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DJURGÅRDAREN
Publiksnittet i år kommer att ligga på ca 
6.000 om uppslutningen blir bra på höst
matcherna. Det kan jämföras med publik
snittet -99 på 7.002 åskådare (derbyna 
borträknade). Detta är ett bevis på att trots 
motgångarna -99 har våra supportrar inte 
svikit utan snarare tvärtom. Fler säsongs
kort såldes inför säsongen och trots den 
motiga inledningen av Superettan har pu
bliken kommit tillbaka match efter match, 
mycket beroende på den positiva fotboll 
som blåränderna visar upp. Målgladast i 
fotbollseliten är ju Djurgår'n som gjort över 
två mål i snitt per match.

Spelarna har verkligen visat publiken att 
anfall är bästa försvar även om en del för
luster och insläppta mål har varit onödiga. 
Den spelglädje som spelarna utstrålat, 
inte minst i 6-1 matchen mot Malmö FF, 
har verkligen gjort DIF svårslaget. Nu vet 
spelarna hur de ska agera på sina olika 
positioner i spelsystemet och även om det 
inte alltid fungerar till 100% så har spela
rna hittat rätt i sina positioner allt mer.

Stämningen på Stadion har blivit något all
deles extra under säsongen. Stämningen 
har inte bara Järnkaminerna stått för utan 
övriga Stadion har vaknat till liv och hakat 
på i sången. I matchen mot Malmö var 
trycket enormt och många blev utan biljett 
och det var säkert en bra läxa som får våra 
supportrar att förstå att det är förköp som 
gäller i framtiden.

Järnkaminerna vår trogna supporter
förening som i Aftonbladet hamnade på

andra plats när man rankade klackarna i 
Sverige. Andra platsen motiverades med 
följande ”Sveriges just nu mest hängivna 
och reslystna supportrar finns i Järnkamine
rna. 1500 fans åkte till Kalmar, nästan helt 
utan bråk. Tänk om fler än sektion F 
sjunger med den stora klacken på Stadion, 
då kan fansen kanske ta första platsen. 
Extra plus: ibland mer fantasifulla tifo än 
Bajen och AIK.”. Den motiveringen talar för 
sig självt. Det bortastöd våra spelare haft 
under säsongen har varit enormt. Till och 
med till Umeå tog sig ett hundratal support
rar. Spelarna själva har beskrivit det som 
att alla matcher känns som hemma
matcher. Över 22 poäng har införskaffats 
hittills på bortaplan mycket tack vare stö
det från läktarna.

Djurgårds-TV som sänds i öppna kanalen 
får allt fler tittare. Åke Wilhelmsson och TV- 
Skolan/Curious tv produktion har mycket 
hjärta i sina direktsändningar på onsda
gar kl 18.00. Med ”aktualiserade repriser” 
på söndagar kl 11.00. På Djurgårds-TV får 
du se aktuella intervjuer med dina idoler.
Vill du komma i kontakt med DIF-TV går 
det bra att skicka mail till dif.fotboll@dif.se 
så vidarebefordrar vi dina frågor och syn
punkter.
Hur får du in Djurgårds-TV? Du måste vara 
ansluten till UPC (StjärnTV) eller Telias 
kabelnät och bo i Stockholm, Nacka, Hud
dinge, Tyresö, Solna eller Lidingö Sök upp 
Öppna kanalen med hjälp av din kanalsök
arknapp eller kanalsökarmeny. Den kan 
vara manuellt eller automatiskt styrd. Det 
är alltså inte svårare än att ta in andra ka

naler. Tekniskt läge: K8, läge 08, 196 MHz 
hos UPC (StjärnTV) och K9 kos Telia.

Juniorklubben för alla medlemmar i DIF 
Fotboll ”Järnkaninerna” har idag över 600 
medlemmar. När Järnkaninen visar sig på 
Stadion blir fotbollen det sekundära för alla 
barn. När det delas ut godis och flaggor på 
familjeläktaren blir Järnkaninen stormad 
av alla av barn.

Inför 2001 kommer vi på Djurgårdens IF 
Fotboll att arbeta ännu mer för att alla med
lemmar och supportrar ska få en förbätt
rad service och mer information om vad 
som händer i föreningen. Vi på kansliet har 
lärt oss mycket efter en säsongen i All
svenskan -99 och årets säsong i 
Superettan. Inför 2001 är vi bättre rustade 
och kansliet är under ständig utveckling.

Vi har redan fått in förfrågningar om 
säsongsbiljetter och i november kommer 
all information om hur du gör för att skaffa 
nästa års mest åtråvärda biljetter.
Viktigt att veta innan vi börjar försäljningen 
är vilken division vi spelar i samt var even
tuella derbyn kommer att spelas. Just nu 
pågår en utredning om vad som krävs av 
Djurgårdens IF Fotboll för att få spela der
byn på Stadion. Det är många som ska 
säga sitt och vi hoppas att vi under oktober 
kan meddela hur det går på www.dif.se. Vi 
kommer inte att börja försäljningen av 
säsongsbiljetter förrän dessa frågor är 
besvarade.
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DJURGÅRDENS HÖSTAVSLUTNINGAR DE SENASTE FEM
Det pratas ju ofta om lagens form. Under flera år var 
Hammarby ”höstens lag” och Kalmar FF var 1999 ”vårens 
lag”. Inför de avslutande omgångarna i Superettan tänkte vi se 
hur Djurgården avslutat de fem senaste säsongerna för att 
kanske kunna se om DIF i år kan bli ”höstens lag”. Läs och se 
om du kan utläsa hur säsongen 2000 kommer att avslutas.

Allsvenskan 1995
1995 var ett år när nykomlingen Djurgår
den hade chans på UEFA plats och t.o.m. 
SM-guld. Inför de fem avslutande om
gångarna låg DIF i topp och hade fyra 
raka segrar varav de två senaste i 
derbyna mot AIK och Hammarby. Spelet 
och kanske framförallt Thor André 
Olsens målvaktsspel fick supportrarna 
att börja tro på guld i den Allsvenska 
comebacken. Men Blåränderna kom lite 
ner på jorden i de avslutande omgång
arna och lyckades endast få med sig en 
poäng vilket ”bara” gav en 6:e placering. 
Trots ett bra sportsligt år fick laget inte 
den uppmärksamhet man förtjänade för 
sitt spel utan fokuseringen blev helt och 
hållet på incidenten när en åskådare tog 
sig in på planen och sparkade ner 
domaren Anders Frisk i matchen mot 
Halmstad.
Spelarna som förtjänar extra beröm efter 
denna säsong var målvakten Thor André-
Olsen som stod för en hel del spektaku
lära fantomräddningar. Nebojsa 
Novakivic, Kaj Eskelinen och Bo ”Super 
Bo” Andersson som gjorde 25 av lagets 
33 mål.

Omg 22
Örebro- Djurgården 0-0 (0-0)
Publik: 5.354

Omg 23
Djurgården -Malmö 0-2 (0-1)
0-1 Jörgen Pettersson (32) 
0-2 Fredrik Dahlström (67) 
Publik: 6.252

Omg 24
IFK Göteborg- Djurgården 2-0 (0-0)
1-0 Stefan Lindqvist (61)
2-0 Mikael Martinsson (65) 
Publik: 14.052

Omg 25
Öster- Djurgården 3-1 (1-0)
1-0 Christer Frisk (39)
2-0 Ludwig Ernstsson (50)
3-0 Jonas Axedahl (57)
3-1 Bosse Andersson (73) 
Publik: 2.729

Omg 26
Djurgården -Halmstad Dömt 0-3
0-1 Tommy Andersson (5) 
0-2 Robert Andersson (40) 
Matchen bröts i den 67:e minuten 
Publik: ca 4.500

IFK Göteborg 26 12 10 4 43-20 46
Helsingborgs IF 26 12 6 8 42-36 42
Halmstads BK 26 11 8 7 41-32 41
Malmö FF 26 9 12 5 32-28 39
Örebro SK 26 10 8 8 35-29 38
Djurgårdens IF 26 10 8 8 33-33 38
Örgryte IS 26 9 8 9 22-26 35
AIK 26 7 11 8 34-34 32
Degerfors IF 26 7 11 8 32-45 32
Trelleborgs FF 26 7 10 9 32-30 31

Östers IF 26 5 13 8 41-41 28
IFK Norrköping 26 7 7 12 28-44 28

Allsvenskan 1996
1996 var ett mörkt år för Djurgården och 
hösten var inget undantag. Inför de 
avslutande omgångarna hade Blårände
rna endast fem segrar och det skulle 
behövas full pott och en del tur med 
övriga resultat om Allsvenska kontraktet 
skulle förlängas. Så blev inte fallet utan 
tre segrar och två förluster innebar 
nedflyttning till div 1 norra igen. Det 
snöpligaste var nog att konkurrenten 
Trelleborg inte tog en enda poäng på de 
avslutande fem omgångarna och förlus
ten mot Umeå i den näst sista om
gången visade sig bli avgörande. I ett 
namnkunnigt DIF var det ingen som 
nådde upp till samma kvalité som 1995. 
Nebojsa Novakovic gjorde t.ex. endast två 
mål under säsongen. Nu återfinns Stefan 
Alvén, Kaj Eskelinen, Johan Andersson, 
Nebojsa Novakovic, Kleber Saarenpää 
och Martin Åslund i andra Allsvenska 
klubbar, där de är mycket viktiga spelare. 
Spelartruppen kanske stördes alltför 
mycket av det som hände utanför planen. 
Då delar av den dåvarande klacken Blue 
Saints inte ägnande sig åt att stödja laget 
så som Järnkaminerna gör idag. Hade 
Blue Saints gjort som Järnkaminerna 
idag kanske utgången av Allsvenskan 
1996 hade blivit en annan.

