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Nya Djurgårdaren är här!
Vi har under våren arbetat med att förbättra Djurgårdaren 
och nu är säsongens andra nummer äntligen klart. Tidningen 
kommer att skickas till alla medlemmar som vanligt, men nu 
kommer det också vara möjligt att köpa den i bland annat 
Derbybutiken i Stockholm. Vi har numera en redaktion med 
skribenter och ett gäng killar som hjälper till att sätta ihop 
tidningen. Alla har ett stort djurgårds-hjärta och engagemang 
i allt som händer kring Djurgårdens IF Fotboll. Utan deras 
insatser hade inte Djurgårdaren följt föreningens motto med 
att ligga "steget före".
Det har hänt mycket sedan det första numret kom ut. Spelare 
har kommit och gått. Toni Kuivasto, Geert den Ouden, Jesper 
Blomqvist och Fredrik Stenman har fyllt tomrummet efter 
Mikael Dorsin och Johan Elmander som båda lämnat Sverige. 
Serieledning efter halva säsongen och Stadion fylls match 
efter match av entusiastiska Djurgårdare. Vill man se dubbla 
mästarna Blåränderna på hemmaplan bör man köpa biljetter i 
god tid. Tiden med publiksiffror under 10000 blir allt mer 
avlägsen. Nu närmar sig årets höjdpunkt nämligen 
Champions League-kvalet mot Partizan Belgrad och vi hop
pas på ett bra resultat i Belgrad den 30 juli för att den 6 
augusti på ett fullsatt Råsunda ta ett steg närmare grupp
spelet. Partizan Belgrad är en mycket svår motståndare, men 
Djurgården har definitivt chans att gå vidare.
Det händer som sagt mycket i föreningen och vi hoppas att 
ansiktsupplyftningen av Djurgårdaren känns bra i sommar
värmen.

Tomas af Geijerstam
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Spelprogram 2003
Här följer spelprogrammet för DIF hösten 2003, 
detta är preliminärt och kan komma att ändras, 
så håll alltid koll på dif.se

Djurgårdens IF - Partizan Belgrad CHAMPIONS LEAGUE KVAL 2:2

Djurgårdens IF - Enköpings SK

CHAMPIONS LEAGUE KVAL 3:1

IFK Göteborg - Djurgårdens IF (ej fastställt)

Djurgårdens IF - Landskrona BolS (ej fastställt)

CHAMPIONS LEAGUE KVAL 3:2

Djurgårdens IF - AIK

Hammarby - Djurgårdens IF (ej fastställt)

Malmö FF - Djurgårdens IF

SVENSKA CUPEN SEMIFINAL

Djurgårdens IF - Helsingborgs IF

GIF Sundsvall - Djurgårdens IF

Halmstads BK - Djurgårdens IF

Djurgårdens IF - Östers IF

Lördag 1 nov SVENSKA CUPEN FINAL

(Spelprogrammet är preliminärt och kan komma att ändras under säsongen) 

Djurgårdens IF-AIK (datum ej fastställt) SVENSKA CUPEN KVARTSFINAL





Linus Sohlin- 
Jonsson, 6 ÅR 
kaninmedlem

Hej Linus, varför håller du på 
Djurgården?
- Jag tycker dom är bra.

När gick du på din första DIF-match?
- Förra året, när jag var fem år.

Vad tycker du om Järnkaninen?
- Den är häftig!

Vem är din favoritspelare i Djurgården?
- Det är Kim Källström.

Ok, vem är din favoritspelare i hela 
världen då?
- Kim Källström!

Av Niklas Schulman

Linus med lillasyster Isabel

Apropå Djurgården, Av Jonas Riedel

Spelarfruar
Elin Flyborg, spelare i Djurgårdens 
damlag och sambo med Markus 
Karlsson

Snackar ni annat än fotboll hemma?
- Ja då, vi pratar inte så mycket fotboll hemma. Däremot blir det 
mycket fotboll på TV. Markus ser nästan allt, och jag ser väl en hel del 
jag med.

Bra eller jobbigt att vara ”spelarfru”?
- Bra. Marcus har ju ledigt en hel del och vi brukar kunna äta lunch 
tillsammans och så.

Fördel eller nackdel att båda är fotbollsspelare?
- Det är nog en fördel. Man förstår vad den andra pratar om. Men 
det kan ju bli en del tjurande ibland. Efter AIK derbyt var det inga 
muntra miner, då visste jag inte vilket rum jag skulle vara i.

Vem är sämsta förloraren?
- Marcus. Jag slog honom i kubb häromdagen, han var skitsur.
Han vill vinna allt han gör.

Av Jonas Riedel

Vi har snappat upp ett 
och annat från Kaknäs, 
här bjuder vi på lite från 
sidlinjen
Stefan Rehn är inte slut än. Då och då 
hoppar han in när DIF spelar tvåmål på 
träningarna på Kaknäs. Och han kan 
fortfarande. ”Nej, inte gubben igen” 
hördes en förtvivlad Wowoah skrika 
över Kaknäs för några veckor sedan, när 
Stefan snott bollen från honom för 
andra anfallet i rad...

Sista träningen innan AIK-DIF har en hel 
hop med skolbarn hittat ut till Kaknäs. 
En grupp killar på 12-13 år ber Adde 
Johansson om autografer. När han 
skrivit klart tittar en av killarna upp från 
autografblocket och frågar lite försik
tigt: ”Vad heter du?”

Zoran Lukic tycker som bekant om att 
tala om hur bra DIF är. Tidvis blir han 
lite fundersam över oss lite mer oroliga 
supportrar. Efter en lite sämre träning 
utbrast han i ”Jag skall nog göra oss till 
ett mittenlag, då kan ni börja klaga och 
bli nöjda”





Djurgårdaren listar...

