
 

 

GAIS  
Alla tiders startelva 
 
1910-19 
Målvakt 
Ivan ”Lukas” Holmdahl 
Lyckades inte hålla nollan i finalen mot Djurgårdens IF när SM-guldet bärgades 1919 men väl när 
IFK slogs ut med klara 3–0 i en tidigare omgång. Han hade glimten i ögat och ville gärna stå i cent-
rum och då inte bara i målet. SM-guld 1919. 
10 matcher mellan 1919-1921. 
 
Backar 
Victor Björkman 
Snabbheten var hans största styrka. Victor behandlade alla angripare hårt och effektivt. SM-guld 
1919. 
10 matcher mellan 1919-1921. 
 
Fritiof Hillén 
En genuin träningsprodukt som var oerhört svår att passera. Fritiof blev 1917 GAIS förste lands-
lagsspelare. Den blågula karriären kröntes med ett OS-brons 1924. Han var en hårsmån från att 
komma med i Världslaget. SM-guld 1919 och 1922, seriemästerskap 1923 och allsvenskt guld 
1925.  
70 matcher och 1 mål mellan 1915-1927. 15 landskamper 
 
Mittfältare 
John ”Snärjarn” Johansson  
En äkta gårdapojk som kom till GAIS som 14-åring. Smeknamnet säger det mesta om hans spel-
stil. SM-guld 1919. 
32 matcher mellan 1915-1924. 1 landskamp 
 
Nils Karlsson 
En av Sveriges bästa defensiva mittfältare på sin tid vars karriär avslutades i förtid på grund av 
upprepade knäskador. SM-guld 1919 och 1922 samt seriemästerskap 1923. 
25 matcher mellan 1915-1924. 8 landskamper 
 
Anfallare 
Joel Björkman 
Lagets strateg som alltid sökte de enkla lösningarna. Dribblade endast när det var nödvändigt för 
att skapa utrymme för ett skott eller en passning. SM-guld 1919 och 1922. 
35 matcher och 12 mål mellan 1915-1923. 2 landskamper 
 
Fridolf Jonsson 
En liten späd tekniker med en fantastisk förmåga att veta var motståndarmålet var beläget. SM-
guld 1919 och 1922 samt seriemästerskap 1923. 
46 matcher och 12 mål mellan 1915-1924. 1 landskamp 
 
1920-29 
Målvakt 
Manfred ”Katten” Johnsson 
Statistiken säger allt. Höll nollan i klart över 40 procent av sina matcher och dessutom i över tio 
timmar på raken vid ett tillfälle. Detta skedde under en tidsperiod när målsnittet var som högst i all-
svenskan. Allsvenskt guld 1927. 
48 matcher mellan 1924-1927. 1 landskamp 
 
Backar 
Gustaf Gustafsson 



 

 

En av tre GAIS spelare som kan ståta med tre allsvenska seriesegrar. Storebror till ”Lille-Ragnar”. 
Allsvenskt guld 1925 samt 1927 samt SM-guld 1931. 
152 matcher och 1 mål mellan 1924-1931 
 
Gunnar Zacharoff 
En mästare på glidtacklingar som var både teknisk och sjyst. En omtyckt spelare som tyvärr fick 
sluta med fotbollen på grund av diabetes. Omnämns i Ernst Rolfs ”Fotbollsvisa” från 1927. All-
svenskt guld 1927 och SM-guld 1931. 
148 matcher mellan 1925-1933. 14 landskamper 
 
Mittfältare 
Albert ”Abben” Olsson 
Hård, resolut (men aldrig rå), teknisk och passningssäker. Med en enastående skottförmåga var 
han GAIS stora offensiva vapen under många år. ”Abbens" insater på planen överträffas endast av 
ledargärningarna han gjorde under 60 år för klubben under och efter karriären som spelare. Hans 
lojalitet märktes också på jobbet: 44 år på Göteborgs Spårvägar. 
Vann allsvenska skytteligan säsongen 1926/27. SM-guld 1919, seriemästerskap 1923 samt all-

svenskt guld 1925 och 1927. 
165 matcher och 133 mål mellan 1915-1931. 10 landskamper 5 mål 

 
Erik ”Snejsarn” Johansson 
Snejsarn spelade 66 raka matcher från den allsvenska starten 1924 och sedan lämnade han klub-
ben. Han gjorde bara ett fåtal matcher efter återkomsten 1930. SM-guld 1922, seriemästerskap 
1923 och allsvenskt guld 1925 och 1927. 
93 matcher och 3 mål mellan 1922-1927 samt 1930-1933. 1 landskamp 
 