Hammarby IF 26 6 8 12 33-40 26
Västra Frölunda IF 26 5 10 11 35-45 25
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ÅREN
Omg 22
Djurgården-Degerfors 3-2 (1-0)
1-0 Jesper Jansson (30)
1-1 Dusko Radinovic (55)
2-1 Fredrik Dahlström(64)
3-1 Zoran Stojcevski (79)
3-2 Marino Ramberg (90)
Publik: 2.055

Omg 23
Oddevold- Djurgården 1-2 (1-1)
0-1 Bo Andersson (22)
1-1 Mikael Larsson (33)
1-2 Zoran Stojcevski (73)
Publik: 2.681

Omg 24
Djurgården -Helsingborg 3-1 (3-0)
1-0 Martin Åslund (7)
2-0 Peter Langemar (22)
3-0 Bo Andersson (45)
3-1 Peter Wibrån (53)
Publik: 3.874

Omg 25
Umeå- Djurgården 4-0 (2-0)
1-0 Steve Galloway (37)
2-0 Zoran Petrovic (42) Straff
3-0 Jörgen Lundgren (75)
4-0 Krister Lundgren (86)
Publik: 7.263

Omg 26
Djurgården -Öster 2-3 (1-1)
1-0 Fredrik Dahlström (6)
1-1 Hans Eklund (35)
1-2 Hans Eklund (52) Straff
1-3 Ludwig Ernstsson (69)
2-3 Fredrik Dahlström (78)
Publik: 4.263

Allsvenskan 1996
IFK Göteborg 26 17 5 4 61-23 56
Malmö FF 26 13 7 6 33-26 46
Helsingborgs IF 26 13 5 8 39-26 44
AIK 26 12 7 7 36-23 43
Örebro SK 26 13 3 10 34-29 42
Östers IF 26 10 6 10 37-39 36
Halmstads BK 26 9 8 9 34-37 35
IFK Norrköping 26 9 7 10 31-29 34
Degerfors IF 26 9 7 10 34-41 34
Örgryte IS 26 8 7 11 27-30 31

Umeå FC 26 8 6 12 35-45 30
Trelleborgs FF 26 9 3 14 33-48 30

Djurgårdens IF 26 8 3 15 28-43 27
IK Oddevold 26 5 4 17 20-43 19

Div 1 Norra 1997
Denna div 1 serie innehöll bara två lag av 
klass. Djurgården och Hammarby skulle 
göra upp om första placeringen och inför 
de avslutande fem omgångarna låg 
Djurgår'n i topp. De avslutande omgång
arna och i synnerhet derbyt mot 
Hammarby på Söderstadion gjorde att 
hösten blev tung. Förlusten mot Brage 
var bara början. DIF tog ledningen med 
2-1 i slutet av derbyt mot Hammarby , 
men släpte in 2-2 målet i matchens sista 
minut. När man sedan tappade poäng 
mot Assyriska trots ett solklart mål (TV-
bilderna ljuger inte) var man tvungen att 
förlita sig på andra resultat. I den sista 
omgången fanns det ett litet hopp och 
Djurgår'n var i Allsvenskan under ett par 
minuter men Hammarby vann sin match 

och det blev en andra plats och kval för 
blåränderna. Kvalet mot Öster blev 
dystert, oavgjort (1-1) hemma och ett 
insläppt mål i den 1:a minuten i Växjö 
gjorde att det blev ytterligare ett år i ”div 1 
Norra”.
I tabellen var det hela 14 poäng ner till 
trean Umeå. Det visar vilken klasskillnad 
det var detta år. Fredrik Dahlstöm gjorde 
flest mål 14, tätt följd av Kaj Eskelinen 13 
och Daniel Nannskog 10. Djurgården 
hade ett publiksnitt på hemmaplan på 
2.945 är att jämföra med Hammarby som 
tog klivet upp i Allsvenskan och hade ett 
snitt på 4.499 åskådare.
Denna säsong gjorde Hammarby det 
berömda ”fjärde bytet” som renderade i 
10.000 kr i böter. Vad skulle hända om ett 
lag gjorde en liknande sak idag?

Omg 22
Djurgården-Spårvägen 3-3 (2-2)
Mål: Kaj Eskelinen 3
Publik: 1.531

Omg 23
Brage-Djurgården 4-2 (1-2)
Mål: Johan Andersson, Peter Langemar
Publik: 1.756.

Omg 24
Djurgården -Assyriska 0-0 (0-0)
Publik: 1.921

Omg 25
Nacka FF- Djurgården 1-5 (0-1)
Mål: Kaj Eskelinen 3, Fredrik Dahlström, Daniel
Nannskog
Publik: 2.191

Omg 26
Djurgården -IFK Luleå 1-1 (0-0)
Mål: Daniel Nannskog
Publik: 2.893

Division 1 Norra 1997
Hammarby IF 26 19 5 2 55-17 62

Djurgårdens IF 26 17 6 3 65-30 57

Umeå FC 26 12 7 7 52-38 43
GIF Sundsvall 26 11 6 9 40-31 39
Gefle IF 26 10 7 9 44-31 37
Nacka FF 26 10 7 9 36-48 37
IFK Luleå 26 9 9 8 27-29 36
IK Brage 26 8 8 10 48-39 32
Assyriska 26 8 8 10 35-48 32
Spårvägens FF 26 6 11 9 33-39 29

Lira Luleå BK 26 7 8 11 36-45 29

Enköpings SK 26 8 5 13 37-47 29
Brommapojkarna 26 6 7 13 27-47 25
Vasalunds IF 26 2 4 20 18-64 10



FORTSÄTTNING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA
Div 1 norra 1998
Djurgården tappade nyckelspelarna 
Johan Andersson och Kaj Eskelinen inför 
säsongen. Trots det kändes säsongen 
som en transportsträcka. Utan skönspel 
och med långbollar blev DIF en segrande 
lagmaskin utan finspel. De andra 
topplagen Umeå och Västerås klarade 
inte av att hänga på i toppen.
Djurgården var ett starkt hemmalag 
denna säsong och förlorade endast en 
match på Stadion mot Brage (1-3). 
Spelarna som utmärkte sig i lag
maskinen var Peter Langemar som 
dominerade fram till hans hjärtmuskel
inflammation. Då tog Peter Hallström 
över som värvades från Värtan när de 
slog ut DIF i Svenska cupen. Utan 
Hallström hade det nog blivit svårt att ta 
sig till Allsvenskan.
Segern i div 1 norra säkrades i den 24:e 
omgången mot Ludvika. Fredrik Dahls
töm blev skyttekung på 16 mål och Lucas 
Nilsson var också målglad med sina 11 
mål. Publiksnittet hamnade på 2.819 
åskådare.
De fem avslutande omgångarna var en 
fin avslutning trots plumpen mot GIF 
Sundsvall, men då var det Allsvenska 
kontraktet redan säkrat.
Omg 22
Spårvägen-Djurgården 0-2 (0-0)
0-1 Daniel Nannskog (64)
0-2 Fredrik Dahlström (89)
Publik: 2.122

Omg 23
Djurgården-Umeå 0-0 (0-0)
Publik: 6.293

Omg 24
Ludvika-Djurgården 0-2 (0-0)
0-1 Christian Gröning (67)
0-2 Pierre Gallo (86 Straff)
Publik: 3.014

Omg 25
Djurgården -Nacka FF 7-2 (3-0)
1-0 Lucas Nilsson (13)
2-0 Fredrik Dahlström (28)
3-0 Dahlström (31)
3-1 Jonas Kling (49)
4-1 Dahlström (50)
5-1 Dahlström
6-1 Christian Gröning
6-2 Johan Sarsten
7-2 Daniel Nannskog
Publik: 1.795

Omg 26
GIF Sundsvall-Djurgården 4-2 (1-1)
0-1 Lucas Nilsson (11)
1-1 Jonas Staaf (20)
1-2 Michael Borgqvist (54)
2-2 Jonas Staaf
3-2Mattias Torsell (78)
4-2 Magnus Svensson (84)
Publik: 550

Division 1 Norra 1998
Djurgårdens IF 26 17 3 6 53-30 54

Umeå FC 26 14 7 5 59-40 49

Västerås SK 26 14 5 7 48-32 47
GIF Sundsvall 26 13 3 10 44-37 42
Assyriska 26 12 5 9 41-37 41
IK Brage 26 10 8 8 37-41 38
IK Sirius 26 10 6 10 29-27 36
Degerfors IF 26 9 9 8 45-44 36
Nacka FF 26 9 9 8 34-45 36
Spårvägens FF 26 7 7 12 30-37 28

Gefle IF 26 7 6 13 27-32 27

Piteå IF 26 5 10 11 28-38 25
Ludvika FK 26 7 4 15 35-46 25
IFK Luleå 26 5 4 17 17-41 19

Allsvenskan 1999
Säsongen 1999 var ett sorgligt kapitel för 
DIF Fotboll. En jumbo placering och 
återigen degraderade till div 1. Inför de 
avslutande fem omgångarna mötte 
Djurgården Trelleborg på bortaplan. 
Matchen slutade 2-2 efter det att Trelle
borg kvitterat på en feldömd straff i den 
90:e minuten. DIF låg då två poäng före 
Hammarby och två poäng efter Malmö FF 
som låg på kvalplats.
Blåränderna hade en ganska svår 
avslutning och när Lucas Nilsson och 
Samuel Wowoah vände underläge mot 
Helsingborg trodde alla att det skulle 
kunna gå vägen, men Helsingborg vände 
lika snabbt matchen till seger. Och DIF 
låg nu jumbo. I derbyt mot Hammarby 
hade seger inneburit kvalplats, men det 
blev en nattsvart kväll på Råsunda. 
Förlusten innebar att det var fyra poäng 
upp till kvalplats. Mot Kalmar FF (laget 
som tappade allt efter vårens fina 
inledning) var tre poäng ett måste. DIF 
slet, men lyckades inte göra mål. Samuel 
Wowoah som spelade på mittmittfält var 
planens bästa spelare. Trots fyra poäng 
på de avslutande två omgångarna blev 
det en jumboplats och spel i nya 
Superettan 2000.
Sharbel Touma vann den interna skytteli
gan på 8 mål och publiksnittet på 9.173 
var mycket bra för ett lag som krigade i 
botten under säsongen.

