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Sista matchen på Stockholms Stadion när Djurgården 
vann med 2-0 efter mål av Amadou Jawo och Emil 
Bergström. Efteråt tog publiken farväl genom att
känna på gräsmattan en sista gång.
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Vi ser framåt 
med tillförsikt
Den franske författaren Georges Perec skrev 1974 den över 300 sidor långa romanen 
»La Disparation« utan att använda bokstaven e, den vanligast förekommande 
bokstaven i det franska språket. Onekligen en imponerande stilistisk bedrift och 
på samma sätt skulle jag helst se det här kommande numret av Djurgårdaren som 
en tidning där ordet pandemi inte förekommer i skrift över huvud taget.

Lars-Erik Sjöberg, ordförande i Djurgårdens IF FF FOTO: Bildbyrån

Lars-Erik Sjöberg

N
u är det emellertid fotboll och inte 
litteratur som är vår kärnverksam-
het och hur bedrövade, mättade 

och utleda vi än är på ovan nämnda 
företeelse vid det här laget är det en 
realitet som vi måste förhålla oss till, 
även inför kommande säsong. Det 
innebär en fortsatt idog och uthållig 
arbetsinsats där vi på bästa sätt ska ta 
hand om såväl föreningens ekonomi som 
våra medarbetare välmående – och allt 
däremellan. 
 
VI KOMMER JU FRÅN ETT ÅR som var allt 
annat än »business as usual« och måste 
vara beredda på att med maximal 
flexibilitet kunna parera en ny säsong som 
kan röra sig i en mängd olika riktningar 
beroende på hur smittspridningen ser ut. 
En vid det här laget närmast förutsägbar 
oförutsägbarhet som vi förhoppningsvis 
slipper uppleva inom en inte alltför 
avlägsen framtid. I ryggen har vi dock vårt 

och framtidstron som det skänker alla oss 
djurgårdare kan inte nog framhållas.

 MED DENNA ELOGE till Djurgårdsfamiljen 
framförd känns det på sin plats att rikta 
blicken mot tidigare nämnda kärnverk-
samhet, det vill säga fotboll, där det är 
mycket spännande saker på gång just nu. 
På herrsidan har vi fått se en rejäl renove-
ring av A-truppen med elva nya spelare 
som anslutit inför 2021 och i skrivande 
stund har gruppspelet genomförts i 
Svenska Cupen med tre raka segrar mot 
Brage, Umeå och Kalmar som har 
innehållit gott om positiva indikationer 
och innebär att vi är kvalificerade till 
kvartsfinal. Vart cupresan och den 
allsvenska säsongen bär hän återstår att 
se men jag tror att det är väldigt många 
bland oss som unnar sig att drömma om 
framgångar – kanske i år eller lite längre 
fram i tiden – med tanke på den unga och 
spännande truppsammansättningen. 

goda ekonomiska resultat för 2020, 
Djurgårdens Fotbolls bästa resultat 
någonsin, som gör att vi står väl rustade 
inför kommande utmaningar. Men innan vi 
lämnar ämnet vill jag än en gång lyfta fram 
det fantastiska stödet och den blårandiga 
sammanhållningen som vi fått ta del av 
under denna prövning. Glädjen, styrkan 

Lars-Erik Sjöberg
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ÄVEN PÅ DAMSIDAN har det varit ett 
dynamiskt transferfönster med spelar-
övergångar i båda riktningarna där många 
spännande namn är på plats. Hayley 
Dowd, Nellie Lilja, Kelsey Daugherty, Sara 
Olai och Alexandra Takounda är alla 
intressanta nyförvärv och ytterligare 
offensiv kraft kan vara på ingång. 
För Pierre Fondin och August Fors gäller 
det nu att svetsa samman ett till många 
delar förändrat lag. Förhoppningsvis kan 
den blårandiga offensiven bli kraftfullare i 
år och göra avtryck i paritet med fjolårets 
starka defensiv där Djurgården var fjärde 
bästa lag i OBOS Damallsvenskan.
 
EN MÄNGD SPÄNNANDE SVAR som väntar, 
fast hur många av dessa kommande 
matcher som vi kommer att få se på plats 
är som sagt höljt i ovisshet. Trots det har 
vi när detta skrivs ändå fått se en 
försäljning av över 7500 säsongskort till 
herrarna och 250 till damerna inför den 
allsvenska starten. Många skulle nog 
använda uttryck som »häpnadsväck-
ande« eller »otroligt« om en sådan 
försäljning eftersom alla dessa säsongare 
inte kan vara säkra på att arenorna 
överhuvudtaget öppnar för publik under 
året. Men som jag tidigare nämnde är det 

bara ytterligare en glädjande bekräftelse 
på den massiva kraft och lojalitet som vi 
ser och har sett inom vår förening, 
järnkaminstakter när de behövs som allra 
mest.
 
OVAN NÄMNDA JÄRNKAMINSTAKTER har även 
setts hos väldigt många barn i 08-regio-
nen på sistone. Om de flesta av oss har 
varit ovanligt stillasittande under fjolåret 
så har Djurgården som idrottsförening 
gjort fantastiska insatser för barn och 
ungdomars fysiska hälsa i Stockholm. 
Tillsammans med Djurgården Hockey 
startade vi under 2020 upp en skol-
idrottsförening och den har fått en 
flygande start med tusentals regelbundet 
aktiva barn runtom i Stockholms skolor. 
Genom att Djurgården flyttar in på skolor 
och arbetar uppsökande, ökar vi fören-
ingens relevans för stockholmarna, 
positionerar oss som en mer attraktiv 
samarbetspartner för stad och näringsliv 
samtidigt som vi gör massor av nytta för 
vår stad. Vår skolidrott kommer att spela 
en viktig roll för Djurgården, för skolorna, 
för stockholmarna och vår gemensamma 
stad i framtiden och skolidrotten har i 
föreningen getts status som kärnverk-
samhet jämte vår traditionella elit- och 

breddidrott. Självklart ser vi ju gärna att 
några av barnen blir djurgårdare på resan 
också…
 
DETSAMMA GÄLLER vår ungdomsverksam-
het som fortsätter att göra ett impone-
rande jobb under minst sagt kärva och 
oförutsägbara premisser. Det har varit 
tufft sedan våren 2020 men vi är glada 
att vi tilläts hålla igång vår ungdomsverk-
samhet med vissa anpassningar och även 
här är det de många gemensamma 
kraftansträngningarna som vi har att 
tacka för att våra spelare och ledare har 
kunnat fortsätta sin utveckling.
 
AVSLUTNINGSVIS VILL JAG återigen tacka 
personalen, styrelsen och framförallt alla 
medlemmar, supportrar och partners som 
tillsammans sett till att vår förening är så 
pass välmående, trots ett historiskt krisår 
för hela vårt samhälle. Vi ser därför med 
tillförsikt fram emot 2021 och hoppas att 
vi snart får välkomna er tillbaka till Tele2 
Arena och Stockholms Stadion så att vi 
får heja fram vårt kära Djurgården på 
riktigt igen! 
 
TA HAND OM ER och tack för att ni finns och 
bryr er om Djurgården Fotboll! 
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 info@travellerbuss.se         08 55 66 88 00

LITE FINARE, LITE BÄTTRE
 

 

Traveller Buss, det självklara
valet för Svenska Mästarna!

HÅLLBARHET - KVALITET - TRYGGHET 
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Tyck till om  
Djurgårdaren!
Vad tycker du om
medlemstidningen
Djurgårdaren? Är det för
mycket av något eller
saknar du något?
Mejla gärna dina åsikter
om tidningen till info@dif.se
så att vi kan bli ännu bättre.

N Y H E T E R

varför håller 
vi på just dif?

vila i frid, LG

EFTER ATT HA ÖST IN MÅL i DIF PA19 samt 
PA17 under de senaste två säsongerna har 
nu Kofi Fosuhene Asare skrivit på ett 
ungdomsavtal med Djurgården som 
därmed säkrar upp honom för de två 
kommande åren i föreningen.

Ett glädjande kvitto för den 18-årige 
strikern som ser fram emot fortsatt spel i 
den blårandiga tröjan.

– Det här betyder att jag gjort ett bra år 
förra året och är ett bevis på att Djurgår-
den tror på mig. Så det kändes väldigt bra 
för mig att skriva på, berättar Kofi.

MISSA INTE vårt alldeles egna program 
DIF inifrån försäsongen, som finns 
att strema från hemsidan och 
YouTube!

VAD ÄR DET SOM GÖR just DIN klubb till 
DIN klubb? Efter att ha bevakat svensk 
fotboll i många år vet Marcus Leifby att 
varje fotbollsförening har sina origi-
nella karaktärer, lidelsefulla supportrar 
och gemensamma uttryck som ger 
klubben kraft och sammanhållning. 
I Klubbarna vill han veta vad det där 
limmet egentligen består av. Podd-
serien, som finns att höra på Spotify, 
följer Sveriges fem största fotbolls-
klubbar genom de människor, matcher, 
konflikter och platser som har blivit 
synonyma med dem.
   I de fem asvnitten som handlar om 
Djurgården träffar du både supporter-
profiler, spelare, tränare och andra 
som varit med om att forma det som vi 
gör att vi har DIF i våra hjärtan.

djurgårdare
år 1908

striker
signar
ungdoms-
avtal

Följ oss i
sociala medier

@dif_fotboll@djurgarden@dif_fotboll

instagramfacebooktwitter

Ny skohyllning
I FÖRRA NUMRET av Djurgårdaren 
visade vi Jesper Karlströms special-
målade skor. Nu har konstnären Isak 
von Peltzer  designat Axel Wallen-
borgs nya skor, och den här gången 
med den klassiska meningen: »Vi har 
alltid drömt om att spela i blårandigt. 
Spela som i våra drömmar.«

VI BÄR MED OSS MINNET av LG Petrov, en 
sångare och musiker som gjorde ett 
blytungt avtryck inom svensk metal och 
dessutom en fantastisk personlighet 
med ett stort DIF-hjärta som lämnade 
oss alldeles för tidigt. Vila i frid LG.

Föregångaren till tidningen du håller i din 
hand, hette Diabolo, och 1908 kunde man 
läsa följande rader där:
»Det vackraste draget hos Djurgår darna 
anser jag vara just deras sam manhållning. 
Ingen förening kan be stå och gå framåt, 
om där inte finns sammanhållning, enighet 
och ömsesi digt förtroende. Låt andra kälta 
och kifvas om småsaker, men vi Djurgår-
dare hålla ihop som en man.«
   »Hvilken ung man är inte stolt öfver att 
tillhöra D. I. F. och hvilken vacker flicka 
anser det inte som en heder att få spat-
sera med en Djurgårdare?«
Rader vi kan hålla med om än i dag,
eller hur?
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F
å lär ha undgått att Djurgårdens IF hunnit fylla 
130 år när denna tidning landat i medlemmarnas 
brevlådor. En födelsedag värd att firas på en 

mängd olika sätt, som till exempel 
genom att återuppleva vår 
förenings historia i boken 
Djurgårdens IF - 130 år illustrerat. 
Med över 240 sidor Djurgårdshis-
toria späckade med DIF-profiler 
och historiska nedslag finns det 
alla möjligheter att förkovra sig 
grundligt eller bara lättsamt 
bläddra en stund när man har 
DIF-vänner på besök. 

UPPHOVSMANNEN BAKOM BOKEN 
heter Filip Olsson. Som varandes 

illustratör och inbiten Djurgårdare var han rätt man på 
rätt plats för att starta upp projektet, (som initierades 
tillsammans med DIFpodden) och nu kan Filip pusta ut 
efter ett intensivt arbete som tog sin början för ett drygt 
halvår sedan.

– Det började i augusti då jag var nyutexaminerad 
efter att ha pluggat media/kommunikation med 
inriktning grafisk design på Hyper Island. Medan jag 
sökte jobb hade jag rätt mycket tid över och var i 

kontakt med Farid (Abbaspour, programledare för 
DIFpodden) där vi hade lite andra projekt i gång. Vi kom 
in på att Djurgårdens skulle fira 130 år och jag hade tid 
till förfogande, så jag tänkte att det vore nice att göra 
lite posters för tryck i samband med det. Jag körde på 
en hel vecka, fick massa nya idéer och då var det främst 
bilder för fotbollen, berättar Filip som efter nya diskus-
sioner med Farid såg en möjlighet att vidga projektet. 

– Jag sa till Farid att vi har nästan fått ihop till en bok 
och det slog mig att Djurgården inte hade gjort något 
liknande. 100-årsboken finns ju, men den är mer 
textbaserad. För min egen del är jag mer lagd åt det 
visuella och då kändes det rätt att kunna göra något i 
den stilen som skulle kunna finnas i alla Djurgårdares 
hem. En bildbaserad, representativ historiebok som 
man kan visa upp med stolthet och bläddra i och som 
även kan gå i arv vidare till kommande generationer.  

BOLLEN VAR NU I RULLNING och nästa steg togs för att 
kunna omfatta hela föreningen.

– Sedan rullade det på och jag och Farid fick mycket 
feedback när vi frågade folk. Det var viktigt att hela 
Djurgårdens IF representerades på ett bra sätt där 
hockeyn och alla våra övriga sporter måste finnas med 
och det blev en bredare och större bok än vad vi tänkte. 
Så från augusti fram till i februari i år har jag hållit på 

Illustratören Filip Olsson skildrar föreningens anrika och stolta 
historia i sin bok: Djurgårdens IF - 130 år illustrerat.
Text: Peder Ernerot  Foto: Nils Ek

113300
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med boken nästa varje dag 
och nu är den färdig och 
klar för release.

DET ÄR ONEKLIGEN en viss 
Magnum Opus-känsla över 
den massiva boken där 
balansen mellan bild och 
text uppskattningsvis är 
80/20, enligt Filip som 
tycker att det är knepigt att 
plocka fram några specifika 
favorit-illustrationer i 
boken.

– Det är svårt att välja 
bland över 250 illustratio-

nerna och designsidor eftersom jag lagt ner mycket tid 
och omtanke på varenda en av dem. Men ska jag nämna 
några så tycker jag att uppslagen med Daniel Sjölund 
och Rolle Stoltz blev riktigt bra. 

BOKEN SLÄPPS I TRE VARIANTER där den i sitt grundutfö-
rande kostar 699 kr. Men den kan även inhandlas i en 
snygg presentbox för 749 kr och finns även i limiterad 
upplaga (130 st) för 899 kr där böckerna är numrerade 
och levereras i guldbox. 

När den här tidningen ges ut har det gått några 
veckor sedan releasen och det är inte osannolikt att 
boken därmed är slutsåld.

– DIF-butiken 
kommer att få 
sin beskärda del 
med 300 böcker 
och vi har en 
förhoppning om 
att de kan gå åt 
ganska snabbt. I 
övrigt har vi 
märkt av ett 
stort intresse 
från många håll i 
samband med 
releasen så jag 
tror och hoppas 

att det blir bra fart på försäljningen, berättar Filip som 
själv fick sin introduktion till DIF från flera håll.

– Jag är född och uppvuxen i Täby, och bor här 
fortfarande, men mina föräldrar var inte intresserade av 

sport så det blev mer att jag tog rygg på de äldre 
grabbarna i grannskapet. Sedan är många familjevänner 
stora Djurgårdare och när jag var väldigt liten så var jag 
med en av dessa familjevänner på deras landställe uppe 
i Norrtälje. När vi var där svängde vi en dag förbi Bosse 
Anderssons sommarställe där jag fick en keps av Bosse. 
Då kände jag att jag det var klart och att jag var 
Djurgårdare för livet. Så det är en mix av grannskaps-
killarna och Bosse Andersson som gjorde att jag blev 
Djurgårdare.

I TAKT MED ATT FILIP BLEV ÄLDRE började han 
sedan gå på DIF-matcher i efterdyningarna av 
00-talets storhetstid.

– Man hängde ju med via nyheter, tv och i 
snacket i skolan till en början och sedan 
började jag gå aktivt på matcherna strax efter 
guldåren runt 2008. De var ju ganska dystra år 
så man blev ju ingen medgångs- 
supporter direkt, men det gör ju också glädjen 
extra stor när det går bra och titlarna kommer.

OM DET SKRIVS NY DIF-HISTORIA i form av nya 
framgångar i år som kan illustreras återstår
att se. Men Filips förväntningar på den 
kommande säsongen är hoppfulla av det han 
har sett hittills.

– Jag är väldigt pepp på det nya lagbygget. 
Vi har satsat ungt med mycket Stockholms-
killar, en blandning av unga lovande förmågor 
och spetsvärvningar som Joel Asoro. Det kollektiva ser 
också allt bättre ut trots att många nyckelspelare har 
lämnat. Så jag är positivt inställd till den här säsongen 
och det har ju sett strålande ut i gruppspelet i Svenska 
Cupen. Skulle vi sedan få publik på våra matcher så 
kommer det att höja oss ytterligare en nivå och jag tror 
att vi kommer att bli bäst i stan i år igen. 

år i bilder

Djurgårdens IF – 130 år illustrerat
finns i tre varianter med varierande priser:

699:- för boken.
749:- för boken i en snygg box. (Perfekt som present)
899:- En limiterad  och numrerad utgåva (130 st), som levereras i en guldbox.

Du beställer genom att mejla difpodden@gmail. com och anger antal exemplar.
Du får betalningsinformstion i vändande mejl och det är förskottsbetalning som gäller. 
Vänligen notera att vid denna tidnings utgivningsdatum kan boken vara slutsåld.
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»En stor ära«, säger Djurgårdens nederländska mittfältsgeneral om att få 
bära kaptensbindeln och hennes mångsidiga ledaregenskaper kommer 
även till pass som nybliven assisterande tränare i DIF FA19.

S
heila van den Bulk har inlett sin 
sjätte säsong i den blårandiga tröjan 
sedan hon kom i februari 2016 – och 

i år blir det spel med kaptensbindeln runt 
armen. Ett val som känns logiskt sett till 
hennes rutin, kompetens och de ledar-
egenskaper anföraren Sheila visar upp på 
och vid sidan av planen. För den neder-
ländska mittfältsgeneralen själv innebär 
utnämningen inte helt oväntat mycket 
glädje och stolthet.

– Det är väldigt kul och en stor ära för 
mig, konstaterar Sheila som hade lite på 
känn att frågan kunde dyka upp.

– Vi tappade ju Olivia Schough inför 
säsongen, så jag visste att det skulle 
utses en ny lagkapten. Sedan tittade jag 
på truppen, allas erfarenhet och hur länge 
jag har varit i föreningen och tänkte att det 
kanske kan bli så i år. Så jag pratade lite 

med Pierre (Fondin, tränare) och då kom vi 
ganska snabbt överens om att jag skulle ta 
den rollen. 

DET KRÄVDES MED ANDRA ORD ingen längre 
betänketid för Sheila som känner sig redo 
för bindeln.

– Nu har jag varit i Djurgården jätte-
länge, så jag känner de flesta i föreningen 
och tycker att det är viktigt att vara med 
och skapa en positiv bild av Djurgården, 
berättar hon och resonerar vidare om vad 
som kännetecknar en bra lagkapten.

– Jag tror att man ska försöka ha en bra 
relation med samtliga spelare där man kan 
prata med alla och vara öppen för att 
lyssna på alla åsikter. Sedan är det viktigt 
att alltid sätta laget först, som spelare vill 
man ofta det bästa för egen del men som 
kapten kan man inte prioritera sina egna 

Text: Peder Ernerot  Foto: Axel Bengtsson, Johan Sahlén

behov. Lagets prestation går först och det 
är inte alltid lätt att få det rätt, men det är 
det jag ska försöka göra i alla fall.

NÄR DET GÄLLER Sheilas egna förebilder 
beträffande kaptensskapet hämtar hon 
gärna inspiration från de tidigare DIF-
kaptener hon lärt känna.

– Jag har haft väldigt bra lagkaptener 
före mig. Sedan jag kom har det varit 
Emilia Appelqvist, Mia Jalkerud och Olivia 
Schough och alla har bra egenskaper som 
jag kunnat lära mig mycket av. Så det finns 
många bra förebilder och det är kul att jag 
nu får ta den traditionen vidare.

Den nya tränarrollen
Men det är inte bara i den blårandiga 
tröjan som Sheila praktiserar ledarskap. 
I år kliver hon in som assisterande tränare 

Aanvoerder
van den Bulk



13

i DIF FA19 - Djurgårdens äldsta lag inom 
flickakademin - där Sheila ser fram emot 
att kunna bidra till både spelarutveckling 
och resultat när spelarna ska förberedas 
för det sista klivet in i elitverksamhet.

– Jag gjorde min UEFA-tränarutbildning 
2019 och blev klar i början av 2020. Jag 
tycker att det är väldigt roligt att vara 
tränare och kanske är det för tidigt för mig 
att bli huvudtränare. Men jag har ju bra 
kontakt med Dennis Gabrielsson (huvud-
tränare i FA19) och när de behövde en 
assisterande så kändes det helt rätt att ta 
den rollen. Jag hoppas att jag kan ge 
mycket till tjejerna i laget och att jag kan 
lära mig mycket för egen del från Dennis. 
Han är en otrolig tränare som är duktig på 
fotboll, men också väldigt bra som ledare 
och människa. 

FÖRUTOM TRÄNARUTBILDNINGEN har Sheila 
fyllt på sitt cv med ett antal tidigare 
uppdrag och erfarenheter vid det här 
laget som ger en bra grund att bygga 
vidare på.

