
Skiljevägen
TEXT & FOTO: KENNETH CARLSSON



Frivilligt tåg eller tvångsbuss? Skånederbyna mellan 
Helsingborgs IF och Malmö FF har gått överstyr i flera år. 
Städerna lamslås vid matchdagar och situationen är ohållbar. 
Det tycker polisen, som tillsammans med klubbledningarna 
har funnit en lösning. De fotbollssupportrar som vill se det 
kommande derbyt ska tvingas åka direktbussar mellan lagens 
hemmaarenor. Det här är ett avgörande vägval som kan påverka 
alla Sveriges heta fotbollsmatcher i många år framöver. 
Hur påverkas fotbollsmatcherna av en sådan lösning? 
Och hur påverkas fansen?



et kom som en chock 
den första måndagen i septem-
ber. Beslutet att Malmö FF:s  
fans kommer att tvångsbussas 
från hemmaarenan Swedbank 
stadion till Olympia i Helsing-
borg för att kunna se matchen 
mot Helsingborgs IF. Skåneder-
byt, som ses som årets match 
hos lagens fans. På senare år 
har klubbarna nått allt större 
framgångar, och derbyt har 
utvecklats till ett av Nordens 
absolut största. Och kanske det 
mest laddade.
      Det är också denna ladd-
ning som har briserat till något 
kaosartat. För att kontrollera de 
många tusen fotbollssupportrar-
na krävs enorma polisinsatser.
      Precis som förra året har 
HIF-fansen bestämt sig för 
att ockupera Knutpunkten, 
Helsingborgs centralstation. 
Initiativet kom varken från HIF 
som klubb eller den officiella 
supporterföreningen Kärnan. 
Det var ett önskemål som växt 
fram i grupperingarna kring 
klubben och på diskussions-
forum på nätet.
      Det växte fram i ett miss-

nöje. Missnöjet mot att MFF-
fansen alltid har haft fritt 
tillträde att marschera den korta 
vägen genom centrala Helsing-
borg till arenan Olympia. Ett 
missnöje hos HIF:arna, då de 
själva alltid tvingats hoppa av 
vid Malmö central och gå i 45 
minuter runt stadskärnan vid 
motsvarande matcher i söder. 
Detta trots att tågstationen Tri-
angeln finns betydligt närmare 
Malmös hemmaarena.
      Hållningen var tydlig från 
HIF:arna: Vår stad, våra regler. 
Ingen MFF-supporter skulle 
känna sig välkommen i centrala 
Helsingborg.
      Däremellan kommer nu 
polisen, klubbarna och Region 
Skåne, de som har den yttersta 
makten över derbyt. Tillsam-
mans har de nu dikterat nya 
förutsättningar för hur fansen 
ska få se sin derbyfotboll framö-
ver – och det gör HIF:arnas 
ockupation av sin centralstation 
överflödig. MFF-fansen blir 
bjudna på förfest i Malmös 
Swedbank stadion och får gratis 
- men obligatorisk – buss-
transport till Helsingborg och 
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matcharenan Olympia. Det är 
en inbjudan som måste accepte-
ras. Ta erbjudandet, eller glöm 
matchen.

DET VAR MED detta oväntade 
krav som supportföreningarna 
och huligangrupperingarna 
vaknade upp. Är det här så 
här man vill ha festen? Nog 
för att man själva har dikterat 
förutsättningar för hur motstån-
darfans ska få röra sig, genom 
att skapa en fientlig stämning 
i sina städer. Men ska det inte 
vara fritt att besöka arenorna på 
det sättet man själv vill?
      Sådana här busstransporter 
är inte på något sätt en ny idé. 
I Köpenhamn har den varit en 
av flera strategier för att få ner 
fotbollsoroligheterna. Det är 
också en av strategierna som på 
några år transformerat Nor-
dens största fotbollsparty till ett 
mindre kalas där luften pyst ur 
ballongerna. Då: en fullsatt folk-
fest för 40 000 åskådare. Nu: en 
vanlig fotbollsmatch som endast 
lockade strax över 16 000 för ett 
par veckor sedan.
      Det som har varit det stora 

orosmolnet rör våldsamheterna 
och stöket på stan. De tongi-
vande supportergrupperingarna 
har förstod sin del av problema-
tiken. Redan den nästföljande 
helgen samlades fansen för ett 
möte. Där var supportrar från 
både Helsingborg och Malmö, 
sådana som i princip aldrig pra-
tar med varandra. Grupperingar 
som HIF:s Bortom sans och 
MFF:s Supras, som älskar sina 
lag, men hatar rivalerna. Hårda 
huliganfirmor som HIF:s Front-
line och MFF:s True Rockers, 
som annars inte vill annat än att 
slå varandra på käften. 
      Tillsammans enades de om 
att freda varandra. Dels för sin 
egen skull, men även för alla 
supportrars frihet att kunna ta 
sig till arenorna - på vilket sätt 
de vill, när de vill. Malmöfan-
sen får lov att åka till Maria 
station, några kilometer norr 
om Helsingborg, och därifrån 
marschera till Olympia utan att 
bli attackerade. MFF:arna får 
samtidigt lova att inte hoppa av 
på Knutpunkten eller ta sig till 
arenan via centrum. Fienderna 
gjorde gemensam sak och kom 

19 MARS. Timmarna innan Supu-
ercupfinalen omringas ett hund-
ratal HIF-supportrar runt St. Petri 
kyrka i Malmö, sedan oroligheter 
brutit ut mellan supportrar och 
polis. Supportrarna hålls om-
ringade till matchstart och tillåts 
inte komma in på arenan.

24 MAJ. I 30:e matchminuten 
sjunker HIF-målvakten Pär Hans-
son ner på knä. Ett knallskott har 
kastats in mot honom, samtidigt 
som en huligan springer in på 
planen mot spelaren. Huliganen 
tacklas ner av spelare och polis, 
men matchen återupptas aldrig.

23 JULI. Inför matchen i Helsing-
borg intar hundratals HIF-fans 
stadens centralstation. Målet är 
att hindra MFF-fans tillträde till 
de centrala delarna av staden. 
Stämningen uppfattas som så 
hätsk att polisen avlossar ett 
varningsskott i luften.

SKÅNEDERBYNA 2011
OCH DESS BITTRA EFTERSMAKER
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överens. I Skånefotbollen har 
det kommit in nya oväntade 
vindar.