Omg 22
Djurgården-Helsingborg 2-4 (0-1)
0-1 Arild Stavrum (28)
1-1 Lucas Nilsson (49)
2-1 Samuel Wowoah (52)
2-2 Rade Prica (55)
2-3 Lars Bakkerud (56)
2-4 Rade Prica (82)
Publik: 5.011

Omg 23
Hammarby-Djurgården 2-1 (2-0)
1-0 Hans Eskilsson (35)
2-0 Mikael Andersson (42)
2-1 Fredrik Dahlström (81)
Publik: 21.416

Omg 24
Kalmar-Djurgården 0-0 (0-0)
Publik: 5.730

Omg 25
Djurgården - IFK Göteborg 2-0 (1-0)
1-0 Sharbel Touma (15)
2-0 Niclas Rasck (84)
Publik: 2.688

Omg 26
IFK Norrköping-Djurgården 1-1 (0-0)
1-0 Mattias Gravhem (74)
1-1 Sharbel Touma, straff (86)
Publik: 7.765

Allsvenskan 1999
Helsingborgs IF 26 17 3 6 44-24 54
AIK 26 16 5 5 42-14 53
Halmstads BK 26 14 6 6 43-22 48
Örgryte IS 26 11 10 5 41-23 43
IFK Norrköping 26 11 6 9 41-36 39
IFK Göteborg 26 11 5 10 27-33 38
Frölunda 26 9 7 10 30-33 34
Trelleborgs FF 26 9 6 11 39-47 33
Elfsborg 26 9 5 12 41-48 32
Hammarby 26 8 5 13 32-42 29

Kalmar FF 26 8 4 14 27-41 28
Örebro SK 26 8 3 15 24-36 27

Malmö FF 26 7 4 15 30-48 24
Djurgårdens IF 26 5 9 12 27-41 24

Superettan 2000
Årets säsong avslutas med tre hemma 
matcher och två bortamatcher. Västerås 
och Mjällby tog tre poäng senast och 
Brage lyckades få oavgjort i en match 
som Djurgården borde vunnit eftersom 
man kostade på sig att missa en straff i 
slutskedet. Landskrona och Sylvia fick 
vittja nätet många gånger och har 
revansch att utkräva.
Det är en svår säsongsavslutning som 
väntar och det krävs skärpa om det ska 
gå vägen...

Omg 22
Djurgården-Mjällby

Omg 27
Västerås-Djurgården

Omg 28
Djurgården-Sylvia

Omg 29
Landskrona-Djurgården

Omg 30
Djurgården-Brage
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RESEKLUBBEN-2000
Reseklubben fortsätter sitt framgångsrika koncept med billiga 
bortaresor för Djurgårdens alla supportrar, stora som små. 
Resor arrangeras till Djurgårdens alla bortamatcher där in
tresse finns och hittills har Reseklubben varit en succé och till 
de avslutande matcherna i Superettan räknar Reseklubben 
med många resenärer. Häng med och stöd DIF på Bortaplan!

I alla städer där Djurgården spelar 
kommer Reseklubben att abonnera en 
restaurang/pub dit alla djurgårdare är 
välkomna att träffas och umgås inför 
matchen.

Bussarna vi åker med är utrustade med 
toalett, aircondition, video och bandspe
lare. Bussarna håller full turistklass och 
kommer ifrån SweBus och Westin Buss, 
Så ta ditt ansvar och häng med, blår
änderna behöver oss!

Vill du åka med? Här är några riktlin
jer...
- Priset är tur och retur.
- Matchbiljett ingår ej.
- Det går ej att skriva upp sig utan att 
betala anmälningsavgiften.
- För att få utnyttja Reseklubbens finfina 
priser måste man vara medlem i Djur
gården Fotboll eller Järnkaminerna.
- Bokningar via telefon och e-mail

accepteras ej.
- Sista uppskrivningsdag är vardagen 
innan matchdag kl. 14.00
- Avbokningar måste göras senast fem 
dagar innan avresa.

Uppskrivnings ställen:
Östra Station,
Vardagar kl. 8-24,
Lör/Sön kl. 11-23. OBS! Ej under lunchtid. 
DIF Fotbolls kansli i Klocktornet, 
Mån-Tors kl. 10-16,
Fre kl. 10-15. OBS! Lunchstängt kl. 12-13.
Souvenirstånden, 
på alla hemmamatcher.

Ring också 08-783 79 77 på JK´s 
infolinje för närmare info innan varje 
bortaresa.

Frågor går bra att maila till pike@dif.se 
Läs mer om Reseklubben på hemsido
rna www.dif.se och www.jarnkaminerna.nu

Priser till respektive resa samt anmälningsavgift
Sön 8/10 Västerås - DIF 120kr (100kr)
Sön 22/10 Landskrona - DIF 250kr (200kr)
Med reservation för eventuella ändringar.

MEDLEMSKAP
Medlemsavgifter
Vuxna 300 kr
Pensionär 150 kr
Ungdom under 18 år 150 kr
Ungdom under 14 år 150 kr
(Då ingår även medlemskap i juniorklubben Järnkaninerna)
Familj boende på samma adress 500 kr
Ständig medlem 5000 kr

Bli medlem i Djurgårdens IF Fotboll. Betala in medlemsavgiften på postgironummer 
549 21-2 Använd inbetalningskort där du fyller i namn, adress och personnummer.

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad tre ggr/år. I den 
hittar du all information du behöver.

mailto:pike@dif.se
http://www.dif.se
http://www.jarnkaminerna.nu


ALLSVENSKA LAGET 2001
Med tolv poäng tillgodo till strecket tordes faktisk undertecknad 
tillsammans med gode fotbollsvännen Erik spekulera i hur bra 
detta lag är jämfört med tidigare årgångar som gått upp i All
svenskan. Vi valde att jämföra 1987, -94 och -98 års lag med 
dagens.
Vi som sett i princip alla matcher sedan början på 80-talet kom 
överrens om följande:

FORWARDS
Här är den enda lagdel där en annan 
årgång tar förstaplatsen. Två manna
kedjan 1994 med Bosse Andersson som 
hänsynslös torped tillsammans med 
finsnickaren Nebojsa Novakovic var 
oerhört giftig.
Dagens tremannakedja är bra men inte 
lika spetsig som denna var.

MÅLVAKTER
Dagens besättning är tillsammans med 
1987 års par Anders Almgren och 
Joakim Sjöström det bästa. Visserligen 
var Thor-André Olsen i sina bästa 
stunder 1994 en mognare målvakt.
Sammantaget är dock 1987 års upplaga 
och dagens dock bättre. Liksom Almgren 
och Sjöström är Rami och Dembo 
mycket lovande och kan gå i princip hur 
långt som helst. Sjöström tröttnade ju 
och varvade ner i AIK medan Almgren 
fortfarande spelar och ju faktiskt besökte 
Stadion tidigare i år med sitt Assyriska.

FÖRSVAR
Svårt att jämföra då vi idag spelar med 
trebackslinje och de andra tre gångerna 
spelat med fyrbackslinje. Håller dock

1987 års upplaga med Vito Knezevic och 
Stephan som den bästa. Spelare som 
Peter Hallström och Johan Andersson 
höll visserligen minst lika hög klass, 
men tillsammans var Vito och Stephan 
ett oerhört pålitligt par.

MITTFÄLT
I väldig hård konkurrens med 1987 års 
mittfält håller vi dagens som nummer ett. 
Stefan Rehn är bättre idag än för 13 år 
sedan. Dessutom tycker vi att Micke 
Dorsin, Andreas Johansson, Magnus 
Pehrsson och Abgar Barsom är bättre än 
vad Sören Börjesson, Glenn Schiller, 
Krister Nordin och Peter Mörk var.
Mittfältet vi har idag håller mycket hög 
Allsvensk klass och kommer bli ett starkt 
vapen 2001.

Sammantaget kan sägas att vårt lag 
2001 har förutsättningar att klara sig 
mycket bra i Allsvenskan. Liksom 1987 är 
laget under utveckling och består av 
Spelare som bara kommer bli bättre och 
bättre. 1994 års lag var bra men inte lika 
utvecklingsbart. 1998 års lag bestod av 
Spelare som hade framtiden bakom sig. 
Därav den klena insatsen i serien. Med 
ett par kompletteringar och framför allt en 
fortsatt utveckling och satsning på fysisk 
träning och ett eget grundspel kan 
framtiden bli mycket rolig för oss 
Djurgårdare.
Som sagt påminner mycket om 1987 års 
säsong. 1988 kom vi på Silverplats i 
Allsvenskan. Det kan bli något åt det 
hållet även 2001.
Hoppas...

Kenneth Cronqvist

LUNDQUIST OM STADION OCH STENBECK
Hallå där, Bo Lundquist, ordförande i DIF 
Fotboll. Hur sant är det att Jan Stenbeck 
och Kinnevikskoncernen ska köpa 
Djurgår’n?

- Det är inte alls sant. Det är dessutom 
inte möjligt att köpa en fotbollsklubb eller 
ett fotbollsaktiebolag i Sverige.

Ska Djurgår’n köpa Stadion då?

- Nej, men vi är väldigt intresserade av att 
vara med och ta över driften av Stadion. 
Fritidsborgarrådet Alf T Samuelsson kan 
tänka sig olika lösningar och vi har en 
projektgrupp med Tommy Jacobsson 
som ordförande som arbetar i nära 
kontakt med kommunen. Tanken är att 
Stadion ska bli en kulturborg i norden för 
olika arrangemang som fotboll, friidrott 
och skolidrott så väl som för konserter, 
teatrar och andra kulturevenemnag. Ett 
svenskt idrottsmuseum vore väl också på 
sin plats.

Vilka samarbetar ni med när det gäller 
Stadion?

Vi undersöker för närvarande vilka vi 
skulle kunna samarbeta med, Det finns 

fler intressenter som till exempel 
konsertarrangörs- och mediabolaget 
MTG och det är där som Kinneviks
koncernen kommer in i bilden. Vidare till 
exempel evenemangsarrangören EMA 
Telstar och ett antal andra företag och 
privatpersoner med speciellt intresse att 
utveckla Stadion.

Så du har träffat Jan Stenbeck själv i de 
här samtalen då?

- Nej, Jan har inte deltagit själv när vi har 
diskuterat dessa frågor. Jag har däremot 
mött ledande personer i koncernen med 
stor erfaranhet av att finna olika sam
arbeten i nätverk. Onekligen kan det 
finnas en hel del intressanta möjligheter 
här.

Hur viktig är Stadion för Djurgården?

- Det är glasklart att Stadion är en del av 
Djurgår’n och det har framkommit väldigt 
tydligt på de senaste åren. Stadion har 
inte minst en stor plats i våra supporters 
hjärtan och därför är det viktigt att vi 
arbetar för att det så ska förbli.

Hur går det med Lindarängshallen i 
Värtahamnen som tilltänkt tillhåll för 
Djurgår’n under vinterhalvåret?

