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Pakken indeholder:

•     1 overnatning på 3* Hotel i Liverpool
•     Engelsk morgenmad på hotellet
•     Fodboldbillet på Kenny Dalglish tribunen
•     Spisning på “The Village” inden kampen
•  Kampprogram

Pris KUN: 3.995,- pr person

Oplev Liverpool på det legendariske Anfield til en 
ekstraordinær billig pris! 

Der er forhåbentlig dømt topkamp, når Højbjerg 
og resten af Tottenham mandskabet

kommer på besøg på Anfield. Det kan blive et 
utrolig vigtigt opgør i kampen om Champions 

League pladserne til næste sæson.

Passer denne kamp ikke for dig? Så tøv ikke med at se resten 

af vores Liverpool udvalg på vores hjemmeside.
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AT VÆRE RAMT
I denne sæson har Jürgen Klopps Liverpool-mandskab været ramt. Ramt 
af skader. Ramt af dårlig form. Ramt af en ældende trup. Det må være 
de hårde konstateringer, efter mere end halvdelen af 2022/23-sæsonens 
kampe er afviklet. Hvem eller hvad har ramt Liverpool? Og hvorfor har 
derouten fortsat fra første spilledag til ind i februar? De spørgsmål har 
ingen endnu kunnet besvare, men alt fra eksperter til fans og Klopp selv 
har febrilsk ledt efter forklaringer på, hvordan sidste sæsons Champions 
League-finalister har kunnet falde så dybt. Den mest hyppige anke har 
været, at Klopp og den sportslige ledelse har været for langsomme til at 
gennemføre generationsskiftet i truppen, og at tyskeren holder for stædigt 
fast i de spillere, der i første omgang har ført ham og hans hold til succes. 

Selvom det er nemt at lege mandagstræner og melde de gamle spillere 
ude, så er det omvendt ikke rart at se sine gamle helte falde i niveau. For 
skyldes præstationerne deres alder, eller er det bare et helt almindeligt 
kortvarigt formdyk? Vi er nok mange, der ville ønske, at samtlige Liverpool-
spillere kunne ældes som James Milner, der godt nok glider længere og 
længere ned ad rangstigen, men på trods af sin alder har en reel rolle at 
udfylde på Liverpool-holdet og accepterer den. Men når min indre træner 
skal udvælge spillere til fremtidens Liverpool-hold, bliver virkeligheden 
desværre lidt ligesom, når man skal forsøge at sælge en brugt vare på DBA. 
Man forsøger at italesætte slid og mindre fejl på produktet, som var de 
patina, der gør produktet mere værd. Sandheden er dog, at vi selv allerhelst 
havde haft produktet som ny – ligesom Virgil van Dijk, Jordan Henderson, 
Mohamed Salah og Thiago godt måttet have været fem år yngre. 

Med det bagtæppe indleder vi dette blad med en gennemgang af første-
holdets mest fremtrædende unge spillere. Hvem har evnerne til at løfte 
arven fra de ældre spillere, der har ført Liverpool tilbage til Englands og 
Europas fodboldtop? Og herefter kommer turen til de spillere, som de unge 
– måske – skal overtage pladserne fra, når vi bringer en analyse af van Dijk 
og co.’s præstationer og fremtidsudsigter i Liverpool. 

Men det er ikke kun sportsligt, fremtidsudsigterne kan være dystre. Lige  
nu rammes fodbolden af en masse forhold, der påvirker min glæde og 
lyst til professionel fodbold. Blandt andet har Chelseas seneste milliard-
transfervindue tydeliggjort, hvad fodbolden er blevet til. For mens britiske 
sygeplejersker og togpersonale strejker over lav løn og dårlige vilkår, har 
fodboldklubberne åbenbart uanede midler til rådighed. Det er nærmest 
to parallelsamfund. Og en klub, der nærmest har haft uanede midler til 
rådighed, er Manchester City. Men måske der har været noget uldent ved 
klubbens økonomiske indtægter. De forsvarende mestre anklages nemlig af 
Premier League for økonomisk svindel, hvilket kan medføre alt fra pointstraf, 
nedrykning og bøder. Denne situation må stille flere spørgsmål til de fans, 
der drømmer om, at Liverpools næste ejer bliver en rig oliemilliardær eller 
en stat. Spørgsmålene om en ny ejer udlægger vi længere inde i bladet.

Vi indstiller også spotlightet på Eurovision, som til maj kommer til Liverpool. 
Med eventet følger en masse økonomi og opmærksomhed for byen, så 
det bliver spændende at følge, hvordan Liverpool forvalter det attraktive 
værtskab. Og selvom Eurovision ligesom fodbolden heller ikke er hundrede 
procent rent og ægte, kan vi måske lade os inspirere af den kærlighed og 
fest, som vi kommer til at opleve under Eurovision. Mit fodboldhjerte er 
ramt, så jeg tror, at jeg har godt af indtryk udefra.

God læselyst.

Andreas Vigsø, redaktør
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RUNDT OM LIVERPOOL FC
H Liverpool og bæredygtige begivenheder
Som den første Premier League-klub har Liverpool modtaget et såkaldt 
ISO 20121-certifikat for afholdelse af bæredygtige begivenheder. 
Modtagere af dette certifikat skal demonstrere, at de minimerer potentiel 
negativ påvirkning af miljøet, lokalsamfundet og den lokale økonomi. 
Det er klubbens målsætning at blive CO2-neutrale ved udgangen 
af 2022/23-sæsonen. I 2025 sigter klubben mod, at den daglige drift 
kun skal være på kulstoffattige og rene energikilder og inden 2030 at 
reducere CO2-udledningen med 50 procent.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Simon Mignolet kåret til bedste spiller
Den tidligere Liverpool-spiller Simon Mignolet, som i dag er målmand 
for belgiske Club Brugge, har vundet den præstigefulde De Gouden 
Schoen 2022 (dansk: Den Gyldne Støvle). Hæderen gives til den bedste 
spiller i den belgiske række Jupiler Pro League. Den 34-årige målmand, 
som forlod Liverpool for tre og et halvt år siden, har i 2022 blandt andet 
holdt buret rent i fem ud af seks kampe i Champions League og vundet 
det belgiske mesterskab. Han er dermed den kun sjette målmand, som 
har modtaget prisen igennem tiderne. Mignolet spillede 204 kampe for 
Liverpool i perioden 2013-19.

Simon Mignolet vinder den gyldne støvle i Belgien

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Walk of Champions på Anfield
Liverpool har ansøgt bystyret om tilladelse til at opføre en ’Walk of 
Champions’ på Anfield rundt om 97 Avenue og bag den nye tribune 
på Anfield Road. Klubben håber på at kunne installere i alt 180 
bronzeplaketter på fortovet af tidligere managere, spillere med flere. 
Walk of Champions skal være i stil med filmstjernerne, der dekorerer 
fliserne på Hollywood Boulevard.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Salah passerer Dalglish på topscorerlisten 
Da Mohamed Salah scorede mod Wolverhampton i FA Cup-kampen 
på Anfield, passerede han dermed Kenny Dalglish på Liverpools 
topscorerliste igennem tiderne. Salah har nu scoret 173 mål og er på 
syvendepladsen, men der er ikke langt op til femte- og sjettepladsen, 
som indehaves af henholdsvis Steven Gerrard (186 mål) og Robbie 
Fowler (183 mål). Ian Rush har klubrekorden med 346 mål.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Ny kontrakt til Tyler Morton
Den 20-årige midtbanespiller Tyler Morton, der i denne sæson er 
udlejet til Blackburn Rovers, var en tur forbi Liverpools træningscenter 
i Kirkby for at underskrive en ny, længerevarende kontrakt. Morton 
har gjort det godt for Blackburn og har i skrivende stund spillet mere 
end 30 kampe for klubben. Desuden har den 17-årige Lewis Koumas 
underskrevet sin første professionelle kontrakt med Liverpool. Den 
talentfulde midtbanespiller kom til U11-holdet fra Tranmere Rovers. 

H Transfervinduet januar 2023
Cody Gakpo blev noget skuffende Liverpools eneste indkøb i januars 
transfervindue. Desuden blev 21-årige Jack Cain solgt til Swindon. Cain 
opnåede således kun en enkelt kamp på førsteholdet. Størst aktivitet har 
der været omkring udlejede spillere, hvor seks spillere er kommet retur 
til klubben efter at have været udlejet i den første del af sæsonen: Billy 
Koumetio (Austria Wien), Max Woltman (Doncaster), Jakub Ojrzynski 
(Radomiak Radom), James Balagizi (Crawley), Owen Beck (Bolton) og  
Rhys Williams (Blackpool). Fidel O’Rourke returnerede fra Caernarfon, 
men blev herefter udlejet til Halifax, ligesom Luke Chambers (Kilmarnock) 
og Jarell Quansah (Bristol Rovers) er blevet udlejet.

Jake Cain er skiftet til Swindon Town

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Deloitte Football Money League
I Deloitte Football Money Leagues årlige opgørelse for 2023 er Liverpool 
at finde på tredjepladsen – sidste år var klubben på syvendepladsen. 
Opgørelsen er baseret på klubbernes omsætning i 2021/22-sæsonen. 
Liverpools omsætning udgjorde €701,7 millioner mod €550,4 millioner 
året før, som var påvirket af COVID-19. Øverst ligger Manchester City, 
hvis opgjorte omsætning – opgjort til €731 millioner – måske skal tages 
med et vist forbehold efter Premier Leagues anklager mod klubben om 
brud på de finansielle regler. 

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Liverpool støtter FN-initiativ
I december 2022 blev et initiativ med deltagelse af Liverpool FC igangsat af 
FN. Initiativet vil både fokusere på at identificere og rapportere hadefulde 
ytringer, men også på positive reaktioner, som almindelige mennesker 
og sportsudøvere har haft for at imødegå det. En talsmand for klubben 
udtalte: ”Vi er stolte af at støtte dette nye initiativ og forstærke vores 
engagement i positive forandringer både som fodboldklub og som en del 
af det bredere sportsfællesskab. Det er en ære at blive inviteret til at tale 
ved denne prestigefyldte begivenhed med ligesindede repræsentanter fra 
en række forskellige sportsligaer fra hele verden.”

Liverpool FC har tidligere deltaget i kampagner om blandt andet at bekæmpe racisme

H Ray Kennedy Cup 2023
Liverpool bliver i 2023 vært for den internationale fodboldturnering for 
personer med Parkinsons. Turneringen har i den forbindelse også fået 
en ny underudgave, som kommer til at hedde Ray Kennedy Shield. 
Den nye turnering er det, der hedder Walking Football, hvilket er meget 
udbredt i England, og som navnet antyder, må aktørerne ikke løbe. 
England har ligefrem et landshold inden for gåfodbold. Datoerne for 
begge turneringer er den 24. og 25. juni. Ray Kennedy Cup blev senest 
afviklet i København med deltagelse af otte hold. I sæsonens anden 
udgave af You’ll Never Walk Alone bragte vi en omtale af turneringen. 

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·

H Dansker til Liverpool Women 
Liverpool FC Women har været aktive i vinterens transfervindue. I sidste 
udgave af You’ll Never Walk Alone kunne vi berette om tilgangen af 
Gemma Bonner. Men siden da har Liverpool Women også fået tilgang 
af den 20-årige midtbanespiller Sofie Lundgaard fra Fortuna Hjørring. 
Hun bliver dermed den tredje danske kvinde i klubbens historie. Desuden 
har klubben fået tilgang af Fuka Nagano (North Carolina Courage), Miri 
Taylor (Angel City) og Natasha Dowie (på lån fra Reading). Modsat har 
klubben sagt farvel til Charlotte Wardlaw (returnerer til Chelsea efter 
udlån), Gilly Flaherty (stopper karrieren) og Rachel Furness (Bristol 
City), som du kan læse mere om i Women’s Corner.

Danske Sofie Lundgaard skiftede til Liverpool FC

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Lucas Leiva og Luis Suárez holdkammerater igen
Lucas Leiva og Luis Suárez er igen blevet holdkammerater, efter 
Suárez skiftede til den brasilianske klub Gremio den 31. december 2022. 
Suárez nåede dermed kun at spille en halv sæson i sin barndomsklub 
Nacional (Uruguay), som han skiftede til i sommeren 2022. Her scorede 
han 8 mål i 22 kampe og vandt mesterskabet med klubben. I Suárez’ 
debut for Gremio viste han, at hans målnæse er intakt, idet han scorede 
et hattrick. Lucas’ karriere er dog sat på pause, da en rutinemæssig 
skanning af hans hjerte i december 2022 viste en unormal hjerterytme, 
som i første omgang vil holde Lucas væk fra fodbold i to til tre måneder. 
Tiden vil vise, om Lucas vil være i stand til at fortsætte karrieren.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Bajcetic forlænger kontrakt
Én af sæsonens få lyspunkter har været den 18-årige spanske midt-
banespiller Stefan Bajcetic, som har fået et gennembrud i denne sæson. 
Han blev i september 2022 den yngste spiller i Liverpools historie, der fik 
debut i Champions League, og han scorede sit første mål i december. 
Bajcetic er blevet belønnet med en ny kontrakt, som gælder frem til 
sommeren 2027. Bajcetic kom til Liverpool i sommeren 2020 fra Celta 
Vigo. ”Det er vildt. For et år siden spillede jeg på U18-holdet, og nu har jeg 
fået debut, startet i nogle kampe og endda scoret et mål – noget som jeg 
ikke havde regnet med ville ske i denne sæson,” udtalte han.

H Ny attraktion på Anfield
For vovehalse er der nu åbnet en ny attraktion kaldet ”The Anfield Abseil 
Experience”, hvor man efter opstigning til taget på Main Stand kan 
rappelle sig omkring 30 meter ned langs ydermuren på tribunen forbi 
det store klublogo. Der følger naturligvis sikkerhedsudstyr og instruktion 
med, hvis man begiver sig ud på attraktionen. For bestræbelserne 
modtager man et armbånd. Prisen for fornøjelsen er £45 og kan bookes 
på klubbens hjemmeside.

Nu kan man rappelle ned ad Main Stand

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Jürgen Klopp runder tusinde kampe som manager
I hjemmekampen mod Chelsea i januar 2023 rundede Jürgen Klopp 
tusinde kampe som manager, hvoraf 270 kampe var i spidsen for Mainz 
05, 319 kampe for Borussia Dortmund og 411 kampe for Liverpool. Han 
har vundet 548 af de 1.000 kampe. ”Det er en kæmpe ting. Et vanvittigt 
antal. Jeg føler mig virkelig heldig. Mit skæg er nu gråt, hvilket det ikke 
var, da jeg kom til klubben. Jeg er ikke sikker på, at det er på grund af 
alderen eller på grund af Liverpool. Jeg gør det arbejde, som jeg elsker, 
for de klubber, som jeg har elsket så meget, så jeg er meget heldig,” 
udtalte Klopp på pressemødet inden kampen.

·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·
H Andy Robertson udnævnt til MBE 
Liverpools skotske venstreback, Andy Robertson, er udnævnt til MBE 
(Member of the Most Excellent Order of the British Empire). Robertson 
har modtaget ordenen for sine præstationer på banen og for arbejdet i sin  
velgørenhedsorganisation, AR26 Charity, der blev etableret i 2020 og har 
til formål at støtte unge med blandt andet kritiske sundhedsproblemer, 
beskæftigelse og uddannelse. Robertson, som er anfører for Skotland, 
er i øvrigt blevet den forsvarsspiller med flest målgivende afleveringer i 
Premier Leagues historie med i alt 54, da han afleverede til Mohamed 
Salahs mål i kampen mod Aston Villa på Boxing Day. Trent Alexander-
Arnold ligger på tredjepladsen med 45 assists.

Nu er det en anden type medalje, Robertson skal modtage på Buckingham Palace

Af Lars Geisler
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· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
CURTIS JONES, 22 ÅR
I Liverpool: 2010-
Kontraktudløb: 2027
Tidligere klubber: ingen
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Curtis Jones har af forskellige årsager – primært 
skader – ikke spillet alverden i denne sæson, men 
samtidig står det for mig også ganske klart, at han 
mangler at tage det sidste skridt i sin udvikling. 
Det skridt, hvor man ikke længere er ung og 
lovende, men går ind og tager ansvar og for alvor 
gør en forskel. Hans evner med bolden ser ofte 
pæne og nydelige ud, men det fører ikke rigtigt 
til noget, og defensivt bliver han ofte ret usynlig. 
Jones er ellers en spiller, som jeg faktisk troede 
en del på, men jeg vil antage, at han er én af de 
spillere, der hurtigt bliver overflødige i klubben. 
Jeg vil derfor være så tilpas kæk at antage, at han 
ikke spiller i klubben om to år. Dertil er udviklingen 
stagneret, og han virker desværre som en spiller, 
der hører til i en mindre klub.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
IBRAHIMA KONATÉ, 23 ÅR
I Liverpool: 2021-
Kontraktudløb: 2026
Tidligere klubber: Paris FC (ungdom), 
Sochaux, RB Leipzig
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Man kan jo ikke rigtig kalde Ibrahima Konaté 
ung og lovende længere. For han har siden sin 
ankomst til Merseyside i 2021 etableret sig på 
både Klopps hold og det franske landshold, for 

hvem han senest spillede en VM-finale. Når alle 
Liverpools spillere er klar, vil han formentlig indgå 
blandt de startende elleve ved siden af van Dijk, 
så han har bestemt ikke skuffet. Han er et fysisk 
monster, han er hurtig og indgår godt sammen 
med van Dijk, hvor de komplimenterer hinanden 
godt. I denne sæson er han dog faldet en del i 
niveau, og han er endnu ikke en type, der kan 
løfte holdet, når det er i modvind. Jeg tænker 
alligevel, at han går en temmelig god Liverpool-
karriere i møde, men det kræver, at han kan gå 
ind og blive det sikre valg. Vejen dertil vil kræve 
færre fejl, færre skader, mere lederskab og en 
generel evne til at løfte defensiven, også når 
modgangen er størst. 

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
DARWIN NÚÑEZ, 23 ÅR
I Liverpool: 2022-
Kontraktudløb: 2028
Tidligere klubber: La Luz (ungdom), 
San Miguel de Artigas (ungdom), 
Penarol, Almeria, Benfica
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Jeg tænker, at vi er mange, der kan se Darwin 
Núñez’ potentiale. Han er helt igennem vanvittig 
hurtig, har knivskarpe løb i længderetningen og 
er enormt god til at komme til chancer. Når det 
så er sagt, så skal han i min optik vurderes en 
hel del anderledes end Liverpools andre unge 
spillere, fordi han blev købt for et gigantisk beløb. 
Det må dermed også forventes, at han kunne 
gøre en forskel fra dag ét. Det har han desværre 
ikke gjort, for han har en gigantisk spildprocent, 
hvor han i skrivende stund er kommet frem til 
20 store chancer i Premier League, men kun 
scoret på 4. Og det er som om, han ligner en 
væddeløbshest med skyklapper på. Han bevarer 
nemlig ikke roen i afslutningssituationen eller ser 
sine holdkammerater på de rigtige tidspunkter. 
Dernæst bliver vores spil ikke særligt rytmisk 
med ham på banen, fordi han ikke rigtigt indgår i 
opspilsfasen, da hans primære kvalitet er at være 
sidste mand i et spilmønster. Jeg er derfor usikker 
på, om han bliver shit eller et hit, men noget skal 
ske med ham, og også med spillet omkring ham, 
før han bliver en succes. Kan Klopp forløse hans 
talent, så vil alle sige, at han bliver en ny Robert 
Lewandowski – eller Luis Suárez – men lykkes det 
ikke, bliver han et dyrt fejlkøb.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
CODY GAKPO, 23 ÅR
I Liverpool: 2022-
Kontraktudløb: 2028
Tidligere klubber: PSV
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Købet af Cody Gakpo i december kom lidt ud af 
det blå efter hans suveræne VM. Jeg var selv på 
det hold, der var enormt begejstret over købet, 
da han var decideret fremragende til VM. Han 
er hurtig, fysisk stærk, har blik for spillet, er god 
med begge ben og har et fornuftigt hovedspil. 
Desværre har han fået en vanskelig start, da 
han indtrådte på et hold i krise, hvor spillet ikke 
fungerede. Desuden har han ikke fået den vigtige 
sæsonopstart med holdet, hvor han havde 
kunnet lære, hvad Klopp forventer af ham. Det har 
derfor været en næsten umulig opgave at løfte 
for Gakpo. Jeg tror på, at han får en stor fremtid 
hos os, men det kræver selvfølgelig, at holdet 
som helhed løfter sig, og at han får kontinuerlig 
spilletid. Og når alle spillere i angrebskæden er 
klar, bliver der kamp om pladserne.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

DET SAMLEDE BILLEDE

I denne sæson kan man anføre, at Liverpool med 
sine unge spillere har sat penge i banken som en 
slags investering, da mange af de unge har fået 
værdifuld spilletid, som de kan bruge til at fortsætte 
deres udvikling. Det kan så samtidig betyde, at 
Liverpool-ledelsen får sorteret fårene fra bukkene, 
så de kan satse på dem med størst chance for 
gevinst. De fleste spillere med undtagelse af 
Jones er ret nye i Liverpools førsteholdstrup, og 
de har derfor i udgangspunktet tid til at fortsætte 
deres udvikling. Jones derimod er en spiller, som 
risikerer at blive overhalet indenom af nye spillere, 
hvad end de kommer fra akademiet eller fra 
transfers. Derudover er der dyrt indkøbte spillere, 
som vi kan tillade os at have høje forventninger 
til: Konaté, Núñez og Gakpo. De er heller ikke 
helt unge længere, og de har fået erfaringer, 
hvor man må forvente, at de så småt bliver 
toneangivende på Klopps mandskab. Jeg har 
mine usikkerheder omkring alle tre, men det er alt 
for tidligt at spå om – især set i lyset af holdets 
samlede underpræstation. Sidst men ikke mindst 
skal Bajcetic fremhæves, fordi der næsten ikke er 
noget smukkere på en fodboldbane end en ung 
spiller midt i et gennembrud, hvor hele verden 
ligger foran ham og klar til at blive erobret.

