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Fantastisk fotboll, sprakande fyrverkerier och egna likkistor. Det argentinska 
storlaget Boca Juniors har världens mest hängivna supportrar – nu även i livet 
efter detta. Café åkte till Buenos Aires och besökte deras nyöppnade kyrkogård. 
Av Jonathan Franklin. Foto Morten Andersen  
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Det blåser en varm vårvind över 
Buenos Aires när jag anländer  
till Boca Juniors hemmaarena  
La Bombonera två timmar innan 

avspark. ”El Doce” – ”den tolfte spelaren”, 
som supportrarna kallar sig – har redan börjat 
fylla läktarna. Tusentals unga män skriker, 
dansar och sjunger.

La Bombonera ligger i Buenos Aires fattiga 
hamnkvarter och är, på typiskt argentiskt vis, 
en högst unik konstruktion. Stadion byggdes 
på 1930-talet med en planerad publikkapacitet 
på 100 000 personer. 

Arkitekterna glömde dock uppenbarligen 
att berätta det sistnämnda för killen som fick 
i uppdrag att köpa tomten. Markytan som 
frigjordes var knappt stor nog att rymma en 
fotbollsplan, än mindre en hel arena.

Så vad gjorde konstruktörerna? De byggde 
La Bombonera rakt upp i luften. Halva arenan 
består av ändlösa, snirkliga trappor. Väl framme 
vid läktarplats sitter man nästan ovanför planen 
och blickar rakt ner på spelarna. 

Det känns som att befinna sig högst upp i en 
gigantisk slottstruin, alternativt på toppen av en 
bergochdalbana.

Arenan tar i dag mellan 55 000 och 60 000 
åskådare. Avståndet mellan planen och de nedre 
sektionerna är i princip obefintligt. Hörn-

flaggorna står knappt en meter från stängslet. 
Där klättrar alltid dussintals vilda fans.

I dag är de på öronbedövande gott humör 
(Boca vinner med 3–1 mot Quilmes, efter två 
mål av stjärnan Martin Palermo) men när det 
går dåligt blir stämningen mer barnförbjuden.

Vissa häver ur sig fraser som ”Concha tu 
madre!”, andra slänger in saker på planen. 

Inte bara den omisskännligt blågula kon-
fettin, utan även mer okonventionella grejer. 
När den avskydda lokalkonkurrenten River 
Plate kommer hit regnar det exempelvis in 

döda kycklingar. Motspelare som utsätts för 
ramsor om sin sexuella läggning får se upp 
för inkastade kondomer och dildos. En gång 
slängde någon ner en cykel på planen.

Men inga föremål är mer signifikativa för 
publikens hängivenhet än plastpåsarna. 

De innehåller supportrar. 
Kremerade supportrar.        
– Det är varje Boca-anhängares högsta 

önskan att få sin sista vila här. Folk smugglar 
in aska och skelettdelar hela tiden. När laget 
gör mål kastar de in kvarlevorna på planen, 

säger 19-årige supportern Rafael Garcia och 
pekar ut över La Bombonera.

Det är ingen slump att en av Boca-klackens 
populäraste sånger inkluderar strofen ”från 
himlen hejar vi fram er”. Fansen är samman-
svetsade med sin älskade klubb i liv och död, 
bokstavligt talat. 

Tusentals av dem sparar oförtrutet pesos 
från sina små inkomster för att kunna följa 
varje match. Dagarna innan hoppar många 
supportrar till och med över måltider och 
lägger pengarna på biljetter i stället. När 
fansen sover utanför arenan ser de nästan 
ut som religiösa pilgrimer.  

– Boca är de fattigas klubb. De har alltid 
attraherat den sortens supportrar. För de 
här människorna är Boca ett av få glädje-
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”JAg såg Att 
kluBBen sålDe 
AllA möJligA 
proDukter.  
nyCkelringAr, 
kAFFekoppAr 
oCh t-shirts.  
så JAg tänkte: 
VArFör inte  
likkistor?”

ämnen i livet – om inte det enda, säger Miguel 
Angel Rubio, Buenos Aires-korrespondent för 
tv-bolaget Fox Sports.

Den brasilianske anfallslegenden Romario  
sa en gång att han aldrig kände sig så rädd som 
när han spelade på La Bombonera under Copa 
Libertadores, de sydamerikanska mästerskapen: 
”Jag har spelat över hela världen med Barcelona 
och det brasilianska landslaget, på alla klassiska 
arenor, men matcherna mot Boca liknade ingen-
ting annat. Som motståndare är det här det 
närmaste helvetet man kan komma.” 

