
INTERVIEW: KENT NIELSEN

»

Han er en af de mest markante per-
sonligheder i dansk fodbold. Et tjek af 
hans cv bekræfter det. EM-helt fra 
1992, danske mesterskaber med 
Brøndby, en anstændig karriere i 
engelsk fodbold og næsten-mester 
med Aston Villa. Og Danmarks mest 
erfarne superligatræner med over 
430 kampe samlet i AGF, AC Horsens, 
Brøndby, AaB, OB og nu Silkeborg IF.
Præstationerne taler for sig selv, og 
det er da også på fodboldbanen, man 
skal finde ind til hans personlighed. 
Udenfor kridtstregerne er det ikke 
ham, man skal hente overskrifterne 
hos. Han hader bombastiske sort-hvi-
de fodbold-holdninger og insisterer på 
at få nuancerne med, når han bliver 
spurgt i pressen. 
- Du kan vinde i fodbold uden at spille 
godt, og du kan tabe, selv om du har 
gjort det fremragende. Tingene er ikke 
sort-hvide i fodbold, er et af de svar, 
han insisterer på at give, når euforien 
omkring ham breder sig efter en sejrs-
række, eller katastrofe-stemningen 

piskes op ovenpå en nederlags-stime.
Måske derfor er han ikke mediernes 
yndlings-karakter, når der skal leveres 
holdninger og meninger. For ham er 
fodbold ikke det, der foregår i medi-
erne. Han accepterer behovet for hold-
ninger og meninger, også de skarpe. 
Men han deltager ikke.

Fodbold foregår mellem 
hjørneflagene
- Fodbold er for mig det, der sker inde 
mellem de fire hjørneflag. Til træning 
og kamp. Det nyder jeg. Jeg brænder 
for at flytte tingene derinde, jeg nyder 
samarbejdet med spillerne og se at 
tingene udvikler sig. Kan jeg være med 
til at rykke et hold og nogle spillere fra 
A til B, ligger der en enorm tilfredsstil-
lelse i det. Og så kan jeg godt lide, når vi 
alle sammen er på banen: Nu er vi her, 
og vi har en meget klart defineret op-
gave, der hedder at vi skal blive bedre 
sammen, siger Kent Nielsen.
Kent Nielsen fik fodbold i dåbsgave. 
Han var dreng i 60’ernes Brønshøj, og 
hans far, Erik Nielsen, var i mange år 
indehaver af klubrekorden for Brøns-
høj Boldklub (328 kampe), som han 
opnåede fra 1956 til 1969. Det var 
dengang fodboldspillere trænede fire 
gange om ugen på topplan og havde 
et almindeligt arbejde. Kent Nielsens 
far var værktøjsmager. 
Omkring fodbolden var der et familiært 
miljø. Når der var kampe på Brønshøj 

Stadion eller udekampe i Københavns-
området, var spillernes familier med, 
og når der var træning i hverdagene, 
var Kent og hans et år yngre lillebror 
Tommy med og rendte efter de bolde, 
der blev sparket ud af banen.

Forstads Danmark
Det var i dette miljø, Kent Nielsen 
voksede op. 60’ernes og 70’ernes 
forstads-Danmark. I et boligkvarter i 
Brønshøj, hvor drengene spillede fod-
bold i gården eller på gaden efter sko-
letid og igen efter aftensmad indtil det 
blev mørkt. Så selvfølgelig blev fodbold 
hans skæbne. Som fem-årig begyndte 
han selv at spille i Brønshøj Boldklub, 
og det ungdomshold, han spillede på, 
voksede op til at blive et af de bedste 
i Københavns-området. Bl.a. var en an-
den af heltene fra EM i 1992, Kim Chri-
stofte, en af Nielsens holdkammerater 
i ungdomsårene i Brønshøj.
Kent Nielsen var god til spillet. Godt 
nok var han en af de yngste i årgang 
61, født i december. Men hårdheden 
havde han med sig fra gårdene og 
gaderne, når de store var med, og 
teknikken lå i generne. Som 17-årig fik 
han debut på Brønshøjs førstehold, 
der lå i 3. division, og han var med til 
at rykke op gennem divisions-syste-
met og placere forstadsklubben i den 
bedste række, 1. division. Han kom 
ind omkring ungdomslandsholdet og 
han fik sin debut på det danske lands-

DER FLYDER 
FODBOLDE  
I HANS BLOD
Kent Nielsen er den træner i 
Danmark, der har stået i spid-
sen for et hold i Superligaen 
flest gange. Fodbolden blev 
hans skæbne – og det trives 
han med. I de næste tre år står 
han i spidsen for Silkeborg IF.
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Kent Nielsen har bragt Danmark foran 1-0 mod 
Rumænien på hovedstød i en VM-kvalifikationskamp 
i Idrætsparken i 1989. Foto: Per Kjærbye.

