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Alexander – Yrke: Fotbollspelare.

En krönika av Leif Persson

När jag i min ungdom sprang omkring med 
fotbollen och trixade så ofta det gavs tillfälle, 
och då särskilt år 1948 och olympiska spel i 
London, där Sverige tog guld i just fotboll, då 
drömde man väl om att bli som Gunnar Nor-
dahl – Gunnar Gren. Men det stannade vid en 
dröm , och att jag sedan skulle få  ett barnbarn 
där allt detta slog in, det visar hur märkligt 
livet kan forma sig.

Jag skall nu berätta om Alexander Kacaniklic. 
Min dotter Sissi och maken Zoran har tre söner 
som alla har fotbollen mer eller mindre i blo-
det. Zoran spelade i Helsingborgs IF och Mjäll-
by så generna kommer nog därifrån, men jag 
tror ändå att jag bidragit med 1 %!

När det gäller Alexander så började det hela 
när han var 15 år och då hade han spelat i HIF 
sedan 9 årsåldern och tydligt visat att han var 
en stor talang. Han blev uttagen till Skånela-
get P 13, blev 2006 svenska mästare i Futsal P 
15 med HIF:s lag. Debuterade i svenska lands-
laget P 15 mot Finland i augusti. Efter det var 
han bofast i landslaget.

Våren 2007 kom så en stor överraskning, genom 
att en representant, Malcolm Elias dök upp i 
Helsingborg med ett erbjudande från stork-
lubben Liverpool att komma till England och 
provspela. Flög till England tillsammans med 
HIF juniortränare, Mats Alm för en 12 dagars 

period. Det föll väl ut och så var hela ka-rusellen 
igång. Hela familjen Kacaniklic, utom äldsta 
grabben Robin, som befann sig på tränings- 
läger med HIFs a-trupp i Sydafrika, satte sig 
ner tillsammans med Malcolm, som var ett 
fantastiskt stöd och en fin rådgivare.

Alexander var fast bestämd på att åka och då 
blev beslutet från familjen att vi åker med till 
Liverpool samtliga. Sissi och Zoran slutade 
sina jobb, bilarna och villan såldes. Filip, yngs-
ta grabben slutade tredje klassen i skolan.

Man kunde konstatera att HIF-ledningen, (inga 
namn) reagerade på ett mycket märkligt sätt 
och på många sätt försökte att stoppa det 
hela. Robin frystes ut från A-laget och man 
försökte genom att begära overkliga summor 
av Liverpool för att släppa Alexander grusa alla 
planer på flytten till England. Detta hade man 
ingen framgång med utan Liverpool betalade. 
För en utomstående framstod det att allt tal 
om gemenskap och kamratanda, det var som 
bortblåst, när ekonomin satt i högsätet.

I Liverpool hyrde man en villa, Zoran började 
jobba på IKEA och Sissi fick jobb som mot-
tagningsansvarig på en stor djurklinik. Filip 
började skolan, med en för honom helt ny syn 
på diciplin och om hur man bör uppföra sig. 
T.ex. vid rastens slut då intog eleven sin plats 
under tystnad och vid lärarens tiilsägelse; Var 

så god och sitt, då satte man sig! Men han 
lärde sig fort och trivdes fantastiskt. Jag 
kan nämna att efter höstterminen och vid 
juluppehållet, höll han ett långt föredrag 
om hur man firade jul i Sverige inför hela 
skolan i stora aulan, på perfekt engelska.

Robin då, jo han spelade fotboll i ett lag 
som heter Wrexham. De ville skriva kon-
trakt med honom, men då kom ”spöket” 
HIF in i bilden och bromsade.

Alexander tränade – tränade – tränade 
och varvade med skolämnen vissa dagar. 
Han blev hämtad varje morgon kl. 07,00 
med bil i hemmet och lämnades tillbaka på 
kvällen med samma bil och chaufför. Han 
fick aldrig åka till arenan själv.

Alexander kunde åka hem till Sverige 
vid landskamper i P16-, P17- och P18- 
laget. I Liverpool var det matcher, det var 
läkarkontroller – lära sig bli intervjuade - 
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lära sig äta rätt – prata med psykologer och 
över huvud taget lära sig uppträda rätt i alla 
situationer. Jag misstänker att Alexander mer 
än en gång fick känna på proffslivets baksida. 
Ett stort ögonblick var det givetvis när U-laget 
gick till final i FA Yuoth-cupen och mötte Ar-
senal inför 40,000 på läktarna och Alexander 
lyckades göra mål.

