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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, 
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og hun har siden 1996 har været holdleder for 
det danske kvindelandshold. Den anden ho-

-
sen fra Holbæk. Som blot 15-årig skabte hun 
verdenshistorie og en kæmpe medieomtale, da 

115.000 tilskuere og millioner af TV-seere sco-
-

efter professionel i Italien, hvor hun spillede 
topfodbold i mere end 20 år.

Så følger ”den tredje bølge”. Det er perioden 
fra 2001 og frem til i dag. Efter en overraskende 
voldsom resultatmæssig nedtur i 1996 og 1999 
kunne skeptikerne og de mænd, der synes, at 
”livet er for kort til kvindefodbold”, let have 

på en markant og langsigtet plan, der har bi-
draget til udviklingen af kvindefodbolden. Og 

den tredje bølge kulminerede med bronze i 

afsnit møder du bl.a. Katrine S. Pedersen man-
geårig anfører med landskamprekord, samt 
landsholdets mangårige landstræner gennem 

registrering af landskampe, målscorere, spil-
-

derne og alt det, som fodboldnørder elsker at 
nærstudere.

God læselyst. Det er mit håb, at du ligesom 
jeg vil sige ”Respekt og anerkendelse til kvin-
derne” når du har læst bogen om ”kvinder, der 
vinder”.

Lennart Weber
Februar 2014
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Verdens bedste Femina
1897-1972

I slutningen af 1950’erne var Danmark stadig 
et landbrugsland, selvom vi havde nydt gavn 

-
denskrig, hvor USA investerede 300 mia. US-
dollars i genopbygning af Europa. Danmark 
havde modtaget det, der i dag svarer til 30 mia. 
kr., og mange landmænd havde udskiftet heste 

-
dere havde fået nyt job, så boede mange stadig 
på landet i slutningen af 1950’erne. Udkants-
danmark var slet ikke et begreb, der indgik i 
sprogbruget. Det var smørpriser og baconeks-
porten til England der betød noget i den of-
fentlige debat, fordi landbrugseksporten stadig 
havde enorm betydning. 

Stribevis af landsbyer havde endnu deres 
egen skole, masser af borgere samt et velfunge-
rende og aktivt erhvervs- og foreningsliv. I fod-
boldverdenen havde man f.eks. vænnet sig til, 
at den lille landsby Lendemark uden for Stege 

og klubben var dermed blandt de 36 førende 
danske fodboldklubber. Ganske imponerende 
af det lille landsbysamfund.

Det var naturligvis fodboldklubber for dren-
ge og mænd forstås. For dengang spillede piger 

to, men det var ikke almindeligt. Piger legede 
med dukker, og i sportens verden kunne man 
møde dem på gymnastikhold og på håndbold-
banerne. Piger blev opdraget til husgerning, 
gik på husholdningsskoler, lærte at strikke, 
hækle og lave mad. Og når de stiftede familie 
blev de typisk husmødre. Kun meget få havde 
i 50’erne fået job på det næsten totalt mandsdo-
minerede arbejdsmarked. 

Sådan var virkeligheden, selvom mange 
unge i dag har svært ved at forstå, at deres 

-

I 60’erne var det nærmest en sensation, hvis en 
pige ville være håndværker. 

Familien Hansen i parcelhus

I 60’erne kom kvinderne for alvor ud på ar-

parcelhus. I 1960-1980 blev der bygget 450.000 
nye boliger. Til sammenligning svarer det til 
boligbyggeriet i Danmark i de foregående 800 

mio. danskere i ny bolig, og dengang i 60’erne 
var vi blot 4,7 mio. indbyggere i lille Danmark, 
så det var reelt en voldsom forandring, der 
skete. 

-

-
ses lejligheder med eget bad og toilet, som de 
sociale boligforeninger byggede i de år. Samti-
dig var det en periode hvor kvinderne for alvor 
indtog arbejdsmarkedet. 

Landsbyens gadekær

Den danske velfærdsstat, som vi kender den i 
dag, var blot i den spæde udviklingsfase i slut-
ningen af 1950’erne. Og selvom industrialise-
ringen tonsede derudad med nye fabrikker og 
moderne maskinparker, så var Danmark stadig 
et landbrugsland. 

Landsbyen levede, og 1.300 sogneråd der 
-

drog til, at landbrugslandet stadig kunne fun-
gere i bedste velgående med masser af små 
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virksomheder, lokale butikker og måske især 
et foreningsliv, der var sprællevende.

Det var derfor ikke uden grund, at dansktop-
pens hitliste i 1966 nærmest blev væltet af Keld 
& The Donkeys, der havde nyfortolket den 
gamle slager ”Ved landsbyens gadekær” og til-
sat lidt pigtrådsmusik. Fra 1966 og frem var det 
en evigt tilbagevendende landeplage, som i pe-
rioder lå nr. 1 på hitlisten. Sangen var et nostal-

havde med sig som en vigtig del af bagagen. 
Landsbyen var for mange af os ensbetydende 
med den trygge hjemstavn. 

direkte i sportens verden. Det var ikke kun 
Lendemark, der skabte store resultater. Det var 

Sydfyn med 100 familier hjembragte et dan-
marksmesterskab i håndbold, der gav genlyd 
over hele landet, og på tilsvarende vis kan 
talrige landsbyer fra den tid fremlægge doku-
mentation for en storhedstid i sportens verden.