Anfallare 
Gunnar Olsson 
En av sällskapets bästa vänsteryttrar genom tiderna. En gudabenådad snabb tekniker som fick ta 
mycket stryk från hårdmarkerande backar. SM-guld 1931. 
122 matcher och 44 mål mellan 1926-1938. 6 landskamper 1 mål 
 
Rune Wenzel 
Prototypen för en ytter. Snabb med en underbar bollkontroll och sensationellt väladresserade in-
lägg. Vann sex mästerskap med GAIS under tolv år. GAIS meste landslagsman tillsammans med 
Kurt Axelsson. SM-guld 1919, 1922 och 1931, seriemästerskap 1923 samt allsvenskt guld 1925 
och 1927. 
197 matcher och 43 mål mellan 1917-1932. 30 landskamper 1 mål 
 
1930-39 
Målvakt 
Olle Bengtsson 
Gjorde landslagsdebut 1930 mot Polen med inte mindre än fyra grönsvarta lagkamrater (Herbert 
Lundgren, Gunnar Zacharoff, Helge Liljebjörn och Rune Wenzel) på planen. Sverige förlorade vis-
serligen med 0–3  men det berodde förmodligen på de övriga sex. SM-guld 1931 och han stod 
samtliga matcher det året. 
122 matcher mellan 1926-1933. 2 landskamper 
 
Backar 
Helge Liljebjörn 
Allround och kunnig spelmotor samt centralfigur som flyttades runt i laget efter behov. Stark, tek-
nisk och bra på huvudet. SM-guld 1931. 
181 matcher och 7 mål mellan 1928-1938. 13 landskamper 
 
Herbert Lundgren 
Kanske den bäste grönsvarte högerbacken genom tiderna. Stenhård evighetsmaskin som definitivt 
är den spelare som har haft mest attityd. Gårdakvarnen delar varje år ut ett pris som en hyllning till 



 

 

honom. Herbert har även flest allsvenska medaljer: hela nio stycken! Allsvenskt guld 1925 och 
1927 samt SM-guld 1931. 
213 matcher mellan 1924-1935. 12 landskamper 
 
Mittfältare 
Carl Johnsson 
En anonym storhet. Var under alla sina år i A-laget en verklig klippa. Missade sällan en match, 
gjorde än mer sällan en dålig. 
163 matcher och 3 mål mellan 1929-1940. 3 landskamper 
 
Holger Jernsten 
En spelare som hade förmågan att göra svåra bollar enkla. Han krånglade aldrig till några situat-
ioner utan dök ofta upp som ”gubben i lådan” med sin diskret röda kalufs. Var en mångårig ledare i 
GAIS plus drivande i GAIS hockeysektion. 
131 matcher och 43 mål mellan 1931 och 1940. 2 landskamper 2 mål 
 
Anfallare 
Ragnar ”Lille-Ragnar” Gustafsson 
En Hisingspojk från Lundby och yngre bror till Gustaf Gustafsson. Rolig, snabb och skicklig inner 
med sinne för målskytte. SM-guld 1931. 
109 matcher och 57 mål mellan 1929-1936. 9 landskamper och 3 mål 
 
John ”Long-John” Nilsson 
En av GAIS största målkungar som till exempel gjorde GAIS samtliga mål i en allsvensk 5–1-seger 
mot Eskilstuna 1933. Vann allsvenska skytteligan 1930/31. SM-guld 1931. 
78 matcher och 68 mål mellan 1929-1937. 2 landskamper 6 mål 
 
1940-49 
Målvakt 
Nils ”Nippe” Johansson 
Fick ofta göra själ för sitt traktamente för GAIS verkar inte ha prioriterat försvarsarbetet under 40-
talet. Lägst snitt på antal hållna nollor för sällskapets 15 mesta målvakter. Cupguld 1942. 

127 matcher mellan 1940-1948. 
 
Backar 
Folke Lind 
Nickade in det avgörande målet i cupfinalen mot Elfsborg 1942 trots han fått en allvarlig hjärnskak-
ning tidigare under matchen. Själv hade han inget minne av hjältedådet. Den händelsen säger en 
hel del om Folkes karaktär. En slitstark högerback som det ofta var mycket tufft att försöka pas-
sera. Cupguld 1942. 

