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DJURGÅRDAREN INLEDNING

ALLSVENSKAN ÄR SPÄNNANDE - 
TRO INGET ANNAT

I SKRIVANDE STUND har det spelats sju omgångar av 
Allsvenskan och det är jämt. Det är inte många poäng som 
skiljer mellan succé och fiasko. För blårändernas del så har 
strålande spel varierats med bottennapp. Det finns definitivt 
kvalitéer i laget och det gäller bara att vi har tålamod på läk
taren och ger laget arbetsro och stöd. Då kommer resultaten 
och det känns som om vi kan slå alla lag. En spelare som 
verkligen visat klass är Søren Larsen. Med sex mål hittills i 
Allsvenskan och tre mål i Svenska cupen, så kan man konstat
era att han verkligen är tillbaka efter sin skada. Larsen är den 
notoriske målskytten vi letat efter. Djurgården har hittills inte 
haft under 10000 åskådare någon hemmamatch och vi hop
pas att publiken fortsätter att komma på matcherna under 
resten av säsongen. Se till att köpa förköp så får du bättre 
platser.

Det har diskuterats flitigt i media om fotbollsrelaterade bråk 
och man har publicerat artikelserier och kommit med olika 
förslag till lösning såsom åldersgräns på fotbollsmatcher. 
Djurgårdens IF Fotboll kommer alltid att jobba förebyggande 
för att det ska vara trevligt och tryggt att gå på fotboll. 
Självklart ska man inte införa någon åldersgräns på 15 år, 
utan vi ska fortsätta att jobba för att uppmuntra alla positiva 
inslag bland våra unga och gamla supportrar och vi har en 
maktfaktor eftersom vi är många fler än de som vill bråka i 
samband med Djurgårdens matcher. Till exempel bjuder vi in 
alla våra Ungdomslag till matcherna mot Göteborg och 
Helsingborg på Råsunda för att stärka djurgårdsandan. 
Järnkaminerna och alla vi runt om på Stadions läktare som 
tar avstånd från bråk, rasism och skadegörelse består av 
minst 98 procent av hela Djurgårdens publik och vi är den 
publik som föreningen Djurgården vill ha. Ni andra kan stan
na hemma tills ni förstår Djurgårdens bästa.
Det positiva publikstödet på hemma och bortamatcherna har 
imponerat under inledningen av Allsvenskan. Det har varit 
bra drag från läktarna även när det gått lite motigt i match
erna såsom mot Halmstad och Elfsborg på bortaplan. 
Spelarna lyfter sig när vi på läktarna eldar på laget och 
segermålet i slutet mot Häcken bidrog garanterat vi på läk
tarna till. Fortsätt stöd Djurgården på ett positivt sätt.

UEFACUPEN lottas fredag 29 juli och Djurgården går in i 
den andra kvalomgången som spelas 11 och 25 augusti. Det 
vill till att ha lite tur i lottningen i kvalet och till den första 
omgången för att blåränderna ska nå årets gruppspel.

DIF-DAGEN äger rum lördag 3 september på träning san
läggningen vid Kaknästornet på kungliga Djurgården. Ett 
datum som alla djurgårdare ska boka in redan nu.
Ungdomsfotbollen kommer med ett utförligt och späckat pro
gram senare under sommaren, men du ska alltså redan nu 
boka in detta datum då djurgårdare i alla åldrar träffas och 
umgås. Givetvis är även A-laget på plats.

NOSTALGIARKIVET har nu äntligen öppnat på support
erföreningen Järnkaminernas hemsida. I skrivande stund finns 
det 3197 olika bilder på souvenirer, tidningar, matchprogram, 
medlemskort och pokaler samt mängder med andra härliga 
djurgårdsprylar. Vad sägs om 124 olika halsdukar och 190 
olika T-shirts. Kontakt gärna Järnkaminerna om du har 
någonting som saknas i detta nostalgiarkiv på mejladressen 
nostalgi@jarnkaminerna.nu. Vi på Djurgårdarens redaktion 
kan bara konstatera att Mats Lindqvist & co har gjort ett 
jätte jobb. En stor eloge till alla er som bidragit till arkivet 
som garanterat kommer att växa under året.

Derbybutiken har bytt adress. Numera ligger den på 
Sergelgatan 11 mitt i Stockholm och här hittar du alla våra 
souvenirer. Under sommaren kommer en hel del nya produk
ter som vi hoppas kan falla alla djurgårdare i smaken. Det 
går givetvis även bra att köpa souvenirer direkt via vår hemsi
da www.dif.se.

Tomas af Geijerstam

08-545 158 00

DIF.FOTBOLL@DIF.SE
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djurgårdaren SPELPROGRAM 2005

Här följer spelprogrammet för Djurgårdens IF 2005. Datum, tider och spelplats kan komma att ändras under säsongen. Håll koll på respektive hemsida för eventuella ändringar. www.dif.se
ALLSVENSKAN, SVENSKA CUPEN, ROYAL LEAGUE OCH UEFACUPEN

Lördag 12 feb 
Torsdag 17 feb 
Torsdag 24 feb

Måndag 11 april 
Måndag 18 april 
Torsdag 21 april

Måndag 25 april

Måndag 2 maj
Torsdag 5 maj

Måndag 9 maj
Onsdag 18 maj
Måndag 23 maj
Söndag 29 maj 17.15

Fredag 10 juni 19.00

Måndag 13 juni 19.00
Torsdag 16 juni 19.00
Måndag 20 juni 19.00
Måndag 27 juni 19.00

Måndag 11 juli 19.00
Måndag 18 juli 19.00
Onsdag 20 juli
Onsdag 27 juli 19.00

Måndag 1 aug 19.00
Torsdag 4 aug 20.00
Torsdag 11 aug
Söndag 14 aug 17.00
Söndag 21 aug 17.00
Torsdag 25 aug
Söndag 28 aug 17.00

Måndag 12 sep 19.00
Torsdag 15 sep
Måndag 19 sep 19.00
Torsdag 22 sep
Söndag 25 sep 17.00
Torsdag 29 sep

Måndag 3 okt 19.00
Måndag 17 okt 19.00
Söndag 23 okt 15.00
Lördag 29 okt
Söndag 23 okt 15.00
Lördag 29 okt

RL Djurgårdens IF - Vålerenga 0-1
RL Esbierg - Djurgårdens IF 1-0
RL Djurgårdens IF - Rosenborg 0-1

Djurgårdens IF - BK Häcken 2-1
Halmstads BK - Djurgårdens IF 3-1
SvC omgång 2
Rynninge - Djurgårdens IF 0-2
Djurgårdens IF - Örgryte IS 2-2

IF Elfsborg - Djurgårdens IF 1-2
SvC omgång 3
Väsby United - Djurgårdens IF 0-2
Djurgårdens IF - Gefle IF 3-1
Hammarby IF - Djurgårdens IF 2-1
Djurgårdens IF - Assyriska FF 3-1 
Kalmar FF - Djurgårdens IF

SvC omgång 4
Enskede IK - Djurgårdens IF
Djurgårdens IF - IFK Göteborg, RÅSUNDA

Malmö FF - Djurgårdens IF
DIF IF - Helsingborgs IF, RÅSUNDA 

Landskrona BolS - Djurgårdens IF

GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 
Djurgårdens IF - GIF Sundsvall 
SvC kvartsfinal
Djurgårdens IF - Landskrona BolS

Helsingborgs IF - Djurgårdens IF 
Djurgårdens IF - Hammarby IF, RÅSUNDA 

Uefakval 2:1
Gefle IF - Djurgårdens IF
Djurgårdens IF - Kalmar FF
Uefakval 2:2
Assyriska FF - Djurgårdens IF

Djurgårdens IF - Malmö FF
Uefacup omgång 1 1:1
IFK Göteborg - Djurgårdens IF

SvC semifinal
BK Häcken - Djurgårdens IF
Uefacup omgång 1 1:2

Djurgårdens IF - Halmstads BK
Örgryte IS - Djurgårdens IF 
Djurgårdens IF - IF Elfsborg 
SvC final
Djurgårdens IF - IF Elfsborg
SvC final

http://www.dif.se


POJKALLSVENSKAN

ALLSVENSKA UTVECKLINGSSERIEN

låTåtlä^ 2-1
Tisdag 10 maj Djurgårgårdens IF - Västerås SK FK 3—0
Torsdag 19 maj GIF Sundsvall - Djurgårdens IF 0-3

Tisdag 24 maj 19.00 Djurgårdens IF - AIK 4-0

Tisdag 7 juni 19.00 IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF, Grimsta IP 

Tisdag 12 juli 19.00 Djurgårdens IF - Hammarby IF, Hjorthagens IP

Torsdag 28 juli 19.00 Djurgårdens IF - Gefle IF, Hjorthagens IP

Måndag 8 aug 19.00 Västerås SK FK - Djurgårdens IF, Blåsbo IP

Måndag 5 aug 19.00 DIF IF - Brommapojkarna. Hjorthagens IP 

Måndag 22 aug 19.00 Gefle IF - Djurgårdens IF, Strömvallen Gävle 

Måndag 29 aug 19.00 AIK - Djurgårdens IF, Skytteholms IP

Måndag 5 sep 19.00 Djurgårdens IF - GIF Sundsvall, Hjorthagens IP 

Tisdag 20 sep 19.00 Hammarby IF - Djurgårdens IF, Söderstadion

Tisdag 4 okt 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF, Östertälje IP

Söndag 24 april Diurgårdens IF - IK Frej 4-0

Söndag 1 maj Håbo FF - Djurgårdens IF 4-0
Onsdag 4 maj Djurgårdens IF - AIK 2-1
Tisdag 24 maj 19.00 IK Sirius FK - Djurgårdens IF

Lördag 28 maj 14.00 Djurgårdens IF - Märsta IK

Söndag 5 juni 14.00 Enskede IK - Djurgårdens IF

Lördag 11 juni 14.00 Djurgårdens IF - Vasalund/Essinge IF

Söndag 19 juni 16.00 Upsala IF - Djurgårdens IF

Lördag 2 juli 13.30 Djurgårdens IF - Visby IF Gute

Söndag 31 juli 12,00 IK Frej - Djurgårdens IF

Söndag 7 aug 14.00 Djurgårdens IF - Håbo FF

Söndag 14 aug 14.00 AIK - Djurgårdens IF

Söndag 21 aug 14.00 Djurgårdens IF - IK Sirius FK

Söndag 28 aug 15.00 Visby IF Gute - Djurgårdens IF

Söndag 4 sep 13.00 Märsta IK - Djurgårdens IF

Söndag 11 sep 14.00 Djurgårdens IF - Enskede IK

Fredag 16 sep 20,00 Vasalund/Essing IF - Djurgårdens IF

Söndag 25 sep 14.00 Djurgårdens IF - Upsala IF

ALLSVENSKA UTVECKLINGSSERIEN (miniserie)

Tisdag 19 juli 19.00 Assyriska - Djurgårdens IF, Östertälje IP

Måndag 10 okt 19.00 IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF, Grimsta IP

Tisdag 25 okt 19.00 Djurgårdens IF - AIK, Hjorthagens IP

DAMALLSVENSKAN

JUNIORALLSVENSKAN

Lördag 23 april Djurgårdens IF - IK Brage 2-0
2-1

Torsdag 5 maj Djurgårdens IF - Hammarby 1-3

Onsdag 18 maj IF Brommapojkarna - Djurgårdens IF 2-3
Lördag 21 Maj Djurgårdens IF - Gefle IF
Lördag 28 maj 14,00 Degerfors IF - Djurgårdens IF

Onsdag 20 april Djurgården - Sunnanå SK

Lördag 23 april Linköpings FC - Djurgården 2-1

Lördag 7 maj Djurgården - Umeå IK 0-1

Torsdag 12 maj Mallbackens IF - Djurgården 0-2

Onsdag 18 maj Djurgården - Hammarby IF 1-1

Lördag 4 juni 14.00 Djurgårdens IF - AIK

Tisdag 14 juni 19,00 Eskilstuna City FK - Djurgårdens IF

Lördag 18 juni 13.00 IK Sirius FK - Djurgårdens IF

Lördag 14.00 Djurgårdens IF - IK Sirius FK

Tisdag 2 aug 19.00 Djurgårdens IF - Eskilstuna City FK

Lördag 13 aug 13.00 AIK - Djurgårdens IF

Lördag 20 aug 13.00 Djurgårdens IF - Degerfors IF

Lördag 27 aug 14.00 Gefle - Djurgårdens IF

Lördag 3 sep 14.00 Djurgårdens IF - IF Brommapojkarna

Lördag 10 sep 13,00 Hammarby - Djurgårdens IF 

Lördag 17 sep Djurgårdens IF - Assyriska

Lördag 24 sep 13.00 IK Broge - Djurgårdens IF

Lördag 2 juli 16.00 Djurgården - Själevads IK

Söndag 10 juli 16.00 Malmö FF -  Djurgården

Onsdag 13 juli 19.00 Djurgården - QBIK
Lördag 16 juli 16.00 KIF Örebro - Djurgården

Lördag 30 juli 16.00 Djurgården - AIK

Onsdag 3 aug 19.00 Kopparbergs/Göteborg - Djurgården
Lördag 6 aug 16.00 AIK - Djurgården

Lördag 3 aug 16.00 Djurgården - KIF Örebro
Tisdag 16 aug 19.00 QBIK - Djurgården

Onsdag 24 aug 19.00 Djurgården - Malmö FF

Onsdag 31 aug 18.00 Själevads - Djurgården

Söndag sep 16.00 Djurgården - Kopparbergs/Göteborg

Söndag 11 sep Hammarby IF - Djurgården
Onsdag 21 sep 19.00 Djurgården - Mallbackens IF

Lördag 8 okt 16.00 Umeå IK - Djurgården

Lördag 5 okt 16.00 Djurgården - Linköpings FC

Lördag 22 okt 15.00 Sunnanå SK - Djurgården
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DJURGÅRDAREN KRÖNIKA

DET TALAS MYCKET, ofta och länge om hur vi i Sverige står i förhållande till 
större sydeuropeiska klubbar. Att medelålders sportjournalister tror att det 
fortfarande är 1979, och att man bara behöver slå ett några öststatslag i 
dubbelmöten för att gå till Europafinal, har på sätt och vis lagt ett 
tryckande lock på debatten om svenskars prestationer i Europacuperna.

Allt sämre än MFF -79 och Blåvitt -82 är kasst och pinsamt, kan man läsa 
mellan raderna.

Det är förstås helt orimligt i dagens fotbollsvärld. Dels därför att konkur
rensen är oerhört mycket tuffare, med mängder av lag från de stora län
derna, och dels för att hela cupstrukturen ändrats på ett sätt som gynnar 
de starkare klubbarna.

Ändå är frågan om den svenska fotbollens kvalitet och utveckling alltid 
relevant och aktuell. Om inte för framtida Uefa-cuptriumfer så för under
hållningsvärdet på hemmaplan.

KLART ÄR ATT SVENSK FOTBOLL BEHÖVER UTVECKLAS Speciellt den indi
viduella tekniken - det är stundtals skrämmande att se hur trubbiga våra 
svenska heltidsproffs är i till synes grundläggande moment som mot
tagningar och pass. Här ligger den absolut största bristen i konkurrensen 
med omvärlden - det taktiska har vi, men vad är det värt att veta vart du 
ska slå en passning om du inte behärskar tekniken?

Träna mer teknik då, tänker man lätt. Men vad är "teknik"? Och hur trä
nar man det?

Visst kan man stå och öva in avancerade finter dagarna i ända, men 
frågan är hur verklighetsanpassat det är. I undertecknads ögon är "teknik" 
förhållandet till bollen; hur väl man behärskar att utföra fotbollens moment 
med den. Det går absolut att träna, men det kräver också vissa förutsät
tningar. Till exempel blir passningsträning på en gravt ojämn plan tämligen 
meningslös.

uppgift när det kommer till att 
utveckla spelarnas teknik. Inte 
heller är det speciellt märkligt att 
försvarsinriktade lag som Kalmar FF 
röner stora framgångar - de 
tekniska färdigheter som 
eventuellt finns förtvinar bort i 
Fredriksskans tovor.

Det är förstås helt oacceptabelt 
för ett land vars landslag tillhör de 
15 bästa i världen.

Därmed inte sagt att allt konstgräs 
är av godo. Örebros horribelt dåli
ga plastmatta är ett exempel som 
avskräckt. (Tänk ishockey på par
kett istället för is.) Ändå har 
Sundsvall, Elfsborg och Gävle tagit 
efter, dock med mattor av bety
dligt högre kvalitet.