Når du lidt længere fremme i bogen læser 
navnene på de 30 fodboldhold, der tilmeldte 
sig ugebladet Feminas første fodboldturnering, 

-
byepoke. Flere mindre danske byer var med 
på toget, da dansk kvindefodbold blev skudt i 
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gang. I det hele taget var listen over de delta-
gende hold en meget broget skare af hold. Vi 

og holdnavne, der formentlig har været skabt 
til lejligheden. Der var hold fra de små lands-
bysamfund og fra de større danske byer.

Der var nyetablerede kvindehold, som kun 
eksisterede i få år, og der var herrefodbold-
klubber under DBU, der trods modstand mod 

-
serede fodboldklubber også tog kvindefodbold 
på programmet. Det giver formentlig et ganske 
godt billede af kvindefodboldens vilkår den-
gang. 

Det var både sjov og alvor, der var drivkraf-
ten dengang. Der har både været nye hold med, 
som bestod af kvinder, der ville have denne 
oplevelse med, og så har der været klubhold, 
som havde en længere horisont med fodbold-
arbejdet.  

Lene elskede at spille fodbold

Det er i denne markante forandringstid for det 
danske samfund, at dansk kvindefodbold op-
står som en trold af en æske. Ikke med mæn-
denes gode vilje, men fordi kvinderne på en 
lang række områder ønskede forandringer, og 
de var parat til at yde en ekstra indsats og vise, 
at de kunne andet end hækle, passe børn og 
sørge for at maden stod på bordet, når far kom 
hjem.

mange måder en tid med voldsomme for-
andringer, der skabte spændinger, man skal 
forstå det nødråb, som den blot 14-årige Lene 
Jørgensen fra Slagelse sendte til den lokale fod-
boldklub. 

Hun sendte et brev til Slagelse BI i foråret 
1959, som reelt betød, at dansk kvindefodbold 
rullede derudad som en snebold, der vokser 

kvindefodbold på den ene eller anden måde 

en 14-årig sportspige fra Slagelse, der sparkede 
kvindefodbold i gang.

Lene Jørgensen, der nu hedder Lene Wis-

og her var der en lille fodboldbane, hvor kvar-
terets drenge hver eneste dag spillede fodbold. 
Lene fandt hurtigt interesse for fodboldspil-
let, og da hun var fysisk stærk, så accepterede 
drengene hurtigt, at den 13-årige Lene allerede 
i 1958 spillede med, når der var fodbold på pro-
grammet.

Notits i Sorø Amtstidende

”Jeg var måske nok det, man i dag ville kalde 
en drengepige”, fortæller Lene Wisman. ”Jeg 

spille sammen med drengene i turneringsfod-
bold, og da kvindefodbolden i 1959-1960 for al-
vor kom i gang, var jeg for ung til at jeg kunne 
være med. 

havde jeg dengang været et par år ældre, så var 
jeg nok blevet i fodboldens verden”.

Lene Jørgensen var glad for at spille fodbold 
sammen med drengene i boligkvarteret om-
kring Skellet, men hun ville mere. Derfor skrev 
hun et brev til Skagelse BI, der blev drøftet på 
fodboldklubbens generalforsamling i foråret 
1959, og sagen blev omtalt i Sorø Amtstidende, 
der senere blev til Sjællands Tidende. Lene Jør-
gensen har gemt det lille avisudklip, der spar-
kede kvindefodbolden i gang. Her kan man 
læse følgende i den lille notits:

”Hvorfor må piger ikke også dyrke fodbold 
i S.B. & I.? Spørgsmålet blev rejst på forenin-
gens generalforsamling i aftes. Lederen af ju-
niorafdelingen, lærer Jørgen Andreasen, op-
læste et sødt brev, han fornylig har modtaget 
fra en 14-årig Slagelse-pige, Lene Jørgensen. 
Lene spurgte, hvorfor man ikke havde sat pige-
fodbold på træningsplanen også. Var det ikke 
på tide at komme i gang med det? Hvorfor må 
vi ikke være med? Generalforsamlingen nøje-
des med at tage brevet til efterretning – efter at 
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træningen af et pigehold”.
-

boldklubben har været grundigt irriterede 

mandeverdenen, og Slagelse BI tog i hvert fald 
ikke udfordringen seriøst op. De har forment-
lig både raset og smilet. For hvad pokker havde 
den lille gimpe tænkt sig? Troede hun virkelig, 
at mændene, der havde 100 pct. monopol på 
fodboldspillet skulle tage hende alvorlig? Nej, 
det kan du godt glemme, Lene, vi har vigtigere 
ting at tage os til. 

