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P

å något sätt hittar man alltid ett sätt att vara lite
missnöjd. När jag satt med förra numrets sidplane
ring i min hand och jagade uppslag hade vi precis
torskat premiären mot AFC. Med 2018 i så kallat
färskt minne såg det mesta katastrofalt ut. Mentalt förbered
de jag mig på att höstnumret 2019 skulle blicka framåt mot
ett kommande år i Superettan.
Ett halvår senare är Giannis en grekisk gud, Robin Söder
är allas skyttekung, Alhassan Yusuf är värd hundra miljoner,
och likförbannat sitter jag ändå här och småsvär över att vi
inte lyckades följa upp det där berömda hänget på Europaplat
serna som vi hade ett tag i somras. Som permanent pessimist
föreställer jag mig också en framtid där vi först blir sönder
köpta och sedan sönderlästa, och där mätta trettioplussare tar
trupplatser från hungriga talanger.
Men Max, Poya, Farnerud och resten däruppe på KG ving
klippte alla olyckskorpar i år, och egentligen surar jag ju mest
för att det ska bli så skönt att bli motbevisad. 2020 lyfter vi
den här truppen mot Europa, vad sägs om det?
Nog om det som sker på planen. I detta nummer tar vi
oss en titt på läktarlivet. Vi pratar med tifogruppen om att
vara bäst på det man gör, skickar en passning till sittplats på
debattsidan, snackar gonzobortaresor med Hulken – och så
släpper vi in en gammal personlig favorit hos undertecknad,
Andreas Kjälls monsterreportage om Gamla Ullevis födelse.
Det är en text som är tio år gammal men som håller än i dag
om man vill veta exakt varför vi sitter där vi sitter rent fysiskt.
God läsning!
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

Vi står starka tillsammans

N

är jag skriver detta är s äsongen

över med blå
vita ögon. Vi har fortfarande viss chans att sätta
käppar i guldstridshjulet, men drömmen om Eu
ropa som blossade upp hastigt i somras är sedan
länge släckt, och vi får nöja oss med en säsong som spelmäs
sigt överträffade våra vildaste förväntningar. Efter att ha levt
med ett Blåvittformat magsår sedan guldmissen 2015 känns
det såklart otroligt skönt att kunna blicka framåt igen, med
tryggad ekonomi, en fungerande spelidé, och drömmar om
nya titlar på horisonten.
För oss som valt att leva våra liv på fotbollsläktarna har sä
songen 2019 annars kommit att handla väldigt mycket om
hot utifrån. Polismyndigheten bestämde sig mer eller mindre
godtyckligt för att slå sönder fungerande samarbeten, sluta
öronen mot konstruktiv kritik, och sabotera den levande sup
porterkulturen. Allt med syftet att få bort pyroteknik – ett i
sammanhanget obefintligt samhällsproblem. Det har lett till
en förtroendekris som kommer att ta åratal att reparera, och
har tyvärr stulit såväl fokus som energi under vad som annars
på många sätt varit ett underbart fotbollsår – så underbart ett
fotbollsår nu kan bli när Blåvitt bara slutar sjua.
Men att det krisat utanför arenorna när illvilliga och olog

Jag tänker ofta på vad jag vill att Blåvitt ska

vara, vad jag
vill att Änglarna ska vara. Och jag brukar landa i att jag vill
att vi ska vara en klubb för alla. Det låter klyschigt, men det
är också sant. Alla ska känna sig välkomna när vi tågar neråt
Malmö en kylig höstkväll. Alla ska känna sig välkomna in på
vår ståplats, in på våra fester, in i våra bortabussar. Vi behöver
inte alltid hålla med varandra internt, men vi kan alltid komma
ihåg att ordet ”förening” har flera betydelser. Vi är förenade,
vi är sammanlänkade. Jag hör ihop med dig, och du hör ihop
med mig. Oavsett om vi enas i protest eller i skönsång på en
bortaläktare. Låt oss inte glömma bort det. En enda kärlek,
blå och vit, som det heter.
Innan vi stänger butiken för i år vill jag dela med mig av
ännu ett värmande budskap. Efter tåget till Malmö fick vi
tonvis med beröm av arrangören. Trots konstant partystäm
ning skötte vi oss prickfritt – ni kan själva läsa här intill vad
betyget blev. Ta till er, Änglar! Detta gör vi om!

Brevet från tågvärden.

Sara Pudic

Ordförande Änglarna

FOTO: FREDRIK AREMYR

iska myndighetsbeslut landat i flaggförbud och andra dumhe
ter – det har bara stärkt samhörigheten inne på Ullevi. Och
det värmer i själen.
Det värmer när en klackläktare kollektivt och utan gnis
sel samkör en protestaktion med mycket kort varsel och kör
”party bakom läktaren” första tio minuterna. Det värmer när

långsidorna sympatitystnar under den solidariska protesten
hemma mot Gif Sundsvall. Det värmer när vi trotsar både
tabellläge och oproffsiga Malmöpoliser och kör en bejublad
megatågresa ner till söder och sjunger sönder skåningarna.
Det är de varma känslorna man lever på. Att sitta i Äng
larnas styrelse är inte alltid solsken och småkakor. Som ord
förande sitter du två, kanske tre år. Det är ont om tid att göra
avtryck eller få igenom beslut. Du måste veta varför du vill
sitta på stolen, och vad du vill att Änglarna ska vara.
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INTERVJU MARCUS FALKENSTRAND

”Har satt en jävla arbetsmoral”
satt som gör det effektivt. Inget hafsas igenom, vi håller det
vi sysslar med ganska tajt i gruppen.
Hur påverkades ni av allt strul som inledde 2019? Arena
flytten exempelvis?
– Vi var hungriga och ville prestera. Bara för att förutsätt
ningarna ändrades så kände vi inte att vi kunde låta det bromsa
in oss. Sedan ska man tillägga att vi var steget före i år och mer
Känslan utifrån är att ni gått från klarhet till klarhet i år.
– Vi har hela tiden sedan vi startade upp Tifogruppen haft förberedda. Framförhållningen har blivit bättre vilket gjor
en ambition om att vi ska bli lika bra – bättre – än de andra de att vi kunde hantera motgångarna. Första matchen gick
stora lagen i Sverige. Vi sneglade en del på de andra lagens ti inte på Gamla Ullevi, vilket gjorde att vi inte kunde använda
fon: stil, upplägg – inte för att plagiera eller kopiera, utan mer allt det jobb vi lagt ned på premiärtifot. Att försöka få in det
för att bestämma vår riktning: vad kan vi göra som sticker ut på Nya fanns inte på vår karta. Då fick vi ta en diskussion,
i Sverige? Ska man vara lite kaxig kan man väl tycka att en och landa i att nej, vi fokuserar mer på att det verbala stödet
del andra lag var rätt tråkiga. Vi besitter en jäkla massa idéer ska bli så bra som möjligt och så får vi göra det bästa av det.
som inte är på ett sätt som man ser annars i Supportersverige. Sedan får vi leverera de tifon vi planerat till Gamla.
Varför har ni lyckats?
Och då gick ni in med ambitionen att bli nummer ett?
– Jag tror att det är tack vare vår paraplystruktur, vi försö
– Vi kände att nu är vi redo att komma upp på den nivån.
ker få in olika stilar och idéer. Vi har satt en hög arbetsmoral Med all respekt för andra svenska lag, vad vi levererar är nå
och byggt upp en struktur internt: det vi gör, det ska vi göra got som inte liknar det som de levererar. Ärligt talat så hoppas
på ett seriöst sätt. Vi sitter i planeringsmöten och sätter en jag på ett sätt att vi kanske sporrar de andra lagen. Som tifo
struktur för året redan innan säsongen. Vi har ingen hierar intresserad så tror jag man vill att alla lag ska leverera schyss
ki utan försöker vara öppna för nya idéer. Däremot så måste ta grejer. Vi är tävlingsmänniskor som drivs av att göra saker
grymt. Sedan är det viktigt att nämna att vi gör inte det här för
man engagera sig för att få inflytande.
Ert sätt verkar ju onekligen fungera. Både MFF- och att få cred, vi försöker inta en ödmjuk roll där vi ska leverera.
Ja, det var svårt att få nån av er att ställa upp på intervju.
Djurgårdstifot fick stort genomslag.
– MFF-tifot är ett ganska bra exempel på vilken sjuk nivå Ni gillar inte att synas som individer.
– Vi håller vissa principer kring Tifogruppen. Det är inte
vi kan leverera med support från de aktiva grupperingarna.
Att vi kan måla en heltäckande overhead på mindre än en meningen att enskilda personer ska få beröm eller cred för
helg. Allt jobb gjordes klart, från skiss till färdig OH på ny tifon, utan det är organisationen och föreningen som står bak
rekordtid. Från idé till målning har vi en struktur som vi har om. Det är det som är det kulturella i det. Det är inget vi kla
gar över. Det är bara en självklarhet och en del av jobbet. Att
verka för Blåvitt och allt det som är runtomkring på läktaren
på ren ideell basis, det är viktigt.
Att göra så visuellt storslagna och ambitiösa tifon – har
ni tömt kassan?
– En fördel är att vi har haft ekonomin i år som gjort det
möjligt för oss att planera bättre. De bidrag vi får är helt nöd
vändiga. Vi hoppas väl att de blåvita som uppskattar tifona
men som inte kan bidra på plats ändå kan bidra ekonomiskt.
De större tifona som gett avtryck har också gett klirr i kas
san, vilket är extremt skönt för då behöver vi inte jaga den
biten, då kan vi bara fokusera mer på själva tifoarbetet som
är det vi vill göra.
Hur ser framtiden ut?
– Vi har pratat om hur vi ska få in fler och få in återväxten,
det är något vi behöver jobba bättre på, hur kan vi göra för att
få in fler yngre? Men det krävs också en jäkla ambitionsnivå,
tid, och vilja att lägga ned. Det kan vara svårt för utomståen
de att förstå hur mycket jobb det är kring vissa delar också.
Det är många timmar ideellt. Men har man det och visar så
är det ganska lätt att bli en del av Tifogruppen.
Inför säsongen gick Tifogruppen ut och lade ribban: Blåvitt
skulle vara Sverigeledande på tifon 2019. Sex månader
och flera nationellt uppmärksammade tifon senare
kontaktade Blått&Vitt Tifogruppens Marcus Falkenstrand
för att prata om hur man blir bäst.