DET BLÅSER ALLTID i Helsing-
borg, vilket man kan skylla 
sundet på. Jag beger mig upp för 
en av stadens branta backar, mot 
Olympia, HIF:s hemmaarena. 
Tillsammans med polisen och 
HIF:s supporterföreningar hålls 
i kväll ett öppet supporterråd för 
HIF:s supportrar, där framför 
allt derbyt ska diskuteras. Senare 
samma kväll ska ett likadant 
möte med polis hållas även i 
Malmö för MFF:s fans.
       Jag går in i Olympias 
innandöme, nervsystemet i 
mitt hjärtas klubb, och vidare 
in i San Siro-salen, döpt efter 

matcharenan där HIF skrällde 
mot italienska stjärnlaget Inter. 
Supportersamordnaren Alexan-
der Ström tar emot. Anställd av 
klubben är det han som ska vara 
fansens officiella röst uppåt till 
klubbledningen. Han har på den 
senaste tiden jobbat stenhårt för 
att avdramatisera derbyt.
     De flesta som kommer in i 
rummet är män, och de verkar 
känna varandra. Några unga kil-
lar från den officiella supporter-
föreningen Kärnan slår sig ned 
vid mig och knäpper upp några 
av de framställda flaskorna 
Ramlösa, medan de planerar en 
bortaresa till Valencia. Tonen 
är väldigt grabbig, men lättas 
när en kvinna kommer in, glatt 
hälsar och sätter sig med oss.
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     Till slut är vi omkring 20 
i rummet med utsikt mot 
fotbollsplanen. Folk som med 
sina utseenden ser ut att komma 
från allt mellan studentlyan, 
fabriksgolvet och bankkontoret. 
Alexander Ström välkomnar 
särskilt Mats Lanner, insatschef 
i nordvästra Skåne och poli-
sens kommenderingschef Jarl 
Holmström.

DET FINNS INGEN i rummet som 
inte på något sätt är involverad i 
debatten om tvångsbussningar-
na. Det alla väntar på är att höra 
vad polisen själva har att säga. 
Jarl Holmström vet om det och 
tar med lugn röst iniativet till att 
förklara polisens inställning.
   – Vi har under flera år sett en 

trist utveckling på derbyna, och 
vi kan utan att ta i säga att det 
har fått en oacceptabelt stor på-
verkan på samhället. Det är bara 
en tidsfråga innan någon allvar-
ligt skadas eller får sätta livet till. 
Det handlar om stenkastning, 
bengalbränning och inte minst 
konfrontationerna mellan olika 
grupper.
      Jarl Holmström är förberedd 
och pratar sakligt i en flera mi-
nuter lång monolog. Det hand-
lar om polisens budget, support-
rarnas personliga integritet och 
de resurser polisen måste satsa 
för att det ska kunna bli en trygg 
fotbollsfest. Hans kollegor är 
övertygade om att busstvång är 
ett nödvändigt steg:
   –  Jag har fått stort gehör från 
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polis i hela Sverige. De säger 
”Stå på dig Jalle, prova det här 
en gång för alla”. Samtidigt är jag 
beredd på att lyssna på er, men 
jag kräver mycket mer än ett un-
dertecknat papper för att kunna 
ge er supportrar förtroende i 
detta. Anser ni att de som skrivit 
under menar allvar?
      En lång kille sidan om mig, 
Johan, hugger direkt:
   –  Jag tycker att derbyna har 
blivit lugnare på senaste, i alla 
fall mellan fansen. Min upp-
fattning från de senare åren är 
att problemen har varit mellan 
supportrar och polis, snarare än 
mellan HIF:are och MFF:are. 
Polisens varningsskott i Hel-
singborg förra året hade kunnat 
undvikas om polisen varit 
tydliga med att MFF:arna skulle 
släppas av på Ramlösa, och inte 
mitt i stan. Hur självkritiska är 
ni till era egna insatser?
   –  Vi är självkritiska och har 
försökt förbättra kommuni-
kationen. Men om vi säger att 
MFF:arna kommer att gå ut på 
Knutpunkten, vad säger ni då, 
frågar Jarl Holmström.
   –  Då säger vi att vi går av på 
Triangeln nästa år, svarar en 
annan kille, och hänvisar till sta-
tionen som ligger nära Malmös 
arena, men också mitt i hjärtat 
av MFF:s pubområden.
     Att HIF:arna tvingas att gå 
runt Malmös centrum, medan 
MFF:arna får en betydligt när-
mare väg till arenan i Helsing-
borg, är ett nyckelproblem.
      Jarl Holmström lutar sig 
fram över bordet.

   –  Men är ni överens om att 
MFF:arna är fredade om de 
åker till Maria station? Vi skulle 
kunna ge er förtroendet. Om 
ni uttrycker er rätt kan ni få 
en chans ni inte kan få igen på 
mycket länge, säger kommende-
ringschefen med eftertryck.
      I den spända salen sitter 
Peter, en ung man med slarvigt 
nedstoppad skjorta, men märk-
bart sansad röst.
   –  Många av dem som lade 
fram förslaget i helgen är fir-
makillar. De hade inte tagit ett 
sådant här möte med Malmös 
grupperingar om de inte hade 
tyckt att tanken med bussarna 
varit ett principiellt fel som 
kränker integriteten. De menar 
allvar med vad de skriver.
   –  Jag behöver ändå mer 
kunskap och driv från er för att 
övertygas, säger Jarl Holmström.

KOMMENDERINGSCHEFEN har 
uttryckt samma frågor i en 
kvart, men verkar inte ta in sup-
portrarnas ord. Johan, den långa 
killen vid sidan om mig, börjar 
bli otålig.
   –  Nu låter det som om ni sä-
ger ”om ni inte kan dyka upp på 
Aktuellt klockan 21 och krama 
varandra är det inget avtal”. 
Grupper som vill slå in huvudet 
på varandra har gått ihop, hur 
mycket mer bevis behöver ni på 
att de menar allvar? Vill ni ha en 
framtid som Köpenhamnsder-
byt med 9 000 på läktarna och 
knäpptyst?
     Diskussionen glider fram och 
tillbaka mellan Jarl Holmström 
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och fansen. Han testar grän-
serna, vill se att supportrarna 
menar vad de säger. Samtidigt 
kan de inte lova något som är 
utanför deras egen kontroll. 
Supportrarna kan se att gruppe-
ringarna är seriösa, men de kan 
inte själva förhindra att enstaka 
personer bryter mot det skrift-
liga avtal som har lämnats in.
      Richard, en annan av män-
nen i rummet, stryker sitt hår 
bakåt, lutar sig fram mot Jarl 
Holmström och tittar honom i 
ögonen:
   –  Alla som jag känner igen i 
det här rummet kommer vara 
lugna under derbyt, det kan jag 
garantera. De som har tagit ini-
tiativet till mötet och satt sig ner 
och tittat varandra in i ögonen, 

de är inte lugna normalt sett. 
Det här är så viktigt.
      Supportersamordnaren Alex-
ander Ström poängterar vilken 
tillit grupperingarna har visat 
varandra. Hur en del av MFF:s 
huliganer oförberett attackerade 
en pub i Helsingborg för att slå 
sönder en hel supporterskara för 
några år sedan, men nu diskute-
rar dessa med antagonisten. Att 
stridsyxan har begravts just för 
den här frågan, som handlar om 
mer än bara dem själva:
   –  Hela supporterskapet 
formas kring ett stort socialt 
nätverk. Det finns nästan mer 
att förlora för de vanliga sköt-
samma supportrarna med buss-
ning. De här bråkiga personerna 
kommer att göra som de vill 

ELDANDET. Hundratals HIF-supportrar ockuperade sin egen central-
station 2011. Utanför syntes symboliska handlingar, som uppeldan-
det av en infångad MFF-halsduk.
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ändå. De individer som skrivit 
under är en del av samma stora 
nätverk som de lugna support-
rarna, som de bevisligen värnar 
om, säger Alexander Ström.
      På andra sidan rummet sitter 
Fredrik, en kille som växte upp 
på samma gård som jag. Hans 
lillebror var min bästa vän när 
vi var små. Båda bröderna blev 
sedermera hårdföra fotbolls-
supportrar. Fredrik vänder sig 
otåligt mot Jarl Homström:

   –  Frontline och True rockers, 
de som vill bråka, har skrivit på. 
Jag hatar Malmö, men inte fan 
ska de åka buss hit. Inte ens de 
allra äckligaste MFF:arna ska 
behöva stå ut med det, säger 
Fredrik allvarligt.

