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Under sommaren hände det 
saker i truppen. Fem nya spelare 
anslöt. Djurgårdaren presenterar.

Steget från division tre till Allsvenskan var 
inga problem och Johan tog en ordinarie 
plats direkt. Att gå till Djurgården tog betyd
ligt längre tid.

-Det tog lite tid men det är skönt att det nu är 
klart, säger Johan.

Johan Oremo började spela fotboll i Moheds SK, 
en liten fotbollsklubb utanför Söderhamn. Vad han 
gjorde för intryck i klubben är okänt, men Moheds 
SK sysslar bara med flick- och damfotboll i dag. 
Johans karriär fortsatte i Söderhamns FF i division 3 
där han spottade in mål. I laget spelade även den två 
år äldre brodern Emil. Inför säsongen 2007 skildes 
bröderna åt, Emil gick till Enköpings SK i Superettan 
medan Johan gick till allsvenska Gefle.

Att gå från division tre till Allsvenskan bör vara ett 
mycket stort steg. Men Johan tog omedelbart en ordi
narie plats i Gefle. Inte nog med det, under sin första 
säsong i Allsvenskan gjorde han 11 mål och kom trea 
i den allsvenska skytteligan. Som grädde på moset till
delades han priset som årets nykomling i Allsvenskan 
på Fotbollsgalan samma år. På detta följde en plats 
i A-landslaget där han debuterade i bortamatchen 
mot Costa Rica den 13 januari 2008.

Målskyttet i Gefle fortsatte och under de första 
elva matcherna i Allsvenskan 2008 blev det fyra 
Oremo-mål. Djurgården hade under en lång tid job
bat på att knyta Johan till klubben och inför somma
rens transferfönster lyckades det äntligen.

-Det känns jättebra, det tog lite tid men det är 
skönt att det nu är klart. Jag ska försöka jobba vidare 
i Djurgården och utveckla det som jag påbörjade i 
Gefle, löpa mycket och skapa sår i motståndarnas 
backlinje, menade Johan när övergången var klar.

Djurgårdens klubbdirektör Bosse Andersson hade 
jobbat hårt för att knyta Johan till Djurgården, de 
båda hade kontakt redan innan Johan gick till Gefle.

-Det är väl tredje gången gillt nu. Jag har haft en 
bra kontakt med Johan och hans familj hela tiden och 
det är givetvis skönt att det äntligen är klart. Johan är 
en löpvillig spelare som gärna går i djupled och som 
oavsett division visat sig ha bra näsa för målet, en

»Bra näsa för målet, 
oavsett division«

riktig måltjuv. Han har dessutom mycket utveckling 
kvar i sig, menar Bosse.

Debuten för Djurgården skedde borta mot Trel
leborg den 6 juli. Den gången blev det inga mål för 
Johan. Första målet i djurgårdströjan nickade han i 
stället in på en hörna hemma mot Helsingborg den 
27 juli. Ett mål till har han hittills hunnit med, första 
målet mot Rosenborg hemma i Uefacupkvalet. Han 
kommer in allt mer både i spelet och laget, och med
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27. JOHAN OREMO
Född: 24 oktober 1986
Längd/vikt: 186 cm/78 kg 
Moderklubb: Moheds SK 
Kom från:Gefle lF 

tiden kommer det att bli betydligt fler mål från 
Johan Oremo. Hittills har han använts både i mit
ten och på kanten i anfallet. Bäst trivs han i mitten. 
Men är han en djupledsspelare, eller är han en mer 
utpräglad target-spelare?

-Jag är nog både och faktiskt. Jag springer gärna 
och mycket så visst är jag en djupledsspelare, men 
samtidigt gillar jag att möta upp och ta emot bollen, 
och då helst med fötterna. Så svaret får bli, jag är 
bägge delarna, menar Johan själv./Jonas Riedel

När Djurgårdaren ringer upp Patrik 
Haginge är det en sådan där dag då 
stämningen är låg i djurgårdslägret.

Kvällen innan har laget förnedrats av norska 
Rosenborg i kvalet till Uefacupen.

-Men vi var bättre än vad 0-5 visar. Naturligt
vis rasade det iväg på slutet, det är lätt att det blir 
så. Att förlora med  0, 2-0 eller 5-0 spelar ingen 
roll i en sådan match. Men det var så klart en rik
tigt tung förlust, säger Patrik och låter trött.

Djurgårdens nummer fyra spelade i Örebro 
SK i våras och ryktet om att en flytt från Örebro 
till Stockholm var i förestående florerade i flera 
veckor. Från och med den första juli tillhör Patrik 
Haginge Djurgården Fotboll. Kontraktet skrevs 
på tre och ett halvt år och Patrik var spelklar 
till den allsvenska omstarten den 2 juli (förlust 
mot Elfsborg). Djurgårdens klubbdirektör Bosse 
Andersson var mycket nöjd med värvningen.

-Vi har jobbat stenhårt på att knyta Patrik till 
klubben. Det är en mycket intressant spelare som 
kommer att vara en viktig pusselbit för Djurgår
den i många år, sade Andersson.

-Det kändes bra direkt när Djurgården med
delade sitt intresse. Det blir ett steg framåt på 
alla sätt och vis, berättade Patrik för dif.se när 
papperna var undertecknade.

Patrik kom från Örebros ungdomslag och tog 
en plats i seniortruppen 2003. Han krigade sig 
till en ordinarie plats som mittback men glänste 
under våren 2008 som högerback. Det hann 
bli 54 seriematcher och fem mål för Örebro SK 
innan flytten till Djurgården.

-Jag började som mittfältare, spelade mitt
back förra året och högerback i år. Mina främsta 
egenskaper ligger i defensiven men jag har lärt 
mig komma framåt allt mer. Jag är snabb och har 
ganska bra lungor så jag förväntar mig att jag 
ska komma fram bra på högerkanten, sa Patrik.

Någon mjukstart hos elvafaldiga mästarna 
blev det emellertid inte.

-Jag kom in i hetluften direkt och det snur
rade på bra, säger Patrik. Dessvärre blev jag 
skadad i matchen mot Trelleborg och sen blev 
jag magsjuk precis innan matchen mot Malmö.

På träningarna kändes det bra. Det var riktigt 
bra fart och intensitet i djurgårdslaget, men det 
tog ett tag innan det gav resultat i matcherna.

-Det är synd att vi hamnat så långt efter top
pen i tabellen. Det känns absolut som att det är 
där vi ska ligga.

Den 1 september var de dags för Patriks första 
match mot tidigare laget, Örebro SK.

-Det är klart att det är lite speciellt att byta 
till ett annat lag i samma serie mitt under sä
songen, speciellt då man möter sitt tidigare lag. 
Men det fungerade bra. Jag har ganska lätt att 
anpassa mig - både spelmässigt och socialt med 
de nya lagkompisarna.



Patrik har, efter några veckor i huvudstaden, fått 
sällskap av en tidigare lagkamrat. Även Kristofer 
Näfver har bytt Örebros vita tröja mot Djurgårdens 
blårandiga.

-Det är kul att Kristoffer kommit hit också, och 
han har klarat sig bra. Jag har inte behövt ta hand om 
honom direkt.

Vid tiden för intervjun bor Patrik tillfälligt i en 
etta men hoppas snart kunna flytta till en permanent 
bostad.

-Men det är skönt att slippa bo på hotell. Det här 
är en bättre lösning.

Flickvännen bor kvar i Örebro, åtminstone ett år 
till.

-Ja, det är henne jag saknar mest. Förutom vänner 
och kompisar. Annars trivs jag bra. Stockholm är en 
fin stad. Jag tycker att jag har bytt upp mig ett snäpp.

Träningsmässigt har flytten också inneburit ett lyft 
enligt Patrik.

-Ja, Djurgården tränar lite hårdare än Örebro. Det 
är samma mängd men hårdare.

Sin egen målsättning håller Patrik för sig själv.
-Jag har i och för sig satt upp mål med mitt fot

bollsspelande men jag vill inte hänga upp mig 
för mycket på dem eftersom förutsättningarna 
kan ändras. Det kan vara sådant som jag själv inte 
kan påverka och därför tar jag det mer som det 
kommer./Daniel Broström

»Jag förväntar mig komma 
fram bra på högerkanten«

4. Patrik Haginge
Född: 2 april 1985
Längd/vikt: 183 cm/74 kg
Moderklubb: IF Eker Örebro
Kom från: Örebro SK



24. PETER MAGNUSSON
Född: 16 juli 1984
Längd/vikt: 191 cm/83 kg
Moderklubb: Spårvägen 
Kom från: Vasalunds IF

»Det var bara att gå ut 
och köra mot Rosenborg«

Peter Magnusson bytte spel i Vasalund mot 
Djurgården. Hur stor är egentligen skill
naden mellan division 1 och Allsvenskan?

Peter själv säger att den är stor:
-Det går mycket fortare i Allsvenskan. Det 

gör det verkligen.
Peter Magnusson fick en spelmässig dröm

start i Djurgården, men ett tre år gammalt 
uttalande på Hammarbys hemsida gav 
honom inga extra popularitetspoäng hos 
supportrarna:

»Jag skulle aldrig spela i Djurgården eller 
AIK«, hade den då 20-årige mittbacken sagt 
i en intervju.

-Det där har jag fått äta upp några gånger 
sedan jag kom till Djurgården. När någon 
har tagit upp det där har det varit på en skämt
sam nivå, men det är ändå ett uttalande som



jag ångrar idag. Det var väl något som jag sa 
för att få Hammarbyfansen att tycka om mig.

Då tillhörde Peter Magnusson Hammarby 
Talang FF som spelade i division 1. Han hop
pades på att ta en plats i Hammarbys A-lag.

-Men då fanns det många bra försvarare i 
laget som till exempel Petur Marteinsson, Johan 
Andersson, Max von Schlebrugge och Patrik 
Gerrbrandt. Konkurrensen var för hård för att 
jag skulle få en chans att visa vad jag gick för.

I stället hamnade Peter i Vasalund där han 
var en av seriens bästa innerbackar i två och ett 
halvt år, innan han äntligen fick göra allsvensk 
debut. Den 10 augusti besegrade Djurgården 
Malmö med 2-1 på bortaplan och det var de 
blårandigas första seger på nio matcher(!). 
Magnusson imponerade stort, trots att han inte 
ens hade värmt upp ordentligt innan matchen.

-Jag skulle egentligen ha suttit på bänken 
och som avbytare värmer man inte upp på sam
ma sätt inför matchen som de i startelvan. Men 
Haginge blev sjuk några minuter innan avspark 
och då fick jag beskedet att jag skulle spela.

Kanske var det omständigheterna som bidrog 
till att det gick så bra. Magnusson hann aldrig 
bli nervös.

-Det var bara att gå ut och köra, jag hade 
inget att förlora liksom. Jag tror att det var 
bättre att det blev på det viset än om jag vetat 
att jag skulle spela redan dagen innan. Efter den 
matchen var debuten avklarad och då gick det 
lättare i fortsättningen.

Magnusson slapp uppleva 0-5-debaclet 
mot Rosenborg från planen. Djurgårdstränarna 
satsade på Markus Johannesson och Patrik 
Haginge som mittbackar i Uefacupkvalet.

-Men jag kan inte säga att det hade gått 
bättre om jag hade få spela, det vill jag absolut 
inte påstå. Men målen ska inte få rasa in som 
de gjorde i slutet av matchen.

I matchen efter, mot Örebro på Stadion, hade 
Djurgården ett nytt mittbackspar bestående av 
Magnusson och Mikael Dahlberg, som gjorde 
sin första match i backlinjen. Det blev succé.

-Det gick bra. Det kändes inget speciellt att 
spela med Dahlberg utan mer som att han var 
van att spela där.

Magnussons styrka är följsamheten. För att 
vara mittback är han ovanligt snabb. Själv näm
ner han sitt lugn och sitt huvudspel men tillägger 
att det nästan inte är värt att nämna:

-En mittback ska helt enkelt vara bra på 
huvudet./Daniel Broström
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Ekong är en världsvan fotbollsspelare. Sedan 
han lämnade moderklubben Julius Berger’s 
Feeder Team i Nigeria har han hunnit med 
att spela för klubbar i hela fem europeiska länder, 

två i Kina och en i Mexiko. Nu är hemvisten 
Djurgården och Stockholms Stadion.

Prince Ipke Ekong har minst sagt god erfaren
het från olika typer av fotboll. Han föddes 1978 i 
Nigeria där han spelade för Julius Berger’s Feeder 
Team. Det gjorde han så bra att han 1995, 17 år 
gammal, fick skriva kontrakt med Italienska Reg
gina Calcio. Han blev dock omedelbart utlånad, 
först till slovenska Koper och därefter till mexi
kanska Universidad Guadalajara. Därefter följde 
schweiziska Bellinzona och rumänska Arad innan 
han tillslut fick spela med klubben han skrivit på

»En ledartyp som 
kommer att vara viktiga
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för; Reggina. Färden fortsatte därefter till Kina 
och spel först i Shenyang Jinde och därefter i 
Xiamen Lanshi innan GAIS år 2006 fick upp 
ögonen för spelaren med 22 landskamper för 
Nigeria i sin CV.

I GAIS blev det två och en halv säsong. 
Starten blev olycklig, i debutmatchen mot 
Öster blev Prince utvisad.

Efter det blev det dock succé, Prince blev 
snabbt en central spelare i laget och det var 
många supportrar till klubben som suckade 
när han sommaren 2008 skrev på för Djurgår
den, packade väskorna och åkte till Stock
holm.

-Jag är väldigt glad över att det blev Djur
gården. De visade tidigt ett seriöst intresse för 
mig och det är ett bra lag och en bra klubb att 

komma till, menade Prince Ikpe Ekong när 
han anslöt till truppen.

Bosse Andersson, som stod bakom värv
ningen, var lika nöjd med övergången.

-Vi har jobbat väldigt hårt för att få Ekong 
till oss så det är klart att det är kul att han väl
jer Djurgården. Det är en ledartyp på planen 
som kommer att vara viktig för oss både på 
kort och lång sikt, säger Andersson.