307 matcher och 8 mål mellan 1932-1948. 1 landskamp 
 
Rolf Gustafsson 
Självklar i det grönsvarta försvaret under hela 40-talet. Var med och spelade upp GAIS i allsvens-
kan efter den nedriga degraderingen i slutet av 30-talet. Cupguld 1942. 

218 matcher och 1 mål mellan 1939-1951. 
 
Mittfältare 
Sixten ”Tjärpapp” Rosenqvist 
”Tjärpapp” var en rivig och ganska elak spelare som ofta gjorde skäl för smeknamnet. Han var väl-
digt svårpasserad och det gjorde ont om man hamnade i en duell med ”Tjärpapp”. Cupguld 1942. 

212 matcher och 7 mål mellan 1940-1951 
 
Sven ”Jack” Jacobsson 
Var atleternas viktigaste spelare under större delen av 40-talet. Kunde användas i alla lagdelar 
efter behov. Teknisk, snabb och med en enorm räckvidd. Kort sagt alla tränares drömspelare. 



 

 

Vann allsvenska skytteligan 1941/42. Han var också tränare och ledare i GAIS under flera år. Med 
sina 17 säsonger i GAIS ståtar han med sällskapets längsta spelarkarriär. Cupguld 1942. 

282 matcher och 86 mål mellan 1934-1951. 7 landskamper 1 mål 
 
Anfallare 
Egon ”Atom-Egon” Johansson  
Ingen gaisare har skjutit hårdare än ”Atom-Egon”. Ett fysiskt praktexemplar. Storväxt och kraftig 
men med en sprinters snabbhet. Lämnade GAIS för att bli proffs i Frankrike i Stade Francais. 

42 matcher och 23 mål mellan 1948-1950. 2 landskamper 1 mål 
 
Göte ”Knubben” Sjösten 
Förnämlig passningsspelare med strategisk blick och bra vänsterskott. En av de bästa straffläg-
garna som funnits i GAIS. Cupguld 1942. 

172 matcher och 72 mål mellan 1937-1947. 
 
1950-59 
Målvakt 
Curt ”Töta” Thorstensson 
Landslagsmålvakt i handboll. I fotboll gjorde han 140 seriematcher. När det drog ihop sig i guldstri-
den våren 1954 fick han stiga åt sidan. Leif Andersson ersatte förtjänstfullt. Allsvensk guldmedaljör 
1954. 

140 matcher mellan 1946-1957. 
 
Backar 
Stig Andersson 
En gaisare som gjorde mycket nytta i sin roll som back. Viktig länk i  det offensiva spelet. Gjorde 
21 mål. Blev SM-guldmedaljör 1954 men platsade liksom ”Töta” inte i A-laget när striden om 
förstaplatsen i allsvenskan avgjordes. Fick ta emot Kristallkulan 1953 som den bäste fotbollsspela-
ren i Göteborg det året. 

142 matcher och 21 mål mellan 1947-1954. 
 
Rune Jingård 
"Vår man i Alingsås", det låter som en deckare av Sjöwall/Wahlöö. Men det är den vänsterfotade 
GAIS-backen Rune Jingård som ska lyftas fram. Alla dessa resor mellan Alingsås och Göteborg. 
Tolv säsonger som spelare och sedan insatser som tränare och ledare. SM-guld 1954. 

237 matcher och 8 mål mellan 1948-1959. 2 landskamper 
 
Mittfältare 
Bertil Sernros 
Trotjänaren som fick vara med om att vinna både svenska cupen 1942 och allsvenskan 1954 – det 
är han ensam om i GAIS. Debuterade som 16-åring. 15 år i A-laget. Inte att undra på att han var 
en mycket populär gaisare i alla kretsar. En helyllekille som trivdes bra som halvback under krigså-
ren och ända fram till 1956. SM-guld 1954. 

281 matcher och 16 mål mellan 1939-1956 
 
Bertil ”Jompa” Andersson 
En Bertil som aldrig kallades för något annat än ”Jompa”. Spelade ishockey på vintern i GAIS. 
Snabb och rivig både på gräs och på is. ”Jompa satte sig på rompa” skrek publiken när han mis-
sade målet. SM-guld 1954. 

135 matcher och 43 mål mellan 1950-1959. 
 
