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- Lidt udenfor Borsholm ligger en lille landskabsarkitektonisk perle. En diskret
græsfirkant rammet ind af en
trærække. Stadion. Omkring
er der bare marker, skriver
ugens klummeskribent. Til
gengæld ses hele fire mål,
et på hver side af bemeldte
græsfirkant. På den måde
udnyttes området formentlig
mere intensivt. Foto: Torben
Sørensen.

FODBOLD ER KULTUR: Det har
det altid været. Selvom stærke
kræfter forsøger at gøre det til
et spørgsmål om penge og politik, så er og forbliver fodbold
kultur.
Hvor det før var dommeren
der var indlysende korrupt og
fair play var imod selve spillets idé og ånd, er det i dag den
omvendte verden. Fodbold er
blevet en middelklassesport for
chefredaktører, revisorer og
bankfuldmægtige. Selv i Serie
5 er det helt normalt, at man
ankommer i Audi eller Volvo
til træning. Korruption er ikke
længere på banen, men udenfor
i direktionsgangen. Det halve
Bayern München burde sidde i
fængsel for skatteunddragelse.
På banen spiller de noget af det
mest polerede og forﬁnede fodbold i verden. På tv i anledning
af Kejserens 70-årsdag sagde
han: ”I min tid løb man lidt
rundt med bolden inden man

spillede den videre til en anden.
I dag er det kun bolden som gør
arbejdet.” Fuldstændigt som i
ﬁnansverdenen.

En diskret græsfirkant
Men lidt udenfor Borsholm
ligger en lille landskabsarkitektonisk perle. En diskret
græsﬁrkant rammet ind af en
trærække. Stadion. Omkring
er der bare marker.
En af de helt store naturoplevelser kan man opleve her,
uventet, fx når Claus Ljungdahl
har taget turen fra forsvarets
uendelige mørke og halvt inde
på modstanderens banehalvdel
i et pludseligt lysglimt losser til
bolden, så den ﬂyver i en skæv
bue hen over forsvar og mål
og videre gennem buskadset
og fyrtræerne inden den ﬁnder hvile i en plovfure et godt
stykke ude på Otto Mathisens
mark.
Det er et privilegium at få lov
til at hente bolden, ikke kun for
at redde lidt af brugsuddelerens efterhånden noget blakkede fodboldry, men også fordi
rejsen gennem buskadset og
fyrskoven er som at ankomme
til et Narnia, en naturoplevelse,
som er de færreste forundt.

KLUMMEN
Klummen i Nordsjælland skrives på skift af:

Jens Frimann Hansen, leder af Helsingør Teater og
Gadeteaterfestivalen, Helle Josefsen, ungdomsskoleinspektør, Ann Christin Mahrt, marketingkonsulent,
Jørn Duus Hansen, livsstilsanalytiker, tekstforfatter
og reklamemand, Annette Sørensen, direktør i Visit
Nordsjælland, Finn Moseholm, formand for FC Helsingør, Ken Torpe Christoﬀersen, advokat og bestyrelsesformand for Strand- og Badehotel Marienlyst, Peter
Ørtenblad, formand for Cityforeningen, Bo Søby Kristensen, kommunikationsrådgiver og formand for bestyrelsen på Helsingør Gymnasium, og Lotte Garbers,
forfatter.

I DENNE UGE:

Jens Frimann Hansen

U

Økonomi og
korruption truer
fodbolden. Skal
Helsingør have et
nyt stadion er det
vigtigt ikke kun at
se sine drømme formet i et betonhelvede og optimistiske
økonomiske kalkuler, men også gøre
sig forestillinger
om, hvordan disse
drømme tager sig
ud, hvis Helsingør
rykker ned og igen
skal spille for en lille
håndfuld tilskuere.
Her på pløjemarken beﬁnder
man sig pludselig og uventet i et
af Danmarks smukkeste landskaber. En skærende kontrast
til Parkens betonhelvede og
minusservice, hvor en eftermiddag i selskab med et i den
grad middelmådigt fodboldhold
og der til hørende pølser, fadøl,
popcorn m.m. let løber op i
adskillige hundrede kroner.
Man føler sig taknemmelig,
når man efter kampen står
under den kolde bruser. Ikke
kun fordi man selv synes man
er en slags lokal Beckenbauer,
en af de bærende kræfter og
topscorer på veteranholdet,
men mere fordi man er en del af
noget større. Man er på holdet.

Fodboldfolder
i kommunens
nordvestlige provinser
Selvom jeg mest slår mine
fodboldfolder i kommunens
nordvestlige provinser, så må
jeg da indrømme, at jeg en
gang imellem også stjæler mig
til et par fodboldoplevelser
downtown i Helsingør, selvom
heltene efterhånden beﬁnder
sig så højt oppe i rækkerne, at
det begynder at blive en smule
utrygt.
Kampe mod mellemstore
jyske provinsbyer er mig ret
ligegyldige, mens jeg er fast
gæst til opgørene med de
københavnske arbejderklubber
Frem og Fremad Amager.
Især Amagerklubben har
min kærlighed. Ikke kun fordi
forfatteren Hans Jørgens Nielsen for mange år siden skrev

en af de få læseværdige bøger
om fodbold, Fodboldenglen.
Men også på grund af deres
fankultur. Formanden for
de Blå Hvide Engle blev for
mange år siden spurgt om det
ikke var irriterende, at 1. holdet altid spillede sine kampe
søndag formiddag kl. 10. Han
svarede: ”Overhovedet ikke!
Så kan man jo gå i byen om
lørdagen og derfra direkte på
morgenværtshus, hvor man
kan varme op til kampen med
gutterne, og så har man ellers
resten af søndagen fri til konen
og ungerne.”
Økonomi og korruption truer
fodbolden. Skal Helsingør
have et nyt stadion er det vigtigt ikke kun at se sine drøm-
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Behold bare jeres kunstgræslort!
Giv dem bare et stadion
inde i Helsingør. Så længe
de lader hjørneflagene stå
i Borsholm kan de gøre,
hvad de vil, lyder det fra
ugens klummeskriver Jens
Frimann Hansen.

SE TILBUDSAVISEN PÅ

me formet i et betonhelvede
og optimistiske økonomiske
kalkuler, men også gøre sig
forestillinger om, hvordan
disse drømme tager sig ud,
hvis Helsingør rykker ned
og igen skal spille for en lille
håndfuld tilskuere.
Her bliver spørgsmålet om
kultur nemlig særligt vigtigt.
Hvis erhvervslivet mister
interessen er vores følelser for
klubben så tilstrækkelig stærke
til at projektet holder hele vejen
hjem? Det er vel det politikerne
skal vurdere.
I Borsholm har vi slet ikke de
udfordringer. Og behold bare
jeres kunstgræslort. Vi rykker
op. Jeg scorer i næste kamp.
Helt sikkert.
Jens Frimann Hansen
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Borsholm - her dog i en syvmands udgave. Klummeskriveren
gemmer sig i lange korte bukser (!) som nummer tre fra venstre.

Udeblev avisen?
Tlf. 7010 4000 onsdag
fra 8.30-16.00 eller pr. mail:
fkkvalitetost@fk.dk

Mangler du toner
eller blæk så er
hjælpen nær
- vi kan skaffe alle
de førende mærker!
Desuden har vi et stort udvalg
i kontorartikler, fødevareemballage og stor udstilling
af kontorstole.

Besøg os på
Egeskovvej 21C, Kvistgård
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Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tlf.: 35 852 852
info@office2office.dk
www.office2office.dk

Strandvejen 228
Snekkersten
Tlf. 49 22 00 42

