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M idtbanedynamoen Christian
Nørgaard har forladt Brøndby
til fordel for Italien og Fiorenti-

na, men hans umiddelbare afl��øser – kroa-
ten Josip Radošević�� – skaber et problem,
der kan blive svært at løse. Han er nemlig
ikke dansk. 

Og det er der ikke ret mange i Brøndbys
start-11’er, der er. 22. juli stillede vestegns-
klubben op mod Vejle med et hold bestå-
ende af én dansker og 10 udlændinge –
herunder fi��re tyskere. Det er første gang i
Superligaens historie.

Det har fået fl��ere medier og eksperter
til at sætte spørgsmålstegn ved, om ikke
Brøndbys internationale trup kan være
problematisk. Og det afviser klubbens
sportsdirektør, Troels Bech, heller ikke.

»Os, der sidder og arbejder med sam-
mensætning af truppen, er da opmærk-
somme på, at der er et tipping point, og at
vi er tæt på det lige nu. Det tipping point
bliver ikke kun afgjort af antal nationali-
teter i klubben, men også af den karakter,
som den enkelte spiller kommer med«, si-
ger Troels Bech.

Cykler skal indhente lyntog
Årsagen til, at udlændinge, især tyskere,
netop nu dominerer startopstillingen,
skal ifølge Troels Bech fi��ndes i »et delta af
forklaringer, der løber sammen«. Han for-
klarer, at Brøndby for to et halvt år siden
ændrede ambitionerne for klubbens spil-
lestil. En stil, som ikke mange danskere el-
ler skandinaver har været vant til, og der-
for har klubben vendt sig mod udlandet
for at skaffe erfarne kræfter.

»Det er faktisk gået så hurtigt fremad, at
selv om klubbens egne talenter knokler
løs, så er det lige før, at afstanden bliver
større, når førsteholdet udvikler sig så

hurtigt, som det gør. Billedet, jeg plejer at
bruge, er, at vores egne talenter cykler alt,
hvad de kan. Rigtig godt og hurtigt, men
de skal hoppe op på et lyntog, der har væ-
ret i gang i mange år«, siger Troels Bech og
fortsætter:

»Den hurtige fremgang medfører am-
bitioner om, at vi skal kunne klare os in-
ternationalt. Og det kan man sagtens
med danske spillere, men den pulje af
spillere er relativt lille, hvorimod der ude
i den store verden er større nationer, der
har fl��ere gode spillere«, siger sportsdirek-
tøren og lægger vægt på, at klubben sta-
dig vægter unge danske talenter meget
højt.

»Vi arbejder fortsat på, at truppen bli-

ver mere dansk og mere vestegnsk, og
derfor har vi givet vores Masterclass-aka-
demi en ordentlig rusker for at lægge
endnu mere tryk på«.

Talenter kommer i bølger
Brøndbys talentudvikling har gennem
årene bidraget med mange spillere, der
ud over at spille i Superligaen har været
inde over landsholdet og spillet i større li-
gaer. 

Men Troels Bech fortæller, at antallet af
spillere, der bryder igennem, kommer i
bølger, og at der lige nu er lavvande. Det
skyldes blandt andet, at mange af de helt
unge spillere ryger til udlandet, inden de
bryder igennem i Danmark.

»Der er en tendens til, at nogle af de
bedre spillere aldrig når at spille på vores
stadion, fordi de skifter til en udenlandsk
klub, inden de bliver seniorer. Det gælder
fl��ere af dem, vi har på landsholdet nu,
blandt andre Jannik Vestergaard, Pierre-
Emil Højbjerg og Andreas Christensen,
bare for at tage tre lynhurtige fra hoften«.

Men er der ikke brug for en dansk identitet
i en dansk traditionsklub som Brøndby?

»Jo, men omvendt kan man også sige, at
i et land som vores, der hylder inklusion,
og som også har brug for disruption for at
udvikle noget nyt, er vi rigtig glade for al-
le vores tyskere og andre nationaliteter.
Og vi er rigtig glade for, at det, vi har sat os
for, nemlig at spille på en ny, anderledes
og forfriskende måde, allerede har gavnet
Superligaen. Det har kun kunnet lade sig
gøre, fordi udlændingene i truppen har
præsteret godt fra starten og hjulpet os
på vej«.

Oplever I en anden disciplin og mentalitet
blandt jeres udenlandske spillere?

»Der er forskelle både i de store linjer og
i detaljerne. Benedikt Röcker er noget af
det mest brøndbyske, man kan lede efter i
sin facon og i sin måde at være på som
person, så der hører selvfølgelig mere til
end bare at kigge på passet. Men jeg er og-
så på det rene med, at lige nu har vi meget
at samles omkring, fordi vi har et tydeligt
spillemæssigt udtryk, og vi har medgang.
Det kan sagtens være en risiko, hvis vi
kommer ind i en længere periode med
modgang, at folk bliver rystet sammen i
lidt mindre grupper, og jeg er spændt på
at se, hvordan vi håndterer det, hvis vi
skulle komme i den situation«.

Kan man mærke, at der er 10 udlændinge i
startopstillingen i stedet for 11 danskere?

»I det øjeblik, der er to udlændinge, går
de fl��este over til at snakke engelsk. Da na-
tionalitet blev et tema efter kampen mod
Vejle, var der rigtig mange, der spurgte
ind til det. Efterfølgende har en masse
spillere fortalt mig, at de slet ikke har
tænkt over, om de spiller sammen med
danskere, tyskere eller kroater. Vi fokuse-
rer på, om de er højrebenede eller ven-
strebenede, eller om de er hurtige eller
langsomme«.
emil.valdimarsson@pol.dk

Superliga

Kun én dansker fandt vej
til Brøndbys start-
opstilling, da holdet mødte
Vejle. Ifølge sportsdirektør
Troels Bech er klubben 
forpligtet til at bidrage
med unge danske talenter,
men spillernes mentalitet
er vigtigere end farven på
deres pas.

