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Sju ligasegrar i Europa.
Skyttekung i Serie A.
Tre guldbollar på hemmaplan.
Zlatan Ibrahimovic har lyckats med allt 

– utom en sak. Text: Mattias J Larsson
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Berättelsen om relationen mellan Sve-
riges bästa fotbollsspelare och värl-
dens största klubblagsturnering är 
aningen besynnerlig.

Trots fem säsonger i Italiens bästa lag – två i 
Juventus och tre i Inter – är Zlatan Ibrahimo-
vics mest framgångsrika Champions League-
äventyr från Holland.

Och faktum är att svenskens första tid i 
Champions League var en fullkomlig succé.

För när Zlatan Ibrahimovic den 16 septem-
ber 2009 springer in på San Siro för att möta 
det Inter han övergav inför årets säsong är det 
på en dag när sju år sedan malmöiten spela-
de sin allra första Champions League-fajt. Och 
man kan säga att det gick rätt bra.

Ajax – med rumänen Christian Chivu som 
stabil mittbacksklippa och offensivt anförda av 
en briljant Jari Litmanen – tog emot ett Lyon 
som var alldeles i början av sin storhetstid.

Elva minuter in i matchen får Ibrahimovic 
kontroll på bollen precis utanför straffområ-
det, ända nere vid kortlinjen och situationen 
ser helt ofarlig ut. Så Zlatan fintar vänster, men 
exploderar höger inåt i planen mellan två fran-
ska försvarare och skjuter sedan hårt och lågt 
med högerfoten.

Bollen borrar sig otagbart in via Lyon-
keepern Grégory Coupets bortre stolpe och i 
en tiondelssekund tystnar Amsterdam Arena 
som om man inte riktigt hunnit förstå vad som 
hänt. Sedan bryter ett våldsamt jubel ut. Det 

är ett fantastiskt mål av den 20-årige svensken 
och 23 minuter senare ökar han på ledningen 
till 2–0 efter en blixtsnabb omställning och fin 
framspelning från Litmanen.

Sonny Anderson reducerar för Lyon men 
Champions League-succén är ett faktum för 
Ibrahimovic.

– Det var en fantastisk debut i Champions 
League. Det här är något jag kommer att min-
nas länge, förklarade Ibrahimovic lyckligt  efter 
matchen samtidigt som han hyllade sina med-
spelare.

– Jag gjorde en bra match, men hela laget 
ska ha credit.

Föll på övertid mot Milan
Och framgångarna fortsatte. I andra grupp-

spelsfasen tunnlade Ibrahimovic Valencias 
målvakt Santiago Canizares till en poäng på 
Mestalla, gjorde 1–1-målet i 2–1-segern hem-

ma mot Roma vilket betydde att Ajax kvarts-
final var klar. Första matchen mot Milan slu-
tade 0–0 i Amsterdam och Ibrahimovic kon-
staterade:

– Nu är det Milan som har pressen på sig. Vi 
har gjort många bra matcher på bortaplan och 
jag tror att vi kan göra mål på San Siro.

Zlatan fick – som så många gånger både förr 
och senare – rätt.

Jari Litmanen gjorde 1–1 och efter en skarv 
från Ibrahimovic tryckte Steven Pienaar, med 
bara 12 minuter kvar att spela, in det 2–2-mål 

2002/2003
17 september
Ajax–Lyon 2–1
1–0 (11) Zlatan Ibrahimovic
2–0 (34) Zlatan Ibrahimovic
Utbytt i 81:a minuten

