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Det italienske landshold 
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Den italienske diktator Mus-
solini i spidsen for en italiensk 
delegation på officielt statsbesøg 
i Tyskland. Til venstre for Mus-
solini ses Adolf Hitlers stedfor-
træder, Rudolf Hess. Mussolini 
og hans fascistiske styre kom til 
at påvirke italiensk fodbold på en 
række punkter, bl.a. grundlagde 
man Serie A.
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Egentlig skulle pressemødet have handlet om noget helt andet: Partiet Forza Italia skulle 
præsentere et nyt politisk program, og partistifteren og den absolutte kransekagefigur, Sil-
vio Berlusconi, skulle svare på spørgsmål om nye politiske tiltag. Desuden sad enkelte re-
præsentanter for den del af pressen som Berlusconi ikke kontrollerede, sikkert også med 
kritiske spørgsmål på blokken. Spørgsmål om nye anklager om korruption, beskyldninger 
om bestikkelse, skatteunddragelser og andre slige sager. Sådan var det jo altid når Italiens 
rigeste mand holdt pressemøder, så hvorfor skulle det være så meget anderledes denne 
gang? Business as usual.

Men mandag den 3. juli 2000 var ikke nogen almindelig dag i Italien, og pressemødet blev 
alt andet end business as usual. Efter et par indledende spørgsmål af finanspolitisk karakter 
blev Berlusconi spurgt ind til udfaldet af søndagens finalekamp ved Europamesterskaberne 
i fodbold. 

20 sekunder, skaldede 20 sekunder, cirka samme tid som det tager at drikke en espresso, 
adskilte det italienske landshold fra en overraskende finaletriumf mod de regerende franske 
verdensmestre. Med armene slynget om hinandens skuldre stod de italienske reservespil-
lere på sidelinjen klar til at storme ind på banen for at fejre sejren sammen med holdkam-
meraterne. Få meter derfra, i spillertunellen på De Kuip i Rotterdam, stod repræsentanter for 
det europæiske fodboldforbund UEFA, sikkerhedsvagter og præmiepiger klar. Sejrspodiet, 
medaljerne, pokalen og blomsterbuketterne var fundet frem. Om skaldede 20 sekunder 
kunne det italienske fodboldlandshold lade sig fejre som kontinentets bedste fodboldhold, og 
hjemme i Italien kunne festlighederne tage deres begyndelse i de rundt regnet 20 millioner 
italienske husstande der fulgte kampen på tv-skærmen. 32 år var der gået siden italienerne 
sidst havde papir på at være Europas bedste til at spille fodbold, og nu var det kun domme-
rens sidste blæs i fløjten der stod mellem italienerne og titlen som europamester i fodbold. 

Men et enkelt tilfælde af manglende konsekvens fra det italienske forsvar i clearingen af 
en fransk fremlægning tillod den franske reservespiller Sylvain Wiltord at udligne den italienske 
føring. Kampen sluttede uafgjort og røg i det dengang gældende ”golden goal”. UEFA’s pin-
ger og præmiepigerne måtte vente lidt endnu. De italienske udskiftningsspillere kunne atter 
indtage deres pladser på bænken. Italienerne havde spillet overdådigt, faktisk bedre end de 
franske verdensmestre anført af superstjernen Zinedine Zidane, og havde – det måtte selv 
de argeste modstandere af italiensk fodbold erkende – fortjent sejren, vurderet ud fra spillet 
i slutkampen. Men den franske udligning var som en spand isvand i ansigterne på spillerne 
i de i dagens anledning hvide dragter. Et demoraliseret italiensk landshold formåede ikke at 
dæmme op for franskmændenes angrebsbølger, og det var kun en logisk udvikling at David 
Trezeguet med sin scoring kunne besegle italienernes skæbne. Da en eksalteret Trezeguet 
løb ud mod de jublende franske tilskuermasser alt imens han afførte sig sin spillertrøje og 
blottede sit fuglebryst, kunne mismodige og illusionsløse italienere efter en heroisk indsats 
synke grædefærdige sammen på grønsværen. At ingen observatør af spillet med et ikke-
italiensk pas forlods havde spået en italiensk finaledeltagelse, var en ringe trøst. 

Finaledysten blev overværet af den italienske præsident, Carlo Azeglio Ciampi, og stats-

overhovedet besøgte efterfølgende sine slagne landsmænd i omklædningsrummet. Spillerne 
kunne, hævdede Italiens formelle førstemand, vende retur til hjemlandet med løftede hoveder 
efter indsatsen. Dagen efter satte præsidenten handling bag ordene og indstillede hele den 
italienske spillertrup til ordenen Cavalieri Della Republica, en ære der ligeledes tildeltes den 
italienske spillertrup der i 1982 gjorde Italien til verdensmestre. Den altoverskyggende del 
af de italienske medier, de italienske tilhængere og alverdens kommentatorer var på linje 
med den italienske præsident. Én mand tillod sig dog at være uenig. Rygende uenig, faktisk. 
Denne mand holdt pressemøde mandag den 3. juli 2000. 

Da de indledende spørgsmål om italiensk indenrigspolitik, den økonomiske situation 
i Italien og andre inferiøre emner var overstået i en ruf, blev Berlusconi også afæsket sin 
udlægning af gårsdagens finalekamp. Dette var måske ikke så besynderligt som det umid-
delbart kunne forekomme, for ud over at være tidligere ministerpræsident, Italiens rigeste 
mand og nu den førende oppositionspolitiker, var Berlusconi også ejer af og præsident for 
fodboldklubben Associazione Calcio Milan – eller slet og ret A.C. Milan. Da snakken faldt på 
fodbold, øgedes Berlusconis i forvejen store engagement kendeligt, og tonelejet fik mere 
end et enkelt nøk opad på toneskalaen. Det var ikke vanskeligt at gætte hvilket af samta-
leemnerne der havde Berlusconis største bevågenhed. ”Vi kunne og burde have vundet”, 
tordnede … ja, hvem var det egentlig der for snurrende kameraer slyngede en bandbulle 
af sted mod den italienske landstræner der ikke var til stede og således ikke kunne forsvare 
sig? Var det politikeren, multimilliardæren, fodboldpræsidenten eller blot en desillusioneret 
fodboldtilhænger? I Berlusconis tilfælde er det umuligt at skille disse fire forskellige sider af 
hans person ad, og uanset hvem af dem der udtalte sig på omtalte pressemøde, fortsatte 
de verbale piskesmæld ned over den fraværende landstræner. ”Der skete visse ting på ba-
nen som burde være umulige at ignorere. Man kan ikke lade Zidane være umarkeret, fri til 
at orkestrere alle franskmændenes offensive aktioner. Selv en amatørtræner ville kunne se 
hvad der foregik, og han ville have grebet ind og vundet finalen ved at stoppe Zidane. Det 
var ganske enkelt uværdigt.”

Slam! En gevaldig og nærmest injurierende ørefigen til en mand der var uden mulighed 
for at tage til genmæle. Og vel at mærke ikke en hvilken som helst mand. Dino Zoff, sådan 
hed landstræneren, havde ikke alene været i den italienske landsholdstrup da italienerne 
for første og hidtil eneste gang, i 1968, vandt Europamesterskabet i fodbold. Han var tillige 
indehaver af den italienske landskampsrekord og havde været anfører da Italien i 1982 for 
tredje gang kunne lade sig kåre som verdens bedste fodboldnation. Med et enkelt giftigt 
slangehug fra Berlusconi var denne institution i italiensk landsholdsfodbold blevet offentligt 
nedvurderet og latterliggjort.

Så var fanden løs. Skønt samtlige avisledere, selv fra de aviser som Berlusconi ejede, 
bakkede op om den tidligere landsholdsmålmand og nuværende landstræner, indkaldte 
Zoff dagen efter Berlusconis udfald til sit eget pressemøde. Det foregik noget anderledes 
end Berlusconis. De to duellanter på afstand kunne næppe udgøre en større indbyrdes 
kontrast. Når Berlusconi taler, sker det med hele kroppen, heftige armbevægelser, gestik 
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og en ansigtsmimik der så ofte som muligt afslører et blændende tandsæt der i lysstyrke 
kan konkurrere med lysmasterne på Feijenoord Stadion eller San Siro, hjemmebane for 
Berlusconis eget fodboldhold. Når Zoff taler, har han motorik som en statue, og den gut-
turale udstødelse af de ord-illuderende lyde passerer gennem læber der er så tillukkede at 
tilskuerne til Zoffs pressemøde uvægerligt må have grebet sig selv i at kigge rundt i lokalet 
for at få øje på den bugtaler der så dygtigt lod denne dukke sidde og give Berlusconi svar på 
tiltale. Kort fortalt ville den ærekære Zoff ikke finde sig i Berlusconis tilsvininger, og til almen 
forbløffelse opsagde landstræneren ganske enkelt sit job. (Denne fremstilling baserer sig på 
gengivelsen af forløbet i Paddy Agnews ”Forza Italia”.)

Hele efterspillet til det italienske finalenederlag illustrerer ganske godt hvor vigtig en 
rolle fodbold spiller i det italienske samfund. Man kan måske nok forestille sig at en dansk 
statsminister kunne finde det opportunt at vise sig på lægterne til en finalekamp om det euro-
pæiske mesterskab i landsholdsfodbold, såfremt det danske landshold var del af en sådan 
slutkamp, selv om regeringschefen aldrig tidligere havde tildelt spillet en nævneværdig del af 
sin opmærksomhed. Derimod kræver det en lidt mere veludviklet forestillingsevne at danne 
sig et mentalt billede af Morten Olsen der opsiger sin stilling hos Dansk Boldspil-Union i 
fortørnelse over en oppositionsleders uberettigede og fornærmende vurderinger af Olsens 
taktiske dispositioner i en kamp

Nu er Italien imidlertid anderledes end så mange andre lande, ikke mindst når det gælder 
passionen for fodbold. Næppe noget andet land har vel gennem tiden spillet fodbold efter et 
så mangesidigt katalog som gli azzurri, der kan praktisere spillet helt fra dets mirakuløse og 
nærmest ubegribelige overtoner i den skønneste ende af skalaen til de frygteligste underto-
ner i den elendigste og mest vederstyggelige ende. Næppe noget andet landshold har i så 
udpræget grad kunnet pirre iagttageren til så forskelligartede sindsstemninger som fryd og 
forfærdelse inden for de selvsamme 90 minutter. Det er en forførende farlig egenskab – og 
hovedårsagen til at man ofte får en ambivalent tilknytning til netop det italienske landshold. 

Det italienske landshold spillede sin første kamp den 15. maj 1910 i Milano da det besej-
rede Frankrig med 6-2. Ved den lejlighed bar de italienske spillere hvide spillertrøjer, af den 
simple grund at de var de billigste. Og så kunne de erstattes af en almindelig hvid skjorte 
eller undertrøje om nødvendigt. Først i forbindelse med landsholdets tredje optræden, et 
0-1-nederlag til Ungarn, var italienerne iklædt blå spillertrøjer som en hyldest til kongehuset, 
Savoien, der dengang ledtes af Vittorio Emanuele III. Azzurro er den italienske betegnelse 
for blå, heraf navnet gli azzurri (de blå).

Få nationers fodboldforbund er begunstiget af et så fodboldforelsket publikum som det 
italienske (det skulle da lige være det brasilianske), og få forbund har været udsat for politisk 
manipulation fra magthaverne som det italienske. Det italienske eksempel er naturligvis ikke 
enestående, men i et tiår blev italiensk fodbold i almindelighed og det italienske landshold i 
særdeleshed meget håndgribeligt spændt for en propagandavogn hvor mænd i sorte skjorter, 
blankpolerede støvler og skråremme havde sat sig til rette i kuskesædet.

I og for sig var det fascistiske styres omklamring af det italienske fodboldlandshold ikke 

overraskende, for regimet forsøgte at udnytte alt fra børnefødsler over togdriftens regel-
mæssighed til kornhøsten til propagandaformål. Kultur-, uddannelses- og idrætslivet gik 
naturligvis ikke fri, og som nationalsport lykkedes det heller ikke fodbolden at flyve under 
fascisternes radar. 