Debuten skedde i en träningsmatch mot 
Örebro i slutet av juni och den 2 juli var det 
dags för första tävlingsmatchen i den blåran
diga tröjan. För motståndet på Stockholms 
Stadion stod Elfsborg. Som defensiv mittfäl
tare är Ekongs främsta uppdrag inte att göra 
mål, men det har hunnit bli ett hittills, det kom 
i Uefacupkvalet borta mot Flora./Jonas Riedel

7 PRINCE IKPE EKONG
Född: 5 oktober 1978
Längd/vikt: 179 cm/76 kg
Moderklubb: Julius Berger's Feeder Team
Kom från: GAIS



28. KRISTOFFER NÄFVER
Född: 28 mars 1986
Längd/vikt: 179 cm/70 kg 
Moderklubb: Adolfsbergs IK 
Kom från: Örebro SK (lån)

»En av de hetaste unga
i Allsvenskan förra året«

Islutet av juli blev det klart att den kvicke mitt
fältaren Kristoffer Näfver byter Örebro mot 
Djurgården resten av säsongen. Djurgårdens

Bosse Andersson var, som sig bör, entusiastisk.
-Kristoffer var, innan han drabbades av en 

längre skadeperiod, kanske en av de hetaste unga 
spelarna i Allsvenskan förra året. Han är en 
spelare som kommer att vara mycket värdefull för 
Djurgården, sa Andersson.

Lånet av 22-årige Näfver är kopplat till en 
köpoption som ger Djurgården rätt att köpa loss 
honom efter säsongen.

-Örebro har blivit bättre och bättre, men Djur
gården är en storklubb med helt andra förutsätt
ningar, så det blir en stor skillnad och ett bra steg 
i karriären att spela för Djurgården. Det känns 
mycket spännande, sa Kristoffer till dif.se.

Att förre lagkamraten Patrik Haginge finns i 
laget underlättade naturligtvis Kristoffers beslut.

-Men jag hade vänner i Stockholm sedan 
tidigare och så känner jag Sebastian Rajalakso och 
Johan Oremo från U21 -landslaget, säger Kristoffer 
som gjort fem U21 -kamper med landslaget.

Kristoffer beskrivs som en spelare som gillar att 
springa, utmana och leverera inlägg. Men Öre
brosupportrarna har gett honom en hel del kritik 
under Örebros tunga vår.

-Det var en del gnäll från supportrar som tror 
att de vet hur saker och ting ligger till, men det är 
inget som jag bryr mig om. När jag lånades ut var 
det också en del gnäll. Men det hade kanske varit 
tråkigare om ingen hade brytt sig alls.

Precis som Patrik Haginge bor han i en tillfäl

lig lägenhet och väntar på att få byta Gärdet mot 
Östermalm.

-Men det känns bra ändå. Jag gillar staden och 
har kommit in bra i laget. Det är ingen som har 
försökt sätta mig på plats på träningarna.

Kampen om platserna i startelvan är hård, även 
om Stefan Batan bytt Djurgården mot Assyriska 
finns det flera spelare som kämpar om platserna 
på mittfältet.

-Jag var naturligtvis inställd på att det skulle 
vara en hård konkurrens om platserna. Jag tycker 
att jag redan under de första veckorna i Djurgår
den visade att jag verkligen vill spela och kämpar 
för att få göra det. Det gäller att ta chansen när 
den kommer.

Konstgrässkorna har än så länge blivit kvar i 
resväskan. I stället har Kristoffer fått skaffa sig ett 
par riktiga grässkor.

-I Örebro tränade vi på konstgräs, eftersom jag 
var där i fem år så har jag vant mig vid det. Men 
det är mycket skönare att både träna och spela på 
riktigt gräs. Det är så fotboll ska spelas.

Kristoffer kom till klubben under en riktigt 
tung djurgårdsperiod.

-Men det märktes inte på stämningen i laget att 
det gick så dåligt som det gjorde resultatmässigt, 
det var inget gnäll.

Den proffsiga inställningen gav resultat. Så 
småningom kom segrarna samtidigt som Kristof
fer började finna sig tillrätta i staden.

-Stockholm är en fin stad och dessutom är det 
nära till Örebro. Det tar bara ett par timmar med 
tåget om jag vill hälsa på./Daniel Broström
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Medlemsantalet har haft en otrolig 
utveckling de senaste åren och det 
är glädjande. Det visar att Djurgården 
är en klubb som engagerar många.

DJURGÅRDENS IF FOTBOLLSFÖRENING 
Ellinor Persson, Martin Selin, Lars-Erik Sjöberg, 
Yvonne Strömberg, Gustav Törngren

DJURGÅRDENS ELITFOTBOLL AB
Torbjörn Althén, Per Bouveng, Tommy Jacobson, 
Bo Lundquist, Ronald Åman

DJURGÅRDENS FOTBOLL AB
Per Bouveng, Tommy Jacobson, Douglas Roos, 
Hans von Uthmann

KANSLI
Thomas Alexanderson, Jesper Allestam, 
Stefan Alvén, Bosse Andersson, Göran Aral, 
Marie Barth-Kron, Henrik Berggren, 
Johnny Brenemark, Therese Bringefors, 
Wille Bäckström, Patrik Franzén, 
Jenny Furtenbach, Tomas af Geijerstam, 
Johan Harvey, Jerker Hedenstedt, 
Alf Johansson, Johan Lindström, 
Martin Lundgren, Jonas Riedel, 
Mats Sandell, Fredrik Segerblom, 
Thomas Seidefors, Johan Werner
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Fotbollen från sin bästa sida
djurgårdaren är en medlemstidning för alla, snart 14 000, medlemmar i Djur
gården Fotboll. Medlemsantalet har haft en otrolig utveckling de senaste 
åren och det är glädjande. Det visar att Djurgården är en klubb som enga
gerar många. I år har det varit händelserikt i och omkring Djurgården. Nu 
är det många som vill veta vad som händer i föreningen. Sittande styrelser 
gjorde ett uttalande den 11 september (se text nedan). Djurgårdaren berör 
inte ämnet mer än så i detta nummer eftersom läget kan förändras. Senaste 
nyheterna kring Djurgården finns alltid på dif.se.

svensk fotboll på klubbnivå har det motigt nu. Klubbarna har svårt att lyckas 
internationellt och behålla spelare när klubbar utanför Sveriges gränser öpp
nar plånboken. Det är också svårt att hitta lösningar för att komma till rätta 
med de delar av publiken som förstör våra fotbollsfester.

Ljuset i tunneln är nya arenor? Riktigt så enkelt är det kanske inte men en 
sak är säker vi kan inte ge upp bara för att det är motigt. Fotbolls Sverige och 
Djurgården måste försöka hitta lösningar på lång och kort sikt. Vi vill att alla 
matcher ska vara publikfester med fokus på fotbollen. Vi vill att de bästa spe
larna stannar i Allsvenskan något år längre. Vi vill ha moderna arenor. Nu 
gäller det att Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet och alla andra 
i fotbollsfamiljen fortsätter arbeta för att hitta lösningar. Gärna tillsammans 
med den Supporterunion som landets supporterföreningar håller på att bilda.

I början av september genomfördes DIF-dagen på träningsanläggningen vid 
Kaknäs. Jag blev imponerad av uppslutningen och stämningen. Trots regn 
kom hundratals barn med sina föräldrar ut och det var mycket glädje och 
skratt. A-laget tränade och var sedan med på smålagsspel och autograf
skrivning. DIF dagen visade upp fotbollen från sin bästa sida. Glädje, lycka, 
skratt precis som det ska vara när djurgårdsfamiljen samlas. Vi hoppas på 
bättre väder nästa år och då vore det kul om 14 000 medlemmar kunde 
komma./Tomas af Geijerstam

Uttalande från styrelserna i Djurgårdens IF FF och Djurgårdens Elitfotboll AB
Mot bakgrund av att Bo Lundquist avsagt 
sig sina uppdrag som styrelseordförande 
i DIF FF och DEF AB, Tommy Jacobson som 
vice ordförande i DEF AB, Dan Svanell som 
vice ordförande i DIF FF och Torbjörn Althén 
som styrelseledamot i DIF FF, har de kvarva
rande styrelseledamöterna tillsammans med 
valberedningen funnit att det bästa för Djur
gården Fotboll är att fortsätta styrelsearbetet 
fram till nästa års ordinarie årsmöte.

Den erfarenhet och kompetens som de av
gående styrelseledamöterna besitter är mycket 
värdefull för Djurgården Fotboll. Därför är det i 
Djurgården Fotbolls intresse att vi i någon form 

kan fortsätta samarbetet med de avgående 
styrelseledamöterna. Styrelserna i DIF FF 
och DEF AB har mot den bakgrunden beslutat 
att inleda diskussioner med dem om hur ett 
sådant samarbete skulle kunna organiseras. 
Styrelserna avser att slutföra dessa diskussio
ner inom den närmaste månaden.

Under tiden påverkas inte den nuvarande 
verksamheten då den operativa ledningens 
arbete utförs som tidigare.

Per Bouveng, talesman för DEF AB:s styrelse 
Lars-Erik Sjöberg, talesman för DIF FF:s 
styrelse

http://www.dif.se
mailto:dif.fotboll@dif.se
http://www.dif.se
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3. Möt sommarens nyförvärv
Oremo, Haginge, Magnusson, Ekong 
och Näfver

10. Avspark med bland annat:
DIFTV, Målkungen, Landslagsspelare, 
Vad kör spelarna i sin ipod? och senaste 
nytt om Östermalms IP

22. Djurgårdspanelen - NYHET!
Pulsen på medlemmar och styrelse

25. Medlemsinformation
26. Daniel Sjölund är tillbaka
28. Resultat från juli-september
32. Fred&Jesse

Två 90-talslegender om klubbkänsla, 
division 7-fotboll och Stockholm stadion

36. Souvenirer
41. Utvecklingen av talanger får 

aldrig stå stilla
Krönika av Eva af Geijerstam

43. Djurgårdskalendariet hösten
44. Historik

»Baloo« vann skytteligan 1978

48. Medlemssidor
Bilder från djurgårdare

50. Mitt liv som djurgårdare
Hamid Shokatyan

1. DIFTV. DIFTV är ett 
samarbete mellan Djurgår
den Fotboll och Djurgården 
Hockey och har levererat 
intervjuer, reportage och 
matchbilder från både 
fotbollens och hockeyns 
verksamhet sedan mars. 
Materialet har betydligt 
bättre bild- och ljudkvalitet 
än den tidigare lösningen 
som fanns.

Som reporter för DIFTV 
har Wille Bäckström 
arbetat. Halva tiden med 
fotboll och andra halvan 
med hockeyn.

-För mig känns det 
mycket inspirerande och 
roligt att få vara med om 
en sådan här satsning. Att 
få vara med och utveckla 
kommunikationen och 
informationen till alla 
djurgårdare, säger Wille 
Bäckström.

DIFTV startade i och 
med träningslägret i 
Portugal i våras och har 
sedan dess kommit med 
regelbunden rapportering. 
Nu arbetar man för att bli 
ännu bättre och har ni 
frågor eller synpunkter om 
DIFTV kan ni kontakta 
redaktionen på diftv@dif. 
se./Tomas af Geijerstam



12 AVSPARK DJURGÅRDAREN

2. Pernilla Lundenmark 
om skolboken. Djurgår
den tog för några år sedan 
initiativ till boken Skolbo
ken En elva om fotboll, en 
bok som skickades ut till 
alla femteklasser i Stock
holmsområdet. Boken har 
bland annat landat hos Per
nilla Lundenmark, lärare 
på Borgskolan i Hallunda, 
som använt boken 
i sina klasser.

-Vi har bland annat 
använt boken när vi haft 
tyst-, hög- och stafettläs
ning, säger hon.

Till boken finns även en 
lärarhandledning och när 
Pernilla ringde till Djurgår
den Fotboll för att få ett 
exemplar blev det blev 
upprinnelsen till denna 
text om hur skolboken 
används i klasser runt 
om i huvudstaden.

Pernilla är lärare i års
kursena 7 och 8 och 
hennes klasser arbetar 
regelbundet med boken.

-Jag vet att boken 
egentligen riktar sig till 

vilket nästan är var och 
varannan elev. Vi har läst 
och arbetat utifrån lärar
handledningen, men även 
kommit med egna reflek
tioner och tankar. Det har 
lett till en hel del diskus
sioner i klasserna.
Vad har du fått för reaktio
ner ifrån eleverna?

-De tycker att det har 
varit kul och jag upplever 
det som att boken berör 
mycket av den verklighet 
som ungdomarna befinner 
sig i, och då är det klart 
att det blir intressant att 
läsa, även om de inte har 
några problem med att 
läsa annan litteratur 
överlag.
Slutligen, hur mycket har 
ni använt av boken?

-Vi har kanske jobbat 
effektivt med ungefär en 
tredjedel av den. Jag 
tycker att lärarhandled
ningen är väldigt bra och 
den ger ett konkret stöd 
till oss lärare gällande 
saker vi kanske själva inte 
har tänkt på. Men det tar 
tid att gå igenom boken 
eftersom den omfattar 
mycket som kommer upp 
till diskussion. Vi kommer 
absolut att jobba vidare 
med den./Jonathan Broberg

3. Årets idrottsledare 
2008. inom Djurgårdens 
ungdomsfotboll - Anmäl 
din kandidat!

Stadium och Djurgården 
delar ut ett stipendium till 
ledare som under 2008 
gjort framstående presta
tioner. Stipendiet delas ut 
till två ledare, ett för 5-7 
manna och ett för 11- 
manna fotbollen.

Om stipendiet 
Stipendiet delas årligen 
ut till två ledare inom 
Djurgårdens Ungdomsfot
boll (verksamhet för barn 
och ungdomar från 6 år 
till 19 år) som uppfyller 
de kriterier som gäller för 
stipendiet. Stipendiet är 
på 5 000 kronor och ska 
användas av stipendiaten 
till dennes utbildning och 
fortsatta engagemang 
inom fotbollen. Djur
gården ska i möjligaste 
mån stödja och stimulera 
studieresa för såväl natio
nella som internationella 
utbyten för stipendiaterna. 
Stipendiatet tilldelas den 
som är medlem i Djurgår- 

den Fotboll och som har 
full-gjort sitt uppdrag 
senaste verksamhetsåret.

Kandidater kan nomi
neras av föreningens lag 
samt av enskilda före
ningsmedlemmar. Förslag 
på kandidater sker skrift
ligen med tillhörande 
motivering (använd gärna 
blankett som finns att 
hämta på hemsidan www. 
dif.se/ungdom eller pä 
Ungdomskansliet/Hjort- 
hagen). Förslag med moti
vering skall ha inkommit 
senast den 31 oktober 
det år för vilket stipendiet 
söks.

