INTERVIEW: MADS EMIL MADSEN OG LARS LILHOLT

KALD DET
KÆRLIGHED
Mads Emil Madsen er på rekordtid gået fra at være bænkevarmer til at være første mand på
holdkortet i Silkeborg IF. Nu er
han så også blevet klubbens
yngste anfører nogensinde. Få
historien om knægten fra Gl.
Rye, som har en hel by og et
folkerockband i ryggen.
AF ANDERS FROST
FOTO: THOMAS JUUL/JUUL FOTOGRAFI

- Det her er Himmelhytten. Den har min
far bygget. Han har hele tiden gang i
nogle projekter, ellers bliver han rastløs.
Det er nok noget, som jeg har arvet, lyder
det med et smil fra Mads Emil Madsen,
som peger op i træerne, hvor et lille hus
højt oppe er fasttømret i trækronerne.
Med flest meter i benene i Superligaen
af alle indtil nu er rastløsheden, som har
gode kår i disse ”corona-dage”, ikke noget som huer den 22-årige SIF-spiller.
Han er sammen med resten af 3F Superligaen sendt hjem på ubestemt tid,
og derfor har Mads Emil Madsen god
tid til at vise os rundt i sin barndomsby,
Gl. Rye.
Fra Himmelhytten er der udsigt over
Lyngbakkerne, som indkredser barndomshjemmet på Galgebakken. I haven
er der fodboldmål og en basketkurv. På
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Gl. Rye til McDonalds Cup i 2005. Mads
Emil Madsen sidder som nr. 2 fra venstre
foran Lars Lilholt. De voksne er fra venstre
Lilholt, Mads Emils far Torben og Gl. Ryes
brugsuddeler Henrik. Lilholts søn, Sofus,
sidder ved siden af Mads Emil. Privatfoto.

græsset nedenfor haven går der får og
geder rundt, mens der både er hund og
kat på ejendommen også.
- Det er en halv bondegård, konstaterer
han tørt.

Fjerde anfører i sæsonen
Den 13. februar 2020 blev Mads Emil
Madsen officielt udpeget som ny anfører for Silkeborg IF’s førstehold. Det
skete efter en hektisk vinterpause, hvor
Dennis Flinta indstillede karrieren, og
hvor Simon Jakobsen og Ronnie
Schwartz forlod klubben. Med sine blot
22 år er han dermed den yngste kaptajn
i SIF-historien.
- Det er kæmpe stort at blive anfører
i den klub, som jeg er vokset op i. Det
kunne jeg ikke sige nej til. Det er en stor
ære, fortæller midtbanespilleren, som
ikke havde de store betænkeligheder
ved at sige ja.
- Det er jo et stort ansvar, og jeg har da
også tænkt på, hvad folk tænker. Jeg
er jo ung, og er ikke sådan en, som råber op og skal være i centrum. Jeg har
ikke behov for at være i fokus, men
kan bedre lide at være ham, der i baggrunden er med til at få de andre frem
i lyset.
Rampelyset skal han dog formentlig til at vænne sig til. Mads Emil
Madsen har nu i to sæsoner
været en nøglefigur på Silkeborg IF’s førstehold. Med seks
målgivende afleveringer indtil vi-

dere i sæsonen, har han også markeret
sig fornemt. Noget der bakkes op af de
underliggende tal, som både fodboldtrænere, analytikere og andre aktører i
branchen kigger på. Et eksempel er opgørelsen over antal ”smart passes”, som
3F Superliga-spillerne har lavet i løbet af
sæsonen. Afleveringer som ofte er med
til at bryde modstandernes kæder, og
dermed afgørende for holdets evne til at
skabe chancer. Her er SIF-spilleren den
tredjebedste i Superligaen kun overgået
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af Mikkel Damsgaard fra FC Nordsjælland og Evander fra FC Midtjylland.

En usædvanlig træner
Tilbage i Gl. Rye er vi på vej op til skolen, hvor også fodboldklubben Gl. Rye
Idrætsforening (GRIF), har sit klubhus
og baner. Det var her, Mads Emil Madsen begyndte fodboldkarrieren.
- Jeg tror allerede, at det var mens vi
gik i børnehave, at vi fik startet holdet.
Ordene kommer fra en særdeles velkendt stemme. Lars Lilholt har gjort os
selskab i klublokalerne i GRIF.
- Mads Emil gik i børnehave med min
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søn, Sofus. De var tit hjemme hos os og
løb og spillede bold. På et tidspunkt blev
Torben (Mads Emils far, red.), brugsuddeleren og jeg enige om, at de skulle da
have et hold, fortæller musikeren, som
i de næste seks år stod i spidsen for
det grønklædte GRIF-hold sammen med
Mads Emil Madsens far.
Her kunne han fra første parket se udviklingen hos ”Massi”, som han senere
hen blev kaldt på de ydmyge boldbaner
i Gl. Rye.
- Han var god. Det kunne man allerede
godt se dengang. Han blev dog hurtig
lidt utålmodig, hvis de andre ikke spil-

Han var god.
Det kunne man
allerede godt
se dengang.

lede hurtigt nok, og så gik han selv. På
et tidspunkt fik jeg dog den idé, at jeg
ville gøre ham til anfører for holdet. Så
hev jeg ham hen til mig og forklarede
ham, at nu er du anfører, og nu skal du
få alle til at være en del af det her. Og det
gjorde han så, og det hjalp faktisk også
på hans spil, forklarer Lars Lilholt, mens
Mads Emil nikker.

