18.00

För mer information: 
www.globen.se 
www.dif.se

Tar ej kredit-/betalkort 
Mån-Fre 9.00-18.30, 
Lör 09.00-15.00, 
Sön 10.00-14.00

Mån-Fre 9.00-22.00

Luna biljettcentrum

Ons 10.00-19.00
Lör 10.00-14.00

Storagatan 40
Sverigehuset
Hamngatan 27, 
mittemot NK
Mån-Fre 09.00-18.00,
Lör-Sön 10.00-15.00

Stadsbiblioteket i Södertälje, 
S:ta Ragnhildsgatan 2-4 
Mån 11.00-14.00, 
Tis-fre 11.00-17.30
Lör 11.00-14.00

Mån-Fre 9.30-18.00,
Lör 10.00-14.00

GLOBEN
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Sek. G+H Familjeläktaren
Djurgårdens familjeläktare med Järnkaninen i 
spetsen.

Pris: 50 kr/person Direktinsläpp

Sektion E+F
Långsida samt kurva vid Lidingövägen.

Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp

Sektion A+B
Långsida vid Lidingövägen,

Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp

Sektion V+X+Y+Z Fond
Dessa sektioner är endast till för gästande 
supportrar.

Pris: 80 kr

Sektion K+L
Kurvan vid Valhallavägen/Drottning Sophiasväg.

Förköp 100 kr

Sektion M+N

Klackens sektioner på långsidan. Medlemskort i JK/ 
DIF Fotboll skall uppvisas vid insläppet

Pris: Förköp 110 kr direktinsläpp 100 kr.

Sektion O + P
Långsida vid Sophiavägen.

Pris: 120 kr Förköp samt direktinsläpp

Sektion S+T Fond
Handikappsanpassad läktare samt frikort - Inget 
förköp.

Pris 50 kr.

http://www.globen.se
http://www.dif.se


DJURGÅRDENS N
1999 har Djurgårdens IF fått 
en hel del nya spelare som ska 
förstärka truppen och skapa en 
hårdare konkurrens om plat
serna i start elvan. Här följer 
en kort presentation av de sju 
nyförvärven :

Samuel Wowoah behövde 
inte lång betänketid när Djur
gården hörde av sig infor årets 
säsong.

- Jag ville till Stockholm se
dan länge och har flera kompi
sar som redan hade flyttat till 
Stockholm och Uppsala. När 
Djurgården dessutom hade gått 
upp i Allsvenskan som kom de
ras anbud perfekt. Även IFK 
Norrköping och Örebro SK var 
intresserade av den 22-årige for
warden som gjorde 13 mål för 
Motala i division I södra 1998. 
Samuel gjorde sex allsvenska 
matcher för Örebro under sä
songerna ‘95 och ‘96 men lå
nades sedan ut till Herzöga ‘97 
och Motala ‘98.

- Jag trivdes bra i Motala men 
bodde kvar i Örebro och pend
lade de tio milen till matcher 
och träningar. Fotbollsintresset 
i Motala var hyfsat stort, vi hade 
väl ett publiksnitt runt 700 pers, 
men det är ju bandy som är den 
stora sporten i staden, säger 
Samuel som fick en bra start i 
Djurgården redan på julfesten i 
december och vann över 3000 
kr på ”Sista kortet vinner”. 
Även första utomhusmatchen 

Magnus Pehrsson är tillbaka 
i Djurgården efter två år i 
Göteborg.

Nicklas Rasck, en rutinerad 
förstärkning från Örebro SK

mot Västerås SK på Stadshagen 
gick bra där Samuel med sin 
rörlighet och snabbhet visade att 
han kan ställa till med en del 
problem för motståndarnas 
backlinjer.

- Min målsättning är att fort
sätta utvecklas som fotbollsspe
lare och om det sedan räcker till 
en ordinarie plats får vi se. Det 
är konkurrens om platserna i 
anfallet och det måste det också 
vara i en allsvensk klubb, säger 
Samuel Wowoah som tycker att 
Djurgården gjort flera bra 
värvningar till årets säsong. 
- Jag anser att Niclas Rasck var 
en av de bästa spelarna i Öre
bro SK under de senaste åren 
tillsammans med Dan Sahlin 
och Daniel Tjernström. Han har 
en bra speluppfattning och är en 
duktig passningsspelare. Vad 
det gäller Magnus Pehrsson så 
vet ju djurgårdspubliken vad 
han kan och Patrik Eriksson- 
Ohlsson var väl en av de abso
lut bästa i Västerås SK.

Patrik ”Peo” Eriksson-Ohls
son, (det dubbla efternamnet 
kommer av att han inte ville 
välja bort något av sina föräld
rars namn) är ny med tröjnum
mer 2 och bosatt i Stockholm 
och Gubbängen sedan slutet av 
januari.

- Jag var lite orolig när jag 
flyttade från VSK eftersom jag 
trivdes där, men det har visat sig 
vara kanonkillar i laget. Resan 
till Åre i början på året var

Joel Riddez, extremt 
vänsterfotad yttermittfältare.

mycket lyckad och jag hoppas 
att det blir en återkommande 
grej. Allt var bra ordnat och ett 
sådant läger gör att man svetsas 
samman och lär känna varandra. 
Dessutom var det jäkligt kul att 
se Jones Kusi-Asare och Micke 
Dorsin i skidbacken. Dorsin 
hade man nog väntat sig lite mer 
av, säger Peo.

Det har varit förhållandevis 
bra fart på träningspassen under 
försäsongen. Det smäller gan
ska friskt i närkamperna och det 
är inget som Peo gnäller över.

- Man ska kunna spela tufft 
men vara kompisar efteråt. Jäm
för man med VSK så är tempot 
högre och närkamperna hår
dare. I Västerås fick man knappt 
röra varandra på träning, men i 
Djurgår’n kliver man inte un
dan, säger Peo som fick fem 
gula kort på 15 allsvenska 
matcher 1997 och som nu får en 
ny chans i den högsta serien 
med sin nya klubb.

- Jag spelade en del som ytter
mittfältare för flera år sedan när 
jag var ung och lovande men jag 
är ingen raket på planen precis 
så det blev försvaret till slut, 
säger Peo som under de senaste 
två åren kombinerat elitfotboll 
med ett arbete som ventilations- 
montör.

- Det går inte att hålla på så. 
Det har varit slitsamt och man 
stupar i säng så fort man kom
mer hem. Jag är utbildad snick
are men den första tiden i Stock

Magnus Samuelsson från 
Öster ska täta försvaret.

holm ska jag bara satsa på fot
bollen och sedan får vi se om 
jag börjar studera så små
ningom. Vi tränar två gånger 
visa dagar och då är det svårt 
att hinna med något annat.

Storebror Janne, EM-hjälten 
från 1992, har ett år kvar som 
proffs i USA innan han åker 
hem och bygger färdigt på 
kåken på Resarö utanför Stock
holm och då kan det kanske bli 
aktuellt med två bröder i samma 
lag.

- Vi har pratat om det och sagt 
att det vore kul att spela i samma 
lag någon gång så vi får väl se... 
Förutom Peo Eriksson-Ohlsson 
tätas backlinjen med ett nyför
värv från Östers IF. Växjö- 
klubben åkte ur allsvenskan 
men Magnus Samuelsson stan
nade kvar i högsta serien. När 
Djurgården hörde av sig flyttade 
Magnus till Stockholm och 
Vasastan sedan prislappen som 
först nämndes, fem miljoner, 
hamnat på en rimligare nivå.

- Det där med fem miljoner 
ska man ta med en nypa salt. Det 
löste sig smidigt till slut efter att 
jag tagit hjälp av en advokat. Nu 
ser jag framåt och jag tycker att 
Djurgården har ett intressant lag 
med bra moral och tror att vi kan 
slippa inbladning i bottenstriden 
om vi arbetar hårt, tror Magnus. 
27-årige Magnus är uppfostrad 
i Boden där han dubblerade med 
ishockey tills han valde fot
bollen i sextonårsåldern.
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Storebrorsan Morgan gjorde 
tvärtom och var publikfavorit i 
AIK:s hockeytröja för några år 
sedan. 1992 flyttade Magnus till 
IFK Luleå där han gjorde sex 
säsonger innan allsvenskt spel i 
Öster lockade. Samuelsson bil
dade ett väl fungerande mittlås 
tillsammans med Fredrik Bild 
(som nu lämnat Öster för spel i 
IFK Norrköping) men saknaden 
efter Hans Eklund i kedjan var 
stor.

- Det är aldrig kul att förlora 
och på så sätt var det ett tungt 
år i Växjö. Vi spelade bra fram 
till motståndarnas straffområde 
men vi räckte inte till i offensi
ven. Jag tycker att det stämde 
hyfsat bra för mig och den skö
naste vinsten var mot Ham
marby på Söderstadion (1-0) då 
vi i försvaret hade ganska 
mycket att göra. Jag trivdes bra 
i laget men gjorde inget annat 
än att spela fotboll och det 
kunde bli lite tråkigt på dagarna. 
Jag tränade en del på egen hand 
men kroppen orkar inte med hur 
mycket träning som helst, säger 
Magnus.

Han har flyttat in på Sur
brunnsgatan mitt i Stockholm 
och påbörjar till hösten en data
utbildning. Djurgårdströjan 
drog han på sig för första 
gången i en träningsmatch mot 
Östersund (6-5) och det blev ett 
mål redan i debuten.

- Jag deltar gärna i offensiven, 
säger Magnus som anser sig

Samuel Wowoah, målfarlig 
forward från Motala AIF. 

vara ”hyfsat snabb” på frågan 
om speciella kvalitéer. Snabb
het är ju annars inte något som 
brukar vara utmärkande just för 
mittbackar så Magnus Samuels
son kan bli en välbehövlig er
sättare för Peppe Hallström.