- Tyvärr ser det mörkare ut där. Vi har 
svårt att nå en överenskommelse med 
alla olika delar av Stockholms Stad som 
är involverade. Det är två förvaltningar 
under två borgarråd som är med i bilden 
och dessutom är inte minst Hamn
bolaget en stor intressent som har det 
sista ordet vad gäller själva hyran. Vi 
jobbar för att lösa problemen och att hitta 
en ekonomi för Lindarängshallen men 
det är svårt. Tyvärr ska också hallhyrorna 
för vår ungdomsfotbolls vinterträning 
höjas kraftigt och kommer nu att kosta 
120 kr per timme i genomsnitt. Det 
betyder cirka 300 000 kr för vår del. I fjol 
införde kommunen nolltaxa och dessför
innan betalade vi i snitt 60 kr per timme. I 
slutändan går det här ut över föräldrarna 
till barnen som spelar och det är mycket 
hårt eftersom de redan är tungt belas
tade. Det kan givetvis också uppfattas 
som orättvist eftersom en del föräldrar 
helt enkelt inte får råd att låta sina barn 
träna fotboll.

David Bogerius



JÄRNKANINEN

Här ser ni mig när jag var ute på

Rådmansö och hälsade på.

Nu kan ni klippa ut Lucas Nilsson och klä honom i hemma eller bortatröjan, lycka till!



MATCHRAPPORTER OMGÅNG 1-23
Det börjar dra ihop sig till slutstrid i Superettan. Hösten bju
der på en spännande upplösning där de två topplagen går 
direkt upp i Allsvenskan och det tredje får nöja sig med att 
försöka kvala sig upp mot 12:an i Allsvenskan. Djurgården är 
med i toppen och med ditt stöd på matcherna kan vi nå ända 
fram.
Här följer korta matchrapporter från de inledande 22 omgång
arna och i nästa nummer av Djurgårdaren kan du läsa om den 
rafflande avslutningen av Superettan.
Utförligare rapporter hittar du på www.dif.se.

Söndag 16 april 
DIF-UMEÅ FC 5-2 (3-2) 
Johansson 2, Eriksson-Ohlsson, Kusi-
Asare, Gallo
Publik 6.145
Premiären i Superettan inleddes med 
hyllning av de nya SM-mästarna i hockey. 
Djurgårdens hockeyspelare fick ta emot 
stående ovationer innan det var dags för 
avspark. Matchen var en riktig premiär
match utan glänsande spel, men målfest 
blev det. Segern säkrades i den andra 
halvleken efter det att Umeå åkt på en 
utvisning orkade inte laget stå emot och 
DIF kunde göra två mål.
Efter matchen hyllades en spelar speci
ellt av publiken och det var Steve 
Galloway som fick blommor och match
tröja.

Måndag 24 april
LJUNGSKILE-DIF 1-0
Publik: 1.529
Regnet öste ner på Skarsjövallen.
Ljungskile spelade smart defensivt och 
lyckades göra mål på en av sina två 
hörnor. De tillresta supportrarna bjöds på 
en krampaktig fotboll och få målchanser. 
Ljungskile passade på att missa en 
straff och Djurgår'n hade ingen tyngd i 
anfallen sedan Marcus Karlsson blivit 
utvisad i den andra halvleken efter två 
gula kort.
- Visst var det jäkligt bittert att förlora en 
match där vi har bollen under 80 procent 
av tiden men det finns ingen anledning 
att gräva ner sig, sa Karlsson efter 
matchen.

Tisdag 2 maj
DIF-ENKÖPING 0-1
Publik: 3.784
Frustrerade, krampaktigt och panikartat 
kan man sammanfatta denna bedrövliga 
match av blåränderna. Tremannanafallet 
saknade såväl tyng som rörlighet och 
skapade inga farliga målchanser. När 
Jörgen Sundström ersatte med 20 
minuter kvar att spela var paniken redan 
utbredd i laget. Det var en kväll när precis 
inget fungerade och som kvitto på detta 
blev mittfältaren Michael Dorsin utvisad 
fem minuter före slutsignalen efter två 
gula kort.

Söndag 7 maj
ASSYRISKA-DIF 0-1 
Riddez
Publik: 4.057
- Vi har tränat bra i veckan och kört 
anfallsövningar på varje pass. Det blir en 
tuff match och det lag som visar mest 
hjärta vinner, sa DIF-coachen Sören 
Åkeby inför matchen.
DIF visade hjärta, men inget skönspel på 
Bårsta IP. Gräsplanen var under all kritik 
och det märktes att det var svårspelat för 
de båda lagen. Joel Riddez gjorde 
blårändernas viktiga mål. Djurgårdens 
övertag mattades efter 1-0 och Assyriska 
flyttade upp laget för att nå en kvittering 
och ett par gånger var det hett om öronen 
för Rami Shaaban i DIF-kassen. 
Djurgårdsförsvaret stångades förtjänst
fullt och tre poäng kunde bärgas.

Måndag 15 maj 
DIF-ÅTVIDABERG 3-1
Dorsin, Pehrsson, Bärlin 
Publik: 4.396
Det tog 66 minuter och ett tiotal missade 
målchanser innan Magnus Pehrsson fick 
in bollen. Trots att Michael Dorsin 
kämpade in 2-0 minuten efter var inte 
matchen avgjord. Gästernas Johan 
Karlsson reducerade och såg till att göra 
match av det hela. Först när planens 
snabbaste spelare Stefan Bärlin 
dundrade in 3-1 var saken klar trots 
massivt spelövertaget från Djurgården. 
- Jag är mycket stolt över vad vi presterar. 
Vi gjorde vår bästa match för året bortsett 
från att vi borde ha gjort flera mål, sa DIF- 
tränaren Sören Åkeby efter matchen.

Torsdag 18 maj
MALMÖ FF-DIF 0-2 
Gallo, Wowoah 
Publik: 7.776
Djurgårdens spelade en offensiv och 
rolig fotboll under den första halvleken 
och Malmö var inte med på noterna. 2-0 
och plötsligt fungerade spelet efter 
Åkebys tjat om att variera långa och korta 
passningar. DIF var nära två gånger om 
att öka på ledningen i den andra halv
leken, men Malmö kämpade sig in i 
matchen och DIF trycktes ner i banan. 
Försnacket handlade mycket om förre 
DIF-tränaren Micke Andersson och hans 
revanschlusta. En besviken Andersson 
konstaterade efter matchen hans Malmö 
”höll division l-klass” men att Djurgår’n 
såg ut som allsvenskar under en halv
timme.

http://www.dif.se


Tisdag 23 maj
DIF-CAFÉ OPERA 4-1
Wowoah 2, Bärlin, Pehrsson 
Publik: 9.405
Publikfesten på Stadion kom av sig när 
Zoran Stojcevski placerade en straff 
bakom Rami Shaaban redan efter fyra 
minuters spel. Blåränderna och publiken 
vaknade sakta men säker till liv och 
innan halvtidsvilan hade man tagit 
ledningen.
Café Opera orkade inte komma igen i 
den andra halvleken och Djurgården 
kunde fortsätta att anfalla på bred front 
och Stefan Bärlin visade sin snabbhet en 
halvtimme före slutet när han sprang 
ifrån allt och alla innan bollen låg i mål. 
-Det är fantastiskt att spela fotboll i 
Djurgår’n, sade Bärlin efter matchen.

Måndag 29 maj
ÖSTER-DIF 2-3
Gallo 2, Kusi-Asare 
Publik: 2.816
Det småregnade på Värendsvallen när 
DIF tog sin femte raka seger. Pierre Gallo 
var mannen för dagen med två kanon
mål. Första målet var en sträck vrist i 
bortre krysset och det andra ett resolut 
skott efter en miss i Östers försvar.
I den 35:e minuten blev Abgar Barsom 
utvisad i en frilägessituation vid ställ
ningen 2-0 till DIF.
-Direkt efter utvisningen gjorde Öster mål 
på en hörna. Vi beslutade oss för att 
spela 4-3-2 i andra halvlek och vi gjorde 
det på ett klokt sätt, säger Åkeby.
Kusi Asare ökade på till 3-1 innan Öster 
kunde reducera.

Söndag 4 juni 
MJÄLLBY-DIF 1-0
Publik: 3.003
Djurgår’n fick ingen vidare start på 
Strandvallen när mittfältaren Samuel 
Wowoah tvingades utgå på grund av 
skada efter endast elva minuter. 
DIF dominerade den första halvleken 
men hade svårt att skapa chanser i 
motsvarande mängd. Närmast var 
Magnus Pehrsson som med en frispark 
tvingade Mjällbys målvakt Fredrik Olsson 
till en kvalificerad räddning nere vid 
stolproten. Djurgår’n pressade Mjällby 
hårt i flera längre perioder men det 
hindrade inte Torbjörn Nilsson från att i 
friläge göra matchens enda mål.
- Vi tar inte tillräckligt ansvar i defensiven 
vid målet och låter dem vägga igenom 
vårt försvar, summerade Åkeby matchen.

Torsdag 8 juni
DIF-GUNNILSE 4-1 (2-0)
Pehrsson, Barsom, Nilsson, Kusi-Asare 
Publik: 3.332
Klar seger mot Gunnilse innebar serie
ledning efter en tredjedel av Superettan. 
2-0 ledning i halvtid och ett Gunnilse som 
inte bjöd på den köttmur till försvarsspel 
som man väntade sig. Gunnilse hade 
dock ingen lyckad dag och direkt efter 1-3 
målet satte Magnus Pehrsson spiken i 
kistan genom att göra 4-1 på ett inte 
alltför märkvärdigt skott.
- Även om vi ledde med två mål i halvtid 
så var vi inte tillräckligt aggressiva i vårt 
spel. Vi kom för långt ifrån motståndarna 
och vi ska vara nöjda med den utdelning 
vi fick, sa Åkeby efter matchen.

DIF-VÄSTERÅS 0-1 
Publik: 4.705
Ännu en 1-0 förlust hemma på Stadion 
och ett Djurgården som skapade få 
chanser. Backlinjen och Rami Shaaban 
gjorde en bra match och kan inte klan
dras för baklängesmålet i den 71:a 
minuten.
- Vi kom inte igång med vårt spel och 
hade problem med positioner på mitt
fältet. Dessutom var inte våra forwards 
tillräckligt aggressiva, sa Sören Åkeby 
efter matchen.
Västerås SK blev för svårt och särskilt 
mittförsvaret med planens bäste spelare 
Daniel Majstorovic var alltför svårforcerat.