Detta är viktigt. Ska konstgräset 
bli allmänt gällande krävs ytterli
gare förbättringar av kvaliteten. 
Utvecklingen har dock varit snabb 
och en artificiell matta snarlik den 
riktiga lär komma inom ett par år.

KRÖNIKÖR: VIKTOR BARTH-KRON

DJURGÅRDARE SEDAN
- Av födsel och ohejdad vana.

GÅTT PÅ MATCHER SEDAN
- 1992.

PLATS PÅ STADION
- E rad 1 eller speakerbåset.

VAD ÄR DJURGÅRDEN FÖR MIG
- Poängtapp på stopptid, orättvisa 
domare och konstant pessimism.

FAVORITTIFO
- "Storebror gratulerar lillebror till en 
hedrande femteplats", cupfinal 
-02.

FAVORITARENA
- Ny arena i närheten av Stadion klar 
senast 2008 - om man får hoppas.

ÅRETS ÖVERRASKNING
Eldin Kozica.

Införandet av konstgräs får självklart inte ändra spelets förutsättningar. 
Underlaget ska bete sig som en bra gräsplan, vilket är själva tanken 
bakom utvecklingen.

DÄRFÖR, KÄRA LÄSARE, ska vi nu ta och svära i den ärkekonservativa fot
bollskyrkan - genom att konstatera att en del av lösningen ligger i införan
det av konstgräs.

De naturliga förutsättningarna i Sverige räcker helt enkelt inte till. Det är 
fullständigt absurt att vi bara använder våra planer under perioden april
oktober - högt räknat 60 procent av året.

Då ska vi också komma ihåg att planerna i regel är undermåliga under 
april-maj och oktober. Vilket lämnar oss med 33 procent av året på 
acceptabelt underlag.

Det är då tämligen lätt att inse att våra svenska tränare har en hopplös 

SKA DET VARA MENING MED FÖRSÖKEN ATT UTVECKLA FOTBOLLEN - till exem
pel genom Royal League - krävs bättre förutsättningar än de naturliga. 
DIF - Vålerenga den 12 februari på Råsunda var bara en sorglig parodi.

Detta är inte möjligt 58 breddgrader norr om Ekvatorn. Inte på naturlig väg.
Samtidigt är min övertygelse att bättre underlag i kombination med en 

avsevärt längre säsong är den enda vägen att gå om svensk fotboll ska 
gå framåt. Därför är det bara att bita i det sura plastäpplet och välkom
na utvecklingen.

(Tidigare publicerad i matchprogrammet Blåranden 23 maj DIF-Assyriska)
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DJURGÅRDAREN KLASSISK MATCH

Luck Carlsten och Birger ”Farsan” Sandberg skrev i Expressen, Anders Bernmar i DN, Bengt Grive i Aftonbladet och Birger Stenman i MT om den historiska matchen på Dynamo Stadion i Moskva. Djurgårdaren återger lite av det som skrevs och får några kommentarer från matchhjälten i de båda matcherna, Arne Arvidsson som vaktade Djurgårdens mål. Arne Arvidsson är fortfarande aktiv djurgårdare och går på alla matcher och har säsongsbiljett på sektion A på Stadion tillsammans med bland annat djurgårdsprofilerna Birger Eklund, Inge Karlsson, Peder Persson och Jan Öhman. Av Tomas af Geijerstam

LÖRDAG 25 JULI 1953

HEMMALAG: SPARTAK MOSKVA 
BORTALAG: DJURGÅRDENS IF 
RESULTAT: 1-1 
1-0 BOBROV (69) 
1-1 EDLUND (82)

DJURGÅRDEN:

Arne Arvidsson - Carl-Erik 
Andersson - Ingvar Peterson - 
Stenman Ivegren - Sigvard Parling 
- Karl-Erik Jonsson (Berndt 
Andersson) - Hans Andersson - 
Sven Johansson - John Eriksson - 
Ola Edlund

DOMARE: ARCHIPOV, MOSKVA

PUBLIK: 89.121

Totalt såg 180 000 åskådare 
Djurgården i matcherna mot 
Dynamo Moskva och Spartak 
Moskva. Förhandstipsen var 
entydiga: Blåränderna skulle inte 
ha en chans någon av dem. Efter 
en olycklig inledning med ett 
tidigt självmål i matchen mot 
Dynamo kom Djurgården inte 
tillbaka. Pravdas referat av 
matchen löd bland annat ”Mötet 
mellan huvudstadens Dynamospelare 
och sportmännen från klubben 
Djurgården har framkallat stort 
intresse hos Moskvaborna” 
”Kampen skärptes. De svenska 
fotbollsspelarna demonstrerar en 
god teknik i sitt spel, de hejdar 
bollen snabbt, passar den med 
precision till varandra” och 
Pravda summerade: ”Den intres
santa matchen slutade med resul
tatet 4-2 till de sovjetiska fot
bollsspelarna”.
Ett resultat som ingen djurgår
dare var riktigt nöjd med.
- Jag var färsk och kom från divi
sion 5 till Allsvenskan, men det 
gick ganska bra. Det var en rolig 
turné och det var nytt för mig 

med så mycket publik, men jag 
spelade in mig i A-laget på den 
här turnén, säger Arne Arvidsson.

Så var det en ny match på lörda
gen, bara några dagar efter för
lusten mot Dynamo, mot nya 
motståndare i Spartak Moskva. 
Omklädningsrummen på Dynamo
stadion liknade förstklassiga 
hotellfoajéer. Mjuka soffor, ele
ganta fåtöljer och tjocka mattor 
och ett särskilt massagerum med 
våg och kvartslampa och dusch 
imponerade på svenskarna som 
var vana vid kalla stengolv. Innan 
matchen mot seriesegraren 
Spartak var Farsan orolig efter
som upp-värmningen visade prov 
på vilka bra skyttar de var i 
Spartak och en målvakt som var 
”vig som en panter”. Men det 
visade sig i matchen mot Spartak 
att Djurgårdsspelarna hade bät
tre kontroll på nervtrådarna och 
inte gjorde några tabbar som i 
matchen mot Dynamo. Spelarna 
offrade sig och försvaret gjorde 
en stark insats.
- Att komma in på arenan var 

storslaget. Vi fick blommor innan 
matchen och jag tror vi var en av 
de första idrottstrupperna som 
kom till Sovjet efter kriget. Vi 
välkomnades av en stor banderoll 
på arenan med texten ” Välkomna 
Svenska Idrottsmän!”, förklarar 
Arne Arvidsson.

Djurgården lyckades hålla 
undan den första anstormningen. 
Birger Stenman förklarade det så 
här:
”Hos oss var Arne Arvidsson strå
lande i målet och han rev ned 
applådåskor inför öppen ridå 
med sina räddningar den första 
kvarten”. Matchen höll ett myck
et högt tempo och vänsteryttern 
Ola Edlund svarade för de flesta 
farligheterna. Det var så högt 
tempo att domaren berättade för 
Farsan efter matchen att ”farten 
var så mördande att jag knappt 
orkade hänga med”.

Oavgjort i halvtid och det 
dukades upp med mineralvatten, 
öl, persikor, äpplen, vinbär, körs
bär och karameller i djurgårdens



omklädningsrum. Tränaren Astley fick hälla bort spelarna som villigt gick i den ”ryska fällan” och bullade 
in med frisk aptit.
- Omklädningsrummen var sensationellt fina och det var uppdukat även före matchen så tränaren fick se till 
att allt togs bort. Vi spelare var lite sugna på att smaka på det mesta, säger Arne Arvidsson.

I den andra halvleken spelade Djurgården riktigt bra och hemmapubliken applåderade gästerna från 
Stockholm vid flertalet tillfällen. Bobrov kunde ändå ge Spartak ledningen i den 69:e minuten då han rul
lade lädret förbi en utrusande Arne Arvidsson, men med åtta minuter kvar slog Edlund in kvittering sbollen 
med ett pressat vänsterskott i den bortre gaveln. Djurgården hade bud på fler mål under andra halvleken 
men två skott i virket var det närmaste man kom ett segermål.
- Det var snudd på att vi vann matchen och Spartak ledde den ryska ligan så det var starkt av oss att spela 
1-1, säger Arne Arvidsson.

Matchen mot Spartak slutade alltså till slut 1-1 mycket tack vara Arne Arvidsson och Farsan tyckte detta 
var Djurgårdens bästa match någonsin tillsammans med 2-3 förlusten mot Liverpool i New York 1948. 
Spartaks mål kom efter en miss av Ingvar ”Mysing” Pettersson som enligt domaren ändå svarade för den 
genomgående bästa insatsen på planen. Birger Stenman beskrev motståndarna: ”Spartak var som lag 
betraktat kusligt bra, och man är innerligt tacksam för att laget inte är med i allsvenska serien, så man slip
per lira returmatch. Jag har inte sett någon svensk målvakt göra sådana idiotparader sedan Svenne 
Bergquist stod på toppen”
- Jag minns att jag blev utropad på balkongen på Dynamostadion efter matchen och folket hyllade mig, det 
var en konstig känsla, säger matchhjälten.

Matchen sändes direkt i radio på 30-metersbandet och kunde höras ända hem till Sverige. På radion kunde 
man inte höra om det var Spartak eller Djurgården som gjorde mål, eftersom åskådarna var mycket sport
sliga. AIK-keepern, Bengt Kjell som också var med på hela resan summerade matchen ”Jag har aldrig känt 
så för Djurgården som i dag. Jag hade faktiskt tårar i ögonen efter matchen.”
- Bengt Kjell var med eftersom Ove Nilsson och Kronqvist inte kunde följa med. Jag kommer inte riktigt ihåg, 
men jag tror att de inte fick ledigt från jobbet. Vi var stolta allihop över att vi gjorde så bra matcher och vi 
var nog alla lite rörda, säger Arne Arvidsson.

Efter matchen hyllades Djurgården av tusentals människor som samlats runt spelarbussen och ett hundratal 
sprang till och med efter bussen flera hundra meter. På hotellet togs laget emot som kungar eftersom ingen 
trott att Blåränderna var så här bra. På kvällen bjöds det på Rysk bankett på hotell Metropol.
- Vi hade ingen ersättning på den tiden så våra turnéer till Sydafrika, Amerika och Asien var riktiga höjd
punkter. Efter 300 A-lagsmatcher i Djurgården fick vi en guldklocka och en sådan har jag, säger en stolt Arne 
Arvidsson.

Dessa matcher platsar verkligen som klassiska. Har du någon annan match som är klassisk för dig, hör 
gärna av dig till oss på Djurgårdarens redaktion!
TACK TILL MEDLEM 1065 SOM SKICKADE IN TIDNINGSURKLIPPEN OCH TIPSADE OSS OM DESSA KLASSISKA MATCHER.

ARNE "ARVID" ARVIDSSON
"Arvid" född 1929, är Djurgårdens i särklass 

mest framgångsrika målvakt genom tider
na. "Arvid" kom från Långshyttan i Dalarna 
och värvades till Djurgården av den legen
dariske DIF-ledaren Sigge Bergh. Säsongen 
1952/53 debuterade han i Allsvenskan (4 
matcher) och säsongen därpå blev han 
ordinarie målvakt. Sen vaktade han 
Djurgårdens mål i 12 år, med ett kort avbrott 
hösten 1957, då han tillhörde IFK Eskilstuna. 
"Arvid" var en komplett målvakt. Han var vig 
som en panter, oerhört reaktionssnabb, 
dukig på mållinjen, men han kunde också 
rensa inom straffområdet. Dessutom var 
han mycket greppsäker och släppte sällan 
till returer, "Arvid" spelade sammanlagt 241 
allsvenska matcher för Djurgården 1952-65. 
Dessutom spelade han div Il-fotboll med DIF 
1961. Han blev svensk mästare 1954/55, 
1959 och 1964. "Arvid" gjorde också 27 A- 
landskamper 1954-65 och blev "Stor grabb". 
Sin mest berömda Insats i Djurgårdströjan 
gjorde "Arvid" i seriefinalen mot IFK 
Göteborg på Råsunda i oktober 1959. I slut
sekunderna räddade han ett skott från 
Blåvitts “Bebben" Johansson och säkrade 
därmed Djurgårdens guld.
"Arvid" var också en duktig bandymålvakt i 
Djurgården, där han spelade allsvenskt 
1962-66. Han spelade också en pressland
skamp i bandy.
Efter karriären i Djurgården spelade han fot
boll i Sirius. Han spelade också ishockey i 
Vallentuna. Som 44-åring gjorde han ett 
inhopp i Djurgårdens fotbollsmål i 
Tipscupen.



STADION
Den 29 mars 1909 fick Torben Grut uppdraget att rita en arena som skulle uppföras till de olympiska spelen 1912. Då fanns det inte många större arenor som Grut kunde ha som förebild vid skapandet av den nya arenan. Istället valde han att lägga grunden i stadionanäggningarna från antika Grekland. Där var alltid hjältarnas entré i fokus och i de arenor som byggdes för de första moderna spelen var tävlingsplatsen omsluten av läktarplatserna. Så när Torben Grut valde att utforma stadion som en stor oval där alla sidor var omgivna av läktare var det inte på något sätt det självklara valet, numera är en modell som blivit standard. Placeringen av Stadion var inte heller självklar, ett av förslagen var på Östermalms IP
AV STEFAN ANDERSSON





ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Det finns nästan ingen idrott som inte har utövats på Stadion, 
dragkamps brottning, boxning, fäktning, tennis, bandy, ishock
ey, konståkning, lacrosse, amerikansk fotboll, längdskidåkning, 
orientering, utehandboll, speedway är några exempel på olika 
idrotter.
Idag förknippas Stadion mest med friidrott, genom DN-galan 
och numera utflyttade finnkampen, konserter, och förstås fot
boll. En av de mest hyllade händelser är Patrik Sjöbergs 
världsmästerskap i höjdhopp 1987, 242 cm. Ett av många 
världsrekord som tagits på Stadion. Stadion har faktiskt ett 
inofficiellt världsrekord i världsrekord. Den arenan som det har 
tagits flest världsrekord på. Under lång tid spelades bandyfi
nalerna på Stadion, 50 finaler har spelats här.

Stadion har under de senaste 15 åren blivit känd som en kon
sertarena men det var faktiskt så sent som 1987 som första 
konserten genomfördes här. Då gästade Eurythmics med 26 
000 besökare. Därefter har bl.a. artister som Bruce 
Springsteen, Michael Jackson, Kriss Kross, Rolling Stones, 
Luciano Pavarotti, Bryan Adams, Iron Maiden, Metallica, 
Sucidal Tendencies, Slayer, Entombed (med sångaren L-G 
Petrov iförd Sektion F-tröja) gästat stadionborgen

STORA HÄNDELSER PÅ STADION:
1912: ANDERS AHLGREN OCH IVAR BÖHUNG BROTTADES I ÖVER 9 TIM

MAR UTAN ATT MATCHEN BLEV AVGJORD.

1934: SLOG SVERIGE SOM FÖRSTA LAND TYSKLAND I FRIIDROTT. 1942:

SATTE GUNDER HÄGG FLERA VÄRLDSREKORD I LÖPNING.

1959: PUBLIKREKORD: 28 848 PERSONER, SM-FINALEN I BANDY
(SKUTSKÄR-VÄSTERÅS)

1972: RICKY BRUCH SATTE VÄRLDSREKORD I DISKUS - 68,40 METER.

1975: ANDERS GÄRDERUD SATTE VÄRLDSREKORD PÅ 3000 M HINDER,

TID:8.09,8

1987: PATRIK SJÖBERGS VÄRLDSREKORD I HÖJDHOPP MED 2,42 METER.

2003: DJURGÅRDENS 10 SM-GULD SPELADES HEM

GRÄSMATTAN
Under de senaste åren har gräsmattan fått mycket beröm, 
öppenheten med läktarna som inte skuggar planen gör att 
gräsmattan har kunnat bli en av de främsta fotbollsplanerna i 
landet. Det har dock inte alltid varit problemfritt. Under 
många år har problemen hopat sig med trasiga ledningar 
under mattan (frysanläggning för is), avsaknad av skydd till 
gräset under känsliga perioder, regn och kyla. Konserter som 
gjorde att publiken trampade ner gräset. Och nu senast, 2005, 
ett sabotage där någon eller några hällt ut mängder bensin på 
gräset och orsakat stora fläckar av dött gräs.

