
De bedste bøger om fodbold udvalgt eksklusivt 
af hele Danmarks fodboldekspert, kommentator 
og europamester fra ’92, Morten Bruun. 
Se boglisten og læs Morten Bruuns anbefalinger, 
før du låner bøgerne.
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Morten Bruuns 
favoritter 

Hans Krabbe, Den glemte triumf 
(2018)
“I en tid, hvor kvindefodbolden vinder frem, 
er det værd at tage turen med tilbage til 
1971, hvor det danske kvindelandshold 
sikrede sig VM-titlen. Bogen omhandler 
både selve turneringen, hvor Danmark 
vandt finalen i overværelse af 110.000 
tilskuere (!), men er også en række skønne 
portrætter af nogle ældre kvinder, som 
var fodbold-pionerer på deres tid.”

Matt Walker, Europe United (2019)
“Gid det havde været mig, der fik idéen og 
realiserede den! Underoverskriften fortæller 
præcis, hvordan bogen er bygget op: One 
Man. One Crazy Season. 55 UEFA Nations. 
I løbet af en sæson ser Matt Walker
minimum en fodboldkamp i alle UEFAs 55 
medlemslande, fra Færøerne til Gibraltar, fra 
Nordirland til Moldova.”

Morten Glinvad, Kasper Hjulmand - 
Fodbolddrømmer (2020)
”Fodbolddrømmer var en vigtig bog 
allerede, da den udkom i 2020. Men efter 
EM-slutrunden 2021 blev den essentiel. 
For selvfølgelig skulle vi have historien 
om fodboldtræneren, der endte som 
rockstjerne og – som jeg har hørt det 
udtrykt – som hele Danmarks førsteelsker. 
Et nuanceret portræt af den mand, der 
genfødte dansk landsholdsfodbold og fik 
en stivstikker som jeg selv til at danse i 
gaderne.”

Morten Bruuns favoritter 

Wiep Idzenga, De orange danskere 
(2016)
“En hollandsk journalist lejer et folkevogns-
rugbrød, kører til Danmark og opsøger en 
række af de mange danske spillere, der 
endte i hollandsk fodbold. En lettere 
ustruktureret, lille juvel. 
Blev i 2015 udgivet som De Denen af 
fodboldbladet Hard Gras.”

Lars Fink, John Eriksen – 
Angriberen, der glemte sig selv 
(2016)
“Den gribende beretning om Svendborgs 
stille stjerne, der scorede mål på 
samlebånd i de europæiske ligaer, inden 
han vendte hjem til Sydfyn. Han blev ramt 
af demens, kom på plejehjem og døde i 
en alder af blot 44 år.“

Christoffer Rosenløv Stig Christensen, 
Sepp (2016)
”Da bogen udkom, var jeg ikke sikker på, at 
vi havde brug for endnu en fortælling om 
Sepp. Men efter at have læst den, er jeg! 
Få mennesker har oplevet mere end det 
tyske krigsbarn Josef Emanuel Hubertus 
Piontek, som af snørklede stier endte 
som den måske største skikkelse i dansk 
fodboldhistorie. Her deler han rundhåndet 
ud af historierne, med det vid og det 
overskud, det giver, når en livsklog mand 
tænker tilbage.”
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Kejseren af Portugalien 
Samtalepapir

Kejserbibliotek

Per Høyer Hansen, Det’ Høyer.
Fodbold med meget mere (2001)
“Ingen over og ingen ved siden af Høyer. 
Globetrotteren, der kunne sætte enhver 
fodboldkamp ind i en samfundsmæssig 
og politisk kontekst. Antologien giver en 
række skønne eksempler på hans kunnen. 
Blandt andet en reportage fra DM i 
Indefodbold i 1995.”

Stig Tøfting, No Regrets (2005)
“Den gribende og barske fortælling 
om den 13-årige dreng, der fandt sine 
forældre døde hjemme i lejligheden, 
men som kæmpede sig igennem livets 
og fodboldens hårde skole. Stig Tøfting 
kom både i fængsel og på landsholdet. 
Her fortæller han om det hele. Uden ret 
meget filter.”

Dan Hirsch Sørensen og Hans Krabbe, 
Drengene fra Wembley (2008)
“I anledning af 25-året for Danmarks 
legendariske sejr over England i 1983 
opsøger forfatterne Drengene fra 
Wembley for at høre om kampen, om 
fodboldkarrieren og om hvor de landede 
i livet, da lyset brændte ud.”

Joakim Jakobsen, Tynd luft (2008)
“Den ultimative fortælling om firser-
landsholdet. Om Sepp Pionteks opbygning 
af det landshold, der henrykkede hele 
verden. Vi hører om hele forspillet og 
naturligvis om det store klimaks ved VM-
slutrunden i Mexico i 1986. Vi kunne være 
blevet verdensmestre.”