-  Født 28. december 1961 på 
Frederiksberg

Karriere som spiller:
-  1980-86: Brønshøj Boldklub  
(230 kampe, 34 mål)

-  1987-89: Brøndby IF  
(90 kampe, 7 mål)

-  1989-01: Aston Villa FC  
(79 kampe, 4 mål)

- 1992-94: AGF (62 kampe, 7 mål)

Landsholdet:
-  1983-1992: Danmark (54 kampe, 3 mål)

Triumfer som spiller:
- Europamester med Danmark
-  To danske mesterskaber med 
Brøndby (1987 og ’88)

-  Andenplads i Premier League med 
Aston Villa (1989/90)

Karriere som træner:
- 1997-2002: Grenå IF
-  2000: AGF  
(sammen med Lars Lundkvist)

- 2001-09: AC Horsens
- 2009-10: Brøndby
- 2010-15: AaB

- 2015-18: OB
- 2019- : Silkeborg IF

Triumfer som træner:
-  Dansk mesterskab med AaB 
(2013/14)

-  Pokalvinder med AaB  
(2013/14)

-  Årets træner 2 gange  
(2006 og 2014)

KENT NIELSEN – KORT FORTALT ...
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» hold i 1983, mens han stadig spillede 
i Brønshøj.

Drømte om biologi
Penge var der ikke i fodbold, allerhøjest 
lidt lommepenge, så den unge Nielsen 
havde en drøm om at blive biolog. Han 
tog en HF-eksamen, men havde ikke 
mod på langvarige studier derefter, så 
han blev industrilaborant. Det lugtede 
lidt af biologi, for det gav mulighed for 
at blive miljøtekniker. Han nåede at 
arbejde nogle år på Statens Plante-
avlscenter inden han som etableret 
landsholdsspiller skiftede til Brøndby 
og fodbold på fuld tid i 1987.
Resten er historie, som man siger. 
To mesterskaber med Brøndby, to et 
halvt år i Aston Villa i toppen af Pre-
mier League, 54 landskampe for Dan-
mark og Europamester i 1992, hvor fi-
nalen også blev hans sidste landskamp 
inden han sluttede karrieren med et 
par sæsoner i AGF.

Og så stod han dér. Hvad skal 
der nu ske?
- Det blev lidt brat i AGF. Så jeg tog væk 
fra det hele i en periode for at tænke 

over, hvad jeg nu skulle lave. Der gik vel 
et års tid, og en dag ringede min gode 
ven fra AGF, Lars Lundkvist. Han ville 
høre om jeg havde lyst til at blive hjæl-
petræner på Hessel Gods Fodboldkost-
skole ved Grenå, fortæller Kent Nielsen.
Det sagde han ja til. Muligheden for 
at blive træner var med i hans over-
vejelser, men dengang var der ikke så 
mange trænerjobs på fuld tid, så det 
var ikke en del af karriereplanen.
- Men jeg havde det jo godt i fodbold-
miljøet.
Fodbolden fortsatte med at være hans 
skæbne. Arbejdet med de unge talen-
ter på Hessel Gods blev suppleret med 
trænerjob i serie 3-klubben Grenå IF, 
som han i løbet af fire sæsoner løftede 
op i Jyllandsserien. Sammen med Lars 
Lundkvist blev han redningsmand i AGF 
i foråret 2000 inden Ove Christensen 
skulle overtage. I løbet af 11 kampe 
lykkedes det Lundkvist og Nielsen at 
styre den århusianske traditionsklub 
fri af nedrykning.
- Det var egentlig ikke så svært. Vi 
kendte jo begge klubben og havde også 
erfaringen. Og så var det en klart defi-
neret mission, siger han.

Det blev indledningen til en trænerkar-
riere, der her i foråret har gjort ham til 
den mest rutinerede superliga-træner 
nogensinde. Han har slået den hidtidi-
ge rekord på 431 kampe i spidsen for 
et superligahold. Den gamle rekord var 
tidligere SIF-spiller og –træner, Troels 
Bech, indehaver af. Kent Nielsens re-
kord er fordelt på de seks klubber AGF, 
AC Horsens, Brøndby, AaB, OB og nu 
Silkeborg IF.