DJURGÅRDENS ALLSVENSKA MATCHER PÅ STADION:

gj.mål insäppta målskillnad poäng andel segrar publiksnitt publikrekord

20-talet 10 2 4 4 23 28 -5 10 20% 7494 12202 Örgryte 1928
30-talet 11 4 2 5 25 25 0 14 36% 8386 12486 Malmö FF 1936
40-talet 20 7 4 9 37 38 -1 25 35% 14757 21995 AIK 1946
50-talet 7 4 1 2 19 10 9 13 57% 13619 15886 IFK Göteborg 1956

60-talet 31 17 8 6 60 29 31 59 55% 7801 18407 Degerfors IF 1963
70-talet 81 46 16 19 156 80 76 154 57% 4855 12192 IFK Göteborg 1977
80-talet 42 15 5 22 57 66 -9 50 36% 4892 14424 Hammarby IF 1986
90-talet 48 23 12 13 76 59 19 81 48% 5497 15012 AIK 1992
2000-2004 31 20 4 7 61 37 22 64 65% 11647 14266 GIF Sundsvall 2002

Summa 281 138 56 87 514 372 142 470 49% 7248

DlV2/1/SUPERETTAN

1982-2000 115 78 27 10 261 92 169 261 68% 2762 13305 Malmö FF 2000

SVENSKA CUPEN

1980-2004 15 11 0 4 29 17 12 33 73% 2910 8980 AIK 2003

INTERNATIONELLA MATCHER PÅ STADION

Datum resultat publik tävling

19550920 DIF-Gwardia Warszaw 0-0 (0-0) 3574 E-cupen
19660824 DIF-Lokomotive Leip 1-3 1050 Mässcup
19671004 DIF-Gornik Zabrze 0-1 (0-1) 1364 E-cupen
19710929 DIF-OFK Belgrad 2-2 1698 UEFA

19741002 DIF-Start Kristians 5-0 (0-0) 319 UEFA

19741023 DIF-Dukla Prag 0-2 (0-0) 728 UEFA

19751001 DIF-Wrexham FC 1-1 (1-1) 1759 CC
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I första hand uppfördes inte Stadion för fotboll, som bekant, 
men under åren 1912 - 1936, innan Råsunda stod klar, spelade 
Sverige 69 landskamper här, med ett publiksnitt på 15 768. 
Landskampsrekordet är 20 297 från en match mot Danmark, 
1933. Danskarna vann med 3-2 trots att Sverige haft ledningen 
med 2-0.

AIK har också haft Stadion som hemmaplan. Under åren fram 
till Råsunda stod klart hade Gnaget blandade framgångar i 
Stadionborgen under åren. 1928 var man nära att åka ur 
Allsvenskan och hade svåra år framför sig, men vändningen 
kom och 1932 vann man Allsvenskan för första gången och sitt 
andra SM-guld. Den sista hösten 1936 lade man också grun
den till tredje guldet, fast det fick spelas hem på nya Råsunda.

DIF PÅ STADION

När Djurgården gjorde sin första säsong i Allsvenskan 1927/28 
och då spelade man de flesta matcher på Stadion innan hade 
man ju spelat på Tranebergs IP. Första säsongen gick inte så 
värst bra, trots Stadion. Man slutade nästsist i tolvlagsserien 
och bara två segrar blev det på Stadion. Den ena i premiären 
mot Stattena 31 juli 1927 (3-2) inför 5 971. En storseger hann 
det bli mot Landskrona BoIS, 7-0, och en storförlust mot ett 
annat skånelag, Helsingborgs IF som vann med 9-1. Två der
byn mot AIK spelades också på Stadion denna säsong, den 
första allsvenska derbyt mellan klubbarna slutade med 2-1 
seger för AIK inför 6 667 personer den 10 augusti 1927. Under 

våren ’28 spelades Djurgårdens hemmaderby (9 maj), det slutade 
oavgjort 3-3 med 7 913 på läktarna.

När Tranebergs IP lades i träda flyttade Djurgården tillbaka 
till Stadion lagom till andra säsongen i Allsvenskan, 1936/37. 
Denna är förövrigt den enda säsong tillsammans med 1986 då 
alla hemmamatcher i Allsvenskan spelats på Stadion. AIK var 
på väg att flytta till Råsunda och Stadion stod utan hyres
gäster. Samtidigt som Djurgården hade blivit utan spelplats då 
staden hade planer på att bygga bostäder på Tranebergs IP - 
vilket inte skedde förrän mer än 60 år senare. Därmed kunde 
Djurgården flytta till Stadion - men det blev bara en Allsvensk 
säsong även denna gång - 11:e plats igen. Det skulle dröja 
ända till 1945 innan vi blev ett Allsvenskt lag igen.

Den tredje Allsvenska säsongen, 1945/46 spelades till största 
delen med Stadion som hemmaarena, men nu var enstaka 
matcher förflyttade till Råsunda. Nu klarade vi oss kvar i två 
säsongen, men den tredje raka och femte allsvenska säsongen 
blev för svår - 1 l:e plats igen! Nu hade man åtminstone byggt 
upp lite rutin och kom tillbaka snabbt till högsta serien. Men nu 
spelades hemmamatcherna på Råsunda - endast en match 
under säsongerna 1949/50 - 54/55 spelades på Stadion; 
Jönköpings Södra slogs tillbaka med 5-0 inför 15 876 i oktober 
’53.

Säsongen efter första Allsvenska guldet var man tillfälligt åter 
på Stadion, hälften av hemmamatcherna spelades här.

FOTBOLL PÅ STADION



Men sedan spelåret 1960 har Stadion varit spelplats varje 
säsong för Djurgårdens IF, fram till 1989, eftersom Ryttar-VM 
skulle genomföras på Stadion och gräsmattan behövdes läggas 
om. Visserligen var Råsunda spelplatsen nästan lika ofta, 115 
gånger mot 153 matcher på Stadion under denna tidsperiod, 
men under denna period blev Stadion verkligen Djurgårdens 
arena.

Under Djurgårdens år på Stadion har det varit mycket upp och 
ner. Under 80-talet handlade de viktigaste matcherna ofta om 
kval. 1982 spelades första kvalmatchen, derby mot AIK, på 
Stadion, förlust med 2-1 efter att AIK dominerat matchen. 
1983 var det dags igen, nu var motståndaren Kalmar FF och 
nu dominerade Blåränderna och vi vann med 1-0, men det 
räckte ändå inte i returen (1-3). Nästa kval spelades mot GAIS 
1985. Nu hade vi börjat borta och hade 0-0 att spela på. 
Läktarna fylldes av Djurgårdare, över 14 000 - en mycket bra 
publiksiffra för tiden. Vid full tid var ställningen 0-0 varpå 
spänningen steg ytterligare. Efter 98 minuters spel gjorde 
Mikael Robertsson 1-0 till GAIS och Djurgår'n gick mot sin 
tredje kvalförlust på fyra år. 19-årige Ted Sheringham, som 
lånats in från engelska Millwall och som senare blev en av de 
största stjärnorna i Premier League, ville annorlunda och kvit
terade bara ett par minuter senare på nick efter ett välplacerat 
vänsterinlägg från Svante Mjörne. När domaren Ulf Eriksson 
blåste av efter förlängningen 2x15 minuter stod det 1-1 på 
resultattavlan varpå storpubliken och spelarna fick förbereda 
sig för straffsparkar.

Det var Djurgårdens dag och DIF-tränaren Björn Westerberg 
visade på fingertoppskänsla när han plockade ut Stefan Rehn, 
Ted Sheringham, Gary Williams och Stefan Rexin som 
straffskyttar. Mittbacken Uffe Lundberg var uttagen som femte 
skytt men behövde aldrig slå någon straff. GAIS drog det kor
taste strået i och med att DIF-målvakten Jocce Sjöström knep 
Lenna Krevis straff och stjärnspelaren Samir Bakaou slog sin i 
stolpens insida och ut.

1986 var Djurgården åter i Allsvenskan och hade satsat för 
fullt, men det blev retur till division 1-norra som serien hette nu 
(division II innan). Redan i första året som tränare tog Tommy 
Söderberg upp laget till Allsvenskan igen. Med spelare som 
Leif Nilsson, Peter Skoog och Krister Nordin vann man serien 
och fansen fick fira igen. Nästa säsong var det många som 
trodde att hissen skulle ta oss ner till ettan igen, men Steve 
Galloway frälste supportrarna och hela fotbollssverige. 
Djurgården var ett topplag som tillslut hamnade trea i tabellen 
och fick möta IFK Göteborg i semifinal. Den sista matchen på 
Stadion innan Ryttar-VM skulle förberedas fick vänta på sig. 
När publiken kom till Stadion var mattan isbelagd och det var 
osäkert om matchen kunde spelas. Men efter hårt arbete av 
många inblandade kunde matchen spelas, över en timme efter 
utsatt tid. 2-0 efter bägge målen av Steve Galloway la grunden 
för en final mot Malmö - men den hemmamatchen gick på 
Råsunda...

DERBYMATCHER OCH ARENOR

Spelår Stadion Råsunda Tranebergs IP Söderstadion Derbyarena

1927/28 9 2 Stadion
1936/37 11 Stadion
1945/46 7 4 Stadion
1946/47 8 3 Stadion
1947/48 5 6 Råsunda
1949/50 11 Råsunda
1950/51 11 Råsunda
1951/52 11
1952/53 11 Råsunda
1953/54 1 10 Råsunda
1954/55 11 Råsunda
1955/56 5 6 Råsunda
1956/57 11 Råsunda
1957/58 1 16 Råsunda
1959 11 Råsunda
1960 5 6 Råsunda
1962 4 7 Råsunda
1963 4 7 Råsunda
1964 4 7 Råsunda
1965 4 7 Råsunda
1966 3 8 Råsunda
1967 1 10 Råsunda
1968 2 9 Råsunda
1969 4 7 Råsunda
1970 3 8 Råsunda
1971 6 5 Råsunda
1972 3 7 1 Råsunda
1973 10 3 Råsunda
1974 9 4 Råsunda
1975 10 3 Råsunda
1976 10 3 Råsunda
1977 10 3 Råsunda
1978 10 3 Råsunda
1979 10 3 Råsunda
1980 11 2 Råsunda
1981 11 2 Råsunda
1986 11 Stadion
1988 8 1 2 Råsunda
1989 11 Råsunda
1990 11 Råsunda
1991 5 9
1992 9 Råsunda
1995 11 2 Råsunda
1996 12 1 Råsunda
1999 11 2 Råsunda
2001 11 2 Råsunda
2002 10 3 Råsunda
2003 10 3 Råsunda
2004 13 Råsunda
2005 4

Summa 283 294 2 3
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Arenans Namn: STOCKHOLMS STADION

Officiellt invigd: 1 JUNI 1912

Första matchen: SVERIGE - HOLLAND, 29 JUNI 1912 (OS)

Första målet: IVAR ”IFFA” SVENSSON

Viktiga år: OS 1912, RYTTAR-OS 1956, VM I ISHOCKEY 1949 OCH 1954

Kapacitet idag: 14 500

Adress: LIDINGÖVÄGEN, STOCKHOLM

Planstorlek: 105 X 68

Ägare: STOCKHOLMS STAD





Tomas af Geijerstam:
Du skrev på för Djurgården igen förra året?
Abgar Barsom:
- Efter nästan två år borta i Holland längtade jag faktiskt hem till det 
stabila och till den sociala trygghet jag hade när jag lämnade 
Sverige. Därför valde jag Djurgården igen. Jag och Bosse Lundquist 
hade haft kontakt under hela min tid i Holland och jag gjorde tidigt 
klart att när jag kom hem till Sverige var det Djurgården som gällde. 
Tomas af Geijerstam:
Det var inga andra klubbar som var aktuella?
Abgar Barsom:

- Aktuella och aktuella... det var tio - tolv klubbar som visade intresse 
runt om i Europa, mestadels i Norden. Men i slutändan var det inte 
mycket att tänka på, jag visste vad jag hade i Djurgården och i 
Stockholm. Även om mycket har förändrats sen jag var här sist. 
Tomas af Geijerstam:
Till det bättre eller till det sämre?
Abgar Barsom:
- Både och. I alla stora och framgångsrika företag och klubbar måste 
man förändra för att ligga i toppen. Vissa förändringar är positiva och 
andra är negativa.
Tomas af Geijerstam:
Vad står Djurgården för, för dig?
Abgar Barsom:
- En framgångsrik modell för fotbollen. Som talesättet "Steget före".
Tomas af Geijerstam:
Du känner att det är så?
Abgar Barsom:
- Jag tycker faktiskt att det är så. Även om vi är inne i en förändrings
fas där vi ändrat mycket. Nya spelare och tränare och organisatio
nen runt laget. Hur man än gör så tar förändringar tid innan de sätter 
sig. Det är inget man gör på en dag. Eller förändrar på en dag. 
Jonas Riedel:
Hur stor skillnad tycker du att det är idag? Största skillnaden? Vad är 
bra och dåligt?
Abgar Barsom:
- För mig är den stor, mellan när jag var här förut och när jag kom till
baka. Det positiva är att man fortsätter bygga vidare. Det negativa 
är att man inte behöll mycket av det som man redan byggt klart. 
Både i organisationen och bland spelarna.
Søren kommer in i rummet något försenad eftersom han behövde en 
lång massage efter träningen då derbyt fortfarande satt i kroppen. 
Tomas af Geijerstam:
Ni har varit långtidsskadade och börjar nu hitta tillbaka till formen. Det 
måste känna skönt?
Søren Larsen:
- Ja självklart, det är aldrig roligt att vara skadad.
Abgar Barsom:
- Självklart har det varit en tung tid. Vi hade ju båda skador som man 
inte riktigt kunde säga vad det var. Utan man går runt och kör rehab
träning utan att det blir bättre. Man gör inga framsteg eller får några 
motgångar utan smärtan finns där i alla fall. Man går runt i ett vaku
um och bara tränar. Det är jävligt jobbigt för man tappar motivatio
nen och glädjen i träningen. Det är enklare om man har en skada 
som man vet exakt hur länge man blir borta. Sedan tränar man upp 
sig så är man igång igen.
Tomas af Geijerstam:
Ni hade småskador som det var bara att vänta tills de gick bort?