25 september
Inter–Ajax 1–0
Spelade hela matchen

2 oktober
Rosenborg–Ajax 0–0
Utbytt i 69:e minuten

22 oktober
Ajax–Rosenborg 1–1
1–0 (41) Zlatan Ibrahimovic
Utbytt i 71:a minuten

30 oktober
Lyon–Ajax 0–2
Utbytt i 77:e minuten

27 november
Valencia–Ajax 1–1
0–1 (88) Zlatan Ibrahimovic
Inbytt i 59:e minuten

10 december
Ajax–Roma 2–1
1–1 (11) Zlatan Ibrahimovic
Spelade hela matchen

18 februari
Arsenal–Ajax 1–1
Utbytt i 70:e minuten

11 mars
Ajax–Valencia 1–1
Spelade hela matchen

19 mars
Roma–Ajax 1–1
Utbytt i 90:e minuten

8 april
Ajax–Milan 0–0
Utbytt i 73:e minuten

23 april
Milan–Ajax 3–2
Spelade hela matchen

HÄR ÄR ALLA
ZLATANS 
MATCHER
i Champions League

”Det var en dröm som dog”

Säsong Klubb Matcher Mål
2002/2003 Ajax 13  5 
2003/2004 Ajax 6  1
2004/2005 Juventus 10  0
2005/2006 Juventus 9  3
2006/2007 Inter 7  0
2007/2008 Inter 7  5
2008/2009 Inter 8   1
TOTALT  60 15

1–0 (11) Zlatan Ibrahimovic
2–0 (34) Zlatan Ibrahimovic

Säsong Klubb Matcher Mål
2002/2003 Ajax 13  5 

MÅLADE I AJAX
Zlatan Ibrahimovics 
första Champions 
League-mål kom mot 
Lyon för snart sju 
år sedan. Till höger 
Ajaxkollegan Chris-
tian Chivu. Foto: AFP

Mot 
Celta 
Vigo 
2003.
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som skulle ta Ajax vidare. Men på övertid 
sprang sig Filippo Inzaghi igenom, lyfte bollen 
över Lobont i Ajax mål och Jon Dahl Tomasson 
rånade Ajax på semifinalplatsen mot Inter.

En dryg månad senare vann Milan finalen 
mot Juventus på straffar och Ibrahimovic sa 
besviket efter kvartsfinalen:

– Det var en dröm som dog.
Han visste inte hur rätt han hade.

Mållös säsong i Juventus
För sju år senare är det där övertidsmålet 

på San Siro fortfarande så nära en semifinal i 
Champions League som Zlatan Ibrahimovic 
har varit.

I Juventus gjorde Zlatan säsongen 2004/2005 
inte ett enda mål i Champions League när laget 
åkte ut i kvarten mot Liverpool efter 1–2 borta 
och 0–0 hemma. 

På Anfield träffade Ibrahimovic stolpen och 
i hemmareturen drog han en volley över från 
nära håll och den förbannelse den svenske su-
perstjärnan flyttat till Barcelona för att bryta 
började ta form.

Säsongen därpå – 2005/2006 – nådde Juve 
återigen kvartsfinal, efter bland annat tre mål 
av Ibrahimovic, två mot Rapid Wien och ett 
tröstmål i sista minuten i 1–2-förlusten borta 
mot Bayern München.

Den här gången var Juventus inte ens nära 
att gå vidare. Henry och Cesc Fabregas gjorde 
målen i mötet på Highbury där Fredrik Ljung-
berg dominerade. 

I 0–0-returen i Turin buades Zlatan ut av Ju-
vefansen och utsågs till matchens sämste spe-
lare. Något som fick Zlatans dåvarande träna-
re Fabio Capello att se rött.

– Jag är väldigt nöjd med hur Ibrahimovic 

spelade. Det fanns inget mer han kunde göra 
så det var väldigt orättvist av fansen att bua, 
sa Capello.

Men för Zlatan Ibrahimovic skulle det bli 
värre. Mycket värre.

Måltorka i Inter
Samtidigt som Italien vann VM i Tyskland 

2006 skakades landets inhemska fotboll av en 
omfattande mutskandal där Juventus var den 
stora syndabocken. Konsekvensen blev att la-
get flyttades ner till Serie B och Zlatan Ibra-
himovic gick över till Inter, klubben som till-
dömts de seriesegrar Juve på grund av mut-
skandalerna fråntogs.

