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Fodboldromaner 

 

Henrik Andersen: Beskyttelseszonen 

Generationsroman om uskyldstab, fodbold og den 
kolde krig. Om at fortrænge fortiden og skabe en 
beskyttelseszone. Martin Nørskov bliver 
professionel fodboldspiller i Hansa Rostock, og 
undersøger moderens fortid i DDR. I 
dokumentarisk stil fortælles både om politiske og 
personlige jerntæpper. 

 

Fredrik Backman: Britt-Marie var her 

 

 

 

 

 

 

Stefano Benni: Stjerneholdet 

Samfundssatire i form af et fabulerende og 
grotesk eventyr om en lille gruppe børns flugt fra 
et børnehjem og farefulde færd gennem landet 
Gladonia til et hemmeligt sted, hvor 
verdensmesterskaberne i gadebold afholdes. 

 

Bilal: Sidste halvleg 

Fornem billedbog for voksne af den kendte 
tegneserietegner, som i science fiction-form 
kritiserer tendenser i nutidens fodbolddyrkelse. 
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Brovst, Bjarne Nielsen: Drengeliv . en 
novellemosaik 

Barndomsoplevelser fra en lille stationsby i 
Danmark i 1950'erne og begyndelsen af 
1960'erne. Heri bl.a. novellen ”Fodbold og 
konfirmation”. 

 

Keld Conradsen: Småfisk og guldmakreller 

Den 36-årige Jacob er forladt af sin kæreste og 
skal forsøge at opbygge et nyt og mere voksent 
liv og affinde sig med rollen som weekend-far. 
Men hvordan gør man det, når de dominerende 
elementer i ens liv er fodboldkampe, lystfiskeri og 
en ulyksalig hang til bøger? 

 

Friedrich Christian Delius: Den søndag jeg 
blev verdensmester 

Set udefra er det en tilfældig søndag i 1954, men 
for fortælleren - en tysk præstesøn - bliver dagen 
skelsættende for det nærværende og for 
fremtiden: det tyske landshold vinder over det 
ungarske i fodbold. 

 

Peter Dürrfeld: Bolden er rund 

I 1985 under fodboldlandskampen Danmark-
Sovjetunionen i Idrætsparken mindes fortælleren 
sin barndom på Østerbro i 1950'erne, hvor han og 
lillebroderen var lige tossede med fodbold. 
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Inge Eriksen & Per Høyer Hansen: Den 25. 
time 

Den østrigske målmand på et spansk fodboldhold 
kidnappes et døgn før en Europa Cup-finale på 
det olympiske stadion i München. 

 

 

Peter Esterhazy: Ingen kunst 

En slags slægtsroman, hvor forfatteren først og 
fremmest skriver om sin mor – og om fodbold i et 
Ungarn mest tilbage i 50’erne og 60’erne. Bogen 
er rablende fuld af gode fortællinger, og brikker af 
Ungarns og Esterhazy-familiens historie væves 
sammen på fantastisk vis. 

 

Torbjörn Flygt: Underdog 

Om Johans opvækst i et fattigt hjem i en boligblok 
i Malmø, om sammenholdet, om kammeraterne 
og om kampen for at komme til at ligne de andre 
familier i opgangen, for Johans far har forladt 
familien. Mens Johan selv går i skole og spiller 
fodbold eller driller søster Monika, slider mor Bodil 
på strømpefabrikken. 

Peter Fogtdal: En danskers død 

Det er næsten årstid for engle, da 
radiojournalisten Mark i ambulancen ser sit liv for 
sig: moderen med Alzheimer, det mislykkede 
forhold til Jette og sønnen, arbejdet på DR... En 
sørgmunter rejse i kærlighedens, fodboldens – og 
dødens – verden. 
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Bent Haller: Rakkerpakhuset 

Kollektivroman med et præcist tidsbillede fra 
1950'erne. Den foregår i en etageejendom i en 
lille kystby og i løbet af en forårssøndag, hvor 
drengene skal spille fodbold mod dem fra Ålevej, 
følger vi alle familierne, og deres historier væves 
sammen. 