Der er en særlig gejst omkring et 
hold, når man kan se nye unge 
spillere blomstre med energi, talent 
og kvalitet. Og hvem kan ikke huske 
de Liverpool-årgange, hvor man 
bare kunne mærke, at der var noget 
særligt på vej? Spørgsmålet er, om 
vi mærker den energi lige nu, og 
om Liverpools unge kuld spillere 
er klar til på sigt at tage over fra 
Virgil van Dijk, Mohamed Salah og 
Roberto Firmino? I denne artikel vil 
jeg zoome ind på de unge spillere, 
der er med længst fremme omkring 
førsteholdet. Kriteriet for at være 
’ung’ er 23 år eller yngre.

Af Jesper Olsen

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
FÁBIO CARVALHO, 20 ÅR
I Liverpool: 2022-
Kontraktudløb: 2027
Tidligere klubber: Benfica (ungdom), 
Balham (ungdom), Fulham
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Portugisiske Fábio Carvalho kom til Liverpool 
fra Fulham sidste sommer og har i skrivende 
stund haft elleve optrædener på førsteholdet i 
Premier League, hvoraf fire er fra start. Det har 
resulteret i to mål, men han er gledet længere 
og længere væk fra startopstillingen. Så man 
kan vel godt sige, at denne sæson er én, hvor 
Carvalho snuser til spillestil, tempo og de 
fysiske krav i Premier League. Jeg tillader mig 
alligevel at være en smule skuffet, fordi han 
faktisk kom med en vis erfaring fra Fulham, men 
han har ikke for alvor sat sit aftryk på kampene 
for Liverpool. Jeg har desuden lidt svært ved at 
se, hvilken rolle han skal have på et fremtidigt 
Liverpool-hold. For han er ikke en decideret 
wing, men samtidigt synes han at forsvinde 
ud af spillet, når han spiller mere centralt. Han 
fylder 21 år til august, hvilket vel reelt vil betyde, 
at han nok må se ind i udlejningskarussellen 
til sommer, hvilket kun i sjældne tilfælde har 
betydet, at man derefter spiller sig til en fast 
plads på holdet. 

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
HARVEY ELLIOTT, 19 ÅR 
I Liverpool: 2019-
Kontraktudløb: 2027
Tidligere klubber: QPR (ungdom), 
Fulham, Blackburn (lån)
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Den unge Harvey Elliott har fået en masse spilletid 
i denne sæson, og han har også kvitteret med 
flere udmærkede præstationer. I virkeligheden 
er han nok den af de unge spillere under 20 år, 
som har haft størst mulighed for sådan for alvor 
at bide sig fast i startopstillingen, men jeg har 
nogle forbehold. Faktisk har han indtil videre fået 
spilletid i alle 19 Premier League-kampe. Det må 
siges at være flot. Når jeg så alligevel tillader mig 
at være en smule skeptisk, så er det fordi, at jeg 
ikke tror, at han får tilsvarende med kampe i næste 
sæson, hvor vi må formode, at vi forstærker os på 
midtbanen. Han har nemlig ikke for alvor skrevet 
sit navn ind med runer på én bestemt plads, 
hvilket skyldes, at han har åbenlyse mangler: 
Hans fysiske formåen rent defensivt er så absolut 
til at overse, hvilket er et problem, hvis han skal 
spille som en af vores tre midtbanespillere. Og 
når han spiller længere fremme, mangler han 
hurtighed og færdigheder til at tilføre angrebet 
slutprodukt. Det, der alligevel skal gøre, at han får 
en karriere hos os, er hans blik for spillet og evnen 
til at skabe chancer. Jeg er forsigtig optimist på 
hans vegne i forhold til hans fremtid i Liverpool, 
men det kræver, at udviklingen og spilletiden 
fortsætter – og det er der ingen garanti for.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
STEFAN BAJCETIC, 18 ÅR
I Liverpool: 2020-
Kontraktudløb: 2027
Tidligere klubber: Celta Vigo (ungdom)
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Stefan Bajcetic har fået et lille gennembrud 
i år og er i skrivende stund den unge spiller, 

der er mest hype omkring. På tværs af alle 
turneringer har han kun spillet 11 kampe, 
men det har også været nok til at kaste en 
kontraktforlængelse af sig. Han har nok først 
og fremmest fået gennembruddet, fordi hans 
direkte konkurrent til 6’er-positionen, Fabinho, 
har haft en stor formnedgang. Og når den ellers 
driftssikre Jordan Henderson ligeledes heller 
ikke har kunnet indtage positionen, har Klopp 
tyet til Bajcetic, som med sin placeringsevne, 
vision og et gåpåmod har været ganske 
toneangivende. Nu skal man passe på med 
at lade sig forblinde, for han mangler også en 
hel del – ikke mindst fysisk – før han for alvor 
brænder banen af. Men med tanke på hans 
unge alder må han så absolut betegnes som 
en spiller, man rent faktisk kan have realistiske 
forhåbninger til i forhold til at få en god karriere 
hos Liverpool.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
BEN DOAK, 17 ÅR
I Liverpool: 2022-
Kontraktudløb: 2026
Tidligere klubber: Dalry Rovers (ungdom), 
Ayr United (ungdom), Celtic
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Ben Doak er virkelig ung. Så bare det, at vi 
allerede har set noget til ham, vidner om et 
talent af en vis karakter. I fem kampe på tværs af 
turneringerne har vi set en ung mand, som med 
sin beskedne højde har taget udfordringerne 
over for langt større spillere med oprejst 
pande. Han minder mig om nogle spillertyper, 
man så for cirka 30 år siden, hvor næsten 
alle britiske hold havde en enkelt lille, hurtig 
angriber/fløj, der understøttede tankforwarden 
og de løbestærke midtbanespillere. Det er alt 
for tidligt at fælde en dom over hans reelle 
potentiale, så det vil jeg lade være med. Men 
reelt set så skal han nok igennem en udlejning 
eller to, før han igen kommer i nærheden af 
førsteholdet, hvilket er sundt nok hans alder 
taget i betragtning.

LIVERPOOLS YOUNG GUNS TALENTER SKAL FORLØSES
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LIVERPOOLS GRÅ GULD FLERE PROFILER KAN SYNGE PÅ SIDSTE VERS
Man siger, at gammel kærlighed 
aldrig ruster, men alligevel kan det 
godt være, at der skal ske nogle 
hjerteskærende brud inden for en 
overskuelig fremtid hos Liverpool. 
En håndfuld profiler nærmer sig 
nemlig en alder, hvor man kan 
diskutere, om de stadig har deres 
berettigelse i startopstillingen, 
selvom de har været en del af et 
historisk stærkt Liverpool-hold og 
så sent som sidste sæson vandt to 
trofæer. Jeg tager på disse sider 
temperaturen på otte af Liverpools 
ældste spillere. 

Af Mads Haugaard

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
VIRGIL VAN DIJK, 31 ÅR
I Liverpool: 2018-
Kontraktudløb: 2025
Tidligere klubber: Groningen, Celtic, 
Southampton
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Det har langt fra været Virgil van Dijks sæson 
indtil videre, hvilket nok også skyldes, at vi har 
så store forventninger til vores forsvarsklippe. 
For siden sin ankomst til Liverpool i 2018 har 
van Dijk løftet Liverpools spil. Både med sin 
sikkerhed på bolden, men også med sit luftspil, 
sin forudsigelighed og sin orienteringsevne. 
Men alle tre dele virker til at være fraværende 
i denne sæson. 

Der findes stort set ikke tal på, hvor mange – i 
hvert fald set udefra – børnefejl, der er blevet 
lavet i Liverpools defensiv i 2022/23-sæsonen. 
Det kan også ses på indkasserede mål, hvor 
Liverpool efter 19 kampe havde lukket 25 mål 
ind. Dette er uden tvivl alt for mange, hvis 
man vil være med i toppen. Til sammenligning 
lukkede Liverpool kun 26 mål ind i hele sidste 
sæson i Premier League, hvilket er en statistik, 
der taler sit tydelige sprog. Og hvis Liverpool 
ikke havde haft Alisson som sidste skanse, så 
havde det formentlig set endnu værre ud. 

Van Dijk er ikke helt uden skyld i den skran-
tende defensiv, selvom det naturligvis ikke 
kun er hans ansvar, og selvom hans lange 
skadesperiode forrige sæson formentlig 
også spiller ind. Men det har set sløset ud i 
flere kampe fra hollænderen. Det har været 
for ukoncentreret, og det har faktisk, synes 
jeg, også set en anelse arrogant ud til tider, 
når van Dijk forsvarer. Da det kørte for 
hollænderen, ville de fleste betegne det som 
positiv arrogance, men i denne sæson har 
han bare ikke haft noget at have arrogancen 
i. Hvis vi ser nærmere på tallene, så viser 
de også et tydeligt billede af, at Liverpools 
forsvarsgeneral er markant mere udfordret 
end tidligere. 

For det første vinder hollænderen sjældent 
en tackling. I skrivende stund vinder han 
30 procent af de tacklinger, han går ind i, 
hvorimod tallet sidste sæson var over 60 
procent. Dette skal også ses i forhold til, at van 
Dijk spillede sine 65 første Premier League-
kampe for Liverpool, uden en modstander blev 
registreret for at have driblet forbi hollænderen. 
Derudover laver van Dijk også flere clearinger, 
end han gjorde sidste sæson, hvilket dels 
vidner om, at der er ubalance i forsvaret, 
og dels er tegn på mangel på kvalitet i hans 
distribution af bolden i pressede situationer. 
Sidste sæson leverede van Dijk 3,1 clearinger 
per kamp over hele sæsonen, men tallet ligger 
nu på 4,1 i denne sæson. En forskel, der er til 
at tage og føle på. Til gengæld er han stadig 
et monster i luftrummet, hvor han vinder 75 
procent af sine dueller. 

Derudover laver van Dijk 0,6 blokeringer per 
kamp, hvor han tidligere har ligget på 0,1 per 
kamp. Det viser også, at midtbanen slet ikke 
formår at tage det første tryk af, hele holdet 

kommer på hælene, og forsvarene må forsøge 
at redde kastanjerne ud af ilden ved at skubbe 
frem i forsøget på at blokere skud. 

Alligevel mener jeg naturligvis, at van Dijk 
fortsat har en fremtid i klubben. Vi må nemlig 
ikke glemme, hvor stor betydning han har for 
holdet. Alle spillere havner på et tidspunkt i en 
downperiode, og det er svært at opretholde 
sine standarder, når medspillerne også 
underpræsterer. Man skal også huske på, at 
Ibrahima Konaté, Joël Matip og Joe Gomez 
alle bliver bedre af at spille sammen med van 
Dijk. Så efter den hollandske klippe – bortset 
fra en skadesperiode – nærmest har kunnet 
gå på vandet i sine første fire og et halvt år i 
Liverpool, er det nu, van Dijk skal vise, hvad 
han er lavet af og genfinde sit tårnhøje niveau, 
der gjorde ham til verdens næstbedste spiller 
i 2019. 

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
JOËL MATIP, 31 ÅR
I Liverpool: 2016-
Kontraktudløb: 2024
Tidligere klubber: Schalke 04
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Det er lidt den samme sang, der skal synges, 
når der i noderne står Joël Matip, som når der 
står van Dijk. Tysk-camerouneren spillede en 
rigtig god sæson i fjor, hvor mange ellers havde 
regnet med, at det var nyindkøbet Konaté, som 
skulle være van Dijks faste makker. Matip viste  

dog stort overskud på bolden, hvor han med 
sine driblinger og afleveringspræcision på 88 
procent var en vigtig brik i Liverpools opspil. 
Men i denne sæson er afleveringspræcisionen 
dumpet ned på 84,5 procent. 

En vigtig faktor til, at Matip formåede at spille 
på så højt niveau, som det var tilfældet sidste 
sæson, var også, at han holdt sig skadesfri. Det 
er ellers noget, som den 31-årige midtstopper 
har haft svært ved tidligere i karrieren, men i 
denne sæson er skaderne igen begyndt at 
volde problemer. I skrivende stund har Matip 
således kun spillet ni kampe i Premier League 
i denne sæson, hvorfor han har været meget 
inde og ude af holdet. I håbet om at finde 
en forsvarskonstellation, der fungerer, leder 
Jürgen Klopp også efter den stopper, der kan 
supplere van Dijk bedst. Og det indebærer én, 
der kan undgå at lave de børnefejl, vi tidligere 
berørte. Og lige nu er den stopper ikke Matip. 
Faktisk har Liverpool aktuelt kun vundet to 
Premier League-kampe i denne sæson med 
Matip i kamp. 

Konaté og Gomez har formentlig også en større 
fremtid i Liverpool, da de begge er yngre. Så 
hvis ikke Matip snart viser sig at være markant 
bedre, kan det meget vel være tid til at vinke 
farvel til den langlemmede forsvarer. Dermed 
ikke sagt, at Matip bare skal smides på porten, 
men jeg tror, vi kan forvente, at når alle er 
skadesfri, vil det i endnu højere grad handle 
om at spille Gomez og Konaté sammen med 
van Dijk. Matip har kontraktudløb i 2024, og de 
bitre erfaringer fra forrige sæson tilsiger, at det 
er afgørende at have bredde i midterforsvaret. 
Umiddelbart ser jeg heller ikke Matip som en  
spiller med stor salgsværdi. Derimod er det 
måske snarere Gomez, der skal sælges qua 
sin alder og nationalitet og dermed høje salgs- 
værdi, hvis altså Liverpool vil styrke midter-
forsvaret med nye transfers. Matip skal der-
med formentlig leve med en reserverolle, og 
så bliver det spændende, om det bliver bag en 
ny konkurrent.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
JORDAN HENDERSON, 32 ÅR
I Liverpool: 2011-
Kontraktudløb: 2025
Tidligere klubber: Sunderland, 
Coventry City (lån)
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Captain Hendo virker helt drænet for den 
energi og de kræfter, som ellers plejer at 
være synonym med englænderen. Jordan 
Henderson har ikke den samme indflydelse på 
Liverpool-holdet, som han tidligere har haft, 
hvilket dog ikke er noget, man nødvendigvis 
kan aflæse af statistikkerne. Særligt efter sit 
opløftende VM har han ikke ramt meget rigtigt 
for Liverpool, og han har ofte været fravalgt til 

startopstillingen. Måske netop det intensive 
VM har spillet ind, og han har været træt?

Midtbanen er blevet overspillet alt for nemt 
og alt for tit, og her bærer Hendo en del af 
ansvaret. Henderson har aldrig været verdens 
teknisk bedste fodboldspiller, men til gengæld 
har han taget anførerrollen på sig og sørget 
for, at Liverpools løbestærke midtbane har 
kommet i vejen for meget. Men i denne sæson 
virker det til, at tanken er tom, og ligesom i 
defensiven har Klopp endnu ikke fundet den 
midtbanekonstellation, der har givet den 
fornødne ro. Vi har ellers været vant til, at den 
foretrukne midtbane bestod af Fabinho (29 
år), Henderson (31 år) og Thiago (32 år), når 
spanieren har været klar. Men de er alle ved 
at være oppe i årene og har underpræsteret i 
indeværende sæson.

Det er dog svært at forestille sig, at Hen-
dersons position i klubben skulle stå for skud. 
Han er indbegrebet af Klopps Liverpool, fordi 
han arbejder benhårdt hele tiden, og derfor er 
jeg heller ikke i tvivl om, at vi nok skal få en 
bedre udgave af vores anfører at se. Så sent 
som til VM i november-december spillede han 
blændende, så formentlig er der bare tale om 
en formnedgang. Henderson har kontrakt med 
The Reds frem til 2025, og jeg kan ikke se, hvad 
der skulle sende ham væk fra Merseyside. 

Han får en høj løn, og jeg ser ikke andre 
bejlere fra øverste hylde. Så hvis Henderson 
kan acceptere en mindre fremtrædende 
spillemæssig rolle, vil han uden tvivl fortsætte 
som en vigtig kulturbærer og leder i truppen. 
For eksempel ser det ud til, at Klopp satser på 
Harvey Elliott, og her kan man forestille sig, at 
Hendo er en vigtig mentor – og det samme kan 
gælde Jude Bellingham eller en anden stor 
midtbanetransfer til sommer. Lur mig, om ikke 
Henderson genfinder sit niveau og bliver den 
første Liverpool-spiller, der betræder græsset 
på Anfield igen til næste sæson.  

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
JAMES MILNER, 37 ÅR
I Liverpool: 2015-
Kontraktudløb: 2023
Tidligere klubber: Leeds United, 
Swindon Town (lån), Newcastle United, 
Aston Villa, Manchester City
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

James Milner er stadig den arbejdshest, 
som kan løbe fra de unge spillere til diverse 
fysiske tests. Milner er dog blevet 37 år, og 
det kan også godt ses hos englænderen, der 
har været ramt af flere skader i denne sæson. 
Når han er i fuld vigør, er Milners fordel, at 
han kan udfylde huller på flere positioner. 
Således har midtbanespilleren indtil videre 
spillet på højreback 12 gange på tværs af alle  
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turneringer i denne sæson, hvilket han faktisk 
har gjort udmærket på trods af sin manglende 
topfart. Men vi må også erkende, at det er 
– undskyld, Milly – lidt en falliterklæring, at 
Milner skal starte inde i fem Premier League-
kampe og skiftes ind yderligere otte gange. 
I denne sæson er Liverpool ofte kommet 
bagud og har skullet jagte en udligning eller 
et føringsmål, og så er Milner altså ikke den 
spiller, man ønsker at skifte ind. 

Til gengæld er Milner en spiller, som man 
har svært ved ikke at holde af. Og det må 
også være lidt et wakeupcall for de unge 
spillere, når han vælges foran eksempelvis 
Fábio Carvalho. Så man kan ikke andet end 
at lette på hatten for Milner, der sjældent gør 
det sværere, end det er, og bliver ved med at 
spille en rolle, selvom han grundet sin alder 
bliver afskrevet. Når det så er sagt, så udløber 
hans kontrakt til sommer, og det er bestemt 
ikke givet, at den bliver forlænget. Jeg synes 
dog, at man skal gøre, hvad man kan for at få 
Milner til at blive i klubben i fremtiden – men 
primært med en rolle omkring trænerteamet. 
Her kan han videregive sine erfaringer fra 20 
års Premier League-fodbold, og det i sig selv 
burde være nok til, at klubben vil prioritere 
at forlænge/ansætte Milner. Det forudsætter 
dog, at Milner selv har lyst til at overgå til 
en trænerrolle fremfor et sidste ophold i for 
eksempel barndomsklubben Leeds. 

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
THIAGO ALCANTARA, 31 ÅR
I Liverpool: 2020-
Kontraktudløb: 2024
Tidligere klubber: FC Barcelona, 
Bayern München
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Thiago er én af de få midtbanespillere, som 
har holdt et acceptabelt niveau, men den pas-
ningsstærke spiller mangler stadig for alvor at 
blive forløst i denne sæson. Spanieren har godt 
nok stadig 1,1 nøgleaflevering per kamp, hvilket 
var det samme sidste sæson, men han står 
endnu ikke noteret for nogen mål eller assists. 

De kampafgørende facetter har altså mang- 
let, men det fortæller nok desværre også 
historien om en uskarp og ineffektiv Liver-
pool-offensiv. Her er Thiago spilleren, som 
ofte får bolden, når vi forventer, at der skal 
ske noget overraskende – blandt andet 
qua hans vision og nøgleafleveringer. Men 
i denne sæson har vi også set, at han er for 
nem at løbe udenom i de defensive aktioner, 
og han vinder også kun lige over 50 procent 
af sine tacklinger. Sidste år vandt han over 
60 procent af dem, mens han fysisk heller 
ikke er den, der fylder mest i landskabet.  
Hans tilstedeværelse gør altså Liverpool 
mere sårbare defensivt, når for eksempel 
modstanderne igangsætter et kontraangreb. 
Og så er det et problem, når hans offensive 
kvaliteter ikke kommer til sin ret. 

Thiago er, når han er bedst, en nydelse at 
se på, og det så vi for alvor prøver på for et 
års tid siden, hvor han fortryllende dirigerede 
Liverpools spil, som var han en lille magiker 
med en tryllestav. Stjernestøvet er dog gået op 
i røg i denne sæson, hvor Thiago også startede 
sæsonen ud med at være skadet. Han afdribler 
heller ikke sin modstander så ofte, som han 
gjorde sidste år, mens han også smider bolden 
væk væsentligt oftere end tidligere. I sidste 
sæson mistede Thiago ifølge whoscored.com  
bolden 0,5 gang per kamp som følge af en 
modstandertackling, mens det tal i denne 
sæson er mere end fordoblet til 1,3 per kamp.