Under tre säsonger i Milano vann Zlatan 
scudetton varje år, medan problemen i Cham-
pions League bara växte.

Efter 2–2 på San Siro mot Valencia och 0–0 
på Mestalla fick Inter respass redan i åtton-
delsfinalen säsongen 2006/2007, Zlatan  gjorde 
 inte ett enda mål och var nu uppe i nio  raka 
utan nätkänning i världens finaste klubblags-
turnering.

Förlösande straff
Först mot PSV Eindhoven den 2 oktober 

2007, nästan två år efter Ibrahimovics  senaste 
mål i Champions League, bröts förban-
nelsen. 

Efter att ha visat storform i Serie A fälldes 
Ibra inne i straffområdet och slog själv, efter 943 
mållösa Champions League- minuter, in straf-
fen. Redan i 31:a minuten nickade svensken 
sedan snyggt in 2–0, vilket avgjorde matchen 
och tystade spekulationerna om oförmågan att 
göra mål i de största sammanhangen.

– Jag är glad över mina mål och över 

2003/2004
16 september
Milan–Ajax 1–0
Spelade hela matchen

1 oktober
Ajax–Club Brügge 2–0
Spelade hela matchen

22 oktober
Ajax–Celta Vigo 1–0
1–0 (53) Zlatan Ibrahimovic
Spelade hela matchen

4 november
Celta Vigo–Ajax 3–2
Utbytt i 70:e minuten

26 november
Ajax–Milan 0–1
Utbytt i 40:e minuten

9 december
Club Brügge–Ajax 2–1
Utbytt i 72:a minuten

2004/2005
15 september
Ajax–Juventus 0–1
Spelade hela matchen

28 september
Juventus–Maccabi Tel Aviv 1–0
Utbytt i 79:e minuten

19 oktober
Juventus–Bayern München 1–0
Spelade hela matchen

3 november
Bayern München–Juventus 0–1
Spelade hela matchen

23 november
Juventus–Ajax 1–0
Utbytt i 78:e minuten

8 december
Maccabi Tel Aviv–Juventus 1–1
Inbytt i 74:e minuten

22 februari
Real Madrid–Juventus 1–0
Spelade hela matchen

9 mars
Juventus–Real Madrid 2–0
Spelade hela matchen

5 april
Liverpool–Juventus 2–1
Spelade hela matchen

13 april
Juventus–Liverpool 0–0
Spelade hela matchen
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

…OCH I JUVE I Turin blev det totalt tre 
CL-mål. Här firar Zlatan David Trezeguets 
mål mot Real Madrid 2005 tillsammans 
med Alessio Tacchinardi. Foto: AP

S

Mot Real 
Madrid 
2005.
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 lagets seger. Jag är mycket nöjd, förklarade 
Zlatan på Inters hemsida.

Formen i Serie A och målen i Champions 
League – det blev ytterligare tre i gruppspe-
let säsongen 2007/2008 – fick Interfansen att 
drömma om att fler förbannelser skulle kom-
ma att brytas.

Materazzi åkte ut
När Inter 18 februari 2008 åkte till Anfield 

för att möta ett Liverpool som tagit sig till åt-
tondelsfinal efter en måsteseger borta mot 
Marseille i sista gruppspelsmatchen var det 
som tunga favoriter. 

Men det började  illa och slutade ännu säm-
re. Efter en halvtimme fick Marco Materazzi 

sitt andra gula kort. Ett decimerat Inter stod 
upp på ett infernaliskt sätt och när matchklock-
an närmade sig full tid såg det ut som att man 
skulle klara 0–0.