Ronald Reng, Ein allzu kurzes Leben 
(2010)
“Med en knude i maven vender man 
siderne i denne tragiske fortælling om 
den tyske landsholdsmålmand Robert 
Enke, der var fanget i fodboldverdenens 
lange lys og til sidst tog den ubærlige 
konsekvens, det er for et menneske at 
tage sit eget liv. Han kunne hverken slippe 
fodbolden eller leve med den.”

David Lagercrantz, Jag är Zlatan 
Ibrahimovic (2011)
“Her fortæller den svenske superstjerne 
Zlatan Ibrahimovic sin egen historie. 
Ordene er lagt i munden på Zlatan selv, 
men er formuleret af bestsellerforfatteren 
David Lagerkrantz på en sådan måde, at 
man som læser føler, at Zlatan sidder i 
sofaen lige over for en.”

Dave Roberts, 32 programmes 
(2012)
“Gennem 32 af sine højt elskede 
kampprogrammer beretter Dave Roberts 
om sin livslange romance med engelsk 
fodbold og alt, hvad et sådant forhold kan 
føre med sig af tro, håb og kærlighed. 
Oversat til dansk.”

Sid Lowe, Fear and loathing in La 
Liga. Barcelona vs. Real Madrid 
(2013) 
“Ingen beskriver spansk fodbold så godt 
som Sid Lowe, blandt andet fordi han qua 
sin britiske baggrund også ser og oplever 
tingene med den nøgternhed og realisme, 
som de passionerede spaniere ind imellem 
mangler. Oversat til dansk.”

Hunter Davies, The Glory Game 
(1972)
“Min første bog om engelsk fodbold. 
Den klassiske fortælling om en sæson, der 
udspiller sig på godt og ondt. Her kommer 
vi helt tæt på alle aktører i Tottenham og 
alle relationerne i den stjernespækkede 
trup. I en rå og usminket udgave, der ville 
være utænkelig i dag. Oversat til dansk.”

Per Røntved, Fodbold på vrangen 
(1979) 
“Sådan kunne fodbold åbenbart også 
være! Det var noget af en øjenåbner 
for en fodboldforelsket fjortenårig at få 
klasket Røntveds bog i synet. Her får man 
sandheden råt for usødet. Om doping, 
voksenmobning og vold på 
træningsbanen.”

Nick Hornby, Fever Pitch (1992)
“Den ultimative bekendelse fra en 
fodboldfan, der har lettere ved at huske 
Arsenals fem år gamle holdopstillinger 
end sin egen bryllupsdag. Man må 
græmmes og grine på skift. 
Hvorfor er vi sådan?“

Jakob Kvist, Ambassadøren (1996)
“Den ultimative fodboldbiografi på 
dansk. Endnu ikke overgået. Via samtaler 
med internationale fodboldkoryfæer 
som Jorge Valdano og Johan Cruyff 
tegner Jakob Kvist et nuanceret og 
velskrevet portræt af Michael Laudrup.”

Joe McGinniss, The Miracle of 
Castel di Sangro (1999)
“Alle disse år senere er det fortsat den 
bedste fodboldbog, jeg nogensinde har 
læst. Med amerikanerens indgroede 
selvsikkerhed bevæger Joe McGinniss sig 
rundt i den italienske fodboldverden som 
en elefant i et glashus. Men langsomt 
tilegner han sig en viden, som han 
måske i den sidste ende ville ønske, han 
havde været foruden. I en og samme 
fortryllende sæson med den lille klub 
Castel di Sangro i Serie B oplever han alt 
- og mere til. Gid jeg stadig havde den til 
gode.”

Thomas Gravgaard, Vi er 
våbenbrødre (2014)
“Jeg er ikke selv så meget til supporter-
kultur. Men når den præsenteres på 
denne måde, af en mand, der (næsten) 
har været over det hele og bruger sig selv 
så skånselsløst, som Thomas Gravgaard 
gør i denne dannelsesroman, så bliver 
jeg klogere på, hvordan en ung mand fra 
Galten kan forelske sig i fodboldhold fra 
Madrid, Glasgow og Cardiff.”

Morten Bruuns favoritter 

Matt Dickinson, Bobby Moore -   
The Man in Full (2014)
“Den gribende historie om engelsk 
fodbolds stolte søn og sorte samvittighed. 
Verdensmestrenes anfører fra 1966 levede 
et fodboldliv i overhalingsbanen, men 
endte i krybesporet, blandt andet med 
ni kampe i den danske tredje division.”

  “Bøgerne er udvalgt med hjertet”
                                   Morten Bruun