Anfallare 
Karl-Alfred Jacobsson 
1900-talet i GAIS tillhör Karl-Alfred Jacobsson, född 1926.  Man kan fundera över hur det hade bli-
vit om föräldrarna George och Olympia hade stannat kvar i Boston, Massachusetts, USA. Hade 
lille Kalle spelat baseboll istället för fotboll? Nej, så blev det Gud ske lov inte. Det blev istället en 



 

 

fotbollsspelare som nickade sig fram i livet – och inte bara det. Matcher kunde också avgöras 
med  fötter. Tre år i följd på 1950-talet vann Karl-Alfred den allsvenska skytteligan. Alla dessa mat-
cher och alla år är en viktig del i GAIS historia. Den lever i evighet. Fick Kristallkulan 1952. SM-
guld 1954. 

199 matcher och 147 mål mellan 1944-1946 och 1949-1959. 6 landskamper 3 mål 
 
Frank ”Sanny” Jacobsson 
Att leva upp till sin storebrors kapacitet är inte alltid så lätt. Karl-Alfreds lillebror Frank ”Sanny" 
Jacobsson gjorde vad han kunde med sina hörnor och frisparkar. Och inte sällan dök storebrorsan 
Karl-Alfred upp i luften och knoppade in bollen. SM-guld 1954. 

130 matcher och 25 mål mellan 1949-1955 och 1957-1960. 6 landskamper 1 mål 
 
1960-69 
Målvakt 
Leif Andersson 
En stor stark i målet. Lång räckvidd med sina gigantiska nävar. 
Ett handslag var allt Leif behövde, han skrev aldrig något kontrakt trots 16 år i GAIS. 
Rekord i antal A-lagsmatcher alla kategorier, 536! 
Höll nollan i avgörande guldmatchen i Jönköping 1954. 
Viktig i de lyckade kvalen 1956, 1963 och 1965. Kristallkulan 1967. 
Första ta emot den allra första Hedersmakrillen 1961. 
322 matcher mellan 1953-1969. 

 
Backar 
Kurt Axelsson 
Egensinnig elegant. Spektakulär och spänstig mittback med fint spelsinne. Glidtacklingar, bicycle-
tas och djärva dribblingar i eget straffområde. Lagkapten och publikfavorit. Bofast i landslaget, 30 
matcher. Spelade alla matcher i Mexiko VM 1970. Meste landslagsmannen i GAIS  ihop med Wen-
zel. Blev proffs i Cercle Brügge. Kristallkulan 1966. Hedersmakrillen 1966. 
73 matcher mellan 1964-1967. 30 landskamper. 

 
Yngve Samuelsson 
Stabil och löpstark ytterback. Bofast i laget under en period då GAIS hade flera goda säsonger i 
allsvenskan, samt 1971, då GAIS var ”Sveriges bästa lag” enligt GT trots spel i andradivisionen. 
Ännu en bohuslänning, kom från Grundsund. 
147 matcher år 1964 och mellan 1966-72. 
 
Mittfältare 
Leif Forsberg 
Värvades från Häcken. Kunde spela på alla platser i laget. Var med och spelade upp GAIS i all-
svenskan 1956, 1963 och 1965. Guldmedaljör 1954. Hedersmakrillen 1964. 

243 matcher och 29 mål mellan 1953-1966. 1 landskamp 
 
Janne Olsson 
Allroundspelare med aktionsradie över hela planen och ett fantastiskt spelsinne. Viktig i kvalet 
1965. Janne, ursprungligen från Kungshamn, fick Guldbollen 1970 och det mycket för sina insatser 
i Mexiko-VM 1970. Proffs i tyska Vfb Stuttgart. Supportrarna köpte hem Olsson från Stuttgart för på 
den tiden svindlande 50 000 kronor. Det var första gången som GAIS supportrar gick samman för 
att samla in pengar för ett spelarköp. Hedersmakrillen 1968. 
147 matcher och 26 mål mellan 1965-1969 och 1971-1974. 22 landskamper 1 mål 

 
Anfallare 
Hasse ”Guldfot” Samuelsson 
Kom från Kungshamn, pappa var gaisare. Långe Hasse blev 60-talets store idol och skyttekung. 
Kvalhjälte 1963 och 1965 med fem mål. Var även målvakt i 3,5 allsvenska matcher 1969! Heders-
makrillen 1969. 



 

 

159 matcher och 79 mål mellan 1963-1970. 
 
Leif Wendt 
Vindsnabb äktskånsk högerytter. Fostrad i Trelleborgs FF men värvades från IFK Malmö.  
Hans bästa säsong i GAIS var 1965 då han var en framstående spelare i laget och kvalmålade. 
Hedersmakrillen 1965. 