- Jag ser fram mot säsongen. 
Derbymatcherna kan bli myc
ket roliga, säger Magnus Samu
elsson och får medhåll från ett 
annat nyförvärv som spelade i 
allsvenskan förra året;

- Det verkar vara ett jäkla drag 
i stockholmsfotbollen. Det 
känns som att Stockholm har 
tagit över och det är kul, berät
tar Niclas Rasck som bytt Öre
bro SK:s vita tröja mot världens 
vackraste.

- Ja, min flickvän bor redan i 
Stockholm sedan ett och halvt 
år och det känns bra att få prova 
på något nytt. Jag ska väl även 
börja på någon utbildning så 
småningom. I Örebro hade jag 
ett halvtidsjobb på Atlas Copco 
men något sådant blir det inte i 
fortsättningen.

Rasck, vars styrka sitter i 
snabbheten och tekniken trivs 
bäst på mittfältet men höll mest 
till i ÖSK:s backlinje under 
fjolåret. Han tror att Djurgården 
har goda chanser att hänga med 
i allsvenskan.

- Det börjar se bra ut. Många 
av spelarna har spelat allsvenskt 
och har den rutinen som behövs. 
Det verkar som om föreningen 
satsar ordentligt.

Patrik Eriksson-Ohlsson, ny 
tuff back från Västerås SK.

Jones Kusi-Asare från 
Vasalund.

”Jones Kusi-Asare 
kan förhoppnings
vis bli en ny Steve 
Galloway.”

Om Rasck är ett nyförvärv 
med rutin så kan den 18-årige 
yttermittfältaren från Spårvä
gen, Joel Riddez, sorteras under 
kategorin ”unga talanger”.

- Det var skönt att Spåret kla
rade sig kvar i ettan för annars 
hade det varit mycket tråkigare 
att lämna klubben. Dessutom 
kommer ju Kjelle Frisk som 
stod i mål i Spårvägen att jobba 
ute på Kaknäs och vara med 
som målvaktstränare vilket är 
roligt, säger Riddez.

När Joel Riddez var yngre 
befann han sig ofta på Stadion 
för att följa sitt favoritlag. 
- Ja, jag såg nästan alla matcher 
förut men nu när man själv har 
spelat i Spårvägen så har man 
inte kunnat hänga med på 
samma sätt eftersom träningar 
och matcher krockar. Jag har 
alltid varit Djurgårdare så det 
känns helt perfekt att komma 
hit, särskilt nu när laget ligger i 
allsvenskan, säger junior
landslagsmannen Riddez som 
hade Micke Andersson som trä
nare i Spåret 1997.

- Jag och Micke höll kontak
ten under fjolåret så jag visste 
att Djurgår’n var intresserade.

A-truppen, som utökats från 
18 till 22 man innehåller även 
ett nygammalt namn i och med 
att Magnus Pehrsson flyttat hem 
efter två skadedrabbade år i IFK 
Göteborg. Innermittfältaren 
slog igenom 1995 men det föl
jande året blev tyngre både för 

Magnus och Djurgården och 
flyttlasset gick västerut. Pehrs
son, som stod högt på önskelis
tan när det allsvenska avance
manget var klart har skrivit på 
ett treårskontrakt med Djurgår
den.

- Det känns väldigt bra att 
vara tillbaka, säger Magnus som 
förhoppningsvis kommer att slå 
de rätta passningarna till 
anfallsspelarna. En som säkert 
vill ha bra bollar att jobba på är 
Jones Kusi-Asare, en 18-åring 
från Ghana som tillhört Vasa
lunds IF i två år och kan bli en 
attraktion i allsvenskan. ”Dr 
Jones” visade sin talang omgå
ende genom att göra två mål i 
årets första träningsmatch mot 
Västerås SK (5-1). 
- Jones gjorde ett 15-tal mål för 
Vasalund i division II i fjol och 
kan förhoppningsvis bli en ny 
Steve Galloway säger Mats 
Jansson på Djurgår’ns kansli.

Jones är inte den första gha
nanen i svensk elitfotboll. IFK 
Göteborgs Emanuell Tetteh, 
Abdul Mumuni Ali och tragiskt 
förolyckade Shamo Quaye 
(Umeå FC) har tidigare visat att 
det finns fotbollstalang i västra 
Afrika.

- Mitt mål är att ta en plats i 
laget säger Jones som får kon
kurrera med bland andra skytte
kungen Fredrik Dahlström, 
Lucas Nilsson och Samuel 
Wowoah i anfallet.
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DJURGÅRDENS IF
DJURGÅRDENS IF 

KONSTÅKNING 
c/o Anette Craas 

Ringsätravägen 34 
123 52 Farsta 

Fax: 08-707 62 90

DJURGÅRDENS IF 
BOXNING

N:a Agnegatan 36 
112 29 Stockholm 
Tel: 08-650 10 92

DJURGÅRDENS IF 
BANDY
Box 370 

184 24 Åkersberga 
Tel: 08-540 219 68 
Fax: 08-540 237 32 

www.student.nada.kth.se/~f94-ahu/bandy/ 
difabfl.html

DJURGÅRDENS IF 
ISHOCKEYFÖRENING

Rökerigatan 20
121 62 Johanneshov
Tel: 08-556 108 00
Fax: 08-556 108 01

www.djurgarden.com

DJURGÅRDENS IF 
BROTTNING 

Bengt Frid 
Hornsgatan 144 

117 28 Stockholm

DJURGÅRDENS IF 
BOULE 

c/o Björklund 
Grafikvägen 3 

121 43 Johanneshov

DJURGÅRDENS IF 
BORDTENNIS 

Mats Hagberg 
Mäster Henriks Allé 7b 

192 74 Sollentuna

DJURGÅRDENS IF
BOWLING

Kaj Alm 
Örnsätrabacken 110 
127 36 Skärholmen

DJURGÅRDENS IF
HANDIKAPPFOTBOLL

c/o Rolf Odenheim
Mosstorpsv. 6a

183 30 Täby

DJURGÅRDENS IF 
CYKEL 

c/o Bengt Baldersten 
Lavvägen 5 

184 70 Åkersberga

DJURGÅRDENS IF 
GOLF

Liljansplan 3 
114 25 Stockholm 
Tel. 08-411 90 70 
Fax. 08-411 90 40 

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF 
DAMFOTBOLL

Box 39007 
100 54 Stockholm 

www.kbhs.se/dif-dff/meny.html

DJURGÅRDENS IF 
HANDBOLL 

c/o Gillis Florsjö
Maria Skolgata 38 
118 53 Stockholm
Fax: 08-84 32 34 
www.difhf.cjb.net

DJURGÅRDENS IF 
INNEBANDY 

c/o Per Johansson
Mårdstigen 4
170 75 Solna

Tel: 08-85 63 90
www.psm.kth.se/~pj/dif/ 

pj@cadcam.kth.se
DJURGÅRDENS IF 

UNGDOMSFOTBOLLEN
Box 39007

100 54 Stockholm
Tel. 08-664 03 31

DJURGÅRDENS IF 
SUPPORTERCLUB
Stockholmsvägen 60 C

181 42 Lidingö
Tel: 08-765 50 38
www.ldc.se/dsc/

DJURGÅRDENS IF 
FÄKTNING
Box 39036

115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64 

www.algonet.se/~pierre/ 
DIFfenc.html

Dessa herrar tillhör den absoluta 
världseliten i fäktning och däri
genom är Djurgårdens IF Fäktning 
ett av världens bästa klubblag.

Fr.v Robert Dingl, Christian Haarlem, 
Karsten Kaping och Peter Vanky, 
Stockholms bästa idrottsman 1998.
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FÖRSÄSONGSRAPPORT
Av Peter Grim

Äntligen så kan vi lägga för
säsongen bakom oss. Men först 
en liten resumé över vad som 
hände under årets två första 
månader;

Vi startade upp med att göra tes
ter på Bosön. Vi gjorde tester i 
spänst, snabbhet och kondition. 
Det är flera lag som varit där 
och testat sina spelare och en
ligt de mycket erfarna test
ledarna så låg Djurgårdens 
spelartrupp bra till vid jämfö
relse med dessa lag.

Efter detta var det då dags för 
ett första läger i Åre där spela
rna fick visa prov på olika sa
ker. Förutom fotboll mot Öst
ersund på uppvägen (vinst 6-5) 
och en liten inomhusturnering 
sista dagen så var lägret tänkt 
som ett annorlunda ”fysläger”. 
Dag 1. Termometern visade på 
15 minus och det var strålande 
sol. Utförsåkning stod på pro
grammet. Vi fick tre skidlärare 
till vårt förfogande som delade 
upp oss efter ett teståk i två 
grupper (nybörjare och resten). 
Efter ca sex timmars åkning var 
alla nöjda och lite trötta i benen. 
Kvällen avslutades med ett ben
cirkelträningsprogram på två 
timmar som Gunnar Henriksson 
(naprapaten) satt samman. Jag 
kan lova att alla somnade gott 
efter denna pärs.
Dag 2.20 minusgrader och fort
farande strålande sol. Äventyrs
dagen började med en prome
nad på ca sju km. Sedan var det 
dags att tävla i lite udda grenar 
som att ”dra” en snöskoter efter 
sig i 500 m, skidstafett, 
isborrning, stockdragning och 
såg och klyvning av ett träd.
Det var meningen att det där 
med stockdragning skulle bli 
väldigt jobbigt men då hade 
man inte räknat med Patrik Er
iksson Ohlsson. Han tog helt 
enkelt stocken (150 kg) på ax
eln och sprang de 200 meterna. 
Alla stod som förstummade.
Efter alla dessa övningar var det 
dags för löpning över berget och 

tillbaks till hotellet, en strapats 
på ca åtta km varav säkert sex 
km var uppför.