”

Ärligt
talat så
hoppas jag på
ett sätt att vi
kanske sporrar
de andra lagen.
Som tifo
intresserad
så tror jag man
vill att alla lag
ska leverera
schyssta grejer.

John Pettersson
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Debatt

Därför var det tyst på läktarna i
SVAR TILL ”En riktig supporter”

Du kritiserar den tysta läktaraktionen som genomfördes på
Ullevi i hemmamatchen mot Gif Sundsvall. De tjugo tysta
minuterna var en del av en nationell kampanj som samlat sup
portrar till femton av sexton lag i Allsvenskan.
Tyvärr baseras din kritik på flera direkta missförstånd. Vi
respekterar ditt engagemang, men låt oss ge dig en annan bild.
För det första rådde det inget som helst tvång att deltaga
i aktionen. Varje supporter är fri att agera så som den vill. Vi
är såklart glada och tacksamma för att majoriteten av Ulle
vis läktare visade solidaritet med kampanjen under de tjugo
tysta minuterna.
För det andra så har ingen påstått att det är ”polisens fel” att
det förekommer ordningsstörningar i samband med fotboll.
Vi är eniga om att det ska finnas lagar och ordning på läkta
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OM TEXTEN

Okortad version

Efter Sundsvallsmatchen och den
solidariska Rädda Svensk Fotbollaktionen kritiserades Kommandobryggan i flera insändare
på GP:s insändarsida Fria Ord.
Supporterklubben Änglarna
gick i svaromål. På grund av
litet platsutrymme på Fria Ord
kunde inte svaret tryckas i sin
helhet. Här återpublicerar vi den
fullständiga texten.

ren såväl som i samhället. Vad vi, tillsammans med hela det
samlade Supportersverige, vänt oss mot är en specifik samling
direktiv och metoder, i allmänhet kallat för villkorstrappan.
Dessa direktiv saknar vetenskaplig förankring, bryter mot eta
blerad och framgångsrik praxis, innebär en kraftigt försäm
rad arbetsmiljö för operativ polis, och skadar i förlängningen
dessutom allvarligt den positiva supporterkulturen. Den löser
inga problem, men skapar flera nya.
Det uttalade syftet är att bli av med pyroteknik – men pyro

tekniken finns kvar. Det uttalade syftet är att matcherna ska
bli trygga för den ”vanliga åskådaren” - men den ”vanliga åskå
daren” är redan trygg. För det är vi som är de vanliga åskådar
na. Villkorstrappan är alltså verkningslös, vilket vi i sig inte
har något större problem med: det är upp till polisen om de

a i tjugo minuter
vill disponera sina resurser till verkningslösa åtgärder. Men
den är dessutom direkt farlig, och det är därför vi känner oss
tvingade till protest.
Villkorstrappan har inneburit kraftigt reducerade ståplat

ser, integritetskränkande visitationer, förbud mot flaggor och
tifomaterial. Den har slagit dråpslag mot positiv supporter
kultur samtidigt som den knuffat retoriken mellan supportrar
och polis till en ny nivå av antagonism som vi aldrig tidigare
sett. Detta är fullkomligt oacceptabelt. Lösningen på att nå
gon promille av supporterleden begår ett bötesbrott kan aldrig
vara att straffa övriga besökare. Om situationen fortsätter är
vi rädda för ett tyst, dött, och atmosfärlöst Ullevi, som ingen
kommer vilja besöka – vare sig ståplats eller sittplats.
Det finns dessutom all anledning att ifrågasätta den pro

GP 2 juli 2019.

cess genom vilken ”villkorstrappan” tagits fram – något som
bland annat tidningen Expressen uppmärksammat i flera gräv.
Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har tagit
emot mångmiljonbelopp som lobbyist för vaktbolagen – sam
tidigt som han aktivt arbetat för en utveckling där fotbolls
föreningar tvingas anställa mer säkerhetspersonal. För oss är
detta djupt allvarligt och undergräver kraftigt förtroendet för
svensk idrotts beslutsfattande organ.
Avslutningsvis så skriver du att du skummade rubriken på

vårt informationsblad och därefter slängde bort lappen. I all
välmening vill vi rekommendera att du läser lite längre nästa
gång. Frågan är viktig och det finns mycket att lära.
John Pettersson



Supporterklubben Änglarna


FOTO: FREDRIK AREMYR
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KRÖNIKA FELDGRAUS STÄMNINGSFEMMA

Feldgraus
bästa blåvita
läktarinsatser

5

poäng: Qarabag FK, Gamla Ullevi, 2016. Man

blir lite partisk – som om det finns en enda supporter på jorden som
skulle kunna vara opartisk i att bedöma läktarinsatser – som sittplatssupporter på hemmaplan sedan många år till
baka, när man ska ranka stämning. De hemmamatcher man minns bäst är de där hela arenan aktiverat sig, även om
kanske klacken som sådan inte nödvändigtvis gjort en extremt slipad insats. Därav hamnar hemmamatchen i Europa
Leagues fjärde kvalomgång 2016 i topp på den här listan.
Det finns några andra hemmamatcher i Europaspelet som sticker ut positivt vad gäller stämning. Bland annat Slask och
Belenenses hemma 2015, men jag tror ändå att insatsen mot Qarabag året efter är snäppet bättre. Speciellt andra halvlek när
hela arenan står upp i princip hela tiden och sjunger med. Det är märkligt hur 11 000 åskådare i en avgörande Europamatch
kan tända till så mycket mer än 11 000 åskådare i en viktig allsvensk match kan göra. Vi borde kunna se till att fler får upp
leva en stämning motsvarande Qarabag hemma mer ofta, alla förutsättningar finns redan på plats.

3

poäng: AIK, Råsunda, 2007. Men

kan verkligen AIK borta 2007 hamna här? Jämfört med alla större följen vi haft till
Stockholmstrakten under senare år? Jo, jag tycker ändå det. Nej, rent konkret är så klart 4 500 på Friends Arena 2015
mäktigare. Men är mäktigare det samma som bättre läktarinsats eller bättre stämning? Jag är inte helt säker på det.
De sista två bortamatcherna 2007 (MFF i omgången innan AIK) har också en speciell plats i mitt hjärta, som så
klart påverkar mitt val. De 1 800 som åkte upp till Råsunda en höstmåndag guldåret 2007 var verkligen allihopa där bara för
att sjunga fram Blåvitt. Då, jämfört med åtta år senare, tror jag inte att det var speciellt många som åkte upp för själva ”gre
jen” att vi skulle bli många i Stockholm. Med det skrivet vill jag inte vara elitistisk. Jag föredrar 4 500 på plats i Stockholm
framför 1 800 på plats i Stockholm varje dag i veckan, även om de senare skulle sjunga lite mer ”per person”.

”

Det är
märkligt
hur 11 000
åskådare i en
avgörande
Europamatch
kan tända till så
mycket mer än
11 000 åskåda
re i en viktig
allsvensk match
kan göra.

2

poäng: Halmstad BK, Gamla Ullevi, 2009. Stämningen

och klackinsatsen lever nästan aldrig upp till förväntningarna
man har när en match är slutsåld. Kanske har man för höga förväntningar, eller så är det nerverna, eller så är det av den
enkla anledningen att ju fler biljetter som säljs desto större andel sällangångsbesökare är det på plats (vilka något för
domsfullt, men troligen sant, inte bidrar lika mycket till stämningen). Men höstsäsongen 2009 var ett i princip fullsatt
Gamla Ullevi elektriskt i två matcher. Den där som ingen minns (i en halvlek), och näst sista omgångens match mot HBK.
Med ett 0–2-underläge i halvtid var det ”do or die”. Inte en enda av
de 16 687 på läktarna (minus några HBK:are) valde att lägga sig ner och
dö den här gången. Vi skulle bara ta tillräckligt med poäng i matchen
för att få till en helt avgörande sista omgång. Hela arenan malde tidvis
på med ”framåt Blåvitt gör ett mål”, inte minst de sju första minuterna
av andra halvlek innan den viktiga tidiga reduceringen kom, för att där
efter höja volymen ytterligare ett snäpp minuterna efter målet. Gåshud.