ETT AV PROBLEMEN är hur det 
blir med alla fans som inte bor 
nära Malmö. Båda lagen har 
många supportrar från Kristi-
anstad - ska de åka omvägar för 
att gå på fotboll? Och nog för 
att det finns tänkta bussanslut-
ningar söder om Helsingborg 
för de som bor i närheten, men 
hur kul är det om man råkar bo 
ett stenkast från arenan?
   –  Ska jag som bor på Mölle-
vångståget i Malmö behöva åka 
ut till Arlöv långt utanför stan 
nästa år om jag vill se derbyt 

på Swedbank stadion, frågar en 
kille retoriskt.
      Direkt efter att beslutet om 
bussningarna hade kommit ut 
i medierna, skapade suppor-
ternätverket Ultras Malmö ett 
facebookevenemang: Himmels-
blå tåginvasion. MFF:s support-
rar skulle strunta i bussarna. 
För att komma runt problemet 
köptes biljetter på intilliggande 
sektioner, annars förbehållna 
HIF-fans.

   –  Busstvånget ska 
alltså bara gälla sup-
portrar på borta-
sektion. Så om 700 
personer med biljetter 
till andra sektioner 
kommer till Olympia, 
kommer polisen då 

säga att planen var lyckad, trots 
att det blir kaos på stan, undrar 
Johan bredvid mig. 
      Peter, den lugna killen, hop-
par in och kritiserar polisens 
planering:
   –  Det verkar som om ni 
kände er tvungna att göra något 
i år, det lyser igenom på ert 
förslag. Det är ogenomtänkt. 
Den stora risken som vi ser 
är personen som åker på egen 
hand, inte den som kommer i 
stor polisbevakad marsch. De 
som vill bråka kommer inte att 
sätta sig i bussarna.
      För första gången blandar 
sig Mats Lanner i diskussionen. 
Han är insatschef på nationell 
nivå och jobbar i Helsingborg 
sedan 20 år tillbaka.
   –  Jag har inget egenintresse av 
att sätta ut poliser för att hantera 

”INTE ENS DE 
ALLRA ÄCKLIGASTE 

MFF:ARNA SKA BEHÖVA 
STÅ UT MED DET.”<<

>>
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de 98 procent som sköter sig. 
Däremot har jag under 20 år ta-
git emot sten i min hjälm, bland 
annat under fotbollsmatcher. 
Mina poliser står där ute och 
råkar ut för det här. Jag har tagit 
hand om människor som blivit 
nedslagna för att de har haft på 
sig fel halsduk. En käftsmäll, du 
trillar och slår i skal-
len, sen har du rullston 
resten av ditt liv, och 
det är ett bekymmer, 
säger han med oroligt.

POLISEN och support-
rarna verkar ändå enas 
om att grupperingar-
nas krav, det om att 
MFF-supportrarna får åka tåg 
till en station norr om staden. 
Men poliserna är inte helt nöjda. 
Hur blir det med efter matchen? 
Kan MFF-fansen vara fredade 
även då?
      Det går ett sus genom rum-
met. Vad som komma skall efter 
matchen är det ingen som har 
tänkt på. ”Hur ska vi kunna 
garantera folks säkerhet efter 
match?”, undrar någon. ”Hur 
ska ni kunna garantera deras sä-
kerhet ens innan match?” frågar 
polisen. Även till hemresan har 
polisen förberett bussning för 
alla på bortaläktaren.
   –  Skulle man inte kunna kom-
binera? Ha vårt förslag innan 
matchen och ert efter, undrar 
Alexander Ström.
   –  Vi delar inte upp kom-
menderingar på det sättet. Ni 
provocerar fram en situation 
där ni vill ha det på ert vis innan 

matchen, men avsäger er ansva-
ret efter, svarar Jarl Holmström.
      Men han ger ändå med sig.
   –  Vi skulle kunna se till att det 
finns bussar efter matchen. Men 
de som inte vill ta dem får gå till 
Maria station. Om det hamnar 
MFF:are på Knutpunkten kom-
mer jag att bedöma det hela som 

ett haveri. Och då kommer det 
att få stora konsekvenser, det 
kan jag lova.
      Johan bredvid mig är frus-
trerad:
   –  Händer minsta incident 
med vårt förslag kommer det bli 
tvångsbussning. Misslyckas po-
lisen kommer ni ha tio chanser 
till. Ni kommer kunna fortsätta i 
tio år, även om det inte fungerar 
förrän efter elva. Är det inte så?
   –  Ja, i värsta fall är det så, 
erkänner Jarl Holmström.

DET HAR GÅTT åt många påfyll-
ningar kaffe och tiden avsatt 
för samtal om derbyt har sedan 
länge passerats. Jarl Holmström 
och Mats Lanner måste åka vi-
dare till Malmö för att diskutera 
samma fråga med MFF:s fans. 
Ett definitivt beslut om vad som 
kommer hända med bussarna är 
inte taget.

”NI KOMMER ATT 
KUNNA FORTSÄTTA 

I TIO ÅR, ÄVEN OM 
DET INTE FUNGERAR 
FÖRRÄN EFTER ELVA.”<<

>>
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   –  Skulle du kunna gå ut med 
en kommentar i tidningarna så 
fort ni har bestämt er? Oavsett 
var ni bestämmer er för. Om 
det är något vi behöver så är det 
bättre kommunikation, hälsar 
Lennart, en av de äldre männen 
på mötet.
      Jarl Holmström lovar att lyfta 
på telefonen så fort ett beslut 
är taget. Poliserna lämnar. Det 
som är kvar hos supportrarna är 
delvis ett hopp om att buss-
tvånget ska lättas, men också en 
frustration över att polismännen 
skulle uppträda så avigt. Deras 
ständiga frågor och tvekan på 
om supportrarna menade allvar, 
uppfattades som väldigt provo-
cerande från deltagarnas håll.
      När jag lämnar Olympia har 
sensommarljuset ersatts av ett 
tidigt höstmörker. Höstrusket 
är på väg. Samtidigt har jag en 
känsla av att stormen med bus-

sarna inte kommer att förändra 
Skånederbyt. Åtminstone inte 
detta år.

NÄSTA DAG PRATAR jag med 
min kollega Marie Carlsson. 
Hon jobbar på Sydsvenskans 
sportredaktion och har pratat 
med Jarl Holmström samma 
morgon. Busstvånget hävs den 
här gången, men bussarna finns 
kvar för dem som frivilligt vill 
åka med dem från Swedbank 
stadion.
   –  Han sa att han var väldigt 
stolt över hur han lyckades pro-
vocera fram svaren han ville ha 
ur både HIF:s och MFF:s fans, 
säger Marie Carlsson.
      Jag bara skrattar, samtidigt 
som jag läser hennes artikel. 
Kommenderingschefen uttryck-
er sig specifikt om sin strategin 
han använde när han diskute-
rade med supportrarna: ”Jag 

kände att jag var tvungen att 
provocera dem för att testa 
hållbarheten i överenskom-
melsen, och den kändes 
trovärdig”, säger Jarl Holm-
ström till Sydsvenskan.
      Polis och supportrar har 
mötts kring mittcirkeln.
      