Åter hemma i stan var det dags 
att ta Stadshagens grusplan i 
besittning där vi tränade fyra 
pass i veckan under januari. In
riktningen på träningen varie
rade vi så att vi varvade mellan 
anfallsträning, försvarsträning 
och teknikträning. Det fung
erade väldigt bra och alla spe
lare är mycket motiverade. 
Tempot och kvalitén har höjts 
avsevärt sedan förra året. Under 
januari körde vi tre pass i 
veckan utöver Stadshagen och 
då har inriktningen legat på 
styrka, spänst och kondition.

Skador
Under januari opererade Zoran 
sin krånglande fot och tvinga
des vila. Tyvärr åkte Fred Pers
son på en rejäl knäskada efter 
ett hopslag med Magnus Pehrs
son.
Sedan blev januari februari och 
det är en jobbig månad för 
spelarna. Vi har varit igång i 
stort sett varje dag och avver
kat 28 träningspass, spelat sex 
matcher och bara haft två lediga 
dagar. Dessutom har träningen 
ändrat karaktär under månaden 
då vi har ökat mängden av kon
ditionsträning markant. Till 
detta har då matcherna kommit 
och många spelare har fått 
dubblera vilket gjort att ju 
längre in i februari vi kommit 
ju mer nedtränade har de blivit.

Matcher
Första helgen i februari spelade 
vi mot Västerås och BP. I mat
chen mot Västerås lyckades vi 
hålla ett bra tempo och vinna 
med 5-1 mot ett lag som räknar 
med att ligga i toppen av div I. 
Ändå fanns det saker som vi inte 
var riktigt nöjda med. 
Passningsspelet (tempot) kunde 
varit bättre och positionerna i 
vårt försvarsspel kunde man 
önskat sig mer av även om vi 

som helhet var nöjda. Vår fan
tastiska publik (bäst i Sverige) 
fick se en ny stjärna tändas på 
Stadshagen denna kylslagna 
lördag nämligen Jones Kusi-
Asare. Vilken debut! In från 
bänken och två mål, man kan 
nog inte få en bättre start i en 
ny klubb. I matchen mot VSK 
såg vi också att Fredrik Dahl
ström såg vassare och mer trä
nad ut än han någonsin gjort i 
djurgårdströjan. Tyvärr har 
Fredrik lite problem med ett led
band i foten vilket gjort att han 
inte deltagit i några fler matcher 
under februari.

I matchen mot BP (vinst 2-0) 
var vi pigga i ca 20 minuter och 
det märktes att många av spela
rna började bli lite slitna. Det 
mest minnesvärda från denna 
matchen var Lucas Nilsson fan
tastiska mål. Lucas mötte ett 
inlägg från Marcus Karlsson 
med en språngskalle i närkamp 
med BP:s målvakt. Det krävs 
både styrka, mod och vilja för 
att gå in i en sån duell. Härligt 
att se! 2-0 gjordes av Jones som 
därmed var uppe i tre mål på två 
matcher.

Matchen mot Lidingö (div III) 
på Stadshagen blev till slut en 
ganska enkel match. Första 
halvlek var inte bra men vi 
lyckades mobilisera oss till den 
andra där tempot blev betydligt 
högre. Ännu ett nyförvärv pre
senterade sig i målprotokollet; 
Samuel Wowoah gjorde sitt för
sta mål för DIF. Övriga mål: 
Jones 2 (var ska det sluta?) och 
Markus Karlsson.

Efter det kom då influensan till 
laget och många blev krassliga. 
Samuelsson, Patricio, Gröning, 
Peo, Sharbel blev alla sänglig
gande under veckan. Vi som 
trodde att vi klarat oss men 
men.....Trots detta blev vecka 
7 den tuffaste träningsveckan 
hittills som avslutades med 
match mot IFK Norrköping. 
Som alla vet blev det förlust (0- 

4), trots fyra busslaster med 
supportrar. FANTASTISKT. 
Hur många bussar kommer det 
att behövas när det blir dags för 
serien?
Om själva matchen så kan man 
väl säga att Norrköping var 
piggare i både huvud och kropp. 
Det tog för lång tid för oss, vi 
höll ett dåligt tempo, fattade 
dåliga beslut och kom fel i po
sitionerna. Varför blir det så 
undrar säkert många. Vi har 
inga bortförklaringar att komma 
med utan det viktigaste är att vi 
vet att detta inte är speciellt kon
stigt.

Allt enligt planerna
Vi har tränat enligt planeringen 
med tanke på vad som kommer 
senare och inte inför matcher i 
februari. Att det blir så här med 
vissa mellanrum under framför 
allt februari är inte så konstigt 
då vi tränat mycket tufft och 
ofta. Det fanns dock vissa ljus
glimtar under matchen mot 
Norrköping. Alvén, Wowoah 
och Jones var godkända och 
även Joel Riddez hann visa un
der sitt inhopp vilken härlig li
rare han är.

Sista veckan i februari var kul
men på denna träningsintensiva 
tvåmånaderssperiod. Veckan 
avslutades med att helgens två 
träningsmatcher (Sylvia och 
Assyriska) blev inställda. Det 
känns ändå som att vi fått en bra 
start och att vi kommer väl för
beredda till allsvenskan.

Peter Grim
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TOMMY BERGGREN - E

Tommy Berggren, i mitten, på väg in till ett derby på Råsunda i maj 1976. Bredvid honom Roland Andersson och Curt Olsberg.

Tommy ”Baloo” Berggren fick en gång 
frågan om allsvenska skyttekungar var 
snabba och på vilken tid han sprang 60 
meter.

- Så långt har jag aldrig sprungit, sa 
Tommy.

Men nog blev det en och annan lufsande 
rush under åren 1968-1982. Om inte 
annat så för att perfekt möta ett inlägg 
med pannan.

- Jag kommer inte ihåg hur många fighter 
det blev exakt men det är över 300 
stycken, säger Tommy som började som 
back men omskolades i slutet av karriä
ren.

- Det var så att vi hade många bra för
svarsspelare i Djurgården men lite tunnare 
med anfallare och det började med att vår 
tränare Bengt Persson flyttade upp mig 
vissa matcher när vi låg under med 
uddamålet under de sista 10-15 minu

terna. Det slutade ofta med att vi räddade 
en pinne på slutet, så inför starten av 
allsvenskan 1978 så ”utbildade” Bengt 
mig till anfallare och det gick väl hyfsat. 
Jag vann den allsvenska skytteligan före 
Billy Ohlsson i Hammarby och det var 
jäkligt kul, minns Tommy.

Omskolningen från back till forward var 
en succé. Tyvärr tog det tio år i Djurgår
den innan någon förstod att det var i 
kedjan han skulle spela. Tommy kom till
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N DJURGÅRDSLEGEND
Djurgår’n redan 1968 och beundrade 
spelare som Jan-Erik Sjöberg.

- Jan-Erik, även kallad ”Prillan”, var en 
äldre kille som kom från Solberga precis 
som jag. Han var en sån där man såg upp 
till, en riktig järnkamin. Jag kommer inte 
ihåg när han la av...1973-74 tror jag.
Visst fanns det många bra fotbollsspelare 
men han var något särskilt, säger Tommy 
Berggren.

Tommy är, bland annat på grund av 
efterhängsna skador, inte bokförd för mer 
än tre, samma siffra som alltid satt på 
ryggen, A-landskamper. När det äntligen 
blev debut i den gula tröjan 1978 small 
till direkt i nätet i Köpenhamns Idrotts
park mot Danmark.

- Tommy inger väldig respekt. När han 
spelade back var det ingen man gick in 
och dribblade med utan man slog bollen 
vid sidan om och försökte springa förbi. 
Vi skulle behöva honom i Bajen för han 
river ju med sig hela gänget bara på sin 
vilja, sa Billy Ohlsson inför slutomgången 
i allsvenskan 1978.

Men Tommy Berggren i Hammarby var 
en omöjlig tanke. Att spelare gick från 
Djurgården till AIK eller Hammarby och 
vice versa förekom inte på den tiden.

- Jag spelade för Djurgår'n i 14 år, och 
man kan väl säga att det inte är något bra 
sätt att tjäna pengar på. Jag hade för 
mycket känslor för Djurgår'n, så jag 
skulle nog aldrig kunnat lira för en annan 
svensk klubb. När det gäller AIK och 
Hammarby - absolut inte. För mig gick 
Djurgården före pengarna, det är kanske 
lite för lite sådant idag...

Naturligtvis surrade proffsykten kring 
skyttekungen Berggren. Men Tommy, 
som idag precis som då arbetar som 
försäljare åt Nordsjö Färg tänkte på 
familjen och åkte aldrig i väg för att första 
bästa anbud dök upp.

- Jag är nog inte så sugen på att bli proffs. 
Men får jag ett konkret anbud så börjar 
jag fundera. Och det kommer att kosta. 
Berggren säljer sig inte till reapris, sa 
Tommy när det begav sig.

”Baloo” agerade under storhetstiden

centertank mellan Anders Grönhagen och 
Håkan Stenbäck i tremannaanfallet.
Tommys styrka kombinerad med bra 
spänst var en mardröm för motståndar
lagens mittbackar och en minnesvärd 
septemberkväll 1978 blev han fyramåls
skytt mot Landskrona BOIS på Stadion. 
Men Tommy har i dag svårt att välja ut 
vad han helst minns från karriären.