Ett stort steg var det när han blev uppflyttad 
till A-truppen inför Europacupspel. I början av 
år 2010, efter 3 år i Liverpool, erbjöds Alex 

ett nytt 2-årskontrakt med klubben. Senare på 
året kom ett bud från Fulham FC i samband 
med ett spelarköp. Londonklubben erbjöd ett 
mycket förmånligt 2-årskontrakt. Alex be-
hövde inte fundera så mycket, familjen sätter 
sig ner och planlägger. Alex skaffar lägenhet 
i centrala London och övriga familjen tycker 
att efter nästan 4 år i England kan det vara 
skönt med återtåg till Sverige. Alex fyller 19 
år och alla är som alltid överens om lösningen. 
Robin är redan tillbaka i Sverige och spelar för 
Mjällby. Filip kommer åter till skola i Helsing-
borg med massor av lärdom i bagaget, men 
saknar England när han jämför en stökig skola 
här hemma med den han gick i där.

Det blir direkt mycket spel i den nya klubben, 

en knäskada ser oroande ut men ett duktigt 
läkarteam i Manchester fixar till detta. Efter 
många träningar så kom då den efterlängtade 
debuten i Englands högsta fotbollserie. Det var 
mot Norwich och betyget blev klart godkänt, 
och efter ett skott i ribban kunde han blivit 
målskytt.

Därefter var Alex etablerad i startelvan många 
matcher och trivdes alldeles utmärkt med livet 
i London. Men tanken på familjen i Helsing-
borg var där alltid och det kunde uttrycka sig 
så att vid ledighet efter träningen på kvällen 
tog Alex flyget till Kastrup och kunde ringa på 
hos mamma och pappa kl.23,00 på kvällen, 
för att sedan nästa morgon flyga tillbaka till 
London och därefter träna på em.

I augusti 2012 förlängde Alex kontraktet med 
Fulham och samtidigt kom svenske förbunds-
kaptenen  Eric Hamrén och Marcus Allbäck 
till London, för nu var det en plats i svenska 
landslaget som gällde, och skulle diskuteras. 
Det blev debut mot Brasilien, visserligen för-
lust, men Alex fick klart godkänt. Sedan har 
han blivit fast ”anställd” som yttermittfältare i 
landslaget.

Klubbar som Arsenal och Tottenham och flera 
italienska klubbar var på jakt efter Alexanders 
namnteckning, men han förblev Fulham tro-
gen. Alex trivs utmärkt i London och bor man 
i 4-rums lägenhet med stor balkong och utsikt 
över Themsen, då är det nog lätt att trivas.

Det var nära en flytt när två turkiska stor-
klubbar kom med höga bud, och när Dynamo 
Kiev var beredda att lägga upp närmare 80 
milj. Kronor. Då funderade Alex säkerligen ext-
ra länge!

Pratar jag med Alex om lön och säger att Ex-
pressen har fastställt att du har enbart, utan 
reklampengar, ungefär en månadslön som är 
lika med 40 svenska sjuksköterskor. Till det 
kan läggas bl.a ett reklamkontrakt med Adidas 
och inte minst kontrakt med FIFA 14, det stora 
fotbolls-dataspelet där Alex är en av rankade 
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världens spelare. Svaret blir 
enkelt som alltid hos Alex; Jag 
bryr mej inte så mycket om 
det, jag redar mej bra och det 
är spelet, matcherna och att 
jag presterar mitt bästa som 
gäller.

Det går nog att vara stjärna, 
men den engelska disciplinen 
är ändå påtaglig inom spelar-
truppen. Ett exempel på detta 
drabbade Alex vid ett tillfälle. 
Efter en match mot Liverpool 
hade Alex en hel del att prata 
om med gamla kompisar och 
blev lite sen till spelarbussen 
med påföljd att han hängde 
slipsen lite löst om halsen. Eft-
er flyget till London och hem-
maklubben kom tränaren till 
Alex och frågade om det var problem med kläd-
seln? Och fick samtidigt besked om att nästa 
match blev det till att stå utanför truppen och 
sitta på läktaren och öva slipsknytning!! Ett be-
tydande straff eftersom vid varje match är det 
extra högt lönebonus för deltagande i start-
elvan och avbytare. Alex kommentar var; En 

nyttig lärdom varje dag, det är livet i fotbolls- 
proffsvärlden, det vet jag nu efter 8 år i detta 
härliga liv.

Denna artikel är skriven av morfar Leif och 
godkänd av alla berörda. Våren 2014.