124 matcher och 23 mål mellan 1964-1969. 1 landskamp 
 
1970-79 
Målvakt 
Kjell Uppling 
En panter i målet, enorm räckvidd i luften. En krånglande rygg stoppade Kjell från en landslags-
plats. Aktiv i GAIS efter spelarkarriären som ledare och styrelseledamot. Var drivande i GAIS när 
Gothia Cup startades tillsammans med Häcken. Hedersmakrillen 1972. 
197 matcher mellan 1972-1982. 
 
Backar 
Nils Norlander 
Egen produkt. Framfusig, brytsäker försvarare. En kämpe av renaste vatten. Hedersmakrillen 
1976. 
229 matcher och 4 mål mellan 1967-1978. 
 
Sune Persson 
Egen produkt. Kämpe med stort GAIS-hjärta och speciell löpstil 
med hög armföring. Debut i seriespel som 17-åring. Kämpade sig in i startelvan. 
Spelade fler och fler matcher för att till slut etablera sig som startspelare lagom till kanonåret 1971. 
Viktig bronsåret 1974. Spelade även ishockey i GAIS. Styrelseuppdrag efter spelarkarriären. 
Hedersmakrillen 1974. 
180 matcher och 3 mål mellan 1963-1976. 
 
Mittfältare 
Eine Fredriksson 
Kom från Tibro. Intelligent spelmotor, framspelare och grovjobbare i ett. Även duktig målskytt, vik-
tig under bronsåret 1974. En av GAIS fem landslagsspelare under 70-talet. Följde med GAIS till 
division 2 men behöll sin plats i landslaget. Kristallkulan 1974 och 1975. Hedersmakrillen 1973. All-
svenskt brons 1974. 
151 matcher och 36 mål mellan 1970-1976. 20 landskamper 2 mål. 
 
Sten Pålsson 
Kom från Kungshamn. Outslitlig lagspelare med teknik och spelsinne. Den kombinationen gjorde 
honom till en av GAIS mest älskade spelare genom tiderna. Liten snabb ytter som senare i karriä-
ren flyttades ner till mittfältet. Hasse och Pålle var ett begrepp i allsvenskan, seriens bästa radar-
par under en lång period med en telepatisk förmåga att hitta varandra på plan. Deltog i VM i Mex-
iko 1970. Kristallkulan 1971, 1972 och 1980. Aktiv efter spelarkarriären som ledare i GAIS. 
Hedersmakrillen 1970, 1971 (med hela laget) och 1978. 
296 matcher och 79 mål mellan 1968-1981. 19 landskamper 5 mål 
 
Anfallare 
Hasse Johansson 
Liten snabb målfarlig lintott med bollsinne. Ytter som gjorde mål i sin första match både i 
allsvenskan och landslaget. Utan Hasses insats i kvalet 1971 hade GAIS inte nått högsta serien. 
Hasse och Pålle var ett begrepp i allsvenskan. Seriens bästa radarpar under en lång period. Aktiv i 
GAIS efter spelarkarriären. Hedersmakrillen 1969, 1971 (med hela laget) och 1975. Allsvenskt 
brons 1974. 
210 matcher och 77 mål mellan 1969-1979. 
 
Kenneth Wessberg 



 

 

Egen produkt. Framfusig center med spelsinne och målaptit utöver det vanliga. 
Hänsynslös framför mål, bra huvudspelare. Viktig i kvalet 1971.  
Ärvde målsinnet efter pappa Henning som spelade med GAIS 1943-1948. 
Henning gjorde 24 mål på 50 allsvenska matcher! Allsvenskt brons 1974. 
186 matcher och 61 mål mellan 1969-1979. 

 
1980-89 
Målvakt 
Sören ”Zamora” Järelöv 
Maratonman med flest seriematcher i GAIS 126-åriga historia. 
Spänst, bollkänsla och snabba reflexer.   
Trots att han var 180 centimeter kort plockade han ner varenda hörna.  
Höll nollan i 122 matcher vilket motsvarande 38 procent av alla hans matcher!  
Kom som ettårsfall från Frölunda som 15-åring. 
Debuterade i seriespel 17 år ung.  
Gjorde sina bästa säsonger uppflyttningsåret 1987 och när GAIS tog lilla silvret 1989. 
Hedersmakrillen 1986. 
333 matcher och 1 mål mellan 1982-1995. 