Da den første VM-slutrunde skulle afvikles i Uruguay i 1930, valgte italienerne i lighed 
med en række andre europæiske lande at melde afbud til arrangementet. Til værtsnationens 
store og udtalte fortrydelse. Sammen med Tyskland var italienerne blandt de hårdest ramte 
nationer af krakket på Wall Street og den efterfølgende verdensomspændende finanskrise, 
og krisen blev benyttet som en undskyldning for ikke at foretage en lang og bekostelig rejse 
til en turnering som italienerne dybest set ikke følte sig synderlig tiltrukket af. En tre uger 
lang sejltur virkede ikke særlig tillokkende på italienerne. Uanset udvist despekt over for den 
sportslige værdi af turneringen i Uruguay havde italienerne dog fulgt tildragelserne på den 
anden side af Atlanterhavet så tilpas indgående at man havde lettet låget på pengekisten og 
således overbevist tre argentinere – heriblandt en af de tabende finalister – om det fordel-
agtige i at lade sig hverve som professionel af en italiensk klub. Datidens regler i FIFA-regi 
vedrørende brug af spillere med dobbelt statsborgerskab var ikke lige så skrappe og præcist 
formulerede som nutidens. Italienerne valgte at se muligheder frem for begrænsninger i de 
vagt formulerede forskrifter, og trioen – de to argentinske kantspillere Guaita og Orsi og 
centerhalfen Monti (der var med til at tabe finalen i 1930 til værtsnationen) – blev indlemmet 
i spillertruppen på landsholdet som italienske statsborgere, hvilket fik kritikerne frem fra gem-
merne. Landstræner Pozzos svar var lapidarisk og, helt i tidens ånd, syltet ind i krigsrelateret 
retorik – og, må det indrømmes, ikke uden logik: ”Hvis de kan dø for Italien, så kan de også 
spille fodbold for Italien!” Oriundi er den italienske fællesbetegnelse for udenlandske spil-
lere – typisk fra Argentina – med italienske rødder. Den seneste oriundo hedder Jorge Mario 
Bergoglio. Han tjener dog ikke til livets ophold ved at spille på det italienske landshold. Han 
arbejder derimod i Vatikanstaten …

Ganske i pagt med tidens tendenser blev Vittorio Pozzo i 1928 ikke alene udnævnt til 
italiensk landstræner; han udviklede sig også til enehersker med ubegrænset bemyndigelse 
og bestemmelsesret i italiensk fodbold.

Der er tilsyneladende noget ved globale sportsbegivenheder der udøver en ganske 
særegen og uimodståelig tiltrækningskraft på totalitære diktaturer og enevældige despo-
ter. Måske er det muligheden for at sole sig i opmærksomheden fra alverdens medier og 
smiskende beundrere der lokker, måske er det lejligheden til at promovere et selvbillede af 
tvivlsom sandhedsværdi der ikke er til at modstå. De Olympiske Lege 1936 (Tyskland), 1980 
(Sovjetunionen) og 2008 (Kina) er skoleeksempler på forbryderiske diktaturer der skamløst 
misbruger en sportsbegivenhed til propagandistiske formål for at give et positivt vrangbillede 
af et sygt og menneskefjendsk system – samtidig med at værtsnationer og deltagerlande i 
hykleriske vendinger hylder princippet om at sport og politik skal holdes adskilt. Som om! 

Naturligvis er det ikke kun De Olympiske Lege der på denne måde har været forsøgt 
udnyttet som propagandaværktøj. Zaires diktator, Joseph-Désirè Mobutu, havde andre be-
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væggrunde end rendyrket kærlighed til boksesporten for at stille statsgarantier for afviklingen 
af VM-kampen i sværvægtsboksning i 1974 i Kinshasa mellem George Foreman og Muham-
mad Ali. Man træder næppe nogens finfølelse over tæerne ved at påstå at militærjuntaen i 
Argentina prøvede at benytte VM-slutrunden i 1978 til at tilføje et ualmindeligt beskidt diktatur 
et pennestrøg af civil fernis. Man kan diskutere hvorvidt et værtskab for en stor sportsbegi-
venhed med dertil hørende mediebevågenhed entydigt er et velegnet propagandaredskab, 
eller om det er et tveægget sværd der også giver anledning til omtale af krænkelser af menne-
skerettigheder, forfølgelse af oppositionspolitikere osv. I mindst ét tilfælde har VM-slutrunden 
i fodbold dog utvetydigt og umiskendeligt været så stor en propagandasucces at slutrunden 
og værtsnationens endelige sejr i dag mest af alt huskes som diktatorens triumf. Den omtalte 
begivenhed var VM-slutrunden i fodbold i 1934. Den blev afviklet i Italien.

Den over VM-vandene flyvende il Duce skulle på tribunen overvære sit landsholds, sit 
systems og sin egen triumf med Pozzo og hans elleve blåtrøjer som redskaber. Året efter at 
Adolf Hitler blev udnævnt til Reichskanzler i Tyskland, åbnede Il Duce den første turnering 
om verdensmesterskabet i fodbold på europæisk grund. Italien var et naturligt valg som 
værtsnation når nu spillets moderland, Storbritannien, i ophøjet vished om egen overlegenhed 
holdt sig i splendid isolation på de britiske øer. Ingen andre steder i verden blev fodboldspil-
lere betalt lige så godt som de gjorde i Italien, og det var her de første fuldtidsprofessionelle 
spillere fra Brasilien, Uruguay og Argentina slog sig ned. For Mussolini var turneringen om 
verdensmesterskabet fremragende propaganda. Diktatoren sad på hæderspladsen til alle 
Italiens kampe, og det italienske landshold tilegnede deres sejre til statslederen ved at hilse 
ham med strakt højre arm i en såkaldt ”romersk hilsen”. Ved at lade landsholdet omkranse 
Mussolini på en række nøje arrangerede og velpublicerede billeder, skabte regimet det 
indtryk at denne vellykkede turnering med den lykkelige udgang var skabt af landets stærke 
politiske leder. Helt forkert var opfattelsen ikke, for Mussolini og hans folk overtog nærmest 
arrangementet i en sådan grad at Jules Rimet, præsident for FIFA, må have undret sig over 
om det egentlig var verdensfodboldforbundet eller den italienske regering der var ansvarlig 
for turneringen. Blandt andet lod Mussolini fremstille en pokal til det vindende hold, la Coppa 
del Duce. Opfordringen fra Mussolini til landets dygtigste skulptører lød på at fremstille et 
trofæ der ”reflekterer nationens ære”. Det er vanskeligt at fortænke skulptørerne i at opfatte 
opfordringen som en ordre. ”Foruden Jules Rimet-trofæet, som uddeles af FIFA, bliver denne 
turnering beriget med en række andre fornemme priser hvoraf den moralsk set vigtigste er 
pokalen skænket af Il Duce, der på denne måde ønsker at anerkende denne sportsbegiven-
heds store betydning”, lød det i en officiel pressemeddelelse i 1934. Coppa del Duce består af 
en gruppe fodboldspillere i en kampsituation foran en fasces – egentligt et risknippe som er 
bundet fast for enden af en stage. Dette magtsymbol blev båret af romerske embedsmænd 
i antikken, og under Mussolini gav det navn til fascismen. Stilistisk er trofæet en tidstypisk 
hyldest til fascisternes fascination af kraft og styrke, og det genspejlede det billede som 
Mussolini elskede at fremstille: Af den italienske race og af sig selv. Utallige avisfoto fra den 
tid viser en skjorteløs Duce i færd med at høste, svømme eller ride. For at demonstrere hvem 

der var arrangementets virkelige hovedperson, var Duce-pokalen seks gange så stor som 
Jules Rimet-pokalen. Det kan måske synes som en detalje al den stund at Jules Rimet-trofæet 
notorisk var af meget undseelig størrelse, men det er som bekendt i detaljen at djævlen bor, 
og han havde i de år åbnet en filial i Rom. Kunstværket eller rædslen, alt efter smag og behag, 
kan i dag beses på Museo del Calcio i Firenze.

Finaleopgøret mod Tjekkoslovakiet, som Italien fire år senere var med til at sønderdele ved 
München-konferencen, skulle afvikles på Stadio Nazionale del Partito Fascista i Rom. Stadion 
var blevet opført i 1927 med de arketypiske mastodontiske træk der kendetegnede fascistisk 
kunstsmag. For at understrege tilknytningen til det antikke Rom var stadion omkranset af store 
marmorskulpturer – det var også i god tråd med datidens propagandahyldest af Mussolini 
som ”vor tids Julius Cæsar”. For en god ordens skyld opførte man også en obelisk i marmor 
med inskriptionen Mussolini Dux. Som det havde været tilfældet til Italiens øvrige kampe ved 
slutrunden, insisterede Mussolini på og gjorde et stort nummer ud af personligt at betale for 
sin billet da han ankom til stadion. Det var et held, kan man konstatere, at der ikke var udsolgt. 

Historien om VM i fodbold er rig på beskyldninger om bestikkelse og mildest talt tvivl-
somme dommerpræstationer. VM-slutrunden i Italien 1934 er ingen undtagelse. Ubegribeligt 
nok skulle den svenske dommer Ivan Eklind dømme både Italiens semifinaleopgør mod Østrig 
og finalekampen mod Tjekkoslovakiet. Ingen har været i stand til at fremlægge uigendrivelige 
beviser, men en hårdnakket historie går på at Mussolini kort før finalen inviterede Eklind til 
frokost i sin æresloge, og før kampstart hilste dommertrioen på Il Duce med højre arm strakt 
til romerhilsen. I selve finalen benyttede de italienske spillere sig af metoder hvis anvendelse 
uden for kridtstregerne havde indbragt dem adskillige måneder på vand og brød. 2-1 lød 
de italienske sejrscifre på efter to sene scoringer hvoraf udligningstræfferen blev sat ind af 
Raimundo Orsi, en af de nationaliserede oriundi. Il Duce havde god grund til at være tilfreds 
med landsholdet der vel nærmere havde karakter af at være Mussolinis fodboldsoldater.

Efter Anden Verdenskrig og fascismens fald blev stadion omdøbt til slet og ret at hedde 
Stadio Nazionale, og både Roma og Lazio spillede deres hjemmekampe her indtil stadionet 
blev revet ned i 1953 og erstattet af Stadio Flaminio. Obelisken med hyldesten til Mussolini 
står stadig uberørt og stolt foran Stadio Olimpico i 2013. Et tilsvarende monument til minde 
om Adolf Hitler foran Olympia Stadion i München er utænkeligt. Obelisken står i et område 
der kaldes Foro Italico – tidligere hed det Foro Mussolini – og er en del af et større kom-
pleks der huser CONI, den italienske olympiske komite. I komiteens salone d’onore mødes 
besøgende af et gigantisk vægmaleri med Mussolini omgivet af en stor gruppe tilhængere 
iført sorte skjorter. 

Mussolini skulle få mere at glæde sig over, thi landsholdet gjorde det aldeles fremragende 
i disse år. Italien vandt den olympiske fodboldturnering ved ”Hitlers OL” i Berlin i 1936 og 
forsvarede med held titlen som verdensmester i Frankrig i 1938. I året hvor Mussolini-regimet 
skrev Il Manifesto degli scienziati razzisti (”Racernes Manifest”), modtog landstræner Pozzo og 
spillerne aftenen før finalekampen mod Ungarn et telegram fra Mussolinis regeringskontor. 
Det har været billigt at sende, for det indeholdt kun tre ord: ”Vind eller dø”.
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Det succesfulde titelforsvar – en bedrift som kun Brasilien har formået at gentage i 1962 
– var vigtigt for regeringen i Rom. I Marseille havde politiet måttet gribe ind mod flere antifa-
scistiske demonstrationer og protestmarcher mod Italien og gli azzurri. I det hele taget var det 
italienske titelforsvar en uropræget affære. Sablerne raslede over det europæiske kontinent, 
og Frankrig bød Tyskland og Italien velkommen med samme glæde som et lam inviterer et 
par rovgriske ulve til middag. Da værtsnationen i kvartfinalen mødte netop Italien, stillede 
italienerne på Mussolinis ordre op i sorte spillertrøjer for derved at efterligne fascisternes 
sorte skjorter. På træner Pozzos ordre løftede de italienske spillere højre arm til hilsen under 
afspilningen af den italienske nationalhymne. Både samtiden og eftertiden har taget denne 
gestus som et udtryk for at Pozzo var en villig medløber til fascisternes propagandakam-
pagne. Pozzo blev beskyldt for at være (skabs-)fascist, hvilket ikke var tilfældet. Derimod var 
han autoritær. Det var oppe i tiden. Fascist-hilsenen fik Pozzo sine spillere til at udføre for at 
skabe en mandskabsfølelse mellem de italienske landsholdsspillere. Dermed fik han skabt 
en os-mod-resten-af-verden-følelse i sin spillertrup. Det var et kendetegn der også skulle 
karakterisere senere italienske mandskaber af verdensmesterstyrke. 

Dagen efter at Ungarn var blevet besejret med 4-2, stod de italienske landsholdsspillere 
ret i nypressede militæruniformer og poserede med en sejrssikker og stolt Il Duce. La Gaz-
zetta dello Sport kaldte denne idrætspræstation ”en sejr for racen”. Verdensmesterskabet i 
fodbold var en god og kærkommen nyhed der let fortrængte rapporter om naturkatastrofer, 
fattigdomsspørgsmål og de krigstrusler der føg over den europæiske verdensdel. 

Fodbolden skabte et fællesskab. Fodboldreportagerne i radio og aviser massemobilise-
rede og samlede italienerne. De fascistiske statsledere i Italien gjorde i dette tilfælde hvad 
tidligere magthavere i så udpræget grad havde forsømt: De forlod magtens korridorer i ho-
vedstaden og engagerede sig i almindelige arbejderes, bønders og middelklassens kulturelle 
interesser. Disse grupper fik adgang til kultur, sport og uddannelse. Alt sammen naturligvis 
styret af fascisterne og gennemsyret af deres forestillingsverden og ideologi, men alligevel.