Då, i 85:e minuten, tog Dirk Kuyts skott på 
Maicon, ställde Julio Cesar i målet och gav Li-
verpool 1–0. Fem minuter senare dundrade 
Steven Gerrard in 2–0 och det som gått från 
att se bra till att se okej ut förvandlades plöts-
ligt till en väldigt svår uppgift.

Ibrahimovic, som var i bra form, fick efter 
Materazzis utvisning ingen möjlighet att uträt-
ta någonting framåt, men var ändå positiv.

– Vi kan vända det här i Milano. Ingen tve-
kan om det.

Men på San Siro åkte Burdisso ut i 50:e, 
några minuter senare missade Ibrahimovic en 
bra chans från nära håll och i 65:e stängde Fer-
nando Torres matchen genom sitt 0–1-mål.

Sex raka säsonger i Champions League 
var över för Zlatan Ibrahimovic – och ingen 
av dem hade varit bättre än den allra första i 
Ajax.

– Jag vill vinna stora titlar och det vill Inter 
också. Det gäller för oss att visa det, sa Ibrahi-
movic efter säsongen och José Mourinho an-
ställdes som tränare för att ta Inter hela vägen 
i Champions League 2008/2009.

Vann skytteligan i Serie A
På många sätt blev också säsongen 2008/2009 

en fantastisk succé för Zlatan Ibrahimovic. In-
ter vann ligan och Zlatan blev Serie A:s skytte-
kung med 25 mål efter att ha klackat in det sista 
i säsongsavslutningen hemma mot Atalanta.

Men för den som vill bli bäst i världen räck-
er inte det, och i Champions League gick José 
Mourinhos Inter knackigt.

I gruppspelet gjorde inte Zlatan mål förrän i 
den sista omgångens 88:e minut. Målet betyd-
de 1–2 borta mot Bremen och om cypriotiska 

Anorthosis samtidigt besegrade Panathinaikos 
i Aten skulle lilleputtlaget ta Inters plats i åtton-
delen. Men Karagounis avgjorde för grekerna 
och Inter fick ta emot Manchester United.

Matchen jabbades närmast upp som en  final 
och José Mourinho förklarade varför Inter 
skulle ta sig vidare:

– För att Zlatan Ibrahimovic är bäst i värl-
den.

Men i Manchester Uniteds hemland var man 
mindre imponerade.

– I England skulle jag säga att han rankas 
mellan 10 och 20 i världen, inte bättre, sade 
Matt Dickinson, reporter på engelska The 
 Times, till DN.

Och Dickinson hade i viss mån på fötterna. 

För på de 14 slutspelsmatcher som Zlatan dit-
tills spelat i Champions League hade svensken 
inte gjort ett enda mål.

Något som fick engelsk press att raljera över 
svenskens egentliga storhet och kalla honom 
”bäst när det inte gäller”.

Mötet på San Siro slutade 0–0, och Zlatan 
Ibrahimovic var nu uppe på i 15 mållösa slut-
spelsmatcher.

– Vi kommer att gå för segern i Manchester 
och jag är säker på att vi gör mål, sa Zlatan.

Den här gången fick han fel, men närmast 
kom han själv. Efter Vidics tidiga 1–0 mål nick-
ade Ibrahimovic ner i marken, upp i ribban – 
och ut. När Cristiano Ronaldo nickade in 2–0 
i början av andra halvlek var matchen över 
och Zlatan Ibrahimovic tillbaka vid repliken 
från april 2002. Den om att ”det var en dröm 
som dog”.

– Mitt enda mål den här säsongen var att 
vinna Champions League. Jag är väldigt besvi-
ken, förklarade Ibrahimovic i Viasats direkt-
sändning innan han fortsatte.

– Jag vet inte vad jag ska göra för att vinna 
det här jävla Champions…

Såg Barça visa hur det går till
Tre månader senare manövrerade Barce lona 

ut Manchester United i finalen på Olympiasta-
dion i Rom. Eto’o och Messi gav Barça 2–0 och 
i Milano satt Zlatan Ibrahimovic och kom på 
vad han skulle göra för att vinna det ”där jäv-
la Champions”.