Søren Larsen:
- Precis. Man har hellre ett benbrott så man vet att man är borta en 
viss tid och sedan är det bara att träna sig i form igen. Det är inte 
roligt när man ingenting vet.
Jonas Riedel:
Du hade varit i klubben ett halvår och visste inte mycket. Hur mådde 
du i höstas?
Søren Larsen:
- Det var inte roligt, det var en jobbig tid. Tjejen var hemma i Danmark 
och jag hade en liten lägenhet och jag träffade inte grabbarna i 
laget så ofta. Det var inte lätt och mycket tråkigt.
Tomas af Geijerstam:
Rehabträningen gör att man inte träffar sina lagkamrater?
Søren Larsen:
- Precis det är det som är det jobbiga, man kanske inte träffas på två 
veckor.
Abgar Barsom:
- Grabbarna åkte till Sydafrika och Portugal på träningsläger och jag 
var inte med. Så då körde man själv två pass om dagen och det 
funkar, så länge man vet att skadan försvinner och att man gör fram
steg. Träningen måste föra något positivt med sig. Jag körde på och 
körde på, utan att bli bättre eller sämre. Jag hade samma problem 
hela tiden. Jag får inga muskelskador utan bara skelett- och led
skador och de tar längst tid och är svårast att rehabilitera.
Jonas Riedel:
Hur är formen nu?
Abgar Barsom:
- Jag har en bit kvar jag har knappt tränat fotboll ännu så man måste 
vara realist. Jag har tränat kanske tio pass på max och om det skulle 
räcka för att få mig i toppform hade jag inte spelat i Djurgården. Man 
kan inte komma efter sju månader och sedan bara köra på. Jag är 
ändå positiv till det mesta eftersom jag kan spela fotboll igen. Det är 
ju superroligt. Samtidigt måste man ta det lugnt och få in sina fotboll
srörelser på planen eftersom det är skillnad på att springa runt i spåret 
i skogen och att spela fotboll.
Jonas Riedel:
Ändå blev du inkastad i matcher i A-laget?
Abgar Barsom:
- Olyckligtvis blev Felix skadad mot Gefle, vi har inte så många mit
tfältare och jag kände mig ändå i hyfsad form för att kunna spela så 
att jag kunde ställa upp.
Jonas Riedel:
Du är inte rädd att slita upp skadan?
Abgar Barsom:
- Jo, det är jag faktiskt. Därför spelade jag bara 60 minuter i derbyt 
och meningen var att jag också bara skulle få 20 minuter mot Gefle 
och skynda långsamt. Men situationen har blivit lite konstig så jag har 
kört på.
Jonas Riedel:
Søren du har fått mer tid på dig innan du började spela?
Søren Larsen:
- Ja, jag började ändå lite snabbare än vad det var tänkt mot 
Esbjerg. Jag hade velat ha några veckor till för att komma i bättre 
form, men det var ok och det funkade bra. Jag tvekade inte.
Abgar Barsom:
- När man känner sig hyfsad vill man träna fotboll, inte hålla på med 
rehab, för det är fotboll man älskar och inte rehabträning. Samtidigt 
är det maximala och optimala för mig är att träna stenhårt i två tre 
veckor som en slags försäsong för att få kroppen att hänga med att 
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spela fotboll. Det säger sig självt att man inte kan göra alla rörelser på 
fotbollsplanen när man spelar match direkt.
Søren Larsen:
- Det är ju farligt också att köra match direkt. Om man börjar för 
snabbt hänger kroppen inte med och det måste man vara upp
märksam på och lyssna på kroppen. Har man känningar så måste 
man vara ärlig och säga ifrån att man måste ta det lugnt. Annars blir 
det skador igen. Abbe har börjat snabbt så han måste ta det lugnt 
och lyssna på kroppen. Det kan ge bakslag.
Abgar Barsom:
- Det har Sören rätt i jag kör ju max oavsett och smäller det så smäller det. 
Tomas af Geijerstam:
Det är ju fotboll man vill spela?
Abgar Barsom:
- Visst är det så. Ibland känner man inte efter heller och det är ett 
problem. Det gör mig bra, men samtidigt kan det stjälpa mig. Att vara 
topptränad och köra på stenhårt så är det lätt hänt att man blir 
skadad.
Jonas Riedel:
Hur är träningen?
Abgar Barsom:
- Träningen förra gången jag var här var optimal och fantastisk och 
passade mig. Vi tränar inte för lite nu, men jag vet att kvalitén kan bli 
bättre. Försäsongen kändes inte som om den var till för att vi ska vara 
bäst nu och jag vet inte om Royal League matcherna gjort att det 
blev så. Det känns samtidigt som om spelarna i svensk fotboll bestäm
mer för mycket. Tränarna måste vara de som bestämmer. Det är för 
mycket demokrati: jag vill att tränarna bestämmer, för att höja oss 
spelare.
Jonas Riedel:
Är det inte så i Holland?
Abgar Barsom:
- Så är det inte om inte Geert är inblandad (Skratt).
Jonas Riedel:
Danmark då?
Søren Larsen:
- Tränarna bestämmer i Danmark. Men det är bra att hitta en mix där 
alla får komma till tals, men att tränarna bestämmer i slutändan. 
Abgar Barsom:
- Det gäller att ha en kombination, men tränarna ska kunna säga att 
så här är det bara, och det ska räcka. Vissa riktlinjer måste finnas. 
Tomas af Geijerstam:
Hur ser träningarna ut med fyra tränare?
Søren Larsen:
- Med så många tränare så borde vi köra lite mer individuell träning. 
Alla behöver inte träna på samma saker. Anfallarna måste inte träna 
på detsamma som backlinjen. Ska jag bli bättre på att göra mål 
måste jag få träna på annorlunda saker. Om alla spelare blir fem pro
cent bättre på sin position så blir det bra för laget.
Abgar Barsom:
- Du kan bygga olika. Antingen bygger du ett lag som ska funka ide
aliskt eller så bygger du individer.
Søren Larsen:
- Laget är det viktigaste. Har du tre tränare så är det en möjlighet som 
vi kan utnyttja.
Abgar Barsom:
- Absolut, vi har otroliga möjligheter med tre tränare. Det är inte 
många som har det så.
Jonas Riedel:
Kommer vi att få se ett starkare Djurgården längre fram?

Abgar Barsom:
- Vi kommer bara att bli bättre och vi vet alla att det tar tid att bygga 
ett lag. Vi har utländska spelare som en stomme i laget. Vi har Magro 
och Ba som kommer från gröna planer till konstgräs och snö. 
Fotbollskultur krockar blir det, men som sagt, vi kommer att bli bättre. 
Tomas af Geijerstam:
Det är många olika språk i omklädningsrummet?
Søren Larsen:
- I början var det lite grupperingar, men nu är det inget problem.
Abgar Barsom:
- Alla kan ju engelska. Grundspråket ska alltid vara svenska. Går man 
ifrån svenskan så går man ifrån stabiliteten i gruppen. Alla ska kunna 
förstå svenska.
Tomas af Geijerstam:
Följer ni och ser mycket europeisk fotboll?
Abgar Barsom:
- Det mesta faktiskt. Det är ju fotboll på TV varje dag.
Tomas af Geijerstam:
Favoritlag?
Abgar Barsom:
- Jag har bara ett lag och det är Napoli även om de spelar i serie C nu. 
Søren Larsen:
- Oj (skratt). Dieeego. Jag har inget lag så där, men jag gillar 
Barcelonas sätt att spela fotboll. Vilket passningspel och jag säger 
bara Etó, vilken spelare! Spansk fotboll är bäst.
Abgar Barsom:
- Spansk fotboll är skön. Det är mycket glädje och offensiv fotboll.
Tomas af Geijerstam:
Proffsdrömmar?
Abgar Barsom:
- För mig är det viktigaste - som jag sa till Bosse Lundquist när jag kom 
hem - att spela fotboll och jag kan stanna i Djurgården karriären ut. 
Samtidigt går allt hand i hand, både det sociala och fotbollen. Jag 
är 27 år och jag har mina bästa år nu. Man ska aldrig säga aldrig och 
det dyker upp något så får man titta på det, men jag trivs i Stockholm 
och jag trivs i Djurgården.
Jonas Riedel:
Proffs är ni ju redan men Sören du är ju utlandsproffs också. Sverige är 
väl inte ditt slutmål?
Søren Larsen:
- Det vet man inte. Nu spelar jag här och jag spekulerar inte om 



framtiden. Gör jag bra ifrån mig här och om andra klubbar är 
intresserade får vi ta det sen. Nu är det Djurgården som gäller.
Jonas Riedel:
U21-landskamper?
Søren Larsen:
- Jag tror jag har gjort 30 stycken ungefär.
Jonas Riedel:
A-Landslaget då?
Abgar Barsom:
- Han har ju precis blivit uttagen, igår.
Jonas Riedel:
Kul! Har det varit ditt mål?
Søren Larsen:
- Jag hade som mål att vara i A-landslaget innan jag fyllde 26, så blir 
jag uttagen nu när jag är 23, vilket är kul. VI får se om jag får spela. 
Tomas af Geijerstam:
Vilka konkurrerar du med?
Sören Larsen:
- Bland annat Morten Skoubo från Bröndby, Martin Jörgensen från 
Fiorentina, Kenneth Perez från Alkmaar och Jon Dahl Tomasson från 
Milan. Tomasson är lite bättre om han spelar lite bakom 9:an.
Tomas af Geijerstam:
Spelar Danmark 4-3-3?
Søren Larsen:
- Ja det gör vi med mycket snabbt passningsspel. Jag gillar spelet 
och det är bra för mig, men vi får se hur det går.
Jonas Riedel:
Barsom och landslaget?
Abgar Barsom:
- Nej jag är i Djurgården nu och det är det som är viktigt för mig - och 
att vara skadefri. Man måste sätta upp målen efter fysiken och jag är 
inte fulltränad ännu. Är man skadad har man bara en önskan att bli 
frisk. Är man frisk har man tusen önskningar om alla möjliga saker.

Tomas af Geijerstam:
Säsongen så här långt?
Abgar Barsom:
- Hade du frågat mig före gårdagen och derbyförlusten mot 
Hammarby hade jag tyckt den var ok, men nu är den inte det. Vi kan 
bättre och vi bygger fortfarande.

Søren Larsen:
- När man bygger ett nytt lag så händer sådana här förluster ibland. 
Det är lite ostabilt och man blir så förbannad efter förlusten. VI kunde 
bara spelat ut matchen och fått tre poäng, men så säger det pang, 
pang så förlorar man med 2-1. Det blir så tomt efter en sådan förlust, 
men vi måste alla ha tålamod. VI har många unga spelare också. 
Tomas af Geijerstam:
Det har varit problem med att vara bra i 90 minuter?
Abgar Barsom:
- Vi kanske är för dåligt tränade och det räcker om två är det så fall
er laget. Vi är några som fallit ur ramen lite.
Jonas Riedel:
Känner ni att vi har någon framtid?
Abgar Barsom:
- VI har kvaliteter och det finns mycket kvar att bevisa.
Sören Larsen:
- Vi har många annorlunda spelare och vi har ett jätte spännande 
lag, men det kanske tar något år innan vi är mer stabila. Jag tycker 
att vi ska komma topp fyra och allt kan hända.
Abgar Barsom:
- Man måste ha tur också. Man ska klara sig från skador, ha lite stolpe 
in och slippa gula kort och avstängningar för att vinna en serie. Får vi 
ha ungefär samma startelva i alla matcher så kan jag lova att vi är 
med och krigar om SM-guldet. När Djurgården tog guld 2002 och 
2003 hade man knappt någon skada eller några avstängningar och 
hade stolpe in och det är vad som avgör om det blir guld eller inte. 
Tomas af Geijerstam:
Årets höjdpunkt i augusti är Uefacupen med kval och sedan en 

omgång för att nå gruppspelet.
Søren Larsen:
- Oj det blir tufft. Vi måste ha tur i lottningen. Det är en lång väg till 
gruppspelet.
Abgar Barsom:
- Vi har potential i laget så vi skulle inte bli avskräckta om vi fick möta 
Utrecht idag. Jag vet att vi kan slå dem. För varje match som går blir 
vi bättre. Med bra resultat i Allsvenskan och cupen fram till augusti så 
bygger vi upp självförtroendet.
Søren Larsen:
- Har vi flyt kan vi nå gruppspelet.
Abgar Barsom:
- VI får inte hänga med huvudet om vi släpper in ett mål som mot 
Hammarby igår. Det stod ju 1-1 och vi slutade jobba. Man måste 
driva sig själv då lyfter sig laget.
Tomas af Geijerstam:
Spel på Stadion igen?
Abgar Barsom:
- För mig var det en otrolig kick att komma tillbaka. Inför 
Geflematchen var jag riktigt nervös och det var riktigt roligt att 
komma tillbaka och sitta på bänken. Djurgården och Stadion hör 
ihop helt enkelt och att vara tillbaka är en otrolig känsla för alla sup
portrar och alla i föreningen. Många spelare har inte spelat på 
Stadion tidigare. Jag har ändå varit med tre år på Stadion så för mig 
var det speciellt att komma tillbaka. När lagen kommer till Stadion 
och ska möta oss har de respekt för publikstödet och det känns redan 
nu att vi har ett bra stöd och det lyfter oss.
Jonas Riedel:
Du som kommer utifrån kan du märka något speciellt?
Søren Larsen:
- När jag kom hit så gick matcherna på Råsunda och även om det 
var Råsunda hade vi bra stöd från våra supportrar. Men när man 



kommer in på Stadion så känns publiken med detsamma. Det är jät
tekul att spela på Stadion. Det är fantastisk stämning och det är 
speciellt.
Jonas Riedel:
Men du kan känna att det är hemma?
Søren Larsen:
- Ja absolut, första matchen när vi sprang in på Stadion mot Häcken 
och matchen skulle börja så kände man bara att detta var hemma. 
Även om jag inte spelat på Stadion tidigare så förstod jag vad 
Stadion betyder.
Jonas Riedel:
Det sprider sig från läktaren ner på planen?
Abgar Barsom:
- I de tyngsta stunderna så kan publiken lyfta oss. Vi får de där extra 
krafterna. Fotboll är en mental sak. Alla är vältränade i Allsvenskan, 
men sedan kan inte alla koppla på den mentala biten också. Har 
man ett sånt publikstöd som vi har på Stadion så lyfter laget. Det är 
inget snack om saken.
Jonas Riedel:
2-1 mot Häcken?
Abgar Barsom:
- Precis, vi pressar och pressar och motståndarna blir knäsvaga och 
orkar inte stå emot trycket från laget och från läktaren.
Tomas af Geijerstam:
Märker man att Stadion är smalare och längre än andra planer?
Søren Larsen:
- Det visste jag inte. Man märker ingen skillnad.
Abgar Barsom:
- Tvärtom, med löparbanorna får man en känsla av att planen är 
större.
Tomas af Geijerstam:
Svenska Cupen?
Abgar Barsom:
- Är mycket viktig för oss eftersom vi vet att det är den snabbaste 
vägen till Europa. Vinner ett allsvenskt lag sex matcher så vinner det 
hela cupen och en plats i Europa. Det är otroligt viktigt för oss. 
Tomas af Geijerstam:
Ingen plats för plattmatcher.
Søren Larsen:
- Vi har inga problem med lag från lägre divisioner. Vi har inte sämre 
inställning mot dem.
Abgar Barsom:
- Vi vill bli så bra att vi kan kontrollera matcher mot lag i till exempel 
Superettan och vinna med 2-0 och kontrollera matchen fullständigt 
utan att behöva köra slut på oss för att vara fit for fight några dagar 
senare i Allsvenskan. Juventus var specialister på detta för något år 
sedan. De spelade Champions League, gjorde 1-0 och drog sedan 
ner på tempot och spelade runt bollen inom laget och slösade inte 
på krafterna eftersom de hade match några dagar senare. Då är 
man ett stort lag.
Tomas af Geijerstam:
Rutin och skicklighet?
Søren Larsen:
- Ja, det är vad som behövs.

Abgar Barsom:
- Ligger man under mot Utrecht med 2-0 på bortaplan behöver man 
inte köra slut på sig för att kvittera. Då är det bättre att spara på 
krafterna och hålla ihop laget. Man måste vara realist och inte dum. 
Det är inte fy skam att förlora med 2-0, men att förlora med 4-0 är inte 
ok. Man får inte vara naiv.
Tomas af Geijerstam:
Skillnad Sverige Danmark.
Søren Larsen:
- Det är inte mycket. Mittbackarna är tuffare i Sverige. I Danmark kan 
man ibland möta en mittback som är en och sjuttiofem som är riktigt 
bra i fötterna och ser löpningarna, men inte är så bra som mittback. 
I Sverige är de stora och tuffa. Annars är det inte så stor skillnad. 
Abgar Barsom:
- Är det inte lite mer teknisk fotboll i Danmark?
Søren Larsen:
- I Danmark kanske man vill ha en mer spelande back som kan bygga 
upp spelet. Men här ska han bara köra på. Jag vet inte om det är 
bättre i Danmark. Om man tittar på Royal League så klarade sig de 
danska lagen dåligt.
Tomas af Geijerstam:
Målvakterna då?
Søren Larsen:
- Det är väl detsamma. Jag ska bara överlista dem.
Tomas af Geijerstam:
Vem pratar mest?
Abgar Barsom:
- Ibou är pratglad.
Jonas Riedel:
Det fanns en stark ledare i Markus Karlsson som varit i klubben länge. 
Är det något man saknar idag?
Abgar Barsom:
- Jag personligen saknar den naturlige ledaren som funnits i Magnus 
Pehrsson och Markus Karlsson som hade varit med i Djurgården länge 
och visste allt om klubben och står för Djurgården. De var otroliga 
ledare på och utanför planen. De hade varit med i motgång och 
medgång och vi har inte de naturliga ledarna nu eftersom ingen varit 
med så länge. Man kan inte vara en ledare utan att veta vad det är 
man styr. Du kan inte köra en bil perfekt innan du lärt känna den 
under tre fyra år.
Søren Larsen:
- Rasck är den enda som varit med länge.
Abgar Barsom:
- Johannesson är lagkapten och det är inget fel på det. Vi ska ju inte 
jämföra med tidigare år.
Jonas Riedel:
- Det tragiska som hände under vintern när Siv Lundkvist gick bort. Hur 
påverkade det dig?
Søren Larsen:
- Det var jobbigt. Jag och Siv pratade mycket under den tid jag var 
skadad. Hon var mån om att jag skulle känna att jag var en del av 
laget. Vi saknar henne allihop.

SAMMANSTÄLLT AV TOMAS AF GEIJERSTAM





SLUTET PÅ 1940 OCH BÖRJAN PÅ 50-TALET SÅ 
SKREVS DET MYCKET OM ITALIENS BÄSTE FOT
BOLLSPELARE. Namnet var Hasse Jeppson som senare fick 
smeknamnet ”Guldfot”. Den 10 maj i år fyllde 
Kungsbackasonen Hasse Jeppson 80 år och han firade hemma 
i Sverige med släkt och idrottsvänner i sin bostad i Onsala, i 
Kungsbacka kommun.