– När jag spelade i Kolbotn i Norge så 
tränade jag ett lag, även om jag inte var 
titulerad som coach. Det var väldigt kul 
och jag ledde laget under träning två 
dagar i veckan, med alla förberedelser 
som hör till, och sedan var det föräldrar 
som agerade som ledare under match-
erna. När jag sedan var skadad under 2019 
var jag tränare i Sätra i division 1. Så jag 
har samlat på mig lite erfarenhet och har 
även arbetat som idrottslärare i Nederlän-
derna. Därifrån kan jag också ta med mig 
mycket när det gäller ledarskap. 

– Jag tycker att det är väldigt kul att 
ingå i en grupp och vara en del av 
processen kring det. Man lär sig mycket 
och att bara vara bra på fotboll är inte alltid 
det allra viktigaste. Man måste fokusera 
mycket på att alla mår bra och trivs i 
gruppen, det är lika viktigt som att kunna 
instruera inom fotbollen. Så där hoppas 
jag att kunna lära mig mycket av Dennis i 
FA19, han är otroligt duktig på att 
kombinera de här delarna. 

VILKA BITAR som sedan är viktigast för 
spelarna inom juniorfotbollen att ta klivet 
till elitnivå är en fråga där det finns lika 
många svar som det finns tränare. För 
Sheilas del understryker hon vikten av att 
utveckla vinnarskallar som klarar av 
resultatmässig press. 

– I FA19 handlar det om att det är sista 
steget innan seniorfotbollen, även om 
vissa nästan är där redan nu. Där är det 
viktigt att se till att de är klara att ta steget 
upp och jag hoppas att jag kan bidra med 
lärdomar som till exempel smarthet under 
matcher och vinnarmentalitet. Den stora 
skillnaden mellan ungdoms- och senior-
fotboll är att ungdomsfotbollen fokuserar 
mycket på att utveckla. Men så fort du 
kommer till seniorfotbollen är det allra 
viktigaste att vinna. Det måste man vara 
redo för och kunna hantera mentalt.

Sheila & DIF Dam anno 2021
Apropå det mentala så ligger naturligtvis 
Sheilas fokus på den väntande tävlings-
säsongen som i skrivande stund inte är 
igång än. Därmed finns inget facit att 
tillgå från Svenska Cupen eller OBOS 
Damallsvenskan vilket gör att Sheila 
helst undviker några prognoser.

– Det är svårt att prata om hur vi ligger 
till nu eftersom truppen inte är 
komplett och vi saknar några 
spelare som är skadade. Men vi har 
spelat två matcher i Stockholm 
Challenge där den andra var 
betydligt bättre än den första så 
utvecklingskurvan finns där, men 
självklart är det viktigt att vi börjar 
vinna matcher. Det ska bli intres-
sant att se var vi står när det är 
allsvensk premiär, vi tar steg framåt 
varje träning och utvecklingen 
måste fortsätta framåt tills dess, 
förklarar Sheila som fått ett 
antal nya lagkamrater.

– Det är många intressanta 
namn som kommit. Offensivt har Hayley 
Dowd sett väldigt bra ut hittills på 
träningarna och jag hoppas att hon 
fortsätter med det. Vi hade en bra 
defensiv förra året men vi behöver göra 
fler mål i år.

FÖR SHEILAS EGEN DEL är hon optimistisk 
inför säsongen. Efter en tuff resa tillbaka 
från korsbandsskadan som spolierade 
2019 och inledningen av fjolåret känner 
hon att formen är i antågande efter att 
gradvis ha kommit igång under året.

– Jag genomförde en operation i 
november och kom tillbaka till Sverige i 
januari. Då hade jag inte varit på planen än 
så vi bestämde oss för att ta det försiktigt 
och inte ha bråttom. Sedan blev jag sjuk 

precis innan första matchen i Volkswagen 
Stockholm Challenge, så det var en 
kombination av belastningen och sjukdom 
som gjorde att jag missade den. Men som 
det känns nu mår jag mycket bättre än på 
flera år. Jag hoppas och tror att jag kan 
göra en bättre säsong än förra året då jag 
missade försäsongen på grund av knäet. 
Nu har jag kunnat vara mer delaktig och 
jag tror att det hjälper mig att nå en högre 
lägstanivå fysikmässigt. Så jag känner mig 
taggad och redo för 2021, avrundar  
aanvoerder* van den Bulk. 

*Lagkapten på 
nederländska, för den 

som inte listat ut 
den än.
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Blårandig 
renovering 
de luxe
Med hela 17 spelare som har anslutit till herr- och 
damtruppen inför säsongen är det bäddat för ett 
mycket spännande år. Här hittar du alla nytillskott 
inför 2021 och kanske har ännu fler tillkommit
efter att denna tidning gått i tryck?

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån
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15. Aleksandr Vasyutin

Position: Målvakt

Född: 4 mars 1995

Längd: 190 cm

Tidigare klubbar: 

Zenit Sankt 

Petersburg, FC 

Lahti, Sarpsborg 08

DJURGÅRDEN har 

numera rysk repre-

sentation mellan 

stolparna när Aleksandr Vasyutin anlänt på 

lån från Zenit Sankt Petersburg. En explosiv 

målvakt med bra reflexer som är duktig på 

att rädda skott, håller en hög position så att 

han kan täcka ytorna bakom försvarslinjen 

och som dessutom är stark i luften, säger 

Djurgårdens målvaktstränare Nikos Gkoulios 

om Aleks egenskaper.

18. isak hien

Position: Mittback

Född: 13 januari 

1999
Längd: 191 cm

Tidigare klubbar: 

Vasalund, FC 

Djursholm

EFTER ATT HA spelat 

anfallare under 

större delen av sin 

tid som ungdomsspelare växlade Isak om till 

mittback under Vasalunds succésäsong i 

Ettan Norra 2020. Med sin fysik, längd och 

snabbhet passade försvarsrollen perfekt för 

Isak som sedan skrev på för fyra år med 

Djurgården inför säsongen 2021. Ett 

intressant namn att följa framöver…31. axel wallenborg

Position: Ytterback
Född: 17 december 
2001
Längd: 180 cm
Tidigare klubbar: BP

 DET 19-ÅRIGE  
vänsterbackslöftet 
kom till DIF från BP 
inför säsongen 2021 
och skrev på för 
fyra år i den blårandiga tröjan. En spännande 
spelare med många fina egenskaper enligt 
sportchef Bosse Andersson som noterat  
hans löpvilja, snabbhet och inläggsfot. 
   Axel har även hunnit med ett antal lands-
kamper i det svenska P17- och P16-lands-
laget.
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6. rasmus schüller

Position: Mittfältare

Född: 18 juni 1991

Längd: 177 cm

Tidigare klubbar: FC 

Honka, HJK Helsing-

fors, BK Häcken, 

Minnesota United,

 ETT TREÅRIGT 

kontrakt med finske 

landslagsmannen 

Rasmus Schüller var 

en efterlängtad förstärkning när firma 

Karlström & Ulvestad tackade för sig. Bosse 

Andersson var mycket nöjd med förvärvet och 

konstaterade att: »Rasmus är en spelskicklig 

bollvinnare som alltid är spelbar och jobbar 

hårt. Dessutom en ledare både på och utanför 

planen som vi kommer att ha stor nytta av«. 

Insatserna hittills har gett fog för citatet…

22. leo cornic

Position: Ytterback
Född: 2 januari 2001
Längd: 178 cm
Tidigare klubbar: 
Grorud, Baerum, 
Vålerengen

NORSKA YTTER-
BACKAR har 
visat sig vara ett 
framgångsrecept 
sedan Aslak Witrys 
ankomst och Leo Cornic har bekräftat den tesen när han nu anslutit från Grorud. Med sin speed, spelskicklighet och offensivlusta representerar han den spelartyp som ofta beskrivs som en »modern ytterback« och det tog inte lång tid innan Leo slog till med sitt första mål i DIF-tröjan i försäsongsmatchen mot Akropolis.

8. elias andersson

Position: Mittfältare

Född: 31 januari 1996

Längd: 178 cm

Tidigare klubbar: 

IK Sirius, Varbergs 

BoIS, Helsingborg

 ATT ELIAS trots sin 

skånska bakgrund 

visade sig ha ett 

stort Djurgårds-

hjärta – och tidigare 

varit på Tele2 Arena som supporter för att 

kolla på DIF – gav sköna rubriker i samband 

med att han kritade på ett treårskontrakt med 

föreningen. En glädjande bonus utöver de 

fina kvaliteter som Elias besitter på planen 

som en spelskicklig och rörlig central mitt-

fältare som kommer att vara till stor nytta för 

föreningen både på och utanför planen.

11. albion ademi

Position: 

Yttermittfältare

Född: 19 februari 1999

Längd: 173 cm

Tidigare klubbar: 

IFK Mariehamn, PS 

Kemi, Ekenäs IF, 

Inter Turku, TPS

EFTER ATT HA 

massproducerat mål 

och assist i IFK 

Mariehamn under säsongen 2020 var det 

många klubbar som ryckte i Albion Ademi. Men 

det var Bosse Andersson som drog det längsta 

strået och såg till att en kvickfotade, ständigt 

utmanande dribblern och målskytten drog på 

sig den blårandiga tröjan. »Albi« kommer med 

stor sannolikhet att bli en framtida attraktion 

med sina trollkonster på vänsterkanten.

3. hjalmar ekdal

Position: Mittback

Född: 21 oktober 1998

Längd: 188 cm

Tidigare klubbar: IK 

Sirius, IK Frej, Ham-

marby, Assyriska 

FF, UNC Wilmington 

Seahawks, BP

EFTER EN STARK 
säsong i Sirius 2020 

anslöt 22-årige 
försvararen Hjalmar Ekdal till Djurgården i 

januari 2021 för fyra år i den blårandiga tröjan. 

En spelskicklig mittback som är bolltrygg, läser 

spelet smart, bra i huvudspelet och gillar att 

styra spelet och kontrollera bollen. Storebror 

Albin återfinns sedan tidigare på mittfältet i det 

svenska landslaget och Hjalmar har redan på-

börjat sin egen landslagsresa med debut i det 

svenska U21-landslaget under hösten 2020.

10. joel asoro

Position: Anfallare
Född: 27 april 1999
Längd: 175 cm
Tidigare klubbar: 
Genoa, FC Gro-
ningen, Swansea 
City, Sunderland, 
BP, IFK Haninge
NYHETEN om Joel 
Asoros övergång till 
DIF slog ner som en 
effektfull transferbomb i den svenska fobolls-sfären. Men att den 21-årige U21-landslags-mannen och utlandsproffset ville vända hem för en omstart hade sportchef Bosse Andersson följsamt snappat upp och i valet av förening var Joel tydlig: »Skulle jag flytta tillbaka till Sverige är DIF den förening som ligger närmast hjärtat, så det blev ett självklart val för mig«. 29. peter mcgregor

Position: Anfallare
Född: 2 januari 2001
Längd: 178 cm
Tidigare klubbar: 
Duhaney Park FC, 
McGrath High 
(college)

VARJE TRANSFER-

FÖNSTER brukar 
innehålla en Mr X 
och Peter McGregor 
var innehavare av den tituleringen innan fot-

bollsmedia lyckades klura ut hans namn några 

veckor innan han sedan skrev på ett låneavtal 

med DIF. Peter hade dock funnits på Bosse 

Anderssons Jamaica-radar under en längre tid 

och är enligt honom: »en snabb, tuff, kraftfull 

och otroligt ambitiös spelare som dessutom 

kan använda båda fötterna«.

25. mattias mitku

Position: MittfältareFödd: 20 juli 2001Längd: 177 cm
Tidigare klubbar: IFK Tumba

HJÄRTAT KLAPPAR alltid lite extra för våra egenproduce-rade talanger och Mattias tillhör den skaran. 2019 vann han »Farsan Sandbergs Minnespris« och sedan 
dess har utvecklingen fortsatt i rask takt för 
den spelskicklige mittfältaren från Storvreten. 
Under hösten 2020 blev det ett lärlingskontrakt 
med A-laget och första inhoppet i Allsvenskan 
skedde när han var med och vände 0-2 till 3-2 
på sju minuter mot Malmö FF. Inför årets säsong 
skrev Mattias på ett tvåårskontrakt med A-laget 
och det blir spännande att följa hans framfart.
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Laddad för en 
lång säsong.

Volkswagen Stockholm

Stolt samarbetspartner till Djurgården Fotboll.

Bredden - Bromma - Hammarby Sjöstad - Kista - Smista - Södertälje 
Täby - Vällingby - Värmdö - Östermalm (service). Tel 08-503 332 00.

Nya ID.4. Upp till 51 mil på en laddning. 
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volkswagenstockholm.seEnergiförbrukning vid blandad körning från 16,9-18,5 kWh/100 km, C02-utsläpp är 0 g/km.
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20. kelsey daugherty

Position: Målvakt

Född: 31 dec 1996

Längd: 174 cm

Tidigare klubbar: 

Chicago Red Stars, 

Fortuna Hjørring, 

UAB Blazers

DET BLEV EN rejäl 

rensning på mål-

vaktsfronten inför 

året med en hel trojka 

som lämnade, men en ny och välmeriterade 

keeper har anlänt. 24-åriga amerikanskan Kelsey 

Daugherty har tagit plats mellan stolparna och 

redan hunnit visa sin förmåga med några explo-

siva och spektakulära räddningar under försä-

songen. Dessutom är hon en kommunicerande 

målvakt som syns och hörs som förhoppningsvis 

kan leda DIF-defensiven till nya nollor bakåt.

15. elvira björklund

Position: Målvakt
Född: 20 jan 2004
Längd: 182 cm
Tidigare klubbar: 
IFK Viksjö

 ATT REDAN SOM 
16-åring ta klivet 
upp från DIF FA19 till 
A-laget är stort och 
glädjen var stor för 
målvaktstalangen 
Elvira när hon skrev på inför säsongen.
   – Det här är ju en dröm som jag haft ända 
sedan jag var liten och började spela fotboll 
och målet som jag haft, men jag hade inte 
tänkt mig att det skulle gå så här snabbt. 
En mogen målvakt med kvaliteter som gör 
att hon är med och konkurrerar om första-
spaden redan nu.

14. sara olai

Position: Ytterback
Född: 12 juli 1999
Längd: 172 cm
Tidigare klubbar: 
IK Uppsala, Ljusdals 
IF, Linköpings FC, 
Borens IK

DEN ANFALLSGLADA 

högerbacken kom 
till Djurgården från 
IK Uppsala med en 
hel del mål och assist i bagaget. Backtiteln 

till trots ser Sara sig som ”en offensiv spelare 

som gillar att följa med upp i anfallen. Jag är 

passningsskicklig och duktig i boxen”.

   Första målet i DIF-tröjan kom för övrigt i för-

säsongsmatchen mot hennes gamla klubb och 

förhoppningsvis fortsätter poängskörden flöda 

i Svenska Cupen och OBOS Damallsvenskan.

12. nellie lilja

Position: Mittfältare
Född: 28 februari 
1999
Längd: 175 cm
Tidigare klubbar: 
KIF Örebro, FC Ro-
sengård, Limhamn 
Bunkeflo, Husie IF

MED EN MYCKET FIN 
säsong i KIF Örebro 
2020, där Nellie var på lån från FC Rosen-
gård, anslöt den 22-åriga mittfältsmotorn till Djurgården inför säsongen. I ryggen har Nellie dessutom gedigen erfarenhet från svenska U23-landslaget, där hon även varit kapten, så det kommer att bli spännande att följa den dynamiska tvåvägsspelaren Nellies framfart på det blårandiga mittfältet.

7. hayley dowd

Position: Anfallare

Född: 7 september 

1994
Längd: 174 cm

Tidigare klubbar: 

Morön BK, 

Sandvikens IF, 

Ljusdals IF, Boston 

Breakers

EFTER ATT HA 

bombat in mål i 

Morön. BK, där Haley gjorde 15 mål under 2020 

och säsongen innan vann skytteligan i Elitettan 

med 33 mål på 26 matcher, var hon givetvis en 

eftertraktat namn inför säsongen. Valet av 

Djurgården kändes helt rätt för Hayley och efter en 

känning i låret som hackade upp försäsongen klev 

hon fram och målade direkt när hon gjorde 

comeback i träningsmatchen mot Uppsala.

19. alexandra takounda

Position: Anfallare
Född: 7 juni 2000
Längd: 176 cm
Tidigare klubbar: 
Eclair FC

 
DEN KAMERUNSKA 
landslagsanfallaren 
har varit en fram-
trädande målskytt 
i Éclair FC under de 
senaste två åren och nu väntar en säsong i den blårandiga tröjan för Alexandra.  En fysiskt stark, snabb, teknisk forward som är duktig med båda fötterna. Förhoppningsvis kan Alexandra acklimatisera sig snabbt till den allsvenska fotbollen och komma igång med det hon gillar allra bäst – att göra mål.
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Med vår tjänst fakturaköp får du betalt av oss 
samma dag som vi får dina fakturor. Dessutom 
minimerar vi din kreditrisk samtidigt som vi tar hand 
om all administration.

Störst i Sverige på 
fakturaköp.

prioritet.se

Tryggt.
Enkelt. 
Snabbt.
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1899 introduceras fotbollen i Djurgårdens IF av bland annat korgmakaren Teodor Andersson, 
som just flyttat till  Stockholm frän västkusten. Teodor hade lärt sig fotboll från skotska
gästarbetare på textilfabriken i Jonsered.

D
jurgårdens första fotbollsträning var 
på Karlaplan, och år 1900 började vi 
spela matcher men ännu fanns 

inget ordnat seriespel. År 1901 mötte vi 
AIK elva gånger  och vann tio av dem och 
spelade en oavgjord match. (AIK vann 
SM-guld det året på walkover, med fyra 
deltagande lag)

Första guldet 
Första gången vi ställde upp i SM i fotboll, 
som då spelades som cupspel, var 1904. 
Turneringen hade då fått höjt anseende 
och det var 22 deltagande lag. Vi slog AIK i 
semifinalen med 3-2 men förlorade finalen 
mot Örgryte med 1-2. 

Vi förlorade även finalen 1906 med 3-4 
mot Örgryte. Vi var även i final 1909 
(förlust mot Örgryte) och 1910 (förlust 
mot IFK Göteborg). Vårt första SM-guld 
vann vi 1912, samma år som Stockholms 
Stadion invigs, och det under sällan 
skådad dramatik. Först spelades 
finalmatchen i Stockholm och slutade 
0-0. Då blev det omspel i Göteborg, en 
match som slutade 2-2. Örgryte menade 
då att det skulle bli förlängning men till 
slut beslutades om en tredje match för att 
utse en vinnare, en match som spelades i 
Stockholm där vi vann med 3-1. 

Samma år tog Djurgården SM-guld i 
bandy, den andra bollsporten i Sverige på 
den tiden med SM-status. Sedan vann vi 
guld 1915 mot Örgryte, 1917 mot AIK, och 
1920 mot Sleipner. Sista SM-slutspelet 
under formen cupspel spelades 1925. 
Från 1926 började Allsvenskan spelas 
men mellan 1926 och 1930 utsågs ingen 
SM-vinnare konstigt nog, och någon 
förklaring till det har vi inte funnit. 

Första gången vi vann Allsvenskan 
Vi kvalificerade oss för Allsvenskan för 
första gången säsongen 1927/28 , men vi 
dock åkte ur serien direkt. Året efter åkte 
vi även ur den svenska andradivisionen 
efter 0-1-förlust i sista matchen mot 
Hallstahammar – via ett självmål. Sejouren 
i tredjedivisionen blev treårig innan vi 
inledde klättringen upp igen. I ett av 
kvalen upp mötte vi laget Skärgården (från 
Söderhamn) där vi spelade 3-3 på borta- 
plan, och i returen var det hela 10 000 (!) 
åskådare på plats på Stadion, som tyvärr 
fick se Djurgården förlora med 1-5. 

Vi spelade i allsvenskan 1936/37 och 
1945/46 - 1948/49. Trots att vi åkte ur 
allsvenskan 48/49   lyckades  vi ändå 
värva Sveriges hetaste fotbollsspelare 
Hasse Jeppson från Örgryte, en riktig 

Text: Olle Arnell & Pelle Kotschack

prestigevärvning. Året efter vann vi 17 av 
18 matcher och gick upp i Allsvenskan 
igen. Begynnelsen av en storhetstid. 
Kuriosa: Samma år åkte vi även på en 
fotbollsturné i USA där de enda europe-
iska lagen var Djurgårdens IF och 
Liverpool FC. 

Vi spelade i Allsvenskan hela 50-talet 
och Hasse Jeppson spelade i Djurgården i 
två säsonger innan han värvades av 
Atalanta och sedermera Napoli, men det 
är en annan historia. 

1954/55 vann vi Allsvenskan för första 
gången! Samma år vann vi även SM-guld 
i ishockey, och två av spelarna spelade i 
båda lagen: Hasse Tvilling och Karl-Erik 
Andersson. Nästa guld kom 1959 där vi 
mötte IFK Göteborg i den sista direkt 
avgörande matchen. Matchen slutade 1-1 
vilket räckte till SM-guld för oss. Än i dag 
gäller publiksiffran för den matchen som 
publikrekord i Stockholm, 50 750 
åskådare. Även det året tog vi SM-guld i 
ishockey. Gösta »Knivsta« Sandberg, 
Sven »Tumba« Johansson och Hans 
»Tjalle« Mild spelade i båda lagen. 
Vi vann även SM-guld 1964 och 1966. 
Första damfotbollserien i Stockholm 
spelades 1969 och då vann vi samtliga sju 
matcher.  

