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VIKTIG SEIER: Niklas satt på benken da laget slo Verona 1-0 mandag. Seieren kan 
sørge for at Palermo rykker opp.

Niklas Gunnarsson (27) 

fikk en tøff start på profftil-

værelsen i Palermo, men 

nå har han ambisjoner om 

å bidra til å føre klubben 

tilbake i Serie A. 
CHARLOTTE NAGELL
charlotte.nagell@gmail.com

930 66 056

– Noen mener det er en stor overgang 
å gå fra norsk til svensk fotball, men jeg 
kan love deg: Det er ingenting i forhold 
til å komme til Italia og Palermo. Her er 
det «survival of the ittest». Jeg har fått 
venner for livet i de skandinaviske klub-
bene jeg har spilt for, men i Palermo er 
det ingen kompiskultur eller klapp på 
skuldra. Vi er konkurrenter, sier Gun-
narsson. 

Han tar i mot PD hjemme i Mondello, 
Palermos svar på Frogner. Bydelen lig-
ger nord i den sicilianske hovedstaden 
og har en av øyas mest rennomerte 
strender. Her bodde også stjernene Edi-
son Cavani (Paris Saint-Germain) og Pa-
olo Dybala (Juventus) da de spilte for 
klubben. 

Klokka er 19.00, og Niklas har akkurat 
kommet hjem fra trening. Jeg har for-
søkt å få ham med ned til Middelhavet 
for å ta et bilde før solnedgang, men sva-
ret er tydelig: Beklager. Jeg er så sulten. 
Jeg må spise. Nå. 

Kvelden før satt 27-åringen på benken 
da Palermo i rosa og svarte drakter slo 
Verona på hjemmebane og tok tre po-
eng, som kan sørge for avansement fra 
Serie B til toppserien. 

Når seks kamper gjenstår, ligger det 
sicilianske laget som nummer tre på ta-
bellen, ire poeng bak Brescia og ett po-
eng bak Lecce som har en kamp mer 
spilt. De to første lagene rykker automa-
tisk opp og går mot en sesong med mot-
standere som Juventus og Roma. 

– Jeg har alltid hatt en drøm om å 
komme til en av de store ligaene. Hvis vi 
rykker opp, er det sykt kult. Det var fan-
tastisk stemning i garderoben i går, og 
jeg er selvfølgelig glad på lagets vegne, 
men skulle veldig gjerne vært en av de 
elleve på banen. Jeg vet at formen er god 
nok til at jeg kunne ha spilt, for jeg har 
prestert bra på trening, sier 27-åringen. 

Overlatt til seg selv
Leiligheten er plettfri. Litt laks, inn-

rømmer han. Vaskedama har akkurat 
vært på besøk, men skjorta har han strø-
ket sjøl. Niklas henter fram skinke, bre-
saola (lufttørket, saltet biilet) og moz-
zarella fra kjøleskapet og serverer ved 
spisebordet. Snart går ordlommen mel-
lom to porsgrunnsfolk i Palermo non-
stop. 

Niklas vokste opp på Vestsida og spil-
te i Pors til han var 16. Han hadde et kort 
opphold som junior i engelske Walsall, 
før prokarrieren startet hos Odd i 2012. 
Deretter har han vært i Vålerenga, sven-
ske Elfsborg, skotske Hberninan og Dju-
rgården. 

Etter at kontrakten med svenskene 
gikk ut, satt han lenge på gjerdet og ven-
ta på den rette klubben. Men da Paler-
mo, som regnes for en av Italias historis-
ke klubber, kom på banen første uka av 
januar, var han aldri i tvil. Han dro sør-
over med enorme forventninger.  

– Den ene av storesøstrene mine, 
Mimmi, bor i Roma og elsker landet. Det 
er utrolig gøy å komme til et nytt land, 
en ny kultur og lære et nytt språk, men 
det ble helt annerledes enn jeg hadde 
sett for meg, understreker han. 

