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Nedslagna, men inte uträknade. Sagan gick gick vidare, trots en darrig inledning. Noll poäng efter tre matcher och
målskillnaden 0–5.
Då kom Flemming Pehrsson tillbaka efter utflykt i GAIS och proffslir i USA. Med Flemming i laget blev det helt annan
sprutt på spelet och målskyttet. Därför också kval uppåt mot Örebro SK med Roy Hudgson som coach. Hasse Larsson
fick sitt stora genombrott detta året och nickade in 1-0 till Mjällby hemma på Strandvallen och gav laget råg i ryggen.
Returen inför hela 12.021 personer på Eyravallen blev en enda lång segerfest. 3-0 till Mjällby och saken var klar! Lennart Johansson vann skytteligan och blev också utsedd till Blekinges främste idrottsman. Bengt Svensson axlade Leifs
mantel i mål med ackuratess. Bengt, som kom från Hanö i div. 5, hade direkt hamnat i allsvenska hetluften. Tränare var
Göran Bogren och Göran Edvinsson. Lagledare – givetvis Göran Brorsson. Serie: Div. 2 Södra

Skulle det bli tredje gången gillt i den högsta serien? Anders Linderoth (bilden) tog över tränarposten med Göran Brorsson vid sin sida. Men efter en skral
vår började oron smyga sig in. Mjällby var fast under strecket men hoppade på
höstupptakten. Vinst med 2-0 hemma mot IFK Göteborg blev signalen till en serie
av toppmatcher. Poäng mot Malmö FF, seger på Råsunda mot AIK och 1-0-vinst
borta mot Öster gjorde Mjällby till något av höstens lag. Men en 3–1-ledning
hemma mot IFK Norrköping tappades till 3–5 och nerverna gjorde sig återigen
påminda. Historien upprepade sig och degraderingen var ett faktum. Det skulle
dröja många år innan det blev allsvenskan igen... Serie: Allsvenskan

LENNART = SKYTTEKUNG
BORÅS

Det är några få förunnat
som spelat allsvensk fotboll med Mjällby AIF under
de tre första allsvenska
sejourerna.
En av dem är Lennart
Johansson, notorisk målgörare och skyttekung.
Hans första kontakt
med Mjällby -1979 - var
dock inte så angenäm.
Lennart spelade nämligen i Grimsås, division
2, när Mjällby tog steget
upp i allsvenskan första
gången.
– Den matchen glömmer jag aldrig. För det
första var det så dimmigt
i sista seriematchen att
vi inte såg bägge målen.
Idag tror jag matchen hade blivit uppskjuten, på
grund av dimman.
– Vi såg inte heller hur
vackert det var på och

kring Strandvallen. Men
vi spelade och förlorade,
efter matchen var det fest
och vilken fest, säger Lennart Johansson, numera
boende i Borås.

Jobbar med ”Svea”

Där han jobbar på ett
klädföretag, efter 30 år i
Försäkringskassans tjänst.
Ett djärvt jobb-byte, som
han inte ångrar idag. Med
hustrun i samma företag
går det riktigt bra ut.
– Du har väl sett ungdomarna gå omkring i ”Sveamärkta” kläder. Där jobbar jag idag.
Det blev en rejäl omställning för mig, men jag
trivs otroligt bra.
Men långt innan dess
tog Maif-ledningen kontakt med Johansson och
undrade om han kunde
tänka sig att spela allsvensk fotboll med Listerlandets stolthet. Och visst

kunde han det.
Det blev sex säsonger
med Mjällby AIF. Sex säsonger som idag ger massor av minnen. Lennart
Johansson riktigt bubblar av lycka när vi pratar
Mjällby. Och det var några
fina år han fick med jubileumsklubben.
– Idag dominerar de roliga episoderna i minnesbanken. Men tänker jag
efter så finns det väl ett
och annat som inte är så
roligt att minnas. Men vi
gav svar på tal, säger Lennart och drar några historier från tiden i Mjällby
AIF.

Maif gav svar på tal

Ett av de minnena är
när ”etablissemanget”
gnällde över hur dåligt
det skulle bli med ett ”ängagäng” som Mjällby AIF i
Allsvenskan. Likadant var
det när Åtvidaberg tog steget upp.
Det skulle bli ett publikt avbräck och det var
så mycket om och men
innan serien satte igång.
Men det påståendet kom
på skam. Första Mjällbymatchen kom det 8.438
åskådare och ville se ”ängagänget” mot Kalmar
FF. En publiksiffra som är
högst gångbar i allsvenskan även 2009.
Nu blev det allsvenskan
för Mjällby, vad än etablissemanget sade, men
bara tre säsonger under
tre år. Lennart tycker att
de spelade för ärligt, som
Mjällby alltid gjort. Det
höll inte i högsta serien.
Han fick i vilket fall som
helst göra Mjällbys första
allsvenska mål.