Thiago har rundet de 31 år, og hans kontrakt 
udløber i 2024, så han bliver nok minimum 
frem til da, hvilket også giver mening. For 
som tingene er lige nu, har vi brug for Thiagos 
kvalitet og ikke mindst kreativitet, som ingen 
andre i midtbanekæden besidder. Og så kan 
han forhåbentligt blive endnu bedre, hvis han 
får et par nye legekammerater på midtbanen 
efter sommer. Derudover er han relativt ny i 
Liverpool-trøjen sammenlignet med andre fra 
Klopps kuld, så det er ikke usandsynligt, at 
han fortsat spiller en rolle – både spillemæssigt 
og som mentor.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
MOHAMED SALAH, 30 ÅR
I Liverpool: 2017-
Kontraktudløb: 2025
Tidligere klubber: El Mokawloon, 
FC Basel, Chelsea, Fiorentina (lån),
AS Roma
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Mohamed Salah er den eneste af vores 
offensivspillere, som ikke har været skadet i 
indeværende sæson, hvorfor han også er den, 
der har spillet flest kampe. 30 kampe, 17 mål 
og 7 assists er det blevet til på tværs af alle 
turneringer for vores egypter. I sig selv lyder det  

jo faktisk udmærket, men tager vi de kritiske 
briller på, så burde der have været endnu 
flere mål. I Premier League-sammenhæng 
har Salah scoret 7 mål i 19 kampe, mens han 
sidste år på samme tidspunkt havde scoret 
15 mål. Og 15 mål kunne Salah egentlig godt 
have scoret, for han har været uskarp – som 
en kniv, der godt kunne trænge til at blive 
skiftet ud. Salah er dog kun blevet skiftet ud 
én enkelt gang i ligasammenhæng, hvilket 
hænger sammen med, at der ikke har været 
meget at skyde med fra bænken med skader 
til Luis Díaz, Diogo Jota, Roberto Firmino og 
periodevis Darwin Núñez. 

Salahs brændte chancer er meget atypisk 
for den version af egypteren, der skiftede 
til Liverpool i 2017. Han har ifølge Premier 
Leagues egen statistik misset intet mindre 
end 12 store chancer, og ud fra øjentesten 
så tror jeg endda, at statistikkerne har været 
søde ved ham. Han har også et snit på 3,2 
afslutninger per kamp, og så kan du selv regne 
ud, at effektiviteten ikke er høj, når det kun er 
blevet til 7 mål i 19 kampe. 

Det er dog ikke den første periode, hvor Salah 
ikke har tur i den, og det ligner et spørgsmål 
om, at han igen skal ramme en stime. Man 
siger, at tro kan flytte bjerge, og Salah er vores 
talisman, som Klopp og fansene bliver nødt til 
at tro på får hul på bylden igen. Jeg vil derfor 
ikke tale for, at Salah skal ud af klubben, som 
forlængede hans kontrakt til 2025 i sommer, 
selvom han er nede i en bølgedal. Liverpool 
har hentet ind til de offensive pladser, og de 
spillere skal supplere, når egypteren ikke 
rammer dagen, men i denne sæson har der 

hængt en grå sky over Liverpool, når det 
kommer til skader i angrebet. Det betyder 
også, at Salah ikke har kunnet få den pause, 
som han godt kunne bruge.

Med kontraktforlængelsen sidste sæson for-
venter jeg ikke, at Salah ligesom Sadio Mané, 
der skiftede til Bayern München, får lyst til at 
prøve noget andet. Men netop afgangen af 
Mané og skaderne til Firmino har måske også 
betydet mere for Salah og The Reds, end 
man havde forventet. Og hvis vi skal vende  
tilbage til kærlighedstermerne, der var i fokus i 
indledningen, så har Salah nok brug for en ny 
flamme og legekammerat. Det har man forsøgt 
at give ham i form af Núñez, der ligesom 
egypteren selv har været uskarp og endnu 
ikke har fået hul på bylden. Men man kan håbe 
på, at når samarbejdet først forløses, så vil 
kærligheden igen spire hos The Egyptian King. 

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
ROBERTO FIRMINO, 31 ÅR
I Liverpool: 2015-
Kontraktudløb: 2023
Tidligere klubber: Figueirense, 
TSG Hoffenheim
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

I starten af sæsonen lignede Roberto Firmino 
en skarpere udgave af sig selv, ja måske end-
da skarpere end nogensinde. Han lignede så-
gar en angriber, som vi kunne forvente ville 
lave i hvert fald 15 mål, hvilket han ellers ikke 
har haft for vane at levere. Han placerede sig 
de rigtige steder, han var farlig på hovedet, 
og han lignede den åbenbaring, som vi havde 
brug for i en svær sæsonstart. Men desværre 
gik Bobby i stykker, og han har for nuværende 
ikke været i kamp siden 12. november 2022 
grundet en skade, hvilket har gjort ondt på 
holdet. Inden sin skade havde han nemlig 
bidraget med syv ligamål.

Firmino er en karakter og en spiller, som 
virkelig har gjort rigtig meget for Klopp og 
Liverpool. Han er en spiller, der passer lige 
ind i Klopps spilkoncept, hvilket også har gjort 
ham til en vigtig del af den berygtede fronttrio, 
som igennem flere sæsoner bestod af ham 
selv, Mané og Salah, selvom han spiller for 
spiller var det svageste led. Brasilianerens 
kontrakt udløber til sommer, og selvom de 
seneste rygter har talt for en forlængelse, er 
det ikke givet, at det ender sådan. Det ligner, 
at Núñez er Liverpools fremtidige 9’er, så 
Firmino skal formentlig indstille sig på at være 
rotationsspiller, eller også skal han bruges på 
midtbanen i en 10’er-rolle.

Lige nu er det svært at vide, hvor Firmino og 
de andre angribere står, når Klopp har dem 
alle til rådighed. Derfor er det også svært at 
spå, om Firminos tid er lakket mod enden, 
eller om han får en realistisk mulighed for at 
tilkæmpe sig en startplads. Det vil i mine øjne 
give mening at give Firmino et enkelt år mere, 
og så må man stikke hovederne sammen igen 
om et års tid og se situationen an.  

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 
FABINHO, 29 ÅR
I Liverpool: 2018-
Kontraktudløb: 2026
Tidligere klubber: Rio Ave, 
Real Madrid (lån), AS Monaco
· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

Fabinho er godt nok ikke 30 eller derover, 
men han ligner til gengæld én, der allerede er 
blevet ramt af en trediveårskrise. Den 29-årige 
midtbanespiller har været en skygge af sig 
selv i indeværende sæson, hvor han sammen 
med resten af midtbanen er blevet overspillet 
gang på gang. Det er Fabinho naturligvis ikke 
ene om, men han har ikke været den boldsikre, 
duelsikre og overskudsagtige 6’er, som vi har 
været vant til. Han vinder under halvdelen 
af sine dueller, og når han skal afværge 
modstandernes angreb, ender han alt for tit på 
hælene. Han virker udkørt, træt og færdig.

Måske er han udkørt. Måske er han træt. Måske 
har han også savnet konkurrence på sin plads. 
Nu begynder Stefan Bajcetic dog at røre lidt på 
sig, og måske vil den nye konkurrencesituation 
være en gevinst for alle parter. Fabinho har 
nemlig en lang kontrakt frem til 2026. På den 
anden side kan spanierens gennembrud 
også betyde, at Fabinhos tid er ovre, mens et 
yngre alternativ fra transfermarkedet kan give 
konkurrere til positionen. I hvert fald ser jeg en 
mulighed for, at Bajcetic kan køres i stilling i 
resten af denne sæson, hvor Premier League 
allerede er tabt på gulvet.

Uanset hvad må vi heller ikke glemme Fa-
binhos betydning gennem de senere år. Det 
må og skal han også have kredit for. Men der 
skal ske noget på den midtbane i sommerens 
transfervindue, hvis Liverpool ikke skal gå endnu 
en kedelig sæson i møde. Her har man brug for 
noget nyt blod, der kan give den nødvendige 
saltvandsindsprøjtning, og her virker 6’er-
positionen som et oplagt sted at investere.

· – · – · – · – · – · – · – · – · – · 

DET SAMLEDE BILLEDE

Overordnet set er der brug for en rokade, 
der kan ruske op i hierarkiet i truppen. Alt for 
mange af de ældre spillere virker udkørte og 
præsterer under vanligt niveau. Dette gælder 
dog næsten alle spillere – unge som gamle – 
men det kan også være tegn på, at de tidligere 
bærende spilleres niveau er dalende.

Henderson skal for eksempel steppe op og 
genfinde sin energi. Det samme skal van Dijk, 
som vi ved har et tårnhøjt niveau, og Salah, 
som virkelig ligner én, der har trængt til en tur 
på bænken. Men sådanne topspillere skal man 
heller ikke bare smide ud med badevandet 
uden at have ordentlige erstatninger klar. På 
den måde er det derfor vanskeligt at afskrive 
mange af spillerne, men vi kan formentlig 
godt regne med at se, at mange af de spillere, 
der har tegnet Klopps Liverpool, får mindre 
fremtrædende roller. 

Jeg tør dog godt være mere ultimativ med 
Matip, som, jeg mener, synger på sidste vers 
i Liverpools startopstilling, da vi skal lægge 
vores æg i kurven hos yngre spillere med en 
bedre skadeshistorik. En anden er Milner, som 
man bare har svært ved ikke at elske, i hvert 
fald når han slår sine folder på dit hold. Men 
tiden er ved at løbe fra englænderen, og der 
er formentlig ikke mange startpladser tilbage 
i Liverpool – uagtet om han får forlænget med 
én sæson mere eller ej.
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og den efterfølgende tilsløring. Mange over- 
levende fra Hillsborough var en del af begiven- 
hederne i Paris.” Endelig konkluderer rappor-
ten, at brugen af tåregas og peberspray var 
”fuldstændig uhensigtsmæssig, da det var 
både livstruende og ude af proportioner.”

Fansene reddede liv
Årsagen til kaosset skal altså findes i dårlig 
planlægning, dårlig kommunikation og udda- 
terede politimetoder. Men de franske myndig-
heder er stadig ikke kommet med en officiel 
undskyldning for begivenhederne og de falske 
anklager, som landets indenrigsminister frem-
førte i dagene efter finalen. Medlem af det 
britiske parlament fra Liverpool Ian Byrne har 
dog bedt den franske præsident Emmanuel 
Macron om en fuld offentlig undskyldning 
for de franske autoriteters forsøg på at give 
Liverpool-fansene skylden.

UEFAs generalsekretær Theodore Theodoridis (tv.) 
ved siden af præsidenten, Aleksander Čeferin

Til gengæld har UEFA lagt sig fladt ned. ”På 
vegne af UEFA vil jeg endnu en gang meget 
oprigtigt undskylde til alle dem, der var berørt 
af begivenhederne, der udspillede sig. […] 
UEFA er forpligtet til at lære af begivenhederne, 
fangrupper, klubberne, værtsforeningerne og 
lokale myndigheder for at levere fremragende 
finaler,” har generalsekretær i UEFA Theodore 
Theodoridis udtalt. ”Især vil jeg gerne und-
skylde over for Liverpool FC’s tilhængere 
for de oplevelser og de beskeder, der blev 
frigivet før og under kampen, som havde den 
virkning, at de uretmæssigt fik skylden for den 
situation, der førte til det forsinkede kickoff,” 
siger Theodoridis.

Liverpools manager, Jürgen Klopp, mener 
også, at UEFA skal se indad. Han peger blandt 
andet på det faktum, at UEFA med kun tre 
måneders varsel valgte et finalestadion, hvor 
der ikke afvikles kampe til hverdag, hvilket gav 
unødvendige organisatoriske udfordringer. 
”Jeg håber, de lytter. Jeg håber, de lærer,” 
udtalte han i en video til klubbens hjemmeside. 
Og den konklusion er hans anfører, Jordan 
Henderson, enig i: ”Paris-rapporten skal være  
et vendepunkt for behandlingen af fodbold-
fans. Ingen skal have deres sikkerhed bragt i 
fare af mangelfuld planlægning. Jo hurtigere, 
der udføres handlinger, jo bedre,” skrev Hen-
derson i et tweet efter offentliggørelsen af rap-
porten. 

En sidste vigtig kendsgerning er, at Liverpool-
fansenes handlinger, der formentlig bar præg 
af de skræmmende spor fra Hillsborough, 
gjorde, at de bevarede roen under kaosset 
og på den måde reddede liv. Klopp har derfor 
sendt en særlig tak til fansene, der var en del 
af begivenhederne i Paris: ”Tak skal I have. 
Ved at bevare roen i en situation, hvor ingen 
virkelig kan bevare roen, tåregas i dine øjne, 
pres fra oppe foran, fra siden, bagfra, være 
låst fast mellem tusinder af mennesker og ikke 
skubbe som en sindssyg, men bevare roen, 
er en kæmpestor ting at gøre og en ekstremt 
svær ting at gøre. Og så at komme ud af 
det for derefter at blive bebrejdet for det, er 
rædselsfuldt. Det er virkelig rædselsfuldt.”

Anbefalinger skal øge 
stadionsikkerheden
Til sidst i rapporten kommer panelet med 21 
anbefalinger til planlægning og afvikling af 
store sportsevents i fremtiden, så man sikrer, 
at fodboldforbundet gør alt for, at fejlene 
ikke gentager sig. Anbefalingerne indebærer 
blandt andet, at UEFA fremadrettet kun skal 
bruge digitale billetter. De skal også sikre 
sig, at deres sikkerhedsansvarlige har det 
primære ansvar for Champions League-finaler 
i fremtiden. Liverpool har bedt UEFA om fuldt 
ud at implementere samtlige anbefalinger. 

Joe Blott, der er formand for Liverpools største 
fanorganisation, Spirit of Shankly, har til The 
Athletic også tilkendegivet ønsket om, at der 
skal ske markante forbedringer for fansene 
i fremtiden. Han fremhæver, at der også har 
været problemer i forbindelse med sidste 
sæsons udekampe mod AC Milan, Benfica og 
Villarreal. Oplevelsen er – og det gælder ikke kun 
Liverpool-fans – at udeholdenes supportere 
især i lande som Frankrig, Italien og Spanien 
oplever uprovokeret at få tåregas og slag med  

Mange Liverpool-fans blev ramt af tåregas

stave. Forventningen fra myndighederne er, at 
problemet med hooliganisme i England skulle 
være det samme som i 1980’erne.

Det er værd at bemærke, at klubberne selv  
arrangerer hjemmekampene i Champions 
League, mens UEFA kun er ansvarlig for  
finalen, som i denne sæson spilles i Istan-
bul den 10. juni. UEFA har i skrivende stund 
ikke meldt noget ud om implementering af  
anbefalingerne i denne sæsons finaler i euro-
pæisk fodbold. 

”Det er bemærkelsesværdigt, at ingen miste-
de livet.” 

Det er blot én af mange utrolige konklusioner, 
et uafhængigt evalueringspanel bringer i en  
rapport, som blev udarbejdet for Det Euro-
pæiske Fodboldforbund (UEFA) efter Cham-
pions League-finalen i 2022. Finalen mellem 
Liverpool og Real Madrid blev skæmmet af et 
kaos ude foran finalestadionet, Stade de France, 
som forårsagede, at kampen blev udsat med 36 
minutter. Og denne sag har et uafhængigt panel 
af eksperter nu undersøgt til bunds.

Den 220 sider lange rapport konkluderer, at UEFA  
bærer det ”primære ansvar” for eventsene i  
Paris, som ”næsten førte til en katastrofe,” ly-
der det. Rapporten er dannet på baggrund af 
inputs fra aktører og vidner – heraf mange fans, 
selvom Real Madrid valgte ikke samarbejdede 
med panelet ligesom Liverpool.

For de, som ikke kender til sagen, så handler 
det kort fortalt om, at der i timerne op til 
Champions League-finalen 2022 opstod kaos 
omkring fansene ude foran Stade de France. 
Allerede dengang vidste man, at årsagen var, 
at fans ikke kunne komme ind på stadion, 
hvormed der opstod trængsel og pres bagfra. 
Flere supportere blev mast, og det franske  

Til skue for hele verdens befolkning fik Liverpools fans 
skylden på direkte TV

politi, der gik i panik, sprøjtede peberspray og 
tåregas på de uskyldige tilskuere for at få styr 
på situationen, alt imens lokale bander tillige 
skabte ballade og uro.

Kampen blev udsat ad to omgange, og under-
vejs viste stadionets storskærm en tekst, hvor 
der stod, at forsinkelsen skyldtes for sent 
ankomne fans. Men det har altså vist sig at 
være lodret forkert. 

Ligheder med Hillsborough
Alle Liverpool-fans kender formentlig også 
til de tragiske hændelser, der skete på Hills-
borough i 1989, som kostede 97 uskyldige 
supportere livet. Begivenhederne i forbindelse 
med Liverpools FA Cup-semifinale mod Not-
tingham Forest medførte også en lang kamp 
for retfærdighed for klubben og de efterladte, 
som måtte lægge øjne og øre til falske be-
skyldninger om, at Liverpool-fansene selv var 
skyld i dødsfaldene. Beskyldningerne kom 
blandt andet fra South Yorkshire Police, som 
anklagede Liverpool-fansene for at møde op 
uden billet, være fulde og tvinge sig ind på 
stadion. 33 år senere gentog historien sig.

“Det er chokerende, at nogen som helst klub 
mere end 30 år efter Hillsborough skal opleve 
så fundamentale sikkerhedsfejl, som har haft 
så forfærdelig en indflydelse på så mange. Men  
endnu mere bekymrende er den erkendelse, 
at for familier, venner og overlevende fra 
Hillsborough har Paris kun forværret deres 
lidelser. Vores tanker går ud til alle vores fans, 
der har lidt som et resultat af Paris,” lyder det 
i en officiel udmelding fra Liverpool FC efter 
rapportens offentliggørelse.

Rapporten specificerer yderligere, at ”lighed-
erne mellem Hillsborough 1989 og Paris 2022 
er til at føle på. […] Lighederne inkluderer det  
faktum, at begge events kunne være for- 
hindret, og at begge var forårsaget af fejl 
begået af dem, som er ansvarlige for offentlig 
sikkerhed.”

Det var også et problem, at myndighederne 
i deres forberedelse til Champions League-
finalen i 2022 forbandt Hillsborough med hooli-
ganisme. ”Panelet konkluderer, uden tøven, at 
det at referere til Hillsborough med respekt for 
den politiske tilgang var en rystende fejl, som 
ikke burde være begået. Derudover var denne 
fejl forstærket ved at fremvise en besked, 
der klandrede ’sent ankomne’ supportere for 
forsinkelsen af kampstart, hvilket ikke kun var 
usandt, men tydeligvis også kom til at støde 
og traumatisere Liverpool FC-fansene.”

I rapporten står der videre: ”UEFAs øverste le-
dere burde have forstået, hvordan beskederne 
ville vække postyr med de velkendte proble-
matikker relateret til Hillsborough-katastrofen 

HISTORIEN GENTOG SIG
LIVERPOOL-FANS FEJLAGTIGT BESKYLDT
FOR KAOS I PARIS
UEFA stod selv til ansvar for det kaos, der opstod før Liverpools Champions League-finale mod Real Madrid i fjor. 
Det er konklusionen fra et uafhængigt evalueringspanel, som i februar udkom med en rapport. Liverpools fans er 
dermed renset for alle anklager i forbindelse med finalen.                           Af Andreas Vigsø
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OTTE TING
BIDROG TIL
KAOSSET
1. Forkert dirigering af Liverpool- 

fans før kampen 

2. Mislykket forsøg på at føre 
Liverpool-fans sikkert til stadion 

3. Sikkerhedsfejl i område foran 
stadion 

4. Papir- og digitalbilletter 
komplicerede situationen 

5. Defekter ved adgangen til 
tælleapparaterne 

6. Manglende fokus på ballade fra 
lokalbefolkningen 

7. Brugen af tåregas og peberspray 

8. Manglende beredskab

Kilde: DR

Den franske indenrigsminister bliver her hængt ud i en fransk avis for sit ansvar i skandalen
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URO I FANBASEN
HVILKE KRAV SKAL DER 
STILLES TIL NYE EJERE?

I slutningen af januar udsendte fanorganisa-
tionerne Spirit of Shankly og The Independent 
Manchester United Supporters Trust et fælles 
statement. Udmeldingen kom i kølvandet på, 
at Liverpool FC og Manchester United begge 
var blevet sat helt eller delvist til salg i efteråret. 
Rygterne om nye ejere har selvfølgelig floreret 
lige siden, og for begge fangrupperinger har 
der været et ønske om, at kulturen i de to 
storklubber overlever fremadrettet. I deres 
åbne brev til det engelske fodboldforbund, FA, 
og den engelske regering beskrev de blandt 
andet klubberne således: “Vores klubber anses 
som de største i engelsk fodbold, og med 
deres kombinerede, verdensomspændende 
fanbase på over 200 millioner mennesker er 
de bredt anerkendt som globale institutioner 
– faktisk er de måske de mest kendte britiske 
institutioner i verden.”

Manchester United-fansene protesterede blandt 
andet ved at storme Old Trafford før en kamp 
mod Liverpool i 2021. Ved det efterfølgende møde 
stormede de i stedet ud ad stadion – men det var af 
en anden årsag ...

Udmeldingen kommer i forbindelse med, at den 
engelske regering er ved at få udarbejdet en 
rapport, som skal give en vurdering af reglerne 
for ejerforholdene og driften af klubberne i 
engelsk fodbold. Begge fanorganisationer 
har bange anelser for, at magthaverne er for 
sent ude i forhold til at få indført nye regler for 
ejerskabet af Premier League-klubber, inden 
Liverpool FC og Manchester United når at 
blive opkøbt. De frygter, at klubberne bliver 
overtaget af nye ejere, som ikke har forståelse 
for den kultur og de værdier, de to klubber 
står for. Og denne frygt har altså fået de to 
rivaliserende fangrupperinger til at finde fælles 
fodslag.

De to foreninger peger konkret på tre punkter, 
som, de mener, regeringen skal indføre, når 
nye fodboldejere skal godkendes. De mener 
dermed, at nedenstående skal være en del af 
bedømmelsen i forbindelse med godkendelsen 
af nye ejere.