En jury bestående av 
föreningschefen, manager 
och sportsligt ansvariga 
för respektive 11-manna 
och 5- och 7-mannafot- 
bollen och utsedd repre
sentant från Stadium, 
beslutar om vilka två 
som ska tilldelas stipen
diet. Beslutet går inte att 
överklaga.

Stipendiet utdelas i an
slutning till årsmötet och 
eller vid ledarseminariet 
i november.

dif.se/ungdom
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vet vi emellertid med 
säkerhet vem som vunnit. 
Utslagsfrågorna i tävlingen 
ger vi svaren på redan nu.

Fråga: Vem har spelat flest 
Allsvenska matcher för 
Djurgården Fotboll?
Rätt svar: Sven Lindman

Fråga: Vilka två arenor, 
förutom Stadion och 
Råsunda, har Djurgården 
haft som Allsvensk 
hemmaplan?
Rätt svar: Tranebergs IP 
och Söderstadion

4. Målkungen 2008.
I skrivandets stund är det 
tio omgångar kvar av 
Allsvenskan och Djurgår
den ligger för närvarande 
på en åttonde plats i 
tabellen. Innan årets 
säsong startade startade 
tävlingen om vem som blir 
Målkung 2008.

Tävlingen går ut på 
att gissa hur många mål 
Djurgården Fotboll gör 
under säsongen 2008. 
Fina priser från bland 
annat våra partners ligger 
i potten till de som vinner.

Efter 20 spelade 
omgångar har Djurgården 
hittills nätat 21 gånger 
under årets serie. Om mål
produktionen fortgår i lik
nande takt säsongen ut 
ligger de som tippat på 
27-45 mål bäst till.

I nuläget ser det ut som 
att ett 20-tal tävlande lig
ger inom räckhåll för att 
vinna. Efter säsongens slut
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5. Golf - nytt roligt in
slag på Sommarkollot. 
Sommarkollot är över för 
det här året. Årets upplaga 
blev ett kollo med mycket 
skratt, mycket fotboll och 
många värderingar. Och så 
blev det lite golf.

Att Djurgårdsandans 
sommarkollo inte enbart 
handlar om fotboll har 
varit ett tydligt upplägg 
ända sedan starten för tre 
somrar sedan. Varje år har 
någon ny aktivitet lags till 
utbudet och denna 
sommar var golf den nya 
ingrediensen. Något som 
nu i efterhand visat sig 
vara en smärre succé.

Hos Arlanda Stad Golf 
på Ulriksdals Golfklubb 
fick deltagarna i sommar
kollot prova på golf. Många 
av kol lots deltagare hade 
aldrig hållt i en golfklubba 
förut, men samtliga har en 
positiv inställning till att 
swinga och putta igen.

-Det är kul med nyheter 
och det syntes på ungdo
marna hur roligt de tyckte 
att det var, menar kol lole
daren Jonas Hellerup.

Helena, 14, var en av 
kollodeltagarna som fast

nade för golfens charm. 
Hon kan mycket väl tänka 
sig att spela igen i fram
tiden.

-Ja, absolut, det var 
jätteroligt att prova på, 
sade hon efter att ha 
»slagit upp sin hink«.

En av de som såg till att 
golf fanns med på årets 
sommarkolloagenda är 
Urban Hornberg, försälj
ningschef för Arlanda Stad

Golf. Även han stämmer in 
i de positiva tongångarna.

-Det var kul att vi kunde 
genomföra det här. Vi 
tycker att idén med ett 
sommarkollo är bra och 
hoppas att deltagarna 
hade några roliga och 
givande timmar hos oss, 
säger han./Jonathan Broberg
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7. DIF DAGEN. DIF Ung
dom vill rikta ett stort tack 
till alla som deltog på ett 
eller annat sätt på den 
årliga DIF-dagen lördagen 
den 6 september. Djur
gårdsfamiljen trotsade 
det ihållande regnet och 
återigen blev det en trevlig 
dag för alla djurgårdare. 
A-laget spelade matcher 
tillsammans med lyckliga 
barn som vann lottdrag
ningen. Aktiviteterna var 
fler än någonsin och vi 
hoppas att alla som 
besökte Kaknäs fick en 
trevlig dag i en positiv och 
trevlig djurgårdsanda.

Nu ser vi fram emot 
nästa år!/DIF Ungdom
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8. LANDSLAGSSPELARE.
Flera spelare i Djurgården 
spelade för sina respektive 
landslag i början av sep
tember. Mest uppmärk
sammad blev Daniel 
Sjölund som nickade in 
Finlands tredje mål i den 
oavgjorda matchen mot 
Tyskland.

Daniel Sjölund (Fin A) 
10 september: Finland- 
Tyskland (3-3), inbytt i 41: 
a och nickade in 3-2 i 53:e.

Toni Kuivasto (Finland A) 
10 september: Finland- 
Tyskland (3-3), fick se 
hela matchen från bänken.

Andrej Komac (Slov A)
6 september: Polen- 
Slovenien (1-1), från start 
och utbytt i 85:e. Tilldela
des ett gult kort.
10 september: Slovenien- 
Slovakien (2-1), spelade 
hela matchen.

Lance Davids (Sydafr A)
6 september: Sydafrika- 
Nigeria (0-1) såg hela 
vänskapsmatchen från 
bänken.

Johan Oremo (Sve U21)
5 september: Sverige- 
Polen (1-0), från start och 
utbytt efter 73 minuter.
10 september: Serbien- 
Sverige (1-0), inbytt efter 
74 minuter./Carl-Johan
Eelde
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olika pojklandslag under 
augusti och september må
nad. Inga av dem vet, efter 
fyra matcher, hur det är att 
förlora med blågult.

11. Ungdomsspelare
i landslag. Djurgårdens 
ungdomsfotboll har haft 
fyra representanter i två

P15
Djurgården fick med 
Simon Strand och Carlos 
Garcia till landslagstrup
pen i P15 landslaget. På 
agendan stod landskam
per mot Finland och det 
blev en trevlig vistelse i 
Bredbyn och Umeå. I den 
första matchen vann 
Sverige med 6-2 och 
Carlos Garcia spelade hela 
matchen med kaptensbin
deln runt armen. Simon 
Strand hoppade in som 
högerback med cirka 
kvarten kvar.

Två dagar senare var det 
dags för ny landskamp, 
denna gång på Gamliaval
len i Umeå. Sverige var 
även denna gång numret 
för stora för Finland och 
vann konfortabelt med 3-0. 
Simon Strand spelade hela 
matchen som högerback, 
medan Carlos Garcia 
hoppade in som mittback 

tidigt i den andra halv
leken.

P16
Djurgården hade även till 
denna årskull två lands
lagsuttagna, då P16 
landslaget hade dubbel
möte i Visby mot Nordir
land. Juniorernas målvakt 
Christoffer Matwiejew och 
mittfältare Trimi Makolli 
fick båda gott om minuter 
även dem.

I den första matchen 
spelade Sverige oavgjort, 
1-1, och då satt Matwiejew 
hela matchen på avbytar
bänken medan Makolli 
gjorde ett 25 minuter långt 
inhopp som forward.

Två dygn efter det 
möttes lagen igen och då 
lyckades Sverige vinna, 
mycket tack vare fina 
insatser av Djurgårdarna. 
Målvakt Matwiejew höll 
nollan under sin första
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blågula landskamp och 
framåt spelade Trimi med 
den fart och elegans som 
gjort honom till en av 
juniorernas viktigaste 
spelare under säsongen. 
Båda blåränderna fick 90 
minuter av förbundskapten 
Hans Lindbom i 2-0
segern./Jonathan Broberg

12. Hemsida. Inoffi
ciella djurgårdssidor på 
Internet finns det gott 
om och nu har en till dykt 
upp, www.1891.nu. Sidan 
handlar om supportrar 
och skvaller och baseras 
på veckokrönikor som 
hittills bland annat handlat 
om supportertekniker 
och barnuppfostran. Den 
genomgående tonen är 
ironisk.

Sidan drivs av Ivar 
Starke som enligt honom 
själv är ättling till Styvben 
Starke. Styvben ska, enligt 
rykten, ha stulit Djurgår
dens första klubbkassa vid 
1800-talets slut. Historie
beskrivningen dementeras 
av Ivar, som vill oskyldig- 
förklara sin ättling i djur
gårdshistorien.

Redaktionen har gjort 
en supporterintervju med 
Ivar för att känna honom 
på pulsen.
Vem är Ivar Starke?

bosatt i Haninge. Jag har 
funnit, som så många 
andra kloka medlemmar
i djurgårdsfamiljen, 
meningen med livet och 
den stavas D-I-F.
Berätta om din djurgårds
bakgrund.

-Min barndom kantades 
av historien om min släk
ting Styvben Starke. I 
historieböckerna utmålas 
han som den simpla tjuv 
som stal Djurgårdens 
första klubbkassa och 
därmed försenade bildan
det av Djurgårdens IF. För 
att göra en lång historia 
kort så blev Styvben iväg 
lurad i något simpelt ären
de medan de andra karlar
na drack upp 1890-ars 
klubbkassa och därmed 
försenande bildandet av 
Djurgårdens IF. När 
pengarna var uppdruckna 
och de andra medlem
marna ville veta var med
lemspengarna tagit vägen 
skyllde gärningsmannen 

på Styvben. Det är mitt 
historiska arv helt enkelt, 
och mitt mål är att fä 
Styvben Starke oskyldig- 
förklarad i den blårandiga 
historien.
Berätta om ditt starkaste 
djurgårdsminne.

-Det var när jag och 
några sköna sektion F:are 
gick på gnagets näst sista 
hemmamatch (AIK-ÖSK) 
strax innan AIK åkte ur 
Allsvenskan. Vi var ett 20-
tal djurgårdare som satt 
uppe på Östra läktaren. 
Efter att ha buat oss hesa 
fick vi äntligen igång hela 
Råsunda som buade ut de 
egna gulsvarta spelarna. 
En härlig dag.
Vad är syftet med hemsidan 
1891.nu?

-Dels att få Styvben 
Starke oskyldigförklarad, 
men också att analysera 
viktiga händelser runt 
Djurgården. Jag ska ge tips 
och råd för att underlätta 

exempel i min krönika om 
barnuppfostran.
Hur ser du på begreppet 
ironi?

-Förstår inte frågan om 
jag ska vara ärlig.
Finns det för lite humor 
kring fotboll?

-Absolut, det är viktigt 
att kunna skratta åt sig 
själv emellanåt. Jag menar, 
vi skrattar ju åt Bajen och 
Gnaget, så vi djurgårdare 
måste också ha lite per
spektiv på oss själva.
Sett till det som händer på 
planen, vad tycker du om 
säsongen hittills?

-Tja, det måste ju vara 
en av våra bästa ur ett 
perspektiv pä tio år.
Vem har varit bäst i år?

-Jag tycker att var 
materialförvaltare Kjell 
Lundkvist har hållt hög 
klass. Se på GAIS som fick 
spela i bajens reservlags
ställ. Eller gnaget som för 
ett par år sedan fick spela 
i Göteborgs reservlagsställ. 
En annan som utmärkt sig 
utmärkt är Dembo. Då och 
då gör han oss påminda 
om forna tiders målvakts
tavlor i norrettan. För att 
sen på ett akrobatiskt och 
konstnärligt sätt fä oss att 
glömma dessa med världs
klassräddningar. En under
skattad fotbollskonstnär 
som borde ha mer än en 
ramsa,/Djurgårdaren

http://www.1891.nu
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Djurgårdspanelen 
september

styrelse & 
medlemmar

HUR SKA DJURGÅRDEN 
OCH ANDRA SVENSKA LAG 
LYCKAS I EUROPASPELET?

Pengar är ju tyvärr det som 
räknas och då måste mer
parten av truppen komma från 
egna led så att de ekonomiska 
medel som finns kan avsättas 
till spetskompetens (3-4 
spelare). Lobba för att få 
samma transferfönster som 
Europa och att få till mot
svarande artistskatter som 
våra grannländer har.

Vi skall satsa på att utveckla 
egna talanger. Detta är ett 
arbete som kräver tålamod 
från alla inblandade. Vi måste 
sedan ha förmågan att få spe
larna att stanna kvar i Sverige 
något år längre än vad som 
är fallet idag, så det handlar 
givetvis - som alltid - även om 
ekonomi.

De flesta av de motståndare 
svenska lag åker ut mot har 
betydligt större ekonomiska 
resurser och därmed bättre 
spelarmaterial än de svenska 
lagen. Att skaffa en egen 
arena samt att utveckla oss 
så att vi blir en ännu att
raktivare samarbetspartner 
för näringslivet är vägen till 
högre intäkter. Förhoppnings
vis kan även den kommande 
ungdomssatsningen på sikt 
bidra med att höja kvaliteten 
på laget. Därutöver bör de 
allsvenska domarnas bedöm
ningsnivå vara densamma 
som internationellt. Inte som 
idag då nivån är lägre.

VAD ÄR POSITIV FOTBOLL 
FÖR DIG?

Snabbt spel längs marken 
med stort fokus på att flytta 
bollen framåt. Saker som 
motverkar positiv fotboll är: 
•Spelare som lägger sig ner 
vid minsta beröring 
•Spelare som inte alltid 
kämpar och gör sitt bästa 
för laget
•Samt att spela ut bollen 
vid eventuell skada utan låta 
domaren bedöma läget och 
blåsa av vid behov.

Snabb anfallsinriktad fotboll, 
men det räcker inte. Det 
krävs även bra arrangemang, 
hängivna supportrar och nya 
arenor.

HUR SKA DJURGÅRDS" 
FAMILJEN TILLSAMMANS 
KUNNA HÖJA PUBLIK
SIFFRORNA OCH UTVECKLA 
MATCHARRANGEMANGEN 
SÄSONGEN 2009?

Utöka marknadsföringen 
primärt via tidningar. Arran
gemangen i samband med 
matcherna skulle i högre 
utsträckning bestå i att hylla 
gamla Djurgårdshjältar 
(på födelse
dagar etc).

Vi måste se varje enskild 
match som ett projekt. Det 
krävs olika verktyg för att 
fylla Stadion om vi spelar mot 
Örebro jämfört med Malmö. 
Konkurrensen hårdnar om 
publiken och vi måste hitta 
nya vägar att marknadsföra 
oss på. Vi måste bjuda på fler 
upplevelser än det som sker 
på plan. Målkung 2008 - hur 
ligger du till?