* Johan, Richard, Peter, 
Fredrik och Lennart heter 

egentligen något annat.

INVASIONEN
Till slut får MFF-
fansen ta sig till 
bortamatchen i 
Olympia på egen 
hand med tåg. 
Men precis som 
alltid handlar 
det om att visa 
att man tar över 
motståndarnas 
territorium. Det 
är en invasion.
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REDO ATT RULLA. Derbydag. Utanför Swed-
bank stadion väntar de många inhyrda bussar-
na, redo att transportera hundratals frivilliga 
MFF-supportrar till Helsingborg. Nästa gång 
kan det vara ett tvång.



KNAPPT TVÅ VECKOR senare är 
det mycket som står på spel. Det 
är måndag och det är äntligen 
derbydag. Jarl Holmströms ord 
ekar fortfarande. Går något snett 
i derbyt kan det få stora konse-
kvenser för framtida Skåneder-
byn och andra heta matcher.  
      Derbyhetsen från förra 
året lyser med sin frånvaro. 
2011, guldåret då jag och mina 
manliga vänner laddade upp i 
min lundalägenhet genom att 
dricka öl och skråla med i HIF-
hymnen. Då vi gick kring Lunds 
centralstation och försökte visa 
att vi var fler i rött än i ljusblått. 
Den här gången åker jag själv till 
Malmö, med den röda halsdu-
ken gömd i min väska. Jag ska 
åka med MFF:arnas tåg till Hel-
singborg. Dels för att följa resans 
viktiga utveckling, men också 
för att se uppladdningen från 
den andra sidan. Från fienden 
Malmös håll.
      På Malmö central möter 
Alexander och hans lillebror Jo-
nas upp. MFF:are sedan barns-
ben, med vars en ljusblå halsduk 
runt halsen. De har druckit öl 
innan och Jonas behöver upp-
söka en toalett, fort.
      Tanken är att vi ska åka med 
Malmös chartrade tåg, men de 
planerna får spolas. Jonas kom-
pisar är inne i huligansvängen 
och vet om att jag är HIF:are, 
även om det från början inte var 
det stora problemet.
   –  De skulle plötsligt åka i 
förväg till Landskrona och köpa 
kokain. Hade det inte varit för 
det skulle det inte vara några 

större problem. De kanske skulle 
retas lite. Men det är svårt att 
veta hur det blir nu när de kan 
vara påverkade, förklarar Jonas.
      Just drogerna är flitigt före-
kommande i huligankretsarna. 
Oftast är det cannabis, men 
tyngre saker är inte ovanliga.
   –  Grejen med kokain är att 
man tror att man kan göra vad 
som helst efter att man har tagit 
det. Att man är mycket större än 
vad man är. Att man kan gå in 
i en grupp av motståndare och 
veva på med armarna, säger Jo-
nas innan vi kliver på 5:ans buss 
mot Swedbank stadion, Malmös 
hemmaarena.

ALEXANDER ÄR 23 år, jämngam-
mal med mig, och hans sup-
porterskap påminner starkt om 
mitt eget. Han följer alla nyheter 
om sitt lag, har full koll. Går på 
alla hemmamatcherna med sina 
vänner, åker på en del bortamat-
cher när det passar. Våndas till 
fullo när laget spelar dåligt, blir 
euforisk när det går bra.
      Efter en mellansäsong 
2011, är Malmö åter med i den 
absoluta toppstriden. En vinst 
mot hatlaget Helsingborg skulle 
betyda allt.
      Ett år yngre brorsan Jonas 
är ett lika stort fan som Alexan-
der. Men trots det valde han att 
stanna hemma vid förra årets 
derby i Helsingborg. Till skill-
nad från sin bror umgicks han 
med huliganer, men tröttnade.
   –  Det var i den vevan då jag 
började komma in i farliga gäng. 
Som tur var fick jag en flickvän 
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som öppnade mina ögon. Vad 
vinner jag på att stå där och 
hetsa? Det var då mina kompi-
sar började ta droger också, jag 
kände att det inte var min grej.
      En tjej mitt emot på bussen 
tittar mot oss med nyfikenhet, 
medan vi diskuterar huligan-
kulturen. Knark och mode, hur 
äldre huliganer en gång inspire-
rat dem. Incidenterna som ägt 
rum på Skånederbyna.
   – Oroligheterna nådde sin kul-
men förra året, med varnings-
kotten i Helsingborg och de 
avbrutna matcherna i Malmö. 
Det har alltid varit oroligt före 
och efter matcherna, men det 
har inte urartat som förra året, 
säger Alexander. 
   –  Alla vet om att det blir oro-
ligt, så de som vill ta det lugnt 
stannar hemma. De som åker 
och tittar blir de med hjärta för 

laget, och de som tycker om att 
slåss, säger Jonas.
   – Men vi får se hur det blir i 
dag. Om det blir bråk eller inte, 
säger Alexander.
   – Det blir det, säger Jonas 
säkert.

VI HOPPAR AV vid Lorensborgs-
gatan, några hundra meter från 
Swedbank stadion. Här har jag 
gått i HIF-marscher många 
gånger förut, åtföljd av polisen 
och säker bland mina medsup-
portrar. Här har jag även dolt 
min rödblåa halsduk väl, när jag 
oskyddat sicksackat mig igenom 
horder av MFF-fans.
      Polisens arbete är fundamen-
talt avgörande för hur högrisk-
matcher som denna utvecklar 
sig utanför arenan. Att släppa på 
alla tyglar och låta supportrarna 
ta hand om sig själva är en risk, 

STIL OCH KLASS.
Modet har en 
central roll i 
firmakulturen. 
Dyra märkesklä-
der från Burberry, 
Henry Lloyd, 
Stone Island och 
Ben Sherman är 
flitigt återkom-
mande. Vad som 
i England började 
som en strategi 
för att undgå poli-
sens ögon, har nu 
blivit en allmän-
giltig dresscode 
bland många av 
landets firma-
grupperingar. 
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för både samhället och fansen. 
Våldsamma upplopp i innersta-
den måste förhindras, och en del 
av det förebyggande arbetet går 
ut på att supportrarna eskorteras 
till arenorna.
      Samtidigt medför det 
komplikationer. Kan man bunta 
ihop alla supportrar i en grupp 
och bestämma att de ska gå en 
halvmil i gemensam takt för att 
komma till arenan? Och om så 
sker, borde det inte vara tydlig 
information om hur en sådan 
marsch ser ut och en garanti på 
att supportrarna kommer fram 
i tid?
   – Polisens arbete fungerade 
piss i Helsingborg förra året. 
Först det som hände vid Knut-
punkten, sen det som hände i 
Ramlösa timmen efter, säger 
Alexander och fortsätter.
   – Uppfattningen generellt 
var att HIF:s supportrar hade 
ockuperat hela Knutpunkten, 
det var så de hade sagt att de 
skulle göra. Men när jag ringde 
supporterpolisen dagen innan 
match sa han att allt skulle vara 