Det finns många härliga fotbollsminnen säger Hasse som blev 
rankad som Italiens bäste fotbollspelare 1952. Då spelade han 
i Atalanta och han avslutade senare sin fotbollskarriär i 
Napoli. Samtidigt med fotbollen så var Hasse en av våra bästa 
tennisspelare.
- Tennis och fotboll gick väl stundtals bra att kombinera, säger 
Hasse. Bägge sporterna låg ju mig mycket varmt om hjärtat. 

mer än 30 dagar i sträck. Han berättar vidare att han besökte New 
York, Chicago, St. Louis, och sen till Toronto och där spelade vi en 
match som jag aldrig glömmer. Vi vann med 7-0 och själv hade jag 
nöjet att göra sex av målen. Det sjunde kom på en straff.

ALLSVENSK SKYTTEKUNG

Hasse Jeppson försökte hela tiden att spela tennis så mycket det 
nu gick.
— När jag lämnade Kungsbacka IF så gick jag också över från ten
nisklubben i Kungsbacka till GLTK i Göteborg, och sedan blev det 
Kungliga tennisklubben då han skrev på för Djurgården.
- Det var en mycket angenäm period i Stockholm åren 1949-51, 
säger Hasse som blev allsvensk skyttekung med Djurgården på 
17 mål 1951.

TILL CHARLTON
BÖRJADE I KUNGSBACKA IF

Hasse Jeppson har mycket att berätta om sin fantastiska kar
riär. Han var tidigt en stor Kungsbacka IF-fantast.

Efter Djurgården blev det sedan England 1951. Där spelade 
han med Charlton Athletics i div I. Det blev 12 matcher och 
lika många fullträffar.

-När jag var 10 år fick jag mina 
första fotbollsskor av mina föräl
drar och av mina mostrar fick jag 
ben, knäskydd och vita byxor och 
en ljusblå tröja, minns Hasse. 
Sen sprang jag på vår kuller
stensgård hemma med en fot
boll. Jag var jättestolt för jag 
var ju den förste som hade en 
hel utrustning av KIF på 
skolan. Hasse spelade sedan 
med stor framgång i KIF A- 
lag och 1945 lämnade han så 
Kungsbacka för spel i 
Örgryte.
- Min första resa utomlands var 
förövrigt med ÖIS då man deltog 
i en turnering i Oslo.

DJURGÅRDEN NÄSTA

1948 lämnade så Hasse 
Örgryte för spel i Stockholm

ITALIENS BÄSTE FOTBOLLSPELARE

- Jag kommer speciellt ihåg när 
vi mötte Sheffield Wednesday. 
Som låg sist och vi (Charlton) 
låg näst sist. Det var ju en viktig 
match. Minns den speciellt då jag 
gjorde segermålet 2-1 i den sista 
matchminuten. Sedan blev det 
uppgång för Charlton och när 
jag lämnade klubben var laget 
klart för fortsatt div I-spel.

TRE MÅL MOT ARSENAL

- Det finns många fina minnen. 
Ett av de roligaste var när vi 
mötte Arsenal på Higbury. Mitt 
Carlton vann med 4-1 och jag 
blev tremålskytt. Efter matchen 
fick jag den vita bollen av 
Arsenals direktör. Den bollen 
finns fortfarande här hemma i 
Gottskär, men autograferna har 
bleknat lite.

med Djurgården.
- Jag gjorde min militärtjänst och gick sedan på kadettskolan på
Karlberg i Stockholm och i samband med detta blev det övergång till 
Djurgården. Detta år blev jag också uttagen i Pressens lag mot 
Svenska landslaget. Det gick ganska så bra och vi spelade oavgjort 
1-1 och jag spelade högerytter för första och sista gången, minns 
Hasse. Då spelade Bror Mellberg på centerplatsen Något år 
senare blev det landslag sspel i samma lag som bland annat 
Lennart ”Nacka” Skoglund, Calle Palmér, Stellan Nilsson, 
Sune Andersson, Erik Nilsson och Kjell Rosén.

1951 blev Hasse proffs i Atalanta i Italien och där det blev 27 
matcher och facit blev 22 mål. 1952 (juni) utsågs Hasse till den 
bäste i Italien. Gunnar Nordahl gjorde 27 mål liksom dansken 
John Hansén men dom hade då spelat 36 matcher mot mina 
27, säger Hasse. Jag fick de året fotbollens Oscar som bäste 
spelare. Efter ett år i Atalanta blev det sedan Napoli i Italien 
juli 1952. När Hasse fyllde 31 år blev det klubbyte, lämnade 
Neapel för Torino där han också avslutade sin fantastiska fot
bollskarriär.

TILL USA

Hasse åkte sedan med Djurgården till USA.
- I och med att jag låg i militärtjänst fick man inte lämna Sverige

Bengt Karlsson, Norra Halland
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namn: HASSE »GULDFOT» JEPPSON

AKTUELL: FYLLDE 80 ÅR DEN 10 MAJ

HJÄLTE: 163 MÅL PÅ 100 MATCHER FÖR DJURGÅRDEN

BOR: UTANFÖR ROM OCH UNDER SOMMAREN I GOTTSKÄR (Kungsbacka kommun)

FOTBOLLSKLUBBAR I SVERIGE: KUNGSBACKA IF, ÖRGRYTE, DJURGÅRDEN, DÄR HAN BLEV ALLSVENSK SKYTTEKUNG 

FOTBOLLSKLUBBAR UTOMLANDS: ENGLAND - CHARLTON. ITALIEN - ATALANTA, NAPOLI, TORINO.

SVENSKA LANDSLAGET: 12 A-LANDSKAMPER (12 MÅL).

TENNISKLUBBAR: KUNGSBACKA TK, GLTK, GÖTEBORG OCH KUNGLIGA I STOCKHOLM. GOTTSKÄR TK, 1950-51. 

TENNISMERITER: SVENSK SKOLMÄSTARE. REGIONSMÄSTARE I HALLAND OCH RANKAD SOM BÄST SJUA I SVERIGE 

KURIOSA: FÖRSTA FOTBOLLSPROFFSET FRÅN SVERIGE TILL ENGLAND (CHARLTON)

GULDFOT 
FYLLER 
80 AR
Italiens bäste fotbollspelare 1952



FRIIDROTTARNA HAR DET LÄTT. När dom diskuterar 
och jämför prestationer är det bara att hänvisa till tidtagarur 
och måttband. 7.85 i längd är bevisligen bättre än 7.73. Och 
10,25 på 100 meter spöar klart 11,00. Skidåkare - både utför och 
i terräng - har också kronometern till sin hjälp. Liksom skrinnama. 
Men hur är det i fotboll? Vem har skjutit det hårdaste skottet? 
Och vem har gjort det snyggaste målet? Här finns det inga 
objektiva svar. Det egna tyckandet avgör.
PÅ SVENSK MARK HAR DEFINITIVT ETT MÅL BLIVIT
EN KLASSIKER - GÖSTA "KNIVSTA" SANDBERGS
KANONSKOTT MOT SKOTTLAND. För det som skedde på 
Råsunda Stadion fredagen den 30 maj 1952 är svensk fotboll
shistoria. Ett hårdare skott har aldrig avlossats på en svensk fot
bollsplan. Ett konstaterande som aldrig blivit motsagt. Så här 
gick det till:
Sverige spelade sin första landskamp någonsin mot Skottland 
med idel proffs i laget. Sverige hade på den här tiden ett rent 
amatörlandslag. Utlandsproffsen fick inte vara med. 32 122 
åskådare var på plats när den holländske domaren Karel van 
der Meer blåste till spel. Efter dryga minuten drog den svenske 
högeryttern Sylve Bengtsson, då i Hälsingborg - just det, med ä 
- upp ett anfall på högerkanten. Han slog en passning snett-inåt-
bakåt och där mötte vänsteryttern "Knivsta" Sandberg, 
Djurgården, som här som 19-åring (!) gjorde sin sjätte A-landskamp. 
"Knivsta" minns passningen från Sylve än i dag:
"Jag befann mig ungefär 10-15 meter utanför straffområdet och mötte 
bollen direkt med högern. Jag kände i hela kroppen att jag fick ett 
perfekt tillslag".
Och så var det verkligen.

"MÅLVAKTEN FICK MITTBENA"
Bollen for som en kanonkula över den skotske målvakten Jimmy 
Cowans uppsträckta händer och upp i nättaket. 1-0 till Sverige. 
Tid 72 sekunder. Cowan, som spelade för Morton, gjorde här sin 
25:e och sista landskamp.
I Dagens Nyheter på lördagen hade karikatyrtecknaren Rit-Ola 
(Jan-Erik Garland) som vanligt skissat sin version av matchen. 
"Skottet var så hårt att den skotske målvakten fick mittbena", 
skrev Rit-Ola och illustrerade med en rolig teckning.
Expressens sportkrönikör Lars "Luck" Carlsten raljerade: 
"Knivsta måste komma in på underofficersskolan, så hårt som 
han skjuter!"

Till saken hörde att "Knivsta" precis hade ryckt in i lumpen och 
startade militärlivet med att få permis för landskampen.
"Det värmde skönt i högerskon", erkände "Knivsta" i tidningarna 
efter matchen.
SÅ HÄR SÅG DET SVENSKA LAGET MOT SKOTTLAND 1952 UT:

Kalle Svensson - Lennart Samuelsson, Erik Nilsson - Holger Hansson, Bengt 
"Julie" Gustavsson, Gösta Lindh - Sylve Bengtsson, Gösta Löfgren, Lars
Eriksson, Yngve Brodd, Gösta "Knivsta" Sandberg.
Med 53 års distans till det klassiska målet berättar "Knivsta".
"Skottet mot Skottland var nog det hårdaste jag sköt i min karriär. 
Många tror att jag bara kunde skjuta med vänstern, men jag sköt lika 
bra med högern. Skottförmågan tränade jag upp hemma i Knivsta. 
Direkt efter plugget sprang jag alltid hem och spelade boll. Vi spelade 
tvåmål, men jag stod också ofta och sköt mot en vägg". Redan som 
10-åring kom "Knivsta" med i Knivsta IK:s juniorlag. Som 14-
åring kom han med i A-laget.
"Vi var inte så många i byn, så därför kom jag tidigt med i A-laget. 
Jag var kraftigt byggd, så ledarna vågade satsa på mej."
Genom att spela med äldre spelare fick "Knivsta" den hårdhet 
som senare kännetecknade honom genom hela karriären.

"ATOM-EGON" KONKURRENT
Många menar att "Knivstas" 1-0-mål mot Skottland 1952 är det 
hårdaste skott som någonsin skjutits på fotbollens nationalare
na. Sånt går naturligtvis inte att mäta. "Men det är i alla fall det 
hårdaste skott som jag skjutit på Råsunda, och jag spelade många 
matcher där", menar "Knivsta".
En som kan konkurrera med "Knivsta" är Egon Johnsson, GAIS. 
Han debuterade i landslaget mot England på Råsunda den 13 
maj 1949. Sverige vann sensationellt med 3-1 och Egon sköt 
Sveriges tredje mål direkt på volley på en passning från Gunnar 
Gren. Skottet var så hårt att Egon därefter begåvades med 
smeknamnet "Atom-Egon."
Den 6 september 1959 konkurrerade "Knivsta" med sig själv från 
Skottlandsmatchen 1952. Djurgården mötte nu Norrköping i en 
allsvensk s k seriefinal. "Peking" ledde länge matchen med 1-0 
efter mål av Henry "Putte" Källgren. Men 20 minuter före full tid 
fick "Knivsta" kanonträff med högern från långt håll. Bengt 
"Zamora" Nyholm i Norrköpingsmålet var chanslös. Kvitterat 1-
1. Tio minuter senare gjorde "Knivsta" om bravaden. Mål igen 
och 2-1 till Djurgården, som också blev slutresultatet. 
Djurgården vann senare allsvenskan det här året.
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En av rubrikerna i Expressen dan därpå var den här: ”Gamla 
knallpåkar avgjorde allsvenska finalen”.
ANDRA KANONIÄRER I RÅSUNDAS HISTORIA ÄR BL A:

Karl "Timpa" Simonsson, Jönköping Södra, Bertil Bäckvall, AIK, Yngve Brodd, 
Toulouse/IFK Göteborg, Henry "Putte" Källgren, Norrköping, Ingvar "Tjotta" 
Olsson, AIK, "Larsa" Johansson, Hammarby, Jan "Ull-Damma" Mattsson,
Öster, Ferenc Puskas, Ungern/Real Madrid, Didi och Gerson, Brasilien, Arie

Haan och Johan Neeskens, Holland, Eduard Streltsov, Sovjet, Dejan 
Savicevic, Jugoslavien och "Knivstas" klubbkompis Kim Källström, (som 
dock sköt sina hårdaste skott på Stadion)

ALLROUND-IDROTTSMAN
Gösta "Knivsta" Sandberg, född 1932, går till idrottshistorien 
som vår siste allondidrottsman inom bollsporterna. Han var 
landslagsman i både fotboll, bandy och ishockey. En omöjlighet 
i dagens specialiserade tid. Som landslagsman representerade 
han Djurgårdens IF i alla tre sporterna.
"Knivstas" meriter i fotboll är imponerande. Där vann han OS- 
brons 1952 som vänsterytter, han vann SM med Djurgården 
fyra gånger (1955, 59, 64, 66) och han spelade 52 A-landskam
per och gjorde 10 mål (1951-61). Sin första landskamp spelade 
han mot Jugoslavien i Belgrad 1951 (1-2). Sin sista landskamp 
spelade han mot Schweiz i Västberlin i november 1961. Det 
handlade om VM-kval och Schweiz vann med 2-1. Här spelade 
allroundkunnige "Knivsta" vänsterinner. Han spelade främst 
vänsterytter, men var även mittfältare.
HÄR FÖLJER "KNIVSTAS" 10 MÅL I LANDSLAGET:

1952:
Mot Skottland (3-1) 1 mål (1-0) 
Österrike OS (3-1) 1 mål (1-1) 
Finland (8-1) 1 mål (7-1) 
1953:
Ungern (2-4) 1 mål (1-1)
Finland, VM-kval (4-0) 1 mål (1-0) 
1954:
Island (3-2) 1 mål (2-0) 
1956:
Tyskland (2-2) 1 mål (1-0), 
Norge (1-3) 1 mål (1-3). 
1957:
Finland (5-1) 1 mål (4-1) 
Norge (5-2) 1 mål (2-0).

300 ALLSVENSKA MATCHER
För Djurgården spelade han exakt 300 allsvenska matcher 
(1951-66) och svarade för 70 mål. Det är rekord i klubbens his
toria. 1956 erhöll "Knivsta" Guldbollen, svensk fotbolls förnäm
sta utmärkelse. Han debuterade i allsvenskan den 29 juli 1951, 
Djurgården vann då med 3-1 borta mot GAIS, och spelade sin 
sista allsvenska match för Djurgården den 30 oktober 1966 mot 
Norrköping på Råsunda. DIF vann med 3-0 och säkrade 
därmed SM-titeln.
"Knivsta" var minst lika framstående i bandy. Han tillhörde 
Djurgårdens bandylag från 1951 till mitten av 80-talet. Då fly
ttades verksamheten till Åkersberga norr om Stockholm, och 
"Knivsta", då dryga 50 år, tyckte att det var dags att lägga av. 
Aren 1961-66 spelade han allsvenskt med Djurgården. 
"Knivstas" debutmatch i allsvenskan i bandy ägde rum hemma 
på Stadion nyårsafton 1961. Motståndare var Ljusdal, som 
länge ledde med 2-1. Men anförda av en barhuvad "Knivsta" 
lyckades Djurgården kvittera på slutet genom Valter Klang, 
bandyuppfostrad i Bollnäs. "Knivsta" spelade sin sista allsvens
ka bandymatch mot Tranås borta i februari 1966 (3-6).

SEX SM I ISHOCKEY
"Knivsta" hade i bandy, precis som i fotboll, tröja nummer 11, 
han var alltså uppsatt som vänsterytter. Men han arbetade över 
hela planen. Han hjälpte till i försvaret, men framför allt var han 
en otrolig arbetsmyra på mittfältet. "Knivsta" var suverän på 
skridskorna och var närmast omöjlig att få omkull. Han var 
kompakt och hade låg tyngdpunkt. Vintern 1962 spelade han 3 
A-landskamper i bandy, två mot Finland, en mot Norge.
Knivsta spelade även allsvensk ishockey med Djurgården och 
var med om att vinna sex SM, 1958-63. Han spelade också 
ishockey för Spånga IS och Sirius.
"Knivsta" var inte med i den svenska VM-trupp en i fotboll 1958. 
Däremot deltog han i ett VM-slutspel i ishockey, 1961 i Schweiz. 
Han spelade åtta A-landskamper i ishockey. Efter de aktiva åren 
blev han fotbollstränare i Djurgården 1967-71 och 1979. Han 
tränade även Brommapojkarna 1972-78.