- Oj, oj, det finns mycket man skulle vilja 
ta upp, men en grej som jag kommer att 
tänka på direkt är resan till öst som vi 
gjorde med DIF runt åren 1970-71 nån 
gång och var borta i tre veckor. Att jobba 
och bo ihop så länge svetsade verkligen 
ihop vårat gäng. Givetvis så finns det 
massor att berätta men mycket går nog 

Tommy Berggren och 
Thomas Sjöberg, 
forwards duo i A-
landslaget hösten 1978.

inte att trycka, säger Tommy Berggren 
som inte är överdrivet optimistisk inför 
årets allsvenska.

- Det är klart man hoppas på det bästa, 
men jag tror tyvärr att grabbarna får det 
svårt. Det som gäller i år är att hänga 
kvar. Jag har bara lyckats se ett par 
matcher under de senaste två åren så det 
är svårt att säga något om truppen, men 
jag tycker att det är helt rätt och satsa på 
yngre förmågor som förhoppningsvis är 
kvar om tre-fyra år, då har DIF en stark 
stomme av spelare som kan agera ”pap
por” åt eventuella nyförvärv. Det är 
självklart viktigt med sammanhållningen 
och ett gäng ”polare” kan komma långt på 
bara kämpaglöd.
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MOTSTÅNDARE 1999
1999 spelar Djurgårdens IF Fotboll i 
allsvenskan. Det är i sällskap med 13 
framgångsrika och fina föreningar och vi 
tänkte lite kort gå in på vad som hänt i varje 
förening:

Örgryte IS (Göteborg) 
Bildades: 1887 

Hemmaplan: Gamla Ullevi 
16000 åskådare

Örgryte IS som fick kvala förra säsongen för att hålla 
sig kvar, har tappat målfarlige Henrik Bertilsson och 
Stefan Vennberg till HBK, Karl Corneliusson flyttade 
till Stockholmsområdet.

Förstärkt har man gjort med Thomas Perstedt 
(Stenungsund), Patrik Sandström (Umeå FC), Mike 
Owusu (Malmö), Brynjar Gunnarsson (Vålerengen, 
Norge), Johan Elmander (Holmalund) och Daniel 
Lohm (Gunnilse).

Örgryte är ett lag som kommer att kämpa på den nedre 
halvan av allsvenskan.

Örebro SK (Örebro) 
Bildades: 1908 

Hemmplan: Eyravallen 
13000 åskådare

Örebro SK gjorde en godkänd säsong -98 och inför - 
99 rustar man för en bättre placering. Förstärkt har 
man gjort bl.a med bekanta namn som Einar Brekkan 
(Västerås SK) och Ludvikas målvakt Peter Westman. 
Lars Zetterlund återvänder till Sverige efter att ha 
spelat i skotska Dundee United. En av de viktigaste 
kuggarna Daniel Tjernström har dock lämnat klubben.

Västra Frölunda IF (Göteborg) 
Bildades: 1930 

Hemmaplan: Ruddalens IP 
5500 åskådare

Västra Frölunda har under ledning av Torbjörn 
Nilsson blivit ett lag som spelar underhållande och 
teknisk fotboll. Förlusten av Johan Anegrund till IFK 
Göteborg kan bli kännbar, men Ville Viljanen från 
Häcken förstärker så Frölunda kommer säkert bjuda 
på positiv fotboll även i år, men om det räcker till 
samma resultat som förra säsongen får vi se.

Trelleborgs FF (Trelleborg) 
Bildades: 1926 

Hemmaplan: Vångavallen 
10000 åskådare

Trelleborg har balansetat kring strecket i botten av 
allsvenskan under de senaste åren och klarat kvalet 
både -96 och -98. Det lär bli svårt även detta år, men 
med de goda träningsförhållanderna och med den rutin 
laget har kan det även bli allsvenskt spel år 2000. 
Bland nyförvärven hittar vi Jens Nilssson från Skeid 
och Jens Svensson från degraderade Öster. Som sagt 
med rutinen av allsvenskan och med herr Hansson på 
topp kan det bli nytt kontrakt.

IFK Norrköping (Norrköping) 
Bildades: 1897 

Hemmaplan: Idrottsparken 
21000 åskådare

IFK Norrköping som överraskade förra året med Olle 
Nordin i spetsen. Nordin skapade harmoni i laget och 
därmed kom framgångarna. Målvakten Eddie 
Gustavsson imponerade under hela säsongen och i år 
får han hård konkurrens av islänningen Tordur 
Tordarsson som gjorde en bra insats i träningsmatchen 
mot Djurgår'n i februari där DIF förlorade med 4-0. 
Gamle djurgårdaren Thor André Olsen kommer även 
han att konkurrera om att bli förste målvakt. 
Åtvidabergs målkung Mattias Flodström förstärker 
anfallet och presenterade sig även han i matchen mot 
DIF där han svarade för tre mål. Den enda tunga 
förlusten är Martin Åslund som valde förortslaget 
AIK. Norrköping kommer även i år att bli ett starkt 
lag.

Malmö FF (Malmö) 
Bildades: 1910 

Hemmaplan: Malmö Stadion 
32000 åskådare

Att Malmö FF tippas att slåss om SM-guldet har blivit 
en vana som Skånelaget haft svårt att leva upp till. 
Laget har alltid bestått av en hel del unga talanger 
som med rätt vägledning kan bli mycket farliga. Jens 
Fjällström är tillbaka efter en proffssejour i Kina. 
Oturligt nog fick Fjällström säsongen förstörd under 
inomhus-SM då han skadade knät så allvarligt att 
han kan bli borta hela säsongen. På topp har man 
förstärkt med rutinerade Mats Lillienberg från 
Halmstad. När ska det lossna för Malmö?

Kalmar FF (Kalmar) 
Bildades: 1910 

Hemmaplan: Fredriksskans 
13400 åskådare

Kalmar FF som är nykomlingar tillsammans med 
Djurgår'n har värvat lokalt. Göran Bexell (Kalmar 
AIK), Andreas Kling (Kalmar AIK), Håkan Lindkvist 
(Färjestaden), Daniel Holm (Nybro) och Lasse 
Johansson (Öster) förstärker truppen.

Kalmar kommer att bli svåra på Fredrikskans eftersom 
Kalmar är Smålands enda bidrag till allsvenskan. Och 
som nykomling blir publikstödet enormt i början av 
serien och kan man få en bra start har man klar chans 
att hålla sig kvar.

Spelarna som fått lämna klubben är bl.a Mattias 
Edman (Färjestaden), Ola Torkelsson (Färjestaden), 
Christoffer Thor (Nybro) och Björn Mortensen 
(Kalmar AIK).

Helsingborgs IF (Helsingborg) 
Bildades: 1907 

Hemmaplan: Olympia 
17000 åskådare

Helsingborg hade SM-guldet i sin hand inför den sista 
omgången -98, men det ville sig inte. Stärkta av 
motgången kommer det att vara ett revanchsuget lag 
som inte har värvat alltför många spelare. Den 
framgångsrika stommen är kvar och Helsingborg 
kommer garanterat att vara med i toppen även i år. 
Publiklaget Helsingborg har en av allsvenskans 
trevligaste arenor. Olympia har inga löparbanor och 
publiken kommer nära planen.

Hammarby IF (Stockholm) 
Bildades: 1897 

Hemmaplan: Söderstadion 
10200 åskådare

Hammarby kommer nog att känna av att det andra 
året i allsvenskan är betydligt svårare än när man är 
nykomling. Pétur Marteinsson lämnar Hammarby för 
norska Stabaek och tomrummet efter honom blir svårt 
att fylla. Jonas Stark från Gefle och Andreas Bild från 
Öster stärker försvaret respektive mittfältet. På topp 
har Hammarby förstärkt med Kennedy Bakircioglu 
från Assyriska. Per Fahlström lämnar målvaktsposten 
och Thomas Höglund från Enköping ska ta upp 
kampen med Lasse Eriksson om vem som ska vara 
l:e burväktare.

Tränaren Rolf Zetterlund har en förmåga att plocka 
fram det bästa hos spelarna och han vet hur han ska 
använda dem bäst. Zetterlund är den som betyder mest 
för Hammarby.

Halmstad BK (Halmstad) 
Bildades: 1914 

Hemmaplan: Örjans Vall 
17000 åskådare

Halmstad BK har värvat bl.a Stenungsunds målkung 
Roger Nordstrand, Örgrytes Stefan Vennberg och 
Henrik Bertilsson, mittfältaren Joel Cedergren från 
Brage och Fredrik Gustavsson från Öster. Efter ett 
ganska motigt år där det man inte lyckades försvara 
SM-guldet från 1997 tar Halmstad återigen upp 
kampen om den åtråvärda von Rosens pokal. Det är 
dock inte några dåliga spelare Halmstad tappat till 
denna säsong Jesper Mattsson, Peter Vougt, Mats 
Lilienberg och Atrim Sakiri kommer bli svåra att 
ersätta, men med ett hungrigt lag kan man komma 
långt.
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MOTSTÅNDARE 1999
IFK Göteborg (Göteborg) 

Bildades: 1904 
Hemmaplan: Gamla Ullevi 

16000 åskådare

Elfsborg (Borås) 
Bildades: 1904 

Hemmaplan: Ryavallen 
19400 åskådare

AIK (Solna) 
Bildades: 1891 

Hemmaplan: Råsunda Stadion 
33000 åskådare

IFK Göteborg bantar truppen för att komma tillbaka 
efter ett mellanår. Åttonde platsen från förra året 
kommer definitivt att överträffas denna säsong.