 

Bent Otto Hansen: Mord på landsholdet 

Da den unge angrebsspiller Martin Sommers, 
som står til udtagelse til VM 2002, forsvinder, 
sættes kriminalassistent Landberg på sagen, som 
bringer ham ind i fodboldens forunderlige verden. 

 

 

 

Benn Q. Holm: Hafnia punk 

Københavnerroman med psykologiske portrætter 
af en lang række yngre og vidt forskellige 
mennesker, som hver på deres måde forsøger at 
finde en mening med tilværelsen, og hvis veje 
krydses på kalejdoskopisk vis. Bl.a om FCK-
fanatikeren Christian, der kæmoper for at redde 
forholdet til karriereadvokaten Elisa. 

 

Nick Hornby: Fodboldfeber 

Forfatterens følelsesladede og humoristiske 
beskrivelse af livet som fodboldfanatiker med 
lidenskab for fodboldklubben Arsenal, som den 
udmøntes i nogle journalistiske gennemgange af 
Arsenalkampe i perioden 1968-1992. Et ironisk 
selportræt om livet både på og udenfor stadion. 
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Steffen Jakobsen: Sidste halvleg 

Efter 10 år som professionel fodboldspiller 
kommer Lars hjem til Brande, hvor der er planer 
om at opføre et prestigestadion til FC Uldjylland 
på et morads af korruption og økonomisk 
kriminalitet. 

 

 

John King: The football factory 

Tom Johnson er med i en gruppe hooligans, der 
støtter Chelsea, og som har som hovedformål at 
bekæmpe andre grupper med vold. 

 

 

 

Erik V. Krustrup: Real Madrid spiller klokken 
21 

En række uafhængige begivenheder placerer 
forvalteren i et københavnsk EDB-firma midt i en 
pengeafpresnings- og mordsag. Sideløbende 
følges optakten til en Europacup-kamp mellem 
Real Madrid og Brøndby, og her samles trådene. 

 

Alexander McCall Smith: Tetid for damer med 
traditionel figur 

De to damedetektiver kommer på en næsten 
umulig opgave, da de skal løse et problem for 
ejeren af fodboldholdet Kalahari Sweepers. Men 
gode menneskekundskaber kan også bruges på 
en - for kvinderne - ukendt sportsgren og en 
ambitiøs ejer. 

10. del af Damernes detektivbureau. 
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Hans-Jørgen Nielsen: Fodboldenglen 

Den intellektuelle Frands' beretning fra midten af 
1940'erne til sidst i 1970'erne; om drengeårene 
med kammeraten Frank i Fremad Amager og om 
årene som voksen på venstrefløjen. 

 

 

Lars Olrik: Ridderen af den runde bold 

I muntre episoder følges Jesper Mogensen, 
forstadsdansker, familiefar og jublende 
fodboldidiot, og hans oplevelser, der alle som 
fællesnævner har erkendelsen af at være en 
fodboldnørd af de store og grove. 

 

 

Jean Ronaud: Verden – sådan set 

3. del af slægtssaga begyndende med ”Ærens 
mark”. Fortælleren fra Bretagne er nu kommet til 
sit eget liv, som det former sig for ham i 
klosterskolen og på fodboldbanen. 

 

Tage Skou-Hansen: Medløberen 

Den 40-årige skilsmisseadvokat og 
fodboldentusiast, Holger Mikkelsen fortæller sin 
spændende livshistorie til veninden Bente, 
hvorved han belyser væsentlige sider af sport, 
kærlighed og samfund. 

3. del af serien der begyndte med ”De nøgne 
træer”. 
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Arild Stavrum: Golden boys 

Den tidligere fodboldspiller, Steinar Brunsvik, er 
blevet advokat og hyres som forsvarer for en 
nigerianer, der er anklaget for mordet på 
spilleragenten Arild Golden. Det bliver et farligt 
gensyn med en korrupt og tvivlsom fodboldverden 
med millionforretninger og meget lidt moral. 

