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   1989

Föreningen firade 50-årsjubileum. trots ojämnt spel fanns man med i toppstriden inför sommar-
uppehållet. . I inledningen av höstsäsongen visade sig öster vara seriens klart bästa lag och defilerade 
obesegrade hem serien med nio poängs marginal. mjällby slutade på sjätteplats.
För första gången på länge fanns inga anderssonbröder i uppställningen. de varvade ned i sgIF och 
sölve bK. 
bland nyförvärven återfinns ola Wendel, IFK Hässleholm, Håkan norén, Ljungby IF, och Jens svensson, 
sölvesborgs gIF. Patrik ”bagarn” rosengren (bilden) debuterade i a-laget. marcus ekenberg var mål-
kung i P9-laget. anders Linderoth var åter tränare med Peter stridfeldt och Flemming Pehrson som 
biträdande. serie: söderettan

   1990
En säsong som de gulsvarta helst vill glömma. bara två segrar un-
der hösten gjorde att laget slutade nästjumbo, med bara Karlskrona 
aIF bakom sig. därför ridå för båda blekingelagen i elitfotbollen. 
Ledningen letade nyförvärv under sommaren utan att lyckas. 
Flemming Pehrson återkom under hösten och spelade sex matcher. La-
get hade ingen utpräglad målskytt detta år och bäst var Jens svensson 
med fyra seriemål.
Ingvar Johansson skötte tränandet och Jerry stjärnqvist var lagledare. 
serie: söderettan

P a t r i k 
” b a g a r ´ n ” 
r o s e n g r e n 
gjorde debut 
i a-laget, 
s a m t i d i g t 
öste marcus 
ekenberg in 
mål…i P9.

…nu hänger de inramade på Fredrik Quistberghs vägg
STOCKHOLM
Kopparvallen i oktober 
1982.

En liten kille får Leif 
Perssons målvaktshand-
skar och blir mjällbyfrälst 
för livet.

27 år senare är Fredrik 
Quistbergh journalist 
i Stockholm och har 
fortfarande de magiska 
handskarna på väggen i 
vardagsrummet.

Kärlekshistorien till 
fotbollen och Mjällby AIF 
startade i början av 80-ta-
let.

– Jag gick på fotboll 
hemma i Norrköping och 
såg matcher med IFK och 
Sleipner, minns Fredrik. 
Mjällby mötte Sleipner 
och eftersom jag jagade 
autografer skrev jag till 
dem.

Leif och Bosse störst
Belöningen blev riklig. 

IFK Göteborg, laget på al-
las läppar just då, skicka-
de ett vykort med förtryck-
ta autografer. Lilla Mjällby 
försåg fotbollsentusiasten 
med riktiga foton och 
handskrivna signaturer.

– Leif Persson och Bosse 
Andersson var de största. 
Jag skickade ned massor 
med teckningar och brev 
och fick svar.

Listerföreningen har 
sparat massor av beund-
rarpost, däribland Fredrik 
Quistberghs många teck-
ningar och med detektiv-
arbete och en stor mängd 
flax lyckas vi lokalisera 
honom och får en härlig 
historia till livs.

Intresset växte sig allt 
större efter den första 
kontakten. Far och son 
Quistbergh bilade ned 
från Östergötland till 
Strandvallen och såg den 
sista seriematchen 1982, 
precis innan de omtalade 
kvalmatcherna mot Åt-
vidaberg.

Spion?
– Farsan puttade ut mig 

på planen efter matchen 
och vi gick fram till Leif 
Persson. Han sa tjena och 
tog med mig in i omkläd-
ningsrummet. När spe-
larna fick höra att jag var 
från Östergötland und-
rade de om jag var spion 
inför kvalet.

– Då är man inte så 
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   1988

HAR SPARAT KORTEN.  Leif Persson har varit målvakt i Mjällby och gav en gång i tiden sina handskar till en ung kille och i gengäld fick han flera färggranna teckningar.  

SÖLVESBORG

– Menar du att ni har hittat 

honom?
Leif Persson harklar sig 

en aning och minns tillbaka 

på fotbollstider som har 

flytt.
– Det är nästan så att 

tårarna kommer.

