
Intresset för internationell fotboll är stort och växer lavinartat, 
inte minst genom TV som dagligen skämmer bort oss med 
toppmatcher från arenor runtom i Europa. För de europeiska 
toppklubbarna är det näst intill livsviktigt att delta i Champions 
League och många svenska lag har som mål att kvalifi cera sig för 
någon av de europeiska cupturneringarna. 

I år är det 50 år sedan Europacupen startade och som en hyllning till de 1 138 
spelare som deltagit i Europacupspelet för svenska klubblag presenteras här de 
svenska insatserna under det första halvseklet utifrån ett statistiskt perspektiv. 

Samtliga 597 matcher i de tre Europacuperna beskrivs ingående med lagupp-
ställningar, målskyttar, domare m m. Även summeringar och rekord för de 
svenska insatserna fi nns med, samt förteckning över de mest framgångsrika 
svenska spelarna för utländska klubblag. 

UEFA Women’s Cup, den senast tillkomna turneringen, har fått eget 
utrymme i boken. 

Svenska lags insatser i Intertotocupen redovisas översiktligt liksom samtliga 
fi nalmatcher genom tiderna.

Författaren Jimmy Lindahl ger dig också en fyllig historisk bakgrund om hur det 
europeiska cupspelet kom igång vid mitten av 1950-talet, och belyser triangeldramat 
våren 1955 om vilket lag som skulle representera Sverige i premiärupplagan av 
Europacupen. 

Kring en del av de statistiska uppgifterna fi nns intressanta historier och foton som gör 
boken attraktiv inte enbart för kalenderbitare. Visste du t ex att det var i en tipscupmatch 
1971 som Georg “Åby” Ericson “hittade” en 18-årig talang vid namn Ralf Edström. “Han ska 
vi ha i landslaget!” 

Totalt 20 svenska klubblag har någon gång deltagit i någon av de tre Europacuperna, och vill du 
snabbt kunna se vilka spelare de använt eller vilka Europacupmatcher ditt favoritlag spelat, är  boken 
en guldgruva för dig att fynda i…

Jag beställer   ex av Europacupen 50 år  à 189 kr.
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