Den næstmest berømte i Gl. Rye
Det er tydeligt at mærke på den landskendte musiker, at det er med en vis
stolthed, fortællingen om Mads Emils
spæde start på fodboldlivet bliver foldet
ud. Han er dog også hurtig til at fortælle,
at selve evnerne på fodboldbanen i højere grad skal tilskrives Mads Emils far,
som stod for mere af det tekniske og
taktiske i spillet.
På et tidspunkt blev det dog klart, at
evnerne med bolden rakte til mere for
midtbanespilleren, end det, banerne og
omgivelserne i Gl. Rye kunne tilbyde.
Men som lidt af en tryghedsnarkoman,
var det ikke et nemt skridt for den dengang meget unge Mads Emil.
- Den dag han skulle til Silkeborg IF,
holdt jeg en tale for alle på holdet, hvor
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af flere af de gamle holdkammerater,
som til den efterhånden legendariske
udekamp sidste efterår i Aarhus var på
stadion for at støtte Mads Emil og SIF.
- Det varmer et gammelt trænerhjerte
at se, at de er pisseglade for, at det går
en gammel holdkammerat godt. Vi er
jo alle sammen stolte af ham, nu hvor
han også er blevet anfører. Og der er da
ingen tvivl om, at han nu er den næstmest berømte mand i Gl. Rye, lyder det
med et stort grin fra Lars Lilholt, som
den dag i dag stadig følger så meget
med i sin tidligere spillers bedrifter, at
han nu igennem flere år har været fast
rygsponsor for Mads Emil Madsen.

En usikker fremtid

»

jeg fortalte, at sådan var det bare. Alle
var trætte af, at vi nu skulle undvære
Mads, men alle kunne samtidig se, at
det var det rigtige. Så det endte med, at
Mads blev klappet ud af sine holdkammerater, da han tog afsted. Samtidig
kunne jeg også godt se, at Mads havde
det skidt med at skulle forlade os. Han
følte, at han svigtede sine holdkammerater. Det kunne jeg egentlig godt lide,
fortæller Lilholt, mens han finder sin
telefon frem. Her finder han en video
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I første omgang handler det om kampen
om overlevelse i 3F Superligaen for anføreren og SIF-holdet, som grundet den
alvorlige situation i verden pt. er sat i
venteposition. Her kan han så i stedet
bruge noget af tiden på at reflektere
over en vild periode, hvor den 22-årige
SIF’er indenfor de sidste 18 måneder
for alvor har fået sit gennembrud i SIF.
- Altså det er jo gået rigtig stærkt i min
karriere. Der har ikke rigtig været en
mellemperiode, hvor jeg har fået nogle
kampe ind i mellem. Jeg er gået fra ikke
at spille til at spille alle kampe, og nu
også til at være anfører. Det har været

specielt at være en af de bærende kræfter, men det synes jeg, at jeg har været
god til at håndtere.
- Jeg har stadig meget at lære, og det
at være anfører er bare en ekstra god
læring for mig lige nu. Jeg har det sindssygt godt med at være i SIF, og jeg elsker
de mennesker der er i og omkring klubben. Det er et meget trygt sted for mig,
og jeg elsker at møde ind hver dag til
træning, fortæller Mads Emil Madsen,
som i efteråret fik smag for international
fodbold, da han blev udtaget til det danske U21-landshold. Noget som bestemt
ikke har gjort ambitionerne mindre for
knægten fra Gl. Rye.
- Jeg kan mærke, at jeg er klar til at prøve
mig selv af på et højere niveau. Hvornår
det rigtige tidspunkt så er, det ved jeg
ikke. Jeg føler mig overhovedet ikke for
god til at være i SIF, men det kunne være
fedt at komme ud og udfordre mig selv.
Dermed ligner det igen, at den talentfulde spiller er havnet i et velkendt dilemma, hvor trygheden og stabiliteten
skal stå sin prøve overfor længslen og
fristelsen til at prøve talentet af på en
større adresse. Sikkert er det dog, at
Lars Lilholt denne gang nok ikke kommer til at holde tale for spillertruppen.
Men han kommer helt sikkert til at følge
med. Og så må vi se, om kendisranglisten i Gl. Rye engang skal opdateres.

Foto: Morten Kjær
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