Tio veckor senare presenterades Zlatan 
Ibrahimovic som FC Barcelonas svar på  Real 
Madrids mångmiljardvärvningar sommaren 
2009.

Målet är glasklart. Vinna La Liga, vinna Copa 
del Rey – och vinna Champions League.

Mattias J Larsson
mattias.larsson@aftonbladet.se

2005/2006
14 september
Club Brügge–Juventus 1–2
Spelade hela matchen

27 september
Juventus–Rapid Wien 3–0
3–0 (85) Zlatan Ibrahimovic
Spelade hela matchen

18 oktober
Bayern München–Juventus 2–1
2–1 (90) Zlatan Ibrahimovic
Spelade hela matchen

7 december
Rapid Wien–Juventus 1–3
0–2 (42) Zlatan Ibrahimovic
Utbytt i 46:e minuten

22 februari
Werder Bremen–Juventus 3–2
Utbytt i 59:e minuten

7 mars
Juventus–Werder Bremen 2–1
Utbytt i 57:e minuten

28 mars
Arsenal–Juventus 2–0
Spelade hela matchen

5 april
Juventus–Arsenal 0–0
Spelade hela matchen

2006/2007 
12 september 
Sporting Clube–Inter 1–0
Spelade hela matchen

27 september
Inter–Bayern München 0–2
Utvisad i 58:e minuten

31 oktober
Spartak Moskva–Inter 0–1
Spelade hela matchen

22 november
Inter–Sporting Clube 1–0
Spelade hela matchen

5 december
Bayern München–Inter 1–1
Utbytt i 46:e minuten

21 februari
Inter–Valencia 2–2
Spelade hela matchen

ZLATANS MATCHER
i Champions League

”Jag vet inte vad jag ska göra
för att vinna den där jävla…”

FORTSÄTTNING FRÅN FÖRRA SIDAN

Mot 
Arsenal 
2006.
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2007/2008
19 september
Fenerbahçe–Inter 1–0
Spelade hela matchen

2 oktober
Inter–PSV Eindhoven 2–0
1–0 (15) Zlatan Ibrahimovic
2–0 (31) Zlatan Ibrahimovic
Spelade hela matchen

23 oktober
CSKA Moskva–Inter 1–2
Spelade hela matchen

7 november
Inter–CSKA Moskva 4–2
1–2 (32) Zlatan Ibrahimovic
4–2 (75) Zlatan Ibrahimovic
Utbytt i 84:e minuten

27 november
Inter–Fenerbahçe 3–0
2–0 (66) Zlatan Ibrahimovic
Utbytt i 78:e minuten

19 februari
Liverpool–Inter 3–0
Spelade hela matchen

11 mars
Inter–Liverpool 0–0
Utbytt i 80:e minuten

2008/2009
16 september
Panathinaikos–Inter 0–2
Spelade hela matchen

1 oktober
Inter–Werder Bremen 1–1
Spelade hela matchen

22 oktober
Inter–Anorthosis 1–0
Spelade hela matchen

4 november
Anorthosis–Inter 3–3
Spelade hela matchen

26 november
Inter–Panathinaikos 0–1
Spelade hela matchen

9 december
Werder Bremen–Inter 2–1
2–1 (88) Zlatan Ibrahimovic
Inbytt i 46:e minuten

24 februari
Inter–Manchester United 0–0
Spelade hela matchen

11 mars
Manchester United–Inter 2–0
Spelade hela matchen

TRÖGT I INTER 
Efter en mållös första 
säsong för Inter i 
Champions League 
lossnade det med två 
mål mot PSV på San 
Siro i oktober 2007. 
Klubbytet till Barcelo-
na betyder framför allt 
en sak: Zlatan vill nå 
drömmen om att höja 
Champions League-
pokalen. Foto: AP

Mot Panathinaikos 2008.