19Intresserad av mer Djurgårdshistoria? Besök den nyöppnade sajten difhistoria.se
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U
nder förra året lämnade tre SM-
guldmedaljörer jordelivet: Bernt 
»Sump-Hugo« (eller »Guld-Hugo« 

om du så vill) Andersson, guldmedaljör 
1964, »Jompa« Eriksson 1955 och 1959 
och Kay Wiestål 1966.

BERNT-HUGO ANDERSSON, slöjdlärare och 
högerytter, fick smeknamnet »Sump-
Hugo« eftersom han kom från Sundby-
berg. Han spelade nio säsonger med 
Djurgårdens IF och blev svensk mästare 
säsongen 1954/1955. »Sump-Hugo« blev 
mest känd för att han avgjorde en av 
allsvenskans mest rafflande slutstrid 
någonsin - den 1964. »Sump-Hugo« blev 
»Guld-Hugo«.

JOMPA ERIKSSON, en av Djurgårdens 
största profiler genom tidigare med två 

SM-guld och tio A-landskamper. Alla som 
träffat Jompa vet att han brann för 
anekdoter, skarvningar, minnen, möten - 
kort sagt, det som har med människor att 
göra. Det fick vi »ungtuppar« minsann 
uppleva när Jompa kom till Kaknäs eller 
på Tele 2. Oförglömliga upplevelser.

KAY WIESTÅL blev svensk mästare 1966, 
vårt åttonde SM-guld. Efter den aktiva 
tiden fanns det plats för fler banbrytande 
projekt. Kays mest kända initiativ är 
Victoriadagen som han förverkligade för 
40 år sedan. Hans insatser uppmärksam-
mades av kung Carl-Gustaf »För för-
tjänstfulla insatser som initiativtagare 
och ansvarig för Victoriadagarna på 
Öland.«      

Tack för era insatser, ni kommer aldrig 
att glömmas. 

Text: Rolle Åhman och Pelle Kotschack   Foto: Bildbyrån
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Bernt »Sump-Hugo« Andersson Jompa Eriksson

Kay Wiestål

Vila i frid
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Mats Jonsson är säkerhetsansvarig på Djurgården Fotboll och ansvarig 
för våra matcharrangemang. Ett jobb med utmaningar normalt, något 
som ovissheten under det senaste årets pandemi spätt på. 

M
ats Jonsson befinner sig på Tele2 
Arena när vi träffas för intervju. Om 
en dryg timme är det dags för den 

inledande omgången i Svenska Cupen mot 
Brage, och Tele2 ekar tomt bortsett från de 
båda lagen, domarna, och en handfull 
journalister som redan kommit till arenan. 
Saknaden av publiken, våra supportrar, är 
lika påtaglig i dag som för drygt ett år sedan 
när pandemin kom till Sverige.

– Förberedelserna för att öppna arenan 
för publik igen inleddes egentligen redan 
då så att vi skulle vara förberedda så fort 
vi fick klartecken, säger Mats Jonsson.

 
ETT KLARTECKEN SOM DRÖJT längre än 
någon önskat, och den tillfälligt höjda 
restriktionen från 50 till 300 personer kom 
aldrig Djurgården till gagn i praktiken. 

– Under hösten skulle vi få öppna upp 
för 300 i publiken och då bestämde vi att 
vi skulle göra det de sista tre hemmamat-
cherna. Men det blev ju aldrig aktuellt för 
oss eftersom att det drogs tillbaka. Det var 
egentligen bara en allsvensk match som 
spelades med publik och det var våran 
match borta mot Falkenberg. 

– Inför säsongen 2021 följer vi nu 
noggrant restriktionerna och hur vaccina-
tionerna går i de olika faserna, där 
majoriteten av befolkningen tillhör fas 4.

 
Vad tror du om utvecklingen kring det tak för 
åskådarantal som finns? 
– Det kommer till en början alltid att finnas 
en övre gräns, sen om den är 1 000, 5 000 
eller 10 000 personer vet vi ju inte. Men 
om vi leker med tanken att vi får en gräns 
på 3 000 åskådare är ju det knappt en 
tredjedel av våra säsongskortsinnehavare, 
medan det kommer att göra stor skillnad 
för mindre event som teatrar och biografer 
med mera. Fotbollsmatcher, stora 
konserter, och festivaler är på så sätt de 

event som kommer att tillåtas släppa in 
maxkapacitet sist. 

Men även om vi bara får släppa in 3 000 perso-
ner finns det kanske ett värde i att visa att vi 
klarar av att arrangera smittsäkra evenemang? 
– Ja det tror jag, vi måste vara lyhörda och 
beredda när vi väl får möjligheten att 
öppna upp för X antal tusen i publiken. 
Den beredskapen finns, vi är beredda med 
rutiner, handlingsplaner och arbetsupp-
lägg som fungerar. 

Hur ser de förberedelserna ut? 
– Det är många delar att ta i beaktning, 
såsom transporten hit, insläpp, toalettut-
rymmen, serveringar, med mera. Och även 
om själva spelplanen och läktarna är en 
utomhusmiljö så är alla våra foajéer 
inomhusmiljöer, och under inpasseringen 
befinner du dig också inomhus så det är 
många aspekter av den typen som 
inverkar, summerar Mats och fortsätter 
resonera kring insläppet. 

– Man kanske behöver ha olika 
»slot-tider« för olika sektioner för arenan så 
att alla inte kommer samtidigt till exempel. 

Vilka samarbetar vi med i det här? 
– Det finns ett samarbete mellan oss, AIK, 
Hammarby, och arenaägarna som är 
samma för Friends Arena och Tele2 Arena. 
Förutsättningarna för matcharrangemang-
en för oss och Hammarby till exempel 
kommer ju vara väldigt lika varandra.
 
Vilka är de tre största frågorna ni diskuterar? 
• Placeringen inne på arenan, alltså hur 

publiken ska sitta för att hålla avstånd till 
varandra.

• Hur vi ser till att det inte blir trängsel i 
restauranger och kiosker.

• Evakueringen av arenan. Slot-tider vid 
inpassering är betydligt lättare att få till 

Text: Olle Arnell   Foto: Johan Sahlén

än när matchen är slut och alla vill hem 
så fort som möjligt. Uppkomsten av 
trängseln vid det tillfällena behöver vi se 
över hur vi kan undvika. 

EN FRÅGA SOM DISKUTERATS flitigt bland 
supportrar, inte minst i sociala medier, 
under pandemin är restriktioner i form av 
ett faktiskt antal kontra en procentsats av 
arenans kapacitet. Grunderna till besluten 
om restriktioner måste ta hänsyn till långt 
fler aspekter än hur det ser ut på den 
faktiskt arenan eller lokalen för arrang-
emanget. 

– Jag tror inte vi kommer att få se ett 
procenttal. Man är ute efter helheten 
gällande arrangemanget, hur folk tar sig 
till och från eventet till exempel. Och 
därför kommer det med all sannolikhet att 
fortsätta vara en faktisk siffra som gäller 
som maxantal, snarare än en procentsats. 

Arbetet som hela tiden pågår gör att 
Mats känner sig trygg i att Djurgården kan 
arrangera matcher med publik så fort det 
tillåts. 

– Vårt mål är att agera så smittsäkert vi 
någonsin kan. 

Är vi redo för publik om vi får klartecken redan 
innan speluppehållet under EM? 
– Ja, absolut! Arbetet har pågått sedan i 
höstas och fortsatt under vintern så vi 
ligger långt fram. 

Om vi får klartecken att släppa in 10 000, är vi 
redo då? 
– Ja, vi är redo oavsett vilka restriktioner 
vi får att förhålla oss till. 

Fullt förberedda 
för publik 
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Två team blir till ett när fys och medicin slås ihop till en gemensam 
grupp i herrarnas A-lag, dessutom med ett antal nya namn på plats.

A
rbetet med att optimera spelarnas 
fysiska utveckling och samtidigt ha 
en god skadeprevention har blivit 

en allt  viktigare del i den nutida fotbollen. 
För Djurgårdens A-lag sker nu en 
uppdatering av det arbetet där de 
fysiologiska och medicinska kompeten-
serna slås samman i ett gemensamt 
team, där även ett antal nya intressanta 
namn nu rekryterats.

EN ÅTGÄRD för att optimera förutsättning-
arna som kanske inte är fullt så dramatisk 
som den låter. Utan mer en naturlig 
utveckling av det tidigare arbetet där 
förändringen inte lär bli alltför synlig för 
utomstående, enligt fystränare Viktor 
Helander.

– För de flesta supportrar märks det 
förhoppningsvis genom poäng och 

tabellplaceringar, det är ju det som det 
går ut på. Men annars handlar det om att 
vi rent numerärt blir någon person till, 
vilket gör att vi blir fler som kan dela upp 
oss och ta hand om spelare under olika 
dagar. Det har fungerat bra tidigare och 
med den här nystarten tar vi med oss alla 
de delarna som varit bra, samtidigt som 
vissa saker alltid kan göras bättre. Vi 
hoppas att spelare som var kvar från förra 
året upplever en förbättring medan de 
som är nya ska vara nöjda med upplägget. 
Kort sagt att minska skador och öka 
prestation. Sedan får vi se hur långt vi 
kan ta det, men »so far so good«, säger 
Viktor.

FÖR VIKTORS EGEN DEL kommer han att 
fortsätta som fysansvarig med hjälp av en 
ny resurs i form av Jens Ericsson.

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån

– Det som kommer att vara nytt för i år 
inom fysen är att jag fortsätter att vara 
ansvarig – med till exempel program, 
planering, periodisering med mera – men 
att jag nu har fått in Jens Ericsson som 
kommer att jobba tillsammans med mig. 
Han kommer att bli den som syns mest på 
matcherna och kommer också att jobba 
på plats varje dag samtidigt som jag 
kommer att vara inne ungefär en gång i 
veckan, berättar Viktor som därmed går 
ner i arbetstid.

– Jag har två barn under tre år och har 
varit borta mycket och min fru har dragit 
ett stort lass. Så tanken är att jag ska 
avlasta henne och sedan jobba mer 
hemifrån. Men fysupplägget kommer att 
fungera som det har gjort tidigare och jag 
tror inte att spelarna kommer att märka av 
någon större skillnad mer än att det blir 

Förändringar i 
fys- och medteamet
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en ny röst. Jag känner Jens väl sedan tidi-
gare och han är hockeyspelare precis 
som jag. Dessutom har jag tränat honom 
som spelare tidigare, det är en kille som 
brinner för det här och som även är 
legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut. 
Själv har jag en bakgrund som kiropraktor 
så alla vi som jobbar med detta har en 
medicinsk bakgrund, vilket jag tycker är 
viktigt. Man får en förståelse för att 
skador inte finns på ett håll och fys på ett 
annat, utan att de är sammanlänkade. Så 
tanken med Jens är han förutom fysen 
även ska kunna backa upp rehab och den 
medicinska sidan vid behov.

FÖRUTOM JENS ANKOMST förstärker även 
Mattias Göthrick och David Ed Söder-
ström den medicinska delen. Två 
kompetenta herrar som snabbt har 
kommit in i teamet, enligt naprapat 
Kalle Barrling.

– Christian Andersson och Tania 
Nilsson har ju gått till konkurrerande 
klubbar men vi har lyckats få tag på två 
personer som vi tror väldigt mycket på: 
Mattias Göthrick som är legitimerad 
fysioterapeut och David Ed Söderström 
som är naprapat och går sista terminen 
på Naprapathögskolan, ett namn för 
framtiden och han har redan visat 
framfötterna. Så vi får in erfarenhet från 
Mattias och entusiasm från David så det 
känns väldigt kul, förklarar Kalle som i 
och med Mattias ankomst får in en resurs 
med internationella erfarenheter.

– Han har ju varit runt i världen och 
tagit en master i Australien, varit en 
sväng i Dubai och sedan gjort några år 
på Bosön. Så han har jobbat med 
elitidrott i många år, men kanske inte i 
en fotbollsförening på det här sättet. Det 
blir en inkörsperiod för honom kring hur 
vi har jobbat men Mattias känns redan 
varm i kläderna och börjar komma med 
sina idéer och tankar som vi nu imple-

menterar i verksamheten. Det gör att vi 
blir väldigt breda men ändå med bra 
spets. Vi har ju haft ett nära samarbete 
mellan fys/med tidigare så nu vill vi ta 
nästa steg i det samarbetet eftersom det 
har funkat bra.

GRUNDTANKEN ÄR SOM SAGT att utveckla 
och försöka lyfta samarbetet ytterligare.

– Man kan ju inte vara bäst på allt och 
när vi har tittat på nya namn vill vi så klart 
hitta personer som har samma typ av 
filosofi som vi har så att vi inte behöver 
uppfinna ett nytt hjul. På fyssidan har 
man historiskt sett kunnat se en ökad 
skadebildning när man byter fystränare 
och upplägg. Det behöver inte vara så att 
man gör något fel när man byter, utan att 
man gör något annorlunda. Så med Vikor 
kvar och Jens som kan axla det som varit 
hoppas vi att kunna undvika någon liten 
skadekurva. Men för att summera har vi 
en bredare ingångsvinkel så att vi har rätt 
person till rätt uppgift, konstaterar Kalle.

SER MAN TILL DE RENT medicinska bitarna 
har behovet ökat på sista tiden där ännu 
en ny resurs har tillkommit i form av 
allmänläkaren Johan Bergling som bland 
annat har kunnat bidra mycket med 
tester. Något som Kalle Barrling hoppas 
kunna använda sig av mer framöver.

– Vi har lite framtidsplaner som vi 
kanske inte ser så stor skillnad av nu, 
men mycket av det vi gjort på Bosön 
tidigare börjar bli mer mobilt nuförtiden. 
Testutrustning blir mer tillgänglig och vi 
har förhoppningar om att göra mycket 
mer ute på Kaknäs och Tele2 Arena. 
Redan idag så gör vi ju de flesta medicin-
ska undersökningarna på Tele2 Arena, 
som till exempel blodprover. Då tar vi hit 
medicinsk personal och Johan Bergling, 
vår nya allmänläkare, hjälper till med det. 
Så att få in den kunskapen till Kaknäs 
känns jättebra, enligt Kalle som därmed 

har tre läkare (på deltid) tillgängliga 
totalt.

– Vår ortoped Håkan Nyberg är kvar 
som ansvarig för sitt område, det vill säga 
fötter, knän och kan till exempel vara 
behjälplig vid muskelskador. Vi har även 
Bengt Sparrelid som är kardiolog och så 
tillkommer som sagt Johan Bergling som 
hjälpte oss mycket förra året i covidfrå-
gor. Hans företag har ett upplägg som 
kompletterar väldigt bra. Tidigare har vi 
skickat till vårdcentral men nu kommer 
vårdcentralen till oss så att säga. Så vi 
har ett starkt läkarteam och det är en lyx 
att kunna få snabb expertis och behand-
ling för att minska rehabdagar, då kan vi 
vara effektivare i vår återgång.

I slutändan handlar det ju om att ställa 
friska och vältränade spelare på planen 
inför match och där har relationen med 
tränarteamet fungerat bra, enligt Kalle.

– Vi har haft högt i tak och bra 
diskussioner om det tidigare. Det är ju ofta 
så att när det blir skador gör med-teamet 
en bedömning när vi är nere i gymmet och 
kör rehab och sedan kan vi lämna över till 
Viktor som gör en bedömning uppe på 
planen. Efter det går via sedan vidare till 
tränarna och tar beslut därifrån.

SUMMA SUMMARUM blir det ett fys/
med-team 2.0 som siktar framåt och 
Viktor Helander hoppas att energin 
smittar av sig i alla led.

– Vår filosofi som nu är inne på tredje 
året ska fortlöpa och vi har såklart pratat 
om hur vi vill skruva på den för att 
förbättra och förstärka vissa delar. 
Förhoppningsvis kommer vi att bli bättre 
med nya personer som brinner för det de 
gör. Det är ju samma sak som med 
spelarna som kommer till Djurgården för 
att bli bättre på det som de gör. 
Den kulturen vill vi få in och allt kokar 
ju alltid ner till prestation, så det hoppas 
vi att vi kan hjälpa till med. 

Fys/med-team A-lag 2021
Kalle Barrling - legitimerad naprapat
Viktor Helander - fysansvarig
Jens Ericsson - fystränare och legitimerad sjukgymnast/fysioterapeut
David Ed Söderstöm - naprapat
Mattias Göthrick - legitimerad fysioterapeut
Bengt  Sparrelid - kardiolog
Håkan Nyberg - ortoped
Johan Bergling - allmänläkare
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De finns där, i Djurgården liksom i alla större föreningar. Människorna som
gör ett ovärderligt arbete i det tysta. I år efter år ställer de upp ideellt, för att 
verksamheten ska kunna bedrivas. 69-årige Bengt Högström är definitivt en
av dem. Nästa år gör han sin 40:e säsong i ledarstaben för damernas A-lag. 

–J
ag började 1982. Bortsett från 
ett sabbatsår 2013 har jag varit 
med sedan dess, säger 

»Benke«. 
Det är lätt att ta pålitliga trotjänare som 

Bengt Högström för givna. De som alltid 
finns där blir till inventarier.   

– Man kan tycka att det är väl inte är så 
jobbigt att tvätta lite kläder, men när det 
ska tvättas sju dagar i veckan så blir man 
väldigt uppbunden. I nåt svagt ögonblick sa 
jag att jag ska vara med till och med nästa 
år så att det blir 40 säsonger. Sen får det 
räcka. Då kan jag bli pensionär på riktigt  

BENGT TORE HÖGSTRÖM föddes sommaren 
1952. Hans pappa var Djurgårdare och fick 
in sonen på rätt spår i livet. Med åren blev 

»Benke« en allt flitigare besökare på både 
Hovet och Stadion.   

– Det var på en match på Hovet som jag 
träffade hockey- och fotbollstränaren 
Lennart »Ljunkan« Ljungqvist (1947-2020). 
Kanske hade nån som tyckte att jag 
behövde nåt att göra tipsat honom om 
mig. Han frågade om jag ville hjälpa till 
med damlaget i fotboll utan att beskriva 
närmare vad jag egentligen skulle göra.  

Bengt Högström tackade ja. Han tänkte 
att han skulle vara med i en säsong och 
tjäna mycket pengar. Det blev, som »Benke« 
säger, varken det ena eller det andra. Han 
började som lagledare, men märkte snabbt 
att han behövdes lite överallt.  

– Vi som jobbade runt laget gjorde allt 
från att boka resor och träningstider till att 

Text: David Bogerius  Foto: Johan Sahlén & Bildbyrån

försöka dra in pengar på olika sätt. Vi fick 
en del hjälp från kansliet på Hjorthagen 
men skötte det mesta själva.   

Efter några år som lagledare blev 
»Benke« materialförvaltare. Han tycker det 
är skönt att slippa ansvar för det sportsliga.  

– Då hade man ju behövt vara orolig för 
det. Nu har jag bara varit med runt omkring 
och kunnat skylla på andra. De tio senaste 
åren har jag i stort sett bara skött tvätten 
och då är det ganska fritt, jag kan komma 
och gå lite som jag vill.  

UNGEFÄR SAMTIDIGT som Djurgårdens IF 
delades upp i en alliansförening 1991 blev 
Bengt anställd som ensam ansvarig för 
Djurgården Hockeys biljetthantering. Ett 
arbete som han utförde med bravur fram 

40 år i
Djurgårdens

tjänst 
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tills han gick i pension för fyra år sedan. 
Då hade redan hans tröja hissats i taket på 
hockeyns kansli i Johanneshov.   

»Som ett tack för den långa och trogna 
tjänsten, sitt tålamod mot oss kollegor 
som ibland ställer till problem samt inte 
minst den extraordinara insatsen under 
årets slutspel vill vi därför som första 
person hissa ’Benkes’ tröja i taket på 
receptionen« skrev Djurgården Hockey på 
sin hemsida 2011.   

– Då sköttes allt manuellt, jag tog ut 
varje biljett separat och sorterade upp de 
som tillhörde dem med säsongskort. I 
början var det inte så många, men det 
måste ändå hanteras. Det var ett jäkla 
jobb, speciellt under slutspelet.   

Ibland blev det kanske lite väl stressigt, 
som inför kvalspelet till SHL 2014. 
Biljetterna till de fem hemmamatcherna 
sorterades i högar på ett stort bord, men 
när allt var klart för utlämning var en hög 
betydligt lägre än de andra. De visade sig 
att Arenabolaget, som skötte utskriften, 
inte hade fått ut alla biljetter.  

– Jag minns också en annan biljettut-
delning när vi satt bland prishyllorna på 
det dåvarande hockeykansliets nedervå-
ning. Det var på den tiden när alla som 
bokat biljetter var tvungna att komma och 
hämta dem och betala kontant. Det 
svämmade över av sedlar överallt så vi ska 
vara glada att vi inte blev rånade.   

I TAKT MED tekniska utvecklingen förändra-
des hanteringen. När »Benke« gick i 
pension 2017 skedde allt elektroniskt.  

– Det är en enorm skillnad. Nu trycker 
du på en knapp och så har du biljetten på 
mejlen. Hela den fysiska hanteringen är 
borta, så jag undrar vad de biljettansvariga 
sysslar med nu, haha. 

Någon större längtan tillbaka till 
biljettkontoret har han inte drabbats av.   

– Nej, jag hade fyllt 65 och kände att 
det räckte. Jag hade gjort mitt. När allt 
blev elektroniskt ville jag inte hålla på 
längre, jag var ju van vid att sitta med 
buntarna.   