Tisdag 20 juni
SYLVIA-DIF 2-4
Dorsin, Gallo, Nilsson, Kusi-Asare 
Publik: 1.064
Djurgårdens första 30 minuter på 
Bollspelaren i Norrköping var rena 
skräckupplevelsen. Hemmalaget Sylvia 
ledde med 2-1 och ledningen hade varit 
större om Daniel Nannskogs stolpskott 
gått några centimeter mer åt höger.
DIF kom ut som ett nytt lag efter halvtids
vilan och Sylvia orkade inte stå emot.
Lucas Nilsson nickade in 2-2 och Mikael 
Dorsin gjorde 3-2 på staff efter det att 
Andreas Johansson blivit fälld.
Matchens behållning var förutom de fyra 
målen, Abgar Barsoms konstspark som 
blev veckans kanon på TV4-sporten.

Djurgårdaren 11



MATCHRAPPORTER OMGÅNG 1-23

Lördag 1 juli 
BRAGE-DIF 1-1 
Självmål 
Publik: 2.434
Stefan Rehns comeback i blåränderna 
lockade massor av Djurgårdare till 
Domnarvsvallen. Men utgången hade 
ingen räknat med. Matchen dominerades 
av Djurgår'n, men förmågan att avgöra 
fanns inte och det var faktiskt Brage som 
stod för blårändernas ledningsmål i den 
35:e minuten.
En kvart före slutet kvitterade Brage och 
desperationen spred sig i DIF, som hann 
med att missa en straff (Gallo) med 
några minuter kvar att spela.
-Vi ska vara missnöjda när vi inte vinner 
en sådan match, sa DIF-tränaren Sören 
Åkeby efter matchen.

Onsdag 5 juli
DIF-LANDSKRONA 3-1
Gallo, Johansson, Nilsson
Publik: 6.395
”Stefan Rehn, välkommen tillbaka i 
djurgårdströjan” stod det på banderollen 
efter planet som cirkulerade ovanför 
Stadion. Det var supporterföreningen 
Järnkaminernas hälsning till den hem
vändande 34-åringen. Det var tio år sen 
sist och Rehn hälsade tillbaka med en 
magnifik framspelning till Pierre Gallos 
2-1 mål.
Djurgården vann rättvist men stötte på 
hårt motstånd. DIF-keepern Rami 
Shaaban räddade Djurgår'n från ett 
baklängesmål som kunde spetsat till 
dramatiken i slutskedet.

Söndag 9 juli 
KALMAR-DIF 2-0 
Publik: 6.010
Över ett tusen DIF-supportrar hade tagit 
sig till Kalmar och de han knappt in på 
arenan innan Patrik Eriksson-Ohlsson 
åkte på en utvisning. Med tio man på 
planen lyckade inte Djurgår'n skapa 
några farliga målchanser och Kalmar 
kunde göra två mål.
Sören Åkeby tvingades till ändringar i 
laget efter utvisningen. Först spelade 
Magnus Pehrsson mittback och sedan 
Markus Karlsson. Åkeby försökte skapa 
något framåt genom att byta in Stefan 
Bärlin och Jörgen Sundström i kedjan 
men utdelningen uteblev.

Måndag 24 juli 
DIF-KALMAR 2-1 
Johansson, Rehn 
Publik: 5.665
Djurgår’n slog 17 hörnor, Kalmar FF slog 
en. Djurgår’n sköt 17 skott på mål, 
Kalmar sköt fem. Klasskillnaden var total 
på Stadion men ändå såg det länge ut att 
sluta oavgjort. Med fem minuter kvar att 
spela var ställningen 1-1 vilket var en stor 
seger för gästerna och en lika stor och 
orättvis besvikelse för Blåränderna. 
Stefan Rehn klev dock fram fem minuter 
före slutet och med ett inte alltför märk
värdigt skott gjorde han 2-1. Publiken på 
Stadion som sjungit i tjugo minuter 
oavbrutet exploderade i ett mäktigt jubel 
och Rehn fick stående ovationer.

Onsdag 2 augusti
DIF-LJUNGSKILE 4-2
Gallo 2, Nilsson 2 
Publik: 4.356
Efter två minuter träffade Mikael Dorsin 
ribban och sedan var det spel mot ett mål 
i 90 minuter. Efter mål av Pierre Gallo och 
Lucas Nilsson vädrade Stadionpubliken 
målkalas men tempot sjönk liksom 
spelkvalitén.
Ljungskile reducerade till 1-2, men innan 
halvlekens slut gjorde Nilsson sitt andra 
mål för kvällen.
Pierre Gallo trivdes och i den 62:e 
minuten blev han tvåmålsskytt efter en 
läcker fint i straffområdet.
- Jag är nöjd med dragningen men sen 
var det bara tur att bollen gick i mål. Det 
var menat som en passning men bollen 
tog på målvakten och in i mål, sa Gallo.

Måndag 7 augusti 
UMEÅ-DIF 0-2
Johansson, Riddez 
Publik: 2.170
Lucas Nilsson slog ett bra inlägg från 
vänsterkanten, som en framstormande 
Andreas Johansson förlängde in i mål. 
Umeå slet för en kvittering i den andra 
halvleken och lämnade ytor på egen 
planhalva. Djurgården avgjorde i den 
87:e minuten då inhopparen Joel Riddez 
tog hand om en retur på sitt eget skott. 
Det blev ett makalöst firande på DlF-
supportrarnas sektion efter slutsignalen. 
Umeås f.d. DIF-stjärna Steve Galloway 
hyllades kungligt och tackade med att 
göra vågen tillsammans med Djurgår
dens lag.
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Lördag 12 augusti 
ENKÖPING-DIF 0-1 
Stefan Bärlin 
Publik: 4.810
Rödblårandiga Djurgården började piggt. 
Efter en hörna hamnade bollen hos 
Stefan Bärlin som kvickt tog sig in i 
straffområdet och placerade bollen i mål. 
Tyvärr sjönk spelkvalitén och tempot efter 
målet. Djurgården ägde bollen och tillät 
aldrig Enköping att skapa någon riktig 
kvitteringschans men slog samtidigt bort 
alla egna möjligheter till att utöka led
ningen.
De ca 2.500 djurgårdare värmdes mer av 
solen än av spelet men bilar, båtar och 
tåg rullade hemåt med glada passage
rare efter segern.

Söndag 20 augusti 
DIF-ASSYRISKA 2-1 
Dorsin, Wowoah 
Publik: 6.705
Djurgården dominerade från början till 
slut. Mikael Dorsin, en av planens bästa 
spelare, inledde målskyttet med ett 
välplacerat långskott efter 27 minuter. 
Kvitteringen kom som en mindre chock 
genom Fredrik Dahlström som var 
effektiv värre på sin enda målchans fem 
minuter före halvtid.
Assyriskas forward Samuel Ayorinde blev 
utvisad i den 55:e minuten, men det 
krävdes ett par lyckade byten för att 
Djurgår’n skulle få in ett segermål. 
Inhopparen Joel Riddez slog en bra 
inlägg från högerkanten som en annan 
inhoppare, Samuel Wowoah, förvaltade 
på bästa sätt.

Lördag 12 augusti 
ÅTVIDABERG-DIF 1-5
Pehrsson, Johansson, Wowoah, 
Nilsson, Bärlin
Publik: 4.107
Anrika Kopparvallen i Åtvidaberg åter- 
invigdes och efter sex minuter tog DIF 
ledningen genom Samuel Wowoah. 
Magnus Pehrsson ökade på till 2-0 på 
straff. Djurgårdens första halvlek var 
mycket bra. Laget spelade rörligt och 
fantasifullt med variation i passnings- 
spelet.
Matchens andra halva blev inte lika 
välspelad. Intensiteten sjönk liksom 
skärpan i passningarna.
Målfabrikationen laddes dock inte ner 
och 2-0 blev 5-0 innan Åtvidaberg kunde 
spräcka DIF-nollan på ett kanon skott 
från Johan Karlsson.

Måndag 4 september 
DIF-MALMÖ FF 6-1
Wowoah 2, Dorsin, Rehn, Johansson, 
Bärlin
Publik: 13.305
Det blev tennissiffror i seriefinalen på 
Stadion, 6-1, men det handlade inte om 
Wimledon utan mer om Bärlin. Publiken 
trodde knappt sina ögon när Djurgården 
körde över Malmö FF och visade att det 
finns hopp för anfallsfotbollen även i 
Sverige.
Bärlin var det stora utropstecknet och det 
hängande huvudet vi sett i flera matcher 
tidigare under säsongen var borta med 
vinden.

Fredag 8 september 
CAFÉ OPERA-DIF 1-2
Rehn, Bärlin 
Publik: 7.011
Djurgården tog sin åttonde raka seger 
genom att stånga sönder Café Operas 
försvarsmur under fyra lyckosamma 
minuter i slutet av matchen och vända 
0-1 till 2-1.
Urladdningen i matchen mot Malmö satt i 
bakhuvudet och inläggen var antingen för 
låga eller för hårda. Skotten mot duktige 
Kristoffer Björklund i Café Operas mål var 
förvånande lätträknade. Per Nedings 1-0 
till Café Opera kom inte som någon 
större överraskning efter 53 minuter men 
väl som en behövlig väckarklocka för DIF. 
- Vi har väldigt bra lagmoral och det vara 
bara att bita ihop och kämpa. Det var tufft, 
Café Operas försvar var det bästa jag har 
mött i år, sa Samuel Wowoah som 
spelade fram Stefan Rehn till kvitterings- 
målet en kvart före slutsignalen.
En minut innan kvitteringen gjorde 
Djurgårdens Rami Shaaban en enastå
ende räddning på Andreas Lifboms 
friläge. Det var ett typexmepel på en så 
kallad matchavgörande räddning. 
Stefan Bärlin slog in 2-1 i den 79:e 
minuten genom att skruva ett väntat 
vänsterinlägg via ribban in i mål. 
- Såna mål görs inte så ofta, sa Café 
Opera-keepern Kristoffer Björklund. 
Café Opera hade kvitteringsbollen över 
mållinjen i den sista övertidsminuten 
men linjemannen flaggade obarmhärtigt 
för offside. Det var Djurgårdens kväll den 
här gången också men det satt hårt inne.