På klubbasis blomstrede italiensk fodbold efter Anden Verdenskrig, men på landsholds-
plan gik det tilbage. Flere faktorer spillede naturligvis ind. I virkeligheden kan man tid- og 
stedfæste tilbagegangen på dato: den 15. maj 1948. Da ventede mere end 80.000 tilskuere 
på Torinos Stadio Communale på en kamp mellem FIFA’s officielle verdensmestre og de 
englændere der udi egen opfattelse var spillets virkelige verdensherskere. Kampen skulle 
demonstrere italiensk fodbolds jævnbyrdige niveau i forhold til de oprindelige læremestre, og 
den skulle samtidig sørge for national italiensk genrejsning ved at besejre en af overmagterne 
fra Anden Verdenskrig i deres eget spil.

Kampen blev en gedigen nedtur for de eksalterede italienere. England vandt 4-0, og 
Pozzo kunne læse skriften, ikke på væggen, men i aviserne som kom næste dag: ”Død over 
Pozzo”, hed en overskrift med tommetyk skrifttype. Sådan behandlede man ham, flagskibets 
rorgænger siden 1929 …

Og så gik den gamle kaptajn fra borde. Det blev det italienske landshold bare ikke bedre 
af, og i den olympiske turnering samme år i London blev de italienske amatører slået ud af 

de danske ditto. Italienerne drog dog lære af nederlaget, idet seks af danskerne siden blev 
købt af de italienske klubber – uden at det gavnede italiensk landsholdsfodbold en snus. 

Året efter blev italiensk fodbold ramt af en katastrofe da et fly med det firdobbelte mester-
hold F.C. Torino på vej tilbage fra en kamp i Portugal i ærtesuppetyk tåge bragede mod det 
800 meter høje Superga-bjerg ved Torino. Samtlige 17 spillere, heriblandt otte fra landsholdet, 
omkom. En askegrå Pozzo genkendte selv kadaverne af ”sit” gamle hold i en klostergård 
oppe i højderne.

Et usselt år havde italienerne til at skabe et næsten nyt landshold før forsvaret af titlen. 
Opgaven var vanskelig nok, men det italienske fodboldforbund gjorde den unødigt endnu 
vanskeligere. Indtrykket af flyulykken var stadig frisk i den kollektive italienske hukommelse, 
og fodboldforbundet turde ikke lade landsholdet tage flyvejen over Atlanterhavet til Brasilien, 
men lod det i stedet sejle. Beslutningen blev dadlet fra forskelligt hold, bl.a. af Pozzo i sin nye 
stilling som sportsredaktør på avisen La Stampa. Pozzo mente, ikke urimeligt, at forbundet 
ved sin beslutning bogstavelig talt lod spillerne sejle. En atlanterhavsrejses konditionsdestru-
erende driverttilværelse og gode mad ville ifølge Pozzo smadre spillernes forberedelser og 
form. Den gamle så rigtigt, for flere af italienerne ankom til kaffeudskibningshavnen i Santos 
med velpakkede kufferter hængende ud over bæltespændet. Holdet gjorde et blegnæbet 
helhedsindtryk i treholdsgruppen, tabte knebent til Sverige, vandt over Paraguay, men kom 
ikke i finalegruppen. Da verdensmestrene omsider var nået ned i tilforladelig og kampduelig 
vægt, var titlen gledet dem af hænde.

Nedturen fortsatte ved næste VM i Schweiz hvor Italien ellers var topseedet i sin gruppe. 
Men de defensivt indstillede schweizere uskadeliggjorde den italienske spilorganisator, Ju-
ventus’ blonde innerwing Boniperti, og sejrede. Italienerne slog belgierne klart og begik 
dernæst en taktisk brøler i den nu nødvendiggjorte omkamp mod værterne, idet man ville 
aflaste Boniperti til de imødesete senere opgaver. De blev bare ikke aktuelle for italienerne, 
for schweizerne vandt nok en gang. Gli azzurri var elimineret fra endnu en VM-slutrunde.

Det var ubegribeligt. Italienske klubhold fremelskede rutinemæssigt stjerner i et tempo 
der matchede FIAT-fabrikkernes turboproduktion i Torino, men sammenstillet på landsholdet 
kom der kun ringe udbytte af talentmængden. Nu var en del af klubstyrken i Italien nationalt 
set af kunstig beskaffenhed, for talrige af spillerne var importerede fremmedarbejdere, og 
der var vel at mærke især tale om angribere. 

Specielt Milan og Inter førte an i storimporten af udenlandske stjernespillere, med Juven-
tus, Napoli, Roma og Lazio i kølvandet. Det gik ikke ulogisk ud over talentudviklingen i Italien. 
Mens fremmedarbejderne huserede i den italienske Serie A, glemte de italienske angribere 
næsten færdigheden at score mål. Situationen udviklede sig så grelt at regeringen følte sig 
kaldet til at gribe ind, og fra 1953 blev italienske klubber pålagt importforbud af udenlandske 
spillere, med efterkommere af italienere som eneste undtagelse. Der blev udvist stor kreativitet 
når stjernespilleres italienske aner skulle dokumenteres over for de relevante myndigheder, 
men fodboldforbundet fik rådet bod på det ved at nationalisere nogle af de dygtigste syd-
amerikanere så de dels kunne optræde for de italienske klubber, og dels, nok så væsentligt, 
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kunne benyttes på landsholdet. Det var naturaliseringspolitikken fra trediverne nok en gang. 
Men da var italiensk fodbolds foreløbige nulpunkt også nået. Italien kvalificerede sig end 
ikke til VM i Sverige i 1958; holdet tabte afgørende kvalifikationskampe i både Lissabon og 
Belfast. Slutrunden måtte følges i det fjernsyn som indtog sin plads i stadig flere italienske 
hjem efterhånden som det generelle økonomiske opsving i Vesteuropa også nåede til Italien.

Da VM-slutrunden skulle afvikles i Chile i 1962, var Italien atter at finde blandt slutrunde-
deltagerne – helt i tråd med den italienske selvforståelse som en af verdens førende fodbold-
nationer. Optakten var ikke lovende. For det første var man i Sydamerika trætte af at miste sine 
bedste spillere til Italien. At kontinentets bedste udøvere af fodboldspillet foretrak at score 
kassen i Serie A, kunne ingen indvende noget imod, men at italienerne også shanghajede de 
bedste sydamerikanere til at spille for det italienske landshold og mod deres sydamerikanske 
hjemstavn, var alligevel de fleste sydamerikanere et nummer for tykt. For det andet var det 
kommet de chilenske værter for øre at to udsendinge fra Firenze-avisen La Nazione, Corrado 
Pizzinelli og Antonio Ghirelli, havde diverteret deres læsere med en ualmindelig nedladende 
og småracistisk rejsereportage hvori værtsnationen blev fremstillet som noget nær helvedes 
forgård. Fattigdom, analfabetisme, alkoholisme og underernæring var det billede af Chile 
som de to skriverkarle kolporterede tilbage til Italien. Det vrimler med prostituerede, var en 
af journalisternes opsummerende konklusioner. I et land hvor kvinders ære tillægges stor 
valør, og hvor man i et skænderi ofte tildeler modpartens mor en ugleset profession, var det 
måske især denne bemærkning der fik de letantændelige chilenske temperamenter op på 
kogepunktet. At journalisterne også havde påpeget at taxaer var lige så sjældne i Santiago 
som trofaste ægtemænd, tog ingen tilsyneladende synderlig notits af. 

Lodtrækningen til slutrunden magede det således at chilenerne og italienerne havnede 
i samme indledende pulje. Italienerne lagde for med en målløs remis mod vesttyskerne og 
tørnede så sammen med værterne i næste puljekamp. To italienske journalister med tvivlsom 
dømmekraft havde sået storm, nu skulle det italienske landshold høste orkan. I dagene op 
til kampen kørte de chilenske aviser en uophørlig og skånselsløs kampagne mod italienerne 
og alt hvad der var italiensk. På banen kunne ingen høre den italienske nationalmelodi der 
blev fuldstændig overdøvet af publikums pibekoncert. Italienerne, inklusive de to oriundi, 
José Altafini (verdensmester med Brasilien i 1958) og Humberto Maschio (argentiner lige-
som Omar Sivori der sad på tribunen til denne kamp), forsøgte som en forsonende gestus 
at kaste blomster ud til publikum inden kampstart. Lige lidt hjalp det. Blomsterne blev om-
gående kylet retur. Kampen udviklede sig til en af de mest beskidte affærer overhovedet 
i VM-historien. Faktisk burde aviserne dagen efter have bragt deres matchreferater under 
kriminalreportagerne. 

Den britiske tv-station BBC sendte kampen forskudt (datidens teknologiske begræns-
ninger krævede at filmoptagelser fra kampene måtte flyves tilbage til Europa til redigering og 
fremvisning). Som optakt til kampen søgte studievært David Coleman at varsko sine seere: 
Good evening. The game you are about to see, is the most stupid, appalling, disgusting and 
disgraceful exhibition of football, possibly in the history of the game.

Der gik hele 12 sekunder før kampens første frispark blev dømt. Efter sølle fire minutter 
slog Maschio chilenernes Sanchez i græsset mens den engelske dommer, Ken Aston, var 
optaget af kontroverser andetsteds på banen. Denne voldshandling blev ikke rapporteret i 
de italienske avisers kampreferater. To minutter senere reagerede italienernes Giorgio Ferrini 
på et chilensk frispark ved at sparke ud efter synderen. Denne hævnakt takserede Aston til 
en udvisning, og så brød helvede løs i Santiago. I et håndgemæng der inkluderede samtlige 
22 aktører på banen, fik Sanchez sin hævn da han med et knytnæveslag flækkede næse-
ryggen på Maschio mens han angiveligt råbte traidor – det spanske ord for forræder. Det 
fysiske overfald fik ingen konsekvenser for Sanchez. En politieskorte ledsagede Ferrini ud af 
banen. Herefter degenererede kamphandlingerne til det rene kaos. Den engelske dommer, 
der senere opfandt de gule og røde kort, mistede fuldstændig grebet om begivenhederne. 
Lavpunktet kom 47 minutter inde i en første halvleg der endte med at vare 52 minutter. 
Italiens Mario David udviste forbløffende akrobatiske evner da han forsøgte sig med noget 
der vel bedst kan karakteriseres som en blanding af en flyvende takling i hovedhøjde og 
et mordforsøg. Besidder man et stålsat nervesystem, kan tacklingen ses på YouTube. Helt 
forudsigeligt kostede attentatforsøget David en udvisning. Faktisk kostede den ham også en 
landsholdskarriere, thi han optrådte aldrig igen i den azurblå spillertrøje. I numerisk undertal, 
9 mod 11, var italienernes sejrschance naturligvis forduftet i den chilenske vinterhimmel, men 
alligevel holdt man stand til det sidste kvarter hvor chilenerne med to scoringer omsatte den 
talmæssige overlegenhed til en tomålssejr. Hermed var italienernes rolle udspillet ved endnu 
en slutrunde, men efterdønningerne fra ’Slaget om Santiago’ skulle blive langvarige.

I Italien begyndte aviserne straks at viderebringe diverse konspirationsteorier der inklu-
derede de chilenske værter og værtsnationens medier, den engelske dommer og de tyske 
medier – sidstnævnte blev beskyldt for at kontrollere de chilenske medier som de ifølge 
konspirationsteoretikerne forsynede med gengivelser af de famøse artikler om Chile og chi-
lenerne fra La Nazione. Vesttyskerne, påstod de fantasifulde teoretikere, havde en interesse 
heri fordi Vesttyskland var i samme pulje som Italien og Chile.

Det hele var meget opfindsomt og ikke synderlig troværdigt, om end det dog var noget 
påfaldende at Aston allerede havde dømt chilenernes indledende kamp mod Schweiz (3-1 
til Chile). Den mindre seriøse del af den italienske presse havde travlt med at lede efter syn-
debukke uden for Italiens grænser – et fænomen der skulle gentage sig ved flere lejligheder 
i de kommende årtier når Italien var blevet ekspederet ud af diverse fodboldturneringer. 
Fænomenet har utvivlsomt psykologisk karakter: Det er altid nemmere at pege fingre ad 
andre end at kaste et kritisk blik på sig selv. Fænomenet er naturligvis ikke kun begrænset 
til Italien og italienske medier, men det forekommer ganske hyppigt her. 