1

poäng: BK Häcken, Ullevi, 2013. H
 äcken

valde att lägga säsongs
premiären mot oss på Ullevi, och ena halvan av den större lång
sidan med PQR (övre) och STU (nedre) blev en enorm blåvit
klacksektion, med över 7 000 platser. Trots att Ullevi inte har den
bästa akustiken var insatsen ett bevis dels på att vi har stor kapacitet
när det finns utrymme för det, dels för att en klackläktare i ett enda
etage (som PQR) med ungefär 3 500 platser hade varit något helt an
norlunda än dagens KB och nedre stå, med ungefär motsvarande ge
mensamma kapacitet.
8 | Blått&vitt 2 · 2019



FOTO: FREDRIK AREMYR

NYHETER

Barnboken kan ge miljontillskott
En grupp supportrar har skapat en barnbok som kan
innebära runt en miljon kronor till IFK Göteborg.
– Vi ställde oss frågan vad vi kan göra för Blåvitt. Detta
är vårt bidrag, säger Björn Olsson, som är en av supportrarna bakom boken.

Blåvita Drömmar är en helt ny barnbok som lanserades i sam
band med Bokmässan. Boken kostar 150 kronor och finns att
köpa i Blåvittshopen. Varenda krona går till IFK Göteborgs
ungdomsakademi.
Bokens handling kretsar kring barnen Nadia och Olle som
tillsammans upplever stämningen inför och under en hem
mamatch med Blåvitt.
– Vi hoppas att boken ska väcka Blåvittintresset hos många
som inte har kommit i kontakt med klubben tidigare. Vi vill
också att de som redan är supportrar ska få en berättelse som
de kan identifiera sig med och känna stolthet över, säger Björn
Olsson.
Under projektets gång har några

Blåvittsupportrar ar
betat med att skriva, illustrera, finansiera och trycka bok
en. Initiativtagarna fick idén till Blåvita Drömmar under
10 | Blått&vitt 2 · 2019

förra året när IFK Göteborg var i en svacka både ekono
miskt och sportsligt.
Klubben har fått ett antal tusen böcker som är helt suppor
terfinansierade och som alltså bara innebär intäkter och inga
kostnader för föreningen. Medan vissa supportrar har varit
med och sponsrat ekonomiskt har andra bidragit med sitt ar
bete i form av exempelvis textskrivande, illustrationer, layout
och produktion av filmer för marknadsföring.
– Sponsorpengarna från både privatpersoner och företag
med blåvita hjärtan har gått rakt in i produktionen. Vi har
inte tjänat en enda krona på detta. För oss är det viktigt att
alla vet att allt går oavkortat till klubben.
Nu hoppas initiativtagarna p
 å

två saker.
– Först och främst att alla tar chansen att köpa Blåvita
Drömmar till alla barn de känner! Sedan hoppas vi att det
ta kan ge ringar på vattnet. Kanske föder det en idé hos an
dra blåvita supportrar. Det finns många bra supporteriniti
ativ kring föreningen. Kanske kan detta inspirera någon att
göra vad just den personen kan för att stötta klubben på sitt
personliga sätt.
John Pettersson

Fakta
Blåvita Drömmar
En supporterfinansierad
barnbok som släpptes
tidigare i höst. En grupp
supportrar har skänkt ett
antal tusen exemplar av
boken till IFK Göteborg, som
får behålla varenda intjänad
krona. Berättelsen handlar
om två barn som tillsammans
upplever stämningen kring
en hemmamatch med Blåvitt.
Boken säljs i Blåvittshopen
och kostar 150 kronor.

Nu blir
korten
frivilliga

Från och med säsongen

2019 kommer nya med
lemmar av Supporter
klubben Änglarna inte
längre automatiskt få ett
fysiskt medlemskort hem
i brevlådan.
– En ekonomiskt sun
dare lösning, säger Äng
larnas medlemsansvarige
Christian Kahr Hansen.
Tidigare har Änglar
nas medlemmar fått ett
medlemskort i plast att
ha i plånboken inför varje
ny säsong. Från och med
2019 slopas det utskicket.
– Vi har diskuterat hur
vi ska göra med medlems
korten ett tag i styrelsen
och landade i det här be
slutet. Att tillverka och
skicka ut korten är en ut
gift som vi kände att vi
kunde bli av med. Det blir
dessutom betydligt min
dre administration med
den nya varianten. Kor
ten är inte lika efterfrå
gade längre och alla för
delar med medlemskapet
finns ju kvar, säger Chris
tian Kahr Hansen.
Den kortsugne kom
mer dock att själv kunna
välja till ett fysiskt med
lemskort vid registrering
av medlemskap. För en
marginell extra kostnad
får man ett kort hem
skickat.
– Självklart kan man
få ett bevis på att man
är medlem i Sveriges fi
naste supporterförening
om man vill ha det. Enda
skillnaden mot tidigare
är att man nu aktivt mås
te välja det. Så var bara
lite uppmärksam när du
tecknar ditt medlemskap,
uppmanar Christian Kahr
Hansen.

NYHETER

Supportern som spelar i pausen
Kan du inte spela på planen
så kan du spela i högtalarna.
Blåvittsupportern Felix
Sjöström, 37, fick uppleva
drömmen när hans musik
plötsligt dök upp i Gamla
Ullevis högtalare.
– Jag är en blödig jäkel
så det var inte långt bort till
tårarna, säger han.
Det senaste halvåret 
har

ett par nya låtar hörts på
Gamla Ullevi. Både ”Världs
mästaren” och ”Hammar
kullekväll” är produkter av
singer-songwritern, götebor
garen – och Blåvittsupportern
– Felix Sjöström. Som fick
en överraskning när han från
läktarplats plötsligt hörde sin
egen musik.
– Jag hade fått ett par hin
tar av en kompis om att nå
got var på gång, men jag hade
ingen aning förrän det hän

Kristoffer Ödman, klaviatur
och sång, Felix Sjöström, gitarr och sång,
John Petterson,
percussion och
sång och Erik
Darnell, bas
och sång.

John Pettersson
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de på en match i somras, sä
ger Felix.
Hur kändes det?
– Det var så gött alltså,
asnice! Det är en jävligt ob
skyr känsla att plötsligt höra
sig själv sjunga inför tolvtusen
personer. Man ville ju bara gå
runt till varenda en på läkta
ren och säga ”Visste ni att det
är jag som sjunger?”, haha.
Berätta om låtarna!
– Inga av låtarna är tradi
tionella fotbollslåtar. Ham
markullekväll är en cumbia,
en klassisk musikstil från
Latinamerika. Den kommer
från att jag själv är uppvuxen
i Hammarkullen och kom att
tänka på vad det största vår
tecknet var när jag växte upp,
och det var lukten av grillos i
luften och klassisk cumbia ur
högtalarna. Sedan vävde jag
in några gamla ungdomsro
manser i det. Världsmästaren
började som en skämtsam

disslåt till en kompis, inn
an jag fattade att den hand
lar minst lika mycket om mig
själv. Den är också jävligt ro
lig att spela live.
Hur länge har du hållt på
med musiken?
– 2011–2012 någon gång
så plockade jag upp gitarren
igen efter att det hade legat
på hyllan i några år. Laddade
ned GarageBand och började
pilla runt i det. Tanken var att
jag skulle göra låtar som skul
le kunna funka med bara mig
och gitarren, inga överavan
cerade projekt som kräver typ
tre datorer för att funka live.
Båda de här låtarna är såda
na, på Hammarkullekväll till
exempel spelar jag alla instru
ment utom percussion själv.
Annars har det ju varit
mest topplistelåtar i Gamlas högtalare, men ni är mer
lokala förmågor?
– Ja, det är ingen som gör

någon karriär med det här,
alla som är med i bandet har
egna jobb och familjer. Så
som mest har vi väl spelat för
150 personer tidigare, nu har
vi hörts för en späckat Gam
la Ullevi. Det sjuka var att jag
faktiskt drömde att vi spela
de där, att jag stod på gräset
och sjöng. Och sedan hände
det här.
Du har inga ambitioner
att skriva en renodlad fotbollslåt?
– Jag är lite rädd för att
om jag försökte skriva typ
”en häftig Blåvittlåt” hade det
kunnat bli jädrigt pajigt. Det
är svårt att hitta rätt där. Se
dan är ju Snart skiner Posei
don redan så jäkla grym. Som
musiker är man ju inte större
än att man tänker ”fan, den
där hade man ju velat skri
va själv.”
Låtarna finns på Spotify.
John Pettersson

BILDKRÖNIKA NINA NATRI
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Vill du synas här?
En annons i Blått&Vitt når ut till en garanterat
hängiven publik. Vill du veta mer? Kontakta
Fredrik Strömberg på info@anglarna.se

SVAR DIREKT PONTUS "HULKEN" FREDÉN

Så fixar du en kreativ bortaresa
Två år i rad har Pontus ”Hulken” Fredén cyklat till och från
bortaresor i Uppsala och Östersund. Vi bad honom ge sina
fem bästa tips till den som vill skippa bortabussen och köra
ett solorace nästa år.