FOTBOLLSFESTEN MOT MALMÖ FF

Djurgården-Göteborg 4-1 1964.
Djurgården-Norrköping 3-0 1966.
Djurgården-Landskrona 7-0 1978.
Djurgården-Gais efter straffar 5-3 1985.
Djurgården-Hammarby 9-1 1990.
Djurgården-Malmö FF 6-1 2000.
Vem hade vågat tro att superettans 
seriefinal mellan Djurgården och Malmö 
FF 2000 skulle platsa bland dessa 
klassiker i den blårandiga fotbolls- 
historien. Vem hade trott att detta 
tungviktsmöte mellan de stora favoriterna 
skulle bli till en uppvisning i tempostark 
anfallsfotboll med ett synnerligen effektivt 
målskytte.

13 305 åskådare gnuggade sig i ögonen. 
Några var där för första gången, några av 
dem hade sett alla säsongens DIF- 
matcher inklusive Umeå borta. Alla blev 
de lika förvånade. Var Djurgården verkli
gen så här bra?

”Tänk om landslaget kunde spela som

Det blev 6-1 till slut och planens bästa 
spelare Stefan Bärlin sade sig aldrig ha 
spelat en skönare match. Spelarna njöt 
och supportrarna njöt och är det någon 
som gjort sig förtjänt av få njuta så är det 
en supporter till Djurgårdens fotbollslag.

Djurgårdens tränare Sören Åkeby höjde 
omgående ett varningens finger. ”Sakta i 
backarna, det är åtta omgångar kvar”. 
Visst var det så, men det fanns ju så 
mycket att glädjas åt. Vi hade ju inte bara 
vunnit seriefinalen i utklassningsstil, vi 
hade ju även gjort det genom att spela er 
kvick och fyndig offensiv fotboll.
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FOTBOLLSFESTEN MOT MALMÖ FF

Djurgården” löd rubriken i DN dagen 
efter. Alla vi Djurgårdare kunde försäkra 
oss om att det inte bara hade varit en 
dröm. Alltihop var sant från Stefan Bärlins 
gepardsnabba 1-0 till Magnus 
Pehrssons mer tungfotade självmål i 
samma kasse.

Vi som chockskadades i matcherna mot 
Häcken och Degerfors 1992, vi som 
genomled derbymatcherna mot 
Hammarby 1993, vi som beskådade den 
tragiska avslutningen av den allsvenska 
säsongen 1995, vi som plågades hela 
1996, vi som skrek i förtvivlan på Söder
stadion 1997 och vi som till slut hade 
förstått att Trelleborg skulle kvittera 
genom en feldömd straff på övertid 1999. 
Vi hade svårt att ta till oss detta. Vår 
kärlek till Djurgårdens fotbollslag var 
plötsligt förenad med stor lycka i stället 
för lidande. Vår reaktion blev förundran.

Vi Djurgårdare har blivit lurade förr. Vi 
jublade lika mycket åt Markus Karlssons 

2-1 på Söderstadion 1997 som åt 
förstaplatsen i norrettan 1998. Vi trodde 
att vi höll allsvensk klass 1999 efter 3-0 
mot Norrköping i premiären. Den här 
gången vill vi dock gärna tro att det är 
annorlunda. Den här gången önskar vi att 
det modiga och offensiva spelet ska leda 
Djurgårdens fotbollförening mot en ny 
storhetstid. Bortsett från ett par hundra 
tappra Malmö FF-supportrar vill säkert 
alla 13 305 åskådare som var på Djur
gården-Malmö FF vara med om den. Det 
vore de alla 13 305 väl förunnat, särskilt 
de som även tillhörde de 807 som var på 
Djurgården-Gefle i slutet av midsommar
helgen 1998.

Denna match mellan Djurgården-Gefle 
har blivit som Bruce Springsteens 
konsert på Tennisstadion 1975. Alla var 
där. Frågan är bara hur många som 
ljuger. Men sant är att vissa förtjänar 
framgången lite extra.



GUNNAR LUNDQVIST - 80 ÅR
Gunnar Lundqvist är en av föreningens största ledare genom 
tiderna. Gunnar Lundqvist började aktivt i vår styrelse 1946 
som sekreterare.
Gunnar avslutade i fotbollsstyrelsen 1977 med att de sex sista 
åren varit Ordförande. Det blev alltså 31 raka år innan han 
avgick och utnämndes till Hedersordförande.
Som fotbollsledare är det få som kan slå hans medaljlista. 
Totalt 15 Allsvenska medaljer blev det varav fyra var Guld.
1977 lämnade Gunnar Lundqvist ifrån 
sig klubban efter 30 år som ordförande i 
Djurgårdens Fotbollsstyrelse och blev 
hedersledamot. I år fyllde Gunnar 80 år 
vilket firades ordentligt i samband med 
Djurgårdens hemmamatch mot Lands
krona på Stadion. Frågan är om han inte 
är lika aktiv i föreningen idag som för 23 
år sedan.

- Ja, det är inte klokt egentligen. Sedan 
min fru gick bort för tre år sen har jag 
försökt att komma ut en del. Det går inte 
att sitta hemma och uggla för då fastnar 
man i en tristess som är läbbig. Jag är 
sedan i början av 90-talet ordförande i 
Djurgårdens Support som är en stiftelse 
för träningsanläggningen på Kaknäs. Det 
är inte så många sammanträden på ett 
år men lite nytta ska den kunna göra. 
Sedan är jag ordförande i Sällskapet 
Gamla Djurgårdare, med i styrelsen för 
Djurgårdens alliansförening och ledamot 
i namnberedningen här i stan som sätter 
namn på gator och så. Allting är lättare 
när man har nånting framför sig. Det är 
naturligt, säger Gunnar Lundqvist.

På styrelsens begäran deltar han också 
med sin ovärderliga rutin på fotbollens 
styrelsemöten. Ni som besökt Djurgår
dens årsmöten har dessutom sett 
hedersordföranden Gunnar Lundquist 
som med van hand svingar ordförande

klubban. Dessa möten har inte alltid haft 
plussiffror att redovisa.

- Det har väl varit om inte 20 olika 
ordföranden sen dess så åtminstone 15 
sedan jag avgick. AIK hade samma 
problem perioden före och vi fick alltid 
morsa på nya killar när vi skulle träffa 
dom. Den dåvarande AIK-Iedaren 
Lennart Johansson var ute efter samma 
ordning som vi hade med några stycken 
som höll på ett bra tag och rollerna blev 
så småningom ombytta mellan oss.

80-talet och 90-talet blev bortsett från ett 
cupguld och ett SM-silver fyllt av turbu
lenta och tungrodda säsonger. Ett tag 
knackade till och med konkursförvaltaren 
på Stadions port medan laget åkte jojo 
mellan Allsvenskan och division I. När 
DJURGÅRDAREN samtalar med Gunnar 
Lundqvist dagarna efter 6-1 mot Malmö 
FF vågar man ändå hoppas att vi går mot 
bättre tider.

- Jag är mest glad åt att man äntligen har 
märkt en stabilitet i uppbyggnaden av 
fotbollens organisation i såväl styrelse 
som på kansliet. Det finns kunnigt folk 
som jobbar och ser till att nåt blir gjort. 
Förut så fick man alltid gå och hälsa på 
nya killar som kom och gick i snabb takt. 
Finns det en stabilitet i organisationen 
som nu så smittar det av sig på laget.

Grunden till det hela finns alltid i organi
sationen.

Det blev en del uddamålsförluster under 
årets vårsäsong och Gunnar fylldes 
stundtals av tvivel inför det offensiva 
spelsystemet. Den betydligt stabilare 
hösten har lugnat föreningens heders
ordförande även om han vid tiden för 
samtalet oroade sig inför matchen mot 
Café Opera.
- Jag tror att den hårda grundträningen 
under försäsongen har gett resultat. Nu 
orkar spelarna och tycker att det är lika 
roligt i den 85:e minuten som i början av 
matchen. Vi har väl inget fullvuxet lag så 
experterna får väl efter säsongen se över 
vad som behövs för att få ytterligare 
stabilitet. Man saknar kanske nån som 
kan stångas och ta lite höjdbollar i 
offensiven.

Ett tag tyngdes inte Gunnars blårandiga 
hjärta enbart av förlorade matcher utan 
även av svarta rubriker. En Djurgårds
supporter var under en period ett kolsvart 
får i kvällspressen men i dag har vinden 
vänt alla kapporna.

.- När det var som värst fanns det ingen 
som försvarade Djurgården som fören
ing utan det var böter hit och böter dit. Jag 
var med Lars Erbom i Djurgårdens 
styrelse på några resor under förra året 
och vi blandade oss med supportrarna 
från klacken på puben innan matchen 
vilket de uppskattade. Då fick jag se det 
lite grann inifrån och såg vilken kolossal 
social insats som görs. Precis som i 
Djurgården Fotboll så har Järnkaminerna 
fått rätt personer i ledningen som säger 
ifrån men också ser till att alla supportrar 
roligt. Det är mycket tack vare 
Järnkaminerna som publikintresset är så 
stort.

Gunnar Lundqvist hyllas av publiken på Stadion på sin 80-års dag. Han uppvaktas av 
Lars Erbom, Bo Lundquist, Bosse Andersson och Gösta Sandberg.