Ett 11-manna lag har lämnat klubben och Stefan 
Lindqvist (Strömsgodset), Johan Anegrund 
(Frölunda), Steinar Pedersen (B. Dortmund), Erik 
Nevland (Manchester United) och Jon Inge Höiland 
(Kongsvinger) är de som ska få Göteborg att bli ett 
stabilt topplag som kan slåss om SM-guldet igen. 
Djurgården möter Göteborg i ett eldprov på Gamla 
Ullevi redan i den andra omgången och DIF kan 
överraska.

Elfsborg är ett lag som med små medel kommer att 
kriga för att stanna kvar i allsvenskan. Fyra spelare 
från U-truppen flyttas upp i A-laget och med 
Mattiasson till AIK och Tobias Linderoth till norska 
Stabaek blir det ett ungt lag med många hungriga 
spelare.

Ex-djurgårdaren Micke Martinsson kom till Elfsborg 
redan under förra säsongen och han kanske kan få en 
nytändning i år. Elfsborg är ett lag som Djurgår'n ska 
ta full pott mot.

Regerande svenska mästarna AIK har värvat friskt 
och Djurgår'n får ses som ”underdog” i dessa derbyn. 
Vi ska inte bjuda på några lätta poäng till ett 
namnkunnigt AIK. Karl Corneliusson (Örgryte), 
Christer Mattiasson (Elfsborg), Daniel Tjernstöm 
(Örebro) Pontus Kåmark (Leicester) och Martin 
Åslund (IFK Norrköping) är nyförvärv som samtliga 
allsvenska klubbar avundas. Samtidigt har AIK 
förlorat Johan Mjällby till skotska Celtic och Patrik 
Fredholm och Olof Mellberg lämnade även dem Solna 
för en proffskarriär.

Vi vet av erfarenhet att det inte går att köpa framgång 
utan det krävs mycket av ledare och föreningen för 
att det ska bli den rätta harmonin i laget. AIK kommer 
definitivt vara med och slåss om de sex första 
platserna.

Klassiskt matchprogram från 1969. 
Ljusblå/mörkblå framsida i övrigt 
helt i svartvitt med fina 
spelarporträtt.

Matchprogram från -89. Peter 
Skoog på omslaget i ett bra och 
innehållsrikt program. Tommy 
Söderberg var tränare och hade en 
egen krönika.

MATCHPROGRAMMET 1999
Genom åren har Djurgårdens matchprogram haft flera olika 
format och innehållet har ibland varit mycket magert. Under en 
del år har DIF haft ett grundprogram som har varit detsamma 
under hela säsongen med ett lösblad med den senaste 
informationen. 1999 kommer matchprogrammet att utvecklas och 
förebilderna finns i England. Fakta, information, bilder och 
framförallt antalet färgsidor är något vi ska försöka ta efter och 
utveckla så att Djurgårdens matchprogram får en alldeles egen 
profil.

Det är viktigt att göra ett innehållsrikt matchprogram som 
publiken vill köpa varje match och det tror vi att vi kan skapa 
denna säsong.

-99 kommer vi att ha ett grundprogram där vi byter ut ca 16 
sidor inför varje match och vi ska fylla dessa sidor med:

-En gästskribent som skriver om DIF
-En gästskribent som skriver om motståndarna
-Dagens Järnkamin (en gammal djurgårdsprofil)
-Matchens knatte (som lottats ut bland Jämkaninerna) 
-Spelarprofil i dagens djurgår'n (en lite mer ingående artikel) 
-Motståndarprofil
-Matchen i matchen
-Nästa bortamatch med reseklubben
-Internet
-Nästa hemmamatch
-Järnkaminerna informerar
-Vad har hänt i Djurgårdsvärlden (övriga DIF föreningar) mm

Programmet kommer att kosta 20 kr även i år och det kommer att 
vara väl investerade pengar. Programförsäljarna kommer från 
ungdomsfotbollen och i år är det P14 som kommer att få en extra 
slant i lagkassan.

Har ni synpunkter på innehåll m.m får ni gärna höra av er till 
Tomas af Geijerstam på kansliet.

Matchprogram från -94. Detta var 
grundprogramet som innehöll ett 
lösblad med det senaste. Bra 
presentation av motståndarna.

Förra säsongen matchprogram som 
fick beröm, men vi vet att vi kan 
bättre och det ska märkas -99.
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RESULTAT I DERBYNA
Utan tvivel är det så att matcherna man 
längtat efter är derbyna mot AIK och 
Hammarby. Norrköping, Trelleborg 
och andra får ursäkta, men när man 
suttit på Stadions träbänkar och sett 
matcherna mot Piteå, Luleå mfl så är 
det matcherna mot Stockholms- och 
Solnarivalen man saknat.

Det klassiska Stockholmsderbyt var 
ju Djurgården-AIK. Så var det ända till 
den dag på 30-talet Sheriffen i 
Stockholm sa de klassiska orden ” This 
town is not big enough for Djurgarden 
and AIK. Only the strongest can stay”. 
Därför blev det så att Allmänna 
Idrottsklubben tog sitt pick och pack 
och flyttade till Solna.

Matcherna mot Djurgården fortsatte 
dock som de gjort sedan 1899. Som den 
matematikorienterade läsaren har 
uppmärksammat är det alltså 100- 
årsjubileum på dessa alltid så heta 
matcher.

Dessvärre måste det konsteteras att 
den första matchen vanns av de svart
gula. Total statistik över alla möten 
under dessa år kommer i 
matchprogrammet till vår hemmamatch 
den 31 augusti.

Det enda riktiga Stockholmderbyt nu 
är alltså matcherna mot Hammarby IF 
från Södermalm. Där är historien inte 
lika lång och matcherna därför inte lika 
många. Dessutom har Hammarby under 
långa perioder varit ett hissgäng som 
åkt upp och ner mellan den högsta och 
näst högsta serien.

Matcherna har dock med tiden blivit 
mer och mer prestigebundna och är 
idag i det närmaste lika laddade som 
mötena med AIK.

Undertecknad som alltid går på 
derbyna ogillar såväl AIK som 
Hammarby. Därför är det med blandade 
känslor man går på matcherna mot dem. 
Å ena sidan finns det ingen skönare 
känsla än när man vinner dessa 
matcher. Å andra sidan finns det inget 
värre än att gå hem med blykepsen på 
och höra jublet från ärkefiendernas 
supporters efter en förlust.

Men det är kanske det som är 
tjusningen med matcherna. Att sitta 90 
minuter och våndas över vårt lags otur 
och den i mina ögons motståndarens 
eviga tur är ett självplågeri som alltså 
antingen slutar i moll eller dur.

Inför matcherna i år skall jag göra 
en tillbakablick på de senaste 10 årens 
derbyn och ge min ”objektiva” syn på 
dessa.

1988
DIF-HIF 2-0
En klassisk match på Stadion den 1 
maj. Hammarbyarna hade skrattat åt 
DIF:s klena lag som skulle åka ut 
direkt. Hammarby däremot skulle 
kämpa om guldet. Så var 
förutsättningarna denna dag inför 
13.140 åskådare. Men Hammarbyiterna 
fick åka hem till Söder med lång näsa.

Djurgården spelade ut de grön-vita efter 
konstens alla regler. Resultatet 2-0 efter 
mål av Steve Galloway och Glenn 
Myrthil var i underkant. En enorm 
glädjekänsla var det att gå hem och 
känna att vi efter ett klent 80-tal hade 
vänt på steken och nu var klassen bättre 
än HIF.

AIK-DIF 0-0
Matchen gick på Nationaldagen inför 
drygt 16.000 på Råsunda. En totalt 
ointressant match där ingen av 
åskådarna kan ha tyckt sig fått valuta 
för pengarna.

HIF-DIF 0-4
Lekstuga och total förnedring av 
Hammarby på Söderstadion. Peter 
Mörk och Stefan Rehn gjorde två mål 
vardera och ett av Stefans mål är nog 
det snyggaste jag sett en Djurgårdare 
göra. Stefan drog 5 Hammarbyare och 
la upp bollen i krysset. Till och med 
Hammarbys annars så enögda publik 
var tvungen att applådera. Typiskt nog 
var det här första gången på många år 
som inte TV var och bevakade 
matchen. Därför finns inte detta mål 
förevigat. Efter matchen var det skönt 
att anonymt glida in på Kvarnen och ta 
en öl och höra klagosångerna från 
Hammarbysupporters. Naturligtvis föll 
man själv in i samtalen och höll med.

DIF-AIK 0-0
En lika ointressant match som den på 
våren. Då vi faktiskt inte slagit AIK på 
hela 80-talet kändes det tungt att inte 
vinna denna gång heller då vi ju hade 
ett mycket bättre lag än de under 1988.

1989
DIF-AIK 0-0
Den tredje matchen i rad som slutade 
0-0. Inte undra på att åskådarsiffrorna 
sjönk. Det gjorde de förresten på övriga 
matcher också. Detta var ju ishockeyns 
gyllene tid och pressen sablade 
konstant ner fotbollen. Sådana här 
tillställningar förstärkte den vikande 
åskådartrenden.

Det var endast 9000 åskådare på 
denna match.

AIK-DIF 1-1
Ett litet steg framåt då det gjordes två 
mål. Fortfarande var det dock två lag 
som endast gick in för att inte förlora.

1990
HIF-DIF 3-0
En varm dag på Söderstadion där man 
satte sig för att hämta in en seger mot 
ett på pappret mycket svagare 
Hammarby blev ett skräcksenarium där 
DIF-spelarna presterade den sämsta 
derbyinsats jag sett. Det såg ut som 
spelarna genomgått en kollektiv 
lobotomioperation dagen innan. Ingen 
vilja och geist mot ett Hammarby som 

inte heller var bra. Hade förträngt denna 
match som dock poppade upp ur 
minnet när jag tittade i Strömbergs 
fotbollsårsbok.