Men för Bocas supportrar är La Bombonera 
alltså synonymt med himmelriket – på alla 
sätt. Många anhängare planerar sin gröna 
gravsättning in i minsta detalj. 

Efter matchen träffar jag affärsmannen 
Carlos Reyna, som visar mig en kopia av det 
testamente hans bror bett honom ordna. Det 
lyder: ”Var vänlig att med största omsorg se 
till att min aska levereras till La Bombonera 
och sprids på planen.”

– Det finns tusentals Boca-supportrar som 
gör så här, säger Carlos.

Enligt Miguel Angel Rubio går vissa till och 
med längre än så.

– Det finns faktiskt folk som begär att få 
bli begravda under planen. Men det är förstås 
både omöjligt och olagligt.    

Att bara dumpa aska är egentligen inte 
heller tillåtet. Men det görs alltså ändå – i en 
utsträckning som nu börjat skapa problem  
för klubben. Kvarlevorna förstör gräset. En 
funktionär, som ber att få vara anonym, säger:

– Kremerade mänskliga kvarlevor är inte 
någon vanlig lätt aska. De innehåller ben och 
kalcium som stelnar när det regnar, nästan 
som cement. Det var därför som klubben 
började fundera på om man inte kunde hitta 
en annan lösning.      

Lösningen fanns i Buenos Aires södra för-
orter. Där – inkilad mellan hårdbevakade 
villaområden och svindyra bostadsrätter 

– ligger nu en kyrkogård som bara ska rymma 
Boca Juniors-supportrar. Klubben offentlig-
gjorde planerna i september förra året.

– Läget var ohållbart, säger Boca Juniors-
företrädaren Orlando Salvestrini medan han 
visar runt mig på kyrkogården. Vi hade infört 
ett förbud mot att sprida kvarlevor på arenan, 
men det lyddes inte. Du kan inte ha en arena 
där folk kastar runt aska. Så vi beslutade oss 
för att ordna den här platsen i stället.

Vad kostar det då att bli begravd bland sina 
supporterkollegor? En vanlig urna går på drygt 
3 000 kr, medan en regelrätt grav (med plats 
för kista) ligger runt 8 500.

Dyrt med argentinska mått mätt, men Boca-
fansen kastade sig genast över möjligheten. 
Unga supportrar accepterade gladeligen dyra 
avbetalningsplaner (300 spänn per månad i tre 
år) för att garantera en Boca Juniors-stämplad 
sista vila om några decennier. 

De bästa platserna – under träd eller nära de 
uppsatta Boca-flaggorna – går åt i rask takt.

– Vi sålde mer än 150 platser bara den första 
månaden, säger gravkomplexets ägare Martin 
Stenner.

}}

liv och död
Vild matchdag på La 
Bombonera. 25 minuter 
bort ligger Boca Juniors 
kyrkogård (till vänster), 
dit fansen nu vallfärdar. 
Kistfabriken Dieues 
(nedan) har gyllene tider.  
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”iBlAnD kommer 
Det hit riVer  
plAte-supportrAr. 
’FörhoppningsVis 
Fylls AllA grAVAr 
snArt så Att BoCA 
inte hAr någrA 
FAns kVAr’, sA en  
AV Dem.”

}}

}}

När stället öppnade fördes stoftet av en 
rad döda Boca Juniors-stjärnor hit. Alla 
utgår ifrån att de en dag får sällskap av  
klubbens store son, Diego Maradona. 

– Ibland kommer det hit River Plate-
 supportrar, säger en man som jobbar på 
gravplatsen. De fäller syrliga kommentarer. 
En sa: ”Förhoppningsvis fylls alla gravar 
snart, så att Boca inte har några fans kvar.”

I ett första steg ska kyrkogården kunna ta 
emot ungefär 9 000 människor. En planerad 
utbyggnad kommer att ge platsen större 
kapacitet än många fotbollsarenor: 27 000.

– Det här är ett långtidsprojekt. Vi vet 
fortfarande inte hur snabbt kyrkogården 
kommer att fyllas. Men Boca har ungefär  
65 000 registrerade supportrar i dag, och vi 
räknar med 20 procent av dem. Det är 13 000 
bara där, säger Martin Stenner och börjar 
sedan låta som en marknadsförare.  

 – Vi ligger bara 25 kilometer från arenan. 
Det är inte mer än 15 minuter med bil på 
motorvägen.

Dagen efter att nyheten om kyrkogården 
kommit ut fick Stenner ett samtal 
från Caracas i Venezuela. Det var  
en argentinsk familj som undrade 
om det gick att flytta stoftet av en 
död Boca-supporter till den nya 
gravplatsen. 