Verden er blevet mere sort/hvid
Næsten 20 år som toptræner i Dan-
mark er bemærkelsesværdig. Og så 
lang tid, at nogle kalder ham gammel-
dags. Måske på grund af den gamle 
Nokia, han indtil for nylig insisterede 
på at bruge som primært kommunika-
tionsmiddel, måske på grund af hans 
forkærlighed for sorte støvler. Men for 
ham handler det om noget andet. 
- Den største udvikling i fodbold er ikke 
den, der er foregået inde mellem hjør-
neflagene. Jeg gør stadig oprør, når 
folk ser fodbold som underholdning. 
Underholdningen er det, vi som aktø-
rer bringer ind. Fodbolden. Men det 
er en udfordring. De sociale medier 

INTERVIEW: KENT NIELSEN Allerede som 17-årig de-
buterede Kent Nielsen for 
Brønshøj og var med til at 
føre klubben i 1. division. Her 
er han (til venstre) i en kamp 
mod Frem og den senere 
landsholdskammerat Kim 
Vilfort. Foto: Per Kjærbye
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Største fodboldmæssige oplevelser:
Den er svær. Når man er i tingene, så 
er det jo dér, det er størst – om det er 
oprykningerne med Brønshøj, mester-
skaberne med Brøndby, EM-triumfen 
eller The Double i AaB. Det er svært at 
gradbøje, men i det store perspektiv 
er det naturligvis Europamesterskabet 
i 1992.

Brønshøj:
Min hjerteklub

Aston Villa:
Den periode i min aktive karriere med 
de største ugentlige oplevelser.

Mesterskaberne:
I Brøndby var jeg en del af et meget 

stærkt hold. The Double i AaB husker 
jeg for en fantastisk uge. Mester i 
næstsidste spillerunde om søndagen, 
torsdag pokalfinale og 4-2 sejr over 
FC København og The Double-fest i 
Aalborg mod AGF i sidste spillerunde 
på et fyldt stadion i Aalborg. Og så 
husker jeg også andenpladsen med 
Aston Villa i 1989. Vi førte ligaen seks 
runder før sæsonafslutningen, men 
blev overhalet af Liverpool. Ærgrel-
sen var stor, men i dag kan jeg godt 
se, at det var en præstation. Liver-
pool har ikke vundet mesterskabet 
siden.

Nutidens fodboldungdom:
Fodboldfagligt dygtige, udfordret på 
robusthed.

KENT NIELSENS TANKER OM ...

udfordrer os, og spillerne skal gøre 
sig umage for at holde fokus. Det er 
blevet nemmere at miste den fokus 
i dag. Verden er blevet mere sort-
hvid, og man kan nærmest tillade sig 
at sige hvad som helst til hvem som 
helst, når det foregår på nettet, siger 
Kent Nielsen.
Pengenes størrelse og agenternes 
ageren på markedet er andre faktorer, 
der forstyrre fokus på det, det egentlig 
handler om for Kent Nielsen: At gøre 
spillerne bedre til deres metier.
Og så er vi tilbage ved de sorte støvler 
og den gamle Nokia.
- Jeg tror på indhold frem for form. I 
stedet for de mest moderigtige støvler 
bør spillerne vælge den, der er bedst 
at spille i. Og når jeg indtil for nylig ikke 
havde en smartphone, handler det også 
om fokus. Jeg ville da også blive påvir-
ket, hvis jeg gik og tjekkede den hele 
tiden. Og det er det, jeg mener: Når vi 
er her sammen, så er vi her for at blive 
bedre, individuelt og som hold. Det tror 
jeg ikke, at vi bliver ved at gå og kigge 
ned i hver sin smartphone.
Opgaven i de næste tre år er at flytte 
SIF op i Superligaens midtergruppe. 
Det tror Kent Nielsen på er en rea-

listisk opgave, men også at klubben 
kommer ”til at stå på tæerne” for at 
nå det.
- Superligaen er en af de mest jævnbyr-
dige ligaer i Europa. Samtidig er der en 
høj nedryknings-risiko, i år er det 3 ud 
af 14, og i de følgende år 2 ud af 12. 
Så samtidig med stor jævnbyrdighed 
er der også stor udskiftning. Opgaven 

kan lykkes, men der vil komme op- og 
nedture undervejs, siger han.
Netop den mulighed for udvikling er 
det, han som træner brænder for. 
- SIF har potentiale med sit stærke aka-
demi, der har udviklet store talenter 
til eget førstehold og til større steder. 
Her er der mulighed for at flytte noget, 
slår Kent Nielsen fast.

INTERVIEW: KENT NIELSEN

- Jeg kan godt lide, når vi alle sammen er på banen: Nu er vi her, og vi har en meget klart defi-
neret opgave, der hedder at vi skal blive bedre sammen. Foto: Ulla Myrhøj.

- SIF har potentiale med sit stærke akademi, der har udviklet store talenter til eget førstehold og 
til større steder. Her er der mulighed for at flytte noget. Foto: Morten Kjær.