Enkelte blandt de italienske sportsjournalister holdt dog den faglige fane højt og stillede 
spørgsmålstegn ved taktikken og holdudtagelsen (Rivera, Trapattoni og Maldini blev efter-
ladt på reservebænken, mens to andre italienere fik deres landskampdebut i så vigtigt et 
opgør), frem for at rette skytset mod dommeren, chilenerne og hvem man nu ellers kunne 
skyde skylden på. 
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En enkelt gruppe kom til at betale en højere pris end alle andre: Der herskede bred 
enighed om at de såkaldte oriundi ikke havde udvist tilstrækkeligt nationalt sindelag og 
kampvilje i det ophidsede slag. Det italienske fodboldforbund besluttede at sætte en stop-
per for udtagelsen af nationaliserede italienere. Samtidig indførte FIFA forbud mod dobbelt 
statsborgerskab og forhindrede dermed denne gruppe af spillere i at vende tilbage til deres 
oprindelige landshold. En række glimrende spillere, heriblandt Altafini og Sivori, sad i saksen 
og fik aldrig den landsholdskarriere deres talenter egentlig berettigede dem til. Senere har 
det italienske fodboldforbund modereret sit standpunkt, men i alt væsentligt har man benyttet 
sig af ’ægte’ italienere snarere end nationaliserede ’fremmedarbejdere’, med Juventus’ Mauro 
Camoranesi som en bemærkelsesværdig undtagelse i perioden 2003-2010. 

VM i 1966 i spillets moderland, England, skulle bringe italiensk fodbold tilbage til rampe-
lyset og den topplacering i den internationale fodboldverdens hierarki som de fleste italienere 
betragtede som en gudgiven ret. Italienerne ankom til Sunderland i højt humør. Sammen 
med Sovjetunionen syntes man at befinde sig i en gunstig position i gruppen med Chile og 
særsynet Nordkorea som modstandere. En enkelt mand advarede dog om at italienernes 
overdrevent defensive tilgang til spillet og den nærmest tvangsneurotiske anvendelse af 
catenaccioen kunne blive deres undergang. Manden med de bange anelser på italienernes 
vegne hed Vittorio Pozzo. 

Bevares, Chile havde italienerne ganske vist ualmindelig dårlige erfaringer med, men 
sammentræffet af uheldsvangre faktorer i Santiago kunne næppe gentage sig, mente Italiens 
nye landstræner, Edmundo Fabbri, og deri havde han ret. Planmæssigt vandt de azurblå 2-0 
i en fair match hvor begge mandskaber optrådte dadelfrit. Gammel afsky trives ofte langt 
bedre blandt spillets publikum end blandt dets udøvere. På en enkelt scoring led italienerne 
nederlag til Sovjetunionen fordi mandskabet ikke tilstrækkelig hurtigt evnede omstillingen 
fra forsvar til angreb da denne var påkrævet. Italienerne sad fast i catenaccioen, forsvars-
fælden klappede ubønhørligt sammen – om italienerne selv. Hurtige kontraangreb var en 
afgørende bestanddel i catenaccio-systemet, men kontraangreb er vanskelige at praktisere 
når modstanderne pakker sig sammen omkring eget straffesparksfelt for at forsvare en fø-
ring. Nogen stor ulykke var nederlaget imidlertid ikke, for italienerne behøvede i den sidste 
puljekamp i Middlesbrough mod de komplet ukendte nordkoreanere blot at spille remis for 
at sikre sig videre avancement i turneringen. For bookmakere, kommentatorer og eksperter 
kloden rundt eksisterede asiaternes chance mod de italienske verdensberømtheder kun 
langt ude på teoriens overdrev. 

I en af de mest ensidige dyster i VM-historien havde italienerne praktisk taget alt spillet 
– både før og specielt efter den sensationelle nordkoreanske føringstræffer. At nordkorea-
nerne kunne løbe en hare ihjel, havde man kunnet konstatere i kampene mod henholdsvis 
Sovjetunionen og Chile, men at de skulle kunne bringe sig i front mod de på forhånd sejrs-
sikre italienere, havde ingen haft fantasi til at forestille sig. Hvor desperat de end prøvede, 
fik italienerne ikke scoret. Deres chancer blev heller ikke bedret af at de måtte spille store 
dele af kampen i numerisk underlegenhed, eftersom anføreren, Giacomo Bulgarelli, i første 

halvleg blev skadet da han selv begik et groft frispark mod en nordkoreaner. Så slemt tilredt 
blev Bulgarelli at han måtte forlade banen, og da det i 1966 endnu ikke var tilladt at skifte 
spillere ud/ind, måtte Italien gennemføre den resterende del af matchen med 10 mod 11. 
Den langlemmede Inter-back Facchetti demonstrerede sine angrebstalenter og kastede 
sine mere end 1,90 meter i luften for ved hjælp af grundliggende højdeforskel at fremtvinge 
den udligning der ville redde om ikke den italienske ære så dog videre italiensk deltagelse i 
turneringen. Mandslingerne kæmpede imidlertid for fædreland og folkerepublik, og mens de 
kommunistiske soldater løb uafbrudt, blev de italienske verdensstjerner stedse mere febrilske. 
Tiden arbejdede for nordkoreanerne, og til slut faldt den i slag for italienerne. Den største 
sensation i VM-historien var fuldbyrdet: Nordkorea havde besejret Italien med 1-0. Et vantro 
engelsk publikum havde fået tilfredsstillet et iboende indre behov fra cupturneringen om at 
se giganten fældet af gnomen. I Pyongyang havde man i løbet af halvanden time opnået 
en større international bevågenhed end i det halvandet årti der var gået siden man havde 
overfaldet Sydkorea og herefter var blevet slået tilbage. Og italienerne? De sad hjælpeløst fast 
i eget forsvarsbolværk og defensivtænkning i en sådan grad at catenaccioen blev anvendt 
selv mod de forventede undermålere. Fra sidelinjen var Fabbri ved at skrige sine lunger ud i 
et forsøg på at piske sine spillere frem, men hans egen hængelås var smækket sammen om 
ofret: Det italienske landshold. På tribunerne sad en mand og græd. Manden med de bitre 
tårer på Italiens vegne hed Vittorio Pozzo. 

På hjemvejen i flyveren fra England besluttede det italienske fodboldforbund at ændre 
landsholdets destinationssted fra Milano til Genoa, af frygt for at det skulle komme til uro-
ligheder når en velkomstkomite af rasende tifosi stod klar for at tage imod de formastelige 
nederlagsmænd fra Middlesbrough. Ruteændringen blev dog kun en delvis succes, idet 
mange vrede tilhængere havde fået nys om det nye ankomststed. I Genoa blev de italienske 
tabere overdænget med æg, tomater og anden forhåndenværende frugt. 

To år efter blamagen mod nordkoreanerne skulle italienerne agere værtsnation for den 
første officielle turnering om Europamesterskabet i fodbold. Bizart nok skulle italienerne efter 
dagældende regler kvalificere sig til turneringen på egne græsplæner, hvilket holdet – der 
var stort set identisk med de forhånede og ydmygede tabere fra England – klarede ved kun 
at sætte et point til i et halvt dusin kampe. Derimod var træneren skiftet ud som en naturlig 
konsekvens af den resultatmæssige fornedrelse. Spillerne derimod pådrog sig ikke noget 
varigt nordkoreansk traume, hvilket egentlig ikke kan forbløffe. I den branche er fasthæn-
gen i gamle fiaskoer ækvivalent med arbejdsløshed. Lidt mere tøvende opgav tilhængerne 
deres foragt for fodboldmandskabet: Ved første givne lejlighed hilstes både landsholdet 
og nationalhymnen med øredøvende hylekoncerter, men efterhånden som italienerne spil-
lede sig frem til slutkampen om det kontinentale mesterskab, tilsluttede italienerne sig atter 
nationalmandskabet. Som værter var italienerne ubeskedne nok til at vinde turneringen om 
EM efter at en lodtrækning havde sørget for at man eliminerede Sovjetunionen i semifinalen. 
Straffesparkskonkurrencen var endnu ikke opfundet som løsningsmiddel til at hugge den 
gordiske knude over som var opstået fordi italienere og sovjet-russere ikke kunne finde 
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ud af at score. Den sportsligt absurde løsning blev at lade en mønt snurre gennem luften, 
og Fru Fortuna smilede altså til Italiens anfører, Giacinto Facchetti, der havde valgt side på 
italienernes vegne. Om end der måtte to finalekampe til før Italien havde finalebesejret Ju-
goslavien, kunne de azurblå tage til VM i Mexico to år senere som europamestre og med 
folkets opbakning og optimisme i ryggen. Denne gang kunne end ikke Vittorio Pozzo blande 
malurt i forventningens glædesbæger, for Pozzo, der immervæk havde stået i spidsen for to 
italienske hold af verdensmestre og hvis ord som sådan måtte tillægges en vis vægt, var død. 
Det havde været på tale at opkalde stadion i Torino efter denne nestor i italiensk fodbold, men 
ideen blev droppet på grund af mandens påståede fascistiske synspunkter. Først senere blev 
man klar over at Pozzo i virkeligheden havde hjulpet italienske partisaner mod fascisterne. 

Som ny landstræner ændrede Valcareggi ikke meget på Fabbris fattigmandsudgave af 
fodbold som underholdende idrætsgren, men han havde den fordel at han i Cagliaris skarp-
skytte, Luigi Riva, havde en angriber i absolut verdensklasse. Ellers lod Valcareggi sine udvalg-
te give den ene opvisning efter den anden i catenaccio-fodbold. Catenaccioens sweeper var 
den effektive Pier Luigi Cera der fejede foran den italienske målmand. Det rutinerede backpar 
Burgnich og Facchetti, der kendte systemet til bevidstløshed fra dagligdagen i Inter, havde 
imellem sig et par centerforsvarere med udsmidermentalitet i Rosato og Bertini. Foran dem lå 
to spillere der var angribere af fodbolduddannelse, men som pr. dekret kunne omdirigeres til 
forsvarsmæssige arbejdsopgaver, Mazzola og de Sisti. Angrebet bestod af Domenghini, der 
dog også tildeltes opgaver som oppasser, samt Boninsegna og den koldblodige Riva. I alt 
talte den italienske opstilling ni mand med defensiven som deres primære, hvis ikke ligefrem 
eneste, arbejdsområde. Det lød kedeligt – og det var det også at beskue! Fodboldens fein-
schmeckere spejdede lønløst efter italiensk fodbolds golden boy, Milans Gianni Rivera, den 
kunstneriske skaber af det italienske angrebsspil. Han blev i Mexico anvendt i et par kampe 
som reservespiller, men hans forhold til Valcareggi åbenbarede en taktisk og sindelagsmæs-
sig divergens. Rivera fandt træneren kæbebrækkende kedelig, mens denne på den anden 
side ikke brød sig om milaneserens opsætsighed. Rivera gjorde offentligt revolte mod den 
forsvarsorienterede taktik ved at kalde den for arkaisk og uskikket til de mexicanske højder 
og den deraf følgende tynde luft der ville stille ekstra krav til midtbanefolkenes stamina. Jeg er 
blevet bedt om at agere robot, ikke fodboldspiller, lød Riveras klagesang. Valcareggi svarede 
igen ved at lade universalspilleren fra Inter, Mazzola, tage plads i den italienske startopstilling, 
og så kunne Rivera værsgo affinde sig med en reservetjans i ny og næ. Valcareggi ville hel-
lere lægge sig i sin ligkiste og sømme låget til indefra end han ville spille med både Mazzola 
og Rivera. Ved at lade den ene afløse den anden, fandt han et løsen som hans efterfølgere 
skulle tage til sig når de stod over for et tilsvarende problem. La stafetta kalder italienerne 
det, og praksis blev siden gentaget når der ikke kunne findes plads til f.eks. Roberto Bag-
gio og Alessandro Del Piero eller Del Piero og Francesco Totti samtidig. La stafetta var den 
ultimative falliterklæring og det endegyldige knæfald for den defensive resultatorientering. 
Gianni Rivera var med udgangen af 1969 af France Football blevet tildelt guldbolden som det 
synlige tegn på at han var Europas bedste fodboldspiller. Seks måneder senere blev denne 

kreative kraft skånselsløst ofret på taktikkens alter. I stedet valgte Valcareggi at satse på 
Mazzola der til daglig var det uundværlige offensive islæt hos Inters mestre udi catenaccioen. 
Machiavelli blev foretrukket frem for Michelangelo! Valcareggi var i øvrigt ikke den eneste 
der ikke faldt på halen for Riveras offensive kvaliteter. Journalisten Gianni Brera gav således 
Milan-spilleren tilnavnet il abatino, den lille abbed – som en lidt sarkastisk betegnelse for en 
svækling der hverken kunne slås eller takle, og som derfor af mange italienere blev anset for 
at være overflødig på et hold. At den lille abbed i korte glimt gav prøver på sit ubestridelige 
talent, kunne i kritikernes øjne ikke retfærdiggøre hans plads på holdet.