lugnt. Men när jag kom fram till 
Helsingborg var hela Järnvägs-
gatan full av HIF:are som vän-
tade på att slåss. Det var KAOS.
      Alexander ringde en vän på 
supportertåget, som berättade 
att polisen hade meddelat att de 
ordnade ett spontant motta-
gande för MFF:arna på Ramlösa 
station, några kilometer söder 
om staden. I rädsla för att möta 
HIF:arna ovan mark, genade 
Alexander över tågspåren i 
centralstationens undre, för att 
kunna hoppa på ett tåg som gick 
tillbaka söderut.
   – I Ramlösa var allt oplanerat 
från polisens sida. De lovade 
800 sura MFF:are bussning till 
Olympia, men inga bussar kom. 
Och så började det bli tight med 
tid, så alla bestämde sig för att 
gå till arenan, säger Alexander 
och fortsätter:
   –  Det blev en relativt lugn 
marsch, åtminstone från vår 
synvinkel. Mycket sång, lite ben-
galer och smällare sådär. Inga 
sammanstötningar med HIF:are, 
de var ju någon helt annanstans. 
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Men vi missade matchinled-
ningen, trots att de sköt upp den 
en kvart, säger han.

NÄR VI ANLÄNDER till Swedbank 
stadion börjar mörkret tillta, 
mycket på grund av de 
regntunga molnen. En ung 
kille frågar oss om biljetter.
   – Har du ingen biljett? De 
är slut, säger Jonas och fort-
sätter gå in mot arenan.
   –  Det är synd om den kil-
len, han är alltid förvirrad, 
berättar Alexander för mig.
      Inne i arenakorrido-
rerna hänger affischer på gamla 
MFF-hjältar, tavlor på de stora 
framgångarna. SM-gulden, Eu-
ropacupsilvret -79. Ett enormt 
rum öppnar sig. Housemusik 
strömmar ut över utspridda 
bord där supportrar dricker 
öl och äter hamburgare. Här i 
arenans stora restaurang sitter 
de skötsamma supportrarna. De 
är i alla åldrar, om än övervä-
gande mängd män.
   –  Är inte utsikten impone-
rande? Det här har ni inte på 
Olympia, säger Alexander när 
vi går ut på balkongen ovanför 
arenans ståplatsläktare.
      Vi talar om hur mycket 
bättre våra egna supportrar är 
på att sjunga. Vi pratar om de 
tifon som har varit mäktiga och 
skämtar om de som har miss-
lyckats helt. Men så kommer 
jag att tänka på ett Malmötifo 
för ett par år sedan. Under ett 
enormt lakan tände någon eld 
på en bengal, en brinnande 
fackla på tusen grader.

   – För en stund trodde jag att 
det skulle bli en allvarlig olycka 
på MFF-läktaren. Folk runt mig 
trodde också det. Att folk skulle 
dö om det tog eld. Alla tystnade 
och skakade på huvudet. Då var 

det inte kul längre, erkänner jag.
      Jonas blickar mot södra läk-
taren, på andra sidan plan, där 
HIF:arna brukar stå.
   – Ni visar lite känslor ändå. 
Jag har alltid sett HIF:arna som 
äckliga och onda. Det är så jag 
ser er härifrån. Det är intressant 
att snacka med dig som bevi-
sar motsatsen, säger Jonas och 
vänder huvudet mot mig.

”15 MINUTER KVAR TILL 
SISTA BUSSEN GÅR, 15 MINU-

TER KVAR!”

Rösten i högtalarsystemet får 
fart på supportrarna i arenan. 
De sista spontana toalettbe-
söken efter alla öl genomförs, 
medan det skyndas ner mot 
bussarna utanför.
      Vi sätter oss i mitten av vår 
buss. Det finns män i övre med-
elåldern, tjejer, tonårsgrabbar 
och vi. Till och med den förvir-
rade killen utan biljett verkar få 
följa med.

”NI VISAR LITE 
KÄNSLOR ÄNDÅ. 

JAG HAR ALLTID SETT 
HIF:ARNA SOM ÄCKLIGA 
OCH ONDA.”<<

>>
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”HELLRE HIV ÄN HIF! 
HELLRE HIV ÄN HIIIIF!”

      Bussresan är inte alls så hot-
full som jag var rädd för. Nidlå-
tarna mot HIF är obligatoriska, 
precis som hyllningarna till 
MFF. Från att till en början hållit 
tyst om mina sympatier, börjar 
det bli klart för dem närmast 
runt om mig att jag är HIF:are. 
Men ingen bryr sig om det. Det 
är en oerhört grabbig stämning. 
Det ser likadant ut som på de 
resor upplevt med HIF-support-
rar. Fast med ett helt annat lag 
som antagonist.

SEX MIL FRÅN oss, i Helsingborg, 
ockuperas centralstationen 
Knutpunkten som planerat av 
HIF-supportrar. Ingen ljusblå 
ska få göra intrång i de centrala 
delarna av Sundets pärla. De står 
där och bevakar, de unga män-
nen. Från små tonårspojkar till 
stora herrar som passerat både 
30- och 40-sträcket.
      Under Knutpunkten rullar 
ett abonnerat tåg in, fullt av 
MFF-supportar. Någon drar i 
nödbromsen och tåget stannar 
till. Lyckligtvis kommer det iväg 
igen, med samtliga resenärer 
kvar ombord. En obehaglig 
konfrontation undviks.
      Pågatåget, som de skånska 
lokaltågen kallas, kör vidare 
norrut, precis som planerat. Det 
hinner dock inte ens bromsa 
in helt på Maria station innan 
några MFF-supportrar sliter upp 
dörrarna och hoppar av i farten. 
Marschen till arenan går smärt-

fritt, men väl framme försöker 
en grupp biljettlösa fans rusa 
igenom biljettspärrarna.
      I HIF:arnas marsch utbrister 
oroligheter när några fans bryter 
upp gatstenar vid en skola nära 
arenan, vilka senare kastas mot 
polisen.
      Dessa händelser var direkt 
avgörande för polisens insats-
chef Mats Lanners uppfattning 
av derbyt. Direkt i samband med 
händelserna sa han följande till 
Helsingborgs dagblad:
   – I samband med att jag får 
reda på att de bryter sten där 
borta på Slottvångsskolan ansåg 
jag att man bröt avtalet i HIF. 
Sen bröt man avtalet [i MFF] 
när de kom och började rusa 
mot biljettinsläppet.