• De nye ejere og direktører skal af 
uafhængige personer testes og vurderes 
for blandt andet deres hæderlighed 
og integritet, inden de kan købe en 
fodboldklub. 

• Nye standarder for virksomhedsledelse, 
som ejerne skal operere under.  

• Fans skal have en signifikant indflydelse 
på, hvordan klubberne bliver ledet og 
drevet.

Overordnet set frygter Spirit of Shankly og 
Manchester United Supporters Trust, at 
klubberne i hænderne på de forkerte ejere 
vil miste den kultur, som klubberne har 
skabt gennem generationer. Og de forventer 
ikke, at nye ejere vil have fansenes ønsker 
for øje. I stedet vil nye ejere handle ud fra 
forretningsmæssige og politiske værdier. Og 
disse er i værste tilfælde ikke baseret på det, 
som mange fans forelskede sig i ved de to 
klubber – på og uden for banen.

Uenighed blandt fansene
I Liverpools tilfælde er Spirit of Shankly 
den største fanorganisation, hvilket ses på 
klubbens overvægt af sæder i fanbestyrelsen, 
Supporters Board. Men Spirit of Shankly 
er også en forening, og det betyder, at det i 
sidste ende udelukkende er medlemmerne, 
der bestemmer, hvilke holdninger foreningen 
udtrykker, og hvordan den agerer over for 
klubben. Derfor har udmeldingen også skabt 
en del splittelse blandt Liverpools fans. En 
uenighed, der drejer sig om budskabet og 
ikke det faktum, at det blev udsendt med en 
rivaliserende fangruppe.

Udmeldingen har kun været offentliggjort på 
de respektive foreningers hjemmesider og i 
mails til medlemmerne og ikke på hverken 
Spirit of Shanklys eller Manchester United 
Supporters Trusts sociale medier, hvilket siger 
lidt om, hvor betændt denne sag er. De har 
godt vidst, hvordan fanbaserne ville være 
splittede af dette emne.

Der er rigeligt af modstandere af udmeldingen. 
Nogle af disse anklager blandt andet Spirit 
of Shankly for racisme, fordi de mener, at 
foreningen specifikt forsøger at komme i vejen 
for nye ejere fra Qatar og Saudi-Arabien. 
Racismeanklagerne bunder i denne sætning 
fra brevet: “Den globale profil vil formentlig 
tiltrække mange potentielle bydere inklusive 
nogle, hvis primære motivation måske ikke 
respekterer enten vores klubbers kulturelle arv 
eller supporternes værdier og interesser.”

Andre fans, der er enige i udmeldingen, deler  
Spirit of Shanklys frygt for, at klubbens værdier 
og tradition kan stå for fald, hvis klubben 
havner i de forkerte hænder. Og der kan godt 
være grund til denne bekymring. 

Ønsket om en ejer 
uden blod på hænderne
Før og under VM i Qatar så man eksempler på, 
hvordan blandt andet de skandinaviske lande og 
Tyskland tog kraftigt afstand fra den måde, VM-
værtskabet var blevet tildelt og arrangeret på. 
Ud fra danske og vestlige standarder værnede 
Qatar ikke tilstrækkeligt om forholdene for 
minoriteter såsom LBGTQ+-personer, kvinder 
og migrantarbejdere. Værtslandet havde dog 
ikke meget tilovers for kritikken og gjorde alt 
for at fjerne fokus fra emnerne. Blandt andet 
tillod de ikke anførere at bære et meget omtalt 
regnbuefarvet anførerbind, og fans måtte ikke 
have regnbueflag med ind på stadion. Det var 
”for deres egen sikkerheds skyld,” skulle det 
forstås.

I England blev Newcastle sidste sæson 
overtaget af den Saudiske Investeringsfond, 
hvilket vil sige, at klubben de facto ejes af 
staten Saudi-Arabien. Et land, hvis magthavere 
bestilte mordet på den kritiske journalist 
Jamal Khashoggi, som blev dræbt på det 
saudiarabiske konsulat i Tyrkiet. Man kan på 
den baggrund med rette sætte spørgsmålstegn 
ved, om ejerne er ”fit and proper”, hvilket er en 
test som en del af screeningen i forbindelse 
med den nuværende godkendelsesproces af 
ejere i Premier League.

Med ovenstående eksempler kan man dog 
på ingen måde sige, at disse værdier er 
gældende for alle rigmænd, som kommer fra 
det geografiske område. Men noget tyder 
på, at det ville være godt, hvis der blev stillet 
større krav til screeningen af ejerne. Burde 
man som fodboldfan ikke kunne vide sig 
sikker på, at de personer, som overtager ens 
klub, er ordentlige mennesker og ikke har lig i 
lasten – bogstaveligt talt? Og det næste skridt 
vil så være en større garanti for, at de også 
holder fast i den kultur, klubben har.

Tabes klubbens sociale 
arbejde på gulvet
I de senere år har Liverpool gjort et stort arbejde 
for, at LBGTQ+-personer skal føle sig hjemme 
på Anfield. For eksempel bragte klubben en 
video, hvor Jürgen Klopp snakkede med Paul 
Amann, som er grundlægger af Liverpool-
fanorganisationen for LGBTQ+-fans, Kops 
Out. Amann, som selv er homoseksuel, følte  
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- fortsættes g

Det mulige salg af Liverpool til nye ejere eller investorer har medført spekulationer om, hvem der  
kommer til at indgå i klubbens ejerskab fremover. Spørgsmålet har delt fanbasen i to lejre. Nogle mener, 
at visse typer ejerskaber er uforenelige med klubbens værdier, mens andre er stort set ligeglade 
med ejernes profil, hvis bare de bringer Liverpool trofæer.        Af Lasse Callesen

Hvem er Spirit of Shankly?
Spirit of Shankly opstod i 2008 forbindel-
se med protesterne mod de daværende 
ejere Tom Hicks og George Gillett. 
Foreningen blev oprettet for at forene 
Liverpools fans om en stærkere stemme 
og om at kunne arrangere protester og 
aktioner mod de to amerikanere. Deres 
mission var kort sagt at komme af med 
de to amerikanere hurtigst muligt og 
redde klubben fra en truende konkurs. 
Liverpool blev som bekendt reddet 
på målstregen, da FSG i 2010 købte 
klubben, som de stadig driver i dag.

Spirit of Shankly forblev en forening 
efter salget til FSG og har i de senere 
år været ret aktive og kritiske over for 
nogle af de tiltag, FSG har foretaget. 
Senest har foreningens pres på klubben i 
forbindelse med lanceringen af European 
Super League fået ejerne til at oprette 
et ’Supporters Board’, hvor forskellige 
fanorganisationer relateret til Liverpool FC 
har en plads. Dermed har de en platform, 
hvor deres stemme kan blive hørt over for 
klubben. Der er 16 pladser i bestyrelsen, 
og Spirit of Shankly sidder på hele 10 
af dem. De er dermed en stor spiller, 
og de er uden tvivl den fanorganisation, 
som har størst indflydelse på klubbens 
daglige drift.



sig ikke altid velkommen på Anfield, hvilket 
blandt andet skyldtes sangen ”Chelsea rent 
boys”, da denne indeholder homofobiske ele-
menter. Desuden er klubben begyndt at have et 
større fokus på kvindeholdet. Der er altså gang 
i en række tiltag, der strider imod for eksempel 
staten Qatars værdier.

Paul Amann – grundlægger af LGBT+-fangruppen

Disse tiltag kan hurtigt blive tilbagerullet eller 
tilsidesat, hvis klubben overtages af nogle, 
der ikke værner om disse værdier. Og så er 
det i min verden lige meget, om de kommer 
fra USA, England, Danmark eller hvor som 
helst. Hvis man har tilsvarende holdninger, har 
holdninger, der læner sig op ad racisme, eller 
generelt ser andre mennesker som mindre 
værd, så passer de ikke ind i klubben.

På et andet – men ikke desto mindre vigtigt – plan 
har der været eksempler på klubber, hvis ejere 
har sprængt klubbers identitet til atomer. I Cardiff 
blev klubbens trøjefarver ændret. I blandt andet 
Salzburg og Leipzig fik klubber ændret deres logo 
og navn, da de blev en del af Red Bull-koncernen. 
Og i England så vi for snart 20 år siden, hvordan 
Wimbledons nye ejere flyttede London-klubben 
til byen Milton Keynes, som den også tog 
navneforandring efter. Ser vi på danske forhold, 
så skal vi heller ikke lede længe efter klubber, hvis 
værdier er gået tabt i forbindelse med skiftet til nye 
ejere. Fremad Amager, Esbjerg, Jammerbugt og 
SønderjyskE har alle gennemgået megen tumult 
under nye ejere. Heraf var flere af dem fra USA. 
Så det er ikke nødvendigvis et succeskriterie at 
være ’vesterlænding’.

Jeg skal skynde mig at sige, at Fenway Sports 
Group (FSG) ikke ubetinget er kæledægger i 
forhold til måden, de driver klubben på. De har 
blandt andet et kritisabelt sponsorsamarbejde 
med AXA, som har store interesser i Israels 
besættelser af Gazastriben. Liverpools trøje-
sponsor, Standard Chartered, har af den britiske 
og amerikanske stat fået kæmpe bøder for 
hvidvask, hvor de ikke overholdt økonomiske 
sanktioner mod en række lande. Spørgsmålet 
er altid, hvor skal fodboldklubberne og -fansene 
trække en streg i sandet? Er det ved ejerskabet 
af klubben? Er det sponsorerne? Det er en 
virkelig svær balancegang.

Liverpools næste ejere
I 2019 udgav Deloitte en rapport, der anslog, 
hvilken værdi Liverpool Football Club tilfører 
Liverpool-by og -regionen. Og det var ikke 
håndører, skal jeg skynde mig at sige. På én 
sæson tilførte klubben næsten en halv milliard 
i bruttoværditilvækst, samtidig med at klubben 
genererede 4.500 fuldtidsstillinger, hvilket sva-
rede til 2,3 procent af alle arbejdspladser i 

byen. Med den rolle i lokalsamfundet følger der 
naturligvis også en række sociale forpligtelser. 
Her har klubben blandt andet været aktiv med 
LFC Foundation, som årligt iværksætter en 
masse initiativer for børn og unge i Liverpool.

Spørgsmålet er, i hvilken grad nye ejere vil være 
interesserede i at give udsatte børn og unge i 
Liverpool uddannelse og en tro på livet? Og vil 
de være interesserede i, at normale mennesker 
med normale eller lave lønninger skal kunne 
komme på stadion, hvilket de nuværende ejere, 
FSG, i forvejen har haft svært ved? Nye ejere 
har nemlig ikke kun betydning for, om Liverpool 
kan slå transferrekorder og vinde flere trofæer. 
Liverpool FC er en stor forretning, og der følger 
en masse omkringliggende aktiviteter og valg 
med, når man er ejer af en fodboldklub.

Ejerspørgsmålet falder også tilbage på os fans. 
For hvordan vil vi gerne vinde trofæerne og 
hvor ofte? Kan vi acceptere, at der går måske 
5, 10 eller 15 år, imellem vi vinder en pokal? 
Det kan være realiteterne, hvis ejerne vil bygge 
en bæredygtig forretning op og selv generere 
de penge, klubben bruger. En problematik, 
som FSG især de sidste par sæsoner har 
mødt kritik for. I Manchester United er ejerne, 
Glazer-familien, endda gået så langt som at 
trække overskud ud af klubben, hvilket har 
mødt stor kritik fra fansene. Denne model virker 
efterhånden også bedaget i engelsk fodbold, 
hvor der er en tendens til, at klubbernes ejere 
må forventes at smide rigtig mange penge efter 
forstærkninger og ikke kun bruge de penge, 
som klubben selv genererer. Se bare Chelseas 
nyligt overståede transfervindue, hvor de brugte 
£323 uden for alvor at sælge ud den anden vej.

Derfor er der uden tvivl også fans, som gerne 
vil have, at den store pengepung følger med en 
ny ejer, så man er sikre på, at Liverpool også 
fremadrettet vil kunne være med i toppen af 
Premier League. Disse fans vælger at se bort fra 
alt det, der foregår uden for kridtstregerne, da 
de kun vil se resultater, og at Liverpool vinder 
pokaler. Det er særligt denne type fans, der har 
været ude med riven over for Spirit of Shankly. 
Flere har blandt andet skrevet på Twitter, at Spirit 
of Shankly ikke repræsenterer deres holdninger. 
Dette bunder i, at Liverpools kommende ejer 
eller medejer ikke bliver én med den helt store 
tegnebog, hvis ønskerne fra Spirit of Shankly og 
Manchester United Supporters Trust bliver en 
del af fremtidige kriterier for ejerne.

Citat fra Spirit of Shanklys formand

Spirit of Shankly har hjulpet før
Det er som udgangspunkt helt fint, at alle 
fans ikke er enige med Spirit of Shankly i 
ejerspørgsmålet. Det er et politisk emne, og 
det er umuligt at forvente enighed hele vejen 
rundt om bordet. Men de, som rejser en 
generel kritik af Liverpools mest fremtrædende 
fanorganisation, skal også huske, hvad Spirit 
of Shankly gennem årene har bidraget med:

• Organisationen opstod i forbindelse 
med modstanden mod Liverpools 
forhenværende ejere, Tom Hicks og George 
Gillett, i 2008. Deres mange protester 
medvirkede til det endelige frasalg. For 
eksempel iværksatte de ’The Internet 
Terrorists’, som bombarderede ejernes 
mulige redningsmænd med mails, så de 
kunne mærke modstanden, de var oppe 
imod.  

• Da FSG i 2016 ville hæve billetpriserne 
til £77, fik Spirit of Shankly igangsat en 
protestaktion ved, at tilskuerne på The Kop 
udvandrede i det 77. minut i en kamp mod 
Sunderland. Billetpriserne til det generelle 
salg har været fastfrosset siden da.  

• Spirit of Shankly har været medvirkende 
til at sikre, at billetter til udekampe ikke 
ville koste mere end £30 for alle Premier 
League-fans. 

• De har arrangeret bustransport til ude-
kampe, selvom de har tabt penge på det. 

• De iværksatte kraftige protester mod 
European Super League i 2021, hvilket 
lagde pres på klubben til at droppe 
beslutningen. 

• De har været en aktiv stemme over for 
UEFA og de franske myndigheder efter 
skandalebehandlingen af fans ved Stade de 
France lidt uden for Paris i forbindelse med 
Champions League-finalen 2022.  

• Spirit of Shankly gik sammen med en 
gruppe Everton-fans og startede ’Fans 
Supporting Foodbanks’, som giver mad til 
familier med trænge kår i Liverpool.  

• De var højlydte modstandere, da Liverpool 
FC søgte om patent på navnet ”Liverpool” 
og Liverbirden. Tiltaget havde risikeret at 
koste de lokale, som sælger merchandise 
uden for Anfield på kampdage, mange 
penge, da deres halstørklæder, huer og 
andet ville blive ulovlige. 

• Spirit of Shankly protesterede, da klubben 
under den første coronanedlukning ville 
sende personale hjem for at spare penge.

Med afsæt i ovenstående tror jeg, at de fleste 
fans overordnet set er enige i, at meget af 
det arbejde, som Spirit of Shankly har lagt i 
klubben, har været godt og nødvendigt. Og 
inden den igangværende disputs har jeg 
aldrig stødt på nogen, som var deciderede 
modstandere af Spirit of Shankly.
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For mig personligt er jeg nået til det punkt, 
hvor jeg mener, at fodboldverdenen er nødt til 
at sige stop. Den skal tage et godt og grundigt 
kig på sig selv og det, som den er ved at 
udvikle sig til. Fodbold er blevet en sport, hvor 
stormagter bruger den som politisk krigsplads 
eller for at opnå indflydelse. Det startede, da 
Roman Abramovich smed penge efter Chelsea 
– efter sigende under stort pres fra Ruslands 
præsident, Vladimir Putin. Efterfølgende har 
vi set, at den ene sportsbegivenhed efter den 
anden er endt hos regimer og stater, som har 
et vulgært forhold til en lang række basale 
menneskerettigheder og korruption.

Som fodboldfans har vi været nødt til at 
acceptere, at store fodboldbegivenheder af- 
vikles steder, hvor folk arbejder under kum-
merlige forhold og som slaver, for at et stævne 
kan blive gennemført. Fodboldslutrunder 
og -turneringer afholdes 
dermed steder, hvor basale 
menneskerettigheder ikke 
overholdes. Placeringen af 
begivenhederne hænger 
for ofte sammen med 
korruption, hvor præsidenter 
og mellemledere kan få 
et nyt fedt ur, et hus eller 
en flot bil, imod at deres 
stemme går til et værtslands 
kandidatur – uden tanke på 
sporten. Er det virkelig det 
værd for at se 22 mand løbe 
rundt på en græsplæne?

Jeg droppede selv at se VM 
i Qatar. Jeg ved godt, at mit 
engagement i slutrunden 
ikke gjorde nogen forskel. 
Men det var min egen måde at sige fra over 
for det, der foregår i fodboldverdenen. Jeg 
meldte mig også ud af Liverpool Football 
Clubs officielle fanklub, da det kom frem, at 
klubben var en del af European Super League. 
Igen så gjorde min udmeldelse nok ikke det 
store, men det var måden, hvorpå jeg kunne 
vise min utilfredshed med tingenes tilstand.

Priser på himmelkurs
Pengene i moderne fodbold er blevet uhørt 
mange. Det gælder både lønninger og 
transfers. Hvert eneste transfervindue slår en 
eller anden form for rekord for flest brugte 
penge. Spillernes lønninger eksploderer udover 
alle grænser. Så det er på alle måder blevet 
sværere at drive en sund fodboldforretning 
og være med i toppen. Til FSG’s kredit er det 
rent faktisk lykkedes for dem i flere sæsoner. 
Om løbet er kørt for denne model, må tiden 
vise. Men denne sæson har i hvert fald ikke 
været god, og det kommer til at koste penge 
at komme tilbage, hvor Liverpool har været de 
sidste par sæsoner.

Fodbold som publikumssport har traditionelt 
været for alle, men billetpriserne er efterhånden 
skruet så meget i vejret, at det kun er 

overklassen, der kan se kampene på stadion. 
I Liverpool er det de færreste helt almindelige 
voksne, der kan tage deres børn med på 
Anfield. Det er heller ikke mange sæsoner  
siden, at priserne for streamingtjenesten Via-
play steg, så det blev dyrere for os forbrugere 
i Danmark at se Premier League. Almindeligt 
kabel-TV er også blevet dyrere de seneste år. 
Det betyder, at forbrugerne – naturligvis fristes 
man til at sige – skal betale for de stigende 
priser for TV-rettighederne. Derudover må vi 
finde os i, at TV-produktet er pakket ind i blandt 
andet bettingreklamer, som skal hen over 
skærmen, fordi disse virksomheder er parate 
til at betale i dyre domme for en reklameplads 
midt i en fodboldkamp. På samme tid vokser 
antallet af ludomaner, hvor antallet af danskere 
med et mindre spilleproblem er på 478.000, og 
knap 30.000 danskere har alvorlige problemer 
med spil.

Som medlem af fanklubbens bestyrelse ved 
jeg, at fanklubben jævnligt modtager fore-
spørgsler på billetter, og jeg kan af vores opslag 
på sociale medier se, at danske fans synes, at 
det er blevet for dyrt at tage til Liverpool. Ofte 
anklager de fanklubben og rejseselskaberne 
for at kræve uhyrlige summer. Sandheden 
er dog en anden. Hverken fanklubben eller 
rejseselskaberne ønsker at sælge rejserne til 
dagens priser, som er noget nær fordoblet de 
seneste tre-fire år. Selvom FSG ikke lykkedes 
med at hæve de almindelige billetpriser til £77, 
fandt de en anden måde at malke fans på. 
Rejseselskaberne skal i dag byde på billetterne 
mod hinanden, hvor FSG auktionerer dem væk 
til højest mulige pris. På den måde får de tjent 
de penge hjem, som de gik glip af ved ikke at 
hæve billetpriserne i det offentlige salg. Denne 
problematik har dog ikke fået et stort fokus i 
Liverpool-kredse eller hos Spirit of Shankly.

Spillerne straffes også
Der skal også afvikles flere og flere fod-
boldkampe, og næste skridt bliver, at VM 
for klubhold bliver udvidet. Bliver trænerne, 
spillerne og klubberne spurgt om dette? Nej, 
men de har flere gange udtryk deres negative 
holdning til dette emne. De store forbund er 

ligeglade med dette. De ser kun på, hvad de 
kan opnå at magt og rigdom, og de vil ikke 
sporten det bedste.

Det er heller ikke i spillets ånd, hvis magt-
haverne ikke er indstillet på at overholde 
basale menneskerettigheder. Jeg vil derfor 
have Liverpool-ejere, der også står op for 
minoriteter, når det er muligt og er inkluderende 
over for dem. Liverpools ejere skal heller ikke 
drive rovdrift på os fans, og de skal gerne 
have et generelt godt kompas i forhold til den 
kultur, klubben har, og sætte pris på klubbens 
historie. Generelt skal de bare være ordentlige 
mennesker. Men jeg ved, at det krav er blevet 
virkelig svært at overholde i den moderne 
fodboldverden, fordi det er en altopslugende 
sport, og fordi mange af os fans kun ønsker 
én ting: pokaler. Og så er det kun et fåtal af 
personer i denne verden, som har de penge, 

en fodboldklub koster.