1

Gör det inte! Ingen

gick ju cykeln sönder också. Kärvade av jävulen sista sex, sju
milen, släpet höll på att dra sig, jag fick hålla på och skruva
med skiten. Jag skrek som en sinnessjuk när det blåste mot
vind som mest, jag trampade allt vad jag kunde men kom
ingenstans. Ville ge upp, men sedan visste jag ju att det satt
andra lags supportrar och följde skiten. Man bjuder inte de
svinen på en sån grej att man ger upp i Mora. Tänker man så,
går det en dag till så klarar man sig igenom det. Hatet mot
att förlora, eller att misslyckas skulle vara förnedrande. Sebas
tian Eriksson, man vägrar liksom. Aldrig att jag skulle ta de
kommentarerna, då skulle jag behöva åka på turné och nita
varenda jävel bakom twitterkontona.

borde göra det här. Det var kul för
ra året, men i år var det fan hemskt. Kommer man mer
förberedd än vad jag gjorde har man nog roligare, jag
chansade bara varje dag. Du behöver liksom inte 18 li
ter vatten i packningen om du vet att det kommer en mataf
fär efter nästa krök. Två lådor bärs släpade jag också med, det
var faktiskt några kvar när jag kom hem. Det var för svårt att
dricka, det var så jävla kallt. De har ju för fan inte uppfunnit
Det är de små sakerna som räknas! Telefonen. Hade
sommar däruppe. På kvällarna försökte jag dricka nån bara
för att det är gott, men jag frös hela tiden och var så jävla trött
jag inte haft den så vafan skulle jag gjort? Jävla räddare
precis hela veckan. Och så var jag blöt – allt var blött. Förra året
många gånger. Man kan komma från den där jävla cy
kunde man ändå hänga med lite i vad som hände i omvärlden,
kelturen emellanåt. Annars är det inte så mycket pry
nu fanns inte det på kartan, det var mest att kolla efter mygg. lar man använder. Käkade bara skit. Det blev ju ölkorvar och
makrill i tomatsås och sånt piss. Jävla skit bara. Man blir helt
Planera ingenting! T
 re timmar innan bussen skulle gå slut på livet. Förra året stannade jag var jag ville och käkade
började jag packa. Det var nivån. Jag hatar allt sådant vad jag ville, men det här året var det bara skit hela resan. Till
och brukar alltid se till att någon annan planerar saker sista dagen när jag fick lagad mat. Det var väldigt fint. Det är
och ting. Men att inte planera är halva grejen. Det är inte som när man växte upp och trodde att man skulle leva
inte så kul att följa nån jävel på tjugoenväxlad cykel och föl på ölkorv och godis när man fick bestämma själv. Det är inte
jebil. Hade jag haft de förutsättningarna hade jag ju bara varit så jävla trevligt.
en riktigt dålig cyklist. Nä, det blev sjuväxlad damcykel som
Gå för Europa! Jag kan inte göra om det här med dessa
jag köpte på secondhandbutik förra året i sista minuten. Inga
förutsättningarna. Men nånstans vill jag ju ta det till
cykelhandskar eller -byxor, ingen kudde, inget liggunderlag,
nästa nivå. Hoppas Blåvitt går ut i Europa, för då får
inte tagit med något för att kroppen ska må bra. Bara lite ti
gerbalsam. Känseln i fingertopparna fick jag inte tillbaka på
man spela med ett plan till av hjälplöshet. Det går inte
att ställa upp tältet på nåns jävla tomt, ingen går att kommu
sex veckor sen. Lätt värt det.
nicera med. Hur långt kan man ta det här? Jag har inte tränat
Låt hatet bli din drivkraft! Dag två var båda knä för det här överhuvudtaget, hade varit kul att se hur långt ut
na kass, det blåste motvind och två stygn i foten på kontinenten jag hade tagit mig.
gick upp. Det var mycket ilska alltså. Jag var riktigt
Fan. Jag lär mig aldrig någonting.
arg, det var bara motgångar hela tiden, sista dagen

2

3
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Det är
inte så
kul att följa nån
jävel på tjugo
enväxlad cykel
och följebil.
Hade jag haft
de förutsätt
ningarna hade
jag ju bara varit
en riktigt dålig
cyklist. Nä, det
blev sjuväxlad
damcykel som
jag köpte på
secondhandbu
tik förra året i
sista minuten.

I varje nummer skänker Supporterklubben Änglarna bort
mittuppslaget i Blått&Vitt till en ängel att disponera hur den
vill. Denna gång är turen kommen till Anders Karlsson, som
ingår i Änglarnas filmgrupp.

MITTUPPSLAGET
Anders Karlsson

Ålder: 65 år.
Plats på läktaren: Nere på innerplanen. Ingår i Filmgruppen för
Supporterklubben Änglarna.
Första Blåvittminne: Svårt att komma ihåg vid min ålder, men det
bästa minnet är utan tvekan UEFA-cupvinsten 1982 i Hamburg. Min
bästa födelsedag dessutom …
Favoritspelare historiskt: Bebben. Fantastisk spelare på planen
och hela tiden med glimten i ögat. Torbjörn Nilsson kommer dock inte
långt efter.
Favoritspelare i dag: Sebbe. Vinnarskalle ut i fingerspetsarna. Ur
den synpunkten är han Blåvitts svar på Joel Lundqvist i Frölunda.
Hur blev du engagerad i Blåvitt: Jag svarade på ett mail där
Supporterklubben sökte fotograf till Filmgruppen.
Varför tog du det här fotot: Jag vill gärna försöka fånga action och
karaktär i de matchbilder jag tar och jag tycker denna bilden speglar
Sebbes karaktär på ett bra sätt. Här ska ingen ta bollen från mej.
Berätta om din bild! Motiv, teknik, idé, utförande: Bilden är tagen
mot Norrköping 28 juli i år. Bilden är ett utsnitt från originalbilden för
att få fokus på händelsen.
Vem vill du ska få uppslaget i nästa nummer: Jag skulle gärna slå
ett slag för en av mina kolleger i Filmgruppen; Oscar Svensson, som
(tillsammans med Marcus Dahlman) är en riktig fena på att klippa ihop
snygga och häftiga filmer från matcherna. Kolla på Supporterklubbens
Youtubekanal, så förstår ni vad jag menar.
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MÄSTERSKAP RIKETS ÄNGLAR

TRONSKIFTE
Den 7:e september avgjordes Rikets Änglar
ännu en gång i Kviberg, denna gång fick vi göra
avkall på vår övertygelse om att fotboll ska spelas på gräs
och genomföra turneringen på plastplanerna då det
regnade i dygn innan viket gjorde gräset ospelbart.

I år hade vi 11 lag till start och det var lag som vi
känner väl igen och som ligger högt upp i maraton
tabellen och som är kända från det blåvita kollektivet.
Men även ett helt nytt lag, Göteborgska Södern som
skulle komma att göra stort avtryck. Som vanligt under
gruppspelet så var teknik och spelförståelse av mycket
varierad kvalité men stämningen och kamratskapet var
av högsta klass. I gruppspelet var det gamla vinnare som
Garne Bengans Corner, Änglarna Lerum och FL (som
var misstänkt likt de lag som vann 2017 under namnet
Wisemen) som visade att de även i år skulle vara med
om att få sitt namn inristat på bucklan. I botten hade CH/
OK och YGG det svårt. Så när gruppspelet var färdigspelat så
stod det klart att dessa två lag fick göra upp om GAIS-västen
i en för året helt avgörande match. Det blev en mycket in
tensiv match med mer känslor än skönspel men med ett mål
i slutminuternaså undvek YGG västen med minsta möjliga
marginal. Så den ej så smickrande sistaplatsen och påföljande
iklädnad av GAIS-västen gick i år till CH/OK, vi önskar dem
tillbaka nästa år för att se om de kan försvara titeln.
Till kvartsfinal gick i år Änglarna Lerum, FL, Dansban
det Degermanz och Ultras GBG från gupp A och Göte
borgska Södern, Östra Sitt, Garne Bengans Corner och
Supras GBG från grupp B. I kvartsfinalerna var det verk
ligen fyra lag som höjde sig över mängden och gick till se
mifinal. Det var de tidigare nämnda turneringsvinnarna och
Göteborgska Södern, som nu verkligen hade fått igång spelet.
Semifinalerna blev väldigt välspelade men när domarna blåste
av semifinalerna så var det FL och Änglarna Lerum som fick
erkänna sig besegrade.
Finalen blev således mellan de regerande mästarna Garne
Bengans Corner och Göteborgska Södern. Finalen spelades
i 15 min och var en väldigt tillknäppt historia med två lag
som verkligen försökte spela en passningsorienterad fotboll
på den snabba plasten. Matchen fick ingen vinnare under or
dinarie tid och fick avgöras på straffar där Göteborgska Sö
dern hade mest och bäst kontroll på nerverna. Så vinnare av
Rikets Änglar 2019 heter Göteborgska Södern, stort grattis!
Undertecknad cupgeneral vill i vanlig ordning säga stort
tack till alla er som spelar, domare och inte minst till er som
ställer upp vid grillar, hjälper till med handling med mera.
Turneringen går inte att genomföra utan er.
Fredrik Strömberg
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Använd skallen! Huvudspel
i gruppspelet. GFK tittar boll.