Tio saker att skylla pä
1. Det var dåligt kritat
2. Bollen var ganska ojämnt pumpad
3. Arneng hade en liten sten i skon som 
knappt syntes
4. Babis hade glömt sin fint på Kaknäs
5. Gravitationen drog Samuels överkropp 
bakåt och neråt, precis när han just skulle 
till att skjuta extra hårt och högt
6. Adde hade glömt sin form också
7. Det var Anders Frisk som dömde
8. Det var inte Anders Frisk som dömde
9. Vi tog för givet att Markus var 
avstängd
10. Alla vill slå oss

De tre bästa felstavningarna genom
TIDERNA
1. Kjell Bertouna (Sharbel Touma hos TT)
2. Stefan Babanandis (Babis Stefanidis, 
också TT)
3. Alfonso (Afonso i Dubbeln)

Som sagt var x 10
1. Vi tar en match i taget
2. Vi måste fokusera på uppgiften
3. Vi kan inte bara ställa ut skorna
4. Vi måste vara på tårna redan från bör
jan
5. Alla deltar i försvarsspelet
6. Även domaren kan ha en dålig dag
7. Han har gått från klarhet till klarhet
8. Det finns inga dåliga lag
9.  I morgon är det en ny match
10 . Det är XX poäng att spela om

Klassiska matcher
Djurgården-Hammarby 1991.
Historiska derbyn har man bett mig skri
va om. Ett sådant ägde ju rum för ett tag 
sendan. Jag menar 3-3 matchen mot 
Gnaget som man försöker förtränga. Hur 
illa man än mår efter denna match så 
kommer den att dyka upp i framtiden 
som en klassiker.
Klassikern som jag rubricerat är vår 9-1 
vinst mot Hammarby 1991. Inte nog med 
att det var vår största derbyvinst genom 
tiderna, den ger även en hel del efter
tankar och minnen.

1. Efter matchen fanns det bara en 
Hammarbyare som var glad. Det var 
Ronnie Hellström som gladde sig åt att 
han inte längre höll rekordet på insläppta 
mål. Ronnie stod ju 1972 när det blev 8-1 
Den matchen debuterade en ung Billy 
Ohlsson som inhoppare.

2. Djurgårdens spelare var rasande mot 
tränaren Lennart Wass som skällde ut 

dem i halvtid trots 4-0 eftersom han 
ansåg att de spelade dålig fotboll. 
Undertecknad fick ta emot spelarnas 
klagomålen.

3. När jag åkte hem var det stopp på 
söderleden. En bil märkt "Hammarby Per 
Fahlström" stod stilla. Alla tutade. Inte 
kul som målvakt i Hammarby.

4. Efter matchen skall man betala 
domaren. Jag vet då att jag skall träffa 
Bajens lagledare Gert Nyman. Vad skall 
jag säga när jag möter honom ? Vad jag 
än säger blir det pinsamt.

Min slutsats efter detta klassiska derby är 
att vi alltid skall slå Hammarby och AIK. 
Däremot skall vi inte utklassa dem. Gör vi 
det finns det ingen glädje eller publik
intresse kvar. På grund av detta kände jag 
ingen riktig glädje efter denna match.
För, vad är du utan ärkefiender på samma 
nivå? Av Mats Jansson

Kims tio grannaste mål
1. 3-0 mot AIK 2002 (frispark)
2. 2-1 mot IFK Göteborg 2003
3. 2-0 mot Halmstad 2003 (frispark)
4. 2-0 mot Sundsvall 2003
5. 2-1 mot Hammarby 2002 (straffspark)
6. 2-4 mot Malmö FF 2002 (frispark)
7. 2-2 mot Örgryte 2002
8. 3-1  mot Norrköping 2002
9. 1-0  mot Örebro 2002
10. 1-0  mot Kalmar FF 2002
Av David Bogerius

Billy hade tungt i debuten...



Snacka 
om 

lagarbete
En fotbollsbutik med bl a matchtröjor, souvenirer, 

biljettförsäljning samt spel på Svenska Spel och ATG:s produkter. 
Välkommen till hörnet Mäster Samuelsgatan/Slöjdgatan.

DERBY
En affär mellan AIK. Djurgården och Hammarby.

Mäster Samuelsgatan 46, Stockholm. 08-21 03 03.
Måndag - fredag 10.00-18.30. Lördag 10.00-16.00.



KUNGAR I 
LANDSLAGET 
PÅ BÄNKEN I DIF
Bortsett från storleken har Dembo Tourray, 98 kilo, och 
Aziz Corr Nyang, 63 kilo, mycket gemensamt. Båda har sitt 
ursprung i Gambia och båda är bofasta i hemlandets 
landslag. De är också båda fast förankrade på 
Djurgårdens bänk. Av Nicklas Jungstedt

- Jag väntar på att min chans ska dyka upp, säger 
Dembo till Djurgårdaren.
Dembo är stor. Den gambianske landslagsmålvakten 
sträcker sig nära 30 centimeter högre upp över marken 
än sin landslagskollega Aziz och är 35 kilo tyngre. När 
Djurgårdaren träffar de båda vid Djurgårdens träningsan
läggning ute på Kaknäs är det just storleksskillnaden som 
slår en med häpnad.
- Big papa, säger Aziz skämtsamt med hänvisning till 
Dembo och båda skrattar.
De må vara av olika storlek, men har ändå så mycket 
gemensamt. De är Djurgårdens eviga bänknötare, och 
kungar i hemlandet.
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"blott 18 år gammal och har redan spelat 
matcher med publikinramning som får 

Stockholmsderbyna att blekna”

- Gambia är ett litet land där alla känner alla. Spelar man 
i landslaget blir man igenkänd av alla, säger Dembo och 
Aziz nickar instämmande.
15 landskamper har det blivit för Dembo, och två för 
Aziz. Den sistnämnde är blott 18 år gammal och har 
redan spelat matcher med publikinramning som får 
Stockholmsderbyna att blekna.
- Vi har spelat mot Senegal.
Gambia är grannland till Senegal så det är en stor match. 
Det var 40-45000 på läktarna, berättar Aziz.
Aziz Corr Nyang kom till Sverige med sin familj i novem
ber 2000. Första klubb på svensk mark blev division-3- 
klubben IFK Lidingö. Den då 16-årige Aziz gjorde ett 
starkt debutår i svensk fotboll och vann den interna skyt
teligan i laget och var en stark bidragande orsak till att 
IFK Lidingö det året vann serien. Djurgården hade under 
en stor del av säsongen haft ögonen på anfallstalangen 
och i december 2001 blev övergången klar. Tränare Sören 
Åkeby var påtagligt nöjd med att ha knutit talangen till 
sig.