Sådan har mændene i fodboldklubben i 
Slagelse sikkert tænkt, og sådan gik snakken 

-

ligevel valgte mændene at tage hendes provo-
kation fra den humoristiske side. Så i efteråret 
forbarmede mændene sig så over hende, og de 
tilbød Lene Jørgensen en gæsteplads på det 

-
ningskamp, og det blev pointeret over for Lene 
Jørgensen, at hun ikke kunne deltage i turne-
ringskampe med drengeholdet, for sådan var 
reglerne ifølge fodboldlovene. 

Kære frk. Jørgensen

Det gjorde ugebladet Femina til gengæld. På 
redaktionen i Valby i København havde redak-
tøren læst den lille notits i Sorø Amtstidende, 

skub i ugebladets overvejelser omkring kvin-
defodbold. 

Den 14. juli 1959 sendte Femina et brev til 
Lene Jørgensen, hvor de bad hende kontakte 
redaktionen, og samtidig skrev journalist Alf 

sammen med en fotograf næste dag ville kom-
me til Slagelse.

Selvom 14-årige Lene Jørgensen ikke for al-
vor blev taget alvorligt i mændenes fodbold-
klub i Slagelse, så blev hun behandlet med 

-
bergs brev: ”Kære frk. Lene Jørgensen”, og ”Gi-

det var en del af tidsånden i 1959.

sammen med drengene i Slagelse BI, hun spil-
lede med drengene i boligkvarteret i Skellet i 
1958-1960, og så spillede hun et par kampe i en 
indendørs turnering. 

Det var hendes korte aktive karriere i fod-
boldverdenen. Hun bevarede dog lidt af inte-
ressen or fodbold, og hun havde efter OL 1960 
lidt brevveksling med landsholdets Henry 
From og Henning Enoksen, der godt kunne 
huske Lene Jørgensens artikler i ungdomsbla-
det Tempo.

-
verdenen, så havde hun sat noget i gang. Uge-
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og grundlagde dermed dansk kvindefod-
bold. I Slagelse var sygeplejerskerne på 
Andersvænge Forsorgshjem og på det lo-

-

solid platform da boldklubben B73 i 1973 
blev stiftet, det var efter, at DBU havde ac-
cepteret kvindefodbold.

Alaska og SF

Året 1959 var i øvrigt det år, hvor Fidel 
Castro væltede Batista på Cuba og skabte 
en kommunistisk stat. Det var året, hvor 
Alaska blev stat nr. 49 og Hawaii stat nr. 
50 i USA. Det var året, hvor Aksel Lar-
sen blev ekskluderet af Danmarks Kom-
munistiske Parti, fordi han rejste kritik af 
Sovjet, og derefter stiftede SF. Nok skete 
der store forandringer i det danske samfund 

sandelige også noget uden for landets grænser. 
Og mens kvindefodbolden endnu ikke var 

sparket i gang, så kunne man i 1959 i mænde-
nes fodboldverden notere sig, at det var året, 
hvor B1909 vandt 1. division, Vejle Boldklub 

-
hold tabte 0-6 til Sverige.

Fokus på kvindesport

Ugebladet Femina var på det tidspunkt meget 
optaget af kvindesport. Femina var ligesom 
resten af Danmark midt i en voldsom foran-
dringsproces. Bladet, der blev udgivet af Al-

lerkoncernen i Valby, blev af mange stadig 

chefredaktøren gerne ændre. Så Femina havde 
sat stærkt fokus på kvinder, gerne yngre mo-
derne kvinder, der havde et nyt syn på livet. Og 
fra foråret 1958 havde Femina hver eneste uge 
en fast rubrik om kvindesport. Der blev skre-
vet om alle mulige former for sport, som kvin-
der kunne dyrke. Gymnastik og håndbold blev 
naturligvis omtalt, men også billard, bjergbe-
stigning og bodybuilding.

Bladet havde allerede i foråret 1958 skrevet 
om kvindefodbold. Femina havde beskrevet, 
hvor svært det var for kvinder at dyrke fod-
bold. Bladet havde f.eks. omtalt et kvindehold i 
Kalvehave på Sydsjælland, der i nogle år havde 
spillet fodbold, bl.a. havde de spillet venskabs-
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da Lendemark var blandt de 36 bedste hold i 

modstandere i Danmark, så havde de et par 
gange været i Sverige for at møde andre kvin-

ned.
Så da den sportsinteresserede chefredaktør 

på Femina læste den lille notits i Sorø Amtsti-
dende om 14-årige Lene Jørgensens brev til Sla-
gelse BI, så kom det utroligt belejligt. Chefre-
daktør Niels O. Levinsen var blevet begejstret, 
og han havde straks drøftet det med journalist 

-

list, og som her midt i 1959 netop havde overta-
get ansvaret for at levere artikler til den ugent-
lige rubrik ”Kvindesport”.

Chefredaktøren Niels O. Levinsen spurg-

muligt for kvinder at spille fodbold. ”Hvorfor 
-

berg. Og denne korte ordveksling mellem de to 
ugebladsmedarbejdere blev startskuddet til en 
hektisk fodboldperiode med ugebladet Femina 
som drivkraft. 

-
boldturnering for kvinder i Danmark. Bladet 