For Niklas ble først presentert av klub-
ben 1. mars. Skriveriene og teoriene om 
«mysteriet Gunnarsson», og hva som 
skjedde i løpet av januar og februar, har 
vært mange. Jeg prøver meg på en 
kortversjon: Porsgrunnsgutten ble hen-
tet til klubben av de daværende engel-
ske eierne uten at klubbledelsen var in-
volvert. Så solgte eierne klubben. Niklas 
havna i limbo. 

Til slutt ikk han nok av uvissheten. 
Første mars tok han med seg Mimmi 
som tolk, pappa og tidligere Pors-trener 
Geson Gunnarsson og sin italienske ad-
vokat til et møte med Palermos presi-
dent, Rino Foschi. Sistnevnte har fått 
æren for å oppdage den danske landslag-
spilleren Simon Kjær. Niklas sa tydelig i 
fra: «Hvis dere ikke vil ha meg, så løs 
meg fra kontrakten sånn at jeg kan dra 
videre». Foschi svarte: «Vi synes du er 
en god fotballspiller. Vi vil ha deg». 

Samme dag ble Gunnarsson presen-
tert som klubbens nummer seks med 
kontrakt fram til 30. juni 2020. På pres-
sekonferansen understreket Foschi at 
problemet aldri hadde dreid seg om Ni-
klas, men at han kom til Palermo på et 
vanskelig tidspunkt for klubben. Presi-
denten beklaget at oppholdet ikk en 
dårlig start. De ga hverandre et hånd-
trykk og var enige om å se framover. 

– Det skjedde mange ting i den proses-
sen som jeg håper andre fotballspillere 
ikke opplever. Jeg kan forstå hvordan 
Erik Huseklepp hadde det i Bari, for å si 
det sånn. Jeg har lært at mennesker kan 
være svært kyniske, men nå forholder 
jeg meg til at Palermo er klubben min. 
Jeg har lagt det som skjedde bak meg, 
sier Niklas. 

Pådro seg skade 
I ventetiden passerte Gunnarsson de 

omfattende medisinske testene hvor 
han ble scanna fra topp til tå. Han deltok 
på sin første treningsøkt på de rosa-
svartes stadion, Renzo Barbera, som 
også er italiensk landslagsarena, med 
plass til 36.000 tilskuere. Det var mek-
tig. 

Selv om kampen mot Verona mandag 
var viktig, fant kun 10.000 hjemmefans 
veien til kampen. Kun Ultras-svingen 
var bortimot fullsatt. De hadde valgt et 
Mussolini-inspirert slagord på hoved-
banneret langs kurven: «Gjør som oss. 
Aldri gi dere». 

Palermo-folk lest er etter eget utsagn 
medgangssupportere. Det er Serie A 
som gjelder. For dem jeg snakka med var 
Gunnarsson fortsatt et ubeskrevet blad, 
men de var nysgjerrige på å bli bedre 
kjent med den norske «vikingen». 

Niklas hadde ikke mye fotballbeve-
gelse i kroppen da han ankom Palermo, 
men følte seg «superit». Han ikk skryt 
av trener Roberto Stellone etter første 
økt, og treneren sa til pressen at nord-
mannen er en dyktig spiller. Niklas be-
skriver treneren som en karismatisk og 
in fyr. 

– Laget ledet Serie B da jeg kom. Jeg 
trente med spillere i toppform. Jeg had-
de ikke spilt på gress på lere måneder. 
Jeg hadde ikke blitt presentert og visste 
ikke hva som ville skje. Totalbelastnin-
gen ble for stor.

Etter den jerde økta kjente han at det 
gjorde vondt i leggen. Undersøkelsen 
viste at han hadde pådratt seg en første- 
til andregrads strekk i en leggmuskel. 