VID DJURGÅRDENS 100-ÅRSJUBILEUM 1991 
VALDES GÖSTA "KNIVSTA" SANDBERG TILL 
"ÅRHUNDRADETS DJURGÅRDARE"

AV CLAES-G BENGTSSON,

ORDFÖRANDE I SFS, SVERIGES FOTBOLLSHISTORISKA FÖRENING



AV CLAES-G BENGTSSON

ORDFÖRANDE I SFS, SVERIGES FOTBOLLSHISTORISKA FÖRENING

50 ÅR SEDAN 
FEMTE GULDET

FRÅN VÄNSTER STÅENDE:
Berndt Andersson, Hasse Tvilling, 

Karl-Erik Andersson, John Eriksson, 

Birger Eklund, Gösta Sandberg

FRÄMRE RADEN:
Rune Othberg, Åke Olsson, Arne Arvidsson, 

Ingvar Petersson, Sigge Parling

DET BÖRJADE MED EN SNEDSPARK & SLUTADE 
MED EN KLACKSPARK. Däremellan bjöds det på dra
matik i toppklass - en berömd tåfjutt, en makalös vändning, en 
avhoppad lagledare och landslag sman, två gipsade centrar 
samt en gnagare som likt en papegoja framförde sitt budskap 
"vi tar dom".
I mitten av 50-talet lirade man fortfarande höst-vår i svensk 
fotboll. Djurgården hade inför säsongen 1954/55 fått en ny 
tränare. En Hongkong-kinesisk hårding vid namn Frank Soo. 
Till varje träning uppenbarade han sig med ett hopprep knutet 
kring midjan. Med huvudet lätt på sned körde han sen musten 
ur sin lirare. Men det gav resultat.
I seriepremiären den 1 augusti på Råsunda väntade nykomlin
gen Halmstad, som överlägset vunnit Götalandstvåan. 
Djurgården hade på försommaren vunnit Tvilling-cupen (med 
Djurgården-AIK och DN som arrangörer) och där spöat både 
Atletico Madrid från Spanien och First Vienna från Österrike. 
I cupen hade John "Jompa" Eriksson storspelat som center och 
han fick också chansen i seriepremiären, även om det var 
många som förespråkade "Tumba" Johansson som kedjeledare.

TIDERNAS SNEDSPARK
Valet visade sig riktigt. Djurgården vann premiären med hela 
5-1 och "Jompa" gjorde fyra av målen. Det första målet är ett 
av de dråpligaste i Råsundas långa historia. Halmstad fick 
tidigt i matchen en inspark och den sköts av centerhalven (mit
tback säger man i dag) Åke Hallström med elegant flint. Han 
tog sats för kung och fosterland, men kom snett till bollen och 
sparkade rejält i gräsmattan. Bollen fick knappt styrfart ut till 
en förvånad "Jompa", som till slut kom sig för att klappa till 
lädret. Det blev en rejäl rökare bakom Rune Ludvigsson i 
Halmstadsmålet. Och 1-0 till Djurgården. Med många års dis
tans till målet säger "Jompa".
- Jag blev så perplex och trodde att insparken skulle gå om. 
Men det kom ingen domarsignal och då sköt jag. Men jag 
tyckte synd om "grabben" (Åke Hallström).
Efter den här snedsparken har Råsundamattan aldrig blivit sig 
riktigt lik. Och Åke Hallström försvann senare till Halmia.
Inte nog med Hallströms fadäs. Hans kollega Rune Ludvigsson 
i målet inledde matchen i gul tröja och blå byxor. Men en för
bundsgubbe tvingade honom att byta tröja i halvtid. I gult och 
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blått fick bara landslaget spela anno 1954.
Nä, det här var inte Halmstads dag ...
Efter ytterligare en 5-1-seger, borta mot regerande mästarlaget 
GAIS, var det dags för stormatch mot ”Gnaget” på Råsunda. 
Här kunde rekordmånga (40 458 åskådare, nytt allsvenskt 
publikrekord) se Birger "Birre” Eklund tåa in matchens enda 
mål via AIK-backen Lennart "Pluntan” Askingers utsträckta 
ben. Bollen rullade retfullt enkelt över målvakten Bengt Kjells 
mållinje.
”Utan Arne Arvidsson storspel i Djurgårdsmålet hade vi vunnit 
stort”, skrävlade AIK:s lagledare Axel "Massa” Alfredsson. 
"Men vi tar dom i returen”. Ett konstaterande från "Massa" 
som skulle återkomma under hela säsongen.
I fjärde omgången väntade Degerfors hemma på Stadion - en 
av två hemmamatcher som spelades här (den andra var mot 
Sandvikens AIK). Det blev vinst med hela 6-2. Djurgården 
hade nu gjort hela 17 mål på fyra matcher och ledde serien 
klart. Den målfarliga fem-mannakedjan såg från höger till 
vänster ut så här: Bernt Hugo Andersson, Hasse Tvilling, 
"Jompa" Eriksson, "Birre" Eklund, Gösta "Knivsta" Sandberg.

VEM ÄR "JOMPANICK"?
Femte matchen blev en rysare, Norrköping borta. Peking ledde 
länge, men "Jompa" lyckades kvittera till 1-1 på nick. En av 
kvällstidningarna, som på den här tiden alltid kom ut med en 
sportbilaga på söndagseftermiddagen, hade som rubrik: 
"Jompanick räddade Djurgården".
Vi var många knappa läskunniga asfaltsglin framför press
byråkiosken som undrade "vem f-n är Jompanick?" Vi kom till 
slut fram till att det måste vara en lirare, som Djurgården hittat 
på någon av lagets många turnéer utomlands - troligtvis i Fjärran 
Östern. Till slut tog en äldre gentleman oss ur den villfarelsen.
"Jompa" Eriksson kvitterade på nick", meddelade han myndigt. 
Han hade fått rapporter från annat håll.
Därefter höll Djurgår'n nollan i tre matcher. Det blev 2-0 mot 
både Malmö FF (hemma) och Göteborg (borta) samt 4-0 mot 
bandy aristokraten Sandvikens AIK på Stadion.
Djurgårn's sk "bogey team" på den här tiden var alltid 
Hälsingborg (då me ä). Men man lyckades i alla fall få med 
sig 2-2 hem från Olympia.
Söndan därpå, den 10 oktober, var det dags för en klassiker på 
Råsunda, Sverige mot Danmark med hela fem djurgårdare i 
det svenska laget - Arne Arvidsson i målet, Arne Larsson, Sigge 
Parling, "Jompa" och "Knivsta". Sverige vann med 5-2, 
"Jompa" gjorde ett av målen, medan "Knivsta" samma dag 
också hann med att gifta sig med sin "Gittan". Mot Norge 
några veckor tidigare var det hela sex DIF-are i laget, de fem 
ovan nämnda samt "Cacka" Andersson som centerhalv. Det 
blev 1-1 och även här var "Jompa" målskytt.
Efter landskampsuppehållet återstod bara tre höstmatcher - 
derbyt mot Hammarby samt dubbelmöten mot Kalmar FF. 
Matchen mot "Bajen" blev en rysare. Alla målen gjordes tidigt 
i matchen. Det sista av Bernt Andersson. Det betydde 2-1 till 
Djurgården.

SKOTT I MÖRKER
I en tuff uppgörelse på svårspelade Fredriksskans i Kalmar blev 
det seger med 3-2. Hemma på Råsunda i mörker och 
Lützendimma (just det, matchen spelades den 6 november och 
el-ljus var ännu inte påtänkt i Allsvenskan) blev det också 

uddamålsvinst, nu med 2-1. Matchen var på förhand betraktad 
som lätt, Kalmar FF höll till i bottenregionen. Men det blev en 
rysare. Ännu fem minuter före full tid ledde Kalmar med 1-0, 
men sen lyckades "Knivsta" först kvittera på en frispark och sen 
avgöra med en riktig "mörsare" 40 sekunder före full tid! En 
kommentar från smålandshåll var att Kalmarmålvakten Jan-
Erik Hellström så dags på eftermiddagen (matchen började 
13.30) inte såg någonting i Råsundamörkret. "Knivstas" förk
laring var att han var fly förbakad då han blivit varnad strax 
före sitt första mål.
Segern innebar i varje fall att Djurgården nu spelat 12 raka 
höstmatcher utan förlust och gick till vintervila som serieledare, 
fyra poäng före AIK.

TVÅ MÄRKLIGA AVHOPP
Under vinteruppehållet råkade Djurgår'n ut för två dramatiska 
avhopp. Den omtyckte lagledaren Andres Bernmar flyttade till 
Göteborg där ha fått ett fint jobb. Och högerhalven Arne 
Larsson, som spelat till sig en ordinarie landslagsplats, drog 
norrut till Holmsund och division II i Västerbotten. En brud lär 
ha legat bakom det märkliga avhoppet.
DIF-ledningen hoppades i det längsta att Arne skulle komma 
tillbaka. "En stockholmskis trivs inte i kylan så långt norrut. 
Arne kommer igen när det börjar våras", gick snacket. Man 
höll också i det längsta en plats ledig i laget. Men Arne dök 
aldrig upp. Därför fick gotlänningen Rune Othberg överta hans plats 
i halvbackslinjen. En tekniker blev utbytt mot en terränglöpare.
Anders Bernmar som var ett fint komplement till tränaren 
Frank Soo bedyrade att han enbart skulle arbeta i Göteborg, 
inte engagera sig i fotbollen. Men när det var dags för vår
premiär mot IFK Göteborg på Råsunda dök Anders 
naturligtvis upp som lagledare i Göteborg! Han ersattes som 
lagbas i DIF av oerfarne Lasse Lindgren, "Lasse Liten" kallad. 
Göteborg skamraterna skulle bli en lätt match för Djurgår'n. 
Trodde expertisen. Men Bernmar kunde sina djurgårdare och 
Göteborg ledde ännu en bra bit in i andra halvlek med 2-0. 
Efter en kraftansträngning kämpade Djurgården sig upp till 2- 
2, "Jompa" kvitterade.
I den här matchen debuterade värmlänningen Sven Lindberg i 
målet, då Arne Arvidsson var skadad. Svenne skulle senare bli 
en legend i Hammarby.
Några dar senare var det dags för en hängmatch mot 
Hammarby - den skulle ha inlett vårsäsongen, men måste stäl
las in då Råsundaplanen inte var spelbar. Även här kom 
Djurgår'n i 0-2-underläge, men lyckades till slut vinna med 3-2.
1 maj blev det storseger på Jernvallen över Sandvikens AIK 
med 6-0. Hade den fina formen från höstsäsongen återvänt. 
Eller var motståndet för dåligt?

SVITEN BRÖTS EFTER 16 RAKA
Hur som helst hade Djurgården nu spelat 16 raka matcher 
utan förlust, 15 i den pågående serien samt seger över Malmö 
FF (4-1) i den avslutande matchen våren 1954. Rekord i 
Djurgårdens historia.
Nästa gång gällde det Hälsingborg hemma. Och det blev en märk
lig historia. Matchen på Råsunda den 8 maj blev den sista för back
kämpen Ingvar "Mysing" Petersson. Han blev totalt uppsnurrad av 
tidigare närmast okände Kalle Eriksson, högerytter i HIF. Kalle 
gjorde fyra mål och Hälsingborg vann med osannolika 6-0 - 
Djurgårdens genom tiderna största hemmaförlust i allsvenskan!
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Djurgårdens prestation var historisk då laget ledde serien från den första till sista omgången. Det har aldrig hänt förr eller senare i allsvenskans historia!
Som tur var hade AIK tappat poäng mot Norrköping, 2-2, så 
poäng avståndet till Gnaget var fortfarande fyra.
Tränaren Frank Soo var ”vansinnig", gjorde "Mysing" till syn
dabock och körde veckan därpå hårdare än någonsin med 
laget. Bara Sigge Parling och "Knivsta" kom lindrigare undan. 
De båda spelade tre dar efter stjärnsmällen mot HIF land
skamp mot Ungern. Där blev det också stortorsk - 3-7. 13 
insläppta på tre dar - det kan inte ha varit kul.
Härnäst på programmet stod Malmö FF borta. Nu fick 
"klacksparkaren", men säkerhetsrisken Birger Stenman hoppa 
in som vänsterback. Han skötte sig hyfsat, men höll på att 
förorsaka en straff på slutet. Domaren friade och matchen slöt 
1-1. Tyvärr skadades "Jompa", som fick följa seriespurten med 
ena foten i gips. När "Jompa" skadades ledde han skytteligan 
på 19 mål, två före Kurre Hamrin, AIK.

"TJALLE" DEBUTERADE
Mot Norrköping hemma på Kristi 
"flygardag" debuterade en 20-årig 
flygsoldat som center. Han kom från 
Karlberg och hette Hans Mild. Det 
blev succé direkt. Han gjorde ett av 
målen när Djurgården vann med 4-2. 
Nykomlingen skulle med åren bli en 
legend i Djurgården. "Jompa", som 
alltid gillat att spexa, gav honom 
snabbt smeknamnet "Tjalle." Hans 
hatt påminde om seriefiguren "Tjalle 
Tvärviggs". När karriären var över 
var "Tjalle" två-faldig svensk mästare 
i fotboll och sex-faldig i ishockey. Han är också Stor grabb i 
båda sporterna. Det är bara "Tjalle" och Hammarbylegenden 
"Svenne Berka" Bergqvist som klarat av detta.
Degerfors borta har alltid varit en rysare för Stockholmslagen. 
Så också 1955. "Gnaget" hade fått stryk där i april, 0-2, och nu 
var det Djurgårn's tur att torska på Stora Valla den fjärde 
söndagen i maj, 0-1. Det var andra förlusten för säsongen. Men 
då AIK tappade poäng mot Hälsingborg hemma, 2-2, var det 
fortfarande blårandig serieledning med fyra pinnar.
Torsdagen den 26 maj 1955 var det dags för tidernas derby på 
Råsunda. Ettan i serien Djurgården mot tvåan AIK. Något av 
de här båda lagen skulle vinna allsvenskan. Det hade aldrig 
hänt tidigare att två stockholmslag slogs om seriesegern.
"Tjalle" fick fortsatt förtroende som center, medan Birger 
Stenman petades. In som vänsterback kom debutanten Stig 
Gustafsson, uppfostrad i Hagalund. Han fick den delikata 
uppgiften att ta sig an AIK:s landslagsytter Kure Hamrin.
AIK:s lagledare "Massa" Alfredsson hade ända sedan förlust
matchen i augusti ideligen basunerat ut "vi tar dom!" Syftande 
både på vårmatchen och kampen om seriesegern.

TVÅ CENTRAR I GIPS
Hela 40 006 åskådare var på plats när domaren Bengt 
Lundell, Jönköping, blåste till spel. Tyvärr fick matchen en 
tråkig upptakt. Redan i den 12:e minuten kolliderade "Tjalle" 

så illa med AIK-backen Orvar 
Bergmark, den legendariske 
Örebroaren som gjorde en 
vårsäsong med AIK, att han 
måste bäras ut på bår med 
brutet ben. Anno 1955 fick 
skadade spelare inte ersättas, 
varför Djurgården fick fullföl
ja matchen med tio spelare. 
Det gick inte. AIK vann med 
2-0. Kurre Hamrin gjorde 
båda målen, det sista på 
straff, och gick upp på 19 mål 
i skytteligan - samma som 
"Jompa".

Nu var "Gnaget" bara två poäng 
efter Djurgården. Och "Massa" 
Alfredsson njöt. En av hans profetior 
hade gått in. Två omgångar åter
stod.
I den 21:a omgången mötte 
Durgården fjolårsmästarna GAIS 
på Råsunda. Göteborgslaget käm
pade för att hänga kvar. AIK åkte till 
Göteborg för att möta IFK, som 
också slogs kring nedflyt
tningsstrecket. Matchen i Göteborg 
började redan klockan 13.30, den på 
Råsunda 18.30. När Edvin

Granqvist, Örebro, blåste till spel på Råsunda - inte på Stadion 
som många gånger felaktigt uppgivits! - visste djurgårdsspelar
na att Göteborg vunnit med 5-3 efter storspel av "Fölet" 
Berntsson. En poäng och Djurgården skulle vara seriesegrare 
redan inför slutmatchen mot Halmstad, borta.