- Aziz är en spektakulär fotbollsspelare. På sikt kommer 
han bli mycket bra, sa Åkeby då.
Att komma som 17-åring till Sveriges näst bästa klubb är 
inte lätt. Därför var det ingen som blev förvånad när 
Aziz under debutsäsongen blev utlånad till Djurgårdens 
samarbetsklubb IK Värtan i division två. Tanken var att 
han skulle få speltid och mogna. Dessvärre blev inte tiden 
i Värtan vad Djurgården och Aziz hade hoppats på. 
Sejouren i tvåan blev bara ettårig. I år är dock Aziz med 
och kämpar om en plats i startelvan i Djurgården och i 
matchen mot Enköping fick han göra efterlängtad 
allsvensk debut.
Det lär bli några inhopp till i allsvenskan i år för anfall
stalangen. Aziz har dock inte bråttom.
- Alla vill så klart spela. Men jag är väldigt ung och har 
en lång väg att gå. Jag har fortfarande så mycket att lära, 
säger han och fortsätter:
- Kanske kommer min chans nu till sommaren. 
Aziz landslagskollega Dembo Tourrays väg till 
Djurgården gick via en svensk talangscout.
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“Dembos frånvaro från a-laget har inte 
hindrat honom från att bli publikfavorit på 

stadion. Den ständigt leende målvakten 
har till och med en egen fanclub”

Dembo förklarar:
- Först och främst var det en fotbollstränare vid namn 
Mr Berg som kom till Gambia för fem år sedan. Jag var 
runt 16 år gammal. Han såg mig spela och vi fick kon
takt. Efter tre år ringde han upp och berättade att han 
ville ta mig till Sverige. Det var så jag kom hit 1999. 
Sedan ankomsten till Djurgården har det endast blivit en 
A-lagsmatch för Dembo. Det var mot Brage i superettan 
och målvaktskonkurrenten hette då Rami Shaaban.
Sedan anslöt Andreas Isaksson från Juventus och Dembo 
blev utlånad till Assyriska. Ett klubbskifte Dembo hanter
ade med bravur - och som alltid - med ett leende.
Debutåret i superettanlaget blev en succé och den gam
bianske landslagsmålvakten blev utsedd till seriens bästa 
målvakt. Trots framgångarna valde Djurgården att låna 
ut honom även 2002. I år är han dock nummer två i 
blårandigt igen bakom svenske landslagsmålvakten 
Andreas Isaksson och Dembo är hoppfull om allsvensk 
debut. Bänkvärmandet har inte gjort honom otålig.
- Det är OK. Självklart vill jag spela men jag måste tänka 
positivt och träna hårt och kanske kommer min chans 
snart, säger han optimistiskt.

Dembos frånvaro från a-lagssammanhangen har inte hin
drat honom från att bli publikfavorit på stadion. Den 
ständigt leende målvakten har till och med en egen fan
club. Vad är det då som gör honom så populär?
- Jag är ingen komplicerad person utan väldigt trevlig det 
kan jag erkänna. Jag skojar alltid på träningarna, säger 
han blygsamt och fortsätter:
- Det verkar som fansen uppskattar mig. De säger att jag 
är så trevlig och alltid ler även om jag inte spelar. Jag tror 
att man som människa måste vara trevlig. Jag älskar 
fansen också, de är väldigt trevliga.
Det råder ingen tvekan om att de båda unga land
slagsmännen har stor potential. Det är en tidsfråga innan 
de blommar ut på allvar och det är med glädje man kan 
konstatera att båda sitter på långtidskontrakt. Hur 
framtiden ser ut vet de inte men om de får välja vill de 
helst spela i en större liga än allsvenskan.
- Jag vill prova på att spela för ett annat lag i Europa, 
säger Dembo.
- En dag kanske jag spelar i en av de stora ligorna, säger 
Aziz.
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Det finns många förklaringar till att vårt kära 
Djurgården blev svenska mästare i fjol, på men även 
utanför planen. En av dem är den ekonomiska 
plattform klubben har byggt upp genom riskkapitalbolaget 
Djurgårdens Fotboll AB. Som många säkert vet 
är Djurgården inte längre bara en förening utan även 
ett företag sedan några år tillbaka. Men vad är det 
egentligen som Djurgårdens Fotboll AB sysslar med?
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Företaget bildades redan 1998 som Djurgårdens IF DIF 
AB för att utveckla de mer kommersiella aspekterna i 
DIF, såsom reklam, souvenirförsäljning och sponsring. 
Efter att Djurgårdens verksamhet delades upp i separata 
föreningar för varje enskild idrott ombildades bolaget till 
DF 1998 och fick en rejäl nytändning. Den nya arbets
beskrivningen blev då att agera riskkapitalbolag åt 
Djurgården Fotboll, att marknadsföra fotbollsföreningens 
klassiska varumärke och att fortsätta utveckla samarbetet 
med DIF:s företagspartners och sponsorer. Tanken var att 
genom företaget minimera det ekonomiska risktagandet 
för föreningen, inte minst i spelarvärvningar.

Utan att ta till några större överord kan man nog säga 
att det hittills har blivit en succé på alla fronter. Genom 
en genomtänkt långsiktig satsning har Djurgården lyckats 
gå från en tillfällig sejour i Superettan till att etablera sig 
som det bästa laget i Sverige. Publiken vallfärdar på nytt 
till ett alltid lika fullsmockat Stadion för att få se 
Blårändernas anfallsfotboll. Nästa steg är givetvis att 
blicka ut i Europa, stärkt av fjolårets framgångar i UEFA-
cupen. Redan i sommar väntar kvalspel till stjärn- och 
pengastinna Champions League. Det har gått från att 
möta Gunnilse, Umeå eller Västerås till att förhopp

ningsvis ställas mot Milan, Manchester United eller 
Bayern på bara några korta år.

DF:s roll i den snabba utvecklingen mot toppen ska 
inte förringas. Bolaget har ökat sin omsättning rekord- 
snabbt, från en miljon kronor 1998 till över 22 miljoner 
kronor i fjol. Tack vare en stark ekonomisk stomme och 
en professionell organisation har klasspelare som Kim 
Källström, Johan Elmander, Andreas Isaksson och flera 
andra kunnat knytas till föreningen, vilket i förlängnin
gen var en starkt bidragande orsak till att klubben åter
bördade SM-pokalen dit den hör hemma förra året, 
redan andra året efter återkomsten till Allsvenskan.