– I dag ringer folk från hela världen, 
säger Stenner. Just nu är en sändning på 
väg från usa, till exempel. Den borde 
vara här i morgon. 

När kvarlevorna anländer väntar en 
skräddarsydd, religiös ceremoni. Askan 
(eller kistan) draperas i en gul och blå 
Boca-flagga. Kyrkogården – som nästan 
liknar en stor, kuperad golfbana – pryds 
av stora blomsterarrangemang, samtliga 

i lagets färger. Boca Juniors-loggan syns över-
allt, från ingången till fontänen. Den finns 
även ingraverad på alla gravstenar.

I dag är parkeringen full av fans. En Boca-
broder ska begravas. Vi är inte inbjudna till 
ceremonin, utan får betrakta det blågula följet 
på avstånd. Varenda bil har ett eller flera Boca-
klistermärken. Barnvagnarna också. Nästa 
generation supportrar drillas redan här.

Kyrkan är med på noterna. Den katolska 
prästen har liknat gravplatsen vid en sista vall-
färd för supportrarna. Han beskriver livet som 
en fotbollsmatch och säger att ”här samlas vi 
alla efter slutsignalen”.

– Jag har arbetat i begravningsbranschen i 
hela mitt liv, säger kyrkogårdschefen Cristina 
Diaz. I vanliga fall vill folk inte prata med mig 
om kyrkogårdar, det gör dem illa till mods. 

Men när man öppnar en kyrkogård för 
Boca… då älskar folk dig. Varje gång jag 
är på arenan kommer människor fram, 
hälsar vänligt och vill prata. Jag känner 
dem inte, men de känner mig. 

Efter att ha fått supportrarnas 
välsignelse började Diaz skicka 
ut kvinnliga team, ”sexy chicas”, 

som går runt inne på La Bombonera och 
delar ut flyers om kyrkogården.

– Vi kan inte göra för mycket reklam 
nere vid själva planen, eftersom spelarna 
och tränaren är så vidskepliga, säger 

Den svenska kopplIngen
Därför har Boca Juniors Blågula Dräkter

Boca Juniors blå och gula färger är hämtade direkt från den 
svenska flaggan. Bakgrunden: 1905 hade klubbens grundare 
ägnat en månad åt att enas om ett namn på sin nya klubb, så 
nu ville de inte slösa mer tid på att gräla om färgerna. Därför 
bestämde de sig för att gå ner till hamnen, invänta nästa 
skepp, kolla vilken flagg det seglade under och helt sonika 
välja samma färgkombination till Boca-dräkterna. Och det 
första fartyget som dök upp kom från, yep, Sverige.

I diegos kvarter
Klubbens store son, 
Maradona, är förstås 
inte bortglömd. Allt i de 
fattiga hamnkvarteren 
kring arenan bär spår av 
honom och Boca – från 
väggmålningar till pudlar.  
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slItvargarnas kluBB
Bocas signum: hellre hårt arBete än finlir

Miguel Angel Rubio, reporter på Fox Sports, har bevakat 
argentinsk fotboll i åratal. Vi bad honom förklara vad 
som gör Boca Juniors spelstil så speciell.

– Historiskt sett präglas argentinsk fotboll av fantastisk 
teknik, men det är egentligen inte Boca Juniors grej. 
Boca är konfrontation, motstånd. Den traditionella Boca-
supportern uppskattar en kämpande spelare, med stor 
fysisk kraft snarare än teknisk talang.

Men Boca hade Diego Maradona – snacka om talang!
– Jo, och han var förstås briljant. Men det finns få 

Maradonas, få spelare som är lysande utan att behöva 
kämpa för att få tag i bollen. Fansen accepterade det 
hos Diego, men tolererar det inte hos någon annan.  
Fansen vill att spelarna ska vara krigare. En spelare  
som har talang men inte offrar sig? Han blir aldrig  
älskad i Boca.

Skulle en sån som David Beckham funka hos Boca?
– Nej! Nej! Nej! Beckham skulle aldrig kunna spela i 

Boca, även om han har världens bästa frisparkar. Beck-
ham är ett typexempel på en spelare som kan synas bara 
tre gånger per match och ändå avgöra den. Men Bocas 
supportrar gillar inte det, de vill se konstant uppoffring. 

Vilken europeisk spelare har den verkliga Boca- 
andan?

– Finns det någon som är född att spela för Boca så 
är det Milans Gennaro Gattuso. Han har temperament 
och är mer aggressiv än teknisk. Precis den spelstil Boca-
fansen älskar.