22
2009/10

UEFA CHAMPIONS LEAGUE SVENSKFESTEN

SVENSKARNAS   FOTBOLLSFESTSVENSKARNAS   FOTBOLLSFESTSVENSKARNAS   FOTBOLLSFESTSVENSKARNAS   FOTBOLLSFEST
Sju utlandsproffs i Fotbollseuropas     finrum – här ser du dem i vinter

MEN DANSKARNA DÖMER UT SVENSKA KLUBBLAGS 
FRAMTID I EUROPA – ETT AVSKRÄCKANDE EXEMPEL
Det är nio år sedan ett svenskt lag tog 
sig in i Champions Leagues gruppspel.

FC Zürich blir Schweiz tredje lag på 
fyra år.

– En upplevelse för livet, säger 
Dusan Djuric, mittfältare i Zürich.

I mars 2009 gjorde det danska fotbollsför-
bundet DBU en omfattande utredning om vad 
dansk fotboll behövde göra för att landets klubb-
lag skulle kunna hävda sig i Europa.

Man jämförde Danmark med länder i liknan-
de storlek och invånarantal, kom fram till en rad 
slutsatser och – framför allt – hittade ett land att 
använda som förebild och ett att använda som 
skräckexempel.

Förebilden var Schweiz. Ett land med 7,5 mil-
joner invånare, en BNP liknande Danmarks och 
med 31 spelare i de fem högst rankade europe-
iska ligorna.

Dessutom har den schweiziska ligan efter att 
ha varit nära ekonomisk kollaps i slutet av 90-ta-
let återhämtat sig på ett lysande sätt. Match- och 
sponsorintäkterna i klubbarna har ökat remarka-
belt – precis som den internationella succén.

Den danska undersökningen fann tre huvud-
anledningar:
✔   Ligan har nu bara tio lag vilket gör att varje 

klubb får en större del av de gemensamma intäk-
terna samt mindre konkurrens om sponsorer.
✔   Ligan har några få lag som är topplag varje 

år, vilket gör toppen starkare och mer konkur-
rensduglig internationellt.
✔   Arenorna håller väldigt hög klass vilket 

genererar ökat intresse och ökade intäkter.

Tre giganter på besök
FC Zürichs hemmaplan heter Letziground och 

var en av EM-arenorna. I gruppspelet kommer 
tre europeiska giganter på besök – Real Madrid, 
Milan och Marseille.

– En drömlottning, säger Dusan Djuric som 
snart spelat för Zürich i två år och inte är rädd 
för storlagen.

– Milan har vi ju spelat mot tidigare. Vi vet att 
vi i alla fall kan störa dom, även om det blir svårt 
att vinna. Real ska ju bli väldigt kul att möta. 

När Zürich i fjol mötte Milan i Uefacupen gjor-
de Dusan Djuric ett drömmål  på San Siro – ett 
dunderskott, ribba in i närheten av krysset. Nu 
ser Djuric fram emot att åka tillbaka.

– Alltså, hade jag fått välja och om det hade 
varit möjligt, så hade jag valt Man-
chester United, Real Madrid och 
Barcelona. När du ändå ska spe-
la Champions League, så vill du 
möta de största lagen, sä-
ger Djuric som inte läng-
tar tillbaka till svensk fot-
boll och inte heller har nå-
gon anledning.

Landslaget i fara
Det avskräckande exemplet i den danska ut-

redningen var Sverige. Det är nio år sedan ett 
svenskt lag spelade i Champions Leagues grupp-
spel och enligt undersökningen är anledningar-
na många.
✔   Istället för att som i Schweiz minska anta-

let lag i högsta divisionen har vi utökat allsvens-
kan till 16 lag.
✔   Föreningar måste äga minst 51 procent vil-

ket minskar möjligheterna att få in kapital.
✔   Arenaparken är eftersatt vilket får publik 

och sponsorer att välja andra saker att investera 
pengar och tid i.
✔   Ligan är jämn, vilket inte ger lag rutin från 

spel i Europa.
Dessutom konstaterar undersökningen att 

trots att det svenska landslaget nått fem mäster-
skap i rad har vi bara hälften så många spelare 
som Schweiz i de fem stora ligorna. Detta, tror ut-
redarna, kommer att innebära att Sverige i fram-
tiden inte bara får klara sig utan Champions Lea-
gue utan också VM och EM.

