DEL 1
SITUATIONEN I MIDT-90’ERNE
”... I netop sæsonen, hvor Ardiles går fra fiasko til fiasko, fører skotske Kenny
Dalglish Blackburn Rovers fra succes til succes...”

1. Ossie Ardiles og det kontinentale eksperiment
Det er en presset Osvaldo César Ardiles, der tropper op på Meadow Lane i
Nottingham den 26. oktober 1994.
“Det var en våd, mørk og kold aften – forfærdeligt... det var en opskrift
på katastrofe,” mindes argentineren i selvbiografien Ossie’s Dream: My
Autobiography.
Tottenham har startet sæsonen sløjt, og rygterne i pressen går på, at Coca
Cola Cup-opgøret mod upåagtede Notts County er Ardiles’ sidste chance for at
redde jobbet. Alle kanonerne er kørt i stilling: Campbell, Popescu, Barmby,
Dumitrescu, Sheringham og selvfølgelig stjernen over dem alle, Klinsmann. De
er alle sammen på banen fra start. 90 minutter – og en pause – senere har de tabt
3-0 til et hold fra bunden af den næstbedste række.
Fire dage senere bliver Ardiles – trods en 3-1-sejr over London-rivalerne
fra West Ham – fyret. Skaden er sket.
Knap halvandet år tidligere ligner det ellers et ægteskab, der er skrevet i
stjernerne. Ardiles har netop sikret West Bromwich Albion oprykning fra 2.
division, og Tottenham står uden manager efter klubejer Alan Sugars
småklodsede retssalsfyring af forretningspartner og træner Terry Venables – en
afskedigelse, der ligefrem får fansene til i en kort periode at overveje at boykotte
den følgende sæsons hjemmebanekampe.
Argentineren er ung, taktisk nytænkende, noget så sjældent som en
udenlandsk træner og en ægte klublegende. Den teknisk begavede playmaker
optrådte i perioden 1978-1988 mere end 200 gange for Tottenham og blev hurtigt
en favorit blandt fansene på grund af sit overblik og sine snævre driblinger, der
også gav ham tilnavnet Piton. Telefonboksvendinger og Houdini-agtige
flugtforsøg omgivet af tre-fire modstandere var hans varemærke.
Evnen til at sno sig ud af problemer undslipper ham imidlertid i
Tottenham-trænerjobbet. Efter sin tiltræden den 19. juni 1993 forsøger Ardiles
at implementere en kontinental spillefilosofi, der afviger mærkbart fra datidens
klassiske 4-4-2. Frem for to eller tre offensive spillere insisterer Ardiles’ på sin

Famous Five-opstilling med fem offensive spillere og kun én forstopper – en
slags 4-1-5 eller 4-1-3-2.
Allerede i første sæson går det næsten helt galt, da Spurs i det meste af
foråret 1994 flirter med nedrykningsstregen og først til allersidst sikrer sig endnu
en sæson i Premier League med en 15. plads. I sommerpausen før 1994/1995sæsonen køber Ardiles dyrt ind i form af VM-profilerne Gheorghe Popescu, Ilie
Dumitrescu og Jürgen Klinsmann i et forsøg på at få fodfæste i toppen af Premier
League. I slutningen af oktober 1994 ligger holdet imidlertid stadig i den
nederste halvdel, og da Notts County, som Alan Sugar senere har beskrevet det
i sin selvbiografi What You See Is What You Get, ”slagtede os 3-0 og fik os til at
ligne idioter”, er der ingen vej tilbage.
Eksperimentet Ardiles mislykkes. Famous Five bliver til Infamous Five.
Den kontinentale spillespil med korte pasninger og flere offensive spillere med
frie tøjler synes død og begravet. Næppe er den første virkeligt højt profilerede
udenlandske træner i Premier League en realitet, før han er fortid.

Om os
Andoni Goikoetxea Olaskoaga, eller Goiko blandt venner, spillede i løbet af
sin lange karriere i primært Athletic Bilbao mere end 300 kampe i Primera
División og fornemme 39 kampe for det spanske landshold. Alligevel er
baskeren med jernkæben primært kendt for en række benbrækkende tacklinger
på nogle af verdens bedste fodboldspillere. Særligt én af slagsen bagfra mod
Diego Maradona i en ligakamp mellem FC Barcelona og Athletic Bilbao den 24.
september 1983 står den dag i dag indprentet på de fleste fodboldkenderes
nethinde. Den argentinske driblekonge brækkede sin venstre ankel og fik næsten
smadret karrieren. Goikoetxea fik tilnavnet Slagteren fra Bilbao.

Slagterne fra Bilbao er et forlag stiftet i juni 2014. Vi forfatter fodboldsingler
med fokus på den spændende, aktuelle historie – med alt lige fra store trends til
små anekdoter – fra fortidens, nutidens og fremtidens fodboldverden. Vi er
interesserede i at formidle materiale til en fodboldjournalistik, der er mere end
kampreferater og spillerinterviews. Hér er historiske strømninger og taktiske
overvejelser ikke bare det ekstra stjernedrys, men selve bunden for en analyse,
der medtænker flere dynamikker end spillerform, formation og placering i
tabellen. Vi vil ikke nøjes med at svare på hvad, hvem og hvor, men stræber efter
at nærme os et hvorfor. Og så er det vores mål at være komplet kompromisløse
og tackle bolden, eller spilleren, fra alle vinkler og kanter – ligesom
benbrækkeren fra Baskerlandet.
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Tak fordi du læste den første del af Reformatoren, fantasten og købmanden: De første
udenlandske trænere i Premier League.
Er du interesseret i at læse mere? Så kan du købe resten hér.