I Liverpools nuværende 
situation kan det som fan 
være svært ikke at blive 
fristet af nye ejere, der som 
Chelseas ejere kan gå amok 
på transfermarkedet. Men 
på trods af deres mange 
fejl vil jeg hellere have FSG 
som ejere end en eller 
anden person, stat eller 
konsortium, som bruger 
Liverpool til sportswashing. 
Jeg vil heller ikke have, 
at Liverpool bliver brugt 
som nogens legetøj, hvor 
pengene flyver om ørene, 
og klubben bliver drevet 
uansvarligt og kun kan 

overleve, fordi der bliver skrevet checks ud 
hver måned. Så ingen nye Hicks og Gillett, 
tak. Og nej, Financial Fair Play har ikke virket. 
Den bitre erfaring er, at de nationale forbund 
og UEFA hverken har turdet eller kunnet 
straffe de store syndere. Men måske Premier 
Leagues sigtelser mod Manchester City er 
tegn på nye tider?

I dag er Liverpool drevet på et sundt økonomisk 
grundlag. Indtægterne på kampdage er øget, 
og klubben har fået bedre sponsoraftaler. Alt 
sammen noget, der gør, at klubben hviler i sig 
selv økonomisk. Vi bruger ikke mere, end vi 
har råd til. Udvidelsen og moderniseringen af 
Anfield og træningsanlægget i Kirkby er også 
tegn på ønsket om en leve- og bæredygtig 
økonomi. Så ja, jeg foretrækker ejere, der 
kører klubben fornuftigt og sikrer overskud, 
som kan bruges på at forbedre truppen og 
klubben som helhed. Ejere, der gør tingene 
ordentligt. Ejere, der viser, at det er muligt at 
drive en fodboldklub fornuftigt.

Det bliver formentlig på bekostning af trofæer. 
Men personligt vil jeg hellere det, end at 
klubben vinder år efter år under ejere med et 
forfærdeligt menneskesyn.

MIT PERSONLIGE STANDPUNKT I KONFLIKTEN

Liverpools fans stod sammen, da Hicks og Gillett skulle drives ud ad klubben
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Liverpool skal være vært for Eurovision, så der kommer 
vist ikke en bedre lejlighed til at se på Liverpool 
som musikby. For hvis det ikke er fodbolden, der 
kendetegner Liverpool, så er det i høj grad musikken.

Af Mogens Nielsen

Rundt i hele Liverpool er der flere steder, der markerer byens stolte 
musikarv. Starter man en rundtur i området imellem Royal Albert Dock 
og Museum of Liverpool, kommer man for eksempel forbi en statue 
af Billy Fury, som var byen første egentlige superstjerne. Fury kom 
frem i 1950’erne og altså før navne som The Beatles og Gerry & The 
Pacemakers. Gør man et stop foran Royal Liver Building og Cunard 
Building, møder man statuerne af de fire Beatles-gutter.

Bevæger man sig op i den historiske bargade Mathew Street, finder 
man også en statue af John Lennon, og lidt derfra i samme gade er 
der en statue af Cilla Black, som også var et stort ikon i 60’erne, før 
hun blev TV-kendis. I Mathew Street hænger også byens ’wall of fame’. 
En væg, der hylder alle nummer ét-hitsingler med bands fra Liverpool 
siden 1952. Der er også en wall of fame med bands, der har optrådt på 
Cavern Club.

Cilla Black – et kæmpe ikon på Merseyside

Går man derfra op ad Stanley Street, der er en af sidegaderne til Mathew 
Street, støder man på en statue af Eleanor Rigby, også selvom ingen 
egentlig ved, hvem kvinden fra Beatles-sangen egentlig er.

Efter gåturen
Vil man opleve lidt mere af The Beatles, så finder man det store, flotte 
og officielle museum i Royal Abert Dock, The Beatles Story. Og på 
samme side af Royal Albert Dock afgår de to timers officielle Beatles-
busrundture, Magical Mystery Tour. Turen fører passagererne rundt i 
byen til forskellige Beatles-seværdigheder. For eksempel de fire Beatles-
drenges fødesteder, Penny Lane, Strawberry Fields og så videre.

Hvis det ikke så meget er The Beatles, man er interesseret i, kan man 
besøge British Music Experience. Museet ligger i stueetagen i Cunard 
Building – ikke langt fra Beatles-statuerne. Det er en udstilling, som har 
en generel fortælling om rockmusikken i Storbritannien.

Billy Fury – den første rigtige superstar på Merseyside

En nyskabelse i Liverpool er en gåtur rundt i byen med enten Peter 
Hooton (forsanger i bandet The Farm), Keith Mullin (guitarist i The Farm) 
eller Brian Nash (sanger i Frankie Goes to Hollywood). Liverpool Music 
Icon Tours, som turen hedder, har ikke så meget med The Beatles at 
gøre, men har mere fokus på musikken i Liverpool i 70’erne, 80’erne og 
90’erne. Turene starter ved Liverpool Institute for Performing Arts og 
tager gæsterne rundt i byen forbi forskellige spillesteder, pladestudier 
og meget andet – krydret med guidernes egne personlige historier.

Når dagen så er omme, kan man vende tilbage til Mathew Street, hvor 
spillestedet The Cavern Club ligger. Kælderlokalerne rummer ikke blot 
et spillested, hvor man kan nyde en kold øl og høre en masse livemusik, 
men det var også her, at The Beatles spillede 292 gange mellem 1961 
og 1963. Det er dog ikke kun The Beatles, som har spillet på The Cavern. 
Navne som Rolling Stones, The Who, Elton John, Jimmy Hendrix og 
Oasis har også spillet på de berømte scenebrædder.

Links
Beatles Museum: www.beatlesstory.com

Beatles busrundtur: www.cavernclub.com/the-magical-mystery-tour/

British Music Experience: www.britishmusicexperience.com

Liverpool Music Icon Tours: 
www.britmusictours.com/tour/liverpool-music-icons-tour/

The Cavern Club: www.cavernclub.com

Facebook-gruppe
Husk, at fanklubben har en Facebook-gruppe, hvor du kan finde tips 
med mere til din rejse til Liverpool, ligesom du har mulighed for at dele 
ud af dine oplevelser eller stille spørgsmål om din rejse. Gruppen på 
Facebook hedder: Din rejseguide til Liverpool.
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Joe Gomez
Beatles-busrundturen,  
som her gør stop ved 
Strawberry Fields



Luis Díaz
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Liverpool - Aston Villa
20 maj 2023

Pakken indeholder:

•     1 overnatning på 3* Hotel i Liverpool
•     Engelsk morgenmad på hotellet
•     Fodboldbillet på Kenny Dalglish tribunen
•     Spisning på “The Village” inden kampen
•  Kampprogram

Pris KUN: 3.995,- pr person

Vil du opleve alle Liverpools verdensstjerner til 
en uhørt lav pris? 

Så har du lige nu muligheden får at se Liverpool, 
når de tager imod Aston Villa på det magiske 

Anfield. Det er bare noget helt specielt at opleve 
54.000 fans skråle “You’ll Never Walk Alone”

Passer denne kamp ikke for dig? Så tøv ikke med at se resten 

af vores Liverpool udvalg på vores hjemmeside.

David Thompson
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VERDENS STØRSTE
MUSIKKONKURRENCE
KOMMER TIL LIVERPOOL

Fra den 9. til den 13. maj kan 
borgere og gæster i Liverpool 
forvente en stor fest, når 37 lande 
skal konkurrere ved Eurovision i 
Liverpool Arena. You’ll Never Walk 
Alone har talt med den tidligere 
Eurovision-kommentator Ole 
Tøpholm og formand for den danske 
Melodi Grand Prix-fanklub Hanne 
Bjørn om deres forventninger, når 
verdens største musikkonkurrence 
kommer til Liverpool. 

Af Andreas Vigsø

Maj er for mange fodboldfans den måned, 
hvor sæsonen kulminerer. Det er nemlig den 
måned, hvor de nationale og internationale 
turneringer skal finde sine vindere. For nogle 
betyder det fest og sang, som da Liverpool FC 
sidste år kunne fejre sejre i Liga Cuppen og FA 
Cuppen, mens det for andre er tid til gravøl. 
Men i år er man i Liverpool sikre på at få fest 
og sang i maj, når en traditionsrig konkurrence 
skal finde sin vinder.

Kalush Orchestra, der vandt Eurovision 2022

Verdens største musikkonkurrence indtager 
nemlig Liverpools havnefront, når Liverpool 
Arena og ACC Liverpool ved King’s Dock skal 
afvikle Eurovision den 9., 11. og 13. maj 2023. 
De to første dage er der semifinaler, inden 
begivenheden kulminerer i en finale lørdag 
den 13. maj. Dermed skal Liverpool for første 
gang nogensinde være værter for Eurovision, 
efter den ukrainske musikgruppe Kalush 
Orchestra løb med sejren ved Eurovision i 
Torino sidste år. Men da Ukraine vurderes ikke 
at kunne afvikle eventet grundet invasionen 
fra Rusland, faldt valget af værtsland 
på Storbritannien og i sidste ende på 
Liverpool som værtsby.

Skarp konkurrence 
om værtskab
You’ll Never Walk Alone har talt med 
den mangeårige grandprixekspert Ole 
Tøpholm, som kalder valget af Liverpool 
interessant: ”Havde vi haft den her 
samtale for cirka et år siden, så havde 
jeg været overrasket, hvis man havde 

sagt, at Liverpool ville blive værter. Jeg havde 
selv troet på Manchester. Men jo mere jeg 
har tænkt over det, efter Liverpool blev valgt, 
jo mere synes jeg faktisk, at det giver god 
mening,” fortæller Tøpholm, der i perioden 
2011 til 2020 var dansk kommentator på 
Eurovision, men han stoppede, da DR ville 
andre ting med kommentatorrollen.

Liverpools værtskab kom i stand, da det i 
juli 2022 blev besluttet, at Storbritannien 
skulle afholde den 67. udgave af Eurovision. 
Dermed igangsatte den nationale broadcaster 
BBC en udbudsrunde, hvor britiske byer 
kunne melde deres interesse i at afholde 
Eurovision. I første omgang modtog BBC 
interessetilkendegivelser fra 20 byer, hvoraf 
følgende syv blev udvalgt til anden runde: 
Birmingham, Glasgow, Leeds, Liverpool, 
Manchester, Newcastle og Sheffield – heraf 
var Birmingham de eneste, der havde haft 
værtskabet før. Efter de syv byer havde 
kvalificeret deres bud, udvalgte BBC den 27. 
september Glasgow og Liverpool som de to, 
det endelige valg skulle stå imellem.

Budkampen resulterede i stor lokal opmærk-
somhed, hvilket Liverpools manager, Jürgen 
Klopp, fik at føle på et pressemøde den 30. 
september forud for en hjemmekamp mod 
Brighton. ”Hvad!?” udtrykte han forundrende 
og grinende, da en journalist spurgte ham om 
udsigterne til, at Liverpool kunne blive værter 
for Eurovision: ”Jeg mener, at det i Tyskland 
er ret udbredt at se det. Da jeg var i Borussia 
Dortmund, så vi det altid på holdets hotel før en 
kamp og den slags ting. Men vi (Tyskland, red.)  

ville aldrig vinde,” udtalte Klopp sarkastisk 
og indrømmede, at han ikke vidste, hvad et 
værtskab ville betyde for byen, men tilføjede: 
”Hvis det er godt for byen, så få det hertil 
sammen med alle de fantastiske sangere. Hvis 
ABBA kommer, vil det også være fantastisk,” 
lød tyskerens knap så overbevisende 
salgstale. Ikke desto mindre faldt det endelige 
valg to uger senere på Liverpool og Liverpool 
Arena.

Det valg er Tøpholm optimistisk omkring, og 
han havde en god fidus til BBC’s felt af mulige 
værtsbyer. ”Jeg kan godt lide, at man ikke 
bare per automatik afholder Eurovision i en 
hovedstad. Der foregår så meget i et lands 
hovedstad, uanset hvilket land det er. Så på 
den måde er det lettere at få fortalt noget 
andet kultur – for eksempel sport og musik 
– hvis man holder det i en by et stykke væk 
fra en hovedstad,” fortæller Tøpholm om 
Storbritannien, hvis seneste værtskab var i 
Birmingham i 1998. ”Der kan være mange 
årsager til, at BBC valgte Liverpool. Økonomi, 
ledige arenaer med videre spiller også en stor 
rolle i den forbindelse,” forklarer han.

For andre var valget af Liverpool en anelse 
kontroversielt. For eksempel hænger der 
på tribunen The Kop, hvor Liverpools mest 
inkarnerede fans står, et skilt med teksten 
”We are not English, we are Scouse”, som 
fortæller noget om scousernes selvforståelse 
og afstandtagen til resten af England. Men 
det manglende tilhørsforhold må alligevel 
betegnes som småting, når man sammenligner 
med de uafhængighedskampe, der er i andre 
europæiske og britiske områder. Derfor 
kan det være en del af årsagen til, 
at Liverpool i sidste ende blev 
valgt foran Skotland. ”Hvis 

man havde valgt Glasgow i Skotland, ville det 
måske have medført et større politisk fokus – 
for eksempel om Skotlands uafhængighed fra 
Storbritannien. Selvom man måske også føler 
sig som sine egne i Liverpool, så er det med 
en lidt anden dagsorden, end hvis man havde 
været fra en by i Skotland,” siger Tøpholm.

Lodtrækning i St. George’s Hall 
tiltrak opmærksomhed
Med valget af Liverpool er der rigeligt at glæde 
sig til, når Eurovision løber af stablen til maj. 
”Jeg forventer mig noget helt særligt, fordi det 
er Liverpool,” fortæller Tøpholm entusiastisk. 
”Udover fodbold er Liverpool en vigtig by 
for popindustrien og den klassiske musik i 
Storbritannien. Det er virkelig en musikby af 
de helt store. Så vi er på den helt store klinge, 
hvis man skal have bredt fortællingen ud, at 
Liverpool også er meget andet end fodbold. 
Det er nemlig også musik. Så jeg forventer, 
at det også er noget af det, der kommer i 
fokus under Eurovision-showene. Det vil være 
oplagt,” udtaler Tøpholm, der som vært på 
radioprogrammerne Giro 413, Dansktoppen 
og Tøpholm har stor indsigt i musik og kultur.  

Tøpholm var også en del af fagjuryen til Dansk 
Melodi Grand Prix 2023, hvis stemmer var med 
til at sende Reiley med nummeret Breaking My 
Heart videre til Eurovision i Liverpool. Det er 
dermed Reiley, som danskerne skal sætte 
deres lid til, hvis de drømmer om den perfekte 
markering af 60-årsjubilæet for Danmarks 
første sejr ved Eurovision. Sejren kom nemlig 
i 1963, hvor Eurovision blev afholdt i London. 

Det var desuden det sam- 
me år, som Liverpool- 

 
 

gruppen The Beatles fik sit store gennembrud. 
Nu 60 år senere kommer verdens største 
musikkonkurrence altså til byen, hvor 
historiens måske største band blev dannet og 
gjorde Liverpool til centrum for den dengang 
moderne popmusik.

Mon ikke disse fire gutter bliver vist i TV på et eller 
andet tidspunkt under TV-transmissionen

Med den endelige tildeling af værtskabet 
til Beatles-byen udbyggede Storbritannien 
desuden sit forspring som den nation, der 
har været vært for Eurovision flest gange. 
Storbritannien er nu oppe på ni værtskaber i 
alt, men faktisk har de kun vundet Eurovision 
fem gange, hvoraf én var en delt sejr. Det 
er således femte gang, at Storbritannien 
vikarierer som værter.

Spørgsmålet er så, om det første Eurovision 
på britisk grund i 25 år giver en følelse af ”It’s 

coming home”. Det mener Tøpholm 
godt, man kan tale om. ”Der har på det 

seneste været en fornyet entusiasme 
hos BBC og formentlig også hos 
seerne – og det ville også være 

mærkeligt andet,” indleder han. ”Eksempelvis 
er der hvert år en lodtrækning om, hvilken 
semifinale landene skal placeres i, og denne 
gang mindede det faktisk rigtig meget om 
fodboldlodtrækninger, hvor der er forskellige 
seedningslag. Forskellen var bare, at hvor 
man i fodbold havner i samme seedningslag 
som dem, man er kvalitetsmæssigt på niveau 
med, så havnede man her i lag med dem, 
man stemmer mest på og får flest point af. 
På den måde er landende blevet fordelt ud fra 
forskellige seedningslag på de to semifinaler,” 
forklarer Tøpholm om lodtrækningen til semi-
finalerne, der blev afviklet i den ikoniske søj-
lebygning St. George’s Hall i Liverpool. 

For eksempel blev Danmark placeret i samme 
seedningslag som de øvrige nordiske lande for 
at undgå, at landene kom i samme semifinale 
og dermed ville få for mange sikre nabo- 
og venskabspoint, hvor fagjury og seere i 
mindre grader ville stemme på baggrund af 
sangenes kvalitet. Udfaldet blev, at Danmark 
skal optræde i den anden semifinale den 11. 
maj. ”Den lodtrækning har aldrig før været 
vist på britisk TV, men den blev denne gang 
vist på én af BBC’s hovedkanaler i vinter. 
Det er bare sådan en lille ting, der er med til 
at vise, at BBC varmer op til showet. Hermed 
viser BBC briterne, at ’Det her er et show, 
som vi har store forventninger til, og som vi 
håber, I vil bakke op om, og som vi håber, I 
vil følge med i, helt ind til rulleteksterne løber 
hen over skærmen’,” fortæller Tøpholm og 
konstaterer, at den nationale broadcaster altid 
vil forsøge at skabe ekstra hype om Eurovision 
i værtslandet, når de er værter og dermed selv 
lægger en masse penge i afviklingen. Men han 
erkender også, at hypen formentlig er større i 
Liverpool end i resten af Storbritannien.

En af dem, der helt sikkert kommer til at 
mærke hypen, er Hanne Bjørn, som er for-
mand for den danske Melodi Grand Prix-
fanklub. You’ll Never Walk Alone fanger for- 
manden, mens hun og andre dedikerede fans 
venter på, at billetterne til showene bliver 
frigivet. Som en del af den officielle Eurovision-
fanorganisation, Organisation Génerale des 
Amateurs Eurovision (OAGE), er den danske 
fanklub med i et netværk bestående af fan-
klubber i over 30 lande. Med den status følger 
den fordel, at fanklubben tildeles et antal pladser 
samlet, og ofte er de placeret på gulvet, hvor det 
er fedest at være, fortæller Hanne Bjørn. 

Ifølge hende kan Liverpools borgere og gæs-
ter forvente en festlig uge: ”Normalt tager man 
afsted om søndagen eller mandagen, så man 
er der hele ugen. Tirsdag og torsdag er der 
semifinaler, men mandag, onsdag og fredag 
er der generalprøver, og dem har vi som regel 

også billetter til,” fortæller Hanne Bjørn, der 
ikke kender sine rejseplaner endnu, men 
forklarer, at de dedikerede fans bruger 
generalprøverne til at få mulighed for at 
dykke ned i detaljerne på tværs af showene 
og for eksempel nærstudere kunstnernes 
tøj. ”Det sjove ved at være fan er at være 
sammen om at se Eurovision, mens man 
nørder ned i det,” fortæller hun begejstret.
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I Liverpool er man da også fuldt bevidste om, 
at Eurovision er en attraktiv platform, som 
byen har fået fingrene i, og der bliver derfor 
investeret heftigt i eventet. Det foreløbige 
budget for Eurovision anslås at være £14 
millioner, hvor Liverpools by- og regionsråd 
bidrager med cirka £2 millioner hver, mens 
de resterende 10 millioner finansieres af BBC, 
European Broadcast Union og den britiske 
stat.

Om der i showet også bliver plads til Liverpools 
anden store eksportvare – fodbold – er noget, 
man også kun kan spå om. Men det vil ikke 
være fuldstændig uset at koble fodboldkultur 
op på musikshowet, forklarer Tøpholm. Da der 
i 2013 blev afholdt Eurovision i Malmø, spillede 
Zlatan Ibrahimovic for eksempel en stor rolle. 
Her bød han blandt andet velkommen til 
Eurovision-finalen i en videohilsen. Dog vil et 
fodboldindslag være mere vovet i Liverpool 
grundet den interne rivalisering i engelsk 
fodbold og ikke mindst i Liverpool-by mellem 
Liverpool FC og Everton.

Katrine & The Waves, der vandt Eurovision i 1997

Fyldte pubber og 
arrangementer for besøgende
Selvom Eurovision i sin grundform er benhård 
konkurrence mellem 37 lande, hvor der kun 
findes én vinder, skal man ikke forvente den 
store rivalisering fansene imellem. Derimod 
forventer Ole Tøpholm og Hanne Bjørn begge, 
at der kommer til at være fest og godt humør i 
Liverpools gader i den uge, Eurovision afvikles. 
Men på mange måder kommer det også til at 
minde om landskampsstemning fra fodbold, hvor 
der er masser af flag i gaderne – bare med 37 
forskellige lande. ”Pubberne skal nok blive fyldt. 
Det er jeg sikker på,” siger Tøpholm grinende.

Men dér, hvor stemningen ved Euro- 
vision adskiller sig fra fodbold-

stemning, er ifølge Hanne Bjørn, at  

grandprix-publikummet fester med hinanden 
på tværs af landene. ”Der er simpelthen 
så meget kærlighed i luften,” siger hun 
begejstringsfuldt. ”Man hepper på hinanden. 
Og selvom man selvfølgelig har sine  
egne favoritter, er der altid forståelse og 
goodwill for andre lande og sange. Det er den 
kæmpestore forskel på fodbold og Eurovision. 
Her synes vi, at det er megafedt at mødes 
med hinanden,” fortæller hun.

