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Kvinder, der vinder

Det var en lun sommeraften, måske den bed-
ste aften i sommeren 2013. Vinden stod stille 
og termometret stod på 25 grader, selvom uret 
viste 23.13 på Linköping Arena i Sverige. Til-
skuerpladserne var godt fyldt op, og stemnin-
gen var på kogepunktet. Danmark og Frankrig 

spillet 1-1 i den ordinære kamp og da den for-
længede spilletid endte 0-0, skulle kampen af-

spillere. Det lyste ud af begge hold, at nu faldt 

forsøg. Frankrig havde kun scoret på to. Den 
samlede stilling var dermed 4-3, og Danmarks 
Janni Arnth Jensen skulle skyde det femte og 

Stemningen på stadion var intens, da Janni 
-

talrige TV-kanaler over hele Europa, bl.a. også 
engelske BBC, hvor speakeren sagde: ”Se på 
hendes ansigt. Hun må være den køligste per-
son på stadion”.

Og kølig det var Janni. 

virkede totalt upåvirket af den opgave, hun 
skulle løse om få sekunder. En opgave og et 

kvindefodbold. 
Imens stod hendes holdkammerater på mid-

terlinjen, skulder mod skulder, og det hold og 
det team, der havde kæmpet så længe på den 
afgørende sejr og gennembrud. Flere bed negle 
og en enkelt vendte ryggen til, fordi hun ikke 

-

et kort tilløb bankede hun bolden op i det ene 
målhjørne. Dermed var et af historiens store 

fodboldsejre i hus for dansk kvindefodbold.
-

men, så eksploderede jublen i den danske lejr. 
Billederne af holdkammeraterne, der med et 
kæmpe jubelbrøl styrtede ned for at tiljuble 
Janni Arnth Jensen og keeper Stina Lykke Pe-
tersen, vil stå stærkt i erindringen hos de dan-
ske spillere, ledere og fans, der fulgte dramaet. 

Det var udtryk for en kæmpe forløsning, 
for selvom dansk kvindefodbold tidligere har 
vundet mesterskaber, så vil bronzemedaljerne 

store bedrifter. Ganske enkelt fordi konkur-
rencen er blevet betydeligt stærkere gennem 
de seneste 10 år.

Faktisk eksploderede den danske interesse 
den mandag aften den 22. juli 2013, hvor Dan-
mark sendte Frankrig ud af turneringen. Ikke 
kun i den danske lejr i Sverige, men i hele fod-
bold-Danmark.

Jublen hjemme i stuerne blev blæst ud gen-
nem de åbenstående vinduer og kunne høres 
vidt omkring i den varme sommernat. De dan-
ske journalister, der i de svenske medier var 
blevet kritiseret for ikke at vise nok interesse 

og interessen var kolossal, da Danmark i semi-

2013 skulle møde Norge. 

Lige ved og næsten

Ja faktisk var der tæt ved 700.000 danskere, 
der sad foran skærmen. I juli 2013 blev semi-

-

og ”touren” nåede på sit højeste ud til 603.000 
danske seere, mens superligakampen FCK-
Vestsjælland kun blev set af 157.000. Det blev 
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Danmark klarede 1-1 i den ordinære kamp og 
0-0 i omkampen, så gik det denne gang ikke 

skulle afvikles. Den norske keeper havde læst 

fra Nadia Nadim, der som den eneste scorede – 

stå i. Det blev ”kun” til bronze. Surt show og 

forrygende godt. Danmark har ikke siden 2001 

den indbyrdes konkurrence mellem Europas 
bedste nationer udviklet sig dramatisk i den 
periode. Så når Danmark i 2013 kunne rejse 
hjem med bronzemedaljer og dermed en place-

så er det vel dybest set det hidtil bedste resultat 
for dansk kvindefodbold.

-
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vi den førende kvindefodbold nation i Norden, 
måske i hele Europa og tilmed blandt de bedste 
i verden.

i ansigtet på de danske spillere. Spillerne drømt 

-
le i 1992, hvor Danmark i netop Sverige over-
raskede alt og alle og besejrede de gigantiske 

Alle talte om en gentagelse af opgøret i 1992. 
-

ler i juli 2013 klogelig afviste enhver tanke om 

1992, så var det spørgsmålet, som journalister 
og alle andre hele tiden sad klar med. Og mon 
ikke det også har ”spøgt” i landstrænerens 
hoved, selvom han fornuftigvis forsøgte at 

de udfordringer, der så i givet fald først skulle 
overvindes.

-
te ”nøjes” med bronze, men til gengæld sam-
men med alle vi andre fans glæde sig over, at 
kvindelandsholdet 2013 har leveret det bedste 
resultat i meget lang tid – måske det bedste no-
gensinde.

Dertil kommer, at fodbold-Danmark for før-
ste gang i nyere tid overgav sig til kvindelands-

snakken om de danske kvinder. Folk ville dis-
kutere taktik og mange havde en mening om 
hvordan det ville være gået, hvis det havde væ-

gik det ikke, men interessen for kvindelands-
holdet var genskabt.

Det aftvinger respekt. Og respekt er præcis 
det, som denne bog handler om. Det er på tide, 
at alle os, der elsker at se fodbold, anerkender, 
at de kvindelige danske fodboldspillere i man-
ge år har ydet en indsats, der råber på anerken-
delse.

Samtidig er det værd at rose DBU for den 
indsats, der gennem mange år er ydet for at 
give kvinderne en plads i en ellers mandsdo-

-

dagsordenen og skabte udvikling af fodbold-
spillet, så er det på kvindesiden i høj grad DBU, 
der har drevet udviklingen, mens klubberne i 
et vist omfang stadig er usikre på, om de skal 
bruge speederen eller træde på bremsen.

Der er næppe tvivl om, at DBU’s langsigtede 
strategiske indsats og en investering på om-
kring 175 mio. kr. over de seneste 12 år er en 
af de vigtigste grunde til, at piger i alle aldre 

-

DBU, der er en pige eller kvinde. Tæt ved 80.000 
piger og kvinder spiller fodbold. I mere end 40 
år har interessen for kvindefodbold været kon-
stant stigende, og det er bemærkelsesværdigt. 
Ja faktisk så bemærkelsesværdigt, at idrætsfor-
skere både i Danmark og udlandet er begyndt 
at undersøge den underliggende tendens. 

Den tredje bølge
Denne bog handler i høj grad om denne spæn-
dende udvikling, og den handler om historien 

hovedafsnit. Vi starter med kvindefodboldens 
spæde start i Danmark, hvor fodboldklubben 
Femina spiller en vigtig rolle. Tre af de ”gamle” 

afsnit. Det er Inge Kristensen der var med til 
at stifte Femina og i perioder var kasserer for 
Femina samt Helene Østergaard Hansen, der 
er den eneste dansker, der var med til at vinde 

og senere blev professionel i Italien.
Derefter følger en beskrivelse af perioden fra 

-
fodbold på dagsordenen, og hvor landsholdet 
i perioder var dominerende i Norden og fak-

kvinder blev professionelle i Italien, bl.a. Lone 
Smidt Nielsen, der er den ene af hovedperso-

-
trakt med en stor italiensk klub, blev udråbt 
som verdens bedste fodboldspiller i 1980’erne, 