 
Backar 
Mikael ”Daddy Cool” Johansson 
Anlände till GAIS från Skogen som 12-åring. Utvecklades snabbt och blev tidigt ungdomslands-
lagsspelare. Lugn libero som växte ut till en stabil lagkapten i GAIS. Alltid på rätt plats i rätt tid. Bra 
huvudspelare med blick för spelet. Enda länken mellan det allsvenska laget som åkte ur 1975 och 

kom tillbaka 13 år senare. Hedersmakrillen 1977. 
286 matcher och 30 mål mellan 1975-1988. 

 
Lallo Fernandez 
En liten men tuff back som var en lojal lagspelare och en sammanhållande kraft. Vandrade hela 
vägen från GAIS puttelag till lilla silvret 1989 vilket var samma år som han slutade i GAIS. 
Har varit engagerad sedan dess i Grönsvart såväl som tränare som kassör i klubben. 
Hedersmakrillen 1982. 
205 matcher och 3 mål mellan 1979-89. 
 
Mittfältare 
Samir Bakaou 
Den svarta pärlan, briljant spelfördelare med en bländande teknik. 
Målfarlig när han gick fram i banan. Legendarisk publikfavorit och fruktad av motståndarna.  
Låg bakom GAIS lilla silver 1989.  
Tunisisk landslagsman med 45 matcher på kontot plus att han var lagkapten.  
Banden mellan klubben och Samir har genom åren varit mycket starka. 
Hedersmakrillen 1985. 
111 matcher och 37 mål mellan 1984-86 och 1988-1990. 

 
Lenna Kreivi 
Arbetsmyra, spelade samtliga 146 tävlingsmatcher i rad för att sedan tvärt sluta med elitfotboll. 
Skapade ytor för Samir Bakaou så att denne kunde briljera och raderade ofta ut motståndarnas 
speluppläggare. Lilla silver 1989. Hedersmakrillen 1990 var rätt given. 
146 matcher och 6 mål mellan 1985-1990. 

 
Anfallare 
Ulf Köhl 
Kvick anfallare och publikfavorit med en avig fint som försvararna gick på. Varje gång. Spelade 
mycket på chans. Humörspelare, målen kom i stim, eller inte alls. Naturligtvis målare i det civila. 
Följer än idag sitt GAIS på plats på Gamla Ullevi 30 år efter att karriären tog slut. Lilla silver 1989. 

168 matcher och 42 mål mellan 1982-86 och 1988-1990. 



 

 

 
Håkan Lindman 
Egen produkt. ”Sveriges bästa center” enligt tränaren Bo Falk. En stor, stark bollmottagare längst 
fram. Målfarlig och duktig huvudspelare. 19 seriemål och kvalhjälte mot Mönsterås 1983. Lämnade 
GAIS redan som 23-åring och blev svensk mästare i MFF under Roy Hodgson. Blev senare proffs i 
Anderlecht. Hedersmakrillen 1983. 
108 matcher och 35 mål mellan 1979-81 och 1983-1984. 
 
1990-99 
Målvakt 
Anders ”Puma” Holmberg 
Många matcher för det GAIS som han hjälpte till allsvenskan säsongen 2000. Var med ner i tvåan 
och upp igen. Hedersmakrillen 2000. 
154 matcher mellan 1999-2004. 
 
Backar 
Erik Holmgren 
Kom från finska HJK i Helsingfors och missade knappt en match under sina år i Grönsvart. Gjorde 
60 landskamper för Finland. Hedersmakrillen 1991. 
117 matcher och 4 mål mellan 1989-1993. 
 
Thomas Hvenfelt 
Back från  IFK Göteborg med flera SM-guld och spel i Champions League bakom sig, men det var 
ju inget jämfört med att ta upp GAIS till allsvenskan efter kvalsegern mot Kalmar 1999. Heders-
makrillen 1999 var också rätt given. 
97 matcher och 10 mål mellan 1996-2000.  
 
Mittfältare 
Mårten Jonsson 
Hämtades från Ulvåker – samma klubb som Johan Mårtensson några år senare. 
Av tränare BA Strömberg beskrevs han som ”klok så in i helvete, läste spelet, stod alltid rätt”. 
Hedersmakrillen 1996. 
114 matcher och 7 mål mellan 1994-1998. 
 
Morgan Nilsson 
Hämtades från Gnosjö och spel i de lägre divisionerna till GAIS och sedermera spel i allsvenskan. 
Behärskade många positioner men var bäst på mittfältet. Efter utflykt till annat sällskap kom han 
tillbaka till Grönsvart för att ta upp laget till superettan 
96 matcher och 8 mål mellan 1990-1992 samt 2003. 
 