Pappan grät

Leif la handskarna på hyllan…

återträFFen. Kvalhandskarna från matchen mot 
åtvidaberg inramade tillsammans med den förre 
ägaren till dem, Leif Persson i guldram. sydöstran 
letade rätt på mjällbysupportern som bombar-
derade de allsvenska listerspelarna med kort och 
autografönskemål. och Fredrik Quistbergh blev 
minst lika glad över samtalet. Foto Daniel Fagerström

kaxig som 9-åring, skrat-
tar Fredrik och minns det 
hjärtliga mottagandet.

Givetvis fanns han på 
plats på Kopparvallen, in-
för kvalmatch två.

– Leif såg mig och gav 
mig handskarna som han 
hade räddat två straffar 
med på Strandvallen.

Minnet ger rysningar
– Den lyckan går inte att 

beskriva. Jag får rysningar 
bara jag tänker på det, sä-
ger Fredrik som också kan 
stoltsera med en mjällby-
keps med samtliga spela-
rautografer.

Handskarna användes 
flitigt innan bordtennisin-
tresset tog överhanden. 
Numer ackompanjeras de 
på väggen av en guldram 
och ett foto på hjälten Leif 
Persson.

– Det satte spår för livet. 
En liten klubb tar hand 
om en nioåring med ett 
brinnande intresse. Fan-
tastiskt.

Familjen Quistbergh 

flyttade till Stockholm 
några år senare och då 
svängde intresset över till 
förmån för faderns favo-
ritlag.

– Nu är Hammarby mitt 
lag. Men med Mjällby i all-
svenskan och Hammarby i 
Superettan 2010 får jag väl 
byta favoriter igen, skrat-
tar fotbollsfantasten som 
nu har hunnit bli 36 år.

n Ska vi hälsa något till 
Leif?

– Absolut. Häsla honom 
att han gjorde en fantas-
tisk insats som såg den lil-
le killen och gav mig sina 
handskar. Det blev bensin 
för flera år framåt.

– Jag tyckte att han bor-
de ha varit självskriven i 
landslaget då. Han var rik-
tigt bra.

Mjällby AIF och Fredrik 
Quistbergh har vårdat fot-
bollshistorien ömt. Därför 
gjordes dessa rader möj-
liga 27 år senare.

Fotbollsgodis, var ordet.
JERRY NILSSON

säg HeJ tILL PubLIKen. mjällby aIF i allsvenskt kval mot åt-
vidaberg 1982. Far och son gunnar och Leif Persson omgär-
dade av supportrar.

Fredrik Quistbergh har tecknat mjällby i match mot åtvidaberg.

även bo andersson fick hemgjorda idolkort av Fredrik…
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   1991
Åtta lag fanns med i södertvåan under våren. mjällby vann serien och var 
tillbaka i söderettan lagom till hösten där de slutade femma bland åtta lag. 
sergej andreev, från östers IF, var säsongens enda nyförvärv. 
ungdomarna Jens svensson och marcus Hermansson fick sina definitiva 
genombrott. bland årets debutanter i a-laget hittar vi Pontus andersson. 
Kusinen Jonas andersson är samtidigt målspottare av rang i junior och P16-
lag. andra generationen andersson är på väg. Peter antoine tog över som 
tränare och fick Hans Larsson som spelande biträdande tränare. Lagledare 
var Jerry stjärnqvist. serie: div. 2 södra/div. 1 södra

   1992
En svag vår- följdes upp av en bättre höstsäsong. 
allra mest minns fantasterna skrällsegern mot blivan-
de seriesegrarna Helsingborgs IF på olympia med 4–3 
samt säsongsavslutningen mot markaryd med 11-1!
årets bästa målskyttar var mogens Kjeldsen och mi-
kael Holgersson. u-laget har en duktig målvakt vid 
namn mattias asper.
Peter antoine var tränare. 
serie: div. 1 södra/Höstettan södra

   1993
Hans Larsson och Sven-Olof Bergman bestämmer sig för att 
varva ner. under sommaruppehållet förstärktes laget med tre 
spelare från forna Jugoslavien. en av dessa var en spelare som 
publiken på strandvallen skulle komma att ta till sitt hjärta – 
Zoran manovic (bilden).
säsongen går näppeligen till historien. tränaren Jan ”Lill-dam-
ma” mattsson fick kicken unedr sommaruppehållet. Leif Pers-
son ersatte, men det märktes inte i poängkolumnen. Laget kom 
sist och trillade ur ettan. serie: div 1 södra

…nu hänger de inramade på Fredrik Quistberghs vägg


