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Efter allsvenskans vårsä-
song 2010 ligger Brom-
mapojkarna bäst till av 

Stockholmslagen. Det är nå-
got närmast unikt att inte 
AIK, Djurgården eller Ham-
marby är bäst i staden. De tre 
klubbarna har dominerat 
Stockholmsfotbollen såväl 
sportsligt som publikt under 
lång tid, även om det funnits 
utmanare under fotbol-
lens mer än 100-åriga 
historia i Stockholm.

En julidag 1899 möt-
tes AIK och Djurgårdens 
IF, båda grundade åtta år 
tidigare, i fotboll för första 
gången. Matchen spelades på 
Svea Lifgardes IP på Gärdet, 
där den tidiga idrotten i Stock-
holm oftast utövades. Fotboll 
var en ny sport som kommit 
från England och i Sverige först 
etablerat sig i Göteborg. Presti-
gen mellan AIK och Djurgår-
den var redan stark, efter ett 
laddat möte i dragkamp några 
år tidigare. AIK vann med 2–1 
men Djurgården skulle få 
många tillfällen till revansch 
under de följande åren. 

Fotbollspionjärerna AIK 
och Djurgården följdes i bör-
jan av 1900-talet av fler klub-
bar, exempelvis IFK Stockholm 
som bland annat gick till SM-

final mot dåtidens giganter 
Örgryte år 1905. Men det var 
Djurgården och AIK som of-
tast höll sig framme i toppen, 
med sammanlagt nio SM-guld 
innan allsvenskan fick sin nu-
varande form 1924. I seriespe-
let var dock Göteborgslagen 
länge för starka. Hammarby IF 
startade fotbollsverksamheten 
först 1915 men etablerade sig 

snabbt som Södermalms 
främsta hopp i Stock-
holmsfotbollen. 

Under de följande decen-
nierna växte fotbollen till 

en massrörelse som engage-
rade tiotusentals stockhol-
mare. Damfotbollen, som 
gjort trevande försök under 
1910-talet, skulle dock inte 
etableras förrän kring 1970. 
AIK var tveklöst ledande 
klubb i Stockholm fram till 
1950-talet då Djurgårdens 
”järnkaminer” gav guldglans 
åt sitt lag. 

AIK och Djurgården kom 
med tiden att tillsammans 
med Hammarby ta ett fast 
grepp om Stockholmsfotbol-
len, både på planen och på 
läktarna. Starka utmanare 
har emellertid funnits längs 
vägen, främst Westermalms 
IF på 1920-talet och Rey-

mersholms IK tio år senare. 
Båda nådde allsvenskan och 
överträffade till och med sina 
mer meriterade konkurrenter 
när det gäller publiksnitt, men 
kunde inte hålla ställningarna 
i det långa loppet. 

IFK Stockholm var nära 
att snuva Djurgården på en 

allsvensk kvalplats 1961 och 
Vasalunds IF var sekunder från 
allsvenskan 1989, då Ham-
marby passerade på mållinjen. 
2007 blev Brommapojkarna 
det första nya allsvenskarna i 
Stockholm sedan 1940-talet. 

Från slutet av 1990-talet 
hade Stockholmsfotbollen en 

lång sportslig och publik boom, 
med sammanlagt sex SM-guld 
för Djurgården, AIK och Ham-
marby. Derbymatcherna var 
ofta utsålda och på läktarna 
frodades den supporterkultur 
som sedan 1970-talet blivit allt 
mer uttrycksfull och färgstark. 
Huliganismen har tyvärr ut-

gjort dess mörka sida. Nu har 
storklubbarna drabbats av 
sportsliga, ekonomiska och 
publika problem, samtidigt som 
Brommapojkarna smugit förbi 
i tabellen. Stockholms fotbolls-
historia väntar nu på nya intres-
santa kapitel i utvecklingen.
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När fotbollen kom till Stockholm

dErByfEst. AIk möter Djurgården i den fjärde omgången av allsvenskan säsongen 1950/1951.  
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