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Peter Madsen: Vi skal ikke skamme os
■ Det blev aldrig den kamp, som
Peter Madsen havde ligget og
drømt om i mange timer hjemme i
Frederiksberg-lejligheden.
Brøndby-topscoreren fik aldrig
rigtig tid og arbejdsrum i FCKs
afmålte defensiv, men var dog hovedpersonen i de første halvlegs to
Brøndby-brændpunkter. I begge tilfælde blev han dog løbet op, tacklet
eller fældet af Bora Zivkovic.
I Brøndbys overophedede om-

klædningsrum nægtede Madsen
dog bagefter at acceptere, at FCK
betingelsesløst havde fortjent at køre sin 1-0 sejr hjem.
»Jeg synes, at det er fuldt fortjent, at vi til slut finder heldet, og
Mads udligner,« sagde Peter Madsen.
»Det er rigtigt, at FCK tager
kampen og tilspiller sig nogen dominans i opspillet, men det gør de
altså først, efter at de har scoret.

Vi ved efterhånden af lang erfaring, at det første mål er alfa og
omega i disse utrolig tætte opgør
mellem os og FC. Den skabelon
kører kampen også efter i dag.
Op i løbet af anden halvleg har vi
også et par store chancer for at
udligne – jeg selv sender to forsøg
tæt forbi stolpen. Og i minuttet
efter Mads’ dejlige udligning, er
Kahlenberg meget tæt på at spille
mig fri til at score endnu en gang.

Nej, vi behøver bestemt ikke skamme os over, at vi skulle så sent hen i
kampen for at score et mål, der
måske nok var heldigt, men overhovedet ikke ufortjent.«

Skagen spøger
Står det til Brøndby-træner Tom
Køhlert, får ingen af spillerne lov at
feste før tid. Mesterskabet er ikke i
hus, selv om modstanderen er Lyngby i den sidste kamp.

»Jeg så ikke selv Skagen-katastrofen i 1987 – det skete, efter at
jeg var blevet træner i Roskilde –
men vi skal i hvert tilfælde ikke gå
på banen på torsdag og forkrampe på
samme måde som i dag.
Vi skal have vildskaben tilbage
fra allerførste fløjt og kvæle Lyngby
straks i starten,« lyder mesterskabs-recepten fra Tom Køhlert.
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Mads’er af held og lykke:

Guldhugget
Af Steen Uno

Mads Jørgensen huggede
DM-guldet – med guldhugget.

»Kald det bare lykketræf, held
i sprøjten eller lucky punch – jeg
er ligeglad. Heldet tæller også
med i fodbold. Gudskelov for
det.«
Guldskytten Mads Jørgensen
smilede genert, men lykkeligt, da
han omsider nåede frem til Brøndby-kabinen, hvor storebror Martin stod trippende for at gratulere
fodfoldfamilien Jørgensens kommende danmarksmester.
»Sikken en triumf for Mads.
Den under jeg ham hellere end
gerne. At blive dansk mester i sin
første sæson for Brøndby, det er
stort.
Det må med garanti være med
de allersidste kræfter, at han få
fyret den bold ind. Nu kan han
blive frygtelig svær at holde nede
derhjemme ved frokostbordet,«
smilede VM-angriberen lunt,
men synlig stolt.
Martin Jørgensen havde i de
broderlige glædestumulter svært
ved at genkalde sig situationen i
89. minut, og hovedpersonen
selv kunne ikke bidrage meget til
opklaringen.

Kunne ikke huske målet
»Jeg aner ikke, hvordan situationen opstår. Pludselig kommer
bolden hoppende mod mig fra en
FCKer, Mykland tror jeg, og jeg
svinger bare benet og hugger løs.
Jeg kan følge den hele vejen
ind. Alligevel føles det uvirkeligt
og helt vildt indeni at se den ligge
inde i nettet. Måske var det ikke
helt fortjent, for FCK havde ligget utrolig godt på os og hindret
os i at skabe og bygge op, men
heldet er heldigvis stadigvæk en
faktor, som man kan gå og håbe
på i en næsten tabt kamp,« smilede Mads Jørgensen, mens pressefolk fra nær og fjern hev og sled i
ham.
»Da jeg scorer, er der tæt på