VILKEN FÖDELSEDAG!
Nu fick Djurgården ställa upp med sin tredje center på fem 
matcher. Valet föll på den ständige reserven Bosse 
Finnhammar. Bosse tackade för förtroendet och gjorde båda 
målen när Djurgården vann med 2-0. Det första redan efter sex 
minuter, det andra i den 21:a. Bosse avslutade matchen med en 
elegant klack i GAIS-keepern Leif Anderssons ena stolpe. 2-0 
fick räcka. Djurgården var seriesegrare. Och Bosse 
Finnhammar fyllde dagen till ära 22 år!
Slutmatchen borta mot Halmstad på Örjans Vall slutade 0-0. 
Hela 19 380 åskådare såg på - fortfarande publikrekord för 
Halmstad. I och med den poängen passerade Halmstad AIK i 
tabellen och blev tvåa. AIK föll i slutmatchen mot Hammarby, 
1-2. Enda smolken i Djurgårdens guldbägare var att Kurre 
Hamrin passerade skadade "Jompa" i skytteligan och vann på 
22 fullträffar.
Djurgårdens prestation var historisk då laget ledde serien från 
den första till sista (22:a) omgången. Det har aldrig hänt förr 
eller senare i allsvenskans historia!



HÄR ÄR 
DJURGÅRDENS HISTORISKA 

MÄSTARELVA 1955
Spelade matcher inom parentes:

MÅLVAKT:
ARNE ARVIDSSON (21 matcher)

kom från Långshyttan, spelade 241 

allsvenska matcher för Djurgården 

1952-65. Han år klubbens i särklass 

mest framgångsrika målvakt genom 

tiderna. Han blev svensk mästare 

med DIF 1955, 1959 och 1964. '‘Arvid" 

gjorde också 27 A-landskamper 

1954-65 och blev "Stor grabb'.

“Arvid" var också en duktig 

bandymålvakt i Djurgården, där han. 

spelade allsvenskt 1961-66. Han 

spelade också en presslandskamp i 

bandy;

Efter karriären i Djurgården spelade 

han fotboll i Sirius.

BACKAR:

ÅKE OLSSON (21), fotbollsuppfostrad

i Trollhättan, kom till Djurgården från 

IFK Malmö, där han spelade 22 

allsvenska matcher. I Djurgården blev 

det 63 matcher 1953-57. Till yrket tan

dläkare.

INGVAR "MYSING" PETERSSON

(16), en hårding som kom från 

Kalmar AIK, Spelade 111 allsvenska 

matcher för DIF 1949-55 och en B-

landakamp. Avliden. Pappa till 

tränaren och TV-kommentatorn 

Bosse Petersson.
HALVBACKAR:

RUNE "MULLE" OTHBERG (10), 

gotlänning som fick rycka in när Arne 

Larsson flyttade till Holmsund.

Spelade bara 10 matcher mäs

taråret, men fick ändå guldmedalj, 

då Arne Larsson med fler matcher 

lämnat klubben. Totalt blev det bara 

12 allsvenska matcher i 

Djurgårdsdressen. Gick till IFK 

Stockholm.

KARL-ERIK "CACKA" ANDERSSON 

(22), lagkapten och en av de stora i 

Djurgårdshistorien. Kom från 

Brommaklubben Ulvarna och 

debuterade i Djurgårdens A-lag 

våren 1946, som back. Spelade 174 

allsvenska matcher 1946-57. Spelade 

också 11 A-landskamper 1948-54 och 

är Stor grabb. “Cacka" var också 

dukig ishockeyspelare och blev sven

sk mästare med Djurgården 1950, 54 

och 55. Han spelade 15 A-landskam

per för Tre Kronor (1948-52).

SIGGE PARLING (22), är definitivt en 

av Djurgårdens bästa fotbollspelare 

genom tiderna. Och framför allt den 

hårdaste. Han kom via Sandvikens 

AIK till Djurgården 1949. I elva 

säsonger, så när som på en kortare 

utflykt till Lycksele hösten 1957, var 

han Djurgårdens "lokomotiv" på mit

tfältet. Sammanlagt spelade han 196 

allsvenska matcher och gjorde 12 

mål. Han blev svensk mästare 1955 

och 1959. Sigge spelade också 37 A- 

landskamper 1954-60 och blev “Stor 

grabb". Han medverkade i Sveriges 

samtliga sex matcher i VM 1958 och 

blev silvermedaljör. Efter åren i 

Djurgården fortsatte Sigge karriären i 

Sirius och Gefle IF. Sigge var också en 

duktig bandymålvakt. Han spelade 

allsvenskt för Forsbacka, Sandvikens 

AIK, IFK Stockholm och Sirius, där han 

blev svensk mästare 1961. Han 

gjorde åtta A-landskamper i bandy. 

Främsta meriten var ett VM-silver 

1961.

FORWARDS:
BERNT HUGO ANDERSSON 19), 

ytter som kom till Djurgården från 

Sundbyberg 1952. Spelade 91 

allsvenska matcher (19 mål) 1952-60 

och 1964-65, under mellanåren 

spelade han åter för Sundbyberg, 

Svensk mästare 1955. Avgjorde guld

striden 1964 med ett straffmål mot 

Göteborg, 4-1, men fick ingen 

medalj då han bara spelade 9 

matcher.

HANS TVILLING

kom till Djurgården från Ulvarna 1947. 

Spelade 152 allsvenska matcher 

1947-60. Svensk mästare 1955. En fin 

tekniker som också spelade 4 A-land

skamper 1951-53. Även duktig ishock

eyspelare med 4 SM för Djurgården 

1950, 54, 55 och 58. Han spelade 87 

landskamper för Tre Kronor (1948-56), 

blev världsmästare 1953 och vann 

OS-brons 1952.

JOHN "JOMPA" ERIKSSON (17) 

kom till Djurgården från Värtan 1951. 

Nickstark center som spelade 120 

allsvenska matcher 1951-60. Han 

gjorde 69 mål och är därmed 

Djurgårdens näst bäste målskytt 

genom tiderna. Han vann SM med 

Djurgården 1955 och 1959. Han 

spelade 10 A-landskamper, 9 mål 

(1951-55) och år Stor grabb. “Jompa” 

var också duktig i ishockey, och vär

vades till klubben som ishock

eyspelare. Men det blev bara en vin

ter i A-laget.' Jompa" satsade på fot

boll.

BIRGER "BIRRE" EKLUND (22), 

tekniker som kom till Djurgården från 

Spånga 1952. Han spelade 128 

allsvenska matcher (38 mål) 1952-60, 

Han blev svensk mästare 1955 och 

1959. i den avgörande slutmatchen 

mot Göteborg 1959 var det "Birre" 

som gjorde Djurgården mål på straff. 

Matchen slutade 1 -1 och därmed 

vann Djurgården allsvenskan. "Birre" 

spelade också 2 A-landskamper 

1954 I sin debutmatch mot Finland, 

10-1, gjorde han 3 mål. Unikt!

GÖSTA "KNIVSTA" SANDBERG (22) 

den störste djurgårdaren genom alla 

tider, Spelade sammanlagt 300 

allsvenska matcher 1951-66. Toppar 

Djurgårdens allsvenska skytteliga på 

70 mål. Fyrfaldig svensk mästare 

1955, 59, 64 och 66. Spelade 52 A- 

landskamper 1951-61 och blev brons

medaljör i OS 1952, Spelade mes

tadels vänsterytter med tröja num

mer 11, Med åren avancerade 

"Knivsta" bakåt i laguppställningen 

och var mästaråret 1966 duktig mit

tfältare. 1956 erhöll han Guldbollen. 

Efter den aktiva karriären var han 

tränare i DIF 1967-71 och 1979.

"Knivsta" representerade också

Djurgården både i bandy och

ishockey. I ishockey vann hon sex SM 

(1958-63) spelade 8 A-landskamper 

och deltog i VM 1961. I bandy 

spelade han allsvenskt med

Djurgården 1961-66, dessutom i A-

landskamper. Han tillhörde 

Djurgårdens A-lag i dryga 30 vintrar! 

I truppen 1954/55 ingick också föl

jande spelare:

ARNE LARSSON, duktig högerhalv 

som spelade alla höstmatcherna

(12), men sen flyttade norrut till 

Holmsund i div lI och därmed inte 

erhöll någon guldmedalj. Spelade 

hösten 1954 3 A-landskamper. Bara 

B-landslagsman efter flytten till 

Holmsund. 42 allsvenska matcher 

1950-54.

BO FINNHAMMAR forward, guld 

hjälte mot GAIS. Kom från Örebro SK. 

6 matcher och 2 mål mästarsä

songen, sammanlagt 18 matcher (10 

mål) 1953-58.

BIRGER STENMAN back och 

halvback, fyra matcher mästaråret, 

sammanlagt 119 allsvenska matcher 

1947-56. Känd för sina klacksparkar. 

Kom från Hagalund. Duktig målvakt i 

bandy. Avliden.

STIG GUSTAFSSON

mästaråret, sammantagt 112 allsve

ska matcher 1955-60. Snabb och 

brytsäker. Svensk mästare 1959. Kom 

också från Hagalund.

Bernt Brick, forward, 2 matcher, kom 
från AIK där han spelad 8 allsvenska

matcher 1950-53.

SVEN LINDBERG, målvakt, en match

(mot IFK Göteborg, hemma). Ständig 

reserv för Arne Arvidsson 1954-58 och

spelade bara 11 allsvenska matcher 

för DIF. Gick sen till IFK Stockholm och 

Hammarby, där han spelade 106 

allsvenska matcher.
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DJURGÅRDAREN LISTAR

djurgårdaren listar elva klassiska biljetter

1. ELFSBORG - DJURGÅRDENS IF 0-2
Magisk fotbollsdag 2 november 2002 då blåränder vallfärdade till Borås. Guldmatchen vi 
aldrig kommer att glömma.

2. SHAMROCK ROVERS - DJURGÅRDENS IF 1-3
15 augusti 2002 i Dublin och över 1000 djurgårdare tog sig till Irland.

3. ENGLAND - SVERIGE 0-0
5 juni 1999 var tusentals svenska på plats på klassiska Wembley Stadium.

4. PARTIZAN - DJURGÅRDENS IF 1-1
Kval till Champions League i Belgrad 30 juli 2003.

5. BORDEAUX - DJURGÅRDENS IF 2-1
12 november fortsatte guldfesten trots att Djurgården denna kväll åkte ur Uefacupen.

6. NACKAS MINNE
1989 vann Djurgården Nackas Minne i Globen.

7. AIK - DJURGÅRDENS IF 2-3
Första evenemanget i Globen 21 februari 1989. Jan Viktorsson avgjorde med sitt 3-2 mål.

8. ÖSTER - DJURGÅRDENS IF 0-4
Guldtåget 2003 började i Växjö 8 april.

9. MJÄLLBY - DJURGÅRDENS IF 1-0
Det är inte bara AIK som har svårt att ta poäng på Strandvallen.

10. SVERIGE - BULGARIEN 5-0
Vilken match!

11. DJURGÅRDENS IF - FÄRJESTAD 1-2
Tung förlust i den femte avgörande finalen. Greger Artursson avgjorde i sudden.

34„Djurgårdaren
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DJURGÅRDAREN ALLSVENSKAN 2005, omgång 1-7

OMGÅNG 1, 2005-04-11

DJURGÅRDENS IF - BK HÄCKEN 2-1 (1-0)
1-0 (41) TOBIAS HYSÉN

1-1 (67) PATRIC ANDERSSON

2-1 (86) FREDRIK STENMAN

PUBLIK: 12823

Efter en lång väntan var det äntligen dags för premiären mot Häcken. 

Djurgården var tillbaks på Stockholms Stadion som innan matchen 

exploderade i ett fantastiskt tifo med flaggor, stripes och kvittorullar.

I slutet av halvleken fick Tobias Hysén bollen utanför straffområdet. Klart 

vänsterfotade Hysén klippte in 1-0 med... högern. Halvleken var bra från 

Djurgårdens sida, i alla fall för en premiär.

I andra halvlekens början stod Djurgården stilla och Häcken gjorde 

logiskt 1-1. Målet blev dock en väckarklocka för Djurgården som började 

kämpa, tog över spelet igen och började skapa chanser. När Tobias Hysén 

så skulle slå en hörna så ställde sig hela publiken upp och bara sjöng in 

bollen i Häckens mål, må vara med bra hjälp av Fredrik Stenmans fot. En 

typisk premiärmatch med allt vad det innebär, men Djurgården var tillbaks 

på Stadion, stämningen var tillbaks i publiken.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - STORM - STENMAN

JOHANNESSON - ARNENG - ÁRNASON (MAGRO, 73)

BA (KUSI-ASARE, 73) - LARSEN - HYSÉN (SJÖLUND, 89)

OMGÅNG 2, 2005-04-18

HALMSTADS BK - DJURGÅRDENS IF 3-1 (1-0)
1-0 (1) YAW PREKO

2-0 (60) DUSAN DJURIC

3-0 (78) PATRIK INGELSTEN

3-1 (82) SØREN LARSEN

Det var upplagt för fest i Halmstad med många tillresta djurgårdare. Men 

en långboll från egen planhalva, en nick, en utsträckt vrist och en felplac

erad Dembo Tourray som fick se bollen i maskorna förstörde allt, klockan 

hade då knappt letat sig fram till femton sekunder. Förmodligen påverkade 

detta spelarna under resten av matchen, för Djurgården fick aldrig igång 

spelet.

Halmstad kom ständigt i organiserade anfall och hade stor rörlighet, 

Djurgården satsade på meningslösa långbollar.

2-0 och 3-0 kom inte som några överraskningar och Søren Larsens fina 

reducering efter ett av få inspel från kanten kändes som en klen tröst 

denna dag. Att man fick lite spring i benen i de sista minuterna av matchen 

förändrade inte den bilden.

- En pissmatch, sa Fredrik Stenman

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - STORM - STENMAN

JOHANNESSON - ARNENG (MAGRO, 66) - ÁRNASON (RASCK, 77)

BA (KUSI-ASARE, 65) - LARSEN - HYSÉN

OMGÅNG 3, 2005-04-25

DJURGÅRDENS IF - ÖRGRYTE IS 2-2 (2-1)
0-1 (18) PAULINHO GUÁRA

1-1 (21)SØREN LARSEN, STR

2-1 (22) JOHAN ARNENG

2-2 (65) PAULINHO GUÁRA

PUBLIK: 10.507

Det var en match med två ansikten som utspelade sig på Stockholms 

Stadion. I den första halvleken tog Djurgården resolut tag i spelet och pres
sade tillbaks Örgryte, som såg oroliga ut. Då, mitt i djurgårdspressen, fick 

ÖIS sin första chans och tog mycket ologiskt ledningen.

Djurgården visade i det läget kyla och fortsatte att jobba på framåt, 

utan panik och med fortsatt rörelse och fantasi. Och det gav resultat, efter 

två minuter fick Valter Tomaz Jr armen på Felix Magros inlägg med straff 

som följd. Søren Larsen var säkerheten själv på straffen. Två minuter senare 

serverade Hysén bollen till Johan Arneng mötte med en bredsida och 

Djurgården var i ledningen.

I andra halvlek ändrades matchbilden helt. Djurgården verkade ängsli

ga i stället för positiva och tillät Örgryte att ta över. ÖIS kvittering kom inte 

som någon överraskning och det fanns till och med bud på ytterligare mål, 

framför allt när Källander frispelades framför mål, märkligt nog sköt han 

dock utanför. I slutet av matchen tog dock Djurgården åter över spelet.

LAGET:

TOURRAY

RASCK - KUIVASTO - STORM - STENMAN

JOHANNESSON - ARNENG - MAGRO (ÁRNASON, 74)

BA (KUSI-ASARE, 77) - LARSEN - HYSÉN

OMGÅNG 4, 2005-05-02

IF ELFSBORG - DJURGÅRDENS IF 1-2 (1-0)
1-0 (31) SAMUEL HOLMÉN

1-1 (56) JOHAN ARNENG

1-2 (72) SØREN LARSEN

Efter en möjligtvis hygglig första kvart var Djurgården ordentligt tillbaka- 

pressade och såg ut att spela med en sexbackslinje, något mittfält att lev

erera bollarna till fanns inte och anfallet stod avskuret. Elfsborg fick tid, och 

frågan var inte om de skulle få in bollen, bara när. Det blev i den tret

tioförsta minuten.

I andra halvlek uppträdde Djurgården som ett helt annat lag. Redan efter 

trettio sekunder var Tobias Hysén nära att näta, men har marginalerna på 

fel sida. Första målet kom i stället i minut 56 när Hysén forcerade på vän

sterkanten, spelade snett inåt bakåt till Arneng som säkert placerade 

bollen i mål. Andra målet var otroligt duktiga Søren Larsens eget, ensam 

mot Elfsborgs mittbackar höll han undan och avlossade kanonen. 