Söderns segersötma.

Bänknötare.

Först på bollen!



FOTO: Anders Karlsson/Filmgruppen
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GAMLA ULLEVI I BACKSPEGELN
I

år fyller Gamla Ullevi 10 år. För att uppmärksamma
detta jubileum väljer Blått&Vitt att återpublicera vad vi
fortfarande anser är den bästa text som skrivits om arenan,
Andreas Kjälls reportage ”Att bygga helt fel” från 2008.
Läs med förskräckelse om den nonchalans, inkompetens,
och maktfullkomlighet som gav IFK Göteborg en hemmaplan
som var omodern redan innan den stod färdig.

FELTÄNKT OCH F

”

Higab var
väldigt
tydliga med att
det var 180 mil
joner och inte
en krona mer.
Diskussionen
löpte men det
var en, utåt sett,
stängd sådan.
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Gamla Ullevi är nu jämnad med marken.
Långsidans ståplats ligger i träflisor
längs med en ytterflank som inte längre
är grön. På mittplan är spillrorna från de
båda kortsidorna staplade och skjuter i
höjden som en gammal bilskrot. Som de
har väntat.
Efter tio år av tjat från Göteborgs
supporterskaror ska en ny arena växa
fram ur stoftet.

miljoner var rimligt, säger Göran Johansson till Fotbollguiden.
Vilka gjorde budgetarbetet?
– Det var bara jag.
Borde ni inte ha utvärderat vad ni ville ha, vad som behövdes, och sen sett vad det skulle ha kostat?
– Hade vi gjort det och lagt ett normalt budgetarbete hade
det tagit för lång tid. Vi vill ha U21-EM 2009 på den nya are
nan och jag var orolig att vi inte skulle hinna tills dess i så fall.
Hade det inte varit värt det att offra det för att utreda vad
en rktigt bra arena skulle kostat och därmed haft koll på vad
ni hade kunnat få för, säg 50 miljoner till?
– Nej, det är en politisk avvägning, vi kan inte nalla för
mycket till idrotten. Det finns en gräns och säg att vi hade
byggt en arena för 250 miljoner, d¨hade risken varit att opi
nionen vänt sig emot idrotten och det är det värsta som kan
hända.
Förhoppningarna om ett bygge i multi-super-duper-klassen,
– Sen handlar det inte bara om fotbollen, vi har lagt myck
där även hockeyn skulle få plats och där det skulle slingra sig et pengar på friidrottshallar, konstgräsplaner, simhallar, och
löparbanor uppe på taket, stannade vid just en våt dröm. Kvar Frölundaborg (Frölunda Indians reservhall.)
blev en ny arena, som kommer visa sig omodern redan innan
den står färdig. Ytterst ansvarig för projektet är Göteborgs Våren 2005 började saker och ting röra sig mot verklighet. Ef
starke man Göran Johansson, ordförande i kommunstyrel ter ett stort hemlighetsmakeri som gick bortom stadens stora
sen. Hans svar på några grundläggande frågor målar upp en massmedier presenterade Göran Johansson inget annat än den
dyster verklighet för alla göteborgare.
bittra verkligheten i början av april månad. I Gamla Ullevis inn
– Jag tittade på Borås och såg vad de fick för sina 120 mil andömen drogs skynket av en skiss som liknade Borås Arena
joner, jag ville ha ungefär samma karaktär och tyckte att 180 ut i fingerspetsarna. Kostnad: 180 miljoner. Hemmaplan för tre

H FELBYGGT
alsvenska klubbar i staden som vill kalla sig fotbollshuvudstan.
Budgeten var snål och skissen blottade brister som öppna hörn,
men trots det hördes inga högljudda klagomål. Detta var ju trots
allt bara en första ritning, det fanns inga ordentliga detaljer och
arkitekten påpekade att detta inte var den färdiga modellen. Det
enda som egentligen presenterades var att en ny arena skulle byg
gas. Framöver väntade det spännande arbetet att utforma den.
Det märkliga var att inte ens nu, efter att bygget konfirmerats,
skulle arbetsgången bli en öppen process.
Senare på våren höll kommunen möte. Närvarande

var Hi
gab, det kommunala bolaget som ska sälja mark när den nya
arenan växer upp något västerut jämfört med Gamla Ulle
vi-tomten – och på så sätt finansiera bygget – för att sedan
snickra ihop det och slytligen driva det. På plats var också
alliansklubbarna IFK Göteborg, Gais och Örgryte med res
pektive representanter för supporterklubbarna.
– Higab var väldigt tydliga med att det var 180 miljoner
och inte en krona mer. Diskussionen löpte men det var en,
utåt sett, stängd sådan. Det var ett politiskt känsligt läge an
tar jag, säger Anders Almgren som satt med som en av repre
sentanterna för supporterklubben Änglarna, IFK Göteborg.
I pressen skrevs det inte om annat än de heta potatisarna
– om det skulle vara stängda eller öppna hörn, om det skul
le vara natur- eller konstgräs. Higab påstod att det skulle bli
svårt med stängda hörn tillsammans med naturgräs. Vinden

och solen skulle inte riktigt komma åt att låta gräset gro. Men
i övrigt rapporterades det inte om några detaljer. Ingen visste
något om det som planerades, ingen hade någon aning om hur
långt Higab hade kommit i arbetet, eller hur de resonerade.
Ett år senare, våren 2006, presenterade Higab för första
gången ordentliga skisser. Men det var inget som Göteborgs
invånare fick ta del av. Ritningarna rullades ut på ett arenamö
te där återigen alliansklubbarna närvarade tillsammans med
respektive supporterklubbar. Björn-Åke Carlén, evenemangs
chef på Got Event (som bland annat driver Scandinavium och
Got Event) bedömer skisserna som gammalmodiga.
– Även publiken på läktaren kräver bättre utbud än en tra
ditionell kiosk, lite åt loungehållet. Och trenden går väl åt det
hållet på nybyggena. Det finns en hel del pengar att tjäna på
det, men framför allt handlar det om att ge publiken service,
som de uopskattar och som gör att det kommer tillbaka. På
så vis är det gynnsamt.
Det kommunala byggbolaget försvarar s ig genom att hän

visa till Göran Johansson som sagt att bygget inte fick över
skrida budget med ett öre. Higab fortsatte att påpeka det
fem, sex gånger under mötet: Arenan kan inte kosta mer än
180 miljoner!
Något som ska kommas ihåg är att summan det handla
de om var 180 miljoner plus kostnader för de kommersiella
ytorna, alltså en totalkostnad på runt 230–240 miljoner. Men
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Du ska
inte
jämföra med de
stora arenorna
i Europa, det är
olika divisioner.
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att bygget i själva verket skulle kosta drygt femtio miljoner
mer än vad det skrevs i tidningarna var inget Higab gick ut
med. De hänvisade bara till kommunen om någon kritisera
de den snåla budgeten.
– Första skissen var ju katastrof, det såg ut precis som Bor
ås Arena. Besluten i processen var helt stängda. Jämför med
de senaste projekten i Göteborg...när det kommit till Heden
och Södra Älvstranden så har folket fått vara jättedelaktiga,
alla har fått vara med och säga sitt. Arbetet med arenan har
det varit knäpptyst om, inte ens Göteborgs-Posten har lyckats
få någon insyn. Vi fick reda på en del efter att sista skisserna
var klara, men hela tiden mot något slags underförstått löfte
om att vu var tvungna att vara tysta, säger Anders Almgren.
Inte heller restaurangen och köket har undgått att få sin
beskärda del av kritiken. Eller rättare sagt, avsaknaden av ett
kök, arenanns restaurang kommer att vara tvungen att beställa
maten från cateringfirmor med egna vinstintressen och are
nabolaget kommer inte att kunna tjäna extra pengar på lun
cher under vardagarna. Möjligheten till andra arrangemang
utöver fotbollen är också relativt sm – på frågan om det går
att ha konserter på arenan svarar Higab: ”Nej, då skakar den
sönder.” Politikerna hänvisar till att man redan har Ullevi och
Scandinavium. Men orsaken är att det kostar för mycket att
påla upp ordentligt.
Bristernas brist är dock att det inte kommer att byggas
väggar runt det övre etaget. Utformningen där kommer att