Medmindre man havde hang til søvndyssende forestillinger eller delte Valcareggis opfat-
telse af hvorledes fodbold burde spilles, var Italiens optræden i Puebla-Toluca-gruppen en 
dybt deprimerende oplevelse. 11 minutter inde i opgøret mod Sverige fik Angelo Domenghini 
sendt et noget heldigt langskud mod mål. Bolden snød den svenske keeper og smuttede i 
mål tæt op ad den ene opstander. Herefter spillede Italien 259 minutter uden at score, og 
uden at der blev scoret mod dem. Tilskuerne og pressen rasede – en avis påstod, formentlig 
med rette, at selveste FIFA-præsidenten, Stanley Rous, var ved at falde i søvn under den 
målløse forestilling mod Uruguay – men intet hjalp. Italien spillede på 0-0, og det absurde 
sceneri gentog sig mod lilleputten Israel der havde nået slutrunden for første gang. Italien 
kom i kvartfinalen med målscoren 1-0 for tre kampe. 

At tilskuerne flokkedes på det gamle stadion inde i Toluca til Italiens kvartfinalekamp, 
skyldtes ikke en pludseligt opstået kærlighed blandt mexicanske fodboldtilhængere til den 
italienske langgaber-fodbold, men snarere det faktum at Italiens modstander hed Mexico. 
Trods hjemmeholdets nederlag kom de ikke forgæves. For mexicanerne kom overraskende 
foran, og så måtte italienerne frem på banen. Domenghini fik udlignet inden pausen. Men 
uafgjort er ikke tilstrækkeligt i disse vind-eller-forsvind-kampe. Der findes kun én vinder og 
én taber, en mindelig ordning gives ikke. Derfor sendte Valcareggi Rivera på banen efter 
pausen – samtidig med at han hev Mazzola ud. Et italiensk angrebsmirakel åbenbarede sig. 
Rivera stod bag tre mål. Han var ophavsmand til Rivas to og scorede selv det sidste. I tre 
kvarter viste italienerne nu hvad alle vidste at de evnede, men som mange troede de havde 
forbud imod: At spille offensivt og lave mål. Nu måtte de fordi de skulle – og denne gang 
kunne de også. 

Riveras belønning for at løfte det italienske spil i nødens stund? En plads på udskiftnings-
bænken da semifinalen mod Vesttyskland fløjtedes i gang. Roberto Boninsegna fik scoret al-
lerede efter otte minutters spil, og derefter trak italienerne sig som pindsvinet sammen og stak 
piggene ud. I et bælte foran eget straffesparksfelt – og undertiden flere meter indenfor – gav 
italienerne en udtømmende lektion i anti-fodbold. Omklamringer afløste kokette hoftesving, 
benspænd efterfulgte brydetag. Hvad Roberto Rosato og Mario Bertini diskede op med af 
artigheder, ses næppe bedre og mere kunstfærdigt praktiseret af nogen bodegadørmand; 
Bertini må bære den dubiøse anprisning som anti-fodboldens førende efter et kombineret 
judotag og testikelgreb mod den tyske wing Grabowski. Det tenderede et fodboldmæssigt 
justitsmord at tyskerne ikke tilkendtes de straffespark som et italiensk mandskab begik alt 
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imens de drev spillet ud i det bizarre i form af en næsten endeløs stribe af frispark. Så det 
føltes nærmest som et indgreb fra højere magter at italienerne ikke kom i finalen udelukkende 
på disse metoder. For efter den tyske udligning i dommerens tillægstid indtraf den italienske 
metamorfose atter som på bestilling. I omspillet skulle der scores, for selv Valcareggi turde 
ikke udfordre skæbnen én gang til på et møntkast. Vesttyskernes udligning havde givet 
yderligere næring til den italienske transformation, og så skete det igen: I denne mageløse og 
sindsoprivende udmattelseskrig af melodramatisk karakter faldt italienerne tilbage på fordums 
store styrke, det åbne og skabende angrebsspil, nu i høj grad begunstiget af et vesttysk 
hold på kanten af kollaps. To billeder står fastfrosset i erindringen, og de implicerer en enkelt 
italiener, Gianni Rivera, repræsentanten for hævdvunden italiensk spilkultur og misrøgtet i en 
forkvaklet og forskræmt spilopfattelse: Placeret ved den ene stolpe lod Rivera Gerd Müllers 
hovedstødsbold til a 3 passere over armen. Så let som ingenting kunne han have stoppet 
kuglen med sin lab og forårsaget et straffespark, men sligt nedværdigede en spiller med 
hans opfattelse af calcio sig ikke til. To minutter senere knuste Rivera levningerne af tyske 
finaleforhåbninger med et lærebogsværdigt vristspark til italiensk sejr på 4-3; en spiller af 
format udtrykte sig på banen med hoved og fødder, angrebsspilleren fra udskiftningsbænken 
havde sendt en besked som kun Valcareggi formåede at overse. 

Kampen mod Vesttyskland har i Italien opnået en næsten mytologisk status som la partita 
del secolo, århundredets kamp. La partita del secolo er desuden titlen på en bog om den 
højdramatiske dyst. 180 sider fylder den. Det svarer til halvanden side pr. spillet minut. En 
film af samme titel blev indspillet i Italien i 1990. Og kampens fascinationskraft rækker videre: 
På Azteca Stadion i Mexico City hænger der en mindeplade til erindring om bråvallaslaget. 
Da Gazzetta dello Sport så sent som i 2013 udgav en dvd-boks med mindeværdige kampe 
spillet af det italienske landshold, indeholdt første dvd ikke en af de fire VM-finaler Italien 
har vundet, ej heller EM-finalen på eget græs fra 1968, men derimod semifinalesejren over 
Vesttyskland ved VM i 1970.

Finaleopgøret mod Brasilien blev på alle måder et velfortjent antiklimaks for den italienske 
anti-fodbold. Valcareggi ydmygede redningsmanden fra århundredets kamp ved at holde ham 
på reservebænken og tildele ham usle seks minutter da slaget var uigenkaldeligt tabt – som 
om denne gudbenådede spiller skulle tvinges ind på grønsværen for at være med til at dele 
skammen ved nederlaget. Valcareggi holdt stædigt fast i at der ingenlunde var plads til både 
Mazzola og Rivera. Brasilianerne rådede over et overflødighedshorn af talentfulde angrebs-
spillere, og træneren Mario Zagallo havde hverken vanskeligheder eller betænkeligheder 
ved at give spilletid til dem alle fra start. Mod de mægtige brasilianere, måske det bedste 
fodboldhold verden nogensinde har set, var samtlige italienske sjoverstreger nytteløse, og 
spillets feinschmeckere undte inderligt italienerne den spille- og resultatmæssige sæk på 
1-4. I de italienske medier rasede debatten om hvorvidt man skulle benytte Mazzola eller 
Rivera … få foreslog den tanke at benytte dem begge. Italien forlod Mexico som triumfatorer. 
Det var landets første VM-finale i 32 år. Andenpladsen fejredes som en sejr for Valcareggis 
forsvarssystem, videreudviklingen af og den logiske konklusion på halvtredsernes selvopgi-

velse og forråelsen af den italienske fodboldtradition. Valcareggi beholdt sin post og vedgik 
åbenhjertigt at han på ingen måde kunne forestille sig at den italienske spillestil skulle ændres 
fremover. Han holdt ord. Selv om italienerne i deres forsvar af europamestertitlen røg ud til 
Belgien i kvartfinalen i 1972, fastholdt Valcareggi sin forsvar-før-noget-andet-taktik, og Italien 
kvalificerede sig til VM i Vesttyskland i 1974 uden at der blev scoret imod dem. 

Selve slutrunden indledte italienerne mod Haiti – en fodboldnation man i Italien rangerede 
nogenlunde på linje med Nordkorea. Sensationen lurede da udsendingene fra det Caribiske 
Hav i begyndelsen af anden halvleg bragte sig i front … scoringen var den første imod Dino 
Zoff i 13 kampe. En gentagelse af Nordkorea-katastrofen blev afværget, og med tre scoringer 
fik italienerne hentet den planmæssige sejr. Med remis mod Argentina og et nederlag til 
Polen måtte Italiens aldrende mandskab imidlertid indse at timeglasset var ved at blive tømt 
for en stribe af de tidligere europamestre og de nuværende viceverdensmestre. Valcareggi 
fik silkesnoren, og et generationsskifte kunne tage sin begyndelse. 

Efter de turbulente år var behovet for en besindig skikkelse i spidsen for nationalmand-
skabet udtalt, og i Enzo Bearzot fandt det italienske fodboldforbund en commissario tecnico 
(landstræner) med indiansk profil og temperament og armbevægelser som en totempæl. 
Kvalifikationsturneringen til VM i Argentina gav italienerne den tilfredsstillelse at eliminere de 
englændere der i sin tid havde introduceret spillet på den italienske halvø og senere havde 
devalueret de dobbelte italienske verdensmestres anseelse med en knusende sejr på 4-0 i 
Torino. Nu var blamagen blevet hævnet, lærlingen havde besejret læremesteren. 

Optakten til den italienske VM-deltagelse var kontroversiel. I 1976 havde et militærdikta-
tur grebet magten i Argentina i et forsøg på at skabe en form for ro og orden i et land hvor 
terrorister fra begge fløje af det politiske spektrum myrdede politiske modstandere efter 
behag, og hvor inflationen nåede to pct. – om dagen. Det lykkedes i nogen udstrækning, 
men prisen var forfærdende høj. Mindst 7.000 mennesker blev dræbt, og andre 20.000 
”forsvandt” under militærjuntaens regimente. Et stort antal italienske efterkommere levede 
i Argentina, og mange hjemme i Italien følte med ofrene i værtsnationen. I en række vest-
europæiske lande opstod bevægelser der opfordrede til boykot af VM-turneringen i protest 
mod militærstyret. Italien var ingen undtagelse, og her var protesterne mod den italienske 
VM-deltagelse et ekko af de protester der to år tidligere mødte det italienske Davis Cup-hold 
i forbindelse med tennisopgøret mod Chile der blev regeret med lige så skånselsløs hånd 
af general Pinochet. Nogen frugtbar jord fandt protestbevægelsen imidlertid ikke, hverken 
hos italiensk menigmand, det italienske fodboldforbund eller det italienske landshold. Italien 
deltog ved VM i generalernes Argentina – ligesom man i 1980 deltog i OL hos ”Ondskabens 
Imperium”, Sovjetunionen.

På den italienske hjemmefront overskyggedes VM-forberedelserne da den venstreorien-
terede terrorgruppe De Røde Brigader i Rom kidnappede lederen af Kristendemokraterne, 
Aldo Moro, ved højlys dag efter at have likvideret 5 livvagter. I knap to måneder blev Moro 
holdt fanget i den italienske hovedstad før hans lig dukkede op i en efterladt bil i nærheden 
af Kristendemokraternes partihovedkontor. 
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VM i 1978 bød på en række arketypiske italienske præstationer – fra det sublime, teknisk 
velfunderede spil over knogleknusende kynisme og evindelige diskussioner til en hæderlig 
fjerdeplads. Med nogen ret kunne italienerne hævde at de havde vist noget af det bedste 
spil af samtlige 16 deltagerlande, og som de eneste havde man besejret de senere verdens-
mestre fra Argentina. Netop den afsluttende puljekamp mod argentinerne opsummerede 
den italienske turnering: Benbrækkeren Romeo Benetti fra Juventus indledte ganske enkelt 
matchen med at stikke en argentinsk modspiller en på skrinet, for at sætte sig i respekt. Den 
israelske dommer, Klein, så ikke episoden, og ”Slagteren fra Juventus” slap for den advarsel 
der havde været helt på sin plads. Det gjorde han til gengæld ikke senere i første halvleg da 
han plantede fodsålen i fjæset på den liggende argentinske midtbanespiller Gallego. Ben-
netis svinestreger var en uhyggelig påmindelse om de kriminelle metoder italienske spillere 
var villige til at ty til, men de fortalte kun den halve sandhed, for Benetti var notorisk en af 
turneringens allerbedste midtbanespillere med et stort anlagt teknisk repertoire man ellers 
vanskeligt forbandt med mandens mafiametoder. Her var i sandhed tale om fodboldens Dr. 
Jekyll og Mr. Hyde i en og samme fysisk kompakte midtbanemand. Kampen efterlod tilsku-
erne med et skizofrent forhold til den italienske triumf. En perfekt tilrettelagt matchstrategi fra 
den piberygende Bearzot blev på grønsværen på Estadio Monumental udført til perfektion 
af et mandskab der mestendels bestod af Juventus’ mesterhold. Taktisk var italienerne de 
angrebslystne argentinere overlegne, og teknisk var Bearzots tropper dadelfri i eksekverin-
gen. Hvor italienerne i de to indledende sejre over Frankrig og Ungarn havde kastet noget 
af fortidens forsigtigpeter-fodbold over bord, var man i den afsluttende puljekamp tilbage til 
den velkendte defensive tilgang til metieren: Man satsede på en kontrascoring, og dernæst 
var det hjem at forsvare med alle mand og alle til rådighed stående midler. Kontrastødet blev 
sat ind midtvejs i anden spilleperiode da elegantieren Roberto Bettega afsluttede et fornemt 
udført italiensk angreb med at udplacere argentinernes målmand, Fillol, efter en smart dybde-
stikning fra midtbanegeneralen Giancarlo Antognoni. Med sejren sluttede italienerne øverst 
i den absolut vanskeligste af de fire indledende puljer, endda med maksimumpoint. I tilgift 
havde man den fordel at kunne forblive i Buenos Aires for at afvikle de tre mellemrundekampe. 