Djurgården fortsatte att spela bra, trots att himlen öppnade sig och hagel 

och regn öste ner på planen jobbade man vidare och årets absolut bästa 

halvlek var ett faktum.

LAGET:

TOURRAY

RASCK - KUIVASTO - STORM (ÁRNASON, 46) - STENMAN

JOHANNESSON - ARNENG - MAGRO (SJÖLUND, 83)

BA (KUSI-ASARE, 62) - LARSEN - HYSÉN

34_Djurgårdaren



OMGÅNG 5, 2005-05-09

DJURGÅRDENS IF - GEFLE IF 3-1 (0-0)
1-0 (53) JONES KUSI-ASARE

1-1 (75) DANIEL YTTERBOM

2-1 (77) IBRAHIM BA

3-1 (91) SØREN LARSEN

PUBLIK: 10.310

Djurgården hade ett grepp om matchen från start, inte ett bastant grepp, 

men ett grepp. Förutom en svacka i slutet av första halvlek, där matchen 

tappade i kvalitet, skapades chanser med jämna mellanrum. Ba hittade 

Søren Larsen i halva frilägen ett par gånger i första halvlek; ledningsmålet 

kunde ha kommit där, men dröjde till andra halvlek.

Djurgården var aggressivt och spelade bra direkt efter pausvilan. Redan 

efter två minuter fick Ba och Barsom varsin jättechans. I 53:e minuten var 

det dock dags, Jones Kusi Asare kom stormande från sin vänsterkant och 

nickade snyggt in 1-0. Gefle spelade upp sig något efter målet, och plöt

sligt låg kvitteringsbollen i Tourrays mål.

Men en av få snabba spelvändningar gav Djurgården ledningen åter: 

Jones Kusi Asare skar in från vänsterkanten och lade ut bollen till Ba innan 

Gefle hunnit flytta över laget till bollsidan; Ba vinglade stiligt förbi en 

ensam försvarare och rullade in sitt första mål i Allsvenskan. En ovanligt 

känslig Stenmanpassning till Søren Larsen, som i friläge tjusigt lättade in 

3-1, avgjorde matchen.

OMGÅNG 6, 2005-05-18

HAMMARBY IF - DJURGÅRDENS IF 2-1 (0-1)
0-1 (33) JONES KUSI-ASARE

1-1 (60) PÉTUR MARTEINSSON

2-1 (67) MIKAEL ANDERSSON

Djurgården startade matchen bra. Hammarby hade större bollinnehav men 

kom sällan till avslut. Djurgårdens chanser var inte heller så många, men 

på en av dem gjorde Søren Larsen matchens prestation. I en duell vid 

långsidan tog han resolut bollen från Schlebrügge, avancerade förbi 

Marteinsson och spelade vackert fram en perfekt löpande Jones Kusi Asare 

som bredsidade in bollen. Totalt sett var det Hammarby som hade mest boll 

i halvleken, men Djurgården hade kontroll på matchen ända fram till 

halvtidssignalen. I andra halvlek tog Hammarby över. Första minuterna av 

halvleken hade DIF visserligen hyfsad kontroll, men sedan började 

Hammarby att ösa på mer och mer medan Djurgårdens tvekade och mit
tfältet kroknade. Både Barsom, ej fulltränad, och Kári Árnason, sjuk, tröt

tnade och mittfältet svajade betänkligt. Detta gjorde att Hammarby ofta 

kom igenom lätt och vann allt för många andrabollar. De två målen, med kort 

mellanrum, kom logiskt, även om de delvis berodde på individuella misstag.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN

ARNENG - ÁRNASON (AMOAH, 76) - BARSOM (RASCK, 68)

KUSI ASARE - LARSEN - BA (HYSÉN, 55)

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN

ARNENG - ÁRNASON - MAGRO (BARSOM, 13)

KUSI ASARE (AMOAH , 82) - LARSEN - BA (SJÖLUND, 88)

OMGÅNG 7, 2005-05-23

DJURGÅRDENS IF - ASSYRISKA FF 3-1 (1-0)
1-0 (41) SØREN LARSEN

2-0 (62) ABGAR BARSOM

2-1 (70) DANI HAMZO

3-1 (73) SØREN LARSEN

PUBLIK: 12.114

Det blev offensivt, och det blev succé. Abgar Barsom gjorde sin bästa 

match sedan förra sejouren i Djurgården. Kedjan var fartfylld och bjöd på 

ständiga positionsbyten. Mot slutet av första halvlek kom spelet av sig 

något, men så låg plötsligt vänsterkanten fri. I en rasande snabb kontring 

satte Kusi Asare ut bollen på den för Hysén vigda ytan. Hysén sprintade 

rakt fram och spelade in till Søren Larsen, som tryckte in sitt femte mål för 

säsongen.

Fem minuter in i andra halvlek krossades bortalagets redan små 

förhoppningar om en poäng. Ett jätteutkast av Tourray nådde Larsen, som 

nickskarvade till Jones Kusi Asare i friläge. Assyriskas Johan Ländin sprang 

ner Kusi Asare utan att titta på bollen och fick rött kort. I 63:e minuten kom 

2-0, Abgar Barsom fick fritt skottläge och pangade in sitt första mål på 

mycket länge. I 71:a minuten kom en så kallad blixt från klar himmel, när 

nyinsatte Dani Hamzo fick kalasträff från 20 meter och gjorde 1-2 via 

stolpen, men Søren Larsen avgjorde med sitt 3-1-mål efter en fin 

frisparksvariant: Hysén-inlägg till Johannesson, som från kortlinjen nick

passade Larsen till öppet mål.

LAGET:

TOURRAY

CONCHA - KUIVASTO - JOHANNESSON - STENMAN

ARNENG - BARSOM (SJÖLUND, 84) - MAGRO (RASCK, 64)

KUSI ASARE - LARSEN - HYSÉN (AMOAH, 84)
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“KAFFE DORIS”

Intervju med Doris Dunkel-Ramstedt
AV KARIN LEHTONEN

Vad vore Djurgården fotboll utan 
alla dessa underbara ideellt arbe
tande själar? Inte mycket och det 
gäller hela idrotts Sverige. I vått 
och torrt, sommar som vinter 
(Royal League) ställer dom upp 
och hjälper till under matcherna.

En av alla dessa eldsjälar är Doris 
Dunkel Ramstedt även känd som 
Kaffe-Doris. Trots att hon är pen
sionär så har hon bra mycket mer 
energi och ork än många 20 och 
30 åringar.
Sedan sommaren 2002 har Doris 
varit Djurgården Fotboll behjälplig 
under säsong

Hon tillhör den här gruppen som 
arbetar lite i skymundan, som inte 
syns så mycket om man jämför 
med till exempel publikvärdarna. 
Varje match, ja, så gott som varje 
match hittar man henne i köket (i 
bland har hon semester), antingen 
på Stadion eller på Råsunda. Hon 
brygger kaffe och fixar kakor till 
förmötena, domarna, pressen, 
och även till sponsorerna och hon 
bjuder gärna de förbipasserande 
på en kopp också.
Sporttokig som hon är så nöjer hon 
sig inte bara med att hjälpa till på 
fotbollsmatcherna, utan när fot

bollssäsongen är över hittar man 
henne på hockeyn där hon 
hjälper till med souvenirhanterin
gen.

HUR KOMMER DET SIG ATT DU BLEV 

KAFFEKOKARE PÅ DJURGÅRDENS 

FOTBOLLSMATCHER?

- Sen tidigare var jag på hockeyn 
men när hockeysäsongen var 
över så saknade jag något att 
göra eftersom jag var nybliven 
pensionär. Så då gick jag upp till 
Djurgårdens kansli i Klocktornet. 
Bosse Andersson råkade vara vid 
receptionen när jag kom in och 
jag frågade om de behövde hjälp 
med något på matcherna. Det 
finns alltid något att göra, du kan 
få koka kaffe sa Bosse. Sedan dess 
har jag varit Kaffe-Doris.

VAD GÖR DU NÄR DU INTE HJÄLPER 

TILL PÅ FOTBOLLEN ELLER

HOCKEYN?

- Jag tycker om att cykla och 
simma. Sen så tittar jag mycket på 
TV, sport förstås. Klassisk musik 
älskar jag också att lyssna på. Det 
blir även en och annan prome
nad med min son och hans familjs 
hund.

VILKET ÄR DITT BÄSTA 

DJURGÅRDSMINNE?

- Det måste vara Turin resan i 
augusti 2004. När jag såg 
Djurgården spela oavgjort mot 
Juventus, vilken match alltså! Vi 
åkte till Milano tidigare på 
matchdagen. Där var jag in i den 
storslagna Domen (kyrka) och 
tände ljus för Djurgården, det 
verkade ha hjälpt. Sen så var det 
en väldigt trevlig resa överlag.

HAR DU NÅGON FAVORITSPELARE I 

LAGET?

- Det finns många duktiga och 
trevliga spelare i laget. Adde 
Johansson var en stor favorit men 
nu när inte han är kvar längre så 
säger jag Niclas Rasck.

OM DU FICK KOKA KAFFE ÅT 

NÅGON ANNAN KLUBB ETT TAG, 

VILKEN KLUBB SKULLE DET DÅ

VARA?

- Svårt, det står mellan Bayern 
Munchen och Hertha Berlin. 
Eftersom jag är från Tyskland så lig
ger dessa lag mig varmt om hjär
tat. Jag kan inte välja mellan 
dom.

VAD TROR DU OM LAGETS PLACER
ING I ÅR?

- Jag tippar 4:a eller 5:a, men 
naturligtvis drömmer jag om Guld. 
Det måste man göra.

Avslutningsvis vill vi på kansliet 
passa på att rikta ett stort TACK till 
alla er som ställer upp och hjälper 
till på matcherna.
Ni är ovärderliga!





BILJETTER 
2005

Trycket på säsongsbiljetterna 2005 har varit mycket stort tack vare att vi åter spelar majoriteten av hemmamatcherna på Stadion. Vi har sålt 7567 säsongsbiljetter och det ser vi som oerhört positivt. Det innebär att det finns ytterliggare drygt 6000 platser på Stadion att sälja. Har du inte säsongsbiljett bokar du enklast lösbiljetter på 077-170 70 70 eller via www.ticnet.se. På vår hemsida hittar du priser och specifik biljettinformation om varje match. Vi kommer under säsongens gång ha olika erbjudanden om biljettpaket och medlemspriser på specifikt utvalda sektioner. Mer information om dessa erbjudanden kommer att komma på www.dif.se under säsongen.
PRISER SÄSONGSBILJETTER 2005

Placering Pris
Långsida Sektion A-F 2400-2600 kr
Långsida Sektion O-P 2400-2600 kr
Kurvan, Sektion G och K 1800 kr
Klack, Sektion M-N och L 1500 kr
Fondläktaren R, S, T, U 900 kr
Familjeläktaren, Sektion H 700 kr

PRISER LÖSBILJETTER STADION 2005

Placering Pris
Långsida Sektion A-F 220-240 kr
Långsida Sektion O-P 220-240 kr
Kurvan, Sektion G och K 180-200 kr
Klack, Sektion M-N och L 180-200 kr
Fondläktaren R, S, T, U 120-140 kr
Familjeläktaren, Sektion H 100-120 kr
(Priserna är inklusive Biljettdirekt Ticnets serviceavgfter på 10-25 kr)

PRISER LÖSBILJETTER RÅSUNDA 2005 (vanliga matcher): 80-240 kr
(Priserna är inklusive Biljettdirekt Ticnets serviceavgfter på 10-25 kr)

PRISER LÖSBILJETTER RÅSUNDA 2005 (Hammarby): 140-370 kr
(Priserna är inklusive Biljettdirekt Ticnets serviceavgfter på 10-25 kr)

Mer biljettinformation finns på www.dif.se
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NAMN TILL BILDERNA:
A. WILLIAM ERIKSSON

B. MICHAEL JOHANSSON

E. CARL EKEHULT

F. MILTON PAULSSON

G. HENRIK ELIASSON

H. SOFIA MOLIN

I. KALLE KNUTSSON

J. NINA STENVIKEN10.

C. ROBIN JOHANSSON
D. ÅSA BENGTSSON

Järnkaninen blev jätte glad över alla förslag på festkostym.
Här presenteras de övriga bidragen från 

KOSTYM TÄVLINGEN



HUR VÄL KÄNNER DU SPELARNA?
Skulle du känna igen följande spelare om de stod framför dig i kön?
Vilka de är finner du längst ner på sidan!

Om någon nu inte hittade alla "fem fel" på bilden i 
förra numret så har ni möjlighet att se dom här.
(Skylt till vänster skylt ,till höger, vita fotbollskor, ränder 
på jackan, dif märket på kaninen.)

EN ROLIG HISTORIA!

1. BACKMAN, 2. CONCHA, 3. KUIVASTO, 4. OTTESEN

Det var match mellan elefanterna och insekterna. I halvtid 
ledde elefanterna med 149 mål mot 0. I början av den andra 
halvleken kom i alla fall den nya ersättaren i insektslaget ut 
på planen och genast blev det bättre fart på spelet. 
Omedelbart vände sig turen mot elefanterna. Den nye 
spelaren gjorde mål på mål och matchen slutade 763-149 till 
insekterna.
-Vi var lite oroliga i första halvlek, sa insekternas kapten 
vattenhumlan till elefanternas kapten efter matchen.
-Man undrar varför ni inte tog in den där spelaren förrän i 
andra halvlek, frågade elefanternas kapten
-Jo, det skulle vi ha gjort, tro mig, svarade insekternas 
kapten, men det tar ju en timme att snöra på sig 
fotbollskorna på alla de tusen fötterna...
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DJURGÅRDENS IF 

FOTBOLL 

www.dif.se 
Klocktornet Stadion 
114 33 Stockholm 
Telefon 08-545 158 00

DJURGÅRDENS IF 

UNGDOMSFOTBOLL

Hjorthagens IP 
Artemisgatan 40 
115 42 Stockholm 
Telefon 08-545 158 50

DJURGÅRDEN 

DAMFOTBOLL 

www.difdam.nu 
Telefon 08-783 59 15

DJURGÅRDENS IF 

HANDIKAPPFOTBOLL 

c/o Rolf Odenheim 
Mosstorpsv. 6 A 
183 30 Täby 
Telefon 08-31 06 41

DJURGÅRDENS IF 

ALPINFÖRENING 

www.difalpin.se 
Per Roald
Telefon 070-564 16 20

DJURGÅRDENS IF 

AMERIKANSK FOTBOLL 

www.dif-af.com 
Joachim Skoogberg 
Telefon 0703-445 304

DJURGÅRDENS IF 

BANDYFÖRENING

www.difbandy.se 
Bert Niska
Telefon 0703-021 797

DJURGÅRDENS IF 

BOULEFÖRENING

Sture Öhman
Prylvägen 7 
141 30 Huddinge

DJURGÅRDENS IF 

BORDTENNIS

www.difbordtennis.com 
Telefon 073-632 30 31

DJURGÅRDENS IF 

HANDBOLL

www.difhandboll.se
Telefon 0736-433 260

DJURGÅRDENS IF

BOWLING

www.difbowling.com
Telefon 08-740 44 34

DJURGÅRDENS IF

BOXNING

www.difboxning.se
Telefon 08-650 10 92

DJURGÅRDENS IF

FÄKTNING

www.diffencing.se
Box 39036
115 42 Stockholm

DJURGÅRDENS IF

GOLF

www.djurgardensgolf.se
Telefon 08-411 90 40

DJURGÅRDENS IF

INNEBANDY

www.difinnebandy.net

DJURGÅRDENS IF

ISHOCKEY

www.difhockey.se
Telefon 08-600 81 00

DJURGÅRDENS IF

KONSTÅKNING

www.difkonstakning.se
Marie Westerberg
Telefon 0768-522 777

DJURGÅRDENS SUPORTERS CLUB

www.dsclub.nu
Telefon 08-765 50 38

JÄRNKAMINERNA

www.jarnkaminerna.nu
Telefon 08-783 79 77

MEDLEMSAVGIFTER - DJURGÅRDENS IF FOTBOLL
Vuxna.................    300 kr
Pensionär  .............................. .................. ,150 kr
Ungdom under 18 år    ........................150 kr
Ungdom under 14 år  ...........    150 kr (Då igår åven medlemskap i juniorklubben Jårnkaninerna)
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 2005"

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