Bolaget är uppbyggt så att Djurgården Fotboll äger 36 
procent av rösterna i företaget, där Henrik Berggren är 
VD. Resterande andelar av bolaget ägs till varierande 
antal av cirka 600 enskilda djurgårdssupportrar. I samar
bete med de andra Stockholmsklubbarna AIK och 
Hammarby driver företaget även souvenirbutiken Derby 
på Mäster Samuelsgatan sedan i mars 2000. Under DF 
finns det dessutom ett dotterbolag, Djurgårdens Fotboll 
Marknad AB, som har den gamle djurgårdsbacken Stefan 
Svensson som VD. Denna avknoppning sköter idag alla 
marknadsaktiviteter och har även ansvaret för klubbens



“tack vare en stark ekonomisk 
stomme och en professionell 
organisation har klasspelare som 
Källström, Kuivasto, Geert den 
Ouden, Andreas Isaksson och flera 
andra kunnat knytas till 
föreningen"

mycket uppskattade sociala verksamhet såsom samar
betena med Childhood Foundation och Huddinge 
Sjukhus. Totalt så har den lilla ”djurgårdskoncernen” 8 
anställda. I styrelsen för DF sitter kända näringslivsprofil
er med klappande Djurgårdshjärtan, som bland annat 
Djurgården Fotbolls ordförande, den förre Esselte-VD:n 
Bo Lundquist och City Mail-grundaren Bror Anders 
Månsson.

Under våren fick företaget in ytterligare 5,3 miljoner 
kronor till kassan genom en nyemission av aktier till 
föreningens medlemmar och säsongskortsinnehavare som 
därmed fick chansen att bli delägare i mästarlagets fort
satta satsning. Än så länge går DF med förlust, men 
siffrorna pekar definitivt åt rätt håll. Under förra året 
halverades förlusten till knappt 3,5 miljoner kronor, 
siffror som förhoppningsvis ska minska ytterligare i år. 
Redan 2004 är det tänkt att bolaget ska kunna uppvisa 
vinst.

nordiska lag, däribland DIF:s fjolårsmotståndare i UEFA-
cupen FC Köpenhamn och dess danska ärkerival 
Bröndby samt norska Brann, driver sina egna hem
maarenor. Detta skulle ge klubben både större och stabi
lare intäkter, men är samtidigt en uppgift som kommer 
att kräva en del investeringar och troligtvis en ytterligare 
nyemission i bolaget. Redan i sommar väntas politikerna 
i Stadshuset fatta beslut i ärendet. Kanske, kanske är det 
inte så långt kvar till dess att Djurgården äntligen får ta 
hand om sin älskade Stadionarena!

Ett av DF:s viktigaste projekt framöver är arenafrågan, 
att få överta driften av hemmaarenan Stockholms 
Stadion, något som länge har diskuterats med Stockholm 
Stad. Denna trend finns redan i Europa och flera
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Champions 
League
Det var säkert många djurgårdare som på mid
sommarafton nervöst följde lottningen till 
Champions League-kvalet på UEFA:s webbsida. 
Några minuter efter tolv stod det klart att vi 
skulle slippa åka till varken Ukraina eller 
Skottland. I stället föll lotten på serbiska 
Partizan Belgrad. Samma lag som förra året slog 
ut Hammarby i motsvarande match. Av Thomas Alexandersson

Min första reaktion på lottningen var "nej” Efter ett par tim
mars funderande blev det ”nja” och i skrivande stund har lot
tningen omvandlats till ett ”ja” Jag tror nämligen att 
Djurgården, till skillnad från Hammarby, kommer att klara av 
Partizan Belgrad. Detta trots att de kommande motståndarna 
sprang hem den inhemska ligan med nitton poäng. Detta 
trots att de spelade ut Hammarby ganska ordentligt förra 
året. Visst kan det låta skrämmande att få möta ett så pass 
överlägset lag, men faktum är att den serbiska ligan inte 
håller någon högre klass. Spelare från det forna Jugoslavien 
har exporterats ut över hela Europa och det i sin tur har gjort 
att ligorna i dessa länder har blivit rejält utvattnade. 
Utspelningen av Hammarby säger inte heller så mycket. 
Fjolårets Hammarby var inte speciellt bra och laget saknade i 
princip helt rutin från europeiskt cupspel. Noterbart är även 
att Hammarby höll jämna steg med Partizan Belgrad i tre av 
fyra halvlekar.

När vi ändå varit inne på spelare som lämnat Serbien-
Montenegro så kan det nämnas att Partizan Belgrad nyligen 
sålde sin bäste spelare, Zvonomir Vukic, till Shaktar Donetsk. 
Dessutom sägs det att en av lagets stjärnor, Sasa Ilic, har ham
nat i tränaren Lothar Mathäus frysbox.

Laget har tidigare gjort sig känt för sitt fina kortpassningsspel. 
Ett kortpassningsspel som Hammarby fick se mycket av.
Ibland blev det nästan löjligt mycket passande kors och tvärs, 

och det såg nästan ut som att tränaren hade förbjudit dem att 
slå passningar som var längre än tio meter. Det då 
långsparkande och tröga Hammarby hade problem med 
detta. För Djurgården kan deras ideliga passande bli lagets 
lycka i hopp om avancemang. Lagets spel borde passa 
Djurgården. Det kommer inte att komma några långa bollar 
bakom våra offensiva ytterbackar och de snabba spelvänd
ningarna kommer nästan att utebli helt. Förhoppningsvis kan 
Djurgården svara med just den medicinen på Partizanerna. 
Snabba spelvändningar skall ta Djurgården vidare till nästa 
kvalomgång. Tränaren Lothar Mathäus har visserligen ändrat 
lagets spel en aning, men man lär inte gamla hundar att sitta 
(läs slå långbollar och spela fysiskt) över en natt.