AIK-DIF 1-0
Även denna match tillhör de tyngsta 
förlusterna man sett. Vi dominerar 
matchen och har massor med chanser. 
Bland annat missar Peter Skoog öppet 
mål. AIK har en chans då de skjuter i 
stolpen och bollen studsar ut och träffar 
vår Stephan Kullberg i pannan. Torsk 
på självmål i en match där vi är bättre 
kändes mycket bittert.

DIF-HIF 9-1
Kommentarer överflödiga. Den största 
derbykrossen genom tiderna var ett 
faktum. Den enda Hammarbyare som 
orkade le efter matchen var Ronnie 
Hellström. Nu hade han inte 
bottenrekordet längre. Det var ju 
Ronnie som stod den gången DIF vann 
med 8-1. Visst var det skönt att vinna, 
men 9-1 är för mycket. Det skall ju ändå 
finnas ett motstånd för att den riktiga 
glädjen skall infinna sig.

DIF-AIK 2-1
Äntligen, Äntligen. AIK besegrat för 
första gången på 80-talet. Känslan var 
obeskrivlig. Ett välförtjänt självmål och 
Mikael Martinsson heter målskyttarna. 
Djurgårdens dåvarande Sportbas Mats 
Jansson hade dessutom den otroliga 
timingen att han hade arrangerat öppet 
hus på Stadion med mat och dricka efter 
matchen. Snacka om att det var skönt 
och slinka in i klubblokalen och njuta 
över den så efterlängtade segern. Alla 
visste ju att Djurgården var det bättre 
laget och att AIK endast haft tur de 
senaste 10 åren. Rättvisa skipas till slut.

1991
DIF-AIK 2-1
Nu rullar det på som det ska. Ytterligare 
en seger. Vi får hoppas att det blir en 
vana. Förlusten sved säkert extra för 
Gnaget då det var deras gamle spelare 
Thomas Lundmark som nu i den fina 
blå tröjan med två mål knäckte dem.

AIK-DIF 0-0
Ännu en mållös tillställning som vi 
dock har spelet i.

AIK-DIF 3-0
Denna match ingick i Mästerskaps- 
serien. De sex första lagen i 10-lags 
Allsvenskan gick till detta slutspel. 
Därför blev det fyra möten mot AIK 
detta år. Hammarby mötte vi inte alls 
eftersom de var i div 1 och slickade 
såren efter 1-9 året innan.

Ärligt talat har jag förträngt denna 
match så mycket att jag inte kan erinra 
mig om hur denna dystra dag var.

DIF-AIK 4-1
Denna match kommer man däremot 

MYCKET väl ihåg. Dåvarande 
ordförande Bo GT Peterson och 
Solnakillen Mikael Martinsson uttalade 
i Aftonbladet matchdagen sitt ogillande 
för AIK.

Bra tajmat då Mikael Martinsson på 
kvällen gör tre av målen i en match där 
Djurgården spelar strålande. Det fjärde 
målet smällde Thomas Lundmark in.

1992
AIK-DIF 4-4
Ett klassiskt derby som innehöll nästan 
allt. Det enda som saknades var att 
trepoängaren gick till Djurgården. Vi 
ledde med 2-0 efter 9 minuter. Efter 19 
minuter står det 2-2. I sista minuten av 
första halvlek blir vår målvakt Anders 
Almgren utvisad. In i målet går Thomas 
Lundmark. Det första han får göra är 
att vittja nätet efter en totalt otagbar 
frispark. Vi kvitterar dock i andra 
halvlek genom Jens Fjellström. I den 
81:a minuten tar AIK på nytt ledningen 
genom Kim Bergstrand. Då tror man 
att det är kört. Tre minuter från slutet 
får vi hörna och Robert Eriksson 
kvitterar på nick. Ett svettigt derby och 
kanske det bästa de senaste 10 åren.

DIF-AIK 1-1
Också ett mycket minnesrikt derby som 
spelades på Olympiastadion.
”Slaget på Stadion” som tidningarna 
kallade matchen slutade oavgjord efter 
mål av Kim Bergstrand och Per Ferm.

1993
HIF-DIF 3-1
En av de absolut värsta förlusterna mot 
de grönvita. Vi dominerar helt och tar 
ledningen genom Thomas Johansson. 
Däerefter har vi flertalet givna lägen 
och borde ha lett med minst 3 mål inna
n Hammarby på deras första anfall 
kvitterar genom Eskilsson å en ursnygg 
nick. Notera då att Eskil matcherna 
innan missat chans på chans och var i 
oflyt som forward.
Matchen är vår men i 71:a och 75:e 
minuten gör Bajen två slumpmål 
genom Thomas Nilsson. En sådan här 
match får vi inte förlora. En udda 
episod var att en styrelseledamot i DIF 
som var orolig för bråk gick 5 minuter 
innan matchen och ställde sig på höjden 
vid Gullmarsplan för att se om det 
skulle bli bråk efter matchen. Till sin 
förnöjsamhet såg han folk i lugn och 
ro gå hem. Det gjorde han i 
förvissningen om att allt hade gått lugnt 
till. När han slåg på TV.n hemma var 
det bandning från upploppen på 
Söderstadions innerplan. En inte lika 
skön syn för en ansvarig.

DIF-HIF 0-3
En pinsam insats av Djurgården i årets 
viktigaste match. En konstig 
laguppställning med bla Micke Nilsson 
som innermittfältare höjde inte hoppet
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DE SENASTE TIO ÅREN
innan start. Ett illa genomtänkt spel av 
tränaren som skapade osäkerhet hos 
spelarna skapade denna pina för alla 
Djurgårdare.

Det enda positiva var att det hårt 
bevakade arrangemanget (pga 
Söderstadionkravallerna) flöt perfekt ur 
säkerhetssynpunkt. Matchen gick på 
Råsunda. Enligt säker källa fick DIF 
tackbrev för det proffsiga 
arrangemanget av Generalsekreteraren 
på förbundet Lars-Christer Olsson. 
Dagen efter fick de böter av samma 
förbund för att någon tagit en ett 
tomtebloss. Dålig visitering var 
motiveringen. Att samtliga åskådare 
visiterades av ABAB-personal var 
ingen ursäkt.

1994
Inga derbyn mot AIK eller Hammarby

1995
DIF-AIK 1-2
En match i uruselt väder och inte heller 
någon höjdare spelmässigt. Dessvärre 
får man säga att resultatet inte var 
missvisande. Liksom 1988 trodde alla 
förståsigpåare att vi skulle åka ut och 
att AIK skulle bli ett topplag. Ett jämnt 
spel visade dock att vi var ett stabilt 
Allsvenskt lag.

HIF-DIF 0-1
En av de sämsta fotbollsmatcher jag 
sett. Djurgården hade ett par gånger 
under matchen 2 lyckade passningar i 
rad. Hammarby hade inte en passning 
rätt. Efter matchen gick jag ner på 
planen och kollade om det var något 
fel på den eftersom inga passningar 
gick fram. Den var dålig, men inte så 
dålig. Med tanke på ovanstående var 
dock vår 1-0 triumf efter mål av 
TjockKajsa Eskelinen rättvis.

På tal om myter och schabloner var 
rubriken i en av kvällstidningarna en 
höjdare.

” Bajens klacksparkar räckte inte 
mot tuffa Djurgården”.

AIK-DIF 1-2
Efter mål av Nebojsa Novakovic och 
Darko Mavrak och säkert spel satt man 
lugnt på Östra övre och mös med säkra 
2-0 i ryggen.
Efter AIK:s reducering 30 minuter 
innan full tid blir vi dock hårt 
tillbakapressade. Endast storspel och ett 
par idioträddningar av Tor-André 
Olsen gör att man svettig med hjärtat 
fortfarande dunkande lycklig kan bege 
från Solna med ett leende på läpparna.

DIF-HIF 2-0
En av de få derbymatcher där jag 
erkänner att vi har tur. Hammarby 
dominerar klart första halvlek i 
matchen som går på ett fullsatt 
Olympiastadion. Högklassiga 
räddningar av Tor-André Olsen parat 

med tur gör att vi håller ställningarna. 
Vi tar ledningen tursamt efter en 
bakåtnick av Kleber Saarenpää. I andra 
halvlek lobbar Kaj Eskelinen in 2-0. En 
match vi inte var värda att vinna. Desto 
skönare att det blev så.

1996
AIK-DIF 1-0
En match där vi gör en mycket blek 
insats. AIK-triumfen efter mål av Patrik 
Englund inför 15.731 på Råsunda.

DIF-AIK 0-2
En match man som Djurgårdare vill 
glömma. Det är bara att erkänna att vi 
är klassen sämre än Gnaget denna 
match. Krister Nordin och Pascal 
Simpson gör mål i en match där man 
sitter och lider i 90 minuter.

1997
DIF-HIF 0-1
En match som går till historien. 
Spelmässigt är den jämn. Hammarby 
tar ledningen genom Patrik Andersson. 
Denne ojämne spelare är alltid bra mot 
oss. Det var likadant under hans tid i 
Norrköping. Det som gör denna match 
historisk är att Hammarby gör ett byte 
för mycket. Djurgården protesterar men 
protesten avslås. Mycket intressant att 
förbundet tydligen lägger in helt 
subjektiva värderingar och inte följer 
reglerna när man dömer i sådana här 
fall. Det hade inte känts bra att vinna 
serien på en protest, men i sådana här 
fall finns det bara ett beslut som jag 
ser det. Djurgården skulle ha tilldömts 
segern.