Fotbollen och damlaget var han 
emellertid inte färdig med.   

– Nej, det är fortfarande kul. Det är väl 
därför jag har blivit kvar så länge. Det är 
roligast när vi vinner matcherna men det 
har gått upp och ner.  

Allra roligast var det under guldåren 
2003-2005 med två raka SM-guld (03 och 
04) och cupguld (04 och 05).  

– Efter en hopslagning med Älvsjö 

hade vi ett jättebra lag med flera lands-
lagsspelare som Victoria Svensson och 
Linda Fagerström, minns »Benke«.   

DJURGÅRDEN MÖTTE de bästa lagen i Europa 
och stod sig väl i konkurrensen i det som 
senare blev Champions League.    

– Allting runt omkring de matcherna var 
jättekul. Vi mätte FFC Turbine i Berlin två 
gånger och även Arsenal i London. Det var 
nånting annat än den vanliga serielunken. 

Bengt Högström menar att utveckling-
en av damfotbollen har varit enorm under 
de 40 åren som han har följt den på nära 
håll. När han började 1982 räckte det med 
två träningspass i veckan för att vinna 
näst högsta serien.   

– Nu är det ju träning i stort sett varje 
dag och spelarna har fått det mycket 
bättre. Dessutom har det kommit fram 
betydligt fler unga spelare tack vare att 
damfotbollen har expanderat. Under mina 
första säsonger var de flesta lite äldre.  

2013, under Bengt Högströms 
sabbatsår, togs beslutet att Djurgårdens IF 
Damfotbollsförening åter blev en del av 
Djurgården IF Fotbollsförening.  

– Jag tycker vi blev väl mottagna när vi 
kom tillbaks. Det finns ett antal damfot-
bollsvänner i DIF-ledningen som Henke 
Berggren och Bosse Andersson och även 
några andra från styrelsen som faktiskt 
brukar visa sig på matcherna. Det känns 
väldigt bra. Henke är viktig, han håller hårt 
i plånboken, men har ju varit damtränare 
och är väldigt intresserad. Det är stor 
skillnad mot när vi var en egen förening.  

»Benke« beskriver de senaste 
säsongerna som gastkramande. Såväl 
2019 som 2020 blev det allsvenska 
kontraktet klart först i den allra sista 
omgången. 

– Värst var det 2019. Vi förlorade med 
2-0 på en regnsjuk plan i Viksjö och var 

tvungna att få hjälp av Göteborg som 
spelade mot Limhamn. Då var det jobbigt. 
Det var en enda lång pina fram till att 
Göteborg gjorde 1-0 i andra halvlek.   

NÄR DET GÄLLER ÅRETS SÄSONG i OBOS 
Damallsvenskan är han försiktig i sina 
uttalanden.   

– Jag tror att det blir tufft. Nykomlingarna 
AIK och Hammarby kan vara bättre än de 
lagen som åkte ur. När man har varit där nere 
i tabellen två år på raken finns risken att man 
åker ur det tredje året. Vi behöver få en bra 
start och att de offensiva spelare som vi 
värvat gör mål och slipper skador. I så fall 
kan vi hamna nånstans i mitten av tabellen.   

Den skrala målproduktionen har varit 
en följetong under de senaste säsongerna 
och en orsak har onekligen varit skador på 
potentiella avslutare.   

– Vi har inte haft de naturliga målskyt-
tarna som kan stänka in de avgörande 
målen. I fjol var det åtminstone lite lugnare 
när vi hade avgörandet i egna händer 
hemma på Stadion i sista matchen, men 
trots att vi hade ett stort spelövertag var 
vi bara ett insläppt mål från att åka ur.

Det är svårt att jämföra spelarna som 
kommit och gått under Bengt Högströms 
tid i Djurgården men det går knappast att 
bortse från Malin Swedberg. Hon gick hela 
vägen från ungdomsverksamheten och 
gjorde 160 matcher och 47 mål i A-laget 
mellan 1985 och 1992. 

– Det är en riktig Djurgårdare, både 
mamma (Karin) och pappa (Hasse) var ju 
verksamma i föreningen. Hon blev ett 
affischnamn både för DIF och damfotbol-
len. Andra namn som kommer upp är Elin 
Flyborg (vars dotter Noa spelar med 
A-laget nu) och Tina Kindvall.   

AV ALLA TRÄNARE som »Benke« jobbat med 
är Gordon Rönnberg (1989-92) en som 
gjorde avtryck.  

– Han var där i några år och lade ner 
mycket tid. Han var väldigt ambitiös. Jag 
minns att vi kom tvåa i Allsvenskan under 
en av de säsongerna, men förlorade i 
semifinalen mot Jitex.   

Tränarna och spelarna har kommit och 
gått men »Benke« har onekligen bestått. 
Och han blir kvar i, åtminstone, två 
säsonger till.   

– Jag har sett det som ett litet jobb som 
ska utföras och jag har aldrig fått sparken. 
Det är väl det man har väntat på i alla år, 
att få sparken, men det har inte hänt så då 
har det bara varit att fortsätta. 
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Allt startade 2013 och på forumet 114 33 där ett par supportrar ville starta en podcast.
Initiativtagare var bland andra Joel Lillbroända, Johan Andersson och Olof Ellman och när
podden sjösattes var Nils Ek tillsammans med Olle Wessel, en av de första programledarna.

F
örsta året för DIFpodden blev något 
av en rivstart, för 2013 vann 
podcasten Guldsköldens pris för 

årets bästa sportpodd.
– Det var väldigt stort! Formatet 

podcast var som helhet väldigt nytt på 
den tiden. Antagonisterna hade också 
startat sina podcaster, men vi visade 
direkt att vi var bäst även på poddsidan.

Hur var responsen från supportrarna?
– Responsen var grym! Vi släppte 
visserligen avsnitten något oregelbundet 
men vi täckte allt som berörde Djurgår-
den. Allt från rutiga kepsar, till tifon och 
sport. Det uppskattades mycket av 
djurgårdare som fick lyssna på saker i 
detalj, något som inte hade gjorts 
tidigare.

Har du något favoritavsnitt?
– Svårt att framhäva ett speciellt avsnitt, 
men det hände väldigt mycket inom 
Djurgården under poddens första halvår. 
Dels gick det väldigt tungt sportsligt, dels 
bytte vi arena under sommaren. Det finns 
avsnitt som jag tycker kan vara bra för 
djurgårdare att gå tillbaka och
lyssna på, ett av dem är avsnitt 11 som 
heter »Mörker och Svenska cupen« med 
mig, Olle Wessel, Thomas Segerbrandt, 
Robin Fredriksson och Wille Bäckström. 

Vi låg sist i Allsvenskan med 2-19 i 
målskillnad. Lyssnar man på det avsnittet 
ger det perspektiv på hur långt Djurgården 
kommit sedan dess.

FREKVENSEN AV AVSNITTEN varierades 
genom åren och under 2018 låg podden 
mer eller mindre på is. Vid årsskiftet 
2018/2019 beslutade Farid Abbaspour, 
som där och då var helt främmande i 
poddvärlden, att göra något åt situationen.

– Djurgården är en för stor förening för 
att inte frekvent finnas med i poddvärlden, 
och från början var tanken att jag skulle 
ha en projektledande roll. Så blev det 
inte. Jag visste att det finns ett stort 
behov och utrymme för det, därav 
namnet DIFpodden 2.0. Nils flaggade för 
att »poddande« är väldigt tidskrävande 
och även fast jag var beredd på det så 
kanske man inte förstod där och då hur 
mycket tid det skulle ta. Dock är det 
väldigt roligt 
att göra.

MED HJÄLP AV 

Patreons 
(ekonomiskt 
stöd) har Farid 
och podden 
nyligen fått 
tillgång till en 

Text: Fabian Ahlstrand  Foto: DIFpodden

studio som öppnar för fler möjligheter.
– Tidigare har det varit mycket packa 

upp och packa ner och hitta platser vid 
rätt tillfällen att spela in. Det är saker som 
tar väldigt mycket tid, så en studio 
underlättar jättemycket. Det ger oss 
förutsättningar att ta nästa steg.

Vad är nästa steg?
– Nästa steg är att fortsätta att skruva på 
den befintliga leveransen, men även att 
synas och höras via andra plattformar 
och helt enkelt utveckla formatet. Vi 
gjorde bland annat uppesittarkväll i 
TV-form innan jul, något som var väldigt 
uppskattat. Jag har flera tankar i huvudet, 
allt från dokumentärer till TV-format, 
avslutar Farid.

Stöd DIFpodden! Ni hittar information på 
DIFpodden.se. 

DIF-poddens historia

Vad DIFpodden bidrar med utöver avsnitten
• Matchbiljetter som inte kommer till användning
• Utbyggnaden av Kaknäs
• Bortaresor
• Stöd till Djurgården Handikapp
• DIFpodden uppesittarkväll (100 000 kronor insamlat till föreningen)
• Chibsah foundation (2 000 kr)
• Säsongskort till supportrar som inte haft resurser att betala själva

Farid Abbaspour
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Vissa bilder lyckas verkligen fånga de starka ögonblick och känslor 
som uppstår kring Djurgården. Vi bad Kenth Norberg, mer känd som 
fotografen bakom Nobbes Djurgårdsbilder, plocka ut några av sina
favoritbilder med tillhörande motivering.
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Bild 1:
– Buya har precis gjort 2-2-målet som 
gav oss guldet i Norrköping, mina 
ögon tårfylldes direkt så jag fattar 
knappt att jag kunde fota. Får 
fortfarande rysningar i kroppen när 
jag tänker på det ögonblicket.

Bild 2:
– Stockholms Stadion, strax innan 
guldfirandet 2019. Känns fantastiskt att 
vi firade guldet på vackra Stockholms 
Stadion. En känsla av »tillbaka till våra 
rötter« och en hyllning till alla dom som 
krigat för Djurgården i historien.

Kenth ’Nobbe’Norberg
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VÅRA DIF-F   T   GRAFER

Fakta: kenth Norberg

DIF-bakgrund:
– Jag har varit Djurgårdare så länge jag kan 
minnas och började gå på både fotboll och 
hockey i början på 80-talet. Jag hamnade rätt 
fort i klacken och Blue Saints som det hette då 
och fick vänner för livet.

Bästa DIF-minne:
– Kvalet mot Gais 1985, SM-guldet 2001, men 
framförallt SM-guldet 2019 är det minnet som 
berör mig mest. Det var en väldigt speciell 
stämning i luften hela hösten. Dagarna efter 
sista hemmamatchen mot Örebro var riktigt 
nervösa. Ett hemskt underläge i sista matchen 
mot Norrköping med 0-2 i halvtid gör hela 
historien så här i efterhand till det perfekta 
slutet. Vi var uträknade, men vi kom igen och 
vände som vi gjort så många gånger tidigare. 
Att få fira guldet med laget och 12 000 andra 
Djurgårdare på bortaplan var helt makalöst. 
Hyllningen på Stockholms Stadion dagen efter 
var även den helt magisk. 

Favoritspelare:
– Stefan Rehn. Den lilla STORA spelaren, 
bollkonstnären med fantastiska fötter.

29

Bild 3:
– Fotboll är underhållning och finns det något bättre än att 
få se en spelare fira ett mål med en riktig målgest?

Bild 4:
– Publiken och klackens betydelse är svår att 

beskriva i ord. Så många som lägger ner så 
mycket tid och kraft till att smycka våra 

matcher och få en stämning som ger eko 
utanför Sveriges gränser.

Bild 5:
– Älskar att vara ute på vackra Kaknäs och få se och fota 
stenhårda träningar. Men även se den glädje och lekfullhet
som ibland visar sig mitt i det seriösa.

Bild 6:
– Jag gillar hur spelare efter matchen bjussar på sig själva, genom att stanna 
upp på en selfie och autografskrivningar efter matcher. Det betyder så otroligt 
mycket för dom yngre och en är en fin gest från spelarna.
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D
jurgårdens tre amerikanskor dyker upp i gemen-
sam trupp till cafét på Hantverkargatan. Det är en 
knapp Hail Mary till huset där de, tillsammans med 

flertalet andra spelare i damlaget, bor i varsin lägenhet.
Men trots att de är nya lagkamrater känner två av 

dem varandra väl sedan tidigare. Under ungdoms– och 
collegetiden i Massachusetts har mittbacken Rachel 
Bloznalis och anfallaren Hayley Dowd stött på varandra 
ett tjugotal gånger på planen.

– Det är helt galet. Lite som ni varit rivaler hela livet 
fram tills nu, säger Kelsey.

– Efter som hon är mittback och jag anfallare har vi 
nog sagt ett och annat till varandra genom åren, skrattar 
Hayley.

– Vi möttes även en del när jag var i Umeå och Hayley 
spelade för Ljusdal och Morön, säger Rachel.

RACHEL BLOZNALIS ANSLÖT till blåränderna redan förra 
säsongen. Från sin mittbacksposition bidrog hon starkt 
till att DIF var ett av de lag som släppte in minst antal 
mål 2020 i OBOS Damallsvenskan.

Kelsey Daugherthy har bara varit i Sverige några få 
veckor när intervjun genomförs. Efter en säsong i 
danska Fortuna Hjörring, och en kortare vända därpå i 
Chicago, pekade kompassen åter igen mot Norden. 

Sydstatstjejen från lilla Kennesaw dryga halvtimmen 
längs highway 75 från Atlanta, gillar det hon upplevt så 
här långt. Mycket skiljer dock sig från livet hemma i 
Georgia. Till exempel är det lagkrav på att äga ett vapen 
och ammunition som husägare i Kennesaw.
RB: – Vad?
HD: – Nej?!
KD: – Det är en gammal lag som föreskriver det, men 
ingen rättar sig efter det. Jag tror inte min mamma har 
något vapen, men jag vet att min pappa hade ett när 
han bodde där.

UNDER COLLEGETIDEN satte Kelsey rekord med hela 342 
räddningar (!) under en säsong. Hon minns när hon slog 
rekordet (Southern Miss Monica Maldonado med 
avslutet).

– Speakern berättade om det för alla på plats. Men 
det var ett lamt avslut, rakt på mål, säger Kelsey.

HAYLEY DOWD, uppvuxen i Peabody norr om Boston, har 
öst in mål på svensk mark ända sedan flytten gick till 
Ljusdal och därefter vidare till Sandviken och senast lilla 
Morön utanför Skellefteå. 70 fullträffar har det blivit i 
tävlingssammanhang. 2019 röstades hon fram som 
Årets Anfallare i Elitettan.

Tre amerikanskor på jakt efter den svenska drömmen. Djurgårdaren tog en längre pratstund 
om politik, drömmar, olikheter och likheter mellan landet i väst och vardagen i Sverige.

Text: Marcus Björling  Foto: Marcus Björling, Johan Sahlén & Bildbyrån

H     yley Dowd

Kelsey Da      gherty

Rachel Bloznali
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Vad fick er att blicka mot Sverige?
– Jag hade inget lag under sommaren 2018. Under mitt 
arbetspass på gymmet så fick jag ett sms från en 
kompis i Sandviken som berättade att de ville ha en 
anfallare. En vecka senare var jag på plats, säger Hayley 
som fram till dess bara bott i Boston–området.
RB: – Efter jag blev klar med college ville jag fortsätta 
spela. Det skulle bli i Boston Breakers, men de la ner 
laget typ två veckor före försäsongen. Du kanske också 
skulle ha spelat för Breakers?
HD:  – Ja.. (skratt).

RACHEL VAR INNE PÅ SITT FEMTE ÅR på college när hon 
hörde talas om ett lag i norra Sverige som hette Umeå 
som sökte efter en mittback. En snabb googling fick 
henne att bestämma sig.

– Det såg ut som en trevlig stad, säger Rachel som 
kände ett par personer som börjat spela i det svenska 
seriesystemet sedan tidigare.

– Jag hade bara hört bra saker om Sverige även om 
jag aldrig varit här vid den tiden. Jag läste en del om 
vård och omsorg i Sverige på skolan, så jag visste att 
det fanns en god social struktur och hälsovård. Från 
första dagen sedan jag kom hit har jag älskat landet.

KD: – Min norska agent pratade väl om ligan i Sverige 

och berättade att det var ett steg uppåt jämfört med 
den danska. Jag tror på fler jämna och tuffa matcher i år.

DEN 6 JANUARI STORMADES KAPITOLIUM i Washington D.C. 
Anhängare till den då sittande amerikanske presidenten 
Donald Trump tog sin in i kongressbyggnaden, slog ut 
fönster, trängde sig in i plenisalen och tvingade Secret 
Service att evakuera sittande vicepresidenten Mike 
Pence. Fem personer dog och 56 poliser skadades. 
Senaste gången något liknande hände kongressbygg-
naden var 1814 då engelsmännen brände ner delar av 
Washington under 1812 års krig.
HD:  – Jag var på gymmet hemma i USA när det hände. 
Tv–apparaterna stod på och jag blev helt förbluffad. Vad 
händer nu tänkte jag. Jag gick raka vägen hem och 
kunde inte sluta läsa om det. Det kändes helt osannolikt 
att det kunde hända. Sedan tänkte jag på vad skönt det 
kändes att jag snart skulle åka därifrån.
KD: – Hela året var liksom på det sättet. Så, de invaderar 
Kapitolium… jag blev inte överraskad.
RB: – Jag var i Sverige och låg och sov när det hände. 
På morgonen när jag slog på teven fick jag informationen.

Hur framställs USA och livet där via svensk medias rapportering?
RB: – Det är mer faktabaserat och mindre dramatiskt, 

Hayley Dowd Rachel Bloznalis Kelsey Daugherty
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färre åsikter utan mer fokus på vad som faktiskt händer. 
I USA finns det många som ska försvara sakerna som 
händer. Det känns upplyftande och fräscht att se de 
svenska nyheterna om amerikansk politik. Man får ett 
annat perspektiv på USA. Allt ska vara väldigt överväldi-
gande, stressande och dramatiskt i USA. USA är 
verkligen ett skämt.
HD:  – Klart jag är stolt att vara amerikan. Men efter att 
ha bott fyra år utomlands så köper jag inte längre 
»Amerika är världens bästa land«. Varför skulle det vara 
så? Jag känner att jag har allt jag behöver här.
RB: – Allt är mer logiskt här. Mer rättvist.

UNDER VINTERN VAR DE ALLA HEMMA för att umgås med 
familj och vänner. Gemensamt beskriver de situationen i 
USA som mer spänd, oklar och fördömande gällande 
nuvarande pandemi.
RB: – Jag var så mycket mer stressad i USA under 
månaden som jag var där. Jag var till och med rädd.

Rädd för vad?
RB: – Ingen litade på nyheterna, på varandra. Här är det 
mer sansat.
KD: – Medierna har mycket mer makt i USA. Det 

polariserar folket. Det är som om varje åsikt, det man 
tycker, kommer möta en stark vilja att inte vara överens 
– när man i själva verket är överens. Allt blir väldigt 
dramatiskt.
RB: – Man blir till och med ovän med sina vänner om det 
man sett eller hört på nyheterna.
KD: – Hemma kunde man inte säga sin åsikt om något. 
Det var bara att hålla tyst.

Vad saknar ni med USA?
– Vi saknar en del av maten, säger de alla i mun på 
varandra.
KD: – Friterad kyckling, kryddig mat!
RB: – Chipotle, New York-pizza!
HD:  – Jag saknar mamma matlagning, hon är så bra på 
italiensk mat.
RB: – Bagels!
KD: – Ja, bagelsmackor på helgerna!

NÄR VI PRATAR FRAMTID, vågar kika mot en horisont längre 
bort, kanske efter karriären, är två av tre hyggligt 
övertygade om att det blir USA igen. Men inte Rachel.

– Jag ser mig själv bli boende i Sverige, även om jag 
kommer åka tillbaka för att besöka, säger hon. 

»Klart jag är stolt att vara amerikan. 
Men efter att ha bott fyra år utomlands 
så köper jag inte längre ’Amerika är 
världens bästa land’. Varför skulle det 
vara så? Jag känner att jag har allt jag 
behöver här. «
HAYLEY DOWD

Hayley Dowd

Rachel Bloznalis Kelsey Daugherty
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Efter ett par säsonger av placeringar i OBOS Damallsvenskans nedre regioner vill nu DIF klättra uppåt.
Konkurrensen i Stockholm har hårdnat - men sportchef Jean Balawo tror att DIF har en ljus framtid framför sig.
   – Vi har en flickakademi som levererar spelare gång på gång. På sikt ska vi kunna tävla om de högsta
placeringarna, säger Balawo.

F
ör snart ett och ett halvt år sedan 
anställdes Jean Balawo som ny 
sportchef för Djurgårdens damfotboll 

och flickakademi. Och han fick direkt 
känna på nervositeten.

– Jag hade ju skrivit på redan inför 
sista omgången, Bunkeflo borta. Skulle vi 
förlorat den matchen med x antal mål 
hade jag varit sportchef i en Elitettan-
förening och annars skulle jag vara 
sportchef i en förening i allsvenskan. Nu 
förlorade vi matchen, men vi klarade oss 
ändå kvar på målskillnad. Så jag satt och 
såg matchen på en restaurang och var 
väldigt skakig, säger Balawo.

DJURGÅRDEN HAR de tre senaste säsong-
erna hamnat på placeringar runt nedflytt-
ningsstrecket. Jean Balawo har förvisso 
bara varit ansvarig under ett av de tre 
åren, men han menar att laget gjorde 
framsteg förra året.

– Vi tog tio poäng fler än vad vi gjorde 
2019. Vi kom en placering bättre än 2019. 