Anfallare 
Magnus ”Schwarzenegger” Gustafsson 
En måltjuv av rang, snabb för att vara så lång. Kom från KBI i Kungsbacka och var med om upp-
flyttningen till allsvenskan 1987 och säsongerna som följde. Efter utflykter till IFK Göteborg och IFK 
Norrköping återkom han till GAS 1998. Fick vara med om ytterligare en uppflyttning till allsvenskan 
1999. Hedersmakrillen 1998. Lilla silvret i allsvenskan 1989. 
218 matcher och 68 mål mellan 1987-1992 och 1998-2001. 
 
Anders Kiel 
Anlände från Häcken och hade i GAIS ett fantastiskt målsnitt. Hade musik som arbete och var med 
i det band tillsammans med Anders Björk och Anders Rödin förgyllde GAIS 100-årsfest. Var med i 
laget som kvalade till allsvenskan 1995. 
78 matcher och 39 mål mellan 1993-1996. 
 
2000-09 
Målvakt 
Dime Jankulovski 



 

 

En gång i tiden ungdomsspelare i GAIS. 
Efter spel i andra klubbar kom han tillbaka till Grönsvart från norska Raufoss inför säsongen 2005. 
I praktiken förstemålvakt under hela den senaste allsvenska sejouren.  
Var en auktoritet både på och utanför plan med en stark vinnarmentalitet, vilket avspeglade sig i 

laget. Hedersmakrillen 2006. 
202 matcher mellan 2005-2012. 
 
Backar 
Richard Ntomba Ekunde 
Född i Demokratiska Republiken Kongo, värvades till Djurgården men kom till Åtvidaberg där GAIS 
hämtade honom. Raderade ut IFK:s anfallsspel i derbysegern hösten 2008. En snabb mittback/yt-
terback som var en av de bästa backarna i GAIS i modern tid. Nära att bli proffs i FC Köpenhamn. 
Landskamper för Kongo. Har spelat i GAIS futsal. Hedersmakrillen 2007. 
185 matcher och 1 mål mellan 2006-2015. 
 
Fredrik Lundgren 
”Il capitano” och GAIS mest moderne maratonman. 
En lagkapten som alltid visste vad han skulle säga men också göra. 
Visade vägen till allsvenskan med ett mål i kvalet mot Landskrona Bois hösten 2005. 
Var innermittfältaren som gjordes om till stabil mittback och det är i den senare positionen som de 

flesta minns honom. 
Hedersmakrillen 2005. 
293 matcher och 30 mål mellan 1999-2012.  
 
Mittfältare 
Bobbie Friberg da Cruz 
Ung och oförskräckt tog han plats på GAIS mittfält men hittade mer rätt som back. Skapade en 
ikonisk t-shirt med orden ”GAIS until I die”. Blev finsk mästare med IFK Mariehamn. 
Hedersmakrillen 2008. 
177 matcher och 10 mål mellan 2001-2008. 
 
Eyjolfur Hedinsson 
En av flera islänningar som burit den grönsvarta tröjan. Avgjorde derbyt mot IFK hösten 2008 med 
matchens enda mål. Underskattad lagspelare och slitvarg på mittfältet. Gick vidare till danska 
Midtjylland (dansk mästare 2014/15) och senare SönderjyskE. 
100 matcher och 12 mål mellan 2007-2010. 
 
Anfallare 
Mathias ”Messias” Gravem 
Kom på lån från IFK Norrköping. Klassiskt debut borta mot IFK Malmö: fyra av GAIS fem mål! Mer 
än 700 namnunderskrifter gjorde att ”Messias” följde med Grönsvart ner i tvåan och upp till all-
svenskan. En oerhört snabb djupledsspelare. Detta årtusendes första grönsvarta kultspelare. He-
dersmakrillen 2002. 
106 matcher och 54 mål mellan åren 2001-2006. 
 
Wanderson do Carmo 
Kom från norra Brasilien. En målskytt av rang men också en framspelare av Guds nåde. 
Han var en tekniker som på egen hand kunde öppna upp försvar eller avgöra matcher. 
En spelare som på egen hand drog extra publik till matcherna. 
Vann allsvenska skytteligan 2009. Blev proffs i Al Ahli men gjorde bejublad comeback 2011. 
Gick 2012 vidare till ryska FK Krasnodar. 
Hedersmakrillen 2009. 
128 matcher och 44 mål mellan 2007-2012.  
 