Resmålet Belgrad är inte speciellt lockande. Historierna från 
Hammarbys besök är många och inte alltid speciellt lustiga. 
Men om man åker med Reseklubben undkommer du garanter
at det mesta av det värsta. Tänk på att detta är en av 
Djurgårdens absolut viktigaste och tuffaste matcher genom 
tiderna. Det är nu de behöver stöd från oss på läktarna. Med 
vår hjälp skall Djurgårdens IF ta ytterligare ett steg mot 
Champions Laegue. Om inte annat så kan vi i alla fall konstat
era att det minst blir spel i UEFA-cupen om laget överlever en 
kvalomgång. Det är inte fy skam det heller.

Ta dig i kragen och häng med Reseklubben och tusen andra 
Blåränder till våra bortamatcher.



Fakta: Partizan Belgrad
Grundade: 1945
Tröjfärg: Svart/vit-randiga
Stadium: Partizan Stadium
Kapacitet: 32.710
Tränare: Lothar Matthäus
Inhemska titlar: 16 ligavinster, 9 cupvinster.
Deltagande i Europa/CL: 11 gånger.
Förra året i CL:
Kvalomgång 2: Hammarby IF 1-1 b, 4-0 h, sammanlagt 5-1
Kvalomgång 3: Bayern Munchen 0-3 h, 1-3 b, sammanlagt 1-6.
Tidigare profiler:

1, Predrag Mijatovic
2, Savo Milosevic
3, Mateja Kezman
4, Ivica Kralj
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RÄNDERNA GAR
ALDRIG UR
Blåränderna, järnkaminerna - kärt barn har många namn. Varifrån 
de klassiska ränderna i den älskade klubbdräkten kommer från 
verkar dock ingen veta helt säkert, men det är flera andra storlag 
som också har dem. Här följer en synnerligen långrandig historia... 
Av Carl Björk

För alla oss djurgårdare är det ju givet att laget i vårt 
hjärta ska ha en blårandig dress, något annat vore helt 
uteslutet. Det verkar som om det alltid har varit så. 
Redan i lagbilder från seklets början bar Djurgårdens 
stolta fotbollsmannar randiga klubbtröjor, om än med 
lite annat snitt än idag. Bredden på ränderna i klubb
dräkten har varierat genom åren från brett till smalt lik
som färgen från ljusblått till mörkblått.

Även om vi djurgårdare är särskilt stolta över de blå rän
der som aldrig går ur så är vi inte på långa vägar ensam
ma om att ha dräkter med klassiskt randigt mönster. 
Enbart i Allsvenskan har ju Landskrona BOIS, IFK 
Göteborg och lokalkonkurrenten Bajen också diverse 
randiga klubblagströjor, om än inte i närheten lika ele
ganta som Djurgårdens klassiska dress.

Nu när de enda riktiga blåränderna också är på väg i 
Europa kan det konstateras att Djurgården knappast är 
det enda laget heller på internationell nivå med detta 
magnifika stuk på dressen. Flera av de storlag som vi 
snart kommer att ställas mot i Champions League (dit vi 
givetvis går, ingen sann djurgårdare kan väl tro annat?) 
är också med i samma exklusiva klubb, med ränder på 
längden eller tvären. Ingen kan väl ha missat den kro
niske måltjuven Henke Larssons Celtics grönvita streck. 
Från Italien har vi Juventus, Inter och regerande CL-mäs
tarna Milan, därefter följer Uefa-cupsegraren Porto, 
Newcastle från Englands nordligaste ände, den turkiska 
storlaget Galatasaray och holländska klassikern PSV. Som 
om detta inte vore nog så har vi även det belgiska 
mästerlaget Club Brügge, den grekiska duon Olympiakos 
och AEK Aten, ungerska MTK (även om de bara har en 
diagonal blå rand i klubbdräkten) samt uppstickarna
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“de allra flesta av klubbarna grundades 
runt förra sekelskiftet, så man kan väl 

anta att en randig dress var högsta 
mode på den tiden"

Real Sociedad, som precis förlorade kampen om den 
spanska ligatiteln mot Real Madrid. Ja, självaste Partizan 
Belgrad, vår blivande kvalmotståndare i CL, stoltserar 
med ett par svartvita linjer lodrätt över klubbtröjan, men 
bara för att de har en besläktad dräkt ska de inte tro att 
de får något gratis, vi ska nog klä av dem (om uttrycket 
tillåts) i alla fall.

Gemensamt för majoriteten av dessa europeiska storheter 
är att de, liksom vårt Djurgården, har djupa historiska 
rötter. De allra flesta av klubbarna grundades runt förra 
sekelskiftet, så man kan väl anta att en randig dress var 
högsta mode på den tiden (och den klassiska stilen står 
sig ju fortfarande hundra år senare, om inte än mer). Det 
finns givetvis fler lag utanför CL-familjen, se bara på den 
spanska duon Athletico Bilbao och Real Betis samt engel
ska Queens Park Rangers och Sunderland, även om de 
två sistnämnda kanske inte har rosat marknaden på sis
tone. Även stjärnlag utanför Europa såsom brasilianska 
Gremio och Flamengo, Gamba Osaka och Vissel Kobe 
från Japan samt amerikanska MetroStars och Colorado 
Rapids bär randiga dräkter av något slag.

Det finns även en hel del roliga och även stundtals besyn
nerliga historier om hur flera av de riktiga stora randiga 
lagen i världen fick sina dräkter. Den om det klassiska 
argentinska storlaget Boca Juniors, klubben som har fos
trat några av historiens bästa spelare (bl.a. ett sedermera 
rätt känt underbarn vid namn Diego Armando 
Maradona), är en av de mest kända och har dessutom 
svenskanknytning. Den himmelsblå dräkten med ett brett 
gult band i mitten kom nämligen till efter att pojkarna i

laget inte kunde komma överens om vilka klubbfärger de 
skulle välja. De beslöt sig därför att ta färgerna på flag
gan på det första skepp som kom in i Buenos Aires 
hamn. Detta, som bar det välklingande namnet m/s 
Gudmundrå, råkade givetvis vara svenskt och sedan dess 
har klubbens spelare spelat i den svenska flaggans färger 
med den äran!