Jag tror det vore positivt om 
vi kunde bli lite mindre resul
tatfixerade. Inte så att vi ska 
sluta vårda den vinnarkultur 
som finns i Djurgården, men 
att vi i högre utsträckning gör 
det bästa av situationen och 
ser till att ha roligt tillsam
mans även under perioder 
när spelet går knackigt. 
Sen ska vi verkligen fort
sätta att utveckla arbetet 
med medlemstältet och 
Minikamins-området som 
bygger gemenskap och 
bidrar till att göra matcherna 
till en angelägenhet för alla 
generationer.

»GUTTA« BERGEROTH 
säsongare på sektion F, 
medlem nr 3691

ALF JOHANSSON 
VD i Djurgårdens Elitfot
boll AB, medlem nr 11746

GUSTAF TÖRNGREN 
styrelseledamot i DIF FF, 
medlem nr 2454
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MATS ISRAELSSON 
säsongare på sektion A, 
medlem nr 1749

MARTIN SELIN
styrelseledamot i DIF FF, 
medlem n 117

MATHIAS BREMAN
köper lösbiljetter på olika 
sektioner, medlem

Finn ett eget spel och se till 
att lägga upp en långsiktig 
planering. Jag tror dessutom 
att unga spelare tidigt måste 
skolas in i laget, att det finns 
en tro på dem och ger dem 
tid att anpassa sig - låta dem

Jag tror att egen arena och god 
ekonomi är nyckelord i svaret. 
För det förstnämnda krävs 
också en stor portion politisk 
välvilja. Jag hade »nöjet« 
att bevista Trondheim för 
några veckor sedan och fick se 
vilka enorma möjligheter som 
skapats runt Rosenborgs, till 
delar ägda, arena. De har för
visso en lång CL-historia som 
bidragit till att skapa goda 
ekonomiska förutsättningar, 
men någonstans måste man 
börja. Jag tror också mycket 
på vår nya ungdomssatsning. 
»Andra svenska lag« - finns 
det några andra?

Tänka långsiktigt. Låta 
talanger spela in sig tidigt 
i A-laget. Ha tålamod med 
deras misstag, så att de 
utvecklas med förtroende och 
inte byts ut mot tveksamma 
import-spelare. Tyvärr riskerar 
talangerna försvinna inom två 
år om de lyckas bra. För att 
vi ska kunna behålla fler bra 
spelare som kan ge framgång 
i Europacupspel, bör vi nog ha 
konkurrenskraftiga löner mot 
mellanligorna i Europa.

Jag tror dess
utom att unga 
spelare tidigt 
måste skolas 
in i laget, att det 
finns en tro på 
dem och ger dem 
tid att anpassa 
sig - låta dem 
våga misslyckas. 
MATS ISRAELSSON

Ett kortpassningsspel med 
hög fart, mycket rörelse på 
alla (även de utan boll) och 
avslut på mål.

Det är lätt att svara på. Så som 
vi spelade under guldåren, 
när vi rullade ut alla, oavsett 
om de kom från Solna eller 
Turin. För mig är positiv fotboll 
också den jag ser våra 5- och 
7-mannalag spela, det är en 
fröjd att se den glädje våra 
barn och ungdomar visar upp. 
Grunden till positiv fotboll tror 
jag ligger i att det är roligt att 
spela fotboll. Jag rekommen
derar alla att besöka Sthlms 
innerstadsmästerskap, vår 
egen turnering, så förstår du 
vad jag menar.

Positiv fotboll för mig är en 
uppställning och inställning 
som gör att motståndare 
måste prestera ett hundra 
procent för att kunna försvara 
sig. Fotboll där alla deltar, 
löpningar utan boll, våga 
utmana, individuella presta
tioner tanken bakom som vi 
gillar att se. Det som vi blev 
bortskämda med första delen 
av 2000-talet. I den defensiva 
biten gillar jag följsamhet och 
rejäla tacklingar.

Att vinna är 
snyggt. lag 
har aldrig hört 
supportrar till 
ett mästarlag 
klaga.
GUSTAF TÖRNGREN

Genom att laget spelar 
bättre och roligare samt att 
i ett tidigt skede gå ut med 
information till supportrar 
och medlemmar. Redan på 
medlemsmötet i mars borde 
det finnas information - mer 
än vad som görs i dag. På 
mötet borde tränarna förklara, 
hur vi skall vi spela detta år, 
hur årets spelidé ser ut, vad 
målsättningen för säsongen är. 
Tydlighet till supportrar precis 
som till spelarna! Ett annat 
sätt för att påverka publiksiff
rorna (på sikt) är att se till att 
vi har en ordentlig egen fot
bollsarena. Där vi supportrar 
kommer nära plan.

Vi måste fokusera på fotboll, 
spela attraktiv fotboll och 
försöka vara med i toppen från 
början. Det får gärna kryddas 
med positiva nyheter i arena
frågan, något spektakulärt 
nyförvärv och framgångar för 
vårt landslag. Medlemstältet 
tycker jag är lysande, likaså 
tycker jag att vi har gjort ett 
jättejobb och utvecklat våra 
matcharrangemang de senaste 
åren. Det skulle vara roligt om 
våra knattelag kunde spela 
förmatch eller en tiominuters-
match i halvtid.

Kunde man trolla bort löpar
banorna direkt, skulle det ha 
bidragit till ännu högre stäm
ning och känsla på matcherna. 
No business without a story, 
sägs det... Så kanske få ut 
budskap om förening, spelare 
och supporters som man kan 
relatera till. Möjligen kan det 
ge fler människor till arrang
emanget. Djurgårdaren är ett 
bra forum för det.

»Medlemstäl
tet tycker jag är 
lysande, likaså 
tycker jag att vi 
har gjort ett jätte
jobb och utvecklat 
våra matchar
rangemang de 
senaste åren.«
MARTIN SELIN



Ordna din fest
på Olympiaterrassen
För dig som ska ordna fest eller genomföra ett 
evenemang erbjuder vi en unik lösning i hist
orisk miljö. På Stockholms Stadions terrass kan 
du samla upp till 150 kunder, partners, personal 
eller vänner till fest, bröllop, konferenser, midda
gar eller andra högtider.

Kontakta Djurgården Fotboll/Stadion Event, via 
telefon 0708-13 48 15 eller mail till event@dif.se, 
med din bokningsförfrågan, om du vill ha ytterli
gare information eller för visning.

Är du medlem i Djurgården Fotboll erhåller du 
10 procent rabatt på lokalkostnaden vid bokning 
senast den 31/11 2008.

mailto:event@dif.se


SEPTEMBER-NOVEMBER 2008 MEDLEMSINFORMATION 25

MEDLEMSINFORMATION

Kommitténs syfte är att lyfta frågor som rör Djurgården 
Fotbolls medlemmar med ambitionen att utveckla och förnya 
Djurgården Fotboll. Forumet ska ge medlemmar möjlighet 
att ventilera och diskutera problem och nya idéer. Medlems
kommittén träffas tre, fyra gånger per år och består under 
2008 av:

Robert Kollberg, medlemsansvarig, Djurgården Fotboll 
Tomas af Geijerstam, biljett- och arrangemangsansvarig, 
Djurgården Fotboll
Fredrik Segerblom, eventkoordinator, Djurgården Fotboll 
Gustav Törngren, ledamot, Djurgårdens IF Fotbollförening 
Magnus Öhrman, ordförande, Järnkaminerna
Lena Gustavsson Wiberg, ledamot, Järnkaminerna 
Tobias Alsing, säsongskortsinnehavare på Sektion F 
Daniel Johansson, säsongskortsinnehavare på Sektion O
Tomas Canessa Karlsson, familjefar

Medlemsfrågor och tankar för ett trevligare Djurgården Fotboll 
skickas till robert.kollberg@dif.se.

du medlemskort, halsduk och klisterdekaler när du blir 
medlem. Du kan även anmäla dig som medlem på hemsidan 
dif.se/minikaminerna.

Som Minikamin kan du dessutom köpa biljetter till rabatte
rat pris till matcherna på Stadion. Biljetterna kostar 50:-/ 
styck och kan köpas mot uppvisande av medlemskort i DIF-bu
tiken i Klocktornet. Hela familjen kan utnyttja rabatten på 
biljetterna (1-2 vuxna samt barn, det räcker att ett av barnen 
är medlem i Minikaminerna). Endast kontant betalning.

Är du under 14 år och medlem i Djurgården Fotboll vet du väl 
att du helt kostnadsfritt även kan vara medlem i Minikami
nerna? På varje hemmamatch på Stadion samlas alla Minika
miner på Sektion K och bildar en hejaklack för att sjunga fram 
Djurgården till seger. I Minikaminernas egna aktivitetsområde 
i Valhallakurvan på Stadion finns spel och lekaktiviteter för 
hela familjen. Om du inte redan är medlem i Minikaminerna 
kan du bli det i tältet nedanför trappan till Sektion K. Där får

Sedan årsskiftet har Djurgården Fotboll ökat medlemsantalet 
med cirka 1 400 nya medlemmar. I dagsläget är vi totalt 13 
628 medlemmar (2008-09-02), vilket är mycket glädjande. 
Målet är att vi ska bli minst 15 000 medlemmar under 2008. 
Om vi når det kan vi titulera oss som Sveriges största idrotts

förening. Därför drog vi i mars igång kampanjen 15K. Flyg
blad, tävlingar med fina priser och utskick till tidigare 
medlemmar är några av de saker vi gjort för att värva fler 
medlemmar. Du som medlem är oerhört viktig för oss. 
Djurgården Fotbolls medlemmar ÄR ju per definition Djurgår
den. Känner du någon som inte är medlem än? Be honom/ 
henne surfa in på www.dif.se/sidor/?medlem och anmäla sitt 
intresse redan idag.

För att behålla våra medlemmar jobbar bland annat 
Djurgården Fotbolls försäljningsavdelning med att samla in 
medlemsförmåner från våra samarbetspartners. Aktuella 
erbjudanden hittar du inom kort på dif.se.

Varje månad dras ett medlemsnummer ur medlemsregistret. 
Ägaren till numret blir utnämnd till Månadens medlem och 
vinner en signerad matchtröja.

Under 2008 har följande personer kunnat titulera sig 
Månadens medlem
januari nr 14237 Jenny Holm
februari nr 9753 Kristin Kähäri Malmqvist
mars nr971 Rolf Rudin
april nr 12788 Maria Norgren
maj nr 4618 Peter Nyholm
juni nr 15492 Gustav Olsson
juli nr 7962 Stefan Lissol
augusti nr 12349 Rickard Fällman
september nr 1373 Johan Janssen

mailto:robert.kollberg@dif.se
dif.se/minikaminerna
http://www.dif.se/sidor/?medlem
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IF ELFSBORG 2

DJURGÅRDEN 0 TRELLEBORGS FF 1

DJURGÅRDEN 1

DAHLBERG OREMOBATAN

EKONG DAVIDSJONSON KOMAC
EKONG

TAUER KUIVASTOJOHANSSON

TOURAYTOURAY

DIFS VARNINGARDIFS VARNINGAR

DIFS BYTEN

DIURGARDEN 1

IFK GÖTEBORG 2

KUSI ASARE OREMO

TAUER KUIVASTO

TOURAY

1-0 TAUER (36)

DIFS VARNINGAR
Komac i duell med en kompis från förr. KOMAC

DJURGÅRDEN 0

FC FLORA 0 DIURGÅRDEN O

JONSON OREMOOREMOKUSI ASARE

RAJALAKSO KOMAC DAVIDSEKONG

DAVIDS TAUERTAUER KUIVASTO HAGINGE KUIVASTO

TOURAY TOURAY

DIFS VARNINGAR
EKONG

1-0 ANDERSSON (40)
2-0 MAKONDELE (44)

0-1 JONSON (37)
1-1 ANDERSSON (93)

0-1 SVENSSON (2) 
0-2 ISHIZAKI (14, 
STRAFF)

Delvis nyformerade DIF tog emot 
Elfsborg. Rajalakso, Komac och 
Tauer var avstängda, vilket gav 
plats för Ekong och Haginge. Sig
gi ställde upp ett 4-3-3-system 
som kräver rörligt mittfält. DIF 
försökte ta sig fram på kanterna, 
men Elfsborg lyckades bäst 
genom Ishizaki och Avdic. Segern 
var aldrig hotad. DIF saknade 
kreativ kraft, var förutsägbart 
och mötte en stark motståndare.

TAUER
KOMAC 
KUIVASTO

Två lag med stukade självförtro
enden äntrade Råsunda. Spelet 
var tillknäppt och lagen turades 
om att äga boll utan att skapa 
farligheter. Tauer mötte Komacs 
hörna med pannan. 1-0 DIF. Gläd
jen blev kortvarig då Göteborg i 
anfallet efter kvitterade till 1-1. 
Efter paus böljade spelet och 
när klockan hade tickat upp till 
90 min gjorde Söder, i misstänkt 
offside-läge, 2-1 för gästerna.

Matchen stog och vägde men 
avgjordes de sista fem minuterna 
av första halvlek. På Komac<s 
inlägg nickade Jonson i mål, men 
domaren dömde bort det pga en 
knuff från Oremo. HIF slog en 
frispark som nådde Christoffer 
Andersson och HIF var i ledning. 
DIF gav inte upp, men när Jonson 
blev skadad, Dembo halkade och 
tappade bollen och Makondele 
gjorde 2-0 var matchen avgjord.

DIF tog tag i spelet men med 
20 min kvar av första började 
ett kraftigt regn falla. DIFs fina 
spel föll samtidigt. Siggis röst 
mullrade i omklädningsrum
met, spelarna såg tända ut när 
halvleken startade. DIF fortsatte 
att äga bollen, men in i straffom
rådet kom den sällan. Drygt fem
tusen sjöng för att elda på men 
matchen slutar mållös med ett 
hyfsat utgångsläge inför returen.

Sen kvittering av TFF förhindrade 
DIF att få med sig tre poäng. I 
matchminut 37 vinklade Komac 
in en frispark som via Haginge 
nådde Jonson och gav DIF 0-1. I 
andra halvlek spelade DIF upp 
sig men då Drugge i 93 minuten 
föll lätt utanför straffområdet föll 
även domaren, och det blev DIFs 
fall. Den efterföljande frisparken 
krutade Magnus Andersson i mål 
och det blev bara en poäng.