När Gunnar Lundqvist avgick som 
ordförande 1977 ombads att ta ut sin 
DIF-elva från hans år i föreningen och 
den blev som följer: Arne Arvidsson - 
Karl Erik ”Cacka” Andersson, Sven 
Källen, Hans ”Tjalle” Mild, Sigge Parling 
- Nils Cederborg, Arne Bryngelsson, 
Sven Lindman, Olle ”Lill-Lappen” 
Hellström - Hans Jeppson, Gösta 
”Knivsta” Sandberg
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DJURGÅRDENS IDROTTSFÖRENINGAR

DJURGÅRDENS IF 
GOLF 

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

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF 
INNEBANDY 

c/o Per Johansson
Mårdstigen 4 
170 75 Solna 

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

DJURGÅRDENS IF 
HANDBOLL 

c/o Gillis Florsjö 
Maria Skolgata 38 
118 53 Stockholm 
Fax: 08-84 32 34 

http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF 
KONSTÅKNING 

c/o Marie Olsson 
Rönnbärsv. 9 
138 35 Älta 

Fax: 08-773 17 03

DJURGÅRDENS IF 
BOXNING

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

www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF 
BORDTENNIS
Mats Hagberg 

Mäster Henriks Allé 7b 
192 74 Sollentuna

DJURGÅRDENS IF 
BOULE

c/o Björklund
Grafikvägen 3 

121 43 Johanneshov

DJURGÅRDENS IF 
BOWLING

Kaj Alm 
Örnsätrabacken 110 
127 36 Skärholmen 
Tel: 08-740 44 34 
Fax: 08-710 38 12

DJURGÅRDENS IF 
UNGDOMSFOTBOLLEN

Box 39007
100 54 Stockholm
Tel. 08-664 03 31

DJURGÅRDENS IF 
SUPPORTERS CLUB

Stockholmsvägen 60 C 
181 42 Lidingö 

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

DJURGÅRDENS IF 
BROTTNING
Bengt Frid 

Hornsgatan 144 
117 28 Stockholm

DJURGÅRDENS IF 
CYKEL

c/o Bengt Baldersten
Lavvägen 5 

184 70 Åkersberga 
www.dif.se/cykel

DJURGÅRDENS IF 
SLALOM

http://www.difslalom.donab.com/

DJURGÅRDENS IF 
BANDY
Box 370

184 24 Åkersberga
Tel kansli: 08-540 219 68

Fax: 08-540 237 32
Kontaktman: Bert Niska

Tel: 070-302 17 97
http://w1.854.telia.com/~u85404211/ 

bandy/

DJURGÅRDENS IF 
DAMFOTBOLL

Box 39007 
100 54 Stockholm 

www.kbhs.se/dif-dff/

DJURGÅRDENS IF 
ISHOCKEYFÖRENING

Hammarby Kajväg 16, 5tr 
120 07 Stockholm 
Tel: 08-556 108 00 
Fax: 08-556 108 01 

www.djurgarden.com

DJURGÅRDENS IF 
HANDIKAPPFOTBOLL 

c/o Rolf Odenheim
Mosstorpsv. 6a 

183 30 Täby

DJURGÅRDENS IF 
FÄKTNING
Box 39036

115 42 Stockholm
Tel: 08-664 14 64

http://www.dif-ff.org/
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HUR SIGGE PARLING BLEV SIGGE SLURING
Jompa Eriksson som var aktiv spelare i Djurgården 19??-??, 
har mängder av historier om spelare, resor, tränare mm. Här 
följer en lite historia om Sigge Parling och Tjalle Mild.
Jompa kommer att återkomma med flera intressanta historier i 
framtida nummer av Djurgårdaren.
Historien om när Sigge Parling blev 
Sigge Sluring utspelar sig 1951 då vi 
Djurgårdsgrabbar var på höstturne i 
Israel och det var lite si och så med 
käket. Några närvarande kaminer värda 
att nämna var ”Knivsta”, ”Lasse 
Broarn”, ”Tjalle”, ”Rune Otis”, ”Mysing”, 
”Cacka” åsso förstås överste 
järnkaminen ”Sigge Sluring”. Efter en rätt 
så jobbig gajdning i 25 graders värme så 
vare dax för utfodring och vi spelare 
liknade mest ylande vargar, vi var hung
riga till 1000.

På väg till matstället hotell Galiléen så 
måste vi, innan vi kunde gå över gatan, 
vänta på att en kamelkaravan med rep 
emellan sej, det var väl en 15-20 stycken, 
och en piprökande arab sittande på en 
åsna längst fram i sakta mak skulle gå 
förbi. Dessa kameler var hankameler och 
hade liksom vi grabbar en liten tapp 
hängande under buken. Inkomna på 
Gallilerestaurangen så kom efter ett idogt 
väntande käket in. Det var ju lite av en 
lottdragning för oss varje gång vi fick 
käka , men den här maträtten var för 
samtliga av oss utom Sigge Parling en 
riktig nitlott. Käket kom in i stora 
karattorer och ställdes på vårat matbord 
men vad fick vi till ve och fasa se? Jo, 
tapparna som setts hänga under kamel
bukarna befann sig nu i stora karotter på 
vårt matbord. Ramaskri och 
tandgnisslan, det här gick ju inte att käka. 
Vi smaka på det utan att få i oss nåt, men 
den som smacka, käka å mådde gott var 
Sigge Parling. Vi fick nöja oss med 
grönsaker. Det var då i detta ögonblick 
som Sigge av mig fick smeknamnet

Veckotidningsserien 
"Tjalle Tvärvigg" gav 
Hans Mild smeknamnet 
"Tjalle".

”Sluring”. Jag trodde mig då veta att 
sluring var något korvaktigt och kunde då 
med lite fantasi associera matbord
skorvarna till sluringar som vi sett under 
camelbukarna. ”Sigge Sluring” ligger ju i 
min mun rätt så nära Sigge Parling så 
det är väl en av orsakerna att ”Sigge 
Sluring” fastnat hos den på den tiden 
breda fotbollsintresserade allmänheten.

En annan järnkamin med smeknamn var 
Hans ”Tjalle” Mild som om jag minns rätt 
kom med i Djurgårdens A-lag 1954. 
Debuten i större sammanhang skedde 
1955 i juni månad då det var dags för 
derby mot AIK på Råsunda inför 40 000 
åskådare. Det var en match som inte 
bara gällde derbyseger utan också var 
viktig i poängjakten för det allsvenska 
guldet. Själv satt jag den här gången på 
Råsundaläktaren med gipsad spira och 
Tjalle debuterar (han var ju försvarsspe
lare) i mitt ställe som center. Det dröjde 
inte så hemskt länge förränn landslags- 
backen Orwar Bergmark, nyss värvad till 
AIK från Örebro, och centerhalven 
Lennart Carlsson i en kollisionsduell 
gick ihop med Hans emellan sig och 
knäckte spiran på'n. Det blev att fullfölja 
matchen med tio man för så vare på den 
tiden. Det var ju olyckligt för den då 21- 
årige Hans som framöver fick ägna sig åt 
en oväntad sjukhusvistelse. Reserven för 
i första hand mig och i andra hand för 
Hans blev den 22-årige örebrograbben 
Bosse Finnhammar (på den tiden som 
jag ser det svensk mästare i långkast
inkastning) fick hoppa in och visa 
framfötterna.

Det gjorde han med besked i en av de 
kvarvarande matcherna då han med sina 
bägge mål mot GAIS verksamt bidrog till 
vinsten och de hägrande allsvenska 
guldet. Efter segerfesten på restaurang 
Gillet på det nu förstörda 
Brunkebergstorg hälsade vi tidigt dagen 
efter på hos den sängliggande och 
benbrutne Hans ”Tjalle” Mild på Sabbats
berg där vi tre centerforwards tillhopa 
kunde trots Hans benbrott konstatera att 
”morgonstund har guld i 
mun”.

Men hur fick då den gamle 
Karlbergsgrabben Hans Mild smek
namnet ”Tjalle? Jo, först så måste jag 
informera läsekretsen om att det var på 
vippen att det blev ett annat öknamn, 
nämligen ”Gamen”. Hoppsan, en asätare 
som öknamn. Hur kan en sådan situa
tion uppstå för en praktgrabb som Hans 
Mild när vi till råga på allt inte har några 
gamar i Sverige. Han var ju något yngre 
än oss ”gamlingar” när han kom in i 
Djurgårdsfotbollens A-trupp och helt 
naturligt så var han ju nyfiken på vad vi 
äldre snackade om. Därför tyckte vi att 
Hans var lite närgående och nyfiken och 
att det ibland kändes som han med sitt 
framsträckta ansikte satt på någon av 
våra axlar och väntade på en lucka i vårat 
snack för att flaxa in och säga nåt mat
nyttigt. Om det blev någon lucka kommer 
jag inte ihåg, men den skenande 
högeryttern ”Sumphugo” Andersson 
hade också lagt märke till Hans konstiga 
beteende. ”Sumphugo” hade liksom vi 
andra på våra utlandsresor med 
Djurgår’n sett hur gamar beter sig när 
dom med huvudet överst på de fram
skjutna överkropparna sitter och väntar 
på överblivet käk från något lejon och 
började påpeka Hans likheter med en 
gam. När han var som mest påflugen sa 
vi ”du gamen” flaxa ner från axlarna och
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AVSLUTANDE OMGÅNGARNA
OMG 25
Söndag 2000-09-24 16.00
IK Brage -Assyriska
Café Opera -Umeå FC
Gunnilse IS -Djurgårdens IF
Malmö FF -Ljungskile SK
Mjällby AIF -Landskrona
Västerås SK -IF Sylvia
Åtvidabergs FF -Enköpings SK FK 
Östers IF -Kalmar FF

håll avståndet”. Smeknamnet ”Gamen” 
slog aldrig igenom och de var ju tur det 
för i samma veva så var ”Tjallenamnet” 
på gång så ”Gamen” fick vika sig.

”Tjalle” kom av att Hasse enligt vad jag 
och många med mig tyckt alltid varit lite 
klädmedveten. Vi kamperade ju ihop i 
några år i Djurgårdens fotbollslag, blev 
svenska mästare 1959 och fick vara med 
om en hel del fotbollsturnéer, både inom 
och utomskärs. För att nämna några 
utomskärs så var vi med fotbollen i 
bagaget och spelade i Ryssland, Kina 
och Mellanamerika och för att ta sig till de 
olika ländernas arenor så anlitades 
propellerplan som gick tur och retur 
Bromma flygplats. Vid en av våra utlands
resor från Bromma så hade modet slått 
till med för oss grabbar bredbrättade 
hattar. Vi skulle vid ett visst klockslag 
samlas på Bromma flygplats och vi såg 
från balkongen där vi väntade på den 
sistnämnde Hasse Mild att han var på 
ingående med stans mest bredbrättade 
kanna. Hasse som var något yngre än 
oss äldre fick vid ankomsten utstå en hel 
del tillmålen och tråkningar som ”Va fan 
ska den där hatten ta vägen med dig, ser 
du något” eller som ”Sumphugo” frågade 
”Har du tjackat en paraplykombination?”.