Alt burde således være fryd og gammen. Det var ting bare sjældent i Italien, og da slet 
ikke når det gjaldt det italienske landshold. Bearzot fik på puklen i avisernes spalter fordi han 
i en reelt set betydningsløs kamp (Italien og Argentina var begge sikre på at gå videre fra 
den indledende pulje) havde undladt at spare en række nøglespillere og i stedet havde ladet 
holdet stille i stærkeste opstilling. Miseren bestod for italienerne i at man i mellemrunden nu 
løb ind i både de forsvarende vesttyske verdensmestre og vice-verdensmestrene fra Holland. 

Alligevel var mellemrunden tæt på at resultere i en ny italiensk finaleplads. Remis mod 
vesttyskerne og en sejr over østrigerne udgjorde den ballast hvormed italienerne linede op 
til den afgørende tvekamp mod hollænderne. Med hurtigt, overrumplende og fremadrettet 
spil skabte italienerne sig en føring, og da spillerne sjoskede ned i kabinerne efter de før-
ste 45 minutter, var italienerne kun en enkelt halvleg fra nok en VM-finale. I pausen begik 
den ellers rutinerede ræv Bearzot en taktisk brøler. Ud røg angriberen Causio, og ind kom 

bølgebryderen Sala hvis opgave var af ren defensiv karakter. Med dette knæfald for defen-
sivtænkningen overlod Bearzot initiativet til nederlænderne der med to langskudsmissiler 
bombede de italienske defensivbastioner i sænk. Landets årelange skødesynd, at forsvare i 
stedet for at udbygge et forspring, havde kostet finalepladsen, og nu endte hele slutrunden 
i italiensk tristesse efter et nederlag til Brasilien i den ligegyldige kamp om tredjepladsen 
efter at italienerne nok en gang forgæves havde forsøgt at forsvare en etmålsføring hjem. 
Nok var både finaledyst og medaljer glippet fordi landstræneren var forfaldet til gammeldags 
vanetænkning og taktiske unoder, men indledningen på turneringen havde givet løfter om en 
lovende italiensk landsholdsfremtid, og det gav holdet og dets træner en form for goodwill 
i hjemlandet. Den slags har det bare med ikke at være specielt langtidsholdbar i Italien. For 
Bearzot og hans udvalgte holdt velvilligheden i hvert fald ikke i fire år. 

Da Bearzots udvalgte hjemme på de italienske arenaer blot havde drevet det til en skuf-
fende fjerdeplads i EM-turneringen i 1980, og kun havde formået at score sølle to mål i fire 
kampe, begyndte de første kritiske røster at rejse sig mod Bearzot og hans efter kritikernes 
mening for defensive tilgang til spillet. Nu er kritik af landstræneren ikke i sig selv noget 
særsyn i et land hvor 90 pct. af befolkningen, fra den øverste industrimagnat til den usle-
ste lokumsrenser, anser sig selv for et kvalificeret alternativ til den til enhver tid siddende 
landstræner. Adskillige journalister mente at Bearzot burde udskifte flere af mandskabets 
rutinerede og velprøvede kræfter, men landstræneren med den stoiske ro var ikke tilgængelig 
for overtalelsesforsøg. Dette udlagde visse journalister nærmest som pligtforsømmelse, og 
broderparten af skriverkarlene udviklede en næsten tvangspræget afsky over for gli azzurri 
og deres træner. 

En del af forklaringen skulle søges i Bearzots tilknappede natur. Et selviscenesættende og 
citatvenligt mundtøj var manden fra den bjergrige Friuli-provins ikke i besiddelse af. Det var 
nu heller ikke fordi Bearzot behøvede at skabe store overskrifter om sig selv; det sørgede en 
konstant skrivende og bestandigt kværulerende italiensk sportspresse for at gøre for ham. En 
enkelt citatværdig udtalelse var Bearzot dog leveringsdygtig i: ”Det italienske landshold kan 
tilsyneladende tilfredsstille ethvert publikum – undtagen det italienske.” Denne bitre konsta-
tering skulle tages med et gran salt, for næppe mange uden for Italiens grænser satte pris på 
den form for beregnende købmandsfodbold som det italienske landshold praktiserede under 
Bearzot. Inden for Italiens grænser udgjorde tilhængernes antal ligeledes en overskuelig 
størrelse. VM-kvalifikationen forløb resultatmæssigt tilfredsstillende for italienerne der uden 
nævneværdige vanskeligheder tilspillede sig adgangsbilletten til slutrunden i Spanien i 1982 
trods et enkelt nederlag undervejs. 

Nederlaget måtte man indkassere den 3. juni 1981 på en regnfuld sommeraften i Kø-
benhavns Idrætspark hvor det danske landshold under tyskeren Sepp Pionteks ledelse gav 
løfter om noget stort. Dengang konkluderede en italiensk avis med en lettere omskrivning 
af et Shakespeare-citat fra Hamlet at ”Der er noget råddent i staten Danmark – og det er 
Italiens landshold!”. 13 måneder senere hyldedes Bearzot som et taktisk geni. Hukommelsen 
kan være en upålidelig tjener.
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Dette bedrede bare ikke Bearzots og landsholdets forhold til den italienske befolkning 
eller sportspresse. Specielt for sidstnævnte lykkedes det ofte at oparbejde en gevaldig op-
hidselse over landsholdets præstationer og Bearzots stokkonservative holdudtagelser. 

En betydningsbærende affære året efter VM i Argentina havde dog påtvunget italiensk 
fodbolds piberygende skakspiller en mandskabsændring: en bedragerihistorie vedrørende 
nogle tipskampe der udmundede i en langlivet retsforfølgelse hvor en stribe berømte spillere 
stod tiltalt for medvirken til aftalte resultater. Den mest celebre spiller på anklagebænken var 
den tilbedte midterangriber Paolo Rossi der ikendtes spilforbud frem til maj 1982, en måned 
før VM skulle begynde. Den dom blev der trods hviskekampagner om en benådning ikke 
ændret ved. Den påtvungne ændring i det italienske angreb gav plads for den tungere og 
mere langsommelige Graziani. Fra den italienske midtbaneakse forsvandt den skånselsløse 
jernmand Benetti på grund af fremskreden alder efter EM på italiensk grund i 1980. 

Bearzot og landsholdet drog til VM med en følelse af at være ved at blive kastet i histori-
ens store skraldespand i det fodboldforrykte hjemland, mens der blandt fodboldreportere og 
menigmand i Italien herskede et reservoir af sortsyn og fremtidsængstelser på holdets vegne.

Tre indledende puljeopgør mod henholdsvis Polen, Peru og Cameroun gjorde intet for at 
forbedre det italienske landsholds anseelse eller popularitet – hverken inden for eller uden 
for landets grænser. Spillet var tempo- og fantasiforladt, berøvet angrebslyst og havde mest 
af alt karakter af tre gange 90 minutters destruktive tilbagetrækningskampe.

Mens avisernes fodboldspalter flød over med spasmodiske raserianfald, besluttede 
Bearzot og landsholdet, anført af den mutte veteranmålmand Dino Zoff, inden den sidste 
puljekamp mod Cameroun at iværksætte en boykot af den italienske sportspresse. Silenzio 
stampa kalder italienerne en sådan bandlysning af pressens folk, og det er ikke noget sær-
syn at opleve en italiensk klub ty til dette middel såfremt den føler sig dårligt behandlet af 
medierne. Taktikken er egentlig underlig, for så vidt vides har den aldrig rokket en tøddel 
ved den mediedækning der er blevet en klub til del. 

Italienerne kunne på grund af marginalt bedre målforskel end afrikanerne nøjes med remis 
i det indbyrdes opgør – sjældent det mest inciterende udgangspunkt for at få et italiensk 
mandskab til at give sig offensivens hæmningsløse udfoldelser i vold. Italienerne var som i 
deres to foregående optrædener fornærmende ringe, og dårligst af alle var den tilbagevendte 
Paolo Rossi, som Bearzot med næsten tvangspræget stædighed blev ved med at tildele en 
plads i starformationen. Da italienerne ganske ukarakteristisk tillod camerounerne at sætte en 
udligningstræffer ind bag Zoff minuttet efter at Graziani havde bragt de azurblå på sejrskurs, 
forfaldt italienerne i den resterende del af matchen til en gabende kedsommelig forsinkelses-
taktik tilsat et nøje udvalgt repertoire af spillets forbrydermetoder. Med tre point for tre kampe 
og en målscore på 2-2 var italienerne lige nøjagtig bedre end camerounerne, der havde 
samme pointsum, men en målscore på 1-1. Italienerne havde bekræftet deres ry som spillets 
kynikere med en selvvalgt omgang gnierfodbold der repræsenterede en forråelse af spillets 
målsøgende idé og forestillingen om fodbold som en del af underholdningsindustrien. Det 
kerede Bearzot sig imidlertid fanden om, thi mellemrunden ventede – og med den de argen-

tinske verdensmestre og et brasiliansk landshold der i skønhedsåbenbaring og charmerende 
offensivstil fremstod som spillets sande idealister og italienernes diametrale modsætning. Men 
i den italienske landsholdstrup voksede fællesskabsfølelsen som et resultat af den tsunami af 
fornedrelser og spot som skyllede ind over holdet, ikke mindst hjemme fra Italien.

Italienerne lagde for med at besejre verdensmestrene fra Argentina efter en ny præstation 
der trak en neutral iagttager af det italienske spil gennem hele følelsesspektret: Fra benovelse 
over den driblestærke fløjspiller Bruno Conti fra Roma og respektfuld anerkendelse af den 
intelligente spilfordeler Giancarlo Antognoni, til direkte væmmelse over Juventus-backen 
Claudio Gentile. Hans hårdhændede behandling af det argentinske vidunderbarn, Diego 
Maradona, hørte hjemme i en instruktionsbog for karate snarere end på en fodboldbane. 
2-1 vandt italienerne, hvilket i sig selv var glimrende, men da de brasilianske boldvirtuoser tre 
dage senere ekspederede deres sydamerikanske naboer ud af turneringen med en gevinst 
på 3-1, blev italienerne tvunget ud af busken til den afgørende kamp mod de gule boldførere. 

Brasilianerne var verdens smukkest spillende og teknisk bedste mandskab, men mod de 
taktisk intelligente italienere modtog de og resten af verden en gratis anskuelsesundervisning 
i at fodbold handler om andet end at spille smukt. Det handler blandt andet også om at vinde.

Det gjorde italienerne på denne solstegte spanske sommerdag i Barcelona: 3-2 på et 
hattrick af den forhadte og forhånede, men pludseligt genopståede, Paolo Rossi der i tre 
tilfælde udnyttede brasiliansk skødesløshed og arrogance i egne forsvarsrækker. Kampen 
blev en opvisning i hvor effektiv en italiensk defensiv kan være, og hvor dødbringende den 
italienske offensiv kan tage sig ud, i én og samme kamp. I årene efter skiftede Zico fra Fla-
mengo til Udinese, Junior fra Flamengo til Torino og Socrates fra Corinthians til Fiorentina. 
Vinderne købte taberne!

Ad åre har kampen mod Brasilien opnået nærmest sagnagtig anseelse i Italien. Da Gaz-
zetta dello Sport i samarbejde med den statslige tv-kanal, RAI, nogle år senere udgav et 
VHS-bånd med finalesejren over Vesttyskland og et med sejren over Brasilien, var det sidst-
nævnte der solgte flest eksemplarer. I sommeren 2012, 30 år efter kampens afvikling, kørte 
Gazzetta’en over et par uger en føljeton hvor spillerne fra henholdsvis Brasilien og Italien 
genoplivede deres indtryk af kampen og vurderede dens betydning for spillets udvikling. Den 
brasilianske superstjerne Zico mente at udfaldet var en katastrofe for spillets internationale 
udvikling fordi det animerede eftertiden til at droppe det brasilianerne kalder futebol do arte 
til fordel for futebol do resultado. Denne udlægning af kampens betydning var de italienske 
aktører selvsagt ikke enige i, og i Italien tillægges kampen ikke nogen negativ betydning for 
spillets udvikling. Begrebet resultatfodbold har ikke nødvendigvis negative konnotationer i 
Italien, om end store dele af den italienske presse hadede Bearzots spillemåde.

Italienerne stillede op til semifinaleopgøret mod Polen med bredspektret selvtillid og kørte 
østeuropæerne over på to træffere af den genopstandne Rossi, der efter at have været Italiens 
mest udskældte mand nu var turneringens topscorer. Finaleopgøret mod vesttyskerne blev 
af mange opfattet som spekulanternes slutkamp, og den vandt italienerne med 3-1 i over-
værelse af præsident Sandro Pertini og chefen for dennes presseafdeling, Antonio Ghirelli. 
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Sidstnævnte havde drevet det vidt siden han tyve år tidligere med sine artikler om chilenske 
kvinders dyd havde været med til at hensætte det sydamerikanske land i harnisk. Førstnævnte 
havde ikke tidligere udvist nogen nævneværdig interesse for fodbold, men en VM-finale var 
en kærkommen lejlighed for den tidligere modstandsmand under Anden Verdenskrig til at 
slå lidt politisk kapital af landsholdets succes. Pertinis tilstedeværelse var en bekræftelse af 
at fodbolden heller ikke i Italien ligger langt fra politikken. 