Mattias J Larsson
mattias.larsson@aftonbladet.se

MEN DANSKARNA DÖMER UT SVENSKA KLUBBLAGS 
FRAMTID I EUROPA – ETT AVSKRÄCKANDE EXEMPEL

– Milan har vi ju spelat mot tidigare. Vi vet att 
vi i alla fall kan störa dom, även om det blir svårt 
att vinna. Real ska ju bli väldigt kul att möta. 

När Zürich i fjol mötte Milan i Uefacupen gjor-
de Dusan Djuric ett drömmål  på San Siro – ett 
dunderskott, ribba in i närheten av krysset. Nu 
ser Djuric fram emot att åka tillbaka.

– Alltså, hade jag fått välja och om det hade 
varit möjligt, så hade jag valt Man-
chester United, Real Madrid och 
Barcelona. När du ändå ska spe-
la Champions League, så vill du 
möta de största lagen, sä-
ger Djuric som inte läng-
tar tillbaka till svensk fot-
boll och inte heller har nå-

Det avskräckande exemplet i den danska ut-
redningen var Sverige. Det är nio år sedan ett 
svenskt lag spelade i Champions Leagues grupp-
spel och enligt undersökningen är anledningar-

   Istället för att som i Schweiz minska anta-
let lag i högsta divisionen har vi utökat allsvens-

   Föreningar måste äga minst 51 procent vil-
ket minskar möjligheterna att få in kapital.

   Arenaparken är eftersatt vilket får publik 
och sponsorer att välja andra saker att investera 

   Ligan är jämn, vilket inte ger lag rutin från 

Dessutom konstaterar undersökningen att 
trots att det svenska landslaget nått fem mäster-
skap i rad har vi bara hälften så många spelare 
som Schweiz i de fem stora ligorna. Detta, tror ut-
redarna, kommer att innebära att Sverige i fram-
tiden inte bara får klara sig utan Champions Lea-
gue utan också VM och EM.

Mattias J Larsson
mattias.larsson@aftonbladet.se

SCHWEIZISKA LAG I CHAMPIONS LEAGUE – SEDAN SVERIGES SENASTE: HIF 00/01
02/03 FC BASEL ●  05/06 FC THUN ●  08/09 BASEL ●  09/10 ZÜRICH

Dusan Djuric – 
svenskt utlands-
proffs FC Zürich 
som i Champions 
League möter 
giganterna Milan, 
Real Madrid och 
Marseille. 
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ERKAN ZENGIN BESIKTAS
■ ■ Ålder: 24. Moderklubb: Nors-
borgs IF. Övriga klubbar: Hammarby 
IF, Hammarby TFF. Meriter: Har spelat 
juniorlandskamper för både Sverige och 
Turkiet.
SCHEMA I CHAMPIONS LEAGUE: 
Manchester United (h) 15 september. 
CSKA Moskva (b) 30 september. 
Wolfsburg (b) 21 oktober. Wolfsburg 
(h) 3 november. Manchester United 
(b) 25 november. CSKA Moskva (h) 8 
december.

DUSAN DJURIC ZÜRICH
■ ■ Ålder: 25. Moderklubb: Halmstads BK. 
Övriga klubbar: -. Meriter: 6 A-landskamper.