ALLSVENSKAN OMGÅNG 13
VÅNGAVALLEN 6/7
PUBLIK 4128
DOMARE MICHAEL LERJÉUS

DIFS BYTEN
>ENRICO (69)
< BATAN (69)

>QUIRINO (74)
<JONSON (74)
>HELLQVIST (83)
<KUSI ASARE (83)

JOHANNESSON 
DAVIDS

UEFACUPEN KVAL 1:1
RÅSUNDA STADION 17/7
PUBLIK 5386 
DOMARE LUC WILMES

ALLSVENSKAN OMGÅNG 12 
STOCKHOLMS STADION 2/7 
PUBLIK 10241
DOMARE MARTIN HANSSON

DIFS BYTEN
> DAHLBERG (57)
< OREMO (57)
> BATAN (59)
< ENRICO (59)
>QUIRINO (72)
< RAJALAKSO (72)

DIFS VARNINGAR

DIFS BYTEN
> DAHLBERG (63)
<JONSON (63)
>QUIRINO (63)
< OREMO (63)
> BATAN (78)
< RAJALAKSO (78)

> BATAN (71)
<JONSON (71)
>KUSI ASRE (71)
< HAGINGE (71)
> MAGNUSSON (87)
< DAHLBERG (87)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 15
OLYMPIA 21/7 
PUBLIK 12737 
DOMARE MARTIN HANSSON

ALLSVENSKAN OMGÅNG 14
RÅSUNDA STADION 12/7 
PUBLIK 10713
DOMARE MARTIN INGVARSSON

DIFS BYTEN
>KUSI ASARE (40)
<JONSON (40)
>QUIRINO (56)
< RAJALAKSO (56)
> ENRICO (60)
< DAVIDS (60)

JONSON KUSI ASARE

EKONG JONSON

JOHANNESSON DAVIDS

RAJALAKSO KOMAC

JOHANNESSON HAGINGE

EKONG ENRICO

JOHANNESSON DAVIDS

RAJALAKSO KOMAC

KUIVASTO JOHANNESSON HAGINGE

DAHLBERG
DAVIDS
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HELSINGBORGS IF 2

DJURGÅRDEN 1

DIFS VARNINGAR
KOMAC
JOHANNESSON

DIFS VARNINGAR
JOHANNESSON

KOMAC

SJÖLUND
EKONGJOHANNESSON

DAVIDSMAGNUSSONTAUER KUIVASTO

TOURAY

KUSI ASARE OREMO

KUSI ASARE DAHLBERG OREMO

ENRICO
SJÖLUND EKONG

KUIVASTO JOHANNESSON

WAHLSTRÖM

HAGINGE TAUER

UEFACUPEN KVAL 2:1
RÅSUNDA STADION 14/8
PUBLIK 6 947
DOMARE DOUGLAS MCDONALD

Efter tre minuter tvingades 
Dembo till en enhandsräddning 
men Rosenborgs offensiv ebbade 
ut, och DIF med genomtänkt spel 
och vilja tog ledningen efter en 
djupledsboll till Oremo. Rosen
borg vaknade i andra halvlek. 
Med högt tempo och fint pass
ningsspel kvitterade de på en 
frispark. Minuten före full tid fick 
DIF frispak, Ekong nådde i röran 
Enrico som avgjorde matchen.

ROSENBORG BK 1

DIFS VARNINGAR

FC FLORA 2 UEFACUPEN KVAL 1:2
A. LE COQ ARENA 31/7
PUBLIK 2199
DOMARE LASHA SILAGAVA

ALLSVENSKAN OMGÅNG 18 
MALMÖ STADION 10/8 
PUBLIK 10052
DOMARE MARTIN HANSSONL DIURGÅRDEN 2 DJURGARDEN 2

DJURGÅRDEN 2

> ENRICO (60)
<SJÖLUND (60)
> HAGINGE (70)
< DAVIDS (70)
> DAHLBERG (79)
< EKOMAC (79)

JOHANESSON 
DAHLBERG 
OREMO

DIFS BYTEN

1-0 OREMO (37)
1-1 SAPARA (76)
2-1 ENRICO (90)

Oremo firar sitt första mål i blårandigt.

DIF mötte defensiva Flora. Med 
kreativa löpningar skapades ytor 
på Floras planhalva. Efter 22 
minuter tog DIF tog ledningen 
genom Enrico. I andra halvlek 
utökade DIF till 2-0 efter mål av 
Ekong. Matchen såg avgjord ut, 
men på två minuter reducerade 
och kvitterade Flora. Matchen 
slutade 2-2 och DIF gick vidare 
till nästa kvalomgång med fler 
gjorda bortamål.

TAUER

0-1 ENRICO (23) DIFS VARNINGAR
0-2 EKONG (55) KUSI ASARE
1-2 POST (81) SJÖLUND
2-2 POST (82) TAUER

DIFS BYTEN
>QUIRINO (46)
< OREMO (46)
> DAVIDS (68)
< HAGINGE (68)
> KOMAC (82)
< SJÖLUND (82)

ALLSVENSKAN OMGÅNG 16 
RÅSUNDA STADION 27/7
PUBLIK 10114
DOMARE JONAS ERIKSSON

1-0 OREMO (36)
1-1 CHANSA (78)
1-2 LANDGREN (87)

DIFS BYTEN
> SJÖLUND (68)
< DAHLBERG (68)
>RAJALAKS0 (76)
< OREMO (76)
>CEESAY(82)
< ENRICO (82)

Med ett nykomponerat 4-3-3 och 
Johannesson på mittfältet förde 
DIF matchen. I slutet av halvle
ken presenterade sig Oremo med 
ett distinkt nickmål. DIF startade 
andra halvlek ännu starkare.
Kanske med för mycket adrenalin 
-Johannesson utvisades efter 
sitt andra gula kort för dagen. 
Med 20 minuter kvar gjorde Sjö
lund comeback. Dessvärre vände 
HIF matchen och vann.

KUSI ASARE DAHLBERG OREMO

ENRICO
SJÖLUND EKONG

KUIVASTO MAGNUSSON DAVIDS

WAHLSTRÖM

0-1 KUSI ASARE (19) DIFS VARNINGAR
1-1 TOIVONEN (47) DAVIDS
1-2 SJÖLUND (83) EKONG

DIFS BYTEN
> RAJALAKSO (63)
< OREMO (63)
>NÄFVER (77)
< ENRICO (77)
>CEESAY (84)
< SJÖLUND (84)

Första halvlek började jämnt, 
men DIF tog över spelet och Kusi 
Asare gav DIF ledningen. Det 
fanns bud fler mål men i stället 
kom en Malmökvittering. DIF 
jobbade på under andra halvlek 
och tröttkörda Sjölund avgjorde 
matchen med sitt första all
svenska mål för säsongen. Malmö 
försökte kontra, men DIF visade 
mod och moral som ledde till en 
efterlängtad seger.
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ROSENBORG BK 5

DJURGÅRDEN 2 DJURGARDEN 0

KOMAC DAHLBERG KUSI ASARE KUSI ASARE KOMAC

SJÖLUND SJÖLUND EKONG
DAVIDSTAUER HAGINGE

TOURAY TOURAY

DIFS VARNINGAR

DIFS BYTEN

DAVIDS
SJÖLUND

0-1 DAHLBERG (23)
0-2 KOMAC (38)

>RAJALAKSO (59)
< ENRICO (59)
>NÄFVER (71)
< KOMAC (71)
> HAGINGE (80)
< DAHLBERG (80)

ALLSVENSKAN OMGÄNG 20
ÖRJANSVALL 24/8
PUBLIK 5621
DOMARE PETER FRÖJDFELDT

Grunden till segern la DIF i 
första halvlek då effektiviteten 
inte gick att klaga på. Halmstad 
inledde bäst, men DIF åt sig in 
i matchen, mycket tack vare bra 
positionsspel centralt som ofta 
strandade Halmtads anfallslusta 
tidigt. Dahlberg gjorde 1-0 och 
Komac 2-0. I andra halvlek satte 
Halmstad hög press på DIF-för
svaret och fick in en reducering, 
men kom inte närmre än så.

Båda lagen spelade anfallsfot
boll. I slutet av första halvlek 
nickade Iversen in 1-0. Andra 
halvlek var fortsatt ganska jämn 
spelmässigt, DIF hade chanser 
att kvittera, men mathcen avgjor
des på två minuter, först bred
sidade Konan Ya enkelt in 2-0, 
sedan fick RBK straff och Iversen 
satte 3-0. RBK dominerade på 
slutet och gjorde två mål till mot 
ett i det läget håglöst DIF.

UEFACUPEN KVAL 2:2
LERKENDAL 28/8
PUBLIK 7 475
DOMARE SASCHA KEVER

DAVIDSJOHANNESSONMAGNUSSONJOHANNESSON

ENRICO
EKONG

HALMSTADS BK

TAUER

OREMO

EKONG

1-0 IVERSEN (43) DIFS VARNINGAR
2-0 KONAN YA (65) HAGINGE
3-0 IVERSEN (67, ST) TOURAY
4-0 SKJELBRED (73) KOMAC
5-0 IVERSEN (86, ST)

DIFS BYTEN
> DAHLBERG (59)
< KOMAC (59)
> RAJALAKSO (72)
< OREMO (72)
>CEESAY(81)
< ENRICO (81)

DJURGÅRDEN 2 ALLSVENSKAN OMGÅNG 19 
STOCKHOLMS STADION 17/8 
PUBLIK 6712 
DOMARE MARTIN HANSSON

1-0 KUSI ASARE (51)
2-0 ENRICO (56)

DIFS BYTEN
>RAJALAKSO (67)
< OREMO (67)
> EKONG (76)
< ENRICO (76)
>NÄFVER (85)
< KOMAC (85)

DIFS VARNINGAR
KUIVASTO
KUSI ASARE

DIF klarade dagens blöta för
utsättningar bäst och ju längre 
matchen led desto mer tog DIF 
över matchen. Andra halvlek 
fortsatte med DIF-dominans, och 
nu kom även målen. Först Kusi 
Asare och fyra minuter senare 
slog Enrico en boll längs marken 
tätt intill närmsta stolpe och det 
var 2-0. Efter det var det bara att 
vänta på slutsignalen, matchen 
var över.

DJURGÅRDEN O

ÖREBRO SK O

ALLSVENSKAN OMGÅNG 21
STOCKHOLMS STADION 1/9
PUBLIK 8114
DOMARE JONAS ERIKSSON

DIFS BYTEN
> EKONG (46)
< JOHANNESSON (46)
>NÄFVER (75)
< RAJALAKSO (75)
>CEESAY (87)
< OREMO (87)

DIFS VARNINGAR Dahlberg som mittback och 
Sjölund som vänsterback, många 
trodde att Djurgården försökte 
lura motståndarna när startelvan 
presenterades. Men det var inget 
lurendrejeri, och det fungerade 
alldeles utmärkt. Med högt tem
po och intensitet tog Djurgården 
omedelbart kommandot. Gång 
på gång var det decimeter, eller 
Alvbåge, som räddade Örebro. 
Men några mål blev det inte.





32 FRED&IESSE DJURGÅRDAREN

Kristoffer »Jesse« Kindbom och Fred Persson - två spelare som 
via juniorlaget kom till Djurgårdens A-lag på 90-talet. Numera 
spelar de tillsammans i division 7-laget Andrea Doria. Lagkam
raten Thomas Canessa Carlsson, en trogen T-shirtsamlande 
djurgårdare på Sektion F intervjuade sina gamla idoler.
Av Thomas Canessa Carlsson

Från vänster: Fred Persson 1999. Johan Ringström, Jesse Kindbom, Fred Persson och Thomas Canessa Carlsson 2008. Jesse Kindbom 1994

Vad har ni för relation till Djurgården 
Fotboll i dag?
jesse: Jag ser en hel del matcher. 
Tyvärr kunde jag inte spela i Djurgår
dens C-lag i år eftersom det inte är till
låtet att kombinera det med spel i 
division 7. Det får vänta något år till. 
fred: Min relation till Djurgården idag 
är stor i hjärtat. Jag följer alltid laget via 
text-tv, men ser inte så många matcher 
live. Det är svårt att få ihop det nu när 
jag snart ska bli trebarnsfar och 
dessutom jobbar en del helger. Jag har 
varit och hälsat på »Lunkan« och Kjell 
Frisk på Kaknäs några gånger. När jag 
är där får jag rysningar i kroppen 
eftersom det är så härligt att snacka 
gamla minnen med Lunkan. Fast jag får 
fortfarande mest skit av »gubbstrut
ten«, haha.

Roligaste minnet från tiden i Djurgår
den?
jesse: Oj, det är en hel del! Det var 
häftigt att springa in på Stadion den 
absolut första gången. Mitt inhopp 
mot Juventus vid 100-års jubileumet 
på Råsunda är också ett skönt minne. 
Vid sidan av planen är det avslutnings
resan till Rio 1994, den är oförglömlig. 
fred: Mitt roligaste minne från djur
gårdstiden drog jag för Daniel Nann
skog i helgen, men det stannar där. 
Annars är mitt överlägset bästa minne 
från matchen på Råsunda mot AIK 
1992, då jag gjorde 1-0 målet. Matchen 
var underhållande och slutade 4-4.

Andrea Doria, hur hamnade ni där? 
jesse: Jag hade egentligen lagt ner 
spelandet. Men då Jesper Hussfelt hörde

av sig och berättade om Andrea Doria 
lät det för kul för att jag skulle låta bli. 
Jag ångrar verkligen inte att jag började 
spela igen. Det är ett otroligt charmigt 
gäng med många sköna profiler både på 
och utanför planen. Dessutom är jag ju 
återförenad med Fred.
fred: Jag hamnade i Andrea Doria i år 
på grund av att Jesse ringde och hörde 
om det inte kliade och ryckte lite i 
huggarna. Det gjorde det och jag åkte 
till Stora Mossen för att känna efter hur 
det kändes. Väl där träffade jag massor 
av sköna lirare. Jag tvekade inte en 
sekund över att skriva under för 
klubben efter första träningen. Jag har 
fått många nya vänner som jag uppskat
tar väldigt mycket.
Bästa spelare ni spelat med i Djurgår
den?
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jesse: Den bästa jag spelat med är nog 
Jens Fjellström. De bästa jag sett från 
läktaren är Teddy Sheringham och 
Kjetil Osvold.
fred: Den bästa spelare jag spelat med 
i Djurgården under mina 10 år är nog 
Jens Fjällström tillsammans med den 
oberäknelige »Nebo«. Jens hade 
uthållighet, var mentalt stark och hade 
okej snabbhet. Men framförallt var han 
en klok spelare som gjorde allt så 
enkelt. Och det är ju det som är så svårt.