Vi släppte in fjärde minst mål i serien. 
Sedan kan vi fortsätta utvecklas därifrån. 
Pierre Fondin och August Fors har gjort 
ett riktigt bra jobb med laget men vi är 
inte färdiga än, säger Balawo och 
fortsätter:

– Djurgården som förening har en 
identitet att alltid vara med och tävla och 
konkurrera om de högsta placeringarna. 
Den målsättning vi har för herrarna har vi 
även för damerna på sikt. Men vad vi 
behöver göra är först och främst att 
stabilisera vår grund så att vi har hela vår 
organisation med oss. Man får inte växa 
för snabbt, för det är då man faller. Vi har 
sett sådana luftslott tidigare som har fallit 
för att de har vuxit för snabbt.

EFTER SÄSONGEN lämnade storstjärnan 
Olivia Schough laget för skånska FC 
Rosengård.

– Olivia är en otroligt duktig fotbolls-
spelare och en bra person och karaktär. 
Både på och utanför planen. Hon hjälpte 

Text: Nils Rahm  Foto: Bildbyrån & Johan Sahlén

oss att växa och ge oss vinnarmentatlitet. 
Med det sagt tror jag inte så att laget 
lägger sig ner och dör nu när Schough 
inte är kvar, det ger en möjlighet för andra 
spelare att växa fram och kliva in och ta 
hennes plats i rampljuset. Vi har absolut 
spelare som kan axla det ansvaret.

FÖR ATT DJURGÅRDEN ska klättra till toppen 
menar Jean Balawo att flickakademin 
kommer spela en avgörande roll. 
Enligt sportchefen går Blåränderna en 
spännande framtid till mötes.

– När vi spelade en match i Volkswa-
gen Cup hade vi fem spelare från vår 
flickverksamhet, varav tre som var 16 år. 
Ena 16-åringen spelade 65 minuter. Vi har 
en flickakademi som levererar spelare 
gång på gång. Så det här är en klubb med 
stor potential. Jag räknade till att elva 
spelare i Djurgårdens trupp har spelat 
ungdomsfotboll i Djurgården. Så det finns 
ju grejer på sikt som kommer komma, 
säger Balawo. 

vår akademi
levererar spelare

Jean Balawo

Hanna Stokki – 
nyuppflyttad till 

A-laget från FA19.
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Precis som på fotbollsplanen så finns det roller och positioner som lägger ner ett stort 
jobb i det tysta men sällan får stå i rampljuset och får den uppskattning som de förtjänar. 
På planen kan de heta Ulvestad eller Schüller, vid sidan av heter de Andrew och Gunilla.

G
unilla är ett välbekant ansikte för 
många och har jobbat ideellt i 
Djurgården sedan 1982. Hon är av 

åsikten att svensk idrott stannar utan 
ideellt arbete och att engagera sig är en 
självklarhet.

– Det lilla jag kan göra och hjälpa till 
med gör jag med glädje! Dessutom så får 
jag se väldigt mycket fotboll och hockey 
så det går att kombinera utan problem, 
säger Gunilla.

FÖR GUNILLA går Djurgården före det mesta 
och det är också matcherna som styr 
kalendern. En gång blev hon inbjuden till 
Stockholms stadshus men den kvällen 
krockade med en av matcherna för 
hockeyn.

– Mamma frågade hur många gånger 

jag trodde att jag skulle bli inbjuden till 
stadshuset men för mig var det självklart 
att tacka nej. 

ANDREW LÄMNADE ENGLAND för Stockholm 
för några år sedan. Som förespråkare av 
att stötta sin lokala klubb föll valet på 
Djurgården. Cupfinalen 2018 var Andrews 
andra match på plats och efter det var 
han såld. Han slås ofta av hur tillmötes-
gående, öppen och familjär klubben och 
alla runt omkring är.

– En gång hjälpte jag till att resa tältet 
på Hjorthagen och jag kunde inte tro mina 
ögon när jag såg att Henrik Berggren var 
där och hjälpte till. Något sånt hade aldrig 
hänt i England.

I dag är Andrew pressvärd på matcherna.
– Jag tvekade aldrig på att tacka ja till 

Text: Anders Lindberg  Foto: Nobbes Djurgårdsbilder

rollen när jag fick frågan. Klubben har 
hjälpt mig så mycket så om jag kan hjälpa 
till så är det mitt sätt att ge tillbaka.

ANDREW AVSLUTAR med att han uppmanar 
alla att engagera sig ideellt men en sak är 
han tydlig med.

– Ingen tar mitt jobb för det här, det 
släpper jag aldrig!

NI FÅR INTE ERT NAMN uppläst inför 
matcherna eller stå framför Sofialäktaren 
efter en seger och ta emot hyllningarna 
men det ni gör betyder lika mycket för det. 
Så tack Gunilla, Andrew och alla ni andra 
som jobbar ideellt. Det här är ert ärevarv 
och vårt sätt att visa vår uppskattning. 
För Gunilla har rätt – utan er stannar 
idrottssverige. 

Djurgårdshjältarna
som sällan syns
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I höst är det 30-årsjubileum ute på Kaknäs. Många är vi som har besökt träningarna eller DIF-dagen genom 
åren men få vet hur resan har sett ut ifrån att det inte ens fanns en fullstor 11-mannaplan till dagens
anläggning. Djurgårdaren satte sig ner med Mats Jansson och Kjell Frisk, här är historien om Kaknäs. 

I slutet på 80-talet hade vi vår utgångs-
punkt på Stockholms stadion även om 
vi ofta tränade på Kaknäs. På den 

tiden fanns det bara en niomannaplan och 
det var naturligtvis inte optimalt. Idén om 
att flytta ut till Kaknäs lades av Göran Aral 
och Mats Jansson som snackade ihop sig. 

– Frågeställningen utgick ifrån varför 
Stockholm var sämre än andra delar av 
landet på fotboll. Vi hade människor. Vi 
höll en bra ungdomsnivå. Vi hade 
fotbollar och västar. Bra tränare i till 
exempel Tommy Söderberg och Hasse 
Backe. Hade vi en bra anläggning? Nej, 
säger Mats Jansson.

DET SADES ATT DET INTE gick att bygga på 
Kaknäs men Mats Jansson och dåvarande 
ordförande Bosse »Cementa Bosse« 
Andersson tog kontakt med sjöfartsklub-
ben Kaknäs som drev anläggningen. 

– Cementa-Bosse hade en otroligt 
stor del i det här. Han var driven och hade 

på egen hand en massa möten med 
staden. Vi delar Kaknäs med Sjöfarts-
klubben och erbjudandet var att om vi 
rustar upp anläggningen så delar vi på 
den. Ett erbjudande som föreståndaren 
»Stickan Elenius« hade en stor roll i. 
Sjömännen var inte så sugna men då 
Stickan tände på idén och såg möjlighe-
terna så lyckades han att övertyga dem. 
Svenska fotbollsförbundet hjälpte oss 
och hade en stor del i att överenskom-
melsen med Stockholms Stad roddes i 
hamn, återberättar Mats.

1989-1990 TVÅNGSFÖRFLYTTADES Djurgården 
till Råsunda då ryttar-VM skulle äga rum på 
Stockholms stadion.

– I och med flytten så tappade vi 
mycket i publik och den mer eller mindre 
halverades. Vi kunde inte bevisa att det 
berodde på flytten men hade goda 
argument för det. Då staden hade svårt 
att kompensera oss för det publika och 

Text: Anders Lindberg  Foto: Johan Sahlén

ekonomiska tappet så slöts en överens-
kommelse om att vi skulle få två stycken 
fotbollsplaner på Kaknäs istället. 
Finansieringen av planerna stod Stock-
holms Stad och Svenska Fotbollförbun-
det för, berättar Mats. 

1991 INVIGDES de två fullstora gräsplanerna.
- Utöver detta så ville vi även bygga 

hus. För att göra det krävs det att man 
har en certifierad byggledare och det var 
då Anders Söderberg kom in i bilden. En 
man som har ställt upp vid alla byggnatio-
ner och har en stor del i att Kaknäs har 
varit möjligt. Den gamla delen av Kaknäs 
består av baracker från Södertälje hamn 
som vi fick mot prestationen att vi 
transporterade bort de, berättar Mats.

TRANSPORTEN STOD ingen mindre än 
Djurgårdslegenden Lasse Björn för. På 
vägen ut till Kaknäs sitter det trafikskyltar 
som begränsar vikten av transporter till 

KAKNÄS 30 ÅR
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2,5 ton och på bilen kom Lasse körandes 
med 10 ton. Lasse, som inte hade 
glasögonen på sig ringde Mats Jansson 
på vägen.

– Du, Matte. Jag har inte läsglas- 
ögonen på mig. Står det 2,5 eller 25 ton 
på skylten?, frågade Lasse.

– Jag tror att det står 25, svarade 
Mats.

– Det tror jag med, jag kommer!, 
svarade Lasse och la på luren.

MED BARACKERNA SOM GRUND byggdes 
huset som blev totalt 169 kvadratmeter. 
Den största delen byggdes av Kjell Frisk 
(även målvakt i A-laget vid tidpunkten). 
Till stor hjälp var Stig Flumé och juniorlag-
ledaren Kjell Andersson. Punktinsatser 
gjordes av en mängd människor, bland 
annat var a-lagsprofiler som Fred Persson 
och Daniel Martinez med på ett hörn.

– Kaknäs är i mångt och mycket ett 
resultat av det stora engagemanget från 
djurgårdare. Såväl gåvor, insamlingar och 
stort ideellt arbete har varit helt avgö-
rande. I samband med den första 
byggnationen samlades det in hela 1,2 
miljoner kronor. Utöver dåtidens penning-
värde så fanns det varken internet, Swish 

eller sociala medier som förenklar 
liknande insamlingar i dag, säger 
Kjell Frisk.

UTBYGGNADEN AV KAKNÄS gjordes 1999 och 
resulterade i en barack till som inhyste 
verkstad och utrymme för naprapater. En 
större utbyggnad påbörjades sedan 2005 
och innebar 140 nya kvadratmeter. Den 
gjordes möjlig tack vare många gåvor från 
privatpersoner och företag. 

I samband med att vi flyttade från 
Stockholms Stadion till Tele2 Arena så 
gjordes det en överenskommelse om att 
vi skulle få konstgräs på Kaknäs för att ha 
möjlighet att träna på samma underlag 
som vår hemmaplan. Det hade tidigare 
inte varit möjligt att få till. Konstgräspla-
nen stod klar till 2013. I samband med 
flytten så söktes även bygglov för nästa 
utbyggnad som man önskade att utföra 
på Kaknäs.

– Två nya omklädningsrum och en 
styrkelokal på 169 kvadrat byggdes till 
och Kaknäs ser i och med det ut som den 
gör idag. Det finns planer på att bygga ut 
Kaknäs ytterligare men hur det kommer 
att se ut är inte bestämt än, berättar 
Kjell.

MAN KOMMER ATT UTGÅ ifrån ett helhets-
perspektiv och utifrån möten och 
önskemål från bland annat sportchef 
Bosse Andersson. Om det är så att 
damernas representationslag eller 
akademin ska flytta ut till Kaknäs så måste 
det vara förberett för det oavsett om det 
händer om 1 eller 5 år. Det måste till 
exempel finnas möjlighet att tvätta på 
anläggningen i större volymer än det gör 
idag då enbart herrarna finns där. 

NÅGOT SOM SPELARNA genom åren ofta 
nämner i intervjuer är hur familjär klubb 
Djurgården är och hur bra stämningen är 
ute på Kaknäs. Hur öppet det är och att 
supportrarna kan kliva rakt in på anlägg-
ningen för att följa träningarna och 
komma nära. Det är många som har ställt 
upp med tid, pengar och engagemang 
genom åren. Företag och privatpersoner 
som bidrar till att det har varit möjligt att 
bygga och bygga ut Kaknäs. Det är 
omöjligt att nämna alla som har bidragit, 
stort som smått, men tillsammans har det 
blivit möjligt och förhoppningsvis så är vi 
inte klara än. Det finns mycket som vi kan 
och skulle vilja göra, vad det landar i får 
framtiden utvisa. 
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Med rekordsiffror i ryggen går medlemsanvarige Robert 
»Pike« Kollberg till jobbet med ett leende på läpparna.

A
tt fotbollstillvaron är dynamisk är 
knappast någon kioskvältande 
nyhet. Men att svängningen mellan 

berg och dal skulle kunna vara så enorm 
som mellan ett skimrande, glimrande 
guldår 2019 och ett ödsligt publikfritt 
coronaår 2020 är de facto exceptionellt.

TROTS DET har Djurgården Fotbolls 
medlemsantal uppnått nya rekordnivåer 
under fjolåret med en toppnotering på 
17536 medlemmar. Glädjande siffror för 
hela den stora Djurgårdsfamiljen och inte 
minst för Robert »Pike« Kollberg som är 
medlemsansvarig.

– Framgångar skapar alltid fler 
medlemmar och redan innan vi vann 
guldet 2019 så började medlemsantalet 
att öka. Efter guldet ökade sedan 
medlemsantalet varje månad och fortsatte 
vidare upp under hela 2020, vilket är 
extremt roligt. Väldigt stort av våra 
medlemmar att hänga kvar under det tuffa 
året som var. Jag tror att det kärva läget 
har skapat en vi-känsla som gör att många 

vill vara med och bidra på det sättet och 
det är något vi ska vara väldigt tacksamma 
för, berättar Pike som fått uppdatera 
rekordnoteringarna frekvent.

–Vi gjorde all time high nästan varje 
månad under förra året och peakade i 
december på 17536 medlemmar. Sedan 
dess har vi haft en fortsatt hög nivå och 
ska se till att stabilisera oss över 17 K för 
att framåt sikta ännu högre. Vi har 
verkligen fått uppleva det genuina 
engagemang som finns inom Djurgårds-
familjen och jag ser egentligen ingen bortre 
gräns för hur långt vi kan växa framöver.

EFTERSOM ETT MEDLEMSSKAP i DIF Fotboll 
alltid löper ett helt år från dagen man går 
med blir det lättare att få fram exakta 
siffror för Pike.

– Djurgården är ju en förening som 
aldrig höftar med medlemsantalet, till 
skillnad från vissa andra, som till exempel 
räknar kalenderår. Hos oss får man tolv 
månaders medlemsskap från den stund 
man köper det. Det kräver mer arbete men 

Text: Peder Ernerot  Foto: Bildbyrån & DIF

det gör samtidigt att vi kan säga exakt hur 
många vi är vid ett givet datum.

PIKE FRAMHÅLLER ÄVEN vikten av att ha en 
bredd där det finns olika typer av med-
lemsskap utifrån  behov och ålder. 

– Vi utökade ju till exempel 2019 med 
»Järnkaninen« – ett medlemskap för våra 
allra yngsta. Det är ett bra erbjudande för 
barn upp till sju år men många fina 
förmåner, framför allt gosedjuren brukar 
vara uppskattade och man går ju dess-
utom gratis på Djurgårdens hemmamat-
cher tills man är sju år gammal. 

– Ett annat medlemsskap som är 
väldigt förmånligt är ju familjemedlems-
skapet. Det kanske klirrar lite mindre i 
Djurgårdens kassa men ett högt medlems-
antal klingar samtidigt väldigt högt. Jag 
tycker att det är en win-win för både DIF 
och medlemmarna med ett familjemed-
lemsskap för 600 kr som inkluderar alla 
boende på en adress. Ett stort medlems-
antal ger positiva effekter och många som 
läser denna tidning är kanske inte 
familjemedlemmar i nuläget.

I EN TUFF TID där många mungipor av 
förklarliga skäl börjat bli en smula 
nedåtpekande visar Pike dock inga tecken 
på nedstämdhet.

– Det har ändå varit fantastiskt kul hela 
2020 trots att det varit corona och vi har 
varit permitterade under en period. För 
min del har det alltid funnits saker att göra 
eftersom medlemsantalet hela tiden stigit 
och det ger ju en framgångskänsla när 
man sätter sig framför datorn. Man får 
dessutom en skön samhörighetskänsla 
med alla Djurgårdare som finns därute som 
hjälper till att hålla uppe de positiva 
tongångarna, förklarar Pike som är 
försiktigt optimistisk inför den allsvenska 
starten i april.

– Det ser spännande ut inför den här 
säsongen med en ung trupp och många 
nya spelare. Så det ska bli kul och jag 
tillhör ju dem som varit med om tuffare 
tider historiskt. Att stå på läktaren och 
hålla på ett blårandigt jojo-lag i Division 1 
Norra var ibland rätt prövande när det 
begav sig. Glad ena året och ledsen andra, 
så det har man ju genomlevt. Men det är ju 
lite det som är tjusningen med fotbollen. 
När vi sedan vann tre guld inom fyra år var 
det å andra sidan som att det nästan blev 
lite tråkigt. Men nu är jag långt ifrån mätt 
på fler framgångar. 

»all time high
nästan varje månad«

»Pike« Kollberg
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Brunkig anfallsfotboll mot modern mittbackselegans. Dåtid mot 
nutid i DIF-tröjan. Familjen Jons(s)on har blivit ett välkommet och 
återkommande inslag i den blårandiga vardagen.

V
i möts vid vackra Kottlasjön på 
Lidingö. Ute på den igenfrusna 
tjocka sjön vandrar öborna i den 

starka vintersolen. Innanför, på Vatten-
verket, väntar en pratstund om uppväxt, 
mål i livet och minnen som definierar.

Melker är ledig från fotbollen för andra 
dagen i rad. En ovanlig företeelse numera. 
Men det ger tid till att öva bilkörning. Om 
tre veckor ska det köras upp. Bilen är 
redan beställd. Det råder inget tvivel om 
att Jonsson den yngre är målinriktad.

PAPPA MATTIAS, med såväl SM-guld som 
cupguld i DIF 2005, Årets Järnkamin 2011 
och ett bibliotek av erfarenhet, sitter 
bredvid och beundrar sin son. Mattias, 
som numera verkar i Djurgårdens 
styrelse, har alltid varit där för Melker. 
Som tränare i pojklagsåren i kvarters-
lagen till »chaufför« och lyssnande öra 
till och från och efter match i seniortiden.

– Han pushar aldrig på mig. Jag har 
aldrig känt press från honom, att jag 

måste hålla på med fotboll. Det är jag 
stolt över. Du har alltid trott på mig och 
inte försökt lägga dig i, säger Melker och 
tittar på sin pappa.

– Vi som familj är mån om att stötta 
Melker som mycket det går. Jag har 
visserligen erfarenhet, men jag har inte 
koll på vad just Kim och Tolle vill med 
Melker, hur de vill att han ska agera. Vi 
har varit väldigt laid back i processen. 
Vi är jättestolta att han spelar fotboll, och 
framförallt i Djurgården. Det är speciellt 
så klart, säger Mattias.

DET MÄRKS ATT FOTBOLL är samtalsämnet 
med det stora S:et i familjen. Yngre brodern 
Malte, 14, spelar också, och mamma Malin 
är kanske den största supportern av alla. 
När pappa Mattias väljer att låta en 
motgång eller förlust sjunka in är hon där 
med »500« frågor. Då stänger Melker bara 
bestämt dörren till rummet.

– Hon känner inte av det som pappa, 
säger Melker.

Text: Marcus Björling  Foto: Bildbyrån & Malin Jonson

NÄR MELKER VAR LITEN provades det en del 
annat, bland annat bandy och breakdance, 
men det var inget som fastnade under 
sulan.

– Vi hade bara någon minut till 
närmaste fotbollsplan när Melker var 
liten, säger Mattias som även berättar att 
Melker hängde mycket på Kaknäs som 
liten och hjälpte Kjelle Frisk som bollkalle.

– Han (Malte) prioriterar mycket annat 
även, som kompisar. Jag har väl aldrig 
prioriterat något annat än just fotboll. I 
stället för att gå på en annan sport har jag 
bara kört fotboll, säger Melker.

Hur ofta spelar ni två ihop?
– Nu? Aldrig. Men tidigare stod vi och 
slog bollar, säger Mattias.

– Vi körde hemma också, vi hade ett 
mål på gräsmattan, fortsätter Melker.

Precis som för många kommer 
stunden då barnet »går om«, överträffar 
föräldrarna.

– Den kommer aldrig hända, skrattar 

&Jonsson

Sonen Melker Jonsson debuterade i Allsvenskan 
förra säsongen, blott 18 år gammal.
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Mattias.
– Det hände för fem år sedan tror jag, 

replikerar Melker snabbt.
– Han var snabb med att fråga hur 

gammal jag var när jag debuterade i 
Allsvenskan, säger Mattias roat tillbaka.

SOMMAREN 2020 var det nämligen dags för 
Melkers allsvenska debut, blott 18 år 
gammal. Utan benskydd och matchtröja 
gjorde han sig redo för inhopp efter att 
Kim Bergstrand ropat till sig hans 
uppmärksamhet.

– Då fick jag stå i centrum, skrattar 
Melker som annars trivs bäst som lite 
anonym.

– Det blev mer som en rolig grej. Man 
blir spänd som pappa så klart när han får 
göra första inhoppet, det är inte alla som 
får spela allsvenskt, säger Mattias.

Hur skulle du beskriva Melker som fotbolls-
spelare?
– Han är bolltrygg, har en bra högerfot, 

duellstark och modig i sitt spel.

Och hur minns du pappa på plan?
– Rätt brunkig. Han sprang mycket, 
tacklades. Kanske inte skitbra teknik, 
men han lyckades ändå. 