– I etterkant er det lett å se at jeg var 
litt for naiv, men jeg hadde så lyst til å 
vise at jeg er en god fotballspiller! Jeg 
hadde forestilt meg at jeg skulle være 
klar til å konkurrere med de andre gutta 
etter to-tre uker, men så endte jeg ute 
med skade i sju uker. Selv om jeg har 
store ambisjoner om å være med å bidra 
denne sesongen, så kan jeg ikke forven-
te at jeg får sjansen. 

Prater kun italiensk 
Sammen med den norske landslag-

spilleren Haitam Aleesami, er Niklas en 
av 11 forsvarsspillere i troppen. Det be-
tyr trippeldekning på alle plasser. Niklas 
konkurrerer mot spillere med fartstid 
fra Serie A, som også snakker italiensk. 

Selv om Niklas går italienere lest en 
høy gang når det gjelder verbalitet og 
gestikulering, kan han foreløpig bare 
noen gloser. Det er utfordrende i forhold 
til treneren og de av lagkameratene som 
ikke snakker engelsk, spesielt med tan-
ke på kampsituasjon. 

– Det er min jobb å lære italiensk. Jeg 
skal starte med hjemmeundervisning to 
dager i uka. Vi har folk fra hele Italia og 
mange ulike land på laget: Makedonia, 
Serbia, Bosnia og Romania. De har kjem-
pa beinhardt for å komme hit. Miljøet er 
tøft. Jeg får ikke noe tommel opp fra de 
andre forsvarsspillerne. Hvis de som 
prater engelsk ikke er i nærheten, kan 
jeg bare glemme å få hjelp fra dem som 
prater italiensk. Det krever at jeg er 
skjerpa konstant for å få med meg det 
som foregår. Vi har en god tone på laget 
og respekterer hverandre, men det betyr 
ikke at hele gjengen henger sammen på 
fritida. 

– Det så ut som du ikk opp humøret 
under oppvarmingen før kampen? 

– Ja, jeg prøver. Jeg er en sosial fyr og 
ser på meg selv som en ledertype. Det 
som er uvant her, er at vi trener om et-
termiddagen. Jeg liker egentlig å stå opp 
tidlig om morgenen, men jeg må tilpas-
se meg med nye rutiner. 

Jarstein var forbildet 
I mange år delte fotballen plass med 

karate, men da Niklas skulle gå for svart 
belte, ikk han beskjed av treneren om at 
han måtte velge. Lagidretten vant. Han 
har jobba bevisst for å bli prof siden han 

var 12 år. 
– Pappa er min aller viktigste støtte-

spiller, men samtidig er han en ærlig kri-
tiker. Jeg snakker med han på telefon 
hver dag, og hvis jeg har det tøft, blir det 
gjerne lere ganger i løpet av dagen. Da 
kan han funke som en boksesekk. Jeg får 
ut alt gørr. Det setter jeg utrolig stor pris 
på at jeg får lov til. 

Som liten drømte Niklas om å bli 
keeper, og Rune Jarstein var det store 
forbildet, men porsgutten var lenge den 
minste i klassen og manglet nødvendig 
rekkevidde. 

– Rune sto i mål da jeg spilte min før-
ste, og dessverre eneste, landskamp for 
Norge. Jeg ikk drakta hans etter kam-
pen. Det var stort. Jeg beundrer ham 
fortsatt, både som fotballspiller og per-
son. 

– Hvilke kvaliteter vil du trekke fram 
hos deg selv som spiller?

– Jeg er god defensivt. God allround. 
Jeg har ingen ekstremferdigheter, men 
heller ingen store svakheter. Jeg er link 
til å kommunisere og mentalt sterk. Det 
har jeg virkelig fått prøvd ut i år. Forelø-
pig kan jeg ikke peke på om jeg har utvi-
klet meg som spiller her i Palermo, men 
vi trener ekstremt mye taktisk, og det er 
en spennende, sier Niklas og forsikrer 
seg om at jeg er forsynt før han spiser 
den siste skiven løvtynn spekeskinke. 