Ett av Greklands genom tiderna mest framgångsrika lag, 
AEK Aten, bär sina svart-gulrandiga fotbollsuniformer 
med lite extra stor stolthet. Klubben grundades nämligen 
av några av de tusentals flyktingar som tog sin tillflykt 
till det grekiska fastlandet när Turkiet intog det antika 
kulturcentrat lonia (numera Ephesus). Färgerna på lag
dräkten härstammar, liksom den tvåhövdade bysantinska 
örnen i lagemblemet, från det gamla imperiet och togs för 
att hedra de gamla hemregionerna.

Något annat ni kanske inte vet är att det italienska mäs
tarlaget Juventus inledningsvis spelade i rosa (!) tröjor. 
Efter ett par år fick dock laget en felaktig sändning från 
England varifrån en ny laddning klubbdräkter hade 
beställts. I packlårarna fanns den numera klassiska 
svart-vita dräkten som väl i stort sett varje fotbollsälskare 
i hela världen känner igen. I stället för att skicka tillbaka 
felsändningen beslöt ”Juve” att byta dräkt och resten är 
ju fotbollshistoria.

Slående synbara likheter med många av världens storlag 
har således funnits i över 100 år. Nu gäller det bara för 
Djurgården att ta steget även ute på gräset för att likstäl
las med fotbollsjättarna också på det sportsliga planet...





2 TRÄNARE 
8 FRÅGOR 
16 SVAR

Vilken spelare i truppen har gjort störst framsteg under 
VÅREN?
ZL: Jag tycker att Mikael Dorsin har gjort störst framsteg. Förra 
året var han en medelmåttig allsvensk försvarare. Nu har han 
utvecklats till en av seriens bästa. Han har mognat både som 
spelare och person det här året.
SÅ: Andreas Isaksson har vuxit en bit och framför allt blivit 
bättre på träningarna. Ska jag nämna flera så är det Markus 
Karlsson, Micke Dorsin och Peo. Kim Källström går bara åt ett 
håll och det är uppåt. Han blir bara bättre och bättre. 
Makondele har också utvecklats och tagit flera kliv.

Är det något du kunde ha gjort för att undvika raset på 
Råsunda mot AIK?
ZL: Ja, det fanns saker vi kunde ha gjort. Kanske var det så att 
vi inte bearbetade matchen mot Enköping på rätt sätt. Den 
matchen hade samma scenario som den mot AIK. Även då slu
tade vi spela helt i den andra halvleken. Skillnaden är att de är 
sämre än AIK och att de inte utnyttjar sina chanser. Det håller 
inte att bara sluta spela. Kanske skulle vi ha förklarat för 
spelarna att om de inte har fokus och vilja så skall de inte 
spela i Djurgården. Men nu har vi fått oss en läxa och då får vi 
ta lärdom av den. Under matchen var det otroligt svårt att få 
ut order till spelarna. Det var ett fruktansvärt oväsen där inne. 
Vi saknade en spelare som Stefan Rehn som självmant hade 
sprungit ut till oss för att fråga vad de skulle göra.
SÅ: Självklart känner jag mig delaktig i det som hände, men 
jag vet inte vad jag skulle ha kunnat göra när det var en kvart 
kvar. Det skulle i så fall vara att dra ner våra yttermittfältare 
längre ner i planen men det är liksom inte så vi spelar. Det 
passar inte oss. Och dessutom så kändes det inte som att 
segern var i fara, inte ens när AIK gjorde 1-3. Varför ska vi backa 
och automatiskt ge dom övertaget? Men vi var loja och non
chalanta. Problemet att vi inte har någon riktig ledare som tar 

tag i det ute på planen och ryter i. Vi har bara halvledare som 
Markus Karlsson. Jag skrek åt honom flera gånger att lyfta upp 
laget och han nickade tillbaka att han hörde och förstod men 
vi föll tillbaka. Vi ska faktiskt titta på matchen på storbild till
sammans och sedan ha en diskussion om vad det är som hän
der. Det var bestämt redan innan matchen spelades.

Vad tycker du om Kim Källströms utveckling i A-land
SLAGET?

ZL: Kim har utvecklats till en av Allsvenskans bästa spelare. 
Kanske till den bästa. Han är en riktigt stor profil. 
Förbundskaptenerna har sin linje och då passar tydligen inte 
Kim in. Det är inte så mycket vi kan göra. De har sin linje och 
följer den. Väljer man att byta in en 34-åring (Magnus 
Svensson blev inbytt mot Polen i EM-kvalet) när man leder 
med 3-0 så förstår man. De har förnyat väldigt lite och väldigt 
få unga spelare får chansen. Vi får acceptera det. Kim har 
utvecklats väldigt mycket sedan han kom till oss. Han har bliv
it mycket snabbare och explosivare. Dessutom kvickare på 
små ytor. Han har allt. Kanske skall han lära sig att spela lite 
enklare och sen så kan han högerfot bli bättre. Annars så är 
han komplett.
SÅ: Kim har haft det lite svårare i landslaget än i klubblaget. 
Han har inte fått samma plats. Vi i Djurgården tänker på fot
boll annorlunda än vad landslagsledningen gör. Jag vill inte 
säga att vi har rätt och att dom har fel, jag vill helt enkelt bara 
säga att vi tänker annorlunda. Landslaget har 18 vinster på 23 
matcher och då är det svårt att komma och säga att land
slagsledningen gör fel. Men Kim fortsätter att utvecklas hos 
oss och han kommer att bli en världsstjärna. Jag är inte orolig 
för hans utveckling.

Hur står sig årets trupp med fjolårets vid den här tid
punkten PÅ SÄSONGEN?



ZL: Både tabellplacering och antal inspelade poäng talar för 
att vi är längre fram. Dessutom har vi gjort fler mål. Vi är bät
tre i år än förra året. Det har jag sagt hela tiden. I år har vi mer 
erfarenhet och är mentalt starkare. Vi har vunnit SM-guld och 
cupguld. Nu vet vi hur det känns. Vi har fått det bekräftat att 
vi är så bra som vi har sagt. För att utvecklas ännu mer måste 
vi bli bättre på allt. Höja oss på alla punkter. Vi har gått från 
ingen nivå till otroligt hög nivå både individuellt och kollektivt 
på kort tid. För att bli ännu bättre måste vi hitta nya vägar i 
allt. Träning, kost, inställning med mera.
SÅ: Framför allt är det helheten som har blivit klart bättre 
jämfört med i fjol. Det är en klar skillnad. På så vis är vi mycket 
bättre i år.