2010-19 
Målvakt 
Tommi Vaiho 



 

 

Stod alla matcher utom två under fyra säsonger i GAIS. Gjort några av de kanske mest spektaku-
lära räddningarna på denna sidan millennieskiftet. Stans bästa målvakt under den perioden. Blev 
senare svensk mästare med Djurgårdens IF. Hedersmakrillen 2014. 
118 matcher mellan 2013-2016. 

 
Backar 
Björn Andersson  
En spelare som kunde agera mittback lika resolut som han var anfallare. Stenhård i närkampsspe-
let. Efter några säsonger i norska Viking kom han tillbaka till GAIS. Fick smeknamnet ”SBoV – 
Störst, Bäst och Vackrast”. 
150 matcher och 14 mål mellan 2008-2010 och 2013-2016.  

 
Kenneth Gustafsson 
Kom från lägre spel i IFK Hindås till GAIS i division 2 och följde sedan med laget hela vägen upp i 
allsvenskan. Alltid som vänsterback. Hela 13 säsonger i GAIS och arbetar idag med klubbens aka-
demi. Hedersmakrillen 2010. 
262 matcher och 4 mål mellan 2002-2014. 

 
Mittfältare 
Reuben Ayarna  
Född i Ghana men kom till Sverige från college i USA. När han gjorde sitt första mål för GAIS fick 
han en egen dag: St Reubens Day (22 april). Bra innermitt tillsammans med Johan Mårtensson. 
132 matcher och 3 mål mellan 2008-2012 samt 2014-2015. 
 
Johan Mårtensson 
Kom från Skövde AIK som 17-åring sommaren 2008 och gjorde mål i den klassiska bortamatchen 
mot Hammarby då GAIS vände 0–2 till seger 4–2. Etablerade sig snabbt på det inre mittfältet ge-
nom hårt jobb och gott spelsinne. Fungerade bra på det inre mittfältet ihop med Ayarna. Gick till 
proffslivet i nederländska FC Utrecht sommaren 2011. Saknades otroligt mycket under katastrofsä-
songen 2012. 
77 matcher och 1 mål mellan 2008-2011. 

 
Anfallare 
Joel Anell (Johansson)  
En pilsnabb orädd anfallare med förmåga att gå på djupet. Förflutet i såväl HBK som Elfsborg. 
Hedersmakrillen 2013. 
72 matcher och 16 mål år 2010 samt mellan 2013-2015. 
 
Mervan Celik 
Kom från Häcken som 17-åring och tog snabbt plats i A-laget. Slog igenom säsongen 2011. Blev 
snabbt en profilspelare med sina överstegsfinter på vänsterkanten. Blev proffs i flera klubbar med 
start i Glasgow Rangers. Tillbaka i Grönsvart säsongen 2020. 
82 matcher och 20 mål mellan 2008-2012. 
 

Alla tiders tränare 
1920-talet: Joel Björkman – såg till att GAIS kunde etablera sig som en storklubb. 
1930-talet: Albert ”Abben” Olsson – lång ledargärning i GAIS och SM-guld. 
1940-talet: Holger Jernsten – visionären med ett stort klubbhjärta. 
1950-talet: Sven Jacobsson – ledde GAIS till föreningens senaste SM-guld. 
1960-talet: Holger Hansson – ersatte Gunnar Gren och införde en mer engagerad ledarstil 

inriktad på dialog och att få spelarna att må bra. Tog GAIS upp till allsvenskan två 
gånger, 1965 och 1971. Pappa ”Skepparn” var legendarisk ledare i GAIS i början 
på seklet. 



 

 

1970-talet: Vilmos Varszegi – allsvenska guld i IFK Norrköping och Öster ledde till brons 
med GAIS 1974. Ungraren skapade ett allsvenskt topplag av ett lovande lag. In-
förde en professionell inställning med hårt arbete på plan och ordning och redan ut-
anför planen. 

1980-talet: Bo Falk – en tränare som mer än någon annan symboliserat GAIS. Stark vilja, 
hetsigt temperament och extremt partisk till GAIS fördel. Elva säsonger i GAIS gav 
lilla silver 1989. Sedermera klubbdirektör i Grönsvart 

1900-talet: BA Strömberg – ledde laget till allsvenskt kval 1995. 
2000-talet: Roland Nilsson – tog laget till allsvenskan 2005. Gjorde en handfull matcher 42 

år ung. 
2010-talet: Alexander Axén – tog GAIS till en femteplats i allsvenskan 2011. 


