
INTERVIEW: MAHOLLI

Det er nærmest blasfemi. En vanhel-
ligelse af et idol, som har været et for-
billede for en hel generation af unge 
svenske indvandrerbørn. Alligevel kan 
jeg ikke undgå at bringe hans navn op.
- Zlatan. 
Der skal ikke mere til, før smilet på 
Shkodran Mahollis læber breder sig 
helt ud. 
- Han har altid været mit store idol. 
Han er en fucking konge, udbryder 
SIF’s svenske angriber, som ligesom 
Zlatan Ibrahimovic har sine rødder i 
det gamle Jugoslavien.

Der stopper sammenligningen så også.
- Der findes ingen ligesom Zlatan, kon-
staterer angriberen med et lille smil.
Linket mellem Zlatan og Shkodran 
kom ellers i form af SIF-manager Pe-
ter Sørensen, som hentede Maholli til 
klubben i sommeren 2018. Sørensen 
havde spillet med Zlatan i sine Malmø-
dage tilbage i starten af dette årtu-
sinde. 

En ”helvedes sæson”
Shkodran Maholli nåede kun at have 
Peter Sørensen som cheftræner i tre 
kampe. Michael Hansen tog over, og 
kort efter kom Ronnie Schwartz til 
byen. En kombination som endte med 
at være lykkelig for Silkeborg IF. For 
Shkodran Maholli derimod, så var det 
starten på en sæson, som han uden 
tøven kalder for et ”rent helvede”.
For at forstå svenskerens frustratio-
ner omkring manglende spilletid, skal 
vi længere tilbage i karrieren.
Som ung lovende spiller i Halmstads 
BK måtte angriberen igennem et me-
get langvarigt skadesforløb. En skade 
i lysken blev ved med at drille igennem 
en periode på seks år.
- Jeg havde hele tiden problemer med 
skaden. Var ude i et halvt år, kom til-
bage og så ude i tre-fire måneder igen. 
Sådan stod det på i rigtig lang tid, for-
tæller Maholli.
Da lyskeproblemerne endelig var histo-
rie, kom angriberen igen galt afsted.
- Jeg rev mit korsbånd over, og var ude 
i 18-19 måneder. Jeg var helt nede. 

SILKEBORGS 
ZLATAN

Han var centimeter fra 
at være en færdig mand i 

SIF. Nu ligner han en vigtig 
hjørnesten i det funda-

ment, som gerne skulle 
være med til at holde 
Silkeborg IF i Super-
ligaen. Historien om 
Shkodran Maholli er 
på mange måder 

historien om mo-
derne fodbold.
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Jeg ringede til min mor og begyndte 
at græde. Jeg havde tilbragt mere tid 
i fitnessrummet end på banen i de 
sidste syv-otte år. Heldigvis fik jeg en 
fysioterapeut, som fik gang i mig igen. 
Han reddede min karriere, fortæller 
Skhodran Maholli, som i 2015 gjorde 
comeback for Halmstads BK i Allsven-
skan.

En karriere tager fart
På det tidspunkt havde Shkodran Ma-
holli blot spillet syv seniorkampe i en 
alder af 22 år. Han valgte året efter 
at tage et skridt ned, og spillede i den 
næstbedste svenske række for at få 
spilletid. Han endte som topscorer i 
rækken med 15 mål. 
Siden er turen gået tilbage til Allsven-
skan igen, hvor Maholli havde fin suc-
ces i IK Sirius, som han med seks mål 

var med til at redde fra en truende 
nedrykning.

På bænken i 1. division - fast 
starter i Superligaen
Syv kampe inde i sæson to for Silke-
borg IF, er SIF allerede nu den klub, som 
Skhodran Maholli har repræsenteret 
flest gange på seniorplan. 25 kampe 
nåede Maholli i NordicBet Ligaen for 
SIF. En statistik som dog dækker over 
det faktum, at svenskeren kun star-
tede inde i én kamp, efter tilgangen af 
Ronnie Schwartz.
- Jeg vil ikke lyve. Jeg var meget tæt 
på at få ophævet min kontrakt. Det 
var virkelig hårdt mentalt at komme til 
træning hver gang og vide, at jeg ikke 
ville komme til at spille. Men holdet spil-
lede godt, og Ronnie scorede mange 
mål, så på den måde kunne jeg ikke 

klage over det. Jeg synes dog, at jeg 
skulle have spillet noget mere, fortæl-
ler Maholli, som så sin chance for at 
bevise sig selv, da Kent Nielsen trådte 
ind af døren.
- Jeg gjorde alt hvad jeg kunne, for at 
gøre et så godt indtryk som muligt. 
Og med den start, som jeg har fået 
på den her sæson, så er jeg rigtig glad 

Jeg var helt nede. Jeg ringede til min 
mor og begyndte at græde. Jeg havde 
tilbragt mere tid i fitnessrummet end 
på banen i de sidste syv-otte år.”