– Hva kan du bidra med i klubben?
Niklas svarer kjapt. Han nøler sjel-

dent. Den sicilianske våren har vært 
regntung, men han har likevel fått noen 
kledelige fregner over nesa.

– Jeg ble kanskje ikke hentet av nåvæ-
rende president eller trener, men min 
profesjonelle «attitude» og lederegen-
skaper på banen smitter alltid over på 
andre spillere. Jeg har skafet meg mye 
erfaring, vunnet titler både i Skottland 
og Sverige og har hatt medspillere med 
mer enn 130 landskamper for sine re-
spektive land. Jeg er en god spiller som 
alltid vil være nyttig, uansett lag.

Foreløpig singel 
Niklas skal bort til Aleesami for å se 

fotball. Han er allerede seint ute, men 
forsikrer meg om at det går helt greit. 
Før satt han klistra til skjermen når det 
var kamp på TV, og fortsatt understreker 
han at det er mye å lære av å se storheter 
som Messi og Zlatan i sving. Men han 
kan ofte foretrekke å gjøre helt andre 
ting etter å ha vært på jobb hele dagen. 
Så langt har det ikke vært noe særlig 

Niklas endelig på p
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UTSIKT MOT MIDDELHAVET: Niklas Gunnarsson valgte å inne seg leilighet i en av Palermos roligere bydeler, Mondello. I samme nabolag bodde PSG-profen Edison «El 
Matador» Cavani da han spilte for den sicilianske klubben.

HUMØRSPREDER: Niklas bidro til å få fram smilet blant lagkameratene under 
oppvarmingen.

NUMMER 6: Foreløpig selges ikke Gunnarssons rosa drakt, men selgerne er 
nysgjerrige på den nye Palermo-spilleren.

g på plass i Palermo

«dolce vita». 
– Livet dreier seg mye om å 

trene, spise og sove. Du må ofre 
noe for å ha verdens beste jobb, 
men jeg har tenkt på at det kan 
bli vanskelig å dele livet med 
noen, og få barn, med den livs-
stilen jeg har. Toppidrettsutø-
vere er egoistiske.

– Hvordan går det med kjær-
ligheten? 

– Jeg har vært veldig godt 

vant i Stockholm! Jeg savner 
den byen innimellom, smiler 
han, og bikkjene i nabolaget 
setter i gang å gjø mot en tilfel-
dig forbipasserende. 

– Jeg har ikke kjæreste. Jeg 
har ikke lyst til at en jente skal 
ofre egne ambisjoner for å følge 
min karriere, og jeg er ikke noe 
god på langdistanseforhold. 
Hvis jeg hadde hatt kjæreste, 
tror jeg ikke jeg hadde reist ut, 

men valgt tryggheten. 
 11. mai er sesongen ferdig. Da 

kommer han blant annet hjem 
til Porsgrunn på ferie, men blir 
det Serie A og Ronaldo neste år, 
går han glipp av første juledag 
på Folkets Hus. 

– Vestsida var et fantastisk 
sted å vokse opp, men jeg har 
ingen planer om å vende tilbake 
foreløpig. Jeg har blitt vant til å 
bo i storbyer og trives veldig 

godt med det.
– Har du noen råd til jenter og 

gutter som drømmer om å bli 
profspiller som deg?

– Jeg var ikke spesielt god 
som liten. Alle kompisene mine 
var bedre enn meg, men jeg 
hadde folk rundt meg som had-
de trua på meg likevel. Det var 
viktig, men det aller viktigste er 
å kjenne etter om det er noe du 
virkelig ønsker selv. Det skal 

ikke være forventninger fra 
omgivelsene som bestemmer. 
Så må du lytte til folk som kan 
lære deg hvordan du blir bedre 
og trene masse. Akkurat som 
om du vil bli god i matte. Da må 
du gjøre mye matte. Både før og 
etter skolen. 