En del viktiga mål ändå?
– Ja, men det var brunkiga mål också. 
Den tekniska delen har jag inte fått av 
honom, skojar Melker.

– Det var rätt tur att målvakten 
missbedömde bollen (i kvalet mot 
Assyriska, reds. Anm). Det är mest 
springa- och kämpadelen som jag försökt 
ta in så mycket det bara går.

PAPPA MATTIAS SPELADE i danska Bröndby 
när Melker kom till jorden. Men Köpen-
hamn fick stå åt sidan för Helsingborg 
som födelseort.

– Man fick fortfarande röka på danska 
BB på den tiden, så då föll valet på 
Helsingborg, berättar Mattias.

– Vi hyrde ett hus i sex veckor i 
Ramlösa, så pendlade jag dagligen ner till 
Danmark för träningar.

Kort därpå gick proffslivet vidare till 
England och Norwich. Där uppstår 
Melkers första minne av den här sejouren 
i pappans karriär.

– Jag tror jag springer runt med Holly 
Svensson (Mathias Svenssons dotter).

SEDAN 2005 bor familjen Jons(s)on i Stock-
holm. Staden har de förälskat i sig sedan 
länge, och framtiden ser de här.

– Att bo i en storstad har varit något vi 
sökt efter, något vi upptäckte efter fem år 
i Köpenhamn. Vi är superrotade i 
Stockholm. Jag är nog mer stockholmare 
än vad Melker är, säger Mattias.

– Jag är otroligt dålig på stan, jag 
hittar typ till Fältöversten, erkänner 
Melker.

– Du får ta rygg på polarna så att de 
löser sig, säger Mattias.

– Jag har hängt mycket med Leo 
(Cornic). Han kan nog mer om stan än jag 
efter en månad här, skrattar Melker.

KANSKE KAN KÖRKORTET ta Melker över 
bron oftare. En sak är säker och det är att 
resan bara börjat för en av Allsvenskans 
mest spännande unga spelare. 

&Jonson

Pappan Mattias Jonson vann såväl SM-guld 
som cupguld i Djurgårdströjan.
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M
ohammed Al Hakim är ett välkänt 
ansikte i svensk fotboll då han 
bland annat blivit utsedd till »Årets 

domare«. Men vad tycker han om att döma 
på Djurgårdens hemmamatcher?

– Det är härligt att döma på Tele2! Jag 

gillar den arenan, precis som jag gillar 
många andra arenor i Sverige. Uppladd-
ningen för oss domare ser rätt lika ut i alla 
våra matcher. Sedan kan det vara så att det 
tillkommer ytterligare element i ett 
storstadsderby som vi behöver prata 

igenom. Det kan handla om säkerhetsfrågor 
eller att vi behöver vara mentalt förberedda 
på ett avbrott i spelet. Men det mesta 
handlar om att komma till arenan fullt 
fokuserade och förberedda, säger Al Hakim.

Hur har det varit att döma under 
coronapandemin?
– Mina tankar går förstås till alla de som 
på ett eller annat sätt blivit drabbade på 
riktigt. Jag saknar publiken och stäm-
ningen på våra arenor. Men alla vi som 
håller på med elitfotboll är samtidigt 
inställda på att vårt arbete kommer se lite 
annorlunda ut under en tid framöver. 

Hur är det att vara domare idag? 
– Den största delen av vårt arbete är helt 
fantastisk. Förbundet lägger också mycket 
energi på att ge oss rätt utbildning och 
förutsättningar. Målet är ju att de domare 
som kliver in på elitnivå ska ha en välfylld 
ryggsäck med erfarenheter och samtidigt 
erbjuds den utbildning och det stöd som 
behövs för att vara just elitdomare. 

Text: Nils Rahm  Foto: Bildbyrån

»Det är härligt att
döma på Tele2 Arena«

HUVUDPARTNERS

STJÄRNSPONSOR
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Djurgårdens Talangfotbollsförening är i full gång med verksamheten där spelarna 
runt och strax under akademinivån erbjuds kvalitativ spelarutveckling.

R
esan från de första stapplande 
knattedribblingarna till fullt 
utvecklad elitspelare följer sällan ett 

snitslad bana. Vissa spelare kniper 
omgående en plats i ett akademilag för att 
sedan bli kvar där genom åren. Andra 
utvecklas plötsligt i raketfart långt senare 
i åldrarna och spelar sig sedan in i den 
högsta nivån av ungdomsfotbollen först i 
de sena tonåren.

INGEN SPELARUTVECKLING är den andra lik 
och med detta i åtanke har DIF sedan 
årsskiftet sjösatt en ny satsning kallad 
DTFF - Djurgårdens Talangfotbollsfören-
ing. En verksamhet som erbjuder 
kvalitativ fotbollsutbildning med 
kompetenta ledare för spelare kring, eller 
strax under, akademinivå. Projektet 
initierades i slutet av 2019 och leds 

sedan hösten 2020 av Eijlert Björkman - 
med en gedigen bakgrund och över 30 
års erfarenhet från både A-lagsverksam-
het och ungdomsfotboll, främst inom IFK 
Göteborg där han arbetat under en stor 
del av den tiden.

NU ÄR DET DOCK DJURGÅRDEN som gäller för 
Eijlert vars uppgift är att utveckla och 
förädla verksamheten med titeln: Ansvarig 
sportchef nivå 2 & 3. En roll där de 
strukturella och administrativa delarna 
givetvis tar sin beskärda del av arbetsti-
den men för Eijlert är den viktigaste biten 
att få »vara ute på fältet«, det vill säga att 
följa och jobba med lagen på plats under 
träningar och matcher.

– Det är ju tanken med min tjänst, att 
jag ska vara ute på fältet så mycket som 
möjligt. Det är där jag trivs bäst så att man 

Text: Peder Ernerot  Foto: Eva Coval

kan synas och ses och även hålla i 
träningar, säger Eijlert som berättar vidare 
om syftet med DTFF.

– Den främsta orsaken till att fören-
ingen startade detta var att skapa ett 
forum där talangfulla spelare ska kunna ta 
steget upp till akademiverksamheten 
- men också att kunna tävla på i stort sett 
samma villkor. I och med att DTFF är en 
egen förening kan våra lag kvalificera sig 
in i samma serier som akademilagen, 
vilket inte hade gått annars. 

ATT DTFF ÄVEN INNEBÄR en namnmässig 
förändring ska inte heller underskattas 
sett till rekryteringsmöjligheterna.

– Det har mer och mer framgått att 
DTFF-spåret blir ett sätt att ta bort ”tvåan” 
bakom åldersgruppen. Vilket har en 
väldigt mycket större betydelse för många 

DTFF

med spelar-
utveckling i fokus
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än vad man kan tro. Det ger en status att 
titulera det DTFF istället för lag 2. En 
spelare som fått ett avslag efter att testat 
för akademin och ska välja ett annat lag 
upplever ofta vårt spår som en större 
konkurrent än om det hade hetat till 
exempel 05-2, eller något liknande. Det blir 
helt enkelt mer attraktivt att spela för DTFF. 

I DAGSLÄGET finns det fyra DTFF-lag inom 
Djurgården och vilken utveckling av 
verksamheten som följer framöver 
återstår att se, enligt Eijlert.

– Vi har J18 och lag för årskullarna 05, 
06 samt även 08, som är det senaste 
tillskottet. Ambitionen för varje gruppering 
är att det ska gå så bra som möjligt för 
spelarna, men också att komma så högt 
som möjligt i tabellen. Helt enkelt att vinna 
så mycket som det går i kombination med 
spelarutveckling.

– Så även om vi inte vet exakt hur 
framtiden gestaltar sig, där föreningen 
kommer att fatta beslut om verksamhe-
tens framtida utformande, ser jag inget 
stopp. Utan det skulle i en framtid kunna 
bli en form av seniorlag på någon nivå. Blir 
det så skulle föreningen lägga en plan för 
hur högt man vill komma och det ökar 
möjligheten för att spelarna blir kvar i Djur-
gården i framtiden om det blir ett A-lag 
som spelar i lämplig serie. Hammarby - 
och nu även AIK - jobbar ju på det sättet 
på ungdomssidan så det är värt att 

fundera på och de märks att det påverkar 
konkurrenssituationen gentemot andra 
akademier i Stockholm.

HUR GÅR DET DÅ för DTFF-lagen? Uppstarten 
skedde under hösten då trupperna sattes 
och i skrivande stund har de yngre lagen, 
som inte drabbades av restriktioner efter 
årsskiftet, hunnit med ett antal matcher. 

– Det har i vissa fall varit en utmaning 
där vissa grupper har varit lite splittrade 
som vi fått jobba med. Men andra grupper 
har inte varit i den situationen och där 
ligger vi mycket bra till just nu. Som till 
exempel J18 som ser väldigt bra ut 
kvalitetsmässigt, även om de inte fått 
spänna sina muskler mot andra lag än. 
Men där är kvaliteten och inställningen på 
träningen i stort sett hundraprocentig. 
Likadant är det med 06:orna som är en 
väldigt stark grupp med många spelare. 
De har gjort bra ifrån sig i sina tränings-
matcher så här långt och inlett med fyra 
raka segrar. 

– För 05:orna har det varit lite tuffare 
med ett ännu större skifte av spelare där 
flera lämnade och det kommit in många 
nya. Det tar ju givetvis tid för dem att bli 
en enhet, men det finns en bra inställning 
och kämpaglöd där som bådar gott även 
om numerären är lite låg. Där har vi 
samtidigt en möjlighet att flytta upp 
spelare och skapa ett tight samarbete 
mellan 05:or, 06:or och även J18. Vi har tre 

serier för 05/06 där en av serierna är ett 
kombinationslag av de två kullarna, vilket 
gör att alla våra spelare kommer att kunna 
erbjudas matchspel trots att vi är ganska 
många i 06-gruppen. Syftet är ju att alla 
ska spela match varje vecka.

ÄVEN PÅ LEDARSIDAN är Eijlert nöjd med 
utvecklingen och numerären efter en 
noggrann rekryteringsprocess inför 
säsongen.

– Vi har ett starkt engagemang hos 
respektive lagledning i varje grupp. 
Tränarna är väldigt engagerade i sitt 
uppdrag och målsättningen för året var ju 
att ha dubbel bemanning av tränare i varje 
åldersgrupp med en spelarutvecklare och 
en målvaktstränare. Så det har höjt nivån 
och sedan finns jag med i bakgrunden 
hela tiden och kan hjälpa till, berättar 
Eijlert som understryker vikten av frekvent 
och kvalitativ träning.

– I nuläget tränar de fyra gånger i 
veckan och förhoppningen är ju att vi ska 
kunna få även det fjärde tillfället på 
fotbollsplanen så småningom. Men just nu 
är det löpning och styrka och jag kan lova 
att de ligger i ordentligt.

FÖRBEREDELSER SOM förhoppningsvis ska 
leda till goda prestationer på planen och 
konkreta målsättningar finns för respek-
tive årskull.

– Eftersom de tre äldsta lagen spelar i 
kvalserien så är givetvis ambitionen att 
komma så högt upp i tabellen att de kan 
flyttas upp till 2022. För juniorerna är det 
division 1 som gäller, för DTFF-05 är 
ambitionen P17-allsvenskan och detsam-
ma gäller för DTFF-06 som siktar på 
P16-allsvenskan. Det kommer även att bli 
cuper och turneringar i den mån de kan 
genomföras, och troligen blir det Gothia 
Cup för 2-3 av de här åldersgrupperna. 
Sedan har vi det nybildade 08-laget som 
också ska spela två serier, där hoppas vi 
på bra resultat och att spelarna ska rotera 
upp till akademilaget. Så det är ett 
spännande år vi har framför oss, avslutar 
Eijlert innan han drar på sig träningsklä-
derna och gör sig redo för att ånyo ge sig 
ut på fältet. 
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Vi vet hur de blårandiga spelarna lirar 
fotboll och hur de ser ut, men det finns 
så mycket mer som än så länge varit 
okänt för Djurgårdspubliken. 
På det här uppslaget får du lära dig
allt du inte visste om...

J O E L

aSORO
Vad brukar du äta till frukost?
– Det beror på, det är olika...men typ äggröra
och toastmacka.

Vad har du för favoritmusik?
– Jag har ganska bred musiksmak men typ rap.

Vem styr musiken i omklädningsrummet?
– Banda eller Aslak har jag för mig. 

Vem är den kändaste person du känner?
– Kändast vet jag nog inte men det finns många!

Vilka var dina fotbollsidoler när du växte upp?
– Så kallade R9 Ronaldo, Samuel Eto’o och Ronaldinho.

Vad hade du för favoritlag som yngre?
– Har inget.

Kan du spela något instrument?
– Piano, men vill kunna spela fiol, det är coolt.

Vad ser du helst på TV?
– Kollar nog bara serier.

Vilken är den bästa film du sett? 
– Inception.

Har du någon favoritmaträtt?
– Älskar tacos.

Berätta något kanske inte alla vet om dig. 
Har du någon dold talang?
– Jag är bra på att simma, ha ha ha!
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Vilka har de snyggaste
matchtröjorna
i Allsvenskan?
– Djurgården såklart .

Vilken är den bästa
publik du spelat för?
– Både Sunderland och Swansea men
eftersom allt började i Sunderland så
väljer jag dem .

Vilken yngre allsvensk spelare tror du 
blir nästa storstjärna?
– Mattias Mitku utan tvekan.

Vad jobbar du med att
förbättra som 
fotbollsspelare?
– Bättre rörelse.

Vad kan Djurgårdens publik
förvänta sig av dig i år?
– En glad kille, men något
som har saknats.

Joel i P15-landslaget 2014.

Fakta | Joel Asoro
Född: 27 april 1999
Längd: 175 cm
Position: Anfallare 
Kom från: Swansea 2021
Moderklubb: IFK Haninge

Joel i Swanseas tröja i 
kvartsfinalen i FA-cupen 
mot Manchester City 2019.

Vilken av dina fotbollsinsatser är du
mest stolt över?
– Inget specifikt, men första målet jag gjorde i 
Sunderland och ett långskottsmål mot Fulham.

Vilken är den bästa match du sett?
– När Barca vände mot PSG (Åttondel i

Champions League 201, reds anm.).

Vilket är det snyggaste målet du sett?
– Zlatans mot England, helt sjukt (första matchen
på Friends Arena 2012, reds anm.).

Vem är världens bästa fotbollsspelare
genom tiderna?
– Enligt mig R9 brassen Ronaldo,

men annars Messi.

Vilket är det största ögonblicket i din karriär?
– Min debut i Premier League.

Vem är den bästa spelare du mött?
– Kun Agüero.

Vad tycker du om Tele2 Arena?
– Klassarena, jag gillar den.
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EN RIKTIG DJURGÅRDARE ÄR MEDLEM I 
DJURGÅRDENS SUPPORTERS CLUB
Djurgårdens Supporters Club är Sveriges äldsta supporterförening. 
Vi bildades 1947 av ett antal äldre herrar i yngre medelåldern som 
insåg vikten av att alltid stödja Djurgården oavsett idrott.

Vår verksamhet i dag går ut på att med ekonomiska medel i form av bidrag 
och stipendier stödja talanger och ledare inom hela Djurgårdsfamiljen.

Bli en riktig Djurgårdare Du också. 
Välkommen som medlem i Sveriges äldsta supporterförening!

www.dsclub.se – www.facebook.com/djurgardenssupportersclub

Under 18 år, 100 kronor/år
Vuxen, 200 kronor/år

Ständigt medlemsskap, 2 500 kronor

Betala till
Plusgiro 35 21 20-0

Swish 123 236 09 49

Skriv ett medelande till @artbyfilip på instagram.

Skicka bilder på den som ska porträtteras, samt format och 
andra önskemål. te.x: texter eller bakgrundsfärg.  

Man får tillbaka en bild, som man får godkänna själv 
innan betalning.

Efter en överenskommelse om format och pris är gjort, får du
ditt porträtt skickat. Antingen som PDF eller utprintad.

Vid frågar är ni välkommna att ta kontakt genom medelande på instagram. Priset varierar 
och beror på dels hur många som ska avbildas, slutformatet och avancerade önskemål.

PERFEKTA PRESENTEN FÖR FAMILJEN, 
KOMPISEN ELLER DIG SJÄLV.

1

2

3

4

Vad är nu detta?

DIF 130 år illustrerat är en exklusiv grafiskt designad och 
illustrerad bok som är framtagen av djurgårdare, 

för djurgårdare i en väldigt begränsad utgåva.

Sveriges största idrottsförening genom alla tider firar 
stort jubileum nästa år.  Det ska såklart firas med en 130

 årsbok, som just du kommer kunna ta del utav. 
Boken finns endast i begränas upplaga 

Vart köper man boken?

Maila difpodden@gmail.com 

HUR GÖR MAN?



5353

Pyssla med Jarnkaninen
Klip

p ut DIF:s VD Henke Berggrens h uvud och sätt
 på den klädstil du ty

ck
er

 s
ku

lle
 p

as
sa

 h
o

no
m

.

      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 - 

- -
 -

Klipp ut sidan

Klipp ut kläderna som just du tror Djurgårdens VD 
Henke Berggren föredrar att ha på sig på jobbet.  
(Glöm inte klippa ut ansiket)



54

9

9

10

10

1. “Vi går på _____ & sjunger högt!”
2. Antal SM-Guld inom herrfotbollen.
3. Djurgårdens eviga hemmaborg.
4. Föredetta kapten som spelar i 
Holland idag.
5. Zimbabwe, Djurgården och Lyon
6. Patrik Eriksson-Ohlsson
7. Hela huvudstaden är blå
8. Han gör alla våra mål
9. Djurgårdsförknippat rockband
10. Ny spelare från Hässleholm
11. Sveriges mest högljudda barnsektion

1. Julkalendern avslutas alltid med______.
2. Sveriges bästa sportchef någonsin.
3. Världens största sväriska byggnad.
4. Nyförvärv från KIF Örebro DFF.
5. Sundbybergs Maradona.
6. Guldmatchen 2019.
7. “Ingen vet vad hans förnamn e, eller hur 
gammal han e.”
8. Engelsman från Middlesbrough.
9. Henke Berggrens favorit klädesplagg.
10. Årets Järnkamin 2019
11. Djurgårdens nummer 21

5

6

6

7

7

8

8

1

11

1

2

2

3

3

4

4

5 11
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Under vintern ingick Djurgården och adidas åter igen ett nytt stort avtal. 
Det publiktomma fjolåret till trots råder en stark framåtanda och optimism 
kring föreningen ur ett partnerperspektiv.

–D
et är helt ovärderligt och 
essentiellt för oss på Djurgården 
Fotboll att ha en sådan partner 

som adidas under så lång tid. De är starkt 
förknippade med Djurgården. Vi gör 
mycket bra tillsammans, säger Daniel 
Malmgren, affärsområdesansvarig i 
Djurgården Fotboll.

– Det är inte bara aktivering, expone-
ring och pengar vi pratar om. De är vår 
kostym på matcherna och allt vi gör 
omkring. Allt från leverans till layout ska 
klaffa.

DANIEL MALMGREN HAR ARBETAT i nuvarande 
roll sedan 2015. Han märker att köparna 
har blivit mycket mer professionella.

– De vet mer av vad de vill ha, vare sig 
det rör exponering för att bygga varumär-
ke, rena konkreta affärer via riktade 
kampanjer i sociala medier, aktivering på 
innerplan i form av till exempel kundfotboll 
eller att man deltar i vårt affärsnätverk för 
att göra B2B-affärer.

De senaste årens sportsliga framgångar 
har gett medvind, men är inte alltid 
avgörande för ett samarbete.

– För de partners som är förknippade 
med A-laget har det så klart stor betydelse 
i form av matchtröjor och guldsouvenirer. 
En partner som söker andra värden än 
exponering, kanske nätverksträffar, har 
det inte samma inverkan på. Men sportslig 
framgång leder till mycket snack om 
Djurgården, och det är alltid bra. Men det 
är inte nödvändigt med SM-guld för att vi 
ska göra fler partneraffärer.

Det absolut viktigaste är helheten kring 
föreningen, allt från värdegrunden och 
ungdomsfotbollen till en välskött ekonomi.

– Det ligger klart över sportslig 
framgång.

UNDER 2020 ÖKADE exponeringen av 
allsvenskan i såväl print/webb (+78%) 
samt i tv-tittande (+41%), vilket gav ett 
ökat mediavärde med 52% brutto. 
Säsongen hade givetvis sina stora 

Text: Marcus Björling  Foto: Bildbyrån & DIF Fotboll

utmaningar för Daniels avdelning. 
Tack vare stark flexibilitet, ett positivt 
tillmötesgående – när till exempel 
partners haft svårt att betala eller velat 
skjuta fram sina rättigheter till 2021 – 
känner sig föreningens partners väldiga 
nöjda med situationen.

– Vi har en väldigt stark ekonomi i 
Djurgården Fotboll. Vi behöver inte jaga in 
pengar. Vi ser på det här långsiktigt. Vi har 
kanske ett annat handlingsutrymme än vad 
en del andra klubbar i Allsvenskan kan ha.

Har du en drömpartner?
– Drömpartner har man alltid, men det 
viktiga för oss är att det finns en match-
ning med klubben. Det blir helt fel om 
man har olika förväntningar på varandra. 
Båda parter måste tjäna på det, annars 
blir det en väldigt kort relation. Vi 
försöker alltid överträffa förväntningarna. 
Dessutom ska varumärket kunna stå för 
något som lirar med våra värderingar i 
Djurgården. 