Et af de steder, publikum vil kunne mødes,  
bliver Eurovision Village på Pier Head ved 
Prince’s Dock. Her vil arrangørerne og spon-
sorerne fra den 5. til den 13. maj afholde en 
masse events. Det vil for eksempel være muligt 
at se optrædener fra deltagerne og lokale 
kunstnere, ligesom de tre liveshows vil blive 
vist på storskærm. Hanne Bjørn fortæller, at 
området plejer at være en oplevelse værd, hvor 
der er en masse boder og aktiviteter såsom 
karaoke. ”Det er her, at hr. og fru Liverpool 
og byens gæster kan komme og opleve 
Eurovision,” indleder hun. Men de besøgende 
vil også kunne forvente gode oplevelser andre 
steder i byen: ”Det er forskelligt fra land til land 
og fra by til by, hvordan de arrangerer det, men 
der er altid en masse arrangementer rundt 
omkring i byen, som alle kan opleve,” fortæller 
formanden for fanklubben, som også kommer 
til at arrangere nogle fester. 

For deltagerne i Eurovision vil der være en 
EuroClub i Baltic Triangle på eventstedet Camp 
and Furnace. Det kommer til at danne rammerne 
om de officielle efterfester, ligesom der vil være 
private optrædener fra deltagerne. Til gengæld 
vil der formentlig ikke være fodbold i den uge, 
Eurovision indtager Liverpool. På Anfield skal 
Liverpool i weekenden omkring den 6. maj spille 
mod Brentford, mens Everton spiller lørdag den 
13. maj mod Manchester City. Begge kampe 
forventes at blive placeret henholdsvis fredag/
lørdag og mandag, så de er til mindst mulig 
gene for det naturlige rykind på hotellerne i byen, 
som Eurovision medfører. Der kan dog opstå en 
udfordring, hvis Liverpool skulle kvalificere sig til 
semifinalen i Champions League. Her skal første 
kamp nemlig afvikles den 9./10. maj, hvilket 
vil kræve, at dobbeltopgøret skal afrundes 
på Anfield i ugen efter. Det er vanskeligt at 
forestille sig, at en eventuel modstander vil 
acceptere, hvis Liverpool bliver garanteret en 
hjemmebanefordel i den sidste kamp. 

Men uanset om Liverpool FC også skal i aktion 
i midtugen eller ej, forventer Liverpool-manager 
Jürgen Klopp, at Liverpool-by får en fest: 
”Liverpool er en by, hvor du kan holde en stor 
fest, så hvis der kommer mennesker hertil, og 
de vil have en fest, så kan vi gøre det,” udtalte 

Klopp på den føromtalte pressekonference 
i september 2022. Og skulle alt flaske sig, 
som vi fans drømmer om, kan han selv 
bidrage til, at festen i Liverpool fortsætter 
ind i juni. Champions League-finalen 
spilles nemlig den 10. juni i Istanbul, hvor 
Liverpool har gode minder. Så spørgsmålet 
er bare, om Klopp overlader festlighederne 
til Eurovision-deltagerne, eller om han kan 
forlænge festen.

I rækken af 4.500 events 
på havnefronten
De tre shows og generalprøver kommer til at 
foregå i den imponerende Liverpool Arena på 
King’s Dock, hvor der er plads til cirka 11.000 
tilskuere. I 2019 besøgte You’ll Never Walk 
Alone arenaen og kunne ved selvsyn opleve 
det 15.000 kvadratmeter store kompleks, som 
går under den samlende betegnelse Arena 
and Convention Centre (ACC) Liverpool. 
Udover arenaen, hvor showet skal afholdes, 
er der også konferencecenter og messehaller 
i centret, hvilket giver ideelle forhold til et 
Eurovision, hvor der også er pressefolk fra hele 
Europa til stede, ligesom de 37 deltagerlande 
skal have omklædningsfaciliteter og plads til 
deres forskellige rekvisitter til sceneshows. 

Liverpool Arena og det tilstødende kongrescenter, 
hvor Eurovision skal afholdes

Liverpool Arena åbnede i 2008, og i 2015 blev 
det 8.100 kvadratmeter store messecenter 
tilføjet. Dengang var det helt sikkert med 
drømme om, at de nye multifleksible haller 
kunne tiltrække events af denne størrelse. 
Og det er bestemt ikke uden betydning for 
Liverpool at kunne tiltrække store kulturevents. 
Siden arenaens åbning i 2008, hvor man 
afholdt MTV Europe Music Awards, har 
ACC Liverpool nemlig bidraget med hele £2 
milliarder til Liverpool-bys økonomi i form af 
gæster, hotelovernatninger, kunder i butikker 
og på restauranter samt andet forbrug i byen. 
Der har således været afholdt 4.500 events, 
hvor de største musikkunstnere har været 
Justin Bieber, Paul McCartney og Beyoncé, 
men stedet har også afholdt kongresser for 
blandt andre partiet Labour. I alt har eventsene 
tiltrukket mere end otte millioner gæster.

Med de faciliteter var det oplagt at placere 
eventet hos ACC Liverpool på havnen. Og  
selvom et megaevent på Anfield, der også har

tilladelse til at afholde koncerter, kunne lyde 
tiltalende, var det aldrig på tale. Stadionet lever 
nemlig ikke op til kravene om et overdækket 
event. Det var oprindeligt Danmark, der med 
Parken i 2001, startede en trend med at bruge 
fodboldstadioner, da de afholdt Eurovision 
foran det største publikum nogensinde. 
Men TV-produktionen er blevet langt mere 
gennemgribende siden da, hvilket betyder, at 
arrangørerne skal have råderet over stadion i 
mindst en måned, hvilket er svært at forestille 
sig kunne komme på tale med Liverpool FC 
som stadionejere. Men selv hvis Anfield havde 
haft tag, og Liverpool havde været med på 
idéen, tror Tøpholm ikke, at det havde været 
nogen god idé at holde det største Eurovision 
nogensinde på Anfield. ”Et fodboldstadion er 
lavet til fodbold og ikke til et musikshow til TV. 
Nu er der sket meget med TV-produktionen 
siden 2001, men Parken i 2001 var faktisk for 
stort. Man kunne godt sælge billetterne, men 
publikum og seerne fik ikke nødvendigvis 
mere ud af oplevelsen af, at det var 40.000, 
der var dér, fremfor når der er 10.000.”

Det begrænsede antal tilskuere betyder til 
gengæld, at det vil være vanskeligt at få fing-
rene i de tre gange 11.000 billetter til de tre 
liveshows, men i stedet kan man med fordel 
søge akkreditering til generalprøverne, som 
Hanne Bjørn omtalte tidligere. Disse visninger 
er knap så eftertragtede, men du får altså de 
samme shows – dog med den forskel, at de 
ikke bliver livetransmitterede.

Mix af ukrainske kornmarker 
og The Beatles
Uanset om du ser liveshowene i arenaen 
eller i TV, kan du forvente, at arrangørerne 
vil gøre meget ud af at formidle Liverpools 
musikhistorie, som rummer mange forskellige 
genre og events. Mest kendt er Liverpool for 
popmusikgenren Merseybeat, som udsprang 
i 1950’erne og 1960’erne i Liverpool. Genren 
hentede inspiration fra både Storbritannien og 
USA og bestod af rytmisk musik med et twist 
af rock & roll. Det var i særlig grad Gerry & 
The Pacemakers og ikke mindst The Beatles, 
der i 60’erne gjorde Merseybeat mainstream 
og udbredte genren til USA. ”Fortællingen om 
Liverpool og det, den kan, er meget belejlig for 
BBC. Det er meget let og forklarligt,” fortæller 
Tøpholm.

Og i år kan der være en særlig god grund til, at 
BBC har brug for et simpelt budskab. Som 
alle ved, afvikles Eurovision nemlig i 
skyggen af krigen i Ukraine. ”Jeg er 

spændt på, i hvilken grad Liverpool får lov til at 
skinne igennem i Eurovision, når det egentlig 
er Ukraine, der er værter,” forklarer Hanne 
Bjørn. Hun vil dog ikke blive overrasket, hvis 
der for eksempel optrædes med et Beatles-
medley i pauseunderholdningen, mens seerne 
og fagjuryer stemmer, i én af semifinalerne 
eller i finalen. Oftest vil der nemlig være en 
form for medley, ligesom der også plejer at 
optræde kunstnere fra værtslandet.

We’re not English, we are Scouse

Efter Ukraines sejr ved Eurovision sidste år 
tegnede det til, at 2023 ville blive første gang 
siden 1980, hvor den forsvarende vindernation 
ikke kunne afholde Eurovision. Med de 
udsigter udtrykte lande som Belgien, Italien, 
Holland, Polen, Spanien og Sverige alle ønske 
om at være værter for Eurovision. Men Ukraine 
tilkendegav, at de agtede selv at afholde 
Eurovision på trods af krigen. Det ønske ville 
European Broadcast Union ikke imødekomme, 
og de valgte altså Storbritannien som værter, 
efter Sam Ryder med nummeret Space Man 
fik en andenplads i 2022-udgaven, hvilket var 
Storbritanniens bedste placering, siden de 
sidst vandt konkurrencen i 1997.

På baggrund af vikarrollen er BBC forpligtet 
til at involvere Ukraine i showet, forklarer 
Tøpholm. Det vides ikke, hvordan BBC vil 
gøre det, men han forestiller sig for eksem-
pel, at ukrainske kornmarker vil indgå i video-
postkortene, at der kan komme ukrainsk 
folkemusik eller være ukrainske værter. Derfor 
vil man i Liverpool måske ærgre sig lidt over, 
at snakken om Ukraine og krigen måske kan 
tage fokus fra nogle af de ting, man gerne vil 
fortælle om Liverpool. ”Men det ændrer ikke 
på, at det er Liverpool, der er centrum i hele 
Europa tre aftenener i maj,” fastslår Tøpholm 
om den platform, Liverpool får.
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Eurovision 2023
Sted: Liverpool Arena 
(11.000 siddepladser)

Tidspunkt: 9. - 13. maj 2023

Budget: £14 mio.

Deltagerlande: 37

Slogan: United by Music

Kort om Ole Tøpholm
Ole Tøpholm er uddannet jour-
nalist og har flere års erfaring 
som vært, redaktør og reporter. 
For mange er han bedst kendt 
som stemmen bag Eurovision, da 
han i perioden 2011-2020 kom-
menterede Eurovision for DR. 
Tøpholm har været melodigrand-
prix-fan, siden han var barn, og 
han har også været formand for 
den danske Melodi Grand Prix-
fanklub. I 2009 udgav han bogen 
Dansk Melodi Grand Prix – De 
største øjeblikke. Tøpholm var en 
del af den fagjury, der i februar 
var med til at udpege Reiley som 
vinder af Dansk Melodi Grand 
Prix 2023.

Ole Tøpholm

Kort om den danske 
Melodi Grand Prix-fanklub
Den danske Melodi Grand Prix- 
fanklub blev grundlagt i 1989. 
Foreningen har cirka 400 med-
lemmer med Hanne Bjørn som 
formand. Den er en del af den offi- 
cielle europæiske sammenslut-
ning af grandprix-fanklubber, Orga-
nisation Génerale des Amateurs 
Eurovision (OGAE), som består 
af fanklubber i over 30 lande. Fan-
klubben er akkrediteret til både Eu- 
rovision og Dansk Melodi Grand 
Prix, og den hjælper dermed med- 
lemmerne med at få billetter til 
begge årlige events.

Hanne Bjørn



U18-ligakampe for Liverpool
Navn 2021/22 2022/23*

Fabian Mrozek 8 9

Josh Davidson 14 7 

Francis Gyimah 4 14

Nathan Giblin 1 11

Niall Osborne 4 5

Lucas Pitt 0 3

Charlie Hayes-Green 1 12

Michael Laffey 3 12

Elijah Gift 0 9

Cody Pennington 0 10

Jayden Danns 1 8

Ranel Young 0 14

Kieran Morrison 0 6

Trent Kone-Doherty Ikke i klubben 13

Kilde: Transfermarkt. * Per 14. februar 2023. 

Er Calum Scanlon og Luke Chambers de næste skud?
Calum Scanlon er et fint eksempel på en Liverpool-spiller, der er rykket 
op fra U18 til U21. Den 18-årige engelske venstreback, som kom til 
klubben fra Birmingham for to år siden, fik imod Manchester City i 
februar sin debut i Premier League 2. Han ser altså ud til at blive den 
næste spiller, som man stille og roligt vil køre ind på Premier League 
2-mandskabet. Debuten kom i forlængelse af Luke Chambers’ udlån 
til Kilmarnock i Skotland, og det vil ikke overraske, hvis den tidligere 
Birmingham-spiller skal dække ind for den talentfulde englænder frem 
mod sommer. Scanlon satte i foråret 2022 sin underskrift på sin første 
professionelle kontrakt med klubben, og han er derfor en spiller, som 
man har forventninger til i akademiafdelingen – ligesom Chambers.

Chambers blev for alvor et kendt navn i Liverpool-kredse i sommer, da 
han var med førsteholdet på pre-season til Asien, hvor han fik spilletid i 
flere af kampene mod stærke modstandere som Manchester United og 
Crystal Palace. Chambers er oprindeligt fra Preston, men han har spillet 
i Liverpool, siden han var seks år. Han betegnes som en back, som både 
er god defensivt og offensivt, og han er altså også en back, som kan 
assistere sine holdkammerater foran mål. Med skiftet til Kilmarnock er 
det nu den bedste skotske række, som han skal prøve sig af i, og det er 
med sikkerhed den slags erfaringer, Liverpool håber at give sine spillere, 
når trænerne beslutter sig for, at spillerne skal på lejeophold. Hvor 
flere af de andre akademispillere har måttet tage til takke med lavere 
fodboldrækker, er det altså et højt niveau, Chambers skal spille på, når 
det for eksempel hedder Rangers og Celtic som modstanderhold.

U18-trup med få kampe under bæltet
Som det har været nævnt flere gange i denne sæson, så er det uvant 
at se et Liverpool U18-hold med så mange nederlag, som tilfældet er i 
år. Jeg vil på den baggrund belyse, hvorfor U18-holdet ikke er at finde i 
toppen af rækken i år som normalt.

Med klubbens nye strategi, hvor flere af de unge spillere sendes på udlån, 
er sæsonformen måske først og fremmest resultatet af, at de allerbedste 
spillere er sendt et niveau op, og fødekæden derfor er blevet forskubbet 
tidligere end normalt. Liverpools ungdomsafdeling har i mange år været 
stærk til at rykke spillere op i niveau, når de toppræsterer på det niveau, 
der svarer til deres alder. Dette ses blandt andet i år med Ben Doak og 
Bobby Clark, som begge er årgang 2005 og altså ’burde’ spille på U18-
holdet, men de gør sig begge primært på U21-holdet. Dette er resultatet 
af, at deres trænere har kunnet se, at deres niveau simpelthen er for højt 
til U18-fodbold. Med begge spilleres optrædener på Premier League-
mandskabet kan der heller ikke argumenteres imod, at U21-holdet er 
dér, hvor de to briter som minimum skal spille.

Denne forskydning af spillere, som efter planen skulle have været blandt 
profilerne på U18-holdet, gør så også, at U18-trænerteamet hele tiden 
skal sende U18-reservespillere ind i startopstillingen, hvis ikke de skal 
ned og hverve nye spillere på U16-holdet for at kunne stille hold. Så 
måske er konklusionen blot, at U18-holdet i år er et transitionshold 
af unge spillere, som måske egentlig først burde have været startere 
i næste sæson? Tabellen viser, hvor mange kampe spillerne fra U18-
holdets 3-3-kamp mod Derby i februar har spillet i sidste sæson og i 
denne sæson.

Udover Doak, Clark og Stefan Bajcetic er også Tommy Pilling og Lee 
Jonas begyndt at spille oftere for U21-mandskabet i denne sæson. 
Tilsammen havde Pilling og Jonas over 30 kampe for U18-holdet i 
sidste sæson. Samtidig er profilen Oakley Cannonier rykket fast til U21-
holdet. Især må det anslås, at man savner Cannoniers 28 ligamål, da 
englænderen var brandvarm på U18-holdet sidste sæson.

Ved at se på tabellen tager det ikke mange sekunder at se, at U18-holdet 
i år hovedsageligt består af førsteårsspillere. Det betyder, at flere af 
dem var en fast del af U16-holdet i sidste sæson og kun snuste til U18-
niveauet i enkelte kampe. Dette er helt sikkert også noget, som påvirker 
niveauet på denne sæsons hold, da flere vil ses som transitionsspillere, 
som i år skal tilvænnes det øgede tempo og niveau på modstanderne.

Denne sæson har dog også været en anderledes sæson som aka-
demispiller, da Liverpool for første gang under Klopps ledelse har 
sendt mange spillere på udlån. Før i tiden var det kun kæmpetalenter 
som Harvey Elliott, som røg afsted på udlån, men i denne sæson ses 
flere spillere blive sendt til udlandet, League One, League Two og lavere 
engelske rækker. Den sportslige ledelse må have analyseret sig frem til, 
at det niveau, som der kan tilbydes i Premier League 2, ikke er højt nok 
til flere af spillerne. Denne forskydning har så gjort, at endnu flere U18-
spillere er rykket op på Premier League 2 tidligere end forventet. Men 
Liverpool har på den anden side altid rykket sine spillere hurtigt op, og det 
kan derfor også være et helt bevidst valg, at de vil presse flere spillere på 
højere niveau. De har for eksempel allerede fået 15-årige Kareen Ahmed 
op at snuse til U18-ligaen i år, selvom han måske først burde få sin debut 
på det niveau til næste sæson.

Så årsagen til de svingende U18-resultater i denne sæson må altså 
overvejende findes i, at de fleste spillere på Marc Bridge-Wilkinsons 
hold er i gang med deres første rigtige sæson på U18-niveau. Vi kan 
derfor godt kategorisere denne sæson som en transitionssæson for 
Liverpool U18. Det bliver uhyre interessant at se, om resultaterne bliver 
forbedret hen mod sæsonafslutningen, hvor spillerne har vænnet sig til 
niveauet, og om vi i sæsonen 2023/24 igen vil se Liverpool U18 i toppen 
af ligaen.

UNGDOMSSIDERNE Af Kasper L. Rasmussen

U18-holdets kampe helt kort
Liverpools U18-hold har efter mange år i toppen af U18-
ligaen måttet indfinde sig med at ligge i midten af tabellen i 
denne sæson. Den seneste tids resultater har heller ikke været 
opløftende, hvor det er blevet til nederlag til Blackburn (3-2), 
til Manchester United (3-2), til Middlesbrough (4-2), og to 
uafgjorte kampe mod Everton (2-2) og bundholdet Derby (3-
3), hvor man kæmpede sig tilbage fra 0-3.

I FA Youth Cup blev det til et skuffende exit med et 2-0-resultat 
mod Ipswich, efter Port Vale var blevet besejret 1-0 i runden 
forinden. Det må siges at være et meget skuffende resultat for 
Marc Bridge-Wilkinson og U18-spillerne, da Ipswich ikke en 
gang ligger i den bedste engelske U18-række.

Der kan altid findes en positiv vinkel, og det er, at 15-årige 
egyptiske Kareem Ahmed scorede sit første mål i U18-ligaen 
imod Everton, og at Trent Kone-Doherty er ved at finde tilbage 
til sit topniveau, da han mod Middlesbrough både scorede og 
tilkæmpede sig et straffespark, som Jayden Danns scorede på. 
Danns scorede også på et straffespark i comebackkampen 
mod Derby, hvor han i det 93. minut kunne gøre det til 3-3. 
17-årige Danns er søn af Neil Danns, som blandt andet 
spillede over 100 kampe for Crystal Palace fra 2008 til 2011.

U21-holdets kampe helt kort
U21-holdet har efter en rigtig flot sæson indtil videre for nyligt 
gennemgået sin sløjeste periode længe. I Premier League 2 
er det blevet til nederlag til Tottenham (2-0), til Manchester 
United (2-1), til Crystal Palace (1-0) og til Manchester City (3-
1), mens det blev til en 1-0-sejr over Wolves. Dette placerer 
Liverpool på femtepladsen i Premier League 2 med ni point 
op til Manchester City. Mest skuffende var nederlaget til 
Tottenham, hvor U21-holdet stillede op med Curtis Jones, 
Bobby Clark, Ben Doak og Calvin Ramsay i startopstillingen. 
Desværre fik Ramsay tidligt i kampen marchordre på en 
kontroversiel kendelse fra kampens dommer.

Premier League International Cup-gruppespillet er blevet 
færdigspillet med en sejr over Paris Saint-Germain (4-2), et 
uafgjort resultat mod Braga (0-0) og et nederlag mod Hertha 
Berlin (3-2). Resultaterne gør, at Liverpools U21-hold endte 
på tredjepladsen i puljen, men da Liverpool er den tredjeplads 
med næstflest point i hele turneringen, går de videre til 
knockoutkampene, hvor det endnu er uvist, hvem de skal 
møde.

Der har været flere til- og afgange på manager Barry Lewtas’ 
hold, hvor Billy Koumetio og Owen Beck er kommet tilbage 
fra lejeophold i Østrig og Bolton uden den store succes, mens 
profilerne Jarell Quansah og Luke Chambers er taget på udlån 
til Bristol Rovers og skotske Kilmarnock. Billy Koumetio fejrede 
tilbagekaldelsen med at score et mål fra egen banehalvdel 
mod Paris Saint-Germain. Målet var endda helt overlagt, så 
det kan og bør opstøves på Twitter for enhver nysgerrig læser. 
U21-holdet må umiddelbart komme lidt svækket ud ad januars 
transfervindue med de to afgange, men med de mange udlån 
vi har set fra Liverpools side i år, er det med sikkerhed en klar 
strategi hos Liverpool, som prioriterer deres spilleres udvikling 
frem for stabile ungdomsresultater.