MED KNAPP INFORMATION om 
vad som händer i stan, rullar 
MFF-bussarna in mot Helsing-
borg. I höjd med Zoega’s kaffe-
fabrik, knappt en kilometer från 
Olympia, tar det stopp. Motor-
cykelpoliser stannar bussarna, 
som ska eskorteras den sista 
kilometern in till arenan. Men 
tiden går. Klockan har redan 
tickat förbi åtta, och det är bara 
45 minuter kvar till match.
      Där blir bussen stående, utan 
att information når fram till pas-
sagerarna.
   – Om jag åker buss i god tid, 
då vill jag ha chans att kunna 
få komma fram i tid också. Nu 
missar vi hela uppvärmningen, 
vi missar att hälsa på grabbarna, 
säger en arg vältränad man till 
busschauffören.
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      Men chauffören kan inget 
göra, poliserna är fortfarande i 
vägen. SMS:en börjar hagla in 
i min telefon. ”Var är du?”. ”Vi 
kan inte hålla plats hur länge 
som helst!”. ”SKYNDA DIG.”.
      Frustrationen växer; för 
Alexander, för Jonas, för alla på 
bussen. Även för mig. Var-
för kan vi inte bara få gå på 
matchen?
      Vi har stått stilla i 25 
minuter utan information när 
bussen till slut börjar rulla igen. 
Det hade börjat kännas riktigt 
mörkt. När den stannar till 
utanför arenan säger jag snabbt 
hejdå till Alexander och Jonas. 
Önskar dem olycka till. Fram 
kommer den rödblåa HIF-hals-
duken jag har gömt i väskan.

INNE PÅ OLYMPIA kommer 
regnet som det bara kan göra i 
Helsingborg. Isande kyligt från 
sundet, virvlandes intill krop-
pen från alla omöjliga vinklar. 
Derbystämningen på läktaren 
är ovanligt dålig. Dessutom är 
publiksiffran på 14 191 åskå-
dare den överlägset sämsta i 
derbysammanhang på Olympia 
sedan 1999. Mer än 1 500 färre 
besökare än den näst sämsta 
siffran alla dessa år. Förra året 
var det fullsatt, 16 500 åskådare 
i samma regn. Tappet märks.
     Efter en mållös första halvlek 
kommer spelet igång i den 
andra. När vänsterbacken Jere 
Uronen sätter 1-0 för HIF ex-
ploderar södra delen av Olym-
pia i hejdlös glädje. Samtidigt 
exploderar även jag själv till en 

skrikande vettvilling.
      Malmömålvakten Johan 
Dahlin stod för en riktig 
målvaktstavla, och jag är 
inte sen att låta honom få 
veta det. ”DAAAAHLIN, 
DAAAAAAAHLIN”, vrålar jag 
från läktaren.
      Jag svär och jag hånar. Mal-
mös Wilton Figueiredo är ett 
jävla rövhål. Linjedomaren är en 
blind offsideviftande pajas. Jag 
pendlar mellan enorm glädje 
och avgrundsdjup frustration. 
För en timme är jag den där 
okontrollerade idioten. Åtmins-
tone verbalt.

MATCHEN SLUTAR 1-1 och med 
något tunga steg går jag och 
mina vänner hem från matchen. 
Besvikna, vi hade derbyt i våra 
händer.  Vi skulle till och med 
haft en straff i slutminuten. 
       Kvällen är kall, men lugn. 
På Knutpunkten köper folk 
biljetter hem. Några tjejer har 
MFF-halsdukar. Men ikväll 
händer inget. Det är väldigt 
lugnt i Helsingborg, trots allt.

*Alexander och Jonas heter 
egentligen något annat.

VÄLKOMNANDET.
Efter matchen 
kommer mycket 
ilska riktas mot 
HIF-fansens 
hälsning till MFF-
spelaren Simon 
Thern. Thern 
lämnade under 
uppmärksam-
made former HIF 
för MFF i vintras. 
Nedanför en 
läktare hänger en 
upplåsbar docka 
med Therns tröja 
på kroppen och 
en snara runt 
halsen. En mindre 
del av publiken 
sjunger ”Simon 
Thern ska dö”. 
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SKÅL FOR DANMARKS 12. BEDSTE MAND.
Både öl och supportrar har en självklar roll 
i den danska fotbollskulturen. För första 
gången på flera år är den ena ingrediensen 
helt välkommen tillbaka. Fansen.





UTVÄRDERINGEN AV DERBYT 
kommer att ta lång tid. Om 
de kommande Skånederbyna 
kommer att innehålla busstvång 
eller andra lösningar får fram-
tiden utvisa. I Köpenhamn har 
tvångsbussarna redan testats.
      Jag tar tåget över Öresunds-
bron för att gå på det som 
brukar ses som norra Euro-
pas största derby, det danska 
huvudstadsmötet mellan FC 
Köpenhamn och Bröndby IF. 
Det brukade vara så hett att det 
skämtsamt fick smeknamnet 
New Firm. En parafrasering 
på Old Firm, stormötet mellan 
Glasgowklubbarna Celtic och 
Rangers.
      Från och med i höst har 
det skotska Old Firm-mötet 
upphört att existera, på grund 
av Rangers ekonomiska kris och 
konkurs. I Danmark har New 
Firm, som man känt till det, 
varit dött i flera år.
      Köpenhamnsderbyt brukade 
vara en folkfest, men eskale-
rande oroligheter och problem 
med huliganism fick klubbarna 
och polisen att agera. Utanför 
arenorna var det stora samman-
drabbningar mellan olika firmor 
mitt i stan. Men det som fick 
bägaren att rinna över skedde i 
maj 2008, när FCK-fans kastade 
ner brinnande bengaler på 
Bröndbys familjeläktare, och 
vettskrämda föräldrar fick fly 
med sina barn. 
      Fullständigt oacceptabelt 
tyckte alla styrande: klubbar, 
Danska fotbollsförbundet, polis 
och politiker. Och straffet mot 

supportrarna lät inte vänta på 
sig. Sedan ett par år tillbaka har 
derbyna följts av flertalet extra-
regler för bortasupportrarna. 
Obligatoriska busstransporter 
mellan arenorna, med samma 
upplägg som det planerade mel-
lan HIF och MFF, prövades. Så 
även tidigarelagda matchtider 
och personliga namntryckta 
biljetter och fingerskanning, för 
att komma åt de värsta bråksta-
karna. Senast tilläts supportrar 
endast tillträde till bortaläkta-
ren om de kom i sällskap med 
en person under 12 år.
      Det senaste tilltaget mot 
supportrarna liknade det straff 
som den turkiska storklubben 
Fenerbahces manliga fans fick 
för ett par år sedan, då endast 
kvinnor och barn fick tillträde 
till en hemmamatch efter om-
fattande huliganskandaler.
      Men där det i Turkiet rap-
porterades om storpublik och 
fest, gled Köpenhamnsderbyts 
publiksiffror och stämning i 
sank. En del av problematiken 
berodde säkerligen på Brönd-
bys sämre prestationer på plan. 
Samtidigt avstod bortasupport-
rarna från att besöka motstån-
dararenorna i protest mot de 
nya reglerna. Derbyna sågs 
istället hemifrån, på pubarna 
och ibland även på storbild inne 
på egna hemmaarenan.
      Till derbyt i november 2011 
tvingades FCK-fansen att åka 
poliseskortad buss från hem-
maarenan Parken till match-
arenan Brøndby Stadion, precis 
som förslaget till årets Skåne-

ONSIDE #1-2012
22



derby. FCK-fansen hotade med 
bojkott. Trots att det fanns plats 
för tusentalet FCK-supportrar 
på bortasektionen, dök en-
dast 24 upp. Iklädda orangea 
fängelseoveraller vecklade några 
FCK-supportrar ut en bande-
roll: ”Kriminelle?”, stod det.
      Från tidigare års utsålda 
derbyn med närmare 40 000 
åskådare på Parken, har publik-
siffrorna dippat rejält. När lagen 
möttes i augusti kom endast 
16 489 åskådare. Den sämsta 
derbysiffran på nästan 20 år.
 