Partnerskap rustat 
för framtiden Daniel Malmgren
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Nedslag i sneakers-historien
1907: 
Spalding presenterar 
en sko som är speciellt 
framtagen för sport 
(basket) men får snart 
hård konkurrens från 
Converse och deras All Star-modell.

1920: 
Bröderna 
Adi och 
Rudi 
Dassler 
börjar producera sportskor i den tyska 
staden Herzogenaurach.

1947: 
Bröderna Adi och 
Rudi Dassler går 
skilda vägar. Adi 
startar adidas och 
Rudi Puma (som 
först hette Ruda). 

Sneakers har kallats för den perfekta kombinationen av sport och funktion – men ses också som en symbol för 
grupptillhörighet och modemedvetenhet. De har länge varit en del av supporterkulturen och inte minst i
Djurgården. DIF-supportern Per Calmhede, 36, vet inte hur många par han äger. Han slutade räkna efter 160. 

Text: David Bogerius  Foto: Per Calmhede, adidas & Nike
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–J
ag minns att jag väldigt tidigt 
började urskilja mig från det 
flesta andra vad gäller skodon. 

Vi brukade spendera somrarna med 
familjen på Gotland då farsan kommer 
därifrån. Där fanns det någon slags outlet, 
som jag tror finns kvar, där man kunde 
köpa skor som inte gick att få tag på här 
hemma. De var inga speciella märken, 
men jag gillade att man inte kunde köpa 
dem i Stockholm. Morsan måste också 
lyftas för det var nog hon som fick mig att 
förstå värdet i kvalitet istället för kvantitet. 
Hon lade hellre en rejäl slant på något som 
kunde hålla hela livet än massa slit och 
släng. 

PER CALMHEDE VAR LYCKLIGT LOTTAD på så 
sätt att hans pappas jobb sponsrade 
Djurgården i både hockey och fotboll. 
Redan tidigt i bandomen var Per med på 
läktaren. Intresset för skor och den så 
kallade casual-stilen ökade sedan han 
funnit sin plats på Sofialäktaren. Där 
fanns en hel del supportrar som inte 
klädde sig i matchtröja och halsduk vilket 
väckte Pers intresse.

– Utöver att man lärde känna lika- 
sinnade på läktaren och bortamatcher 

hängde jag en hel del på olika forum på 
nätet. Dels brittiska som ITK, 80s och 
Crooked Tongues, men även svenska så 
som vårt fina 11433. Där fick jag mycket 
inspiration och många idéer. När jag var 
utomlands besökte jag alltid de lokala 
skobutikerna för att hitta modeller som 
inte fanns här hemma. Sen när jag hittade 
auktionssajten eBay på nätet blev jag som 
besatt, säger Per. 

HÖGST UPP PÅ LISTAN var modellerna från 
adidas city series. Alla var intressanta, 
utom de svartgula Copenhagen och Oslo. 
Otaliga timmar spenderades på såväl 
italienska som tyska och holländska eBay 
för att hitta rätt par till rätt pris. Yahoo 
Japan var också en bra »kran« med 
angenäma priser även om det var 
krångligt och komplicerat att handla 
därifrån.

– Min peak var nog för närmare tio år 
sedan nu men jag uppskattar såklart 
fortfarande en fet sko även om det går allt 
längre tid mellan inköpen nuförtiden. 

Är skor generellt sett viktigare i DIF:s 
supporterkultur än hos andra lag?  
– Ja, det måste man väl ändå säga. 
Med hela boxfresh-grejen är vi ju ledande 
även här. Kudos till den eller de som drog 
igång det. På 00-talet var det kanske en 
större hype kring hela klädbiten generellt 
i våra led men det blir en liten revival för 
de flesta kring premiärerna. DIF-butiken 
och deras samarbeten och släpp med 
adidas på senare år har såklart också 
bidragit och förtjänar en stor hyllning. 

Finns det modeller som är mer DIF än andra? 
– Enligt mig så handlar det om en helhet. 
Man kan inte bara ha sköna »ostar« men 
säckar på bena. Allt måste harmonisera 
och lira. Vissa vill säkert hävda att de 
måste vara blåblå och adidas men det är 
lite tråkig attityd. Våga utmana och bryta 
normen är mitt tips. Jag kan inte säga att 
någon sko är mera DIF än någon annan 
utan bara trycka på att DIF är stylish, så 
om du håller det topp blir det per 
definition DIF. 
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1955: 
James Dean har sneakers, 
blåjeans och vit t-shirt i filmer 
som Öster om Eden och Ung 
Rebell. Ungdomar börjar ha 
sneakers till vardags i allt 
större utsträckning. 

1960: 
Teruyoshi Hayashida släpper den 
världsberömda fotoboken Take IVY 
där sneakers är ett återkommande 
inslag i bilderna från de amerikanska 
IVY-leagueuniversiteten. 

Per Calmhede med sonen 
William på Stadion
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Vilka egenskaper/utseende måste en sko ha för 
att du ska överväga ett köp? 
– Det är nästan omöjligt att svara på. 
Olika skor passar vid olika tillfällen. Vad 
som dock har blivit viktigare på ålderns 
höst att de är sköna att bära. Snygga skor 
som tuggar häl går bort. De ska vara 
funktionella och estetiskt tilltalande helt 
enkelt. 

Hur får de absolut inte se ut? 
– Gulsvarta går ALLTID bort! Shelltoe är 
heller ingen hit. Förr var man jävligt noga 

att det inte skulle se ut som ufon eller 
bankrånarskor, men i rätt sammanhang 
kan det också flyga. Men som sagt, 
gulsvarta kommer aldrig över tröskeln. 

Hur står sig Djurgårdens samarbetspartner 
adidas i konkurrensen från andra märken idag?
– Då jag inte längre är lika frekvent med 
inköp som tidigare finns det säkert kids 
som kan svara på det bättre, men adidas 
är ju DIF och eftersom vi är bäst i klassen 
lever nog adidas också upp till det. Jag 
har helt klart flest adidas av alla mina 

skor. Kanske blev det lite mättat när man 
körde på som värst på det glada 00-talet, 
men med det sagt går det liksom ändå 
inte att slå en boxfresh gammal adidas 
Dublin tillverkad i forna Jugoslavien. Eller 
ett par 80-tals runners från fabrik no 16 i 
Taiwan. Ett par adidas München med 
rågummisula tillverkade under licens av 
japanska Descente. Den sovjetiska 
adidas ULM. SL76 från Argentina. De 
gamla vit tyska armeskorna som gjordes i 
samma fabriker som adidas. Jag skulle 
kunna fortsätta hur länge som helst, men 
jag tror alla fattar. 
 
Hur viktigt är det med nya »boxfresh« skor till 
en säsongspremiär? 
– Livsviktigt, det viktigaste på hela 
säsongen! Skämt åsido, det är en riktigt 
fet grej som dragits igång och allt som får 
folk att anstränga och engagera sig är 
värt att premiera i min bok. Jag skulle 
helst se att man körde boxfresh eller 
åtminstone fräscha ostar varje match 
men man får vara glad för det lilla. Förr i 
tiden klädde man alltid upp sig i sina 
finaste kläder när man skulle gå till 
kyrkan. Lite så borde vi känna när vi går 
på match och ser Djurgår’n. Det är trots 
allt det finaste vi har. 
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Nedslag i sneakers-historien
1966: 
adidas presenterar 
träningsskon Gazelle, en 
modell som får en stor 
revival 30 år senare i och 
med britpop-vågen och 
band som Oasis .

1978: 
adidas döper om sin tennissko 
Robert Haillet till Stan Smith. 

1985: 
Nike 
släpper 
sin första 
modell av Air Jordan i 
samarbete med Chicago 
Bulls basketstjärna Michael Jordan. 

»Förr i tiden klädde
man alltid upp sig i sina 
finaste kläder när man 
skulle gå till kyrkan.
Lite så borde vi känna 
när vi går på match och 
ser Djurgår’n. «
PER CALMHEDE
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1986: 
adidas får stor och oväntad hjälp av 
hip hop-trion Run DMC och låten
»My Adidas« på succéalbumet Raising 
Hell. adidas skrev sedan kontrakt med 
Run DMC värt flera miljoner dollar. 

2016: 
Ett par sneakers som gjordes i
begränsad upplaga av Nike för filmen 
Tillbaka till framtiden 2 säljs på en
auktion i Hongkong för
motsvarande 920 000
svenska kronor. 

2. USA 84

4. ZX 750 Bluebird

3. Originals Rod Laver Vintage

5. Topanga Clean

1. AS520 SPZL

DIF-supportern Daniel Johanssons adidaslista
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Tiderna må vara märkliga men i Djurgårdsbutiken är ärmarna ordentligt uppkavlade 
med sikte på att följa upp ett starkt fjolår med ett förhoppningsvis lika starkt 2021-

E
tt uppdrag som DIF Fotbolls souve-
niransvarige Tommie Lindberg tar 
sig an med både engagemang och 

entusiasm och med våren - som förhopp-
ningsvis innebär ljusare tider på flera plan 
- i antågande har han klädkoden klar.

– Det känns som att årets outfit 
kommer att vara ett par slitna jeans och 
en zip-jacket från adidas när man så 
småningom kan gå på fotboll igen. Lite 
längre fram i vår kommer vi även att 
släppa ett par nya boxfresh-sneakers från 
adidas. Vi har ju ett nytt avtal med dem 
och det känns som att mycket av det vi 
gör med och kring adidas blir väldigt bra. 
Ser man sedan till intresset för matchtrö-
jorna har det varit stort, vilket vi märkte 
redan i början av året. Så känslan är att vi 
kommer att sälja bra av dem, berättar 
Tommie som vill att Djurgårdsbutiken ska 
vara en angelägenhet för alla.

– Det kommer ständigt in nya produk-
ter och vi försöker hela tiden att hitta 
något nytt för att bredda vårt sortiment. 
Vår ambition är att vara relevanta för 

samtliga djurgårdare i alla åldrar, du ska 
kunna hitta något oavsett om det är till 
dig själv eller ska köpa en present till 
någon annan. Vi vill vara så breda vi kan 
utan att för den skull äventyra ekonomin i 
verksamheten.

EN VERKSAMHET som har fått moduleras 
påtagligt under fjolåret och Tommie 
intygar att det grundliga arbetet med att få 
butiken smittsäker fortskrider.

– Vi blev ju tidigt drabbade av 
begränsningar så vi har valt att vara 
väldigt noggranna med de interna 
rutinerna för oss som jobbar. Vi har utökat 
städningen, tvättar och spritar våra 
händer ofta och har satt upp plexiglas-
skydd i butiken, vilket gör den smittsäk-
rad för besök med avspärrningar och 
handsprit vid entrén och med ett 
maxantal för 18 personer inne i butiken 
samtidigt. Så man kan besöka vår butik 
på ett tryggt sätt och även om det är en 
utmaning för vår personal är det många 
av dem som redan har haft covid och nu 

har antikroppar. Men det smidigaste i 
nuläget är ju ändå att handla via webben 
på difbutiken.se.

ATT DET TROTS DET TUNGA FJOLÅRET ändå 
blev ett så pass bra resultat för souvenir-
verksamheten 2020 är ett resultat av 
kreativitet och framför allt en otrolig 
uppslutning och lojalitet från hela 
Djurgårdsfamiljen, enligt Tommie. 

– Trots att det var ett tufft år så har det 
ändå varit ett fint år för vår verksamhet. 
Vi har haft en fantastisk försäljning tack 
vare alla djurgårdare som har valt att 
stötta både fotbollen och hockeyn genom 
att handla souvenirer. Det är vi väldigt 
glada för och det får man gärna fortsätta 
med, vi vill ha mycket att göra. Sedan 
märker man hur viktigt det är att både vi 
samt fotbollen och hockeyns marknads-
organisationer har kunnat vara kreativa 
under den här svåra tiden. Man får inte 
lägga sig platt utan man måste alltid 
jobba vidare och söka nya möjligheter, 
vilket jag tycker att vi lyckats bra med där 

Text: Peder Ernerot  Foto: Axel Bengtsson

Lägeskoll i
Djurgårdsbutiken
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Som medlem har du alltid 10% rabatt både i
Djurgårdsbutiken i Globen Shopping och på DIFbutiken.se

Hood
649 kr för XS–XXXL

Vindjacka
849 kr för XS–XXL

Korthållare i skinn
299 kr

Henkes hood grå
799 kr för XS–XL

Zip-jacka röd
999 kr för XS–XXL

vi även fått mycket hjälp från supportrar. 
Så inför 2021 tar jag med mig den 
kreativiteten och den stora sammanhåll-
ningen som finns bland djurgårdare som 
har varit fantastisk, förklarar Tommie som 
jobbar enligt devisen »hoppas på det 
bästa och förbered dig för det värsta«.

– Först och främst hoppas jag på att 
både fotbollen och hockeyn kan lyfta in 
publik så att vi också kan komma ut till 
arenorna, men jag tror att det kommer att 
ske gradvis. Vad vi lägger vårt krut på nu 
är att lyfta fram alla nyheter, lite saker 
som vi hoppas kan överraska under året 
och en mängd kampanjer som förhopp-

ningsvis kan locka till att handla våra 
souvenirer. Vi har ju en beredskap för att 
det kan bli ganska tuffa publikrestriktio-
ner långt in på det här året och vi tar höjd 
för det. Så vi är flexibla och redo för att 
parera eventuella kommande myndig-
hetsbeslut. Dessutom hoppas jag att vi 
kan fortsätta vårt arbete med att 
motverka varumärkesintrång där vi är 
tacksamma för alla som hjälper till att 
skydda oss mot det.

ATT AVSLUTNINGSVIS PEKA UT aktuella 
souvenirtrender blir svårt med tanke på 
att denna artikel färdigställs långt innan 

medlemstidningen kommer ut. Men en 
tydlig spaning går i alla fall att göra under 
februari.

– Efter vårt digitala medlemsmöte har 
vi sett en stor ökning i försäljning av den 
produkten som vi kallar »Henkes Hoodie«. 
Den har sålt väldigt bra, säger Tommie 
angående vd Henrik Berggrens favorit-
plagg och för egen del väljer han också 
gärna adidas.

– Jag är svag för produkterna från 
originals och framför allt de sweatshirts 
som finns. Det är i princip det som jag bär 
varje dag med ett par jeans. En utmärkt 
outfit i butiken som man alltid trivs med. 

Nalle
249 kr

Ryggsäck
299 kr
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Från ax till limpa. Staffan Holmberg har varit med under hela 
resan för Djurgårdens uppsökande verksamhet. Till augusti 
2021 verkar Skol IF på 22 skolor runtom i huvudstaden.

S
tockholms skolgårdar har nog aldrig 
varit så aktiva och fyllda med glädje, 
spring och aktiviteter - ordnade 

sådana - som nu. Tack vare Vår Stad, ett 
samlingsbegrepp för Djurgårdens arbete i 
Stockholm vad gäller upplevelse-, 
förenings- och uppsökande idrott i 
samverkan med staden, partners och 
stockholmarna, ges nu 20-25 extra timmar 
fysiskt aktivitet per vecka per skola för de 
tusentals ungdomar som anslutit sig.

– Vi tror att det här en modell som bör 
finnas på alla skolor runtom i Sverige, 
säger Staffan Holmberg som är verksam-
hetsansvarig för Djurgården Skolidrott.

I LÄROPLANEN STÅR ATT »skolorna ska 
främja fysisk aktivitet under hela
skoldagen«. Något som Djurgården tagit 
fasta på.

– Det är ett krav på skolans huvud-
män och rektorerna, men utan att ha 
klart för sig hur man ska göra det. Vi ger 
dem hur:et. Det här är en helt ny modell 
för hur skola och idrott samverkar, säger 
Staffan.

Skola efter skola ansluter sig. 
Djurgården Skolidrott har ett gott rykte i 
skolvärlden.

– Vi tar även kontakt med skolor och 
berättar om oss, men med en så pass stor 
utbredning i detta kan vi sätta rektorer i 
kontakt med varandra direkt numera, 
säger Staffan.

Hur har pandemin påverkat verksamheten?
– Vi har till exempel haft stora krav på oss 
att ha utomhusverksamhet. När det regnar 
från alla håll och är mörkt från morgon till 
kväll i november är det tappra själar där 

Text: Marcus Björling  Foto: Johan Sahlén

ute som möts upp. Ett vanligt år hade vi 
varit inomhus då, säger Staffan.

– Vi har även anpassat oss och kört 
olika digitala styrkepass för de äldre.

FOKUS FÖR STAFFANS ARBETE ligger numera 
på att få skolorna att fungera med 
personal, i kombination med en tillväxt-
strategi för hur verksamheten ska kunna 
växa men också kvalitetssäkras.

– Det handlar till exempel om att 
bygga ett ledningssystem av våra 
processer och även kartlägga dessa, 
säger Staffan som nämner en annan 
viktig utmaning framöver.

– Organisationsformen är alltid aktuell. 
Ingen har ju gjort det här förut. Det är 
ingen som vet. Vi sitter hela tiden och 
utvecklar tillsammans med förbundet, 
avslutar Staffan. 

Staffan Holmberg

»Vi ger dem hur:et«
Skol IF

Hej!
Jag har länge ämnat höra av mig och berätta 
hur otroligt glada vi i vår familj har varit över 
Skol IF!

Det har nu varit uppehåll sedan innan jul 
men jag hoppas situationen tillåter att Skol 
IF åter kan påbörja sina aktiviteter snart, 
och framförallt hoppas jag ni på skolan fort-
sätter med denna fantastiska investering 
på barnens hälsa och välmående.

Som trebarnsföräldrar vill vi inget hellre 
än att hjälpa våra barn skaffa hälsosamma 
rutiner och ett sunt förhållande till rörelse - 
Skol IF-initiativet har därför varit det bästa 
som hänt, men det var inte bara bra för vår 
son utan en stort lyft för hela vår familj! 

Vår son har varje morgon sett fram emot 
att gå upp 06:00 för att sedan raskt göra sig 
i ordning och vara på skolan kl 06:45 redo 
för Skol IF, detta har gjort att han somnar 
tidigare, anammar en effektiv morgonrutin 
och ser fram emot att gå till skolan varje 
dag. Jag gillar också variationen i det akti-
viteter som han får pröva på, något som vi 
skulle ha svårt att ge honom på egen hand.

För oss föräldrar har det också hjälpt då en 
av oss kommer till jobbet i mycket god tid 
och därmed med gott samvete kan hämta 
barnen innan 17 eller hinna med ett eget 
träningspass! Att koppla ihop idrott till 
skolan är otroligt tacksamt för oss då det 
sparar tid med hämtning och lämning, och 
framför allt är en aktivitet som blir av!

Det är jättekul att höra hur vår son ser upp 
till Idrottsledaren och höra honom berätta 
om hur denne tar dig an barnen! Jag hoppas 
min lilla hyllning kan bidra till att Skol IF blir 
en permanent del av skolans verksamhet. 

Tack för den tid som varit och länge leve 
Skol IF!

Det kom ett brev till Skol IF:
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H
allå där, Linda Wijkström, styrelse-
ledamot i Djurgården Fotboll.

Hur har det varit att komma tillbaka till DIF?
- Det är skönt att vara tillbaka. Det är en 
otroligt spännande tid i Djurgården. Vi 
kommer från guldåret och vi förnyar på 
många sätt i en utmanande tid. Helt klart 
inspirerade!

Du fick vänta ett halvår på att årsmötet där du 
var nominerad skulle äga rum?
- Det var lite frustrerande även om jag har 
all förståelse på att vi behövde skjuta på 
det. Man vill ju höra om man har medlem-
marnas förtroende och på så sätt kunna 
börja jobba i styrelsen. Jag ville vara där 
och stötta under ett ganska utmanande år. 
Jag har så klart följt klubben och dialogen 
under den här tiden.

Vilka frågor brinner du mest för? Du berättade 
i en tidigare intervju med DIFTV om att sätta 
extra fokus på flick- och damsidan.
- Jag har verkligen lagt ett fokus på 
flick- och damverksamheten. Jag har en 
stor erfarenhet i dessa frågor. Det var en 
självklarhet för mig att komma in och 
stötta samt vara med i det arbetet. Vi har 
en stark stolthet inom såväl flick- och dam 
samt pojk- och herr. Vi har tydliga 
ambitioner och inte minst en stark 

akademi på flicksidan. Det känns 
jättespännande.

Hur ses styrelsen i pandemitider?
- Vi har samtal med varandra 
kontinuerligt, inte bara i styrelse-
möten. Vi kan diskutera och bolla 
saker med varandra när det 
behövs, för att vi hela tiden ska 
driva på ur en strategisk fas men 
även stötta övriga i ledningen inom 
Djurgården Fotboll. Vår dialog är jättebra 
– även om våra möten är via Teams just nu 
för att begränsa smittspridning så mycket 
som möjligt.

Vad är viktigt i ett styrelsearbete?
- Jag arbetar i styrelsen för hela fören-
ingen. Det är jätteviktigt. Sedan kan vi ha 
våra expertisområden och fördjupningar 
som vi delar med oss av. Transparens, 
lyhördhet och en helhet är viktigt i arbetet. 
Det är också viktigt med ett bra ledarskap 
som uppmuntrar till deltagande i styrelsen. 
Det finns ett sådant klimat i DIF, det är 
ordförande Lars-Erik Sjöberg tydlig med.

Kan du berätta om något ni har på agendan 
2021?
- Vi har förstärkt på flick- och damsidan, 
såväl organisatoriskt som sportsligt. Till 
2023 ska vi vara där och fajtas om 

Europaplatserna. Det gäller att fortsätta 
med det vi gör bra, från akademin till 
representationslaget.