På pressemødet efter finaletriumfen nægtede Bearzot at fremsætte en indledende udta-
lelse til de italienske journalister i hans og holdets fortsatte afstandtagen fra disse. Han mødte 
de italienske journalister med en tavshed der rungede som et pistolskud i en glassal. Inklusive 
kvalifikationsturnering og slutrunde havde Italien afviklet 15 kampe og stod nu som verdens 
stærkeste fodboldnation efter kun at have lidt et enkelt nederlag undervejs. 

To år før den totale italienske triumf i Madrid var den hjemlige Serie A blevet genåbnet for 
udenlandsk import, og i året for den tredje italienske verdensmesterskabstitel blev importkvo-
ten fordoblet således at hver klub i den bedste række nu måtte beskæftige to udlændinge. 
Det gjorde den italienske turnering til et udstillingsvindue for sydamerikanske og europæiske 
verdensartister. Alle eksisterende indkøbsrekorder blev overgået da S.S.C. Napoli i somme-
ren 1984 købte Diego Maradona fra Barcelona formedelst 75 millioner kroner. Lirekassen 
drejede også andre steder, f.eks. i Juventus, landets rigeste klub, der i 1982 engagerede 
franskmanden Michel Platini. Italien blev verdens førende eksempel på de exceptionelle 
omsætningstal i den underholdningsindustri som fodbolden var blevet en integreret del af. 
Men som tidligere i italiensk fodboldhistorie var effekten dobbeltsidig. Mens de udenlandske 
stjerner satte kunstnerisk kulør på ligaen, blev de italienske talenter i nogen udstrækning sat 
i skyggen og stynet i væksten.

Den stækkede talentudvikling blev for Bearzot både en anledning til og et alibi for fortsat 
at udvise blind loyalitet over for kasten af urørlige og de gamle senatorers mafia, som de itali-
enske klummeskrivere med slet sløret og hastigt voksende foragt kaldte det italienske lands-
hold. Når de italienske sportsreportere dyppede pennen i både blækhuset og giftbeholderen, 
skyldtes det at Italien i den EM-kvalifikation der efterfulgte VM-triumfen, efter en række 
forsmædelige præstationer og bl.a. to nederlag til Sverige, befandt sig i den groteske situation 
at man skulle slås med Cypern om at undgå puljens sidsteplads. Det flugtede umanerlig skidt 
med italiensk selvforståelse at jordklodens stærkeste fodboldlandshold var i overhængende 
fare for at blive overgået af en turistø i Middelhavet. Cyprioterne blev til slut distanceret i EM-
kvalifikationen, men EM i Frankrig i 1984 blev uden italiensk deltagelse. I det efterfølgende års 
tid købte den stokkonservative Bearzot og hans veltjente garde sig lidt tid ved at afvikle en 
halv snes kampe uden nederlag med et i grove træk uforandret spilkoncept: Teknisk set var 
italienerne stadig exceptionelle, rytmen og tempoet i spilkombinationerne var skiftevis indolent 
og eksplosiv, på midtbanen kunne zoneopdækningen om nødvendigt lynsnart omstilles til 
enten mandsopdækning eller offensive fremstød, og mand-til-mand-markeringerne i forsvaret 
var fremdeles uden lige. Sidstnævnte på godt og ondt. På klubplan fik den danske angriber 
hos vesttyske Hamburger SV, Lars Bastrup, i bogstaveligste forstand den italienske fysik at 

føle i mesterholdenes Europa Cup-finale i maj 1983 mod Juventus. Her eskalerede Gentiles 
svinestreger da han bankede albuen op i hovedet på danskeren og brækkede hans kæbe. 
Voldsmanden var ved at udvikle sig til et imageproblem for Juventus der valgte at afskibe 
forsvarsbøllen til Fiorentina. På landsholdet var der heller ikke længere plads til denne børste 
og hans voldsforbrydelser. Desuden sagde den levende målmandslegende Dino Zoff frivilligt 
farvel til landsholdet af aldersmæssige årsager. At det italienske fodboldforbund senere valgte 
at gøre Zoff til landstræner, kunne ikke vække forundring nogen steder, hvorimod Gentiles 
udnævnelse til italiensk ungdomslandstræner med ansvar for at præge blomsten af italiensk 
fodboldungdom nok kunne få et øjenbryn eller to til at hæve sig i forbløffelse. 

Det var foragt snarere end forbløffelse der skyllede landsholdet i møde da italienerne i 
optaktsfasen til VM i Mexico i 1986 tabte med 1-2 på hjemmebane til aldeles upåagtede 
Norge. Nederlaget afstedkom i pressen en skraldespand af skældsord der ikke var set værre 
siden Italiens ydmygende nederlag til Nordkorea i 1966. Og da Italien efterfølgende tabte til 
såvel Polen som Vesttyskland i træningskampe, kunne sportspressen lade galden flyde over 
Italiens første stribe på tre nederlag i træk i 74 år. 

At hans spillere ville være topmotiverede, kunne Bearzot ikke tvivle om. En gruppe af 
sponsorer der talte ni firmaer, sørgede for at fodboldforbundet kunne vifte hver mand i trup-
pen om næsen med mere end en million kroner i tilfælde af en fjerde VM-titel til Italien, hvilket 
ville indskrive Italien i fodboldhistoriens annaler som spillets største sejrherre. Penge var ingen 
mangelvare i italiensk fodbold hvor en stor del af det betalende publikum gladelig gav afkald 
på det daglige brød til fordel for det ugentlige skuespil. Alt imens den enigmatiske Bearzot 
bakkede på piben, indstillede de fodboldentusiastiske italienere sig på den tilstand der kun 
opstår hvert fjerde år: Da ryger mange modsætningsforhold midlertidigt i glemmebogen, og 
for en tid bliver de sammenbragte bambini i de azurblå trøjer til alle italieneres klubhold på 
tværs af sociale, økonomiske og regionale skel: Gli azzurri. Der findes dog undtagelser – 
f.eks. holder den italienske presse sig sjældent for god til at kritisere alle italieneres klubhold.

Slutrunden udviklede sig til et forventeligt afdansningsbal for de endnu regerende ver-
densmestre. Efter to indledende pointdelinger med de fantasiforladte bulgarere og argenti-
nerne med boldvirtuosen Maradona – ham kendte italienerne fra Napoli – gik den italienske 
kalkule op da Sydkorea i puljespillets sidste kamp blev besejret og ekspederet hjem til Fjern-
østen. Dermed havde italienerne i nogen grad fået vasket den 20 år gamle skamplet af, om 
end sydkoreanerne på kamparenaen fejrede deres 2-3-nederlag lige så meget som italienerne 
fejrede deres 3-2-sejr. I ottendedelsfinalen kom den beregnende og udspekulerede italienske 
stil til kort over for den mere fantasifyldte og angrebsorienterede franske spilstrategi under 
ledelse af dirigenten Michel Platini. Ham kendte italienerne fra Juventus. Forunderligt nok 
kunne italienerne hverken mobilisere kampgejst eller spillestyrke, og efter en resignerende 
indsats uden format blev et veltjent men tempo- og idéforladt italiensk hold sendt hjem uden 
at efterlade noget positivt indtryk. 

At erstatte aftjente spillere i rette tid har ofte været et tilbagevendende problem i italiensk 
fodbold, i klubregi såvel som på landsholdsplan. Problemet kendes naturligvis også uden for 
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Italiens grænser, men italienerne synes at lide under en særlig udtalt grad af sentimentalitet 
over for velprøvede kræfter. En sådan sentimentalitet led Italiens nye landstræner, Azeglio 
Vicini, ikke af. Det kunne der være flere gode grunde til. Dels dikterede spillernes fødselsat-
tester at tiden var moden til et azurblåt generationsskifte, og dels havde ingen medlemmer 
af de gamle senatorers mafia styrket deres landsholdskandidatur i det italienske titelforsvar 
i Mexico. Desuden blev Vicinis valg gjort lettere af det faktum at han som mangeårig træner 
for det italienske ungdomslandshold selv havde været med til at forme den nye generation 
af italienske spillere, der nu stod på spring til at tage over. Nok så vigtigt var det imidlertid 
at Vicini ikke så nogen kontrast mellem attraktiv fodbold og gode resultater, hvorfor den 
italienske spillestil under den nye landstræners ledelse undergik en forandring i retning mod 
en mere angrebsorienteret og publikumsvenlig tilgang til professionen. Denne konverte-
ring blev lettet af den taktiske udvikling som spillet gennemgik i de italienske klubber. Her 
bevægede man sig fra den idiotsikre men statiske mandsopdækning mod en mere elastisk 
zonemarkering. På landsholdet introducerede Vicini en mere fremadorienteret 4-4-2-model 
der både på taktiktavlen og græsmarken gjorde op med den nødværgementalitet der siden 
1950’erne havde slået rod i den italienske fodboldopfattelse. EM i 1988 gav løfterige ek-
sempler på den italienske nytænkning, og Vicinis mandskab måtte først neje sig i halvfinalen 
mod Sovjetunionen. At nå semifinalen i en turnering der udelukkende skulle tjene som led i 
en opbygningsfase frem mod en turnering to år senere, gav grobund for italiensk optimisme 
forud for næste VM-slutrunde. Den skulle finde sted i Italien.

De gode intentioner til trods kneb det dog for italienerne at score mål i forberedelseskam-
pene op til det VM der skulle fungere som udstillingsmontre, ikke alene for italiensk fodbold, 
men også for det italienske samfund og som bevis på italiensk fællesskabsfølelse, national 
sammenkitning og opbakning om et prestigeprojekt. I Italien er fodbold meget mere end et 
spil på græsplæner. Italienerne opererer også med begrebet calcio parlato, talt fodbold, og 
det får man uanede mængder af tid til at gå med i det fodboldbegejstrede land. Interessen 
holdes primært ved lige af rygtesmede og sludrechartoller på de store sportsaviser i Milano, 
Rom og Torino og deres alenlange kolumner af grublende og spekulerende gætterier. Den 
uophørlige pressebevågenhed for storklubberne og deres spillere lægger et så kolossalt pres 
på spillerne at Italien psykisk er verdens måske vanskeligste land at spille i. Godtgørelsen 
herfor var i tiden op til VM i 1990 at de italienske storklubber samtidig var dem der udbe-
talte de største lønninger. Det gør de ikke længere – men uden at medieinteressen og det 
deraf følgende pres er blevet formindsket. De skyhøje honorarer gjorde Serie A til verdens 
mest dragende fodboldrække, og invasionen af udenrigske stjernespillere var taget til efter 
at det i 1988 blev vedtaget at sætte det bevilgede antal udlændinge pr. klub op fra to til 
tre. Ikke alle var berusede over dette initiativ, heriblandt Vicini. Ligesom sin forgænger, og 
i sin egenskab af tidligere landstræner for den italienske talentmasse, frygtede han at den 
øgede import af udenlandske topspillere ville indestænge udviklingen af egen yngel, og at 
det ved fremtidige lejligheder kunne blive uundgåeligt at finde italienske landsholdsangribere 
i Serie B. Men i denne sammenhæng måtte den langfristede hensyntagen til landsholdet 

underordnes de indflydelsesrige klubbers økonomiske interesser, og disse var mildest talt 
ikke små. Derfor fortsatte verdens største fodboldgesjæft med en realisering der nåede op 
på omkring to milliarder kroner om året. I optaktsfasen til den store fodboldfestival på hjemlig 
grund fik italiensk klubfodbold hele fire klubber i de tre europæiske pokalfinaler som alle 
blev vundet af italienske klubber. Denne triumf spolerede den månedlange forberedelse som 
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio, det italienske fodboldforbund) havde planlagt i 
forbundscentret i Coverciano i begyndelsen af maj lige efter ligaafslutningen. Derfor var det 
ikke helt uden panderynker at man i Italien gjorde klar til Mondiale ’90. At verdens smukkeste 
og stærkeste klubfodbold blev spillet i Italien, betød jo ikke nødvendigvis at det italienske 
landshold ville vinde turneringen!