Hur var det på Kaknäs på er tid? 
jesse: Vi började träna där 1993, men 
bytte fortfarande om på Stadion. Året 
efter blev Kaknäs vår träningsanlägg
ning fullt ut med med Sivan och Lunkan 
som tog hand om oss där. Jag var på 
Kaknäs förra året och var då inne i 
omklädningsrummen och det är lite 
skillnader från min tid. Det är verkligen 
en fantastisk anläggning som betyder 
mycket för Djurgården.
fred: Det var en härlig tid, med 
mycket skratt och glädje. Jag tror inte 
på gud, men det närmaste gud jag 
kommit är med härliga och underbara 
Sivan, som jobbade på Kaknäs. Jag 
tänker på henne ibland och det är så 
synd att hon fick kasta in handduken 
alldeles för tidigt. Och så Hallonbergens 
svar på Gargamel, Lunkan. Fan, vad 
han gnällde och skällde på mig under

FRED PERSSON
730822. Bro IK. Mittfältare.
7 säsonger i A-laget. 137 matcher. 5 mål.

1992 21 2
1993 15 0
1994 20 0
1995 20 1
1996 21 0
1997 21 1
1998 19 1

Fred Persson flyttades upp från egna led 
till A-laget inför säsongen 1992. Den 
talangfulla mittfältaren med juniorlands
lagsmeriter hade dessförinnan lämnat 
sin moderklubb, Bro IK. På planen var 
Fred Persson en arbetsmyra som sprang 
mycket, men tekniken var inte den bästa. 
Vid sidan av planen var han en spelevink 
som aldrig var tyst och som alltid hördes 
mest i omklädningsrummet.

pengar. För det andra tycks det som 
att alla klubbar som någon gång håvat 
in pengar gör samma misstag, de köper 
in spelare som är okej, men som saknar 
klubbkänsla och hjärta, och det mesta 
går åt pipan. Se på AIK, Malmö FF 
och i viss mån Djurgården. Jag tror 
att det i grund och botten måste finnas 
själ och hjärta för klubben i varje - eller 
i väldigt många av spelarna. Om det 
finns, samtidigt som klubben är seriös, 
har en bra spel-idé och en bra ekonomi 
tror jag att titlarna kommer tillbaka 
till Stadion. Men det är inte lätt att 
hitta dit. Om jag hade trollformeln för 
det hade jag inte jobbat helger, utan 
suttit på Stadion med sockervadd och 
Pommac.

de åren. Men hur hårt det än var så var 
det hjärtligt och jag saknar verkligen 
den tiden i mitt liv. Det var nog inte 
lika seriöst och allvarligt som jag 
uppfattar att det är idag. Jag tror att vi 
spelare och ledare hade det roligare 
tillsammans då. Det är klart att vi på 
vår tid ville bli bäst och vinna annat än 
division 1 norra, men det känns som att 
glädjen att spela i Djurgården idag är 
mindre än den var förr. Självklart finns 
det rimliga förklaringar till det. För det 
första är Allsvenskan idag en helt annan 
industri än vad det var på vår tid. Idag 
handlar det mer om titlar och att göra

Hur ser ni på dagens fotboll och dess 
utveckling?
jesse: Herregud vad mycket fortare det 
går. Det är bra att spelarna kan satsa 
enbart på fotboll idag och inte behöver 
ha ett jobb vid sidan om som det var på 
vår tid. Det som är trist med Allsvens
kan är att spelarna försvinner för tidigt 
och det är förjävligt att så många ska 
behöva spela i Norge och Danmark. 
fred: Jag var inne på utvecklingen i 
dagens fotboll lite i förra frågan, men 
fotbollen idag är mycket roligare att 
titta på. Det går snabbare, det finns mer 
individualister på planen och fler som



»Släpp k-märkningen på 
Stadion.... Gräv ner planen 
och bygg nya läktare runt 
omkring. Att dela arena 
med AIK/Hammarby är ju 
ett skämt.«/Jesse Kindbom
kan avgöra matcher. På min tid var 
det »Nebo« som hade den egenskapen 
medan vi andra skyfflade jord »six feet 
under«.
Vad tycker ni om arenafrågan? En om
byggd Stockholms Stadion, en ny arena 
i utkanten av Stockholm eller dela arena 
med AIK/Hammarby?
jesse: Släpp k-märkningen på Stadion, 
det går att bevara känslan ändå. Ta bort 
löparbanorna, de används ju bara en 
gång om året på DN-galan. Gräv ner 
planen och bygg nya läktare runt 
omkring. Att dela arena med AIK/ 
Hammarby är ju ett skämt.
fred: Bygg om Stadion, inget annat. 
Det är hur viktigt som helst att ha en 
egen arena. Både för spelare och suppo
rtrar. Vi måste ju för tusan ha vår egen 
identitet på vår egen arena. Punkt slut!

Vad hände med er efter att ni lämnat 
Djurgården?
jesse: Jag gick till Väsby i division 1.
Vi åkte ur första året och sen tillbringa
de jag sex år där med massor av kval
förluster. Därefter blev det tre år i Sol
lentuna och sedan fyra år i Lo Scudetto 
och nu alltså spel Andrea Doria.

KRISTOFFER KINDBOM
730119. FoC Farsta. Mittfältare/Anfallare. 
3 säsonger i A-laget. 46 matcher. 5 mål.

1992 17 2
1993 16 3
1994 13 0

Snabb, kraftfull anfallare som även var 
en lovande friidrottare. Flyttades upp i A- 
laget efter juniortiden. Gjorde inte många 
mål, men gjorde ett viktigt i den första 
allsvenska kvalmatchen mot Degerfors. 
Efteråt skrev tidningarna bra om honom 
och hans lår jämfördes med »Knivstas«.

fred: Efter knäskadan i Djurgården 
blev jag utlånad till Brommapojkarna. 
Jag kom aldrig riktigt tillbaka. Jag 
försökte, men knät blev aldrig bra. 
Jobbade lite som säljare ett tag och är 
numera »plit« på Kronobergshäktet/ 
Kungsholmen.
Jesse, du snittar över 1 mål/match 
i division 7 denna säsong, hur 
många mål skulle du göra i dagens 
allsvenska?
jesse: Ha ha, det skulle inte bli många. 
Fred, under din tid i Djurgården var du 
mycket omtyckt, men fick först efter 10 
år en egen ramsa. Stämmer det?

fred: Det stämmer att jag inte fick 
någon ramsa på Stadion. Men en natt 
fick jag det på Kronobergshäktet. Det 
var derby mellan AIK och Djurgården 
och polisen hade gripit några djurgår
dare som fördes till Kronobergshäktet. 
Väl där placerades djurgårdarna på plan 
10. Det var väl någon som kände igen 
mig och som fick alla att sjunga: Fred 
Persson är nr 1, är nr 2 och så vidare. En 
känd Leif Nilsson-hyllning, om jag inte 
minns fel. Det var kul. Jag hade väntat 
länge på en ramsa.

Jesse, om dina ljumskar inte hade för
stört din väg mot landslaget, hade du 
kört vidare med Djurgården i med och 
motgång då?
jesse: Ja, definitivt!
Fred, efter en hård duell med Magnus 
Pehrsson trasades ditt knä sönder och 
du kom aldrig riktigt tillbaka. Men om 
denna incident aldrig inträffat, hade du 
kört vidare med Djurgården i med och 
motgång då?
fred: Om mitt knä inte hade gått 
sönder på Stadshagens grus så hade jag 
lirat i Djurgården än idag och krossat 
Gais i alla matcher. Alla!
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SOUVENIRHÖSTEN 2008
souvenirintervju. För att ta reda på vad 
som händer på souveniravdelningen i 
höst tog vi oss en pratstund med Thomas 
Seidefors, ansvarig för souvenirer på 
Djurgården Fotboll, för att höra vad han 
har att säga.
Thomas, först och främst, hur har för
säljningen varit under sommaren?

-Förhållandevis bra, trots det något 
skrala resultat på planen verkar det som 
om djurgårdare runt om i landet inte 
ger sig när det gäller att bära de blåblå 
färgerna.
Det kom en hel del nya kläder i slutet av 
juli och vad jag har förstått har de sålt 
mycket bra?

-Ja du har helt rätt, vi fick in pikétröjor, 
en hood, en sweatshirt och en ny wct-
jacka som alla har sålt bra. Överlägset 
bäst har wct-jackan sålt. Vi får mycket 
beröm för att vi tar fram kläder som 
följer det övriga modet, vilket 
givetvis är jätteroligt.
Finns det några par av de 
snygga adidasskorna kvar 
som ni släppte i våras?

-Ja det finns några 
par kvar i DlF-buti
ken i klocktornet på 
Stadion, från storlek

41 och nedåt. Det finns alltså en chans 
att hinna köpa sig ett par av specialutgå
van.
Vilka nyheter kan vi vänta oss till höst- 
och vintersäsongen?

-Vi försöker varje år att ta fram nyheter 
som ska passa så många djurgårdare 
som möjligt. I år har vi bland annat 
tagit in ett nytt snyggt duschdraperi, en 
väggklocka och en riktigt fin necessär. 
Produkter som självklart passar att ge 
bort som julklapp. Självklart är det nu vi 
börjar rusta för julförsäljningen som varje 
år slår nya rekord. Matchtröjan är dock 
fortfarande det som de flesta djurgårdare 
skriver upp på önskelistan.
Apropå julklappar, var finns blårandiga 
klappar till försäljning i år?

-Vi satsar stort på DIF-butiken i klock
tornet på Stadion i år. Vi kommer att 
utöka öppettiderna från och med mitten 

av november så vi kommer att ha öppet 
dagligen. Som vanligt finns vi alltid 
tillgängliga för alla djurgårdare via 

webbshopen. Medlemmar 
i Djurgården Fotboll får 
tio procent rabatt på 
souvenirer både i DIF-
butiken och i webb
shopen på www.dif.
se/webshop. Än är det 
inte helt klart med var 
och när vi kommer att 
finnas med souvenirför
säljning på platser och 
köpcentrum i Stock
holmsområdet under 
hösten och vintern. 
Håll utkik på dif.se!
/Djurgårdaren 

producerat i många år och många 
djurgårdare har säkert någon eller 
några i sin garderob. Djurgårdaren 
plockade fram en gammal klassisk 
T-shirt som supporterföreningen Blue 
Saints tog fram 1991. Motivet och 
budskapet var tydligt. Trycket visar 
en gravsten för tiden då Djurgården 
under en längre period spelade sina 
hemmamatcher på Råsunda. Perio
den inleddes på Råsunda den 16 no
vember 1988 då Djurgården spelade 
0-0 i första SM-finalen mot Malmö 
FF inför 8 050 åskådare. Perioden 
avslutades den 24 juli 1991 då 2 658 
åskådare såg Djurgården slå Öster 
med 4-2. I återkomsten till Stadion 
några veckor senare kom 7 358 per
soner och de fick se Djurgården vinna 
med 3-1 mot Sundsvall. Råsunda har 
senare återuppstått och Djurgården 
har spelat många matcher där sedan 
början på 90-talet.

Anledningen att Blue Saints på 
den här tiden gjorde T-shirts berodde 
på det magra utbud som Djurgården 
hade av souvenirer. 1991, då Djur
gårdens IF fyllde 100 år, fanns cirka 
50 produkter i souvenirsortimentet. 
Bilstreamers, bildekaler och brodyr
märken stod för över 20 procent av 
sortimentet. Annat är det idag då 
utbudet av merchandiseprodukter 
endast från fotbollen består av över 
150 stycken./Tomas af Geijerstam

http://www.dif


Under hela september bjuder vi på frakten när du handlar för minst 
399 kronor i webbshopen. Dessutom får du ett nyckelband på köpet 
om du köper årets snyggaste sweatshirt (Sweatshirt Blå). Du vet 
väl att du som är medlem i Djurgården Fotboll får 10 % rabatt på 
produkter till ordinarie pris?

Klicka dig in i webshopen på www.dif.se/webshop, redan idag 
och läs mer!

/ThomasSeidefors, souveniransvarig

Djurgården Fotbolls produkter hittar du i souvenirtältet på Sta
dion, öppet matchdag, DIF-butiken i klocktornet på Stadion, 
öppen på matchdag (från och med tre timmar före matchstart), 
onsdagar 12-18 och lördagar 11-15 samt webbshopen, www.dif. 
se/webshop.

http://www.dif.se/webshop
http://www.dif
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Men för att lyckas måste det också finnas tålamod 
och långsiktighet i varje kontraktsvillkor, i utvecklingen 
av varenda enskild spelare, i varje värvning.

Utvecklingen av talanger får aldrig stå stilla
det våras för alla i bekantskapskretsen som gärna suckar och 
pustar »Allsvenskan är så DÅLIG!«, nu när ligorna söder om 
Smygehuk har dragit igång och endast Kalmar FF av svenska 
lag tagit sig vidare till en europeisk cup.

Det finns en uppsjö av såna suckare. De flesta och tyngsta 
ser sällan allsvenska matcher i tv. Aldrig på plats. De brukar 
i och för sig också fnysa världsvant och i nästa andetag kläm
ma till med att »Italienska Serie A är så TRÅKIG!«, även om 
de inte verkar ha sett så mycket av den ungefär sen Inters 
mest gråmelerade försvarsfotboll för ett par decennier sen.

Det enda som får det att lysa helt fotbollsfrälst ur suckar
nas ögon är Premier League. Men klämmer man dem lite lätt 
på vad de verkligen menar gäller det i själva verket uteslu
tande matcherna när någon av de fyra stora är inblandade: 
Manchester United, Chelsea, Arsenal eller Liverpool. Resten 
av den engelska fotbollen åker så att säga räckmackan upp i 
den yppersta kvalitetstoppen.

Lite påminner sättet att resonera om folk som går på bio 
två gånger om året, ser filmerna med superbudget och mång
miljonpublik för att sen jämföra dem med all annan sorts 
film, som de faktiskt dessutom inte sett. Sinsemellan helt olika 
filmer, med olika inriktning och utseende; det blir strax som 
att jämföra äpplen med päron, russin med falukorv, mjölk, 
vatten och dietdryck med champagne.