likna Ullevi, Malmö Stadion, eller vilken annan arena som
helst byggd för femtio år sedan – där läktarsluttningens bak
sida i betong är det som syns utifrån. Det medför att den
vanliga publiken inte kommer att ha tillgång till några mo
derna serveringar.
– Du ska inte jämföra med de stora arenorna i Europa,
det är olika divisioner, säger Jan-Åke Johansson, projektle
dare på Higab.
Om jag jämför med Råsunda då?
– Det ska du inte heller göra, det är en mycket större are
na och den ligger på ett gärde, vi ligger mitt i stan. Sen har vi
inte pengar till det.
Det Jan-Åke Johansson menar med trängseln mitt i stan är att

man inte lyckats flytta på grannen, tennishallen. Nu går det
övre etaget ut över den och gör det svårt att bygga omslutande
väggar. Något som landets alla andra kommande arenor visar
upp och som den första arenaskissen i Göteborg även gjorde.
I dag är det helt omöjligt. När de runda hörnen tillkom fick
Higab skära ned på annat och den då inglasade omslutningen
försvann. Petter Eklund som utformat nya Malmö Stadion
skakar på huvudet när han får höra det:
– Det handlar om komfort, att anlägga en nya rena hand
lar om att locka ny publik, då ska det inte blåsa och regna in.
Då ska man kunna erbjuda en foajé, man ska inte behöva stå
utomhus när man köper sin öl och sitt kaffe.

– Sen handlar det också om utseende att ha en fin fasad och
det är inga stora pengar. Jag ser ingen anledning till att inte ha
det. När vi skissade på en snålvariant åt Malmö såg den ut så
och jag tror, att om man är snål i början så får man problem
längre fram. Samtidigt är det inte så lätt att om Göteborg
bygger för halva Malmös kostnad så får Malmö en dubbelt så
bra arena, det skiljer i lika kostnader och det är svårt att hitta
relativa jämförelser, säger Petter Eklund.
Även om allmänheten inte hade möjlighet att vara kritiska
ploppade det på arenamötena upp fler och fler frågetecken.
Hur hade arbetet med att ta fram en ny arena egentligen gått
till? Svaret som rungade från kommunen var ungefär ”Här får
ni er nya arena, var nöjda och ställ helst inga frågor!”
– Som exempel var det ett kommunalt beslut på att det
skulle finnas ståplats samt att finansieringen skulle ske via
försäljning av tomter som ägs av Higab, inga externa aktörer
var intresserade att gå in med kapital. Higa svarade med att de
utrett det här, men det har inte redovisats något utrednings
material, säger Anders Almgren.
Under mötena påstod Higab att d
 et skett utvärderingar om
vem som skulle bygga arenan. De får stöd i en skrivelse från
socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet den 4 maj 2005.
”Efter jämförelser mellan olika alternativ har det befun
nits lämpligt att Higab, som också äger Ullevi, skall genom
föra projektering och byggnation av en ny fotbollsarena, samt
teckna hyresavtal med alliansen.”

Att de inte kunde lägga fram några redovisningar på vilka
de andra byggherrarna var är inte så konstigt.
– Vi utvärderade aldrig vem som skulle bygga. Higab är vårt
bolag, vi äger dem för att de ska bygga sånt här, säger Göran
Johansson med självklart tonläge.
Kommunen behövde inte enligt lagen om offentlig upphand

ling utvärdera vem som var mest lämpad att bygga – Higab är
till hundra procent ägt av kommunen majoriteten av byggfö
retagets projekt är åt kommunen, därmed finns det möjlighet
till en sådan här direkttilldelning.
Det märkliga är att den politiska majoriteten ändå gått ut i
en skrivelse som säger att de utvärderat – en utvärdering som
inte gjorts och som kanske hade kunnat resultera i att en bätt
re arena hade kunnat byggas.
Inte heller har det lagts fram redovisningar om externa ak
törer. Men hade det stigit fram externa finansärer hade kom
munen satt sig själv först och arenan andra hand. Kommu
nen är inte beredda att investera på annat håll för att få en så
bra arena som möjligt.
– Vi har tittat på en del företag, men de har inte varit över
förtjusta. Men det är inte klart än, vi har något sponsorbolag
som kan bli akutellt, men får vi in pengar så läggs de för att
få ner skattebetalarnas kostnader, arenan är bra som den är,
säger Göran Johansson.
Kommunen har inte ens kalkylerat på hur mycket det går
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att tjäna på n ny arena och ser alltså inte arenan som en in
vestering.
– Nej, det har vi inte gjort, men det är inte mycket pengar,
det är mer risk att man går förlust på såna här projekt.
Hur ser du själv på att sälja arenanamnet?
– Jag är inte så säker på det, Ullevi fungerar som ett bra
namn till exempel.
Det skulle dröja till november 2006 innan Supporterklub
ben Änglarna efter ytterligare ett arenamöte slet sig från sin
märkliga tystnadsplikt och gick ut med öppen kritik mot pro
jektet. Äntligen fick allmänheten insyn i vad som väntade. An
ders Almgren tryckte på med ännu tyngre kritik och slutligen
stormade debatten upp. Folket var upprört och somliga ville
stoppa rivningen av Gamla Ullevi, tidningarna skrev om det
och till sist var processen öppen.
Kommunen slog ifrån sig och jämförde arenan

med Nou
Camp i Barcelona! Det var för sent att starta om och göra ett
ordentligt förarbete, men det fanns detaljer på skissen som inte
var acceptabla: inga storbildsskärmar inne på arenan, utan en
sådan skulle hänga i en lyftkran utanför precis som den gjort
på Gamla Ullevi! Hemvisten för lagens ståplatssupportrar var
på den nedre kortsidan, en sektion med endast nio rader. Sek
tioneringen var bristfällig och det skulle vara hetl möjligt att
vandra mellan kortsida och långsida. Det fanns alltså ing
et som skulle hindra en åskådare från att köpa en biljett på

kortsidan och sätta sig på långsidan, eller ta sig vidare mot
bortasupportrarna. Higab stod inte emot kritiken och efter
ytterligare ett arenamöte hösten 2006 sköt de till det som be
skrevs som omöjliga pengar, 30 miljoner kronor.
– Vi var mycket tydliga mot dem och rätt hårda tror jag. Vi
talade om att våra förslag till förändringar inte var skillnaden
mellann en bra och en jättebra arena, utan skillnaden mellan
en dålig och en fullt acceptabel. De behövde få det rakt i nyl
let för att fatta vad det handlade om, säger Anders Almgren.
Higab fick också höra att nedre kortsidans utformning
skulle innebära tat hemmasupportrarna istället skulle beläg
ra sittplatssektionen ovanför. Det eviga tjatet resulterade i en
kombiläktare på det övre etaget som kan växla mellan stå-och
sittplats efter klubbarnas önskemål. Sektioneringen kom ocks
till rätta men fortfarande finns det brister, som för tankarna
tillbaka till arenor byggda på andra sidan milleniumskiftet.
Ståplatsen nedanför kombiläktaren kommer att fyllas på
gammalt traditionellt ståplatsvis – genom en gångpassage
nedanför läktaren. Något som kan skapa trängsel, som abso
lut ökar avståndet till planen och kan bli ett problem vid ut
rymning då åskådarna ska ta sig nedåt utan att ramla på var
andra. Det hela speglar omodernheten där publiken kommer
att trägas i början, utan att se att et inte är fullt längre bort.
Under mötena har Higab svarat med att ”vi måste ju fylla
arenan på något sätt.”
I dag svarar de såhär:

– Norra stå på Råsunda fylls nerifrån, långsidorna fylls upp
ifrån. Det är för att man ska kunna skilja publiken åt bakom
läktarna, sektionering helt enkelt, säger Jan-Åke Johansson,
projektansvarig på Higab.
Går det inte att skärma av bakom läktarna, med ett staket?
– Nej, det går inte att skärma av.
Ni ser inte heler några brister med en gång nedanför
ståplatsen?
– Nej, det är en bred gång utan risk för trängsel, men man
kommer ändå nära planen, så det blir bra.
Hade Gais och Öis fans fått bestämma hade ståplatsen
fyllts på uppifrån – på den östra långsidan. Det har varit de
ras största stöttefråga, men gehöret har varit tamt från Higab.
– Vi ville ha ståplats kvar på långsidan. Men Higab hänvisa
de till säkerhetsaspekten, med tanke på att det har hänt en del
på derbyn i Stockholm. Det känns som att de inte har någon
koll, i Tyskland är det vanligt med ståplats på långsidan. De
har inte tagit sig tid till att efterforska, säger Ingemar Mann,
representant för supporterklubben Makrillarna.
På arenamötena kritiserade Supporterklubben Änglarna