Troels Bech: Vi fokuserer på, om de er højre- eller
venstrebenede, ikke, om de er tyske eller danske

SAMMENHOLD. I de første tre kampe i
Superligaen har Brøndby benyttet i alt 18
spillere, hvoraf de 6 er danske, blandt
dem Christian Nørgaard, der siden er
solgt til Fiorentina. 
Foto: Peter Hove Olesen
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SUPERLIGA

Runde 4
Fredag
AGF-SønderjyskE.....................................1-0
Lørdag
Esbjerg-Randers......................................3-3
Vejle-FCM..............................efter deadline
I dag
14.00 Horsens-Hobro (TV3 Max)
16.00 OB-FC København (Canal 9)
18.00 Brøndby-FC Nordsjælland (3+)
Mandag
19.00 Vendsyssel-AaB (TV3 Sport)

E t brændt straffespark, når man
er foran 3-0, er normalt kun et
skuldertræk værd, men Anders

Dreyer må tænke tilbage på sin af-
brænder mod Randers FC med stor
frustration.

Esbjerg førte 3-0, og oprykkerne var

på sikker kurs mod den første superli-
gasejr siden 22. april 2017, men efter Pa-
trik Carlgren parerede straffesparket,
Kevin Conboy reducerede på hoved-
stød mod sin tidligere klub, og spanie-
ren Agus Garcia i 85. minut satsede alt i
tackling midt på banen og blev udvist
med sit andet gule kort, ramlede det
fuldstændig for hjemmeholdet.

Emil Riis Jakobsen reducerede yder-
ligere, da han kom på bolden lige ak-
kurat før en tøvende Jeppe Højbjerg,
og i det sidste af de fi��re tillægsminut-
ter sparkede Erik Marxen bolden i kas-
sen, efter at han kort inden havde haft
et nærgående hovedstød, der udløste
hjørnesparket forud for udligningen.
allan.nielsen@pol.dk
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Hovsa: Fra 3-0 til 3-3 efter
brændt straffespark

Esbjerg 3

Randers fc 3
Mål: 1-0 Andres Dreyer (straffe 19) 2-0 Joni
Kauko (40) 3-0 Mathias Kristensen (58) 3-1 Ke-
vin Conboy (72) 3-2 Emil Riis Jakobsen 3-3 Erik
Marxen (90+3)

I 1999 fi��k vi en ide på Politikens sports-
redaktion. Dem har vi – trods alt – fået
en del af siden, men uanset afslørin-

ger af skandaler, doping og andet svindel,
så har de færreste gjort samme indtryk,
som da vi bragte navnene på samtlige til-
skuere til superligakampen mellem B.93
og Viborg.

Nu frister B.93 en mere anonym tilvæ-
relse i 2. division, men den hæderkronede
Østerbro-klub, der senest blev dansk me-
ster i 1946, brugte sæsonstarten mod
Brønshøj på at markere artiklen ved at by-
de på en øl eller en pølse til tilskuere, der
også var på Østerbro Stadion dengang.

Det var en invitation, adskillige valgte
at tage imod. Så mange, at lørdagens til-
skuertal på 576 var fl��ere gange højere end
de 180, der står opført som det officielle

tal fra kampen torsdag 20. maj 1999. Poli-
tikens artikel indeholder dog omkring
100 navne fl��ere, og blandt dem var hele fa-
milien Grønvall Pedersen samt et venne-
par, og fælles for dem er, at de stadig har
artiklen ’hjemme i gemmerne’.

»Nu om dage holder jeg mere med FC
København, men vi havde læst om begi-
venheden, og så måtte vi jo være her
igen«, forklarede Frederik Hansen, der i
1999 opgav ’Diego’ som mellemnavn for
at hædre FCK’eren Diego Tur.

Andre var til stede i en ny rolle. Patrick
Mtiliga er eksempelvis nu sportsdirektør
i B.93 efter en lang karriere i hollandsk og
spansk fodbold med blandt andet 6
landskampe og VM-deltagelse i 2010, si-
den han i foråret 1999 som 19-årig spillede
sine første 13 superligakampe for B.93.
Han var dog ikke på banen i kampen mod
Viborg.

Hovedparten af lørdagens tilskuere
holdt dog til omkring stortrommen
blandt Brønshøj-tilhængerne, der lige-
frem skabte en længere kø ude på Gunnar
Nu Hansens Plads i minutterne op til
kampen, der endte med en 4-0-sejr til
Brønshøj. 

Så det gik en anelse bedre end i 1999, da
allerede nedrykningsdømte B.93 tabte
5-0 til Viborg i overværelse af daværende
landstræner Bo Johansen med frue, Jo-
hannes Lange, Lasse Sigdal, Jørgen ’Pibe’
Pedersen, Morten Hamms forældre og ...
Nej, det vil nok være at gå for vidt.
allan.nielsen@pol.dk

Fodbold

B.93 brugte sæsonstarten i
2. division mod Brønshøj
på at markere en 19 år 
gammel artikel i Politiken.

Og navnene var ...
nogle af de samme

GENGANGERE. I går var Jette og Peter Grønvall Pedersen som sædvanlig til fodbold på Østerbro Stadion sammen med deres søn. Ganske som det var tilfældet i 1999, da
Politiken bad alle tilskuerne om deres navn og derfor noterede blandt andre ’Pave Mikael Guller Grønvall Pedersen’. Foto: Mads Nissen
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