Hur har Stefan Rehn fungerat i sin nya roll som tränare? 
ZL: Det har gått överaskande bra. Man kan lätt få en bild av 
Stefan som en tillbakadragen, tyst och lugn person. Men han 
har smällt in otroligt bra. Han går in och tar för sig på 
träningarna. Han jobbar individuellt med spelarna.
Specialtränar vissa moment med spelarna. Han stannar även 
kvar ofta efter träningarna med några av spelarna. Stefan har 
bra förutsättningar att växa in i föreningen. Han har kvalitet. 
På sikt ser jag honom som huvudansvarig.
SÅ: Det har gått mycket bra både för Stefans egen och spelar
nas del. Han är jätteengagerad i sin tränarroll och försöker 
verkligen att utveckla varje spelare. Kan varje spelare bli två
tre procent bättre så är ju genast laget 30 procent bättre. Det 
blir en enorm skillnad. Det handlar mycket om att utöka 
spetskompetensen.

Har du/ni en frysbox och i så fall, går det att komma ur 
DEN OM MAN HAMNAT DÄR?
ZL: Ja vi har en frysbox, men den är inte omöjlig att ta sig ur. 
Med hårt arbete, bra inställning och goda prestationer på 

träningarna finns chansen. I frysboxen är det kallt och mörkt, 
men det är inte låst.
SÅ: Jag upplever det inte som att det finns en frysbox men det 
är väl som jag har sagt till dig tidigare att som tränare har du 
bara elva vänner och det är dom elva som är med i startelvan. 
Men jag och Zoran försöker att prata med alla spelarna i trup
pen och ligga på samma nivå.

Hur får man Richard Henriksson att ta ytterligare ett 
KLIV I UTVECKLINGEN OCH BÖRJA AGERA SOM EN RIKTIG
MITTBACK?
ZL: Vi jobbar mycket med honom. Det handlar mycket om 
hans vilja. Han måste bli betydligt starkare fysiskt och men
talt. Dessutom måste han börja spela tuffare för att ta det 
sista klivet. Vi pratar mycket med Richard om det här, och han 
har sagt att han är beredd att offra mycket för att lyckas med 
detta. Vi har tålamod med Richard. Vi är beredda att vänta 
ytterligare några år på honom om det skulle behövas.
SÅ: Henriksson måste visa mer temperament och jävlar anam
ma. Han har kvaliteterna men han måste glöda mer på planen 
och det har vi sagt till honom. Det går inte att låta folk köra 
över en på planen, man måste visa vem det är som bestäm
mer.

ÄR DET NÅGOT AV DINA UTTALANDEN I MEDIA UNDER VÅREN SOM 

DU ÅNGRAR?
ZL: Nej. Jag ångrar inget som jag har sagt i media. Däremot så 
ångrar jag mitt uppträdande efter 3-3-derbyt mot AIK. Då var 
jag för het och det slog över lite. Det ångrar jag verkligen. 
SÅ: Nej, jag ångrar ingenting. Jag är ingen rövslickare som 
slickar uppåt utan säger jag något så säger jag vad jag tycker 
och står för det och det gäller allt som jag har sagt. Det vill jag 
understryka. Det sticker i mångas ögon men jag låter presta
tionen tala för sig.
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Vi hälsar våra nyförvärv 
välkomna till Djurgården.
I djurgårdsfamiljen kommer ni att trivas. Av Carl Björk

Champions League-kvalet stundar för Djurgården. 
Partizan Belgrad står för motståndet i Djurgårdens första, 
och förhoppningsvis inte sista, kvalomgång. Supportrarna 
har gärna velat se Djurgården rusta inför just dessa 
matcher och ett och annat, nyförvärv har önskats. Därför 
var det säkert många som höjde på ögonbrynen när 
Djurgården valde att inte köpa loss (dyrt) eller förlänga 
lånekontraktet med Johan Elmander och hans Feyenoord.

Dagen efter att det stod klart att Johan Elmander skulle 
återvända kom nästa överraskning. Vänsterbacken 
Mikael Dorsin såldes till franska RC Strasbourg. Två 
tunga avbräck på kort tid för ett lag som siktar på 
Champions League. Djurgården avrustade i stället för att 
rusta inför de tuffa matcherna. Var fanns ambitionerna?

Frågan fick svar väldigt snabbt. På en dryg vecka anslöt 
fyra nya spelare till truppen. Transferfönstret öppnades 
från två sidor vilket renderade i korsdrag i djurgårdstrup
pen. Först in blev den finske backen Toni Kuivasto, 27. 
En reslig mittback som rankas som Finlands tredje bästa 
mittback. I dagsläget hålls han utanför sin nations startel
va av Sami Hyypiä (Liverpool) och Pettri Pasanen (Ajax). 
Han lämnar nu norska Viking Stavanger för spel i 
Djurgården. Även Olympiakos och West Bromwich 
uppges har varit intresserade av hans tjänster. Kontraktet 
med Djurgården gäller i 3,5 år.

En dryg vecka senare presenterades nästa nyförvärv. Efter 
förlusten mot Örgryte hemma på Stadion lät Djurgården 
meddela att den holländska anfallaren Geert den Ouden, 
27, var klar för spel i föreningen. Den 192 centimeter 
långa anfallaren skall täppa till luckan efter Johan 
Elmander. Holländaren sägs springa mindre än Johan 
Elmander, men å andra sidan sägs det att han har bättre 
teknik. Geert den Ouden lämnar RBC Roosendaal och

Holland för spel i Sverige. Den senaste säsongen gjorde 
Geert den Ouden nio mål på trettio matcher för nykom
lingen RBC Roosendaal i den holländska förstadivisio
nen. Med Geert den Ouden på topp ökar även 
Djurgårdens chanser att göra mål på hörnor. Något som 
vi inte har varit helt bortskämda med de senaste 
säsongerna. Geert den Ouden har skrivit på för 2,5 år 
med Djurgården.