HIF-DIF 2-2
En jätterysare på ett knökfullt 
Söderstadion. Hammarby tar ledningen 
genom den notoriske DIF-dödaren 
Patrik Andersson. ”LångbollsJohan” 
Andersson kvitterar på straff. I andra 
halvlek händer inte mycket för i den 
87:e minuten. Då skjuter vår Markus 
Karlsson ett långskott som går under 
Per Fahlström. 2-1 till oss. I den 92:a 
minuten rensar Johan Andersson på 
egen spelare och bollen går till hörna. 
På något sätt lyckas Filip Bergman få 
in ett lågt skott i vår målbur. Notera att 
detta skott skall passera 21 spelare 
(Hammarbys målvakt var uppe). Detta 
låga skall skall alltså passera 42 fötter 
för att gå i mål. När så detta på något 
sätt sker är det bara att konstatera att 
Gud bestämt att det är Hammarbys tur 
att gå upp i Allsvenskan. Bittert men 
sant.

1998
Inga derbyn.

Derbystatistik 
de senaste 10 åren:

Spelade Vunna Oavgjorda Förluster Målskillnad

DIF-HIF 10 5 1 4 21-13
DIF-AIK 16 4 7 5 17-19

Statistiken ser bättre ut än vad jag känner. Inte känns det för mig som om att 
statistiken mot AIK skulle vara så jämn. Min upplevelse är att vi aldrig slår AIK. 
Detsamma gäller för Hammarby. Hade aldrig kunnat tro att vi hade plusstatistik. 
Förklaringen är väl att förlusterna svider mer än glädjen att vinna. Dessutom känns 
det som om vi aldrig har tur mot dem. Ovanstående bekräftar detta enligt min 
uppfattning. Den enda gången på 10 år vi haft marginalerna med oss är 1995 mot 
Hammarby. Annars har det varit stolpe ut för det mesta.

Inför säsongen 1999 känns förutsättningarna igen. Liksom 1988 och 1995 tror 
inte fotbollstyckarna på oss. AIK och Hammarby tippas däremot som topplag.
Snälla, låt detta år bli som dessa två nämnda år. Vi visar hur stark Djurgårdskraften 
är när vi är nederlagstippade och sopar rent i derbyna.

Kenneth Kronqvist
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RESEKLUBBEN
För er som vill stödja Blåränderna även på bortaplan

För medlemmar i Djurgårdens IF, Järnkaminerna, och Djurgårdens supporters club så 
arrangeras resor till samtliga bortaresor i år.
Reseklubben hade en lyckad smygpremiär i och med träningsmatchen mot Norrköping den 20/2 
där hundratals supportrar följde med.

Swebus som kör oss till samtliga bortamatcher har naturligtvis både toaletter samt video på 
bussarna. Det kommer också att serveras både mat och dryck. Flera överaskningar samt arrang
emang kommer att hållas i samband med resorna.

Djurgårdens IF kommer att subventionera de 200 första platserna till Göteborg med 100 kr per 
person som premiärbonus till medlemmarna, så först till kvarn.......

Göteborg 19/4 Måndag Pris 340 kr/subvention 240 kr.
Helsingborg 25/4 Söndag Pris 370 kr
Frölunda 10/5 Måndag Pris 340 kr
Elfsborg 9/6 Onsdag Pris 265 kr
Malmö 11/7 Söndag Pris 395 kr
Örgryte 9/8 Måndag Pris 340 kr
Örebro 23/8 Måndag Pris kommer senare.
Trelleborg 19/9 Söndag Pris 395 kr
Kalmar 17/10 Söndag Pris 270 kr
Norrköping 30/10 Lördag Pris kommer senare ev. tåg

Uppskrivningar sker vid souvenirförsäljarna vid hemmamatcher samt på Djurgårdens kansli 
vardagar 10.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00. För mer information ring kansliet 08-411 57 11 
eller 08-783 79 77 (Jk’s infolinje).

NU KAN DU ÄNTLIGEN KÖPA 
SOUVENIRER HOS OSS!

Nu är ombyggnaden på kansliet i klocktornet klar och vi har en 
massa nyheter i vårt souvenirsortiment.
En souvenirkatalog kommer till sommaren men för dig som är 
otålig så är kansliet öppet Mån-Tor 10-16
Fre 10-15 Lunchstängt 12-13.

Har du frågor är du välkommen att ringa kansliet.

VÄLKOMNA !
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http://www.dif.se
Den 1 augusti 1997 öppnades Djurgår’n 
Fotbolls officiella sidor, www.dif.se, på 
Internet. Sidorna var tillverkade av David 
Bogerius och Niclas Schulman sedan Pelle 
Kotschack i DIF-styrelsen kontaktat 
Bogerius under våren samma år. Redan från 
början fanns ett stort intresse för websiten 
som ganska snart besöktes av över 1000 per
soner per dag. I dag, drygt ett och ett halvt 
år senare, är besökssnittet per dag över 3000 
samtidigt som över 4000 prenumererar på 
det officiella nyhetsbrevet som skickas ut 
via e-post.
- Internet passar perfekt för en idrottsför

ening och  ska alltid vara först 
med djurgårdsnyheterna. Genom en konti
nuerligt kontakt med ledare och spelare kan 
de som besöker sidan hela tiden få intres
sant information och på så sätt komma när

www.dif.se

mare laget och föreningen. Det fungerade 
bra redan från allra första början med hjälp 
av bland andra dåvarande tränaren Roger 
Lundin och internetintresserade spelare 
som Kaj Eskelinen och Zoran Stojcevski, 
säger David Bogerius.

Informationskanal
Internet är i dag en mycket viktig informa
tionskanal för Djurgårdens IF Fotboll
förening. Tidningarnas redaktioner servas 
så gott som dagligen med nyheter och sam
tidigt har klubben möjlighet att snabbt 
komma ut med viktig information till sina 
medlemmar. Dessutom kan man bli med
lem i föreningen, köpa souvenirer och till 
allsvenskan 1999 beställa matchbiljetter via 
nätet.
- Nyligen rekryterades flera bra ledare till

ungdomsfotbollen tack vare vårt nyhets
brev. På ett smidigt och enkelt sätt når man 
snabbt ut till rätt målgrupp, säger David 
Bogerius.

I augusti 1997 var det bara ett fåtal av de 
stora fotbollsklubbarna som hade en seriös 
internetsatsning men idag har samtliga all
svenska klubbar innehållsrika siter (en site 
kan beskrivas som en ihopsammanhäng
ande samling av Internetsidor) liksom 
Svenska Fotbollförbundet. Naturligtvis har 
även supporterföreningarna insett möjlig
heterna med Internet och Järnkaminerna har 
sina sidor på adressen:
www.jarnkaminerna.nu.

Järnkaminerna
Järnkaminerna har börjat året bra och 
föreningen bara växer. Samarbetet med 
Ishockeyn och Fotbollen har utvecklats till 
något mycket positivt. Både Djurgårdens IF 
och Järnkaminerna vet att vi alla tjänar på 
ett gott sammarbete.

Under -99 hoppas Järnkaminerna på ett 
nytt medlemsrekord och det är inte helt 
omöjligt att nå över 3500 medlemmar. 
Järnkaminernas sektioner M och N på 
Stadion tar 2000 åskådare och man måste 
visa upp medlemskort i DIF Fotboll eller 
Järnkaminerna för att komma in på dessa 
sektioner. Det medför att medlemsantalet 
kommer att höjas markant. Medlems- 
rekordet från -95 på 3021 st kommer att ryka 
redan innan sommaren.

alla i klacken har ett enormt ansvar i år. Av 
erfarenhet vet vi att Järnkaminerna och 
Djurgår´n kommer ha ett extra öga på sig 
från media när det gäller klacken. Vi ska 
arbeta för att det ska bli positiva reaktioner 
i media.

Järnkaminerna kommer att jobba för att 
det ska vara en feststämmning runt 
matcherna och alla djurgårdare är välkomna 
till Östra Station innan premiären mot 
Norrköping söndagen den 11 april för att 
träffas och umgås innan den allsvenska 
comebacken.

Om du vill bli medlem i Järnkaminerna 
sätter du in 100 kr på pg. 631 36 48-5. Det 
tar ca 2 veckor innan kortet kommer hem i 
brevlådan. Förmåner som medlem är att du

kan köpa billigare biljetter till 
klacksektionen både på hockeyn och 
fotbollen. Vill du veta mer så ring 
Järnkaminernas infolinje 08-783 79 77. 
Ingen är för gamal eller för ung för att vara 
medlem. Stöd DIF och gå med i Järn
kaminerna.

Järnkaminernas TIFO-grupp kommer att 
arrangera en mängd mäktiga läktar
arrangemang. Kvittorullar, flaggor, konfetti 
och ark kommer att bli färgglada inslag på 
Stadion. Allt detta kostar pengar och TIFO-
gruppen kommer att ha insamlingar varje 
match. Stora hinkar kommer att skickas runt 
Stadion där alla pengarna går till att utveckla 
arrangemangen och göra Stadion än mer 
färgglad.

Järnkaminernas medlemstidning Järn
kaminen kommer ut med ett nytt nummer i 
april och vi är taksamma för alla bidrag vi 
kan få. Har ni synpunkter om klacken eller 
något annat är ni välkomna att maila oss på 
jarnkaminen@dif.se

Vi som jobbar kring Järnkaminerna vet 
vilket viktigt år vi har framför oss och att Järnkaminerna i Norrköping på träningsmatchen i mars
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MEDLEMSSIDA
Vi är tillbaka i allsvenskan och om du inte har förnyat ditt 
medlemskap i Djurgårdens IF fotboll hoppas vi att du gör det 
snarast. Ni våra medlemmar och blivande medlemmar är 
stommen i föreningen. Utan er så skulle det vara omöjligt att 
driva klubben på elitnivå.