ANDRÉS VASQUEZ ZÜRICH
■ ■ Ålder: 22. Moderklubb: IF Stendy. Övriga 
klubbar: Bergsjö IF, IFK Göte-
borg. Meriter: SM-guld 2007, 
Årets mål i allsvenskan 2007.
SCHEMA I CHAMPIONS 
LEAGUE: 

Real Madrid (h) 15 septem-
ber. Milan (b) 30 september. 
Marseille (h) 21 oktober. Marseille (b) 
3 november. Real Madrid (b) 25 november. 
Milan (b) 8 december.

DUSAN DJURIC ZÜRICH

PONTUS WERNBLOOM  AZ ALKMAAR
■ ■ Klubb: AZ Alkmaar. Ålder: 23. Moder-
klubb: IK Kongahälla. Övriga klubbar: IFK 
Göteborg. Meriter: SM-guld 2007, Svenska 
Cupen 2008, Brons i U21-EM2009.
SCHEMA I CHAMPIONS LEAGUE: 
Olympiakos (b) 16 september.  Standard 
Liege (h) 29 september. Arsenal (h) 20 
oktober.  Arsenal (b) 4 september.  Olympiakos (h) 24 november. 
Standard Liege (b): 9 december.
 (Rasmus Elm tillhör klubben men får inte spela i CL då han spelat för Kalmar i kvalet)

AZ ALKMAAR

OLOF MELLBERG OLYMPIAKOS
■ ■ Ålder: 32. Moderklubb: Gullspångs IF. Övriga 
klubbar: Degerfors IF, AIK, Racing Santander, Aston Villa, 
Juventus. Meriter: SM-guld 1998. Guldbollen 2003.
SCHEMA I CHAMPIONS LEAGUE: 
AZ Alkmaar (h) 16 september. Arsenal (b) 29 septem-
ber. Standard Liege (h) 20 oktober. Standard Liege (b) 
4 november. AZ Alkmaar (b) 24 november. Arsenal (h) 
9 december.

Moderklubb: IF Stendy. Övriga 
 Bergsjö IF, IFK Göte-

SM-guld 2007, 

SVENSKARNAS   FOTBOLLSFESTSVENSKARNAS   FOTBOLLSFESTSVENSKARNAS   FOTBOLLSFEST
Sju utlandsproffs i Fotbollseuropas     finrum – här ser du dem i vinter

ZLATAN IBRAHIMOVIC BARCELONA
■ ■ Ålder: 27. Moderklubb: Malmö BI. Övriga klubbar: 
BK Flagg, FBK Balkan, Malmö FF, Ajax, Juventus, Inter. 
Meriter: Holländsk mästare 2002 och 2004. Serie A-
mästare 2007, 2008, 2009. Guldbollen 2005, 2007, 2008. 
Årets spelare i Serie A 2008. Skyttekung i Serie A 2009.
SCHEMA I CHAMPIONS LEAGUE: 
Inter (b) 16 september. Dynamo Kiev (h) 29 september. 
Rubin Kazan (h) 20 oktober. Rubin Kazan (b): 4 novem-
ber. Inter (h) 24 november. Dynamo Kiev (b) 9 december.

Sammanställning: Daniel Grefve

Foto: JUPITER IMAGESAP, JOEL MARKLUND, BILDBYRÅN, STEFAN JERREVÅNG

KIM KÄLLSTRÖM LYON
■ ■ Ålder: 27. Moderklubb: Sand-
vikens IF. Övriga klubbar: Partille 
IF, BK Häcken, Djurgårdens IF, Stade 
Rennais. Meriter: Årets nykomling 
i allsvenskan 2000, SM-guld 2002 
och 2003, fransk mästare 2007 och 
2008.
SCHEMA I CHAMPIONS LEAGUE: 
Fiorentina (h) 16 september. De-
brecen (b) 29 september. Liverpool 
(b) 20 oktober. Liverpool (h) 4 
november. Fiorentina (b) 24 novem-
ber. Debrecen (h) 9 december.
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