även startskottet i projektet och det faktum att kommunen
först satte budget, istället för att först värdera vad som behöv
des och i andra hand se vad det skulle kost. Higab hänvisade
såklart till kommunen och så var den diskussionen över. Is

tället för raka svar spekulerades det i hur kommunen kommit
fram till de 180 miljonerna. En teori som cirkulerat är att Hi
gav, som är ett kommunalt bolag och därmed inte får gå för
mycket i förlust, gjort en kalkyl på hur mycket de kommer att
tjäna på arenadriften och kommit fram till att så här mycket
kunde läggas utan att gå i förlust.
Supportekrlubbarna klagade och ville ha svar. Som de inte
fick och som klubbarna inte riktigt krävde. Bengt Halse, tidi
gare ordförande i IFK Göteborg, var egentligen den ende från
alliansklubbarna som tog strid mot Göran Johansson. Blad
annat kritiserade han tidigt den inglasade varianten av Ullevi.
– Men klubbarna har svårt att sätta emot. I deras styrelser
sitter personer som är beroende av kommunen i sina yrkes
liv, då är det inte självklart att man kan ta sådana här strider.
Exempelvis är Tage Christofferson, ansvarig för arenabygget
i IFK och en gubbe som jag egentligen har stort förtroende
för, samtidigt VD för kommunala Eklandia. Tar han strid så
misskrediterar det hans andra arbete. Detsamma gäller folk
från Öis och säkert även Gais.
– Det finns alltid något som man inte är nöjd med som
supporter, vi kommer alltid att diskutera detaljer. Men är det
något som verkligen sak kritiseras, så är det den demokra
tiska processen, att vi inte fått insyn i någonting. Jag tror att
det kommer att resultera i en sämre arena än vad vi kunnat
få. Och kommunen är inget annat än inkompetenta klåpare
innan de bevisar något annat. Det är möjligt att detta är det
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bästa Göteborg kunnat få, men då ska det redovisas hur man
kommit fram till det, säger Almgren.
Bygget ser allt annat än ljust ut, men Tage Christoffersson
lämar lite hopp om att arenan fortfarande kan förbättras, även
om Higab-VD:n Bernt Svensson säger att projektet är låst.
 – Vi vill ha fler loger än de 18 som finns på skisserna idag.
Åtminstone ett tiotal till.
Kommer ni att sköta driften av dem?
– Det är en fråga som inte är klar, men det är klart att vi vill
det, det är viktigt att hitta en lösning där. Det blir nog inga
bekymmer, det är en intäkt klubbarna behöver. Sedan är det
en jätteviktig fråga hur vi ska fylla de kommersiella ytor som
inte är fyllda. En sportbar hade varit välkommen och en res
taurang med kök så att arenan lever även när det inte är fotboll.
Vi ska också jobba för att försäljningsställena blir väl tilltagna.
Försäljningsställena är på dagens skisser rätt och slätt kios
ker. Skisser som tecknar upp ett scenario där åskådarna fort
satt ska stå utomhus i blåst och rusk för att köpa sin öl och
sin kexchoklad.
Men tanken med nya arenabyggen är just komforten och
att mycket ska vara inomhus. I Malmö bygger Peab nytt för
580 miljoner. På skisserna kan man se hur en restaurang lig
ger i ryggen på ståplatsläktaren. MFF kommer också att ge
plats för 54 loger jämfört med Göteborgs 18, som i sin tur
kan jämföras med Elfsborgs 13 som de nu ska utöka. I Mal
mö har influenserna hämtats från Allianz Arena i Munchen

vilket syns på foajén. Även Higab har besökt Munchen men
i Göteborg är största förebilden Bröndby Arena. Dit åkte Hi
gab och arkitekten Lars Iwdal för två år sen. När Higab rings
upp för att svara på vad som var så bra med Bröndbys arena
är de trötta på att motta kritik.
– Jan-Åke Johansson, svarar Fotbollsarenans projektleda
re med klar röst.
När han begriper att det är Fotbollguiden vill han inte vara
med längre. Klick. Jan-Åke Johansson stänger av telefonen och
avböjer samtliga samtal de närnsta dagarna.
Men Lars Iwdal på Arkitektbyrån, som ritat bygget, lyf
ter på luren.
– Vi tittade mest på läktarstrukturen. Bröndby har en väl
digt kompakt arena med stängda hörn och närhet till pla
nen. Sedan tittade vi även på deras lounge som var otroligt
fin, säger han.
Men idag har Bröndby insett att deras kommersiella

ytor
inte håller måttet och bygger om. Det är inget som bekymrar
i Göteborg. Cateringkonceptet hade Higab och Lars Iwdal
istället hittat i Schalke.
– De hade en restaurang med catering som tog emot väldigt
många människor, efter matchen stod det fyra tusen Merce
des kvar på parkeringen, besökarna satt kvar och drack och
åt efteråt.
Men ni har inget liknande åt den vanliga publiken?

– Vi har kiosker som är utformade på ett helt annat sätt än
idag, med bättre kvalitet på utbudet och dessutom ska det gå
mycket fortare.
Det ökade utbudet innebär hamburgare (!) förklarar Iw
dal vidare.
Ni har ingen komfortabel yta för publiken att äta sina
hamburgare?
– Vi har en ”ätgata” som går mellan övre och nedre etaget.
Den är lite vädertät men det är inte varmt.
Avsaknaden av väggar är som sagt, enligt Higab, en ren
budgetfråga. Lars Iwdal berättar att de på Arkitektbyrån tagit
fram en skiss där den snåla budgeten inte styrde. De gjorde
det trots att kommunen inte ansåg det nödvändigt då man
inte tänkte lägga en krona mer ändå.
– Detta höll vi väldigt internt.
Hur såg den ut?
– Den såg ut som den idag, vi har hittat vägar att få ner
kostnaden. Det som byggs är en supermodern arena, säger
Lars Iwdal.
Det kan ses som ett simpelt försök från a rkitekterna att
bedriva en gnutta vettigt förarbete där det hade funnits lite
alternativ som kunde ha ställts mot varandra. Men det spela
de ingen roll då Göran Johansson bestämt sig.
Nu säger beslutsfattarna att den obegränsade arenan ser li
kadan ut som budgetvarianten och snacket om superarena –
det är så alla inblandade pratar idag, för att slå ifrån sig. Trots

att Göteborg kanske kunde ha fått en verkligt supermodern
arena. Och trots att det fortfarande ska vara kiosker istället
för inglasade fönster och antalet loger är till hälften vad som
byggs i Malmö.
Det råder alltså byggfeber runt om i Sverige och klart är
det att den finaste av arenor inte kommer att stå i Göteborg.
I Stockholm byggs den nya nationalarenan för 2 miljarder. I
Kalmar läggs det mer pengar per stol än i Göteborg och vips
så får de en inglasad arena i anslutning till ett köpcenter. I
Halmstad är kommunen på väg att lägga upp 300 miljoner
och i Malmö byggs allt med en baktanke om att stadiontor
get ska fungera som en naturlig mötesplats var dag. I Borås
inser de att Borås Arena inte var tillräcklig. Djurgården och
Hammarby har inte blivit klara i sin process än men skyndar
inte för det, trots kapprustningen. I Göteborg har de stres
sat till ingen nytta.
Anders Almgren börjar inse att han får nöja sig med ett
sämre alternativ än han drömt om.
– Men rätt bra borde inte räcka för Göteborg, en stad som
gör anspråk på titeln Sveriges fotbollshuvudstad och Nor
dens evenemangshuvudstad. Med den retoriken ska arenan
vara bäst, inget annat.
Andreas Kjäll

Texten publicerades ursprungligen i FotbollsGuiden nummer 35 2007.
Alla foton i reportaget är skänkta av Erik Lupander.
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Vad kan
vi förlåta?

