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Politik, menneskerettigheder og kvindesyn. Startfløjtet til VM i Qatar 
lyder snart, men indtil videre har optakten handlet om alt andet end 
fodbold. Denne bog sparker opmærksomheden tilbage til kernen af 
sporten – men er også et bevis på, at fodbold altid har handlet om mere 
end at få bolden i nettet.

Sportsgrenen var til at begynde med den sikre vej til ”en sund sjæl i en 
sund gentleman” og herhjemme er den formet af ædle dannelsesidealer 
fra gymnastikken. Undervejs har fodbolden befundet sig i et til tider 
hidsigt spændingsfelt mellem amatører og professionelle, og den har 
måttet udvide sine rammer, fx da kvinderne gik på grønsværen.

Sejren på Wembley er både historien om Danmarks til alle tider mest 
populære idræt og beretningen om, hvordan de rød-hvides sejr på 
udebane over selveste det engelske landshold en septemberaften i 1983 
indvarslede en ny og målrig tid for dansk fodbold. 
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Forfatteren siger: 
 

”De bedste opfindelser er dem, som vi tror altid har været der. Vi kan ikke 
forestille os en verden uden, og det svimler for os alene ved tanken om, at 
nogen faktisk engang har fået idéen til den dybe tallerken, det skiveskårne 
brød eller herrelandsholdet i fodbold! 

Herrelandsholdet blev genopfundet på Wembley den efterårsdag i 1983. 
Opfinderen var ikke én person, men mange. Så mange, at det måske er mere 
præcist at tale om, at Danmark opfandt landsholdet.”

Om forfatteren
Christian Tolstrup Jensen (født 1990) er ph.d. og idrætshistoriker 
med fokus på idrætspolitik i Danmark og Norden og ansat som 
adjunkt i idrætsvidenskab ved Universitetet i Malmø. 

Om serien
Sejren på Wembley er 61. bog i serien 100 danmarkshistorier. 
Bøgerne udkommer hver måned i otte år og er centrale i projektet, 
der bl.a. omfatter materiale på danmarkshistorien.dk.

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


