
Ny bog sætter fokus på fodboldspillets skøreste og vigtigste  mand 
 
I bogen MÅLMAND taler syv markante danske målmænd om succeser, redninger og 
personlige kriser som den mest udsatte spiller på et fodboldhold.  
 
Målmanden er den spiller på fodboldbanen, der har det tungeste ansvar. Det er ham, der 
skal forhindre bolden i at gå ind, og det er ham, der i sidste ende kan bestemme, om holdet 
vinder eller taber. Derfor er det målmanden, der har den største chance for at blive 
kampens store helt – men det er også ham, der kan blive udstillet som skurk eller flop 
efter et nederlag.  
 
”Som målmand kan man kæmpe mod sig selv. Hvis det går galt, har man som regel kun sig 
selv at takke,” siger den tidligere danske landsholdsmålmand Thomas Sørensen. 
  
Han er en af syv danske nuværende eller tidligere topmålmænd, der i bogen MÅLMAND – 
bag om fodboldspillets mest udsatte job taler om livet som bagerste mand på et 
fodboldhold.  
 
Gennem en række interviews giver de et indblik i livet som målmand i Danmark, i 
udlandet og på landsholdet med de glæder og sorger, der medfølger.  
 
”Mange er ikke helt klar over, hvor hårdt det egentlig er, når der står 20-30.000 tilskuere 
og bare venter på, at der bliver scoret, så de kan juble,” siger Michael Steensgaard, der i en 
årrække var målmand i Liverpool FC.  
 
Målmændene fortæller om succeser og fiaskoer og om det store pres, der følger med. Du 
møder den tvivlende målmand, der overvejede at stoppe karrieren på grund af modgang. 
Du kommer tæt på landsholdsmålmanden, der kostede et VM-exit. Og du får at vide, 
hvorfor det er godt for en målmand at være skingrende skør.  
 
Kort fortalt kommer man som læser helt tæt på fodboldspillets mest udsatte person: 
målmanden. 
 
Bogen er baseret på interviews med store danske målmandspersonligheder og unge 
talenter som Lars Høgh, Thomas Sørensen, Frederik Rønnow, Jeppe Højbjerg, Michael 
Stensgaard, Jakob Haugaard og Jakob Busk. Desuden er bogen krydret med udtalelser fra 
internationale topkeepere og anekdoter om særprægede og fantastiske målmænd.  
 
Om forfatteren: 
Martin Davidsen (f. 1985) er freelancejournalist med base på Fyn og fokus på sport og 
fodbold. Han har arbejdet med sport og medier siden 2005 og skrevet om fodbold for 
blandt andre Ritzau, Jyllands-Posten, Information og Tipsbladet, hvor han var fastansat i 
en årrække. Han er medforfatter til to andre fodboldbøger: Drømmeland (2012) om den 
danske EM-triumf i 1992 samt Mirakelmageren om Richard Møller Nielsen. Sidstnævnte 
bog blev kåret til Årets Sportsbog i 2014.  
 
MÅLMAND – bag om fodboldspillets mest udsatte job udkommer 14. juli på BYENS Forlag. 
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