 

David Thomas: Jackie 

En fodbold- og ølglad macho får ved en 
fejltagelse foretaget en kønsskifteoperation, og 
desværre er der ingen vej tilbage, så det er på 
med de højhælede og ud i livet som kvinde. 

 

 

Manuel Vazquez Montalbán: Centerforwarden 
blev myrdet ved aftenstide 

Fodboldklubben "FC Barcelona" engagerer 
privatdetektiven Pepe Carvalho til at opklare 
dødstruslerne mod klubbens nye engelske spiller, 
og undersøgelserne bringer et sandt morads af 
korruption, jordspekulation og narkokriminalitet 
frem i lyset. 

7. del af spansk krimiserie. 

Per Wahlöö: Høvdingen 

Den ny leder af en lille svensk fodboldklub 
kæmper med diktatoriske midler for at rykke sin 
klub op gennem divisionerne. Bag spillet på de 
grønne græsbaner lurer korruption og 
magtmisbrug, 
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Jacob Weinreich: Anfield road 

En række venner i slutningen af 20'erne og 
begyndelsen af 30'erne har alle svært ved at finde 
det rette fodslag i kærligheden. Den sortklædte 
kulturjournalist og Liverpool-fan Rune, som er en 
af hovedpersonerne, keder sig og bruger flere 
kræfter på at jagte en gammel kærest end på at 
redde sit skrantende ægteskab 

 

Jacob Weinreich: Ringside 

Rasmus V. Knudsen har droppet studierne på 
Aarhus Universitet, og nu tosser han rundt, 
forelsket i sin bedste vens kæreste og træt af sin 
egen, skriver på århundredets roman, og leder 
efter sig selv. Rasmus liv og temaerne i romanen 
er centreret omkring fodbold, rockmusik, 

kærlighed og karriere. 

Jesper Wung-Sung: To ryk og en aflevering 

Korte realistiske noveller fra en havneby i 
provinsen. Mænd i alle aldre fra den lille dreng via 
pubertetsknægten og den voksne mand til 
oldingen skildres i deres hverdagsagtige 
tilværelse på fodboldbanen, grillbaren, værtshuset 
osv. 

Frode Øverli: Hvem? Mig!? 

Første bind af mange i en tegneserie med  
humoristiske striber om den midaldrende og 
fodboldtossede Pondus og hans families og 
venners dagligdag med og uden fodbold og sex. 
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Faglitteratur 

 

Franklin Foer: Hvordan fodbold forklarer 
verden : tilløb til en globaliseringsteori (79.71) 

Om fodboldens enorme indflydelse i verden - på 
godt og ondt og om fodboldindustriens 
konsekvenser for globaliseringen såvel de 
økonomiske som de sociologiske, kulturelle og 
politiske. 

 

Eduardo Galeano: Fodbold i sol og skygge 
(79,71) 

Forfatterens personlige beretning om 
fodboldspillets historie ; med 
verdensmesterskaberne som den røde tråd 
fortælles om spillere, trænere, klubber, 
organisationer og episoder, altsammen som en 
kærlighedserklæring til det, der for Galeano er 
spillets sjæl: legen, fantasien og skønheden. 

 

Jørn Hansen: Fodbold : en kort 
verdenshistorie (79.71) 

Da fodbold blev til sport ; Fra Storbritannien til 
kontinentet ; Den første globale sport ; Spillets 
internationaleorganisering og de første 
internationale mesterskaber ; Massehysteri og 
nationalisme ; De første verdensmesterskaber ; 
Mellem tradition og fornyelse ; Det store spring 
fremad ; Fodboldens plads i en global eventkultur. 
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Dave Roberts: 32 programmer (99.4 Roberts 
Dave) 

Den engelske fodboldentusiast Dave Roberts skal 
flytte til USA, og kan ikke have alle sine 
fodboldprogrammer med. Han udvælger 32 og 
fortæller om sit liv med fodbold, om kampene, om 
sportslige op- og nedture og ikke mindst de 
personlige erindringer der knytter sig til hver 
enkelt kamp. 

 

 

 

 

 