TILL DAGENS MATCH har såväl 
klubbar som polis bestämt sig 
för att lätta på restriktionerna. 
Köpenhamnsderbyt ska bli en 
folkfest igen, med en fullsatt 
arena som välkomnar alla som 
vill se fotboll. Biljettpriserna har 
sänkts, samtidigt som borta-
fansen åter är välkomna utan 
specialregler.

      På förhand har det gett 
effekt. Matchen är för första 
gången på många år slutsåld, 
trots att Bröndby ligger sist i 
ligan.
      När jag kliver av på Öster-
ports station möts jag knappast 
av någon derbyhets. Köpen-
hamn verkar lika söndagsstängt 
som resten av Danmark när jag 
går upp längs Strandboulevar-
den i riktning mot Parken.
 Jag har bestämt träff 
med Peter Krogh Jacobsen och 
Ida Krogh Sjöholm, som bor 
några kvarter ifrån fotbollsare-
nan. Peter är 30 år och Brönd-
bysupporter sedan han var barn. 
Han minns sin klubb som den 
brukade vara: en vinnarinstitu-
tion med profiler som bröderna 
Laudrup och Kim Vilfort. Hans 
svenska fru Ida ska på sin första 
match i Danmark någonsin.
   – Det är första gången på två 
år som alla fans är välkomna in 

KLASSKAMP.
FC Köpenhamn 
kallas för ”byens 
hold”, stadens lag. 
Laget betraktas 
som medelklass-
klubben i staden. 
Bröndby IF är ar-
betarklubben från 
förorten. Bröndby 
var landets mest 
framgångsrika 
klubb, fram till 
att FCK inledde 
sin dominans på 
2000-talet.
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nu, och därför blir det mycket 
folk i dag. Bröndby ligger sist, 
så det är inte för spänningen 
som över 35 000 redan har 
köpt biljett, säger Peter medan 
han sätter in en plåt pommes i 
ugnen.
      Peter och Ida börjar diskute-
ra vad som händer med Brönd-
by. Problemet med anfallsspelet, 
den dåliga ekonomin, risken att 
åka ur danska Superligan.
   –  Egentligen kan jag ingen-
ting om fotboll, jag hör bara vad 
Peter säger. Och vad som sägs 
på radion. Jag har aldrig varit 
intresserad, men det är svårt att 
inte bli inblandad själv till slut, 
säger Ida och ställer fram öl.

EFTER ATT HA värmt upp med 
middag, går vi ner mot Par-
ken. Ju närmare vi kommer 
arenan, desto tätare blir polisens 
kontroll. Men det är ändå inga 
stora avspärrningar. Längs grön-

området vid sidan om arenan 
köar Bröndbyfansen i tusentals, 
medan de dricker öl och urine-
rar i buskar. 50 meter därifrån 
står FCK-fansen.
      De fina klädmärkena tittar 
fram igen, Stone Island och 
Henry Lloyd på tunga krop-
par. Det skymtas till och med 
HIF:are. HIF:s och FCK:s 
firmagrupper samarbetar. 
”Helsingborg-Copenhagen”, 
sjungs det ibland på läktarna. 
Vissa supportrar har till och 
med tatuerat in HIF:s klubbem-
blem på ena bröstet, och FCK:s 
på det andra.
     Vi går förbi ett öltält med 
oktoberfesttema.
   –  När det inte är match är 
här en stor tom yta. Eller ja, det 
kan vara ganska tomt på mindre 
matcher också. Men nu är det 
mycket folk och fest. Och det 
går åt väldigt mycket öl när det 
är match. Man får mängdrabatt 
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UPPVÄRMNING. 
Fotbollsmatcher 
inleds ofta med 
pub och öl. Men 
hamburgare hem-
ma i köket är inte 
fel det heller. Öl 
finns också där.
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om man köper mycket, förkla-
rar Peter.
      I betongtrappan inuti arenan 
ser jag vad han menar. Många 
av besökarna går omkring 
med en pappersställning med 
fem stora plastmuggar öl, ett 
erbjudande från storsponsorn 
Carlsberg.
   –  Här är ölen lika självklar 
som fotbollen, det går näs-
tan inte att tänka sig en 
fotbollsmatch utan dem, 
säger Ida.

PARKEN FYLLS PÅ ordent-
ligt halvtimmen innan 
avspark. Båda suppor-
tersidorna demonstrerar 
sina tifon. Bröndbysup-
portrarna har en mosaikvägg i 
gult och blått, och en banderoll 
med texten ”Vi kæmper sammen 
for vores klub. Vi kæmper sam-
men for overlevelse”. På FCK:s 
sektion har publiken satt på 
sig svarta, blåa och vita västar. 
På avstånd bildar de visuellt 
siffran 12. Publiken, lagets tolfte 
spelare.
     Matchen är igång och publi-
ken är lyrisk, det är en kolossal 
ljudvägg inne på arenan. Ida har 
kul. Peter våndas över Bröndbys 
tveksamma försvarsspel. 1-0 till 
FCK och Parken exploderar. 
Peter ser sammanbiten ut. 
I slutet av halvleken kastar 
frustrerade Bröndbysupport-
rar in ett par bengaler på plan. 
Spelet blåses av. Det är sådana 
här saker som absolut inte får 
hända om restriktionskraven 
ska hållas borta. Många håller 

andan, andra suckar högljutt. 
Säkerhetspersonalen släcker 
facklorna och minuten senare 
kan matchen sättas igång igen.
      Till den andra halvleken 
bränner Bröndbyfansen av 
mängder med bengaler på 
läktaren. Det är ett stort rött hav 
av rök.
   –  Jag tycker att det är skithäf-
tigt härifrån. Det tillsammans 

med sångerna höjer stäm-
ningen. Men hade jag stått nere 
på samma läktare hade jag nog 
varit livrädd, säger Ida.
      Peter fyller i:
   –  Det är problemet med 
bengaler. Det är skitcoolt och 
något jag skulle vilja ha. Men 
det fungerar inte okontrollerat, 
det finns för många risker. Det 
är mycket dålig rök och det kan 
börja brinna lite varstans om 
den som håller i bengalen inte 
har full koll eller vett nog att 
kunna hantera den, säger han.

TROTS BRA SPEL lyckas Bröndby 
inte få till en kvittering. Snarare 
ska de skatta sig lyckliga över att 
inte FCK prickade in fler mål 
på några solklara målchanser. 
På väg från Parken har polisen 
spärrat av vägarna, så att de 
olika supportergrupperna inte 

”VI KÆMPER SAMMEN 
FOR VORES KLUB. VI 

KÆMPER SAMMEN FOR 
OVERLEVELSE”<<

>>
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DEN TOLFTE SPELAREN. På planen har varje lag elva man. På läktaren finns den tolfte. Publiken 
ger laget extra energi med sitt stöd. I vita, blåa och svarta västar visar FCK-fansen sin betydelse.