I bästa fall sätter det igång en uppfriskande diskussion. I 
sämsta fall leder det ännu djupare in i återvändsgränden vad-
var-det-jag-sa om svensk fotboll, när Rosenborg nu spelat 
bort Djurgården och St Patrick’s sparkat Elfsborg ur vidare 
avancemang till Uefa-cupen.

men medan svensk klubbfotboll rasar i rankingen går det inte 
bara att skylla på skattereglerna för att Andreas Johansson 
äntligen fått chansen att spela i Champions League med 
danska Aalborg. Visserligen är det dagens bittra sanning för 
svensk fotboll i allmänhet och Djurgårdens spelare i synner
het att den största, för att inte säga enda, möjligheten att få 
plats i Europas mästarturnering är att flytta utomlands till en 
klubb med mästarpotential. Som Andreas Johansson till 
Danmark och Aalborg, Kim Källström till Frankrike och 
Lyon, Andreas Isaksson till Holland och PSV. Eller till 
Rumänien: Mikael Dorsin hade kunnat bli före detta Djurgår
dare nummer fyra i årets Champions League om han bara 

hade trivts bättre och orkat följa upp sin fina inledning i FC 
Cluj förra hösten. Det blev inte så när de rumänska mästarna 
för första gången på över fyrtio år inte hämtades från huvud
staden Bukarest. Nu är han tillbaka i Rosenborg och följer 
åtminstone med norrmännen till Uefa-cupen.

Om ni minns, många vill säkert inte, spelade alla fyra 
tillsammans i vad som fullständigt realistiskt måste vara det 
enda djurgårdslag som hade kunnat ta sig ända till den 
tyngsta klubblagsturneringen av dem alla. En hygglig lott
ning, ett bra lag och ett litet uns mer rutin hos Andreas 
Isaksson så hade Partizan Belgrad aldrig fått straffen som 
avgjorde avancemanget till den sportsligt och ekonomiskt så 
guldkantade tillställningen.

Inte bara lockande kontrakt och gynnsamma skattevillkor 
alltså, utan bara ett enda ögonblick av mindre naivitet hade 
hjälpt.

Pengar och trofast generösa företagspartners. Gynnsam
mare skatteregler. Rutin. Det skulle kanske till och med 
kunna medverka till lösningen av nästa kroniska problem; att 
klara saxningen mellan säsongerna; vinna mästerskapet ett år 
och behålla laget ytterligare ett halvår och minst en »silly 
season« innan ens kvalet börjar.

men för att lyckas måste det också finnas tålamod och lång
siktighet i varje kontraktsvillkor, i utvecklingen av varenda 
enskild spelare, i varje värvning.

Men också något annat, som vi kanske kan finna just hos 
Aalborgs Boldspilklubb. I truppen finns bara en svensk, just 
Andreas Johansson. Nästan hela truppen består faktiskt av 
danska spelare. Det betyder inte att det är Pia Kjaersgards 
egendomliga invandringspolitik som har varit framme eller 
att det nödvändigtvis är fel att söka spelare utomlands.

Snarare betyder det att danskarna är duktigare än vi på att 
utveckla sina unga spelares teknik och förmågor.

Kliven Andreas Johansson, Kim Kallström, Andreas 
Isaksson och Mikael Dorsin tog i sin utveckling under tiden 
i Djurgarden kan klubben vara mäkta stolt över.

Utvecklingen av spelarbegåvningarna får aldrig stå stilla. 
Annars kan vi se oss i månen efter Champions League.

Och som sagt, bättre skattevillkor vore inte heller så dumt.



PAKETPRIS
PÅ MATCHTRÖJORNA

För endast 999:- får du både hemma- och borta
matchtröjan i ett snyggt paket. För 150:-/tröja får du 
dessutom din favoritspelares namn och nummer 
tryckt på tröjan. Gör din beställning på dif.se/web- 
shop.

Ordinarie pris 1198 kronor. Erbjudandet gäller så 
långt lagret räcker och vid köp av matchtröjspaket 
(art nr. difpaket).

dif.se/web-shop
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u

DJURGÅRDSKALENDARIET

hösten 2008
Här är speldagarna i sommar så det är bara att planera in i sin egna kalender. 
Datum, avsparkstid och spelplats kan komma att ändras under säsongen. Se 
till att hålla dig uppdaterad om fotbollen på www.dif.se eller www.svensk
fotboll.se. Information om övriga spelprogram och spelplatser hittar du på 
respektive förenings hemsida.

20/9 14:30 Hässelby SK FF-Djurgårdens IF, PSM
20/9 16:00 Djurgårdens IF— KIF Örebro, Damallsvenskan
21/9 14:00 Hammarby-Djurgårdens IF, Junior
22/9 18:00 Sirius-Djurgårdens IF, U21
23/9 19:00 Djurgårdens IF-Hammarby IF, Damallsvenskan
24/9 18:30 Örebro SK FK-Djurgårdens IF, U21
24/9 20:00 Djurgårdens IF—AIK, Allsvenskan
25/9 19:00 Djurgårdens IF-Färjestads BK, Elitserien Hockey
27/9 16:00 MODO Hockey-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
27/9 17:45 Djurgårdens IF-HK Silwing/Troja, Division 1 Handboll
28/9 17:00 Ljungskile SK-Djurgårdens IF, Allsvenskan
30/9 19:00 Djurgårdens IF-Skellefteå AIK, Elitserien Hockey

2/10 20:30 Djurgårdens IF-IFK Norrköping, Allsvenskan
2/10 19:00 Linköpings HC-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
3/10 19:30 Skånela IF-Djurgårdens IF, Division 1 Handboll
4/10 16:00 HV71-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
5/10 13:00 Djurgårdens IF-Bälinge, Damallsvenskan
5/10 15:00 Djurgårdens IF-GlF Sundsvall, Allsvenskan
7/10 19:00 Djurgårdens IF-Timrå IK, Elitserien Hockey
9/10 19:00 Rögle BK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey

10/10 19:30 IFK Nyköping-Djurgårdens IF, Division 1 Handboll 
11/10 16:00 Djurgårdens IF-Frölunda HC, Elitserien Hockey
12/10 16:00 Sunnanå SK-Djurgårdens IF, Damallsvenskan
13/10 19:00 Södertälje SK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
16/10 19:00 Djurgårdens IF-Rögle BK, Elitserien Hockey
18/10 14:00 Djurgårdens IF-Umeå Södra FF, Damallsvenskan
18/10 16:00 Djurgårdens IF-Linköpings HC, Elitserien Hockey
19/10 14:00 Djurgårdens IF— Lidingö SK, Division 1 Handboll
20/10 20:00 Hammarby-Djurgårdens IF, Allsvenskan
21/10 19:00 HV71-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
23/10 19:00 Luleå HF-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey

Timrå IK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
26/10 15:00 Djurgårdens IF-Kalmar FF, Allsvenskan

Djurgårdens IF-Södertälje SK, Elitserien Hockey 
IF Elfsborg-Djurgårdens IF, Allsvenskan 
Färjestads BK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey

1/1115:45 IF Swithiod-Djurgårdens IF, Division 1 Handboll
1/1116:00 Djurgårdens IF-Frölunda HC, Elitserien Hockey
3/11 19:00 MODO Hockey-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
8/1117:45 Djurgårdens IF-Sikeå SK, Division 1 Handboll
9/11 15:00 Djurgårdens IF-Trelleborgs FF, Allsvenskan
11/11 19:00 Djurgårdens IF-MODO Hockey, Elitserien Hockey 
15/11 16:00 Skellefteå AIK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey 
15/11 17:45 Djurgårdens IF-Hornskrokens IF, Division 1 Handboll 
18/11 19:00 Djurgårdens IF-Brynäs IF, Elitserien Hockey 
20/11 19:00 Djurgårdens IF-Frölunda HC, Elitserien Hockey 
21/11 19:00 HK Eskil-Djurgårdens IF, Division 1 Handboll
22/11 16:00 Rögle BK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey
24/11 19:00 Djurgårdens IF-Timrå IK, Elitserien Hockey 
27/11 19:00 Södertälje SK-Djurgårdens IF, Elitserien Hockey 
29/11 16.00 Djurgårdens IF-HV71, Elitserien Hockey 
30/11 16:00 Djurgårdens IF-HK Lif Blå, Division 1 Handboll 
(• Ej fastställt IFK Göteborg-Djurgårdens IF, Allsvenskan)

http://www.dif.se
http://www.svensk-fotboll.se
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»Baloo« blev skytte
Turbulens i styrelsen, allsvensk skyttekung, 
seger i premiären, storseger över AIK och en 
stark avslutning efter VM-uppehållet summerar 
säsongen 1978 då Djurgården slutade på 5:e 
plats i Allsvenskan.
Av Tomas af Geijerstam

när gunnar lundqvist, efter 31 år i klub
bens styrelse, avgick som ordförande 
1977 tappade Djurgårdens styrelse 
viktig erfarenhet och kunskap. Lund
qvists, och för all del en hel del andra 
eldsjälars, mångåriga arbete i klubben 
innebar också att där alltid fanns 
kontinuitet och stabilitet, något som 
självklart också avspeglade sig i de 
idrottsliga prestationerna. Men i slutet 
av 1970-talet blev det för snabbt för 
många nya namn i styrelsen, alla med 
nya lysande idéer om vad som var bäst 
för klubben.

Det ledde till den ena schismen efter 
den andra mitt i det ständiga arbetet 
med att hålla ekonomin ovanför 
vattenytan. Aret efter Gunnar Lund
qvists avgång var det inte bättre än att 
två man (Leif Forsberg och Sven-Olof 
Asbrink) löste av varandra som 
ordförande och därefter blev det i tur 
och ordning ganska korta sejourer 
också för Hans Troedsson, Gustaf

Douglas, Bo Andersson och Reine 
Gustafsson.

1978 blev Bengt Perssons sista 
säsong som tränare för blåränderna. 
Djurgården slutade på bättre placering
ar i Allsvenskan än de två föregående 
åren, men överträffade inte Perssons 
första säsong som tränare 1975 då 
Djurgården slutade på en 3:e plats. 
Säsongen -78 inleddes med en 2-0 seger 
över Örebro inför 5 597 åskådare. Mål
skyttarna Vito Knezevic och Tommy 
Berggren i matchen kom att bli mycket 
viktiga under säsongen och har kultsta
tus även hos supportrar som aldrig sett 
dem spela live. Båda blev målskyttar 
även i den andra omgången i bortamat
chen mot Åtvidaberg då slutresultatet 
blev en 3-1 seger och Djurgården 
toppade tabellen.

Sedan blev det inte fler segrar före 
VM-uppehållet och Djurgården Efter 
VM-upphållet ryckte Djurgården upp 
sig betydligt och blev en poängplockan-
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RESULTAT ALLSVENSKAN 1978

kung -78
de och målsprutande elva som vid 
säsongens slut hamnade på femte plats 
i Allsvenskan. Djurgården förlorade 
endast två av de 19 avslutande match
erna, erövrade 24 poäng med målskill
naden 43-23. Den 17 september utklas
sades Landskrona med 7-0 och fyra 
dagar senare vann Djurgården mot 
AIK med 4-0.

Det var den största derbysegern mot 
tvillingklubben sedan 1968, då samma 
slutresultat skrevs. AIK:s tränare 
Gunnar Nordahl summerade matchen 
med »Det är bara att lyfta hatten och 
gratuelera. Djurgården var bättre i allt«. 
På vägen fram till femteplatsen tog 
Djurgården också två fina segrar i de 
två avslutande matcherna då Norrkö
ping besegrades med 5-1 och de 
blårandiga musklerna även visades på 
Värendsvallen mot SM guldlaget Öster.

»Det var den största derby
segern mot tvillingklubben 
sedan 1968, då samma slut
resultat skrevs. AlKs tränare 
Gunnar Nordahl summerade 
matchen med >Det är bara att 
lyfta hatten och gratuelera. 
Djurgården var bättre i allt<.«

9.4 Djurgården-Örebro 2-0 (0-0)
Mål 1-0 (51) Vito Knezevic, 2-0 (80) Tommy 
Berggren
Publik 5 597

15.4 Åtvidaberg-Djurgården 1-3 (0-1)
Mål 0-1 (42) Kjell Karlsson, 1-1 (47) G-E 
Karlsson, 1-2 (60) Tommy Berggren, 1-3 (76) 
Vito Knezevic
Publik 3 559

22.4 Göteborg-Djurgården 2-1 (2-0)
Mål 1-0 (36) Glenn Holm, straff, 2-0 (43) Olle 
Nordin, 2-1 (60) Kjell Karlsson
Publik 20 731

30.4 Djurgården-Malmö 0-2 (0-2)
Mål 0-1 (3) Thomas Sjöberg, 0-2 (41) 
T Larsson
Publik 9 255

4.5 Norrköping-Djurgården 2-1 (2-0)
Mål 1-0 (20) L Andersson, straff, 2-0 (43) 
Pär-Olof Olsson, 2-1 (78) Anders Grönhagen
Publik 4 741

8.5 Djurgården-Öster 1-2 (1-1)
Mål 0-1 (6) P Svensson, 1-1 (17) Tommy 
Berggren, 1-2 (75) Teitur Thordarsson 
Publik 2 873

11.5 Djurgården-AIK 0-0
Publik 11 206

8.7 Landskrona-Djurgården 1-1 (1-0)
Mål 1-0 (10) Sonny Johansson, 1-1 (56) 
Anders Grönhagen
Publik 2 026

17.7 Djurgården-Halmstad 4-0 (2-0)
Mål 1-0 (19) Curt Olsberg, 2-0 (39) Anders 
Grönhagen, 3-0 (52) Tommy Berggren, 4-0 
(55) Kjell Samuelsson
Publik 2 883

26.7 Kalmar-Djurgården 2-2 (1-1)
Mål 1-0 (17) Benno Magnusson, 1-1 (18) 
Håkan Stenbäck, 2-1 (50) Jan-Åke Lundberg, 
2-2 (63) Kjell Samuelsson
Publik 4 863

30.7 Djurgården-Västerås 1-1 (1-1)
Mål 0-1 (13) T Käll, 1-1 (40) Anders 
Grönhagen
Publik 3 880

10.8 Hammarby-Djurgården 4-1 (2-1)
Mål 1-0 (17) Jan Sjöström, 1-1 (22) Håkan 
Stenbäck, 2-1 (39) Sten-Ove Ramberg, 3-1 
(76) Jan Sjöström, 4-1 (80) Börje Forsberg 
Publik 13 913