SHKODRAN MAHOLLI 
– KORT FORTALT ...

Født 10. april 1997, Hyltebruk, Sverige. 
Højde: 187 cm.
Tidligere klubber: Hyltebruks IF, Halm-
stads BK, Atvidaberg, BK Hácken, 
Sirius
To U19-landskampe for Sverige 

INTERVIEW: MAHOLLI

»

SIF IN BUSINESS

    
21



for, at jeg valgte at blive, fortæller Ma-
holli, som samtidig ærgrer sig over, 
at holdet ikke har fået de point ud af 
kampene, som spillet ellers til tider har 
givet håb om.

Stadig udviklingspotentiale
For de fleste professionelle fodbold-
spillere er 26 år en alder, hvor præ-
stationerne meget gerne snart skulle 
toppe. I Shkodran Mahollis tilfælde er 
karrieren først rigtig kommet i gang.
- Jeg føler stadig, at jeg har mulighed 
for at udvikle mig en masse. Min fysi-
ske tilstand er blevet meget bedre, og 
jeg har store forventninger til fremti-

den, fortæller Maholli, som dog hen 
ad vejen har måttet justere lidt på 
drømmene.
- Hvis du havde spurgt mig for seks år 
siden, var min drøm at blive den næste 
Zlatan. Nu er min drøm at kunne blive 
god nok, så jeg kan sørge for, at min 
mor og far ikke skal arbejde mere, og 
de kan gå tidligt på pension, lyder det 
fra Silkeborg IF-angriberen.
Få dage senere bankede han SIF på 2-1 
på Blue Water Arena i Esbjerg med 
det, der nemt kan gå hen og blive sæ-
sonens mål. Med venstrebenet sendte 
han bolden op i målhjørnet fra 20 me-
ters afstand. Næsten ”Zlatansk”.

Jeg vil ikke lyve. Jeg 
var meget tæt på at få 
ophævet min kontrakt. 
Det var virkelig hårdt 
mentalt at komme til 
træning hver gang og 
vide, at jeg ikke ville 
komme til at spille.

”

SHKODRANS MÅL:

Mål nr. 1, 22. august 2018: I sin kamp 
nummer fem for SIF fik Maholli hul på 
målbylden. Han sendte Silkeborg foran 
i hjemmekampen mod Viborg, da han 
udnyttede en ripost med højrefoden.
 
Mål nr. 2, 26. august 2018: Kampen 
efter blev Maholli spillet fri foran mål 
af Magnus Mattsson. Svenskeren hav-
de ingen problemer med at passere 
Næstved-keeperen. Målet blev scoret 
med højrefoden.

Mål nr. 3, 28. oktober 2018: Første 
mål med venstrefoden kom i hjem-
mekampen mod Hvidovre. Sebastian 
Jørgensen sendte en bold ind i feltet, 

hvor Maholli glidende fik sat venstre-
foden på.

Mål nr. 4 & 5, 7. marts 2019: SIF var 
i store problemer i udekampen mod 
FC Roskilde. I det 91. minut scorede 
Maholli efter klumpspil i feltet. Bare 
minuttet efter fordoblede han mål-
scoringen, da Svenn Crone med en 
flot aflevering spillede svenskeren fri i 
feltet. Fra en spids vinkel udplacerede 
han Roskilde-keeperen og sendte tre 
vitale point SIF’s vej.

Mål nr. 6, 11. august 2019: På en 
notorisk svær udebane i Farum var 
Maholli manden bag SIF’s 1-0 mål. FCN-

forsvaret fik på forunderlig vis spillet 
angriberen fri i feltet. Med indersiden 
fik han på fornem vis drejet bolden 
over i hjørnet.

Mål nr. 7, 25. august 2019: Det hidtil 
bedste SIF-mål for Shkodran Maholli. 
I udekampen mod Esbjerg, var angri-
beren en smule alene i SIF-offensiven 
i højre side. Efter en indledende drib-
ling tog han bolden med skråt tilbage 
i banen. Med venstrefoden bankede 
Maholli til bolden og kunne se den sejle 
ind i det fjerne hjørne. 

Listen opgjort pr. 2. september 2019.
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