V

ad kan man förlåta? Och varför? N
 ågon

jävla ord
ning måste det vara – även i en kamratförening!
Vi måste ha en moralisk kompassriktning – den
måste vara med oss hela tiden. Inte något vi kommer
på när skiten har träffat bordsfläkten. Det är inte snyggt eller
särskilt nyttigt för en klubb när supportrar och ledning inte
drar åt samma håll eller inte värderar en händelse på samma
vis. Vi måste som förening veta vad vi vill från början. Och
det kräver att vi bestämmer oss för ett visst sätt att tänka kring
etik och moral.
IFK Göteborg har i sina stadgar förbundit sig att följa Rik
sidrottsförbundets stadgar vad gäller vår förenings ändamål. I
RF:s stadgar står det: ”Rent spel och ärlighet är en förutsätt
ning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överens
kommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar
bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund
ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och
våld såväl på som utanför idrottsarenan”.
”Såväl på som utanför idrottsarenan …” Vad ska det bety
da för vår förening och klubb? När det, exempelvis, kommer
till brottslighet.
Rattfylleri, vad ska man ha för inställning här? Att det är
ett brott man kan förlåta och ha överseende med? Vanligtvis
ett kortare fängelsestraff och därefter tillbaka till klubben?
Våldsbrott, och då speciellt mot barn eller kvinnor, är svå
rare att stillatigande acceptera. Och om vi pratar sexualbrott
så är det definitivt nej! – i alla fall från supporterled. Vi minns
väl alla våndan i ”en klubb söderut” när det blev aktuellt för
dem… Supportrarna var, i huvudsak, emot att spelaren skulle
spela efter att blivit fälld för sexualbrott. Men klubbledningen
valde att låta spelaren fortsätta som vanligt. Resultatet blev att
spott och spe följde spelaren, vilken arena han än visade sig
på i Sveriges avlånga land.

finns det olika meningar om det, beroende på vilken suppor
ter man frågar. Och det kan naturligtvis finnas skillnader hur
man ser på saken mellan supportrar/medlemmar och styrel
sen för IFK Göteborg Fotboll.
Förutom frågan om rätt och fel i en juridisk mening så har
också varje klubb att besvara vad den kan tåla rent moraliskt.
Då handlar det ofta om vilka handlingar man är villig att för
låta eller tillåta när det kommer till spelares tidigare klubbtill
hörigheter och under vilka omständigheter man har tillhört
klubbar eller spelat för vissa färger.

som är noga ge
nomtänkt. Annars kan det riskera att framstå som hyckleri
när man väl tar ställning i de enskilda fallen. Några exempel,
verkliga och hypotetiska:
Sagan om Sanas återkomst: Snubben som gick till en klubb
vi inte har mycket sympatier för, återvände i dess färger och
sen gick det som det gick i Banger-matchen på Gamla Ulle
vi… När det under detta år var läge för ett återvändande blev
det lite liv i luckan. Jag tycker inte att alla i föreningen gick
riktigt i takt med varandra när det kommer till inställning
en gentemot återkomsten. Som tur var visade sig Sana vara
hur bra som helst på plan och dessutom hade en ödmjuk in
ställning till det förgångna. Men vad hade hänt om han hade
visat sig vara genomrôten som spelare och person? Endast
gudarna vet svaret…
Ormens väg på hälleberget: Hypotetiskt så det bara viss
lar om det! MEN: tänk er att Sören R. av någon outgrund
lig anledning lämnar sitt skånska lag inför nästa säsong och
åter vill spela i den blåvita tröjan. Hade det varit möjligt rent
känslomässigt för oss som håller på Änglarna att välkomna
”Ormen” åter? Han hade ju, å ena sidan, varit nyttig i en sä
song där vi kanske ska gå för guld… Å andra sidan har han
mer eller mindre urinerat på vårt emblem.
Civilsamhället hjälper oss att ta hand om d
 e största härvor
Det jag menar är att det är nyttigt för oss att i förväg göra
na; har en spelare, eller annan person aktiv i klubben, begått ett klart, så gott det går, hur vi ska tänka kring dessa frågor. För
fel som är straffbart så kan fängelsestraff bli följden. Då är det förr eller senare blir de verkliga för oss. På ett eller annat sätt.
ganska uppenbart att personen i fråga är ”borta” från scenen. Det är inget fel att ha en hög moralisk ståndpunkt i dessa
Och diskussionen om vad som är olämpligt blir inte så stor… frågor som på många sätt definierar föreningens själ. Men
Men vilken brottslighet kan vår förening tåla? Och vilken är det gäller också att ha en ståndpunkt som står pall när det
oförlåtlig? Begreppen kan vara svåra att hålla isär. Och säkert blåser som värst.

28 | Blått&vitt 2 · 2019

Återigen gäller det att ha ett rättesnöre
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Allt går
att förlåta

F

ör något nummer sedan avhandlade vi hemvändare
på dessa sidor. Spelare som lämnat vår klubb för att
spela utomlands är alltid välkomna tillbaka. Så är det
ju. Framförallt på senare tid, då stora delar av den blåvi
ta supporterskaran sätter sitt hopp till en handfull av dåtidens
hjältar, som man vill skall komma hem och frälsa klubben.
I höst blev det äntligen verklighet. En före detta blåvit
spelare gick från ord till handling och återvände hem efter
sin proffskarriär. Det var bara ett problem. Han heter Tobias
Sana. För många är det namnet ett rött skynke.
En fotbollens Judas. Att han en gång, efter att någon prick
at honom med ett knallskott, hivat en hörnflagga i riktning
mot läktaren, var inte problemet. Enligt en falang supportrar
hade han redan innan incidenten med flaggan gjort sig skyl
dig till den grövsta av grova försyndelser. Nej, han hade varken
skräpat ner i naturen, mördat, kört full, stulit eller förgripit sig
på barn. Han hade representerat Malmö FF. Och för ”riktiga
fans” är det minst lika jävligt. Vi kan utan överdrift konstate
ra att värvningen av Sana var kontroversiell. Kanske till och
med dumdristig? För vem skulle någonsin kunna förlåta en
sådan kardinalsynd?
Ganska många skulle det visa sig. Ja, i princip alla. Några
olyckliga skador tvingade Sana att debutera tidigare än pla
nerat och ett par magiska djupledsbollar senare var allt glömt
och förlåtet. Sana var blåvit igen. Efteråt blev han hyllad för
sin insats av publiken på Gamla Ullevi och idag är han en av
våra bästa spelare. En given ledargestalt på plan. Det finns
fortfarande några som gnisslar tänder när de ser honom, men
de är i klar minoritet. Som sig bör vill jag tillägga. För det här
att regelmässig hata spelare som spelat ett par matcher i fel
tröja, är något av den dummaste jag vet.
Här vill jag göra en kort utsvävning o
 ch

prata lite om den
riktige Judas. Alltså han från bibeln som sålde ut sin läromäs
tare Jesus för 30 spänn. Är man hårdnackat religiös – vilket
påminner en hel del om fanatiska fotbollssupportrars kärlek
till sitt lag – så hävdar man att Judas har begått en oförlåtlig
handling. En synd, för vilken han för all evighet måste grillas
som en shish-kebab i helvetets rotisserie. Men, säger då den
na teologiskt efterblivna viktigpetter; om Judas förräderi var
nödvändigt för att Jesus skulle kunna dö för människornas
synder, så straffas Judas för att ha räddat mänskligheten. Och
om Jesus bara led på korset ett par sketna dagar innan han
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steg upp till himmelriket, medan Judas måste lida i helvetet
för all evighet, så lider Judas mycket mer för människornas
synder än Jesus gjort. Är inte det konstigt?
Vi lämnar alla religiösa liknelser innan jag kladdar in mig
för mycket. Vad jag menar är att om inte ens fallet med den
riktige, original-Judas är helt och hållet glasklart. Hur kan då
vi – ett kollektiv med relativt okalibrerad moralisk kompass
– sätta oss till doms om några stackars enstaka fotbolls-Ju
das inte följer fotbollens oskrivna regler? Det vore ju otroligt
småaktigt och dumt av oss. Ta det här med Sir Väs till exem
pel. En yrkesarbetande dansk legoknekt som byter klubb ef
ter att vi inte längre anser oss ha råd med hans tjänster. Han
vill flytta tillbaka till Danmark, men hamnar strax bredvid.
Vad är problemet? Ja, jag vet givetvis vad problemet är, men
är det egentligen något att uppröras över? Det hör trots allt
till ovanligheterna att spelare går direkt från oss till NöffNöff.
Eller vice versa. Och tur är väl det med tanke på hur till sig i
trosorna en del av oss blev nästan på ren reflex. Jag hör inte
till den skaran. Jag gillade Rieks när han var vår spelare. Kan
inte säga samma sak nu, men jag hatar honom inte. Eller jo,
jag hatar honom lite grand, men det är egentligen inte honom
utan klubben han representerar. Beslutet att spela där har jag
full förståelse för och jag skulle inte ha något emot om han
gjorde comeback i vår klubb. Annat än att han förmodligen
passerat sitt bäst-före-datum nu, och då får det vara. Men som
spelare är han bara en schackpjäs. Inte en kulturbärare. Ingen
vi skall ägna tanke, saliv eller sånger åt.

Det händer att fotbollsspelare byter klubb. Faktum är att
det tillhör vanligheterna. Att spela professionell fotboll en
hel karriär i ett och samma lag är få förunnat. Det är väl i
princip bara Totti som löst det i modern tid? Totti är en en
hörning. Sana en vild och vacker mustang. Rieks på sin höjd
en gammal dansk cirkushäst eller kanske en mulåsna. Utbyt
bara delar i maskinen. Älskade när de bär vår tröja. Obetyd
liga i alla andras.
Jag bryr mig egentligen aldrig om var spelare som lämnat
Blåvitt skriver på någonstans. Out of sight är out of mind.
Som Glenn Hysén när han lirade i Gais efter Liverpool. Eller
Gunnar Gren som var i både Öis och Gais. Till och med Gud
själv tränade ÖIS och Häcken efter karriären. Men spelade
för dem gjorde han inte. Tur. Det hade till och med jag tyckt
var lite väl magstarkt.
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