Rönnberg hade tur

Samma sak var det
1983, Mjällby åkte ur. Men
då var det ytterst nära att
de klarat nytt kontrakt.
Det hela avgjordes i sista
matchen, på hemmaplan
mot Malmö FF. Med 46
sekunder kvar kvitterade
MFF och degraderingen
var ett faktum.
– I den matchen var det
tur att inte Hasse Larsson
fick tag på Micke Rönnberg, som då spelade i
Malmö.
– Micke gjorde ett dumt
uttalande när matchen
var slut - ”nu är ni där ni
hör hemma bonnjä-ar” sade stockholmaren, Rönnberg och fick Hasse efter

”Utan laget hade
jag aldrig vunnit
skytteligan”
sig. Det var då det, säger
Lennart och minns.
Året innan allsvenskan
1985 minns Lennart med
ett visst välbehag. Han
blev skyttekung i Mjällby
och fick Sydöstrans guldmedalj för ”bästa idrottsprestation i länet”.
– Det var stort, ”bästa
idrottsprestation i länet”
men jag vill också ge laget
en medalj. För utan dem
hade jag inte varit i skytteligatopp. Men de är klart,
någon skall göra målen.
Så jag är kluven i frågan,
men stolt över guldet, säger Lennart och skattar åt
sin laglojalitet.
När Maif åkte ur allsvenskan för tredje gången
var det dags för Lennart
Johansson att lämna Listerlandet. Elfsborg ville ha
skyttekungen i sitt allsvenska lag. Och så blev det.

Grönvitt på nytt

Det blev några säsonger
i allsvenskan. Sedan slöt
Lennart Johansson fotbollscirkeln med att avsluta son aktiva karriär i
moderklubben Byttorp.
– Det blev grönvitt igen.
Jag började ju i Byttorp,
men sedan var det gulsvart för hela slanten.

Grimsås, Mjällby. Och jag
följer fortfarande Mjällby
genom medier. Sedan har
vi familjevis kontakt på
Listerlandet, säger Lennart som hunnit bli 52 år
ung.
Lennart och hans familj,
hustrun Ann-Christine
och barnen, Mikael och
Maria, som båda är födda
blekingar, fick mycket bra
kontakt med övriga spelarfamiljer.
Allra bäst med familjen
Sven-Bertil Andersson
som de firar midsommar
med i stort sett varje år.
Och det är en tradition
som håller i sig.

Mycket fotbollsnack

Då är det mycket ”gammalt” fotbollsfolk på Gullvivevägen. Andersson,
Johansson och Linderoth
med barn. Och då snackas
det naturligtvis fotboll.
Om hur Mjällby skall göra
för att klara mer än en säsong 2010.
– Som nykomling är det
alltid svårt, men vi, förlåt,
Mjällby har ju en viss erfarenhet av att vara nykomlingar i en serie. Så får de
ha stommen i laget kvar
och komplettera med
några bra nyförvärv.
Plus att de får harmoni
i laget, då tror jag mycket
väl det kan gå vägen, hoppas Lennart Johansson
och avslutar samtalet
med ett stort och hjärtligt,
Grattis Mjällby AIF.
CONNY PETTERSSON
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Det var nära en ny uppflyttning. Laget
tangerade målrekordet i södertvåan och öste
in 72 strutar på 26 matcher. 39 poäng borde
möjligtvis ha räckt till seriesegern, men Västra Frölunda var mer stabila och knep platsen.
Mjällby avslutade med 19 raka matcher utan
förlust. Anders Linderoth var kvar som tränare
liksom Göran Brorsson som lagledare.
Serie: Div. 2 Södra

Det går inte alltid att vara på topp. Det här
året blev det en åttondeplats och laget levde
farligt hela säsongen. Sven-Bertil Andersson
meddelade att han tänkte lägga av efter säsongen. Rolf-Inge Andersson följde brorsans
exempel och mellanbroder Bosse var i valet
och kvalet. Anders Linderoth fortsatte tränarjobbet och ny lagledare var Jörgen Harrysson.
Serie: Söderettan

Generationsväxlingen satte in och fotbollssektionen satsade på unga
talanger. Det såg länge ut att bli succé. Snabbt ledde man tabellen med
fem poäng och det luktade allsvenskan. Men laget kom in i en vågdal och
det säkra försprånget försvann. Inför sista omgången var Mjällby tvingat
att vinna över Markaryd hemma, samtidigt som Halmstad måste tappa
poäng mot Myresjö borta. MAIF slog Markaryd men fick ändå vandra av
planen som förlorare då Halmstad vann klart i Myresjö. Tränare var Anders Linderoth med Sven-Bertil Andersson som hjälptränare. Lagledare
– Jörgen Harrysson. Serie: Söderettan

Bröderna Anderssons la av…

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.

Foto Gunnel Persson

Leif la handskarna på hyllan…
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.
Den gamle målvaktsfantomen minns mycket
väl hur en liten kille från
Norrköping hade honom
som sin allra störste idol.
– Heter han inte Fredrik?
Jodå, helt rätt.
– Det här är otroligt. För
1,5 vecka sedan var jag
uppe och plockade ned
en låda från vinden. Då
tittade jag på teckningen
från Fredrik och så ringer
du idag.
Leif Persson, idag bygglärare på Furulundskolan,
stannar upp i vardagen

och minns med glädje tillbaka på kvalmatchen på
Kopparvallen.

Pappan grät

– Jag var uppe och studsade på ribban och precis
därefter var matchen slut.
Jag kommer ihåg att den
lille grabben och hans
pappa kom in. Han fick
mina handskar och mungiporna var uppe i öro-

nen. Hans pappa grät.
Även Leif Persson är nära att fälla en tår när han
letar i minnesbanken.
– Det var festyra, men
jag kommer ihåg det så
väl. Fy f-n vad jag blir nostalgisk. Det går kalla kårar
längs ryggen.
Fredrik Quistberghs
teckningar lever kvar
bland mjällbyspelarna.
– Jag minns att Bosse

(Andersson, reds anm)
också fick fina brev, säger
Persson.
– Föresten, har du numret till Fredrik?
Burväktare Persson kan
knappt vänta att slå en
signal till sin gamle fotbollskompis.
– Det här var djävulskt
härligt!
Vi håller med.
JERRY NILSSON