Jorå, det fanns en hel del att säga om 
Hasses hatt, men Hasse var rädd om 
den och den satt som gjuten. In i de 
längsta var hatten kvar på Hasses huvud, 
och på den tiden fanns det en vecko
tidningsserie där en av huvudperso
nerna, ”Tjalle Tvärvigg”, dag som natt 
alltid hade en jättestor hatt på sig och det 
var den seriefiguren jag associerade till 
när Hasse med stora bräddhatten skulle 
in i planet och jag fällde orden- ”Tjalle”, ta 
av dig hatten annars kommer du inte in i 
planet!”. Och på den vägen är det.

Jompa Eriksson

OMG 26
Fredag 2000-09-29 19.00
Enköpings SK -Malmö FF
Lördag 2000-09-30 15.00
Landskrona -Västerås SK
Ljungskile SK -Café Opera
IF Sylvia -IK Brage
Lördag 2000-09-30 16.00
Djurgårdens IF -Mjällby AIF
Söndag 2000-10-01 16.00
Assyriska -Åtvidabergs  FF
Kalmar FF -Gunnilse IS
Umeå FC -Östers IF

OMG 27
Lördag 2000-10-07 15.00
IK Brage -Åtvidabergs FF
Café Opera -Enköpings SK FK
Gunnilse IS -Umeå FC
Malmö FF -Assyriska
Mjällby AIF -Kalmar FF
IF Sylvia -Landskrona
Västerås SK -Djurgårdens IF 
Östers IF -Ljungskile SK

OMG 28
Fredag 2000-10-13 19.00
Åtvidabergs FF -Malmö FF
Lördag 2000-10-14 14.00
Enköpings SK -Östers IF
Söndag 2000-10-15 14.00
Assyriska -Café Opera
Kalmar FF -Västerås SK 
Landskrona -IK Brage 
Ljungskile SK -Gunnilse IS 
Umeå FC -Mjällby AIF
Måndag 2000-10-16 19.00
Djurgårdens IF -IF Sylvia

OMG 29
Söndag 2000-10-22 14.00
IK Brage -Malmö FF
Café Opera -Åtvidabergs FF
Gunnilse IS -Enköpings SK
Landskrona -Djurgårdens IF
Mjällby AIF -Ljungskile SK
IF Sylvia -Kalmar FF
Västerås SK -Umeå FC
Östers IF -Assyriska

OMG 30
Söndag 2000-10-29 14.00
Assyriska -Gunnilse IS 
Djurgårdens IF -IK Brage 
Enköpings SK -Mjällby AIF 
Kalmar FF -Landskrona 
Malmö FF -Café Opera 
Ljungskile SK -Västerås SK 
Umeå FC -IF Sylvia 
Åtvidabergs FF -Östers IF

Med reservation för ev. ändringar
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INSÄNDARE

Kevin Börzsei är djurgårdare vars far 
Tommy Börzsei blev svensk mästare 
i tungviktsboxning 1986. Han tävlade 
för Djurgården vars boxning var 
framgångsrik under 80-talet med 
7-SM tecken. Vi hoppas att Kevin blir 
en framgångrik djurgårdare oavsett 
vad han tar sig för i livet.

Tre generationer Djurgårdare. Hans 66 år, Filip 3 år och Robert 32 år.

Hej jag heter Fredrik 
Hagberg och är 13 år. i 
somras var jag uppe på 
kebnekajsetoppen, och då 
tog jag med mig dif grejer 
och blev fotad. Eftersom 
DIF är ett toppenlag och 
ligger i toppen på tabellen 
så tänkte jag att en rubrik 
till bilden, om den skulle 
kunna bli använd i t.ex. 
medlemstidningen, skulle 
kunna vara (Djurgården i 
sverigetoppen) 
alt. DIF på topp, i vilket fall 
som helst, varsågoda. 
Hälsningar från medlem
men Fredrik Hagberg i 
Åkersberga.

Hej!
Så vitt jag kan minnas, har tidningen inte 
gjort något försök att utnämna ett alla 
tiders Djurgårdslag, varför jag har 
djärvheten att göra ett eget försök.
För säkerhets skull har jag nominerat två 
lag, ett A- och ett B-lag, för det finns ju så 
otroligt många förnämliga spelare att 

välja på. Dock har jag begränsat mig till 
att välja bland dem, som jag själv har sett 
i aktion på plan, d.v.s. aktiva från 1948. 
Detta tilltag utesluter ju tyvärr storheter 
som Nocke Nordensköld, Ragge 
Wicksell och Köpings Gustafsson, men 
jag tyckte att jag åtminstone måste ha ett 
hum om hur de spelade för att kunna 

passa in dem i ett lag.
Säkert finns det många, som inte alls är 
ense med mig om uppställningarna, så 
det vore kul om det kunde komma igång 
en diskussion i spalterna. Förutsatt 
förstås, att ni på redaktionen gillar idén.
Ingemar Debréus

A-laget Ronney Pettersson

Cacka Andersson Lasse Broström
Jan Carlsson Tjalle Mild

Lill-Lappen Hellström Sigge Parling
Stefan Rehn

Knivsta Sandberg 
Leif Eriksson

Hasse Jeppson

B-laget Arne Arvidsson

Claes Cronqvist Ronald Åhman 
Roland Andersson Mysing Pettersson

Birger Stenman
Arne Larsson

Sven Lindman

Anders Grönhagen

Jompa Eriksson Stig Nyström

W
iliam

 är m
edlem

 sedan födseln. 
Stolta föräldrar är Stefan & K

arin.



AUTOGIROT
Gå med i fotbollens autogiro där 
pengarna går till ”Järngreppet” som är 
en insamling för att stärka 
spelartruppen.

Järngreppet startades av supporter
föreningen Järnkaminerna 1998 och i 
nästa nummer av Djurgårdaren kommer 
en redovisning om hur insamlingen gått.

Stöd Djurgårdens IF Fotboll och gå med i 
autogirot så hittar du ditt namn här i 
nästa nummer av medlemstidningen 
Djurgårdaren.

Ring kansliet för mer information 
08-545 158 00.

Här följer namnen på de 
som gått med i autogirot:

Tomas af Geijerstam 
Bernt R.B. Andersson 

Bosse Andersson 
Tommy Andersson

Patrik Asplund 
Lars Asterdal 

Berndt Axelsson
Pelle Bergqvist 
Kjell Berntzon 
Åke Bogerius

Patrik Brissman
Ulf Bäckström 

Tomas Carlsson 
Johan Cederström 

Göran Duste 
Bertil Eklund 
Petter Eklund 

Kalle Fahlander 
Simon Forsberg
Björn Grandin 
Johan Harvey

Johan Hedquist 
Björn Hellström
Pontus Herin 

Christer Hertzberg
Axel Hultman 
Mattias Inberg 
Bengt Jansson 
Mats Jansson 

Mattias Johansson 
Robin Johansson 
Magnus Karlsson 

Familjen Kollberg-Ericson

Peter Kosuta 
Per Kotschack 
Mathias Lang 
Leif Larsson 

Magnus Larsson 
Ola Lenander 

Mikael Lindqvist 
Jimmy Lund 

Sten Lundmyr 
Leo Lundquist 

Erik Lycken 
Christian Löfstedt 

Stig Månsson 
Klas Nilsson 
Leif Nilsson
Olle Nylén 

Mats Ottenby 
Jonas Palén 

Magnus Reithner 
Gunnar Richter 
Hans Rittemar 
Arne Ryberg 
Stefan Salwin 
Mats Sandahl 

Lennart Sjöstrand 
Tommy Storfeldt 
Jan Sundstedt 

Hampus Särö-Lundman 
Åke Unger - Info media 

Anders Wahlqvist 
Erik Wallerfelt 
Ronald Åman

The Wiz music Göran & Burt

I nästa nummer av Djurgårdaren 
kan du hitta ditt namn här!?

MARKNADSGRUPPEN
Måndagen den fjärde september fick 
vi tillsammans uppleva en otrolig 
kväll.
Djurgården slog Malmö FF i serie
finalen med hela 6-1 inför ett slutsålt 
Stadion.
Efter matchen anordnades en kräft
skiva som var mycket uppskattad.

Vi vill här passa på att tacka alla 
som gjorde denna kväll till något vi 
sent kommer att glömma.

TACK!

Stefan Svensson
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SOUVENIRER
NYHETER!

(A)Munkjacka DJ036
Mörkblå/ljusblå 
munkjacka med huva 
och brodyr
Storlek.S-M-L-XL-XXL
Pris 750kr

(B)T-shirt Randig DJ064
Randig T-shirt med brodyr 
Storlek. 130/140cl 150/160cl
S-M-L-XL-XXL
Pris 200kr

(C)Collegetröja DJ018
Collegetröja med stort brodyr 
Storlek. S-M-L-XL-XXL
Pris 600kr

Rugbytröja DJ048
Rugbytröja med brodyr 
ljusblå revär
Storlek S-M-L-XL-XXL
Pris 600kr

(E) Kalsong DJ029
Djurgårdskalsong med brodyr 
Storlek. 110/120cl 130/140cl 
150/160cl S-M-L-XL-XXL
Pris 150kr

(F)Klocka DJ031A
Klocka med Y.Lansac urverk 
Datumvisning samt ett års 
garanti
Pris 750kr

Munkjacka DJ036

T-shirt Rand
DJ064

FINNS ATT KÖPA PÅ MATCHERNA,DER



SOUVENIRER
NYHETER!

1)Järnkaninen DJ022
Gossedjur ca 40cm hög

Pris 250kr

(N)Nappar DJ040
Djurgårdsnapp märket NAM 

Pris st 35kr

(L)Vimpel DJ069A
Blårandig vimpel 10x12,5cm

Pris 60kr

(K)Vimpel DJ069B
Vimpel 0x12,5cm

Pris 60kr

(G)Pikétröja DJ045
Pikétröja mörkblå/ljusblå 

med brodyr 
Storlek. S-M-L-XL-XXL

(l)Turnéhalsduk DJ024A
Mörkblå/röd

Pris 120kr

(J)Hemmahalsduk 
DJ024B

Mörkblå/ljusblå 
Pris 120kr

(O)Adidas Babyjogger 
DJ011

Babyjogger med brodyr 
Storlek. A68-B74-C80-D86 

E90-F92-G98
Pris 300kr

(M)Babystrumpor DJ056
Bebissockor typ ”sockeplast” 

Storlek. A16/18-B19/21 -
C22/24-D25/27-E28/30

Pris 70kr

kaninen DJ022