INFERNO. Inför matchen var bortaläktaren en mosaik av Bröndbys blågula färger. Till den 
andra halvleken bränner fansen en vägg av bengaler. Det gulblåa havet blir rött av rök.



ska mötas. Derbyt har gått över 
förväntan tycker poliserna, både 
på och utanför arenan. 
      Några ingripanden sker, 
men inga massiva samman-
drabbningar som förr. Både 
polisen och klubbarna är nöjda-      
      Att det blev en fest utan att 
bortalagets supportrar behövde 
särbehandlas, får de danska fan-
sens samarbetsförening Danske 
Fodbold og Fanklubber, DFF, att 
jubla:
   – Det här är en seger för 
dialogen. Matchen igår visar att 
om man lyssnar till alla parter, 
så går det att fylla en arena utan 
risk för säkerheten, säger DFF:s 
ordförande Rasmus Trenskow 
efter matchen.

DET RÅDER TRAFIKKAOS på vägen 
hem. S-tågen, Köpenhamns 
lokaltåg, når inte sina slutsta-
tioner. Öresundstågen avgår 

inte som de ska. På Österports 
perronger trängs FCK-fans med 
Bröndbyfans. Inget bråk mel-
lan supportrarna där, även om 
mitt Öresundståg får ett fönster 
krossat.
      En halvtimme sent kom-
mer tåget iväg, med en tejpad 
ruta. Köpenhamn har fått sitt 
första äkta Köpenhamnsderby 
på flera år på ett fullsatt Par-
ken. Familjerna har klarat sig 
oskadda, bortasupportrarna har 
fått en fest och huvudstaden har 
undsluppit ett krig på gatorna.
      På andra sidan mittgången 
från mig sitter en kille i röd 
HIF-tröja. Han viker sin vita 
FCK-halsduk och virar den 
fint runt halsen. Hel och ren är 
dagen över även för honom.
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NÅGRA DAGAR EFTER Köpen-
hamnsderbyt tar HIF emot 
den tyska toppklubben Han-
nover 96. Det är andra gången 
HIF spelar i Europa Leagues 
gruppspel. Precis som sist det 
begav sig, hösten 2007, väntas 
stora delar Olympia gapa tomt. 
Det verkar som om helsingbor-
garna är mer intresserade av ett 
allsvenskt möte mot Åtvidaberg, 
än internationella stormatcher.
      Men polisen rustar för hög-
riskmatch.
   – På riskskalan är den här 
matchen strax under matcherna 
mot Malmö, förklarar en polis 
från sadeln på sin häst.
      Anledningen är mängden 
tillresta tyska supportrar. När 
Hannover spelade i Köpenhamn 
förra hösten kom 10 000 tyskar. 
I Helsingborg är de knappt 
hälften, men de märks överallt. 
Utanför alla pubar skymtar 
gröna halsdukar. De frågar efter 
vägbeskrivningar och dricker öl.
      Utestället The Tivoli anord-
nar oktoberfest för HIF-fansen, 
där de flesta är unga än. Ett 
stenkast därifrån, på Sundstor-
get, spelar ett coverband låtar 
för ett tusental tyska supportrar 
av båda kön och alla åldrar.
      Det är en diversitet som jag 

knappt har skådat ens i lands-
lagssammanhang. På torget 
finns många barn, då många 
föräldrar har sett det här som 
en familjeresa. En flicka med 
Hannoverhalsduk går in på 
en restaurang med pappa i 
ena handen och mamma i den 
andra. Från en trappa blickar 
tyska män i 70-årsåldern ut 
över staden, medan några yngre 
tyska kvinnor går och spanar in 
den samma via skyltfönstren.
      Var är de pubsamlingarna 
jag är van vid? De som domine-
ras av dressade män och yngre 
killar. Pubsamlingar som i ärlig-
hetens namn dominerats av hets 
och ibland gått helt över styr.
      Srdjo lyser med jeansjackan 
som han fyllt med Hannover-
märken av tyg. Han kommer ut 
från Systembolaget, tomhänt.
   – Es ist zu teuer, säger han till 
sin kompis Mogens och marke-
rar att spriten är dyr i Sverige.
      Srdjo berättar att fansen gär-
na reser iväg till de här match-
erna. Hannover är inte Bayern 
München, Borussia Dortmund 
eller Schalke 04 som alltid spelar 
i europeiska cuper. Därför blir 
det en stor angelägenhet för fan-
sen att passa på när tillfället ges. 
Men sett till mängden bortafans 

PASSIONEN.
”Vår stad, vår 
förening, vår 
passion!”. Att ha 
passion för sitt lag 
är en grundbult i 
supporterskapet. 
Hannoverfansen 
kom i tusental 
och förvandlade 
Helsingborg till 
en närmast tysk 
koloni.

ONSIDE #1-2012
28



är det lugnt på stan. Är tyskarna 
besparade problemen utanför 
arenorna?
   – Det är verkligen fridfullt i 
dag, och det kan bero på vädret 
också. Det är riktigt kallt. Fan-
sen brukar vara lugna, men det 
finns alltid dumhuvuden i alla 
klubbar, säger Srdjo.

TROTS DEN PÅ ytan lugna stäm-
ningen går det rykten om att ett 
större gäng Hannoverfans stor-
made HIF:arnas pubsamling för 
några timmar sedan. Skadorna 
blev ett par krossade fönster och 
några stulna HIF-flaggor.
      Två timmar innan match-
start vandrar 4 000 tyska män, 
kvinnor och barn upp för Lång-
vinkelsbacken, stadens brantaste 
gata. Det är många öltyngda 
kroppar som inte är byggda 
för en sådan strapats, men det 
flyter på smidigt. De enda som 
blir upprörda är bilisterna vars 
väg blir blockerad den tyska 
invasionen.
      En timme senare beger sig 
HIF:s motsvarighet upp för den 
parallella vägen förbi Kärnan, 
stadens landmärke. Unga män, 
laddade för att visa vilka staden 
egentligen tillhör. Bengalerna 
färgar tegelväggarna effektfullt 

röda i mörkret.
      500 meter från Olympia 
utbryter kaoset. Marschvägen 
förhindras av polis. Rykten 
säger att ett gäng Hannoverfans 
söker konfrontation. HIF-killar-
na genar genom en närliggande 
skolgård och försöker smita  in 
längs smågatorna.
      Utanför arenan smälls knall-
skott, medan polisernas hästar 
och hundar sätts i arbete för att 
skingra den uppretade folkmas-
san. Fans blir nästan påkörda 
av polisernas piketbussar som 
kör med hög hastighet rakt mot 
dem. Utanför ståplatsingången 
är det tumult. Det ser ut som 
om ett slag mellan HIF-support-
rarna och polisen.

JAG OCH MINA vänner försöker 
undvika stormen. Vi tittar på 
varandra. Någon svär åt eländet, 
en annan bara skakar på hu-
vudet. Vi har inte själva någon 
lösning på problemen som vi 
ser runt om oss. 
      Många av dem som bråkar 
bär fram laget på läktaren på de 
mest fantastiska sätt, samtidigt 
som de på annat håll stjälper 
klubben och medsupportrarna. 
Kanske utan att ens veta om det. 
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