Är ekonomin Djurgårdens viktigaste fråga just nu?
- Vi har en viss försiktighet med hur 2021 
ska vara. Det är inget som säger att 
proppen är ur när serierna startar i april. 
Ekonomin kommer att vara en av de 
ledande frågorna hela året. Där är hela 
styrelsen enig om att vi ska ha en 
kontinuerlig uppföljning beroende på hur 
läget är.

Hur mycket saknar du att gå på match med vår 
fantastiska publik?
- Det går knappt att beskriva. Vi brukar 
spela FIFA här hemma med barnen. Vi 
slåss alltid vem som ska vara Djurgården. 
Känslan att gå till arenan och heja fram 
vårt lag är det jag längtar allra mest till av 
allt just nu. Jag ser fram emot och hoppas 
att vi snart får ses. 

Text: Marcus Björling  Foto: Johan Sahlén

Styrelsen

linda tillbaka i dif

Linda med styrelsekollegan Poya 
Motai på Stockholms Stadion.

Fakta | Linda Wijkström
Linda har en lång erfarenhet inom svensk 
fotboll. Innan hon tillträdde tjänsten som 
affärsansvarig hos ECPAT var hon bland 
annat klubbchef i Djurgården/Älvsjö samt 
GS i Elitfotboll Dam (EFD) där hon skrev 
avtal värda miljoner och tog svensk dam-
fotboll in i framtiden.

Djurgården Fotbolls styrelse:
Lars-Erik Sjöberg, ordförande
Clas-Göran Sylvén
Petra Wester
Ruby Rinman
Alexander af Jochnick
Mattias Jonson
Poya Motai
Linda Wijkström
Pelle Kotschack, hedersledamot
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M I T T  D J U R G Å R D S L I V

17. samuel wowoah

Hur började din fotbollskarriär?
– Jag spelade mycket spontanfotboll som liten. Började spela i lag/klubb 
vid 9-10 års ålder, och spelade i mindre lokala klubbar strax utanför Örebro. 
Kom till Örebro SK vid 16 års ålder och blev året därpå uppflyttad till A-laget. 
Allsvensk debut året efter och trodde då att karriären skulle ta fart. 
   – Efter två tuffa säsonger utan speltid på seniornivå valde jag att bli utlånad 
till div 1-klubbar (nuvarande Superettan, red. anm). Första utlåningsåret var i 
Karlstad och Herzöga BK, andra året blev det spel i Motala AIF. Två bra och 
nyttiga säsonger som ledde vägen till DIF.

Hade du något favoritlag som liten?
– Som liten hade jag AC Milan som favoritlag med stjärnor som Frank Rijkard, 
Ruud Gullit, Marco Van Basten och många fler därefter. Försökte alltid efterlikna 
dem så fort det var en boll nära till hands.

Hur gick det till när du hamnade i Djurgården?
– Jag hamnade i Djurgården efter personligen en ganska bra säsong i Motala som 
vid den tiden spelade i dåvarande div 1. Jag blev uppringd av någon, minns tyvärr 
inte vem, tog nästa bästa tåg upp till Stockholm och åkte senare hem med ett 
kontrakt.

Var det lätt att anpassa sig till DIF?
– Fotbollsmässigt var det en nivåhöjning på allt, från tempo, kvalité, taktiskt, 
förberedelse m. m. Men som fotbollsspelare är det en vanesak, man kommer in i 
det ganska snabbt. Däremot var livet från en mindre stad till Stockholm svårare. 
Älskar Stockholm, men hade svårt med omställningen till en början. 

Vad minns du av din debut?
– Om jag inte minns fel så var debuten i Djurgårdströjan borta mot Västra 
Frölunda (1-1). Minns att det var lite nervöst och pirrigt till en början, men att det 
släppte allt eftersom matchen varade. En godkänd debut .

Hur kändes det att göra ditt första DIF-mål?
– Första målet kom mot Örgryte borta. Minns strulet innan målet då jag trodde 
jag skulle bli utbytt. Fjärdedomaren visar skylten med nr 22 och på väg ut var det 
ett jädrans viftande vid sidlinjen. Tydligen var det fel nummer på skylten och jag 
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Genom åren har många klassiska spelare dragit på sig den blå-

randiga tröjan och förgyllt tillvaron för Djurgårdsfamiljen. Här 

presenterar vi i varje nummer av Djurgårdaren en lirare och 

hör honom berätta hur det var när han spelade för DIF. 

I detta nummer har vi pratat med en spelare som var med 

och tog två SM-Guld för blåränderna.

Fakta | Samuel Wowoah
Ålder: 44
Position: Mittfältare/anfallare 
Säsonger i DIF: Fyra
Mål i DIF: 22
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fick fortsätta matchen. Minuter senare gör jag matchens enda 
mål efter missförstånd mellan målvakten och försvarsspelaren. 
Jag upptäcker det och sticker emellan och sätter bollen i tom 
bur. En otrolig skön känsla som jag hade svårt att sätta ord på 
och det fick man tyvärr se på tv-intervjun efter matchen då jag 
hade väldigt svårt att hitta orden. Tror att de fick klippa och 
klistra för över huvud taget kunna göra mig förstådd.

Vilka medspelare gjorde mest intryck på dig under din 
Djurgårdskarriär? 
– Stefan Rehn utan tvekan, otrolig kvalité i allt. Man skulle kunna 
tro att vid den åldern att han skulle komma och chilla. Men han 
satte tonen, han var bäst och fick också alla andra att höja sig. 
Kim Källström med den målmedvetenheten han hade visste 
man att han skulle komma långt. Rami Shaaban, aldrig stött 
på en spelare utan nerver som den mannen. Verkar inte spela 
någon roll om han slängs in i ett Stockholmsderby, Landslags-
debut, Premier League-debut eller Champions League.  

Vad är ditt bästa minne från tiden i DIF?
– Kan inte säga något annat än dom två SM titlarna. 
Väldigt starka minnen.

Har du kontakt med någon av lagkompisarna i dag? 
– Har kontakt med några få. De som verkar inom fotbollen 
stöter man på med jämna mellanrum i samband med olika 
möten, kurser, utbildningar m. m. Väldigt roliga tillfällen då det 
snackas gamla minnen och utbyts erfarenheter av olika slag.

Du är ju väldigt bra ihågkommen som Djurgårdsprofil. 
Varför är det så tror du?
– Jag hade privilegiet att tillhöra DIF under en väldigt bra 
period och en serieseger som var efterlängtad av support-
rarna. En annan bidragande faktor var prestationerna och 
målen i derbyna som många gånger var det avgörande 
målet.

Följer du dagens Djurgården?
– Blåränderna går aldrig ur!!

Vad är dina intryck av dagens DIF?
– Svårslaget lag med solida spelare och bra lagmoral, inga 
tydliga profiler som sticker ut. Intressant lagbygge på gång.

Vad gör du i dag?
– I dag är jag verksam som tränare för ett elitlag (Karlslund 
IFFK) i Örebro. Klubben driver en skola där jag även jobbar 
som resurspedagog.

Har du någon hälsning till Djurgårdens
medlemmar?
– Jag lider verkligen med dem under 
dessa tider då man tyvärr inte kan 
vara på plats och stötta. Men vet att 
många är väldigt kreativa och hittar sätt 
att visa sitt stöd. Betydelsen av den 12:e 
spelaren har aldrig varit så tydligt. Kämpa!!

UEFA-cupen mot Shamrock Rovers 2002.

Samuel med polarna 
Jones Kusi-Asare
och Joel Riddez.

Samuel i dag.

Fo
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E
konomiskt står Djurgården starkare rustade än 
någonsin. Föreningen redovisade ett positivt 
resultat på 59,1 miljoner kronor 2020. Det egna 

kapitalet uppgick vid årsskiftet till 116,3 miljoner kronor, 
vilket är en dubblering jämfört med föregående år.

– Ekonomiskt blev det trots allt ett fantastiskt år. Vi 
gjorde stora spelarförsäljningar under fjolåret där 
Marcus Danielson sticker ut, men även intäkter för 
vidareförsäljning av Tinotenda Kadewere från Le Havre 
till Lyon. Därtill har kostnaderna minskat och vi fick 
också ett tillskott från staten. Jag vill också framhålla 
den stora lojaliteten från sponsorer och supportrar, 
berättar VD Henrik Berggren.

9 837 AV 11 225 säsongskortsinnehavare valde att avstå 
återbetalning för säsongskorten i fjol, en siffra Berggren 
imponerades av men är samtidigt inte helt överraskad. I 
skrivande stund har över 7 000 supportrar köpt 

säsongskort inför det osäkra 2021.
– Det här är bättre än jag förutspådde. De flesta har 

dessutom valt att inte vilja ha pengarna tillbaka om det 
blir spel utan publik 2021. Alla på kansliet som arbetat 
med detta har gjort ett väldigt bra jobb och det är 
verkligen skönt att det gett resultat. Detta är ett tecken 
på hur mycket Djurgården och även fotbollen i allmänhet 
berör. Lojaliteten är enorm bland våra supportrar och 
det ger oss förutsättningar att vara slagkraftiga 
framöver.

VI BÖRJAR PRATA OM SPELARTRUPPEN där det hänt väldigt 
mycket under vintern. Med flera tongivande spelare som 
lämnat föreningen har det blivit någon form av genera-
tionsskifte i Djurgården. Hela elva nya spelare har 
kontrakteras inför 2021 och senast Djurgården hade en 
så här stor spelaromsättning inför en säsong var 2015. 
Det har med andra ord varit en krävande vinter för sport-

Att inleda den här texten med att nämna corona var inget jag hoppades på när jag 
och Berggren satte oss ner i höstas för att i förtid summera 2020. Men precis som 
under majoriteten av föregående år är pandemin den största utmaningen 2021. 
Det är fortfarande osäkert när publiken får komma tillbaka till arenorna, men trots 
det har över 7000 supportrar valt att köpa säsongskort.

Text: Fabian Ahlstrand  Foto: Johan Sahlén

Tryggheten är 
nyckeln till 
sportslig framgång
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chef Bosse Andersson och Henrik Berggren.
– Vi visste tidigt att Jesper Karlström och Fredrik 

Ulvestad var två spelare som vi inte skulle ha kvar 2021. 
Vi kunde därför tidigt vara ute och leta efter ersättare på 
dessa viktiga positioner. Vi började följa Elias Anders-
son tidigt under fjolåret och Rasmus Schüller hade vi 
koll på sedan tidigare. Det gav oss en trygghet när vi 
rodde dessa två i hamn.

Med nya spelaravtal ingår det även en speciell 
klausul i kontrakten ifall det inte blir någon publik under 
2021.

– Vi har varit i behov av att göra ett generationsskifte 
i vår trupp av lite olika anledningar, vilket gjort att vi har 
kunnat få ner lönestrukturen något. Vi har också 
klausuler i alla nya avtal om lönesänkningar om det inte 
blir någon publik under 2021. Så länge vi har råd, som vi 
hade i fjol, vill vi fullfölja de avtal som vi en gång 
tecknat. Därför valde vi att inte sänka några löner under 

fjolåret. Nu med nya avtal har vi haft möjlighet att agera 
lite annorlunda.

Vad har ni gjort annorlunda i årets transferfönster jämför med 
tidigare år med tanke på pandemin?
– Att vi måste få ner beloppen, både vad gäller över-
gångsersättningar och sign-on fees. Löner kan vi 
hantera, men delar som är mer av engångskaraktär 
bestämde vi oss för att få ner. Det har vi varit väldigt 
tydliga med när vi suttit oss ner med spelare och deras 
agenter. Det är osäkert hur transfermarknaden kommer 
utvecklas de kommande åren.

Har ni ändrat strategin något? Till exempel värva yngre spelare 
med högre försäljningspotential?
– Det skulle jag inte vilja påstå. Vi har en bra erfarenhet 
att sälja spelare dyrt tidigare också så vill inte påstå att 
vi använt oss av någon annorlunda strategi. Vi har haft 
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väldigt bra erfarenhet av dels finska spelare, dels 
norska spelare. Sedan har vi varit bra på att hitta 
skickliga spelare längre bort än så också, men i
grunden vill vi ha så många stockholmskillar som
möjligt i vår trupp.

Förra gången vi träffades sa du att ni har råd att göra en 
satsning, men att ni vill göra den senare. Nu har vi gått in i 
en ny säsong och många spelare har värvats in. Är detta den 
satsningen du pratade om då?
– I år har vi ingen uttalad satsning, utan vi har fortsatt 
på samma strategi som tidigare. Dyker det upp ett namn 
som vi vill ha, då ska vi ha råd att genomföra en affär. 
Det är en härlig frihetskänsla. För man vet inte, det 
internationella fönstret har stängt och rimligtvis har 
antalet arbetslösa fotbollsspelare ökat och vi är 
beredda att slå till om något intressant namn dyker upp. 

–Jag menar, vårt transferfönster är öppet ett tag till. 
Bosse håller utkik på marknaden och blickar redan mot 
framtiden, det har hans jobb. Vi vet att spelare i vår 
nuvarande trupp har intresse på sig, så det är klart vi 
måste alltid vara beredda, det kan hända mycket under 
ett år. Vi är en säljande klubb och Allsvenskan är en 
säljande liga. Just nu känner vi dock att vi är starkt 
rustade inför säsongen.

På vilket sätt ska Djurgården nå framgång?
– Jag vill gå tillbaka till ekonomin, för det är otroligt 

viktigt att vi kan skapa trygghet i verksamheten. För alla 
som jobbar på kansliet, till alla spelare och ledare på 
Kaknäs och Kristineberg, de ska känna sig trygga. Så 
fort otrygghet sprider sig, oftast på grund av ekonomi, 
då blir prestationerna på fotbollsplanen över tid lidande 
och även leveransen från personalens sida på kansliet. 
Det är den största anledningen till att jag kan vara lite 
försiktig med pengar, för min största erfarenhet av 
nästan 20 år i den här branschen är att trygghet är 
nyckeln till framgång. Djurgården har tidigare varit i en 
sits där den inte funnits och då är trygghet det enda 
man längtar efter.

TRÄNARPARET KIM BERGSTRAND OCH THOMAS LAGERLÖF har 
ett år kvar på kontraktet i Djurgården. Berggren ser 
gärna att den framgångsrika duon stannar kvar i 
klubben.

– Vi ska börja diskutera framtiden inom kort. De ser 
långsiktigt på Djurgården och vi ser långsiktigt på dem. 
Vi gillar båda två, deras sätt att arbeta påminner väldigt 
mycket om hur jag och Bosse arbetar i vardagen. Jag 
uppskattar arbetet här på kansliet med medarbetare 
som strävar åt samma håll och »Kim och Tolle« jobbar på 
samma sätt ute på Kaknäs med spelare. Då kommer 
resultaten. I Djurgården pratar vi sällan om »i år ska vi 
vinna«, snarare tror vi att hårt arbete ger resultat. 
Det är synonymt med hur våra tränare jobbar, avslutar 
Berggren.

»I grunden vill vi ha så 
många stockholmskillar
som möjligt i vår trupp. «
HENRIK BERGGREN
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1 250 956 kronor. Så stor var checken som Djurgårdshjärtat lämnade över till vd
Henrik Berggren och sportchef Bosse Andersson efter säsongen 2020. Trots ett 
sportsligt sämre än guldåret 2019 så var summan över 300 000 kronor större.

F
örklaringen är enkel – fler givare har 
tillkommit och dessa var med redan 
från start inför säsongen 2020. 

– Det här är jättemycket pengar för oss 
och det motsvarar i jämförelse en större 
samarbetspartner. Så det här är pengar 
som gör skillnad på riktigt, sa Henrik 
Berggren. 

DJURGÅRDSHJÄRTAT LANSERADES den 8 maj 
2019 efter att ett gäng engagerade 
Djurgårdare hade jobbat i drygt två år 
med projektet. Inspirationen kommer från 
crowdfunding och går ut på att du som 
givare skänker pengar när du är som 
gladast – när Djurgården har vunnit! Det 
enda du behöver göra är att registrera dig 
på Djurgårdshjärtat.se så dras 130 kronor 

stiftelse som är helt transparent och 
presenterar sin årsredovisning på 
hemsidan efter varje avslutad säsong.

Så vad kan du göra för att stötta 
Djurgårdshjärtat? 
• Om du är eller har varit givare så se till 
så att dina kortuppgifter är uppdaterade 
på Djurgårdshjärtat.se så att dragningar 
kan göras vid vinst. 
• Prata med dina djurgårdsvänner och 
upplys dem om Djurgårdshjärtat och 
deras fantastiska ideella arbete. 

SAMBANDET mellan en stark ekonomi, 
stark spelartrupp och segrar på 
planen är solklart. Gå med i Djurgårds-
hjärtat! 

från ditt betalkort automatiskt vid vinst 
och det dubbla beloppet vid derbyseger.

I DAG FINNS DET nästan 800 aktiva givare 
och målet för 2021 är att kliva över 
milstolpen 1000 stycken. Ett enkelt 
räkneexempel visar att 1 000 givare som 
är med under en säsong där Djurgården 
vinner 15 matcher, varav två av dessa är 
derbyn, ger över två miljoner kronor. 
Pengar som går rakt in i den sportsliga 
satsningen i herrfotbollen. 

DJURGÅRDSHJÄRTAT lägger sig aldrig i vilka 
beslut som den sportsliga ledningen tar 
eller var pengarna satsas, de vill bara 
vara en positiv kraft som skapar bättre 
förutsättningar. Djurgårdshjärtat är en 
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Läs mer om oss på djurgardshjartat.se
Instagram: djurgardshjartat

Twitter: djurgardshjarta
Facebook: Djurgårdshjärtat

Djurgårdshjärtat

nu över miljonen

Text: Anders Lindberg  Foto: Axel Bengtsson
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Stöd din förening. Bonus till alla!
Du vet väl att du kan ge din förening 3% extra i bonus 
genom att handla på Stadium? Samtidigt behåller du din 
egen personliga bonus. Alltså bonus till alla, på samma köp. 
Ju mer du handlar desto mer bonus, både till dig själv och till 
föreningen. Registrera dig bara på www.stadium.se/teamsales. 
Join the movement.

Officiell Sportleverantör
till Djurgårdens IF.

Vi finns med er hela vägen!



71

Hur mycket Djurgårdare är du och dina vänner 
egentligen? Testa er med detta

Reglerna är enkla. Svara på frågorna nedan och se sedan längst ned på sidan hur många rätt du/ni får.

Vilken spelare vann den interna skytteligan 
2001, 2005 och 2006 i herrlaget? 

I december 2016 så stod det klart 
att den lojala trotjänaren Tommi 
Vaiho återvände till Djurgårdens IF.
Vilken klubb kom han från? 

Den 9 maj möter Djurgården Degerfors 
som åter igen är i allsvenskan. Vad heter 
deras hemmaplan? 

Målvaktstränaren Nikos Gkoulios 
har själv spelat målvakt i en
utländsk proffsliga, vilken? 

Vem fick pris som årets 
Järnkamin 2020?

Damlaget spelar sina hemmamatcher på 
Stockholms stadion men var har laget 
sin bas när man tränar? 

Edward Chilufya går under 2 olika smek-
namn. Det ena är Chili, vad är det andra?

Hur många allsvenskan matcher 
spelade Elliot Käck från start 2017? 

Nicklas Bärkroth blev 2007 den då yngsta som 
startat i en allsvenskan match. För vilken klubb 
gjorde han detta? 

Vilken av följande spelare gjorde inte 
mål i den klassiska derbysegern med 
3-0 mot AIK 2002; Louay Chanko, Kim 
Källström eller Stefan Rehn?

Jacob Une Larsson representerade 
landslaget i OS i Rio, vilket år var det? 

DIF spelade öppningsmatchen på 
Guldfågeln arena 2011, vem blev den 
historiska första målskytten? 

2019 tilldelades Marcus Danielson 2 utmärkelser 
på allsvenskan stora prisutdelning; dels årets 
försvarare, men vilket var det andra priset? 

Vem är målskytten 
på bilden?

DIF är aktiva i 15 skolor runt om hela Stockholm där 
föreningen sätter barn i rörelse. Vad heter initiativet?

Djurgårdens största seger i allsvenskan är med 9-1, 
vilken lag stod som motståndare?

 Vilket lag mötte Djurgården i den sista allsvenska 
matchen på Stockholms stadion 2013 innan flytten 
till Tele2 Arena?  

DJURGÅRDS quiz

1
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1. Jones Kusi-Asare, 2. Stefan Rehn, 3. 2016, 4. Joona Toivio, 5. MVP, 6. Bosse Andersson,  7. Irma Helin, 
8. Skol IF, 9. Hammarby IF, 10. Östers IF, 11. 2015, 12. IFK Göteborg, 13. Stora Valla, 14. GAIS, 15. Grekiska 
superligan, 16. 30, 17. Aliou Badji, 18. Kristinebergs IP, 19. Haris Radetinac, 20. »Tigern«.

RÄTT SVAR:
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17Vilken före detta dam-
spelare ser vi numera 
göra karriär i Discoverys 
allsvenska sändningar? 

7

12

13

Vilket år gick damlaget upp i damallsvenskan igen?

Vilken spelare gjorde mål i både hemma 
och bortamatchen mot Mariupol FC? 

19

20

17-20 Du är ett blårandigt geni!
13-16 Godkänt, men du borde se fler matcher
8-12 Hört talas om Tino Kadewere?
0-7 Du har nog fått fel tidning...
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