
Djurgårdens IF på Stockholms Stadion – Från 1912 till idag 

 

Djurgårdens IF har som alla vet Stadion på Norra 

Djurgården som hemmaborg och högkvarter. Det 

som kanske inte är lika känt är hur länge det 

förhållit sig så.  En vanlig missuppfattning som 

cirkulerar är att DIF flyttade in på Stadion 1936 

och flyttade ut 2013. Så är det dock inte. Stadion 

användes parallellt med Tranebergs IP mellan 

1912-1935 och samma sak under de s.k. 

Råsundaåren.  

Då spelades fortfarande en 

hel del matcher på Stadion 

som dessutom var basen 

för all verksamhet inom 

Djurgårdens IF. Efter 2013 

så spelas herrmatcherna på 

Tele 2 men damlaget är 

kvar liksom kansliet och 

föreningslokalen. Vi har 

alltid varit på Stadion och 

kommer alltid att vara det. 

         

 
                      Guldlaget 1912 på Stadion                                                                   Guldlaget 2019 på Stadion 
 

Vi kan börja med att gå tillbaka till tiden före Stadions tillkomst. På platsen låg 

tidigare Idrottsparken som liksom Stadion senare användes av en mängd olika 

föreningar precis som Globen och Tele2 används idag. 

 



 
                                                                    DIF – IFK Stockholm på Idrottsparken 1903 

 

Utöver DIF så bör nämnas IFK Stockholm som vid den här tiden tycks ha varit 

den största konkurrenten. Axel R. Benzler har i Djurgårdaren redogjort för hur 

det var när han började på Östra Real 1906 och hur nästan alla var IFK:are. Så 

pass att han blev kallad ”Djurgår´n” av sina skolkamrater. När han senare 

kommit ut i arbetslivet hade de flesta dock genom hans försorg och arbete 

blivit Djurgårdare. Bl.a. så kom Nocke Nordenskjöld från Östra Reals Skollag. 

1906 invigdes Östermalms IP precis intill Stadion som också varit en trotjänare 

för DIF sedan dess fram till våra dagar. Hemmaplan för DIF Bandy och diverse 

ungdomslag numera. 

När Stadion skulle byggas så fick fotbollssektionen inom DIF en ny mindre arena 

att hålla till på - Tranebergs IP i Bromma. 

För dåvarande norrmalmsklubben AIK som också huserade på Idrottsparken 

blev motsvarigheten Råsunda IP i Solna. Det här var 1910 och det är alltså då 

AIK påbörjar sin succesiva etablering i Solna. Att vi här tar upp Råsunda IP har 

med SM-guldet 1912 att göra. Mer om det nedan.  

Arenorna är i princip kopior av varandra och alltså uppförda av samma 

anledning. 

                        

                                 Tranebergs IP                                                 Råsunda IP 

 



När Stadion stod färdig 1912 så skrev DIF ändå på ett fortsatt hyreskontrakt för 

Tranebergs IP men spelade alltjämt vissa matcher på Stadion.  

 

Här nedan ser vi att t.ex. 1922 så spelades fler A-lagsmatcher på Stadion än i 

Traneberg. 

 

Det första guldet spelades hem med Stadion som hemmaplan i första 

finalmatchen mot Örgryte. Det skulle avgjorts i en match där och då men efter 

oavgjort blev det beslutat om returmöte i Göteborg, som också slutade 

oavgjort. Fotbollsförbundets ordförande Anton Johansson (AIK:are) bestämde 

då att det skulle avgöras på neutral plan på Råsunda IP. 

Så det första guldet spelades hem på Stadion, i Göteborg och på neutral plan i 

Solna. Alltså inte enbart i Solna som försöks göras gällande av vissa. 

 

De övriga gulden från den här perioden, 1915, 1917 och 1920 spelades hem i 

semifinaler och finaler på Stadion. 

 



 

 

 

1915 

 

Pokalrummet och föreningslokalen i 

Västra Tornet (Sofiatornet) är hjärtat 

i hela föreningens verksamhet och 

den har vi haft sedan 1916.  

 

Här sammanträder regelbundet 

Alliansföreningen, de olika 

sektionerna samt Djurgårdens 

Supporters Club och Järnkaminerna. 

 

 

 



Delar av kansliet låg från 1921–1935 i lokaler på Östra Real, sedan flyttade man 

allt till Stadion 1936 men vår historia på Stadion är alltså mycket äldre än så 

och olika DIF-sektioner har funnits oavbrutet på Stadion i alla år. 

 
                              1917                                                                1920                                                            1930 

 

Under delar av 50- och 60-talen spelade DIF matcher på Råsunda 

Fotbollsstadion (som byggts på samma plats där Råsunda IP stod) men spelade 

alltså alltjämt matcher på Stadion även under den perioden. 

 



 

 
                                                 1959                                                                                           2019 

2013 spelade herrlaget sin sista(?) allsvenska match på Stadion men damlaget 

håller fanan högt i hemmaborgen där vi har fotbollens kansli i Klocktornet och 

som sagt föreningslokalen i Sofiatornet. Hockey spelade vi här fram till 1955. 



Vi ska också nämna friidrottssektionen som naturligtvis är en stor del av vår 

historia här och det kan få symboliseras av djurgårdaren Inga Gentzel med inte 

mindre än 6 SM-guld på 800 och 200 meter. 

Den här platsen på Norra Djurgården har varit hjärtat i verksamheten sedan 

Idrottsparken anlades 1899. Stadion är en levande grundpelare i föreningens 

kultur och av alla platser som förknippas med Djurgårdens IF är det kanske 

ändå här som historiens vingslag känns som allra mest. 

     

      

 

 