”DAViD BeCkhAm 
skulle inte FunkA  
i BoCA. FAnsen  
Vill hA krigAre.  
en spelAre som 
hAr tAlAng men 
inte oFFrAr sig? 
hAn Blir AlDrig 
älskAD i BoCA.”
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hon och förklarar 
att man bara kan 
sälja gravplatser till 
fanatiska fotbolls-
supportrar när det 
går bra för laget.

– Vi berättade 
om kyrkogården 
vid ett noga 
valt tillfälle. 
Boca ledde 
ligan, hade 
vunnit flera 
matcher i rad, 
allt var frid 
och fröjd.

Timingen var onekligen perfekt.  
I september 2006 slog Boca Juniors Sao 
Paolo i Recopa Sudamericana och tog 
därmed sin 16:e internationella titel.

Men vad händer om de börjar förlora?
– Tja, när det går dåligt för Boca så 

marknadsför vi oss inte alls den veckan. 
Supportrarna vill knappt prata då, säger 
Martin Stenner.

Han berättar att det tog några veckor 
innan han förstod hur man måste hantera 
en sån här verksamhet i den hängivna 
Boca-atmosfären.

– Fansen är inte mottagliga efter en 
förlust, fortsätter Stenner. När vi pratade 
med fansen insåg vi att de sörjer. Inte att 
en familjemedlem har dött, utan att de 
har förlorat mot River Plate. 

Spelarna är inget undantag. Den förre 
Boca-stjärnan Alfredo Graciani – som 
även har spelat för klubbar i Spanien och 
Schweiz – säger till mig att skillnaden 
mellan den argentinska och europeiska 
klubbatmosfären är enorm.

– Jag hade lagkamrater i Europa som 
när vi hade förlorat med 2–0 borta kunde 

säga: ”Äh, det är okej. Vi hade ju inte hemma-
match.” Jag ville döda dem! Tänk att komma 
till den mentaliteten från Boca, där alla vill 
vinna allt – hemmamatcher, bortamatcher, 
mästerskap. Alla härifrån som haft förmånen 
att spela i Europa har förr eller senare längtat 
tillbaka till Boca. Stämningen vi lever med här 
finns inte någon annanstans i hela världen.

Att köpa en gravplats på kyrkogården är 
bara en del av processen för Bocas supportrar. 
Ett äkta fan låter sig naturligtvis inte begravas 
i vilken kista som helst. Det krävs förstås en 
officiell lagkista. 

Där kommer Fernando Garcia in i bilden. 
Han driver Dieues, Argentinas största kist-
fabrik, som nu även producerar Boca Juniors-
kistor. Modellerna varierar, men alla pryds av 
klubbemblemet. 

För att ta sig till fabriken måste man passera 
genom en av Buenos Aires nedslitna kåkstads-
regioner, långt bort från glammiga turistfällor 
som Recoleta och Palermo. I gathörnen säljs 
stulna Adidas-sneakers. I de trånga gränderna 
spelar småbarn fotboll omgivna av sopor och 

krossat glas.
Fabriken är full av damm och ångor 

från målarfärg. Arbetarna rusar runt 
i snabb takt, slår i spikar, limmar på 
plaketter och staplar hundratals kistor 
upp mot väggarna.  

– Jag såg att Boca sålde franchising-
produkter för allt annat, säger Garcia. 
Så jag tänkte: ”Varför inte likkistor?” 
Jag hade många möten med företrädare 
för klubben, och först sa de faktiskt nej. 
De var vana vid att sälja nyckelringar, 
t-shirts och kaffekoppar, så tanken 
på kistor kom väl lite som en chock. 
Dessutom trodde de att fansen inte 
skulle gilla idén. Men nu är det helt 
accepterat.

De enda negativa reaktionerna på 
hela kyrkogårdsprojektet kom från 
släktingar till människor som redan  
var begravda i anslutning till den  
tänkta Boca-gravplatsen. De befarade 
att ”El Doce” – supportrarna – skulle 
komma hit och festa, trampa ner  
blommorna och störa friden.

– Jag sa till familjerna att de inte 
skulle oroa sig, berättar en av kyrko-
gårdens anställda. Bocas fans är galna 
inne på arenan, men här beter de sig 
med stor respekt. Jag sa också att om  
vi skulle begrava en Formel 1-förare  
här så tror ni väl inte att hans vänner 
skulle komma hit och köra runt en 
racerbil på hans grav?

reklampelarna
Kyrkogården kan inte 
sätta upp skyltar nere 
vid planen, eftersom 
spelarna är vidskepliga. 
I stället låter man ”sexy 
chicas” gå runt och dela 
ut flyers på läktarna. 
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