13.8 Djurgården-Elfsborg 1-0 (1-0) 
Mål 1-0 (21) Håkan Stenbäck
Publik 3 436

20.8 Elfsborg-Djurgården 3-3 (2-2)
Mål 1-0 (13) S Larsson, 2-0 (26) S Larsson, 
2-1 (40) Tommy Berggren, 2-2 (44) Håkan 
Stenbäck, 2-3 (75) Björn Carlsson, 3-3 (77) S 
Larsson, straff
Publik 8 020

24.8 Djurgården-Hammarby 3-2 (2-1) 
Mål 1-0 (11) Håkan Stenbäck, 2-1 (31) Billy 
Ohlsson, 2-1 (42) Håkan Stenbäck, 2-2 (46) 
Billy Ohlsson, 3-2 (51) Tommy Berggren 
Publik 11 135

27.8 Västerås-Djurgården 0-0
Publik 8 417

6.9 Malmö-Djurgården 0-0
Publik 7 073

11.9 Djurgården-Göteborg 1-1 (1-0)
Mål 1-0 (15) Tommy Berggren, 1-1 (50) 
Torbjörn Nilsson
Publik 5 315

17.9 Djurgården-Landskrona 7-0 (3-0) 
Mål 1-0 (14) Tommy Berggren, 2-0 (17) 
Tommy Berggren, 3-0 (23) Håkan Stenbäck, 
4-0 (57) Tommy Berggren, 5-0 (64) Tommy 
Berggren, 6-0 (68) Anders Grönhagen, 7-0 
(80) Anders Grönhagen
Publik 2 482

21.9 AIK-Djurgården 0-4 (0-2)
Mål 0-1 (5) Vito Knezevic, 0-2 (32) Håkan 
Stenbäck, 0-3 (63) Anders Grönhagen, 
0-4 (69)
Curt Olsberg
Publik 17 342

24.9 Halmstad-Djurgården 2-2 (0-2)
Mål 0-1 (29) Anders Grönhagen, 0-2 (39) 
Kjell Samuelsson, 1-2 (63) Lars-Erik Lars
son, 2-2 (90) Rutger Backe
Publik 3 604

7.10 Djurgården-Kalmar 1-1 (1-1)
Mål 1-0 (18) Tommy Berggren, 1-1 (32) 
Johnny Erlandsson
Publik 3 388

11.10 Örebro-Djurgården 2-3 (0-2)
Mål 0-1 (24) Tommy Berggren, 0-2 (38) 
Håkan Stenbäck, 1-2 (57) Ola Rydstrand, 
straff, 1-3 (65) Tommy Berggren, 2-3 (66) 
Thomas Nordahl
Publik 3 500

15.10 Djurgården-Åtvidaberg 0-1 (0-1) 
Mål 0-1 (17) G-E Karlsson
Publik 2 747

22.10 Djurgården-Norrköping 5-1 (3-0) 
Mål 1-0 (5) Tommy Berggren, 2-0 (36) An
ders Grönhagen, 3-0 (38) Tommy Berggren, 
4-0 (68) Tommy Berggren, 5-0 (81) Birger 
Jacobsson, 5-1 (87)T Andersson
Publik 1 504

29.10 Öster-Djurgården 2-3 (0-2)
Mål 0-1 (8) Tommy Berggren, 0-2 (37) An
ders Grönhagen, 0-3 (49) Tommy Berggren, 
1-3 (65) P Svensson, 2-3 (83) Per-Olov Bild, 
straff
Publik 9 723
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Efter två mål av Berggren och ett av 
Anders Grönhagen blev det en 3-2 seger 
för Djurgården. Vad gäller Berggren 
visade det sig onekligen att tränaren 
Bengt Perssons enträgna arbete med 
att skola om honom från försvarare 
till tung center blev mycket lyckosamt.

Tommy Berggren gjorde totalt 19 
mål och vann därmed den allsvenska 
skytteligan. Det var tredje gången en 
djurgårdare vann titeln (tidigare vin
nare var Hans Jeppsson 1951 med 17 
mål och Leif Skiöld 1962 med 21 mål). 
Sedan Berggrens 19 mål 1978 har ingen 
djurgårdare lyckats göra fler mål 
i Allsvenskan. I Norrettan lyckades 
dock Nebojsa Novakovic göra 19 mål 
både 1993 och 1994 och Bosse Anders
son gjorde 25 mål 1994. Tommy Berg
grens samspel med anfallspartnern 
Anders Grönhagen imponerade så 
mycket på förbundskapten Georg 
»Åby« Ericsson att de båda djurgårds
stjärnorna blev uttagna till A-landsla
get. Berggren gjorde tre landskamper 
och nätade i sin första match. Trots det 
blev det förlust mot Danmark med 2-1. 
Under hösten blev det sedan ett inhopp 
mot Frankrike (2-2), och i matchen mot 
Tjeckoslovakien (förlust 3-1) blev Berg
gren utbytt. Efter det blev det tyvärr 
inga fler A-landskamper för Berggren.

Under 1978 gjorde Lars Pettersson, 
Gary Williams och Hasse Holmqvist 
alla allsvensk debut för blåränderna. 
Lars Pettersson vaktade målet de 11 
inledande omgångarna och därefter tog 
Björn Alkeby tillbaka platsen mellan 
stolparna de avslutande 15 matcherna 
efter att Pettersson skadat sig. Alkeby 
inledde med fyra insläppta mål i 4-1 
förlusten i derbyt mot Hammarby, 
men efter det blev det bara en förlust 
till - i mötet med Åtvidaberg med 
Alkeby som siste utpost.

Djurgården gjorde tre mål eller fler 
i åtta av årets matcher och gjorde totalt 
flest mål i Allsvenskan trots tre stycken 
0-0 matcher. Att Djurgården kom 
femma beror kanske mest på tappade 
ledningar och att laget spelade oavgjort 
i tio av matcherna under året. Hade 
blåränderna presterat bättre i matcher
na före VM uppehållet hade det natur
ligtvis blivit en bättre placering.

Värt att notera från 1978 var att 
Djurgården vann den norra gruppen 
i allsvenskans reservlagsserie. Göran 
Aral ledde reservlaget och trots att 
träningarna fördrevs på ojämna Gärdet 
mellan april till juni så togs segern hem. 
Laget var jämt och hade en hög ambi
tionsnivå där Roger Casslind och Gary 
Williams visade vägen.
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BOWLING
Tel: 08-7404434
www.difbowling.com

BOXNING
Tel: 08-6501092
www.difboxning.com

DJURGÄRDEN DAMFOTBOLL
Tel: 08-7835915
www.difdam.se

BROTTNING
Tel: 08-386669
Vällingbyhallen 
16256 Vällingby

HANDIKAPPFOTBOLL
Kent Åberg
Tel: 08-6311101
Se länk från www.dif.se

FÄKTNING
Tel: 08-6641464
www.diffencing.se

ALPINFÖRENING
Per Roald
Tel: 0705-641620
www.difalpin.se

GOLF
Tel: 08-51175000
www.djurgardensgolf.se

HANDBOLL
Tel: 08-5953161
www.difhandboll.se

AMERIKANSK FOTBOLL
Joakim Skoogberg
Tel: 0703-445304
www.dif-af.se

INNEBANDY
www.difinnebandy.net

BANDYFÖRENING
Conny Arnold
Tel: 0708-92 2211
www.difbandy.se

ISHOCKEY
Tel: 08-6008100 
www.difhockey.se

BOULEFÖRENING
Sture Öhman
Prylvägen 7 
14130 Huddinge 
Se länk från www.dif.se

KONSTÅKNING
Marie Westerberg
Tel: 0768-5227 77
www.difkonstakning.se

DJURGÄRDENS SUPORTERS CLUB
Tel: 08-7655038
www.dsclub.nu

BORDTENNIS
Tel: 0736-323031
www.difbordtennis.com

JÄRNKAMINERNA
Tel: 08-7837977
www.jarnkaminerna.nu

http://www.difbowling.com
http://www.difboxning.com
http://www.difdam.se
http://www.dif.se
http://www.diffencing.se
http://www.difalpin.se
http://www.djurgardensgolf.se
http://www.difhandboll.se
http://www.dif-af.se
http://www.difinnebandy.net
http://www.difbandy.se
http://www.difhockey.se
http://www.dif.se
http://www.difkonstakning.se
http://www.dsclub.nu
http://www.difbordtennis.com
http://www.jarnkaminerna.nu
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Här är en semesterbild från Milan-lnter. Inskickad av Tommy Söderström

Den lille DIFaren på bilden är min son 
Erik Portnoff Ahlgren, medlem sedan 
några månader tillbaka. FFF! Inskickad 
av Niklas Ahlgren

Jag (Pelle Halldin) på Kinesiska Muren i maj 2008 (efter en 
majestätisk klättring...). Inskickad av Pelle Halldin

Den här bilden är tagen några timmar innan matchen mot Elfsborg 2 juli 
2008. Ganska nöjd med resultatet om jag får säga det själv. Killen som ska 
spela här när han blir stor heter Jacob Samuelsson. Han är 4 år och kommer 
från Linköping. Inskickad av Ola Samuelsson

Viktor Bramsgård är stolt nybliven 
medlem. Har inte släppt medlem
skortet ur sikte sen det kom med 
posten. Inskickad av Thomas & Viktor 
Bramsgård

Här är min 4-åriga dotter 
Bianca, stolt Djurgårdare 
i original 60-talströja. P.S. 
Hon sjöng ned ett Bajenfan 
på Pippihotellet i Vimmerby 
förra sommaren! Vi älskar 
Djurgårm, javisst! Inskickad 
av pappa Petter

Tack för era bilder!
Har du också bilder med djurgårds
tema? Skicka dem till tomas@dif.se.

mailto:tomas@dif.se
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Här en bild på mig, medlem nr: 4389, Jonas From under en skotertur en solig 
helg i Jämtlandfjällen 1-3:e maj 2008. En blårandig tröja värmer även där :)

Här är två bilder på en riktig Djurgårdssupporter. Han heter 
Sebastian Österlund och för honom och hans mamma Mariell finns 
det bara ett lag att heja på och det är Djurgården! Tyvärr hejar hans 
pappa Magnus på ett lag från Solna. Men som ni ser så när mamma 
sjunger »Full fart framåt, håll tätt bakåt« så hejar Sebastian med. 
Även när han föddes så försökte han sjunga Djurgården, Djurgår
den... Inskickat av Sebastian och Mariell Österlund

Här kommer ett foto på min vän, Alex. Han är två år och har 
lärt sig vad mål är. Numera känner han igen DIF-skölden för 
resten av livet. Inskickad av Ansvarstagande släktingen Claes

Här kommer en bild på Oskar Sterner som fyllde 7 år den 17 augusti. Han fick en 
väldigt speciell och fin tårta och den smakade mycket gott! Vi kan tillägga att Oskar 
spelar fotboll i DIF P-01:6. Inskickad av Joakim Sterner

Maja i den fina djurgårdsklänningen på väg till skolavslutning. 
Inskickad av Göran Stenviken
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Dokumenterar både fotboll och hockey
Vad heter du?

-Hamid Shokatyan
Vad gör du?

-Jag pluggar på KTH och jobbar med grafisk design och 
marknadsföring.
Var sitter du helst på Stadion?

-Jag står oftast på löparbanan framför klacken. Jag jobbar 
nämligen som fotograf för Järnkaminerna under de flesta hem
mamatcherna. De gånger som jag är på Stadion utan kameran 
brukar jag stå på M eller N, alltså i klacken.
Vad är bäst med att vara Djurgårdare?

-Det bästa, förutom när vi vinner, är att träffa alla härliga 
Djurgårdare. Det är som att träffa sin andra familj.
Vilken var den första matchen du såg med Djurgården?

-Oj, svår fråga. Jag tror, om jag inte har fel, att det var en 
hockeymatch mellan DIF och Färjestad runt 1999. Jag hade 
precis flyttat till Sverige och blev ivägdragen på hockey av en 
kamrat som ville visa mig laget i sitt hjärta, som också blev 
laget i mitt hjärta - DIF.
Vad känner du när Djurgården vinner eller förlorar?

-Jag blir såklart glad när vi vinner, men det som känns mest 
är när vi förlorar. Jag går runt och deppar och inget känns kul 
när DIF inte vinner. Det påverkar allt.
Varför förlorade Djurgården mot Rosenborg på Lerkendal?

-Jag tror att spelarna inte riktigt vågade ta för sig och känna 
sig bekväma i den ledning vi hade med oss från hemmamat
chen. Det kan bero på att självförtroendet inte är på topp, även 
om det har blivit mycket bättre jämfört med den mörka perio

den under sommaren. Jag har själv spelat fotboll och vet att det 
är viktigt att vilja vinna. Att tro på sig själv och på laget.
Vad gör du för speciellt när det är matchdag och du ska gå och 
se Djurgården?

-Jag brukar gå upp extra tidigt om jag jobbar, så att jag kan 
sluta tidigare och inte behöva stressa till Stadion. Och så kollar 
jag utrustningen och ser till att jag har allt med mig.
Vilken spelare har blivit en favorit för dig?

-Måste nog säga Aki. Han är en grym fotbollsspelare och 
dessutom väldigt rolig och trevlig. Han skriver väldigt bra också. 
Lite synd att han har varit skadad ett tag nu. I hans frånvaro så 
hejar jag på Tauer.
Vilket nyförvärv skulle du vilja se i Djurgårdströjan?

-Jag skulle vilja se Näfver kvar i DIF-tröjan. Räknas kloner?
I så fall hade det varit bra om vi hade en till Daniel Sjölund!
Något speciellt djurgårdsminne du har?

-Ja, många. Men ett som jag kan komma på direkt är hem
mamatchen mot Elfsborg för lite mer än ett år sen och den 
makalösa vändningen. Jag tappade rösten helt inom loppet 
av 5 minuter. Har nog sällan skrikit så mycket under så kort tid. 
Går du på ishockey också?

-Självklart! Jag fotar ofta där också. Annars gäller det sam
ma där som på fotbollen, jag står mitt i klacken och sjunger! 
Vad tycker du om Hovet?

-Jag gillar hovet väldigt mycket. Dels för stämmningen och 
dels för att jag har mer plats att röra mig nedanför klacken när 
jag fotar. Sista matchen mot LHC förra säsongen, behöver jag 
säga mer?/Jonathan Broberg