Lewtas udtalte efter Hertha-kampen, at de to spillere har 
fortjent deres lejeophold, da de er et godt sted i deres karriere. 
Chambers fik i sin første kamp fra start for Kilmarnock en 
assist, og Kilmarnock-manager Derek McInnes udtalte vittigt, 
at englænderen ligner en på 13 år, men at han spiller som en 
på 30.

Calum Scanlon

Tommy Pilling

Luke Chambers
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HISTORIEN BAG BILLEDET
LIDDELLS KAMP FOR LAND OG LIVERPOOL
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senere fik Liddell en testimonialkamp, hvor 
Liverpool spillede mod et udvalgt internationalt 
hold med blandt andre Sir Stanley Matthews 
og Bill Shanklys ven Sir Thomas Finney. Men 
da Matthews meldte afbud, måtte Liddell 
trække i trøjen for det udvalgte hold, for hvem 
han scorede i et 4-2-nederlag til Liverpool. 
Selv fik Liddell £6.000 for kampen, hvilket han 
brugte til at købe et hus.

Liddellpool
Liddells aftryk i Liverpool var så stort, 
at Liverpool i en periode fik kælenavnet 
Liddellpool. Udover hans imponerende 
bedrifter på banen skal hans eftermæle 
også tilskrives hans arbejde uden for banen. 
Dengang blev spillerne budt en maksimumløn, 
der ikke ligefrem gjorde dem til feterede 
stjerner. Liddell fik endda mindre end det, fordi 
han kun var deltidsspiller. Nogle spillere talte 
sågar om slavelønninger. En fan kom en dag 
op til Liddell, da han ankom til træning i sin 
bil. ”Slaverne har det vist meget godt,” lød det 
sarkastisk fra supporteren. I stedet for at affeje 
fanen imødekom Liddell ham og hørte om 
de udfordringer, den almindelige Liverpool-
fan stod med. Han fortalte, hvordan det som 
supporter var svært at følge sit hold på grund 
af kolde og nedslidte stadioner. Liddell kom 
med et forslag om, at regeringen skulle låne 
penge til de forskellige klubber, så de kunne 
modernisere deres stadioner og sikre bedre 
forhold for fansene. 

Angriberen var fremsynet og intelligent på 
flere måder. I sin selvbiografi fra 1960 forudså 
han nærmest, at der i takt med den stigende 
globalisering i samfundet en dag ville komme 
en europæisk superliga for de bedste klubber 
– noget der blev lanceret i 2021, men lagt i 
graven igen efter store protester fra fans.

At Liddells eftermæle er enormt ses også, 
da han i den store undersøgelse af ”100 
Players Who Shook The Kop” fra 2012 blev 
nummer seks på listen. Dette er en særligt 
bemærkelsesværdig præstation, da de, 
der stemte, var fans, der altså for de flestes 
vedkommende slet ikke var født under hans 
storhedstid. Jamie Carragher har også sat 
ord på, hvorfor den tidligere soldat er en af 
klubbens største legender: “Han var datidens 
Steven Gerrard. Han spillede ikke på et så 
dominerende Liverpool-hold, men det var 
ham, alle vendte sig imod og forventede 
noget af. Ligesom Gerrard blev han i klubben 
gennem tykt og tyndt, og netop derfor var han 
så elsket.”

Nazitysklands forsøg på at erobre 
hele Europa og udrydde verdens 
jøder kastede grimme skygger 
over flere steder i verden. I 
bestræbelserne på at bekæmpe 
Adolf Hitler måtte britiske mænd 
under Anden Verdenskrig trække 
i trøjen for deres land og drage 
mod slagmarken. Én af dem var 
Liverpool-spilleren Billy Liddell, 
som siden hen blev én af klubbens 
største legender.

Af Jacob Christophersen

I denne tid er Ukraine og Rusland genstand 
for omfattende kamphandlinger med flere 
døde og sårede til følge. De pårørendes 
normale tilværelse er sat på standby, og 
særligt ukrainerne må længes efter krigens 
afslutning, så hverdagen atter kan blive normal. 
Den militære konflikt har også spredt sig til 
fodboldverdenen, hvor Rusland pt. er udelukket 
fra UEFA- og FIFA-turneringer. Krigen i Ukraine 
er således det seneste af flere eksempler 
på, at krig har haft afgørende betydning for 
store sportsbegivenheder. Med danske øjne 
kan man naturligvis se tilbage på EM i 1992, 
hvor Jugoslavien blev udelukket. Danmark 
afløste dem, og resten er historie, fristes man 
til at sige. Men det allerklareste eksempel var 
under Anden Verdenskrig, hvor blandt andet 
professionel britisk fodbold blev sat på pause.

Storbritannien under beskydning
Den 1. september 1939 sendte den tyske 
diktator Adolf Hitler Nazitysklands tropper 
ind i Polen og antændte dermed det bål, 
der endte med at starte Anden Verdenskrig. 
På samme tid i England løb en ung skotte 
rundt på Liverpools ungdomshold. 17-årige 
Billy Liddell var en lovende wing, der et år 
tidligere var blevet hentet ind af klubben 
og betalt beskedne £3 om ugen. Det var 
den daværende Liverpool-spiller og senere 
Manchester United-manager Sir Matt Busby, 
der havde foreslået manager George Kay 
at tage et nærmere kig på angriberen, efter 
Manchester City havde vist interesse for den 
unge spiller. Liddells forældre insisterede på, 
at han skulle have en uddannelse sideløben- 
de. Han studerede således regnskab, mens 
han spillede i Liverpool, og han var dermed 
den eneste i Liverpool-truppen med en side-
beskæftigelse.

Netop denne uddannelse skulle komme be-
lejligt, da krigen for alvor brød ud i 1940, og 
engelsk fodbold blev suspenderet. For det 
engelske flyvevåben kunne godt bruge en 
mand med sans for tal. Den unge mand tilbød 
faktisk selv sin hjælp som pilot, men dette 
blev afvist, da man så hans matematiske sans 
bedre anvendt i en rolle som navigatør for 
flyvevåbnet.

Skotten forlod derfor Liverpool og rejste til 
Canada for at få en uddannelse inden for 
militæret, hvor han altså skulle trænes i et 
navigere de engelske fly på bedst mulig vis. 
England var nemlig blevet bombet heftigt i 
både juli og oktober 1940, så der var brug for 
angriberens evner til at forsvare det britiske 
luftrum. Det lykkedes heldigvis at affærdige de 
tyske angreb, så Storbritannien kom ud med 
skindet på næsen, og man undgik dermed, 
at nazisterne kunne erobre og indtage De 
Britiske Øer. 

Krig og karriere på 
og uden for banen
Suspenderingen af den nationale fodbold 
fortsatte under hele krigen, og klubberne og 
forbundene brugte derfor andre metoder til at 
holde spillerne i gang. Der blev blandt andet 
arrangeret forskellige uofficielle landskampe, 
hvor Liddell, der stadig havde sin officielle debut 
for Liverpool til gode, stillede op for Skotland 
mod England. På det skotske landshold 
kunne man udover Liddell finde andre senere 
fodboldikoner som Bill Shankly, der senere 
skulle blive Liddells manager i Liverpool, og 
Matt Busby. Derudover blev de lavere rækker 
holdt i gang, mens de større klubber spillede 
uofficielle kampe mod hinanden. På den måde 
formåede Liddell på trods af sit engagement 
i flyvevåbnet at spille 152 kampe og score 
82 mål for Liverpool FC under krigen. Det 
blev også til gæsteoptrædener på diverse 
sammensatte krigsmandskaber og for klubber 
i de byer, han var udstationeret. For eksempel 
blev det også til kampe for Chelsea og Toronto 
i Canada.

Liddells forpligtelser uden for banen betød 
også, at han først fik officiel debut for 
Liverpool i januar 1946, selvom ligaen var 
startet op allerede i efteråret 1945. Han havde 
simpelthen ikke færdiggjort sit arbejde i 
flyvevåbnet og stemplede først ind et stykke 
tid efter de andre spillere. 5. januar 1946 var 
den nu 24-årige skotte så endelig i aktion i en 
FA Cup-sejr mod Chester, hvor han scorede et 
enkelt mål i en 2-0-sejr. I kampen efter vandt 
Liverpool 7-4 over Chelsea i ligaen, og her 

kvitterede han med yderligere to mål. Han var 
i den grad stemplet ind på den store scene i 
England, og derfra blev han en kæmpe profil 
og målscorer for Liverpool.

Et symbol på klubfølelse
Med sin tilbagevenden til Liverpool var Liddell 
klar til at tage Englands bedste fodboldrække 
med storm, og i de følgende sæsoner blev 
han en markant profil. I den første hele og 
gældende sæson, 1946/47, vandt Liverpool 
og Liddell mesterskabet, hvor det blev til syv 
mål af skotten.

Frem til 1952/53-sæsonen var han fast in-
ventar og topscorer på et Liverpool-hold, 
der efter mesterskabet aldrig kæmpede med 
i den sjove ende af tabellen. Det blev dog til 
klubbens anden FA Cup-finale – og første 
finale på Wembley – i 1950. Desværre tabte 
Liverpool med Liddell i startopstillingen 2-0 
til Arsenal. I ligaen kulminerede de dårlige 
resultater i 1953/54, da Liverpool rykkede ned. 
Men Liddell forblev loyal mod klubben og tog 
turen med ned. Og det er måske netop én af 
årsagerne til, at han bliver betragtet som én af 
de allerstørste, der har spillet i den røde trøje.

Turen i 2. division betød til gengæld noget 
positivt for Liddells målsnit. I sæsonerne fra 
1954/55 til 1957/58 blev det til henholdsvis 
30, 27, 21 og 22 ligamål. I 1958/59 scorede 
han 14 mål i 19 kampe, men alderen var 
begyndte at trykke hos Liddell, der var fyldt 38 
år, da Bill Shankly i december 1959 overtog 
managerposten i Liverpool. Selvom Liddells 
dage i topfodbold efterhåndenden var talte, var 
landsmanden en stor beundrer af angriberen, 
som han mente havde alt: ”Han var hurtig, 
stærk, kunne skyde med begge ben, og hans 
hovedstød var som salver fra en pistol. Oven 
i det var han hård som granit. Hvilken spiller. 
Han var så stærk, og han var nødt til at bruge 
tre gange xl-T-shirts,” har Shankly udtalt.

I perioden, hvor Shankly ankom, debuterede 
en ung Ian Callaghan, som siden hen blev 
kamprekordholder for Liverpool. Og han har 
også udtalt lovprisende ord om sin hold-
kammerat: “Når Billy fik bolden, var publikums 
forventninger enorme. Hvad ville han gøre? 
Ville han skyde ude fra 30 meter eller drible 
forbi forsvaret? Han var fantastisk.” Det blev 
til 17 kampe og 5 mål i 1959/60-sæsonen, 
og i sæsonen efter spillede Liddell sin sidste 
kamp for Liverpool. Dermed nåede Liddell op 
på 534 førsteholdsoptrædener og 228 mål for 
Liverpool, og han var dermed den spiller med 
suverænt flest kampe for The Reds. Tre uger 
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WOMEN’SCORNER
PROFILER SIGER FARVEL, OG 

DANSKER SIGER GODDAG
Gilly Flaherty har forladt fodboldverdenen, mens Liverpool 
også har taget afsked med Rachel Furness, der er skiftet 
til Bristol City. Liverpool-fansene siger altså farvel til et par 
af klubbens store profiler, men vinterens transfervindue 
har heldigvis også budt på flere nye ansigter. Blandt andet 
danske Sofie Lundgaard, der er skiftet fra Fortuna Hjørring.

Af Camilla Bergholm

Mens Liverpool-kvinderne 
kæmper for at holde sig 
på afstand af bunden i 
Women’s Super League, 
forlader to stærke spillere 
klubben. Gilly Flaherty 
meddelte i midten af ja- 
nuar, at hun stopper sin 
fodboldkarriere efter at 
have mistet sin far før jul. 
31-årige Flaherty var ellers 
en stor profil i Women’s 
Super League. Hun er 
således kamprekordholder 
i ligaen med 177 kampe 
på tværs af klubberne 
Arsenal, Chelsea, West 
Ham og Liverpool. Hun 
stod desuden noteret for 
fire mesterskaber, én FA 
Cup og én UEFA Cup.

Også nordirske Rachel Furness har forladt klubben, efter hun er skiftet 
til Bristol City. Furness har spillet 64 kampe for The Reds, hvor det 
er blevet til 19 mål. Internationalt har hun gjort indtryk ved at blive 
Nordirlands mest scorende spiller nogensinde – på tværs af både 
kvinde- og herrelandsholdet.

Liverpool Women ligger aktuelt nummer otte i ligaen med fem point 
ned til Leicester på den nedrykningsgivende tolvteplads. Forspringet 
blev væsentligt formindsket, da Liverpool i februar tabte til Leicester 
på hjemmebane. Med ovenstående afgange og skader til blandt andet 
spillere som Shanice van de Sanden og Leanne Kiernan har Liverpool 
FC Women haft brug for forstærkning. Og manager Matt Beard har da 
heller ikke ligget på den lade side over vinteren.

Dansk forstærkning
Den 10. januar kunne klubben offentliggøre, at de har skrevet kontrakt 
med danske Sofie Lundgaard, der skifter fra Fortuna Hjørring. Beard 
fortæller til Liverpool FC’s hjemmeside, at de har holdt øje med den 
20-årige midtbanespiller i seks måneder, og at hun er en spændende 
spiller. ”Hun har fantastisk erfaring af sådan en ung spiller – med over 
100 seniorkampe. Vi har virkelig været imponerede over hendes udvikling 
indtil videre, og vi ser frem til at se, hvordan det fortsætter i fremtiden.”

Selv kan Sofie Lundgaard også se, at hun kommer til Merseyside med 
en masse at byde på: ”Jeg er en energifuld spiller. Jeg kan lide at spille 
fodbold, jeg kan forsvare, er god i boldbesiddelse og scorer en masse 
mål,” fortæller danskeren til Liverpool FC’s hjemmeside.

Udover Sofie Lundgaard har Beard hentet angriberen Natasha Dowie 
på en låneaftale i Reading, midtbanespilleren Miri Taylor, som skifter fra 
Angel City FC i Los Angeles, og den japanske landsholdsspiller Fuka 
Nagano, der skifter fra amerikanske North Carolina Courage. Derudover 
har Liverpool skrevet kontrakt med den gamle kending Gemma Bonner, 
som I kunne læse om i forrige blad.

Rygter om, at Liverpool vil tilbagekøbe Melwood
I øjeblikket går der rygter om, at Liverpool overvejer at tilbagekøbe 
træningsanlægget Melwood, som klubbens ellers frasolgte i 2019 
og fraflyttede endeligt i 2020, da man flyttede ind på AXA Training 
Centre i Kirby. Rygterne florerer i forbindelse med, at klubben leder 
efter nye træningsfaciliter til kvindeholdet, der normalt holder til på 
træningsbanerne ved Prenton Park i Birkenhead.

Ifølge Liverpool Echo udtaler en Liverpool FC-talsperson, at: ”Liverpool 
FC fortsætter med at evaluere en række mulige steder som nyt 
træningsanlæg for LFC Women. Projektteamet har endnu ikke truffet en 
endelig beslutning om et foretrukket sted, men vil opdatere supporterne 
så snart, det er muligt.” Melwood blev overtaget af de tidligere 
akademi- og førsteholdsspillere Jamie Carragher og Robbie Fowler i 
2021 sammen med boligselskabet Torus. Melwood er aktuelt hjem for 
Fowlers fodboldakademi, The Fowler Education Football Academy.

Vi kan også se frem til, at der igen skal være derby på én af de helt 
store scener i byen, når Liverpool Women tager til Goodison Park den 
24. marts. Det bliver første gang, at Everton tager imod Liverpool i et 
Merseyside Derby på Goodison Park. Det bliver en spændende kamp, 
hvor der formentlig kommer en del danskere i spil og forhåbentlig tre 
point til Liverpool denne gang.

Transferoverblik vinter 2023
Ind:
Gemma Bonner 
fra Racing Louisville

Sofie Lundgaard 
fra Fortuna Hjørring

Fuka Nagano 
fra North Carolina Courage

Miri Taylor 
fra Angel City

Natasha Dowie 
fra Reading (lån)

Ud:
Charlotte Wardlaw 
til Chelsea (retur fra udlån)

Gilly Flaherty 
karrierestop

Rachel Furness 
til Bristol City
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Transfers – et evigt emne
Når fans mødes, er det sikkert, at man kommer ind på klubbens transfers. 
Hvad skal Liverpool gøre, og hvem skal købes og sælges? Liverpool 
bliver ofte sammenlignet med de andre topklubber, og der laves endeløse 
tabeller, der viser, hvor lidt Liverpool bruger på spillere sammenlignet 
med blandt andet de to Manchester-klubber. Transfers er et vigtigt emne, 
og det vil jeg bruge lidt ekstra plads på i dette Talk of the Town. 

Blandt grupperinger er der utilfredshed med FSG

Midtbanespiller var en prioritet 
En midtbanespiller var uden tvivl en topprioritet i januars transfervindue. 
Men det har længe været Liverpools politik, at man vil vente på den 
rette spiller i stedet for at skynde sig ud og købe en. Husk, at vi i 2021 
i januars transfervindue købte to forsvarsspillere, Ben Davies og Ozan 
Kabak. Den ene kom aldrig til at spille for os, og den anden kun ganske 
lidt. Hvis de spillere, vi ønsker, ikke er til rådighed, hvorfor så bruge 
mange penge på andre spillere, der alligevel ikke kan forstærke holdet?

Ikke spille i Champions League
Hvis Liverpool ikke vinder Champions League i år, er det meget usand-
synligt, at klubben deltager i næste sæsons udgave. Det kan godt få be- 
tydning for, hvilke spillere Liverpool kan købe i det kommende transfer- 
vindue til sommer. Men det er omvendt ikke sikkert, at det får betydning. 
Trods usikkerhed om at spille i Champions League har Manchester Uni-
ted og Chelsea i årevis købt spillere fra den øverste hylde. Liverpool har 
penge til rådighed, og burde det at spille på Anfield og være udfordrer til 
mesterskabet ikke være nok til at lokke kvalitetsspillere til klubben, selvom 
der skulle være en enkelt sæson uden Champions League?

Det handler ikke bare om nettoinvesteringer
Det største kritikpunkt af FSG har ofte været, at de driver Liverpool 
med en lav ”net spend”. Begrebet defineres normalvis som en klubs 
investering i spillerkøb fratrukket de penge, klubben får fra solgte 
spillere. Liverpools net spend er meget lav sammenlignet med andre 
topklubber, og det på trods af Liverpools store omsætning. Imidlertid er 
regnestykket ikke så simpelt. Mohamed Salahs seneste store kontrakt 
koster klubben £60 millioner over tre år. Klopps trænerstab har også 
fået store lønforhøjelser, og flere spille i truppen har fået forbedrede 
kontrakter. De spillere, der har forladt klubben, har heller ikke bidraget 
meget til besparelser på de samlede lønudgifter. Dertil kommer store 
investeringer i Anfield Road-tribunen og det nye træningsanlæg, og 
også COVID-19 havde stor betydning for klubbens indtjening. Så det er 
ikke bare net spend, der har betydning for klubbens økonomi. 

Manchester City viser, at vi skal være forsigtige
Efter fire års undersøgelser har Premier League rejst tiltale mod 
Manchester City for brud på engelsk fodbolds finansielle regler i 
over hundrede tilfælde. Det viser, at klubberne ikke bare kan bruge 
og modtage penge vilkårligt. Endelig vil der nu blive set på, hvordan 
Manchester City driver deres forretning. Det er bare mærkeligt, at det 
var det tyske magasin Der Spiegels afsløringer, der skulle til, før der 
kom gang i undersøgelserne. Liverpools fans skal være glade for, at 
fodbolden nu forhåbentlig bevæger sig fremad med hensyn til det 
tidligere Financial Fair Play. 

Hvem er bedre end FSG?
FSG OUT er et almindeligt udtryk og hashtag på Twitter i øjeblikket. Ofte 
stiller jeg mig selv spørgsmålet, hvem der er bedre til at repræsentere 
klubbens værdier? Blandt alternativerne til FSG er en arabisk stat 
med tvivlsomme menneskerettigheder, andre amerikanske ejere eller 
kinesiske investorer. Når man ser på, hvordan Vesten har det med 
Kinas regering i denne tid, tror jeg ikke, det er en mulighed, der skal 
forfølges. FSG har begået fejl, men de har været hurtige til at indrømme 
dem og ændre planer – problemerne med de forhøjede billetpriser er 
et eksempel. FSG samarbejder med forskellige fangrupperinger for 
eksempel i form af Supporters Board. Det er noget, nye ejere måske vil 
fjerne igen. Klubben er sat til salg – på den ene eller anden måde. Måske 
kommer der nye investorer ind, samtidig med at FSG bevarer kontrollen 
og sørger for, at der vil være mange penge til transfers til sommer. Det 
er en spændende tid, vi går i møde.