næsten udsolgt i lungerne. FCKerne spiller en storartet kamp og
gør det meget svært for os at
komme ind i kampen.
De havde vel fortjent at køre
sejren hjem, men alle og enhver
ved, at heldet kan afgøre en
kamp, når ingen venter det.
I sådan en situation, hvor modstanderen kører med bolden, går
man jo altid og spejder efter det
lucky punch, der kan vende op og
ned på tingene – men jeg havde
ærlig talt ikke regnet med, at jeg
skulle hitte det i de allersidste
sekunder i denne kamp,« pustede Mads Jørgensen i Brøndbys
omklædningsrum.

Ingen plads til Mads
Indtil 20 minutter før tid var
der intet som helst, der tydede
på, at guldbraget ville ende med
at blive Mads Jørgensens.
Trods sine lange seje dybdeløb, som i de trange omgivelser
på FCK-halvdelen endte meget
længere end normalt, fik hverken han eller Kim Daugaard på
noget tidspunkt tid og plads til at
lede og fordele Brøndbys sparsomme offensiver.
Men med Køhlerts dobbeltrokade i 70. minut blev Mads Jørgensen sendt ud på højrekanten.
»Efter dette utrolige forår behøver vi vist ikke nogen til at
fortælle os, at vi ikke skal slippe
festen løs før tid. Vi har endnu en
kamp på torsdag, som vi skal
vinde – før tør jeg i hver fald ikke
begynde at juble.
FCK dominerer »guldfinalen«
i dag, ingen tvivl om den ting,
men vi får heldet, da vi har allermest brug for det. Sådan er fodbold heldigvis også.«
Mads Jørgensen må på torsdag
aften se sine kammeraters gyldne slutspil mod Lyngby fra tribunen som følge af det gule kort,
han pådrog sig i første halvleges
sidste minut for en for sen og
voldsom tackling.
steen.uno@bt.dk

GOLDEN BOY: Mads Jørgensen jubler, efter
at han har bragt Brøndby meget nær
guldet. Nederst ses en stolt storebror Martin
(tv.) på besøg hos Brøndbys »matchvinder«.
Fotos: Keld Navntoft og Jeanne Kornum

3. halvleg
■ Brøndbys guldskytte Mads Jørgensen gjorde i går et dybt indtryk på Bundesliga-nyoprykkeren Hannover 96s cheftræner Ralf Ranglich,
der i Parken havde hemmeligt kig på indtil flere
Brøndby-spillere. Brøndby har kontrakt på
Mads Jørgensen i endnu en sæson, men midtbanespilleren har indtil flere gange i foråret blinket med det ene øje og sagt, at i fodbold kan
Uno
alting som bekendt ske.

■ Brøndby-spillerne fandt ikke anledning til at nyde øjeblikket sammen, men
tog hver især hjem til sit for at hvile ud til
de næste fire arbejdsdage. »Vi har ikke
vundet guldet endnu. Husk, at vi er en
klub, der har det med at være både forfærdelig ydmyge og også kolossalt overtroiske. Festen må vente, til tid er,« nedtoneUno
de direktør Per Bjerregaard.

■ Brøndbys ledelse ville i aftes ikke
lægge sig fast på, hvornår den vil offentliggøre, hvem der skal træne Brøndby i
den ny sæson. »Nu vil vi have totalt ro
om ørerne indtil på torsdag, og så vil vi
vurdere, om tiden skulle være ved at
være moden til at offentlliggøre vores
trænerløsning,« sagde Brøndby-direktør
Uno
Per Bjerregaard.

■ Åge Hareide, flygtet Brøndby-træner, lagde nye
alen til sit ny øgenavn »Åge Harehjerte«, da han i går
før kick off pointerede over for TV3 Sportens Jakob
Kjeldbjerg, at han ikke var i Parken, og at han heller
ikke på torsdag vil deltage i en eventuel guldfest på
Vestegnen. »Åge sagde til mig, at hans beslutning ikke
havde noget at gøre med Brøndbys spillere eller ledere,
men udelukkende med klubbens tilskuere,« refererede
Uno
Kjeldbjerg på TV3-skærmen.