Efter offentliggörandet av Geert den Ouden gick det 
undan. Inom loppet av två dagar presenterade 
Djurgården ytterligare två nyförvärv. De som tidigare 
undrade var ambitionerna fanns hade fått sina svar, och 
det med råge. Den offensiva mittfältaren Jesper 
Blomqvist, 29, valde Djurgården framför sin tidigare 
klubb IFK Göteborg. Blomqvist har varit mycket skadad 
de senaste säsongerna, men hoppas och tror att han är 
kvitt alla problem nu. Med Jesper i laget får Djurgården 
ovärderlig rutin. Med 29 A-landkamper och mängder 
med Champions League-matcher bakom sig kommer han 
att betyda mycket. Efter den lyckosamma tiden i IFK 
Göteborg har han i tur och ordning representerat Milan, 
Parma, Manchester United, Everton och Charlton. 
Kontraktet gäller först och främst säsongen ut. Om 
Jesper är hel kommer dock kontraktet att förlängas med 
tre år.

Sist men inte minst hittade Djurgården även en vänsterfo
tad ytterback. Han fanns inom landets gränser och heter 
Fredrik Stenman, 20. Den lovande ytterbacken är lik 
Mikael Dorsin i sin spelstil. I U21-landslaget väntar han 
på sin tur. En tur som kommer när just Mikael Dorsin 
blir för gammal. Fredrik Stenman är från Västerås men 
köptes från den allsvenska kollegan IF Elfsborg. Precis 
som Toni Kuivasto har Fredrik signerat ett kontrakt som 
gäller i 3,5 år. Välkommna till DIF!



9. Geert den Ouden
Född:1976

Längd: 192 cm
Vikt: uppgift saknas 

Tidigare klubbar: SV Smitshoek, Excelsior, RBC Roosendaal.

20. Jesper Blomovist
Född: 1974
Längd: 172 cm
Vikt: 72 kg
Tidigare klubbar: Tavelsjö, Umeå FC, IFK Göteborg, Milan, 
Parma, Manchester U, Everton, Charlton.
29 A-landskamper

3. Fredrik Stenman
Född: 1983

Längd: 187 cm
Vikt: 82 kg 

Tidigare klubbar: Munktorp, Västerås SK, IF Elfsborg.

6. Toni Kuivasto
Född: 1975
Längd: 187 cm
Vikt: 83 kg
Tidigare klubbar: IIves, MyPa, HJK, Viking.
37 A-landskamper
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Inbjudan till DIF-dagen
Lördag 6 september på Kaknäs 10.00-16.00 
A-lagsspelare på besök, Järnkaninen, 
pojklagsmatcher, souvenirförsäljning, lotteri, 
tipspromenad, bollkastning & fiskdamm, 
fikabröd med kaffe & läsk, grillning, 
mänskligt fotbollsspel och 
laserlerduveskytte med mera...

Välkomna!

Färdväg med buss:

Buss 69 till hållplats Kaknäs, 
hållplatsen efter Kaknästornet. 
Gå över gatan och följ Ka knäsvägen 
4-500 meter. Anläggningen ligger på 
höger sida av vägen.

Åker ni bil så parkerar ni på 
Kaknästornets parkering och går 
ovan nämnda väg. Det finns ingen 
parkering att tillgå vid anläggningen.



Djurgårdens IF Alliansförening 
www.dif.net

DJURGÅRDENS IF KONSTÅKNING
c/o Marie Olsson

Rönnbärsvägen 9

138 35 Älta

Fax: 08-773 17 03

DJURGÅRDENS IF BOULE
c/o Björklund

Grafikvägen 3 

121 43 Johanneshov

DJURGÅRDENS IF ISHOCKEYFÖRENING
Hammarby Kajväg 16, 5tr

120 07 Stockholm

Tel: 08-556 108 00

Fax: 08-556 108 01

www.difhockey.se

DJURGÅRDENS IF UNGDOMSFOTBOLL
Klocktornet Stadion 

114 33 Stockholm 

Tel. 08-545 158 04

DJURGÅRDENS IF HANDBOLL
c/o Hasse Thor 

Krinelkroken 44 

135 30 Tyresö 

Tel: 08-724 94 56 

http://difhf.nu/

DJURGÅRDENS IF GOLF
Orresta Gård 

725 96 Västerås 

Tel: 0171-44 32 12 

www.djurgardensgolf.se

DJURGÅRDENS IF BROTTNING
Bengt Frid

Hornsgatan 144 

117 28 Stockholm 

www.timena.com/difbrottning/

DJURGÅRDENS IF SLALOM
Lars Hedberg 070-662 64 63

www.difslalom.donab.com/

DJURGÅRDENS IF CYKEL
c/o Bengt Baldersten

Lavvägen 5 

184 70 Åkersberga 

www.dif.se/cykel

DJURGÅRDENS IF BOWLING
Peter Alm

Lammholmsbacken 81

127 49 Skärholmen

Tel: 08-740 44 34 

www.difbowling.com/

DJURGÅRDENS IF DAMFOTBOLL
Box 39007

100 54 Stockholm 

www.difdam.nu

DJURGÅRDENS IF SUPPORTERS CLUB
Box 1345

181 25 Lidingö

Tel: 08-765 50 38 

www.dsclub.nu

DJURGÅRDENS IF BORDTENNIS
Mats Hagberg

Mäster Henriks Allé 7 B 

192 74 Sollentuna 

www.difbordtennis.com/

DJURGÅRDENS IF FÄKTNING
Box 39036

115 42 Stockholm

Tel: 08-66414 64 

www.dif-ff.org/

DJURGÅRDENS IF INNEBANDY
http://difinnebandy.net/ 

malin@difinnebandy.net

DJURGÅRDENS IF BOXNING
N:a Agnegatan 36

112 29 Stockholm

Tel: 08-65010 92

www.dif.se/boxning

DJURGÅRDENS IF HANDIKAPPFOTBOLL
c/o Rolf Odenheim

Mosstorpsvägen 6 A

183 30 Täby

www.sportnik.com/start.php3?team&tid=17962

DJURGÅRDENS IF BANDY
Box 370

184 24 Åkersberga

Bert Niska 070-30217 97

Kalle Innala 08-540 658 44

www.difbandy.net/

Medlemsavgifter - Djurgårdens if fotboll
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. Märk talongen ”medlem 2003”.

Som medlem får du medlemstidningen Djurgårdaren hemskickad. I den hittar du intressant läsning om 
Djurgårdens IF.
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