Målet 1999 är att vi ska bli över 3000 medlemmar varav ca 
900 är ständiga medlemmar och med din hjälp är det inte 
omöjligt. Medlemstidningen som kommer 4 gånger hem i 
din brevlåda och under året är bara en av de förmåner man 
får som medlem. Under -99 får medlemmarna special
erbjudanden i tidningen, så som billigare souvenirer mm.

MEDLEMSAVGIFTER 1999 
Vuxen 300 kr 

Pensionär 150 kr 
Ungdom t.o.m 18 år 150 kr 

Familj 500 kr 
Ständig medlem 5000 kr

Köp gamla nummer av Djurgårdaren. Sätt in 30 kr/ 
nummer på pg. 549 21-2. Glöm inte att skriva vilket 
nummer du vill ha.

JÄRNKANINERNA Järnkaninerna är juniorklubben för 
våra yngsta supportrar upp till 13 år. 
Som medlem i Järnkaninerna får du 
ett startpaket med medlemskort, 
klistermärken och en reflex. Dessutom 
får du två medlemstidningar per år 
med erbjudanden och tävlingar samt 
chansen att bli ”Matchens Järnkanin” 
och få springa in på Stadion tillsam
mans med A-laget till en match i 
allsvenskan. Alla Järnkaniner kommer 
att bjudas in till en öppen träning på 
Stadion där man får chans att träffa 
spelarna i Djurgården.

Så blir du medlem:
Använd det bifogade inbetalningskortet 
och sätt in 100 kronor på postgironum
mer 9212 533-5. Glöm nu inte att skriva 
namn adress, telefonnummer och person
nummer.

Medlemsavgifter:
För medlemmar i DIF Fotboll 50:-
För övriga 100:-
ätt in pengarna på pg. 921 533-5 
För mer information kontakta DIF 
Fotboll, 08-411 57 11, www.dif.se

Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot! Autogirot!
Med detta nummer av Djurgårdaren medföjer 
Järngreppsfoldern. Du kan ge ditt bidrag till 
Järngreppet genom att gå med i autogirot. Du 
väljer valfri summa som dras från ditt konto 
varje månad. Alla bidrag är varmt välkomna 
och många bäckar små gör att vi når en miljon 
i år.

Järngreppet är till för att stärka spelartruppen. 
Djurgårdens IF Fotboll har fått över 300.000 
kr och insamlingen kommer att fortsätta un
der hela 1999.

Järngreppet som startades av Supporter
föreningen Järnkaminerna har hittills varit 
mycket lyckad och med delar av 
Järnkaminernas medlemsavgift 1999 kommer 
vi att närma oss 1.000.000 kr.

Här följer namnen på de som 
gått med i autogirot:
Axel Hultman
Berndt Axelsson
Bo Andersson
Erik Wallerfelt
Hakon Larsson
Klas Nilsson
Leo Lundquist
Magnus Karlsson
Magnus Larsson
Mathias Lang
Mats Jansson
Olle Nylén
Ronald Åman
Sten Lundmyr
Tomas af Geijerstam
Tommy Andersson
Åke Bogerius
Patrik Asplund
Johan Hedquist
Patrik Brissman
Stefan Salwin
Christian Löfstedt
Christer Hertzberg
Familjen Burman

The Wiz Music Göran & Burt 
Magnus Reithner 
Tomas Carlsson 
Kalle Fahlander 
Göran Düste
Leif Larsson

Tommy Storfeldt
Jimmy Lund 
Peter Kosuta 
Åke Unger - Info media 
Håkan Johansson

JÄRNGREPPET
-En miljon till DIF Fotboll

Johan Harvey
Pelle Bergqvist
Björn Grandin
Ola Lenander
Kjell Berntzon
Bo Axel Karlsson Ekhagens Målerigaranti
Mikael Lindqvist
Anders Wahlqvist
Mats Ottenby
Johan Cederström
Per Kotschack
Hans Rittemar
Bengt Jansson
Gunnar Richter
Lennart Sjöstrand
Familjen Kollberg-Ericson
Henrik "Fimpen" Johansson
Jan Sundstedt
Mattias Johansson
Pontus Herin
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PLATTMATCH
Ränderna går aldrig ur på blårandig CD

Den 31 mars släpptes CD:n ”Blåränderna går aldrig ur” 
där flera artister hyllar Djurgården. Idén har funnits i flera 
år men det har aldrig blivit något annat än önsketänkande. 
Nu, efter månader av ryktesspridning, är skivan klar lagom 
till comebacken i allsvenskan och det blev till slut en hel 
CD med en imponerande samling artister och några av de 
största rockstjärnorna i Sverige.

BLÅRÄNDERNA GÅR ALDRIG UR 
(Text och musik: Pedda & Gurra)

Det är inte alltid så jävla kul att se Djurgårn lira boll 
på ett regnigt Stadion när det slutar 0-0 
men man vänder alltid åter dit och hoppas 
snackar lite löst om när formen ska toppas 
för en DIF-supporter är inte någon som knäcks 
vi har väntat på guld sen 66 
och efter norrettanåren har vi slickat såren 
vi är tillbaks där vi hör hemma och ser fram mot våren 
då ska obehaget gnaget få derbypisk 
och bajen äntrar Stadion på egen risk 
99 kommer segrar bli till nya rutiner 
till nya poäng för våra järnkaminer 
vi blir störst i Stockholm sen resten av vårt land 
alltid lätt att vara kaxig utan facit i hand 
och skulle allting ändå rasa och det blir till att kvala 
så lever vi med det för vi är DIF-lojala

Blåränderna går aldrig ur 
i med och mot i ur och skur

Jag minns när farsan tog mig med för allra första gången 
vi klev in på Stadion hörde läktarsången 
och såg Alkeby parera, Svenne Lindman dominera 
Grönis skjuta skott som jag försökte kopiera 
och ända sen den dan har det vart Djurgårn som gällt 
nåt annat kommer aldrig bli aktuellt 
man är i nöd och lust trogen som ett löfte till prällen 
har ett sinne som är styrt av läget i tabellen 
och efter alla dessa år av stolpe ut 
kan vi knappast ha sånt oflyt som vi haft förut 
hur det än går är det ändå gjutet 
vi blir trogna Djurgår´n ända till slutet

Blåränderna går aldrig ur 
i med och mot i ur och skur

LG Petrov, från ett av 
Sveriges framgångsrikaste 
hårdrockband, Entombed, gör 
låten ”Kommando Gösta 
Knivsta” ihop med ingen 
mindre än Joakim Tåström. 
Den hängivna djurgårdaren 
Tåström behöver väl knappast 
någon närmare presentation 
utan det räcker att nämna band 
som Imperiet och Ebba Grön.

Jack Vreeswijk, vars farsa 
Cornelis valde Gnaget men 
som tidigt i livet hamnade rätt 
genom sin styvfar, gör ”Mina 
färger små” som är plattans 
lugnaste spår. Jack är numera 
bosatt i Göteborg men så fort 
han är i Stockholm så går han 
och ser Djurgå’n spela om 
möjligheten finns.

Coca Carola, punkbandet 
som med den fanatiska 
djurgårdaren och sångaren 
Curre i spetsen har gjort inte 
mindre än åtta allsångsvänliga 
låtar till skivan.

Svante Thuresson gör en ny 
version av ”Sjung för gamla 
Djurgår’n” . Svante är en av 
de största i svensk 
populärmusikhistoria med en 
enorm meritlista och en 
supporter som gärna åker 20 
mil en februarilördag för att se 
Djurgår’n spela en tränings
match i Norrköping.

Titellåten ”Blåränderna går 
aldrig ur” görs av Pedda och 
Gurra (Peder Ernerot och 
Gustave Lund), kända från 
bandet Just D med ett flertal 
hits under 90-talet.

- Vi är i själ och hjärta 

djurgårdare så när vi fick en 
förfrågan om att göra en låt så 
föll det sig naturligt att vi 
gjorde det för att stödja vår 
kära förening, säger Pedda.

- Vi är helnöjda. Det känns 
som en klassisk låt med en bra 
refräng som man med fördel 
kan stå och vråla på läktaren, 
anser Gurra.

Den svenska sportlåtshistorien 
är mörk anser Pedda och 
Gurra och nämner ”Nu tar vi 
dom” och ”More than a game” 
från Fotbolls-EM 92 som 
exempel.

- Vi hoppas kunna bryta den 
historien men vi kanske bara 
har gjort ännu en i högen av 
stinkande sportlåtar, säger 
Pedda och Gurra.

Pedda & Gurra liksom 
samtliga medverkande artister 
är hängivna djurgårdare och 
alla ställde upp utan betänke
tid när de fick frågan om de 
ville vara med på skivan.

- Djurgår’n kan behöva all 
hjälp de kan få nu i all
svenskan. Det är rena dröm
men att få göra det här, säger 
Pedda.

Även några av spelarna har 
varit med och bidragit med 
musikaliska färdigheter när 
det gäller körsång. Micke 
Borgqvist, Fred Persson och 
Fredrik Dahlström är med och 
körar på låten ”Kommando 
Gösta Knivsta” tillsammans 
med Svante Thuresson som 
såg till att alla sjöng i rätt 
tonart.

Efterfrågan på CD-skivan är stor och den distribueras över hela Sverige av skivbolaget BMG Records. Finns den inte hos din 
skivhandlare så be honom beställa hem den från BMG.

Du kan också beställa den från Djurgårdens kansli så får du den hemskickad mot postförskott. Priset är 149:- plus postens avgifter. 
Adress: DIF Fotboll, Klocktornet Stadion, 114 33 Stockholm. Märk kuvertet ”CD-skiva”.
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