Medierne ønsker Klopp væk
De engelske medier, der typisk holder til i London og Manchester, 
arbejder hårdt på at kritisere og forstyrre Klopp ved enhver given 
lejlighed. Klubbens transfers vurderes nøje, hans formationer til kam-
pene drøftes ivrigt, og hans svære syvende sæson – som i Mainz og 
Dortmund – er også et emne, der ofte bringes frem. Alt sammen med 
den konklusion, at der skal ske en fornyelse i Liverpool. Klopp har 100 
procent opbakning blandt klubbens fans, og FSG ved, at hvis de fyrer 
ham, så risikerer de oprør blandt de mange fans. Medierne stiller ham 
ofte spørgsmål, der irriterer ham, og de italesætter ofte, at han ikke får 
midler stillet til rådighed for transfers, eller at han er træt og har brug for 
hvile. Med alle disse spørgsmål håber de, at Klopp giver op og siger tak 
og går sin vej. Der har endda været en artikel, der foreslog, hvem der 
skulle tage over efter Klopp. En af dem var Celtics manager! Medierne 
ved godt, at Klopp er i stand til at opbygge endnu et stort hold, og det 
er blandt andet derfor, han sidste forår forlængede sin kontrakt til 2026. 
Denne sæson har indtil videre været en stor skuffelse, men medierne 
ved godt, at han kan føre holdet tilbage til toppen. Jeg kan tilføje, at 
der ikke blandt de Liverpool-fans, jeg kender, og dem, jeg møder til 
kampene, er nogen, der ønsker hverken Klopp eller FSG ud af klubben.

TALK OF THE TOWN

You’ll Never Walk Alone! Steven Horton
Steven Horton (født 1971 i Liverpool) har været Liverpool-fan i over 40 år og haft 
sæsonkort til The Kop siden 1986. Han er til de fleste udekampe og har præsteret at 
være til en venskabskamp for reserverne 300 km væk. I sin samling har Steven over 
4.000 kampprogrammer, herunder for alle hjemmekampe siden 1969. Steven har 
skrevet for fanmedierne Red All Over the Land og LFChistory.net samt udgivet tre bøger 
om Liverpool FC. Han interesserer sig for lokalhistorie og er redaktør af hjemmesiden  
www.liverpoolhiddenhistory.co.uk.
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Wolverhamptons historie strækker 
sig næsten 150 år, hvor klubben 
har vundet tre mesterskaber og fire 
FA Cupper. Bag triumferne gemmer 
sig en række konfrontationer med 
Liverpool – ofte på sidste spille-
dag og i cupturneringer.

Af Frank Grimstad

Wolverhampton Wanderers F.C. blev grundlagt 
i 1877. Dengang hed klubben St. Luke’s F.C. 
opkaldt efter et skolehold, men allerede to år 
senere fik klubben sit nuværende navn, da 
de fusionerede med den lokale cricketklub 
Blakenhall Wanderers. Fra 1888 var klubben 
en del af det nye Football League-system, og 
i 1889 var de i FA Cup-finalen, som de tabte 
3-0 til Preston North End. Samme år flyttede 
de ind på stadionet Molineux, som har været 
klubbens hjemmebane siden.

I samme sæson – 1892/93 – som Liverpool 
Football Club spillede sine første kampe, vandt 
Wolves FA Cuppen. De vandt også det første 
møde med Liverpool i 1894/95, da Liverpool 
lige var rykket op. Men Liverpool kom godt efter 
det og vandt først mesterskabet i 1900/01 og 
igen i 1905/06, hvor Wolves rykkede ned. Til 
gengæld kunne Midlands-klubben i 1906/07 
glæde sig over endnu en sejr i FA Cuppen, 
men i ligasammenhæng var de i en bølgedal 
og rykkede først op i 1932. Her stødte de 
til Liverpool, som godt nok havde vundet 
mesterskaber i 1921/22 og 1922/23, men 
heller ikke var en magtfaktor på det tidspunkt. 
Og sådan fortsatte det for begge klubber frem 
til Anden Verdenskrig.

Emlyn Hughes i Wolves-farver

Wolves’ storhedstid i 50’erne
Liverpool og Wolves kom begge flyvende 
ud i den første hele sæson efter krigen. Efter 
næsten halvdelen af kampene lå klubberne 
a point, da de mødtes på Anfield. Gæsterne 
vandt kampen hele 5-1, hvilket er Wolves’ 
største sejr over Liverpool til dato, og Dennis 
Wescott tegnede sig for hele fire Wolves-
scoringer. Indtil 2009, hvor Arsenals Andriy 
Arshavin gentog bedriften, var Wescott den 
eneste gæst til at score fire mål i en kamp på 
Anfield. De to klubber mødtes igen i sidste 
spillerunde i en direkte duel om mesterskabet, 
hvor Wolves inden opgøret førte med et enkelt 
point. Jack Balmer og Albert Stubbins gav dog 
Liverpool et godt udgangspunkt, da de bragte 
Liverpool foran med 2-0 i første halvleg. Efter 
pausen reducerede Jimmy Dunn, der var 
Liverpool-fan fra barnsben, for Wolves, men 
Cyril Sidlow stod en god kamp som sidste 
skanse for Liverpool, der dermed hjemførte 
mesterskabet med en 2-1-sejr.

I 1948/49 krydsede de to klubber klinger i FA 
Cuppens femte runde, hvor Wolves vandt 
3-1. Det var en vigtig sejr for dem på vejen til 
klubbens tredje FA Cup-triumf. 1950’erne blev 
derpå et stort årti for Wolverhampton. Efter det 
glippede mesterskab til Liverpool i 1947 var 
forsvareren Stan Cullis overgået fra at være 
spiller til manager. Han introducerede en mere 
videnskabelig, metodisk tilgang til spillerne og 
spillet, og i 1953/54-sæsonen vandt Cullis og 
Wolverhampton klubbens første mesterskab, 
mens Liverpool rykkede ned.

I denne periode var klubben desuden blandt de 
første til at få stadionlys, og de arrangerede i 
den forbindelse en del venskabskampe mod 
europæiske hold, hvilket blev transmitteret i TV. 
I en af disse slog de i 1954 ungarske Honved 
Budapest med legendariske Ferenc Puskás. 

Med sejren udråbte de sig selv til verdens- 
mestre, da Honved bestod af en stærk stamme 
fra det ungarske landshold, der netop havde 
slået England to gange. Dette var medvirkende 
til, at Europa Cuppen for Mesterhold, som i dag 
hedder Champions League, blev grundlagt i 
1955. De vandt mesterskabet igen i 1957/58 
og 1958/59, inden de indledte 1960’erne med 
deres fjerde FA Cup-titel i 1959/60-sæsonen, 
hvor det også næsten blev til et mesterskab 
og dermed en double, som ingen engelsk klub 
havde præsteret i det 20. århundrede.

Kaos da Liverpool blev mestre 
på Molineux
Luften gik af Wolves’ ballon, og i 1963/64- 
sæsonen tabte de hele 6-0 til Liverpool, der 
vandt mesterskabet. I sæsonen efter vandt 
Liverpool sin første FA Cup, mens Cullis blev 
fyret efter en rædselsstart, som førte til, at 
Wolves rykkede ned. I 1966/67 rykkede de 
igen op, men det blev ikke noget behageligt 
gensyn med Liverpool, der i september 1968 
igen vandt 6-0. Her markerede særligt Roger 
Hunt sig, og han er i dag Liverpools topscorer 
i de indbyrdes opgør mod Wolves med ni mål.

I dansk øjemed er det interessant at nævne, at 
Wolves spillede den første TV-transmitterede 
tipskamp i 1969 på hjemmebane mod Sun-
derland. Et andet højdepunkt var, at de i 1971/72 
nåede finalen i UEFA Cuppen, som de dog 
tabte til Tottenham. I Liverpool skete der ikke 
så meget før sæsonen efter, hvor manager 
Bill Shankly vandt sit sidste mesterskab med 
klubben. 1973/74-sæsonen blev hans sidste 
i klubben, og der tørnede Liverpool undervejs 
sammen med Wolverhampton i Liga Cuppen, 
hvor Wolves vandt 1-0. Det var igen en vigtig 
cupsejr for Wolves, da de endte med at stå øverst 
på skamlen i Liga Cuppen. Liverpool og Shankly 
vandt dog den noget mere prestigefyldte FA Cup.

WOLVERHAMPTON WANDERERS F.C.
VILDE FINALEDAGE
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Da Liverpool vandt mesterskabet i 1976 og sendte Wolves ned i næstbedste række

Shanklys assistent, Bob Paisley, overtog 
managerposten, og i 1975/76 var han ved at 
vinde sit første mesterskab i managersædet. 
Men det var i et tæt løb med Queens Park 
Rangers. Liverpool lå inden sæsonens 
sidste kamp nummer ét og skulle spille på 
Molineux mod Wolves, der kæmpede for at 
undgå nedrykning. Liverpool skulle bruge 
0-0, 1-1 eller en sejr for at være sikker på at 
ende som mester. Kampen tiltrak en masse 
opmærksomhed fra Merseyside, og der var 
derfor mange fans, der forsøgte at skaffe sig 
adgang til kampen. Det endte med, at Phil 
Thompson og Emlyn Hughes hjalp deres 
kammerater ind i omklædningsrummet, så de 
kunne komme ind til kampen, men pludselig 
var der 50 mand derinde. Det gjorde Paisley 
rasende.

Optrinnet hjalp heller ikke Liverpool, der kom 
bagud. Wolves holdt helt til det 76. minut, 
hvor Kevin Keegan udlignede. Dette gjorde, 
at Liverpool-fans invaderede banen, men de 
gik heldigvis ud, da spilleren bad dem om 
det. Kort tid efter kunne John Toshack bringe 
Liverpool foran, og igen invaderede fansene 
banen. Spillerne havde en frygt for, at de 
ville blive taberdømt, men fansene holdt sig 
akkurat uden for kridtstregerne kampen ud, så 
Liverpool kunne krones mestre. Paisley sagde 
i et interview efter kampen, at det var hans 
stolteste øjeblik i hans tid i Liverpool. 15 dage 
senere skulle Liverpool spille UEFA Cup-finale, 
men det var svært at forestille sig, når man så 
festscenerne på Molineux.

Wolves i fjerde division
Liverpool vandt alligevel UEFA Cuppen i 
1976, og i 1977 og 1978 vandt de også 
Mesterholdenes Europa Cup. Herefter var 
det i 1979 ved at være tid til, at der skulle 
skiftes lidt ud i Paisleys hold, og det betød, 
at Hughes blev sendt til Wolverhampton. Med 
Hughes i startopstillingen lykkedes det Wolves 
at hive en 1-0-sejr hjem i 1979/80-sæsonen, 
hvilket var afgørende for, at de i sidste ende 
vippede lokalrivalerne fra Aston Villa væk fra 
UEFA Cup-pladserne. Efter kampen skulle 
Hughes direkte videre for at optræde i BBC-
programmet This is Your Life. I sin første 
sæson i Wolves vandt Hughes desuden Liga 
Cuppen – klubbens seneste trofæ.

I efteråret 1980 mødtes klubbens igen i ligaen. 
Her vandt Wolves hele 4-1, hvor Hughes 
lukkede ballet. Det var Liverpools største 
nederlag i tre år, og sæsonen blev den første 
og eneste gang fra 1972 til 1991, at klubben 
endte uden for top-2. Men Liverpool kom 
altså tilbage på sporet efter denne sløje 
1980/81-sæson. Det var dog værre for Wolves. 
Klubben var ved at gå bankerot i 1982, hvor de 
også rykkede ned, og fire år senere skulle de 
helt ned i 4. division.

I 1992 var klubben oppe på næstøverste 
niveau, men først i 2003 rykkede de op i 
Premier League. Her spillede de 1-1 mod 
Liverpool i det første indbyrdes opgør, og 
på Anfield i marts var de længe ved at holde 

et 0-0-resultat. Men i tillægstiden dukkede 
Sammi Hyypiä op og headede en 1-0-scoring 
ind. Sejren var medvirkede til, at Liverpool 
fik den fjerdeplads, der gav Champions 
League-deltagelse, så klubben kunne vinde 
turneringen året efter. Wolves derimod var 
rykket direkte ned igen, og de var først tilbage 
i 2009.

Diogo Jota kom fra Wolves

Portugisisk satsning i Wolves
Den 29. december 2010 tog et historisk 
dårligt Liverpool-hold imod Wolves, der lå 
på sidstepladsen. Roy Hodgsons mandskab 
tabte 1-0 til bundproppen, som fik sin første 
sejr over Liverpool i 27 år, og The Reds blev 
dermed forvist til 12.-pladsen. Nederlaget var 
et af de sidste søm i kisten for Hodgson, der 
mindre end to uger senere var fortid i klubben. 
Den midlertidige manager, Kenny Dalglish, fik 
ført Liverpool til en sjetteplads, mens Wolves 
endte ét point over Birmingham og Blackpool 
og sikrede sig dermed en sæson mere i 
Premier League.

Sæsonen efter var heldet dog sluppet op for 
Wolves, der rykkede ned igen. Og sæsonen 
efter igen ramte de en ny bund og rykkede ned 
i League One. Wolves tog dog turen direkte 
op igen og etablerede sig i Championship. På 
den rejse fik de forsvareren Conor Coady, der 
havde fået sin fodboldopvækst i Liverpool, 
med ombord. Liverpool havde fået Jürgen 
Klopp som manager, og det betød stigende 
succes i ligaen og europæisk fodbold, men 
tyskeren gav til at starte med ikke megen 
opmærksom til FA Cuppen. Her stillede han 
i 2017 med et reservespækket hold mod 
Wolves og tabte overraskende 2-1. Men 
Wolves var også begyndt at røre på sig. I 2016 
havde de fået nye ejere, og fra 2017 hentede 
de Nuno Espírito Santo som manager. Med 
ham ved roret blev Coady anfører, men 
ellers satsede klubben på et portugisisk 
rekrutteringsnetværk. Én af dem, der blev 
hentet, var Diogo Jota i Atletico Madrid, og 
Jota var afgørende i 2017/18-sæsonen, hvor 
Wolves rykkede op.

Efter Wolves’ seneste oprykning har Liverpool 
haft taget på dem i ligaen. I 2019 blev det 
godt nok til et nyt nederlag i FA Cuppen, 
men Liverpool havde i stedet øjnene på 
sæsonens sidste kamp, hvor de kunne 
hjemføre mesterskabet hjemme mod Wolves 

– ligesom 33 år tidligere. Men det krævede, 
at Manchester City smed point, og det 
udfald var der aldrig tvivl om. Til Liverpools 
held besejrede de i sæsonen efter Wolves to 
gange og vandt mesterskabet, men Wolves 
kunne også glæde sig over en syvendeplads 
og kvalifikation til Europa League. De blev 
dog svækket, da Liverpool hentede Jota til at 
forstærke mesterholdet.

Molineux er en svær udebane
I 2021/22 var der igen tegninger til, at Liverpool 
kunne gå hele vejen i ligaen, da man i december 
skulle til Molineux. Det lignede længe 0-0, 
men i tillægstiden leverede Divock Origi en af 
sine berygtede overtidsscoringer. Scoringen 
holdt Liverpool inde i mesterskabskampen 
indtil sidste spillerunde, hvor scenariet var det 
samme som to år tidligere: Hvis Liverpool slog 
Wolves, og Manchester City smed point, var 
Liverpool mestre. Ganske overraskende kom 
Wolves foran med 1-0, hvilket Sadio Mané 
dog udlignede efter 23 minutters spil, og i 
Manchester var Aston Villa foran med 2-0 ved 
pausen. Så i pausen lignede det, at en sejr 
ville gøre Liverpool til mestre. Da Mohamed 
Salah endelig scorede i det 84. minut, brød 
forløsningens jubel ud hos egypteren blot for 
at finde ud af, at Manchester City kort forinden 
havde hentet Aston Villas føring og var foran 
3-2. Sæsonafslutningskampen mod Wolves 
blev derfor en ny fuser for Salah og co.

I januar-februar 2023 har Liverpool mødt Wolves 
tre gange inden for 28 dage. Denne gang 
havde Liverpool heldet med sig i FA Cuppen, 
da Liverpool over en omkamp vandt 1-0. I 
Premier League var det til gengæld Wolves’ 
tur, og de besejrede overbevisende et 
formsvagt Liverpool-hold med 3-0. Men 
faktisk er nederlaget også et fint billede på 
Liverpools alltime-historik på Molineux, hvor 
det ’kun’ er blevet til 22 sejre af 59 mulige. 
Denne sæson har ellers været vanskelig for 
begge klubber, og det bliver spændende at se, 
om Liverpool vender tilbage til toppen, og om 
Wolves overkommer nedrykningstruslen og 
bygger videre på sin flotte periode i Premier 
League.

FACTFILE
Wolverhampton Wanderers F.C.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Stiftet: 1877
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Hjemmebane: Molineux Stadion. Tidl. Goldthorn 
Field (1877-79), John Harper’s Field (1879-1881), 
Dudley Road (1881-1889)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ejer: Fosun International
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Manager: Julen Lopetegui
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Kaldenavne: Wolves, The Wanderers
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Statistik mod LFC: 58 nederlag, 18 uafgjorte, 
37 sejre
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Trofæer: Mesterskab (x3), FA Cup (x4), 
Liga Cup (x2)



Følg Liverpool Fan Club Danish Branch på de sociale medier
Facebook: Liverpool FC Fan Club Danish Branch
Twitter: @LFCDanishBranch
Instagram: @lfcdanishbranch
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Ingen Liverpool-spillere scorede mere end ét mål fra VM og til og med januar.

Da Liverpool slog Wolverhampton i omkampen af FA Cuppens tredje runde, 
var der mange ting, der var mærkelige. I BBC’s dækning af kampen blev 
studievært Gary Lineker forstyrret af falske sexlyde, efter bare få minutters 
spil gik stadionlyset ud, og mærkeligst af alt vandt Liverpool for eneste gang
i januar en kamp.

LIVERPOOL I DE JOVIALE MEDIER
Af Liverpool Fan Clubs Danish Branchs SoMe-afdeling

Efter 3-0-nederlaget til Wolves 
i Premier League viste fansene 
deres støtte til Jürgen Klopp.

Da det kom frem, at Manchester City er under anklage for brud 
på de finansielle regler, øjnede flere fans, at Liverpool kunne få 
ekstra trofæer på efterbevilling.



BOOT ROOMAf redaktionen

SIDEN SIDST HAR VI LÆRT ...
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… at The Bolton Baresi, 
Nathaniel Phillips, grundet 
evige skader i Liverpools 
forsvar aldrig får lov til at 
skifte til en klub, hvor han 
kan få fast spilletid.

… at Jürgen Klopp har følt sig presset. Når en manager snerrer af pressen, er det 
sjældent tegn på, at han befinder sig et godt sted.

… at en VM-pause 
heller ikke kunne 
hjælpe på Liverpools 
rædderlige form i 
2022/23-sæsonen.

… at de økonomiske standarder 
for at kunne konkurrere i Premier 
League har nået et uhørt højt 
niveau sammenlignet med 
Europas øvrige top 5-ligaer. 
Betyder Chelseas vanvidsvindue 
også, at FSG’s bæredygtige 
forretningsmodel er død?

… at nærmest intet skriger det modsatte af 
arbejderklassesport som hyldesten af en dyr 

advokat. Ikke desto mindre har Manchester City 
efter Premier Leagues sigtelser om brud på de 

finansielle regler sat sin lid til den dygtige 
advokat Lord Pannick og mange flere.
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Husk at medsende navn og medlemsnummer samt en kort tekst til billedet/billederne.

Liverpool-fansene – og især de, der ser kampene fra The Kop – drømmer om at se lokale talenter bryde
igennem for Liverpools førstehold. I virkeligheden er det dog de færreste, der kan gøre Steven Gerrard,

Michael Owen, Jamier Carragher, Robbie Fowler og Trent Alexander-Arnold kunsten efter.
Kan I fremkalde disse lokale talenter, som langt fra blev lige så succesfulde som de ovennævnte?

Sidste frist for deltagelse er den 14. april 2023.
Svarene indtastes på www.liverpool-fc.dk under fanen ”Konkurrencer”.

Spørgsmål vedrørende quizzen rettes til Andreas Vigsø – andreas@liverpool-fc.dk

1. Hvad hedder Steven Gerrards fætter og et dengang stort angrebstalent, som i 2019 forlod 
Liverpools akademi til fordel for Fiorentina? 

2. Han spillede i Rafa Benítez’ første kamp i spidsen og i ottendedelsfinalen mod Leverkusen på 
vej mod Champions League-finalen i 2005. Hvad hedder spilleren, som derudover kun opnåe-
de to ligakampe for Liverpool?

3. Denne local lad scorede i sin debut mod Middlesbrough i Liga Cuppen 2015, men er siden da 
gledet ud af rampelyset. Hvem var spilleren, der gav The Kop håb om en ny Gerrard?

4. Hvad hedder venstrebacken, der i 2010 blev Liverpools yngste spiller nogensinde?

5. Hvad hed den lokale spiller, som i 1992 blev Liverpools yngste debutant i europæisk  
fodbold nogensinde? Spilleren fik aldrig en Premier League-kamp for Liverpool på cv’et.

DER ER TO REJSEGAVEKORT PÅ HØJKANT, HVOR FØRSTEPRÆMIEN HAR EN VÆRDI AF 2.500 KR.

GLEMTE LOKALE

TALENTER

HENDO-
KENDERE

Sidste medlemsblads quiz var tilegnet Liverpools anfører, Jordan Hen-
derson. Og ham var der rigtig mange, som kendte ganske godt. Der var 
blandt andet styr på, at Henderson blev fast anfører i 2015/16-sæsonen, 

at Brendan Rodgers ville bytte ham for Clint Dempsey, og at Liga 
Cuppen er det trofæ, Hendo har vundet flest gange. Blandt dem, der 

svarede rigtigt på alle fem spørgsmål, har vi trukket disse vindere:

Henrik Agerbo, medlem 9244
Dorthe V. Thomsen, medlem 2671

Keit Thomsen, medlem 31

Tillykke til jer. Der er en præmie på vej.

Lasse Frimand Jensen har rappellet ned ad Main Stand. Han skriver: 
”Det var en fed oplevelse og super flot udsigt, hvor man kunne se helt til 
Wales. Sikkerheden var i top og venligt personale.



Sofie Lundgaard