Det italienske VM-felttog tog sig lovende ud da turneringen kom i gang. Anført af den 
bedste libero i moderne tider siden vesttyskeren Franz Beckenbauers velmagtsdage, Franco 
Baresi, var den italienske defensiv lige så dirkefri som i catenaccioens storhedstid, uden at 
spillet dog var lagt lige så kujonagtigt an. En række italienske spillere strålede som nogle af 
turneringens bedste udøvere: føromtalte Baresi og den angrebsduelige venstre back Paolo 
Maldini i forsvaret og Roberto Baggio og Salvatore Schillaci i de italienske angrebsrækker. 
Baggio inkarnerede en smuk italiensk tradition om en spilkreerende fantasista (en playmaker 
der typisk bærer trøje nummer 10 og på banen er placeret bag to angribere) af ypperste 
kvalitet. I ansatsen til VM var han blevet genstand for iltre følelser da han for et rekordstort 
beløb skiftede fra Fiorentina til Juventus. Klubskiftet blev annonceret i kølvandet på Juven-
tus’ sejr over netop Fiorentina i den europæiske UEFA Cup-finale og blev set som endnu et 
udtryk for piemontesernes magtbrynde. For at det ikke skulle være løgn, skulle Baggio fra 
sæsonen 1990-91 danne angrebspar i Juventus med netop Schillaci der havde skiftet en liden 
fodboldtilværelse i Messina ud med et glamourliv i Italiens historisk set mægtigste fodboldfor-
retning. Sicilianeren med straffefangefrisuren spillede som en mand der med djævlens vold 
og magt forsøgte at flygte fra hjemøens mafiahærgede levnedsløb. Hvilket han måske også 
gjorde. Netop fordi Schillaci var fra Sicilien, sikrede hans store internationale gennembrud 
at det italienske landshold nød opbakning fra hele Italien, hvilket ikke nødvendigvis kunne 
tages for givet for et hold bestående primært af spillere fra Norditalien. 

Derfor var italienerne ikke henrykte over at deres semifinale mod Argentina skulle spilles 
i Napoli. Dels ser man i Norditalien generelt ned på syditalienerne, og dels skulle kampen 
afvikles på Maradonas sædvanlige hjemmebane, og det faktum var den i højden lille men i 
bredden voksende argentiner fiffig nok til at spille på ved i pressen at udtrykke forventning om 
støtte til det sydamerikanske hold. ”364 dage om året bliver I behandlet som det værste skidt, 
og nu beder man jer om at støtte Italien”, lød Maradonas retoriske salut til de napolitanere 
der for norditalienerne symboliserede alt hvad der var galt med Mezzogiorno (Syditalien). 
Med sine bemærkninger slog Maradona hovedet på sømmet, men hans forsøg på at spille 
syditalienerne ud mod landsmændene i nord vandt kun delvis gehør blandt napolitanerne 
hvoraf mange var splittet i spørgsmålet. Dysten i pressen havde Maradona tabt, men den på 
grønsværen vandt han. Opgøret skulle finde sin afgørelse i straffesparkskonkurrence, og da 
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Maradona med et dovent tjat til bolden omsatte argentinernes fjerde forsøg fra 11-meterplet-
ten til scoring mellem to italienske afbrændere, var sagen afgjort. Titusindvis af tifosi snoede 
med udtryksløse øjne i forstenede ansigter deres medbragte grøn-hvid-røde flag sammen 
om flagstængerne og luskede hjemad i det buldrende tusmørke der havde sænket sig over 
den italienske havnestad. Mens argentinerne endnu fejrede triumfen over hjemmebanefavorit-
terne på åstedet, forlod spillerne og Vicini valpladsen med bøjede nakker. Hermed var VM i 
realiteten forbi for italienerne, for ambitiøse fodboldnationer med en historisk ballast at opbe-
vare selvforståelsen i samler ikke på tredjepladser. Trøstkampen om bronzemedaljerne vandt 
italienerne over englænderne uden at ret mange italienere gik lykkeligere i seng af den grund. 

Fodboldforbundet accepterede den skuffelse en tredjeplads ved VM altid har været for 
Italien, uden at afskedige Vicini, men da denne kiksede kvalifikationen til det EM i 1992 som 
et lille skandinavisk land sensationelt vandt, var forbundets langmodighed opbrugt, og Vicini 
behøvede ikke selv at indgive sin afskedsbegæring. Beslutningen om samarbejdets ophør 
blev truffet for ham.

Som hans afløser valgte FIGC den tidligere skosælger Arrigo Sacchi der med mediezaren 
Silvio Berlusconis milliarder i ryggen havde gjort Milan til verdens bedste klubhold. Nogen 
nævneværdig fortid som spiller havde han ikke, men som han forklarede: ”Man behøver 
ikke at have været en hest for at blive en god jockey”. Der var i det hele taget fortsat tryk på 
fodboldkedlerne i Italien. I perioden 1990-93 erobrede italienske mandskaber halvdelen af 
det dusin europæiske klubturneringer der blev afviklet i UEFA’s regi. Mest opsigtsvækkende 
var det kanske at pokalvindernes turnering i 1993 blev vundet af opkomlingene fra kultur-
byen Parma der ellers mestendels var berømmet for sin fremstilling af ost og skinke samt 
operakomponisten Giuseppe Verdi. Kunne italienerne ikke være med ved EM-slutrunden i 
sommeren 1992, kunne de da i det mindste markere sig på anden vis: Den sommer blev 
der sat omsætningsrekord med svimlende 2,5 milliarder kroner. Knap 70 udlændinge stod 
på de italienske klubbers lønningslister, men mange af dem var på grund af de daværende 
regler henvist til udskiftningsbænken. Det kunne Arrigo Sacchi i princippet være ligeglad 
med, for så længe de sad der, tog de ikke en plads på grønsværen fra en spiller der under 
hans ledelse skulle føre Italien til VM i guds eget land, USA. Sacchis erklærede hensigt var 
at forlene det italienske landshold med en endnu mere offensiv spillestil end forgængeren 
Vicini, ud fra en forestilling om at fodbold også skal være et skuespil. Efter nogle begynder-
vanskeligheder kom gli azzurri i omdrejninger og kvalificerede sig problemløst til VM i 1994 
fra en kvalifikationspulje der også talte Schweiz, Portugal, Skotland, Malta og Estland.

Helt så problemfrit forløb forberedelsesfasen ikke, og de italienske fodboldskribenter fik 
rig lejlighed til at demonstrere deres evner udi sarkasmens subtile kunst da landsholdet tabte 
1-2 til amatørholdet Pontedera fra Serie C2. Da lignede gli azzurri røven af fjerde division! 
Trods alt – og som altid – troede italienerne dog på den italienske fodboldsag da Sacchi og 
hans udvalgte efter de afsluttende forberedelser på Milanello i Milano blev ønsket held og 
lykke af både Milans og Italiens præsident. De hed begge Silvio Berlusconi.

Puljekampene i New York efterlod et indtryk af et forvirret italiensk mandskab der endnu 

ikke havde formået at omsætte Sacchis taktiske tankespind til sammenhængende og sevær-
digt spil, til trods for at landsholdet i store træk baserede sig på en stamme af Milan-spillere 
som Sacchi ellers havde arbejdet med i årevis. Måske manglede han en hollændertrio. Det 
gjorde italienerne i den grad i dysterne mod Irland, Norge og Mexico. Ledsaget af beske 
kommentarer i pressen kvalificerede italienerne sig på bedre målforskel end nordmændene 
og fordi nogle resultater i andre puljer flaskede sig. Dårligt og usammenhængende spil, en ra-
sende hjemlig sportspresse og kvalifikation med mindst mulig margin. Det mindede om noget 
man havde set tidligere. Presseorkanen ramte ikke mindst Roberto Baggio der i 1993 både var 
blevet kåret til FIFA World Player of the Year og havde modtaget France Football’s Ballon d’Or 
som bevis på kåringen af ham som Europas bedste fodboldspiller. Trods mange udskiftninger 
på holdet valgte Sacchi at holde fast i den erklærede buddhist. Det skulle vise sig at være 
klogt, for i ottendedelsfinalen mod Nigeria sørgede fantasistaen med to sene scoringer for 
en hårdt tilkæmpet italiensk etmålssejr, og i kvartfinalen var Baggio, der efterhånden lignede 
en italiensk enmandshær, atter på pletten med sejrstræfferen. Det buddhistiske boldgenis 
kampafgørende scoring blev dog overskygget af Mauro Tassottis svinestreg mod spanieren 
Luis Enrique. De to røg i nærkamp ude ved sidelinjen, og bataljen endte med at italieneren 
hamrede en albue i synet på sin modstander. Machiavelli havde fordunklet Michelangelo.

Semifinaleopgøret mod Bulgarien blev Italiens bedste kamp i den turnering, og atter 
blev Baggios rolle som skarpskytte understreget da han med to pletskud demonstrerede 
såvel teknisk elegance som kølighed foran modstandernes mål i afgørende situationer. Med 
sejren på 2-1 over østeuropæerne stod italienerne nu i deres femte VM-finale på 60 år og 
kunne med en sejr på Rose Bowl Stadium i Pasadena, Los Angeles, blive den første nation 
der vandt verdensmesterskabet for fjerde gang. Det samme gjaldt for modstanderen. Denne 
var identisk med modparten fra Italiens sidste optræden i en VM-finale: Brasilien. Forudsæt-
ningerne for italiensk succes var langtfra optimale, thi italienernes to vigtigste spillere burde 
rekonvalescere på infirmeriet fremfor at bære det lange lands forventninger om VM-succes på 
deres skuldre. I semifinalen mod bulgarerne havde Baggio pådraget sig en fiberforstrækning, 
og liberoen Baresi var netop vendt tilbage efter sin artroskopiske meniskoperation blot tre 
uger forinden. Da både Tassotti og Costacurta var karantæneramte i det italienske forsvar og 
Sacchi realistisk set ikke rådede over noget troværdigt alternativ som spilkreatør, gamblede 
den italienske landstræner ved at sende både forsvarsdirigenten og boldgeniet på banen 
fra kampens start. Med vekslende held. Baresi spillede fremragende og var en af kampens 
bedste spillere, men Baggio var tydeligt hæmmet af sin skade og var kun en skygge af sit 
sande jeg. Finalekampen blev en intens og både taktisk og teknisk raffineret kamp, men det 
hele endte i italiensk melankoli da brasilianerne vandt den straffesparkskonkurrence der måtte 
til for at finde historiens første firedobbelte verdensmester. To af de tre misbrugte italienske 
forsøg fra 11-meterpletten var bolde som Franco Baresi og – som den sidste – Roberto 
Baggio skovlede over mål. 

I ly af landsholdets hakkende og ujævne sejrsmarch på de amerikanske stadioner ud-
spillede der sig hjemme i Italien et politisk drama der kunne have ændret nyere italiensk 
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historie radikalt. I foråret 1994, stort set sammenfaldende med at hans fodboldklub, A.C. 
Milan, pulveriserede F.C. Barcelona i Champions League-finalen, vandt Silvio Berlusconi rege-
ringsmagten i Italien med sit parti Forza Italia. Siden har Berlusconi ved adskillige lejligheder, 
med seismologisk fornemmelse for italienernes vidtstrakte overbærenhed over for det ublu-
færdige sammenbryg af fodbold og politik, udnyttet enhver fodboldbegivenhed til at styrke 
sine beføjelser og sit forretningsimperium. Kun en enkelt gang gik det galt. Det var under 
VM-semifinalen i 1994 da Italien med Berlusconis ”opfindelse” som træner, Arrigo Sacchi, 
mødte Bulgarien. Mens de azurblå krydsede klinger med østeuropæerne i USA, godkendte 
Berlusconi-regeringen i al diskretion et dekret som ganske simpelt aflyste alle retsundersø-
gelser af bestikkelse og bedrageri. Reaktionen var så voldsom og omfattende at Berlusconi 
trods alt måtte trække bestemmelsen tilbage efter blot en uge. Men som forfatteren Paddy 
Agnew spekulerer i sin bog ”Forza Italia”: ”Hvad ville der være sket med befolkningens raseri 
hvis Italien fire dage efter dekretet havde vundet og ikke tabt VM-finalen mod Brasilien? 
Ville populisten Berlusconi så have redet så dygtigt på bølgen af national begejstring mens 
han uden skyggen af beskedenhed påpegede sin opfindelse af Arrigo Sacchi, at han kunne 
gennemtrumfe sit dekret?”

Det ville muligvis have krævet en politiker med et Mida’s touch, men intet kan efterhånden 
overraske når det gælder politik eller fodbold i Italien. 

Det italienske fodboldlandshold havde været et straffespark fra at vinde VM i fodbold, 
og det samme straffespark havde måske forhindret Berlusconi og hans regering i at luske et 
omstridt dekret igennem den italienske lovgivningsproces. Fire år senere bestred Berlusconi 
ikke længere posten som regeringschef, og hans træneropfindelse var også sat fra sin bestil-
ling. Uforståeligt for alle andre end manden selv valgte Arrigo Sacchi efter VM i USA at ofre 
Roberto Baggio til EM-slutrunden to år senere. Denne endte i en eklatant italiensk fiasko med 
eliminering allerede i den indledende runde og en fyreseddel til Sacchi i slutningen af 1996. 

I hjemlandet snurrede lirekassen dog fremdeles for fulde omdrejninger, og italienske 
klubmandskaber havde fortsat en tendens til at støvsuge de kontinentale klubturneringer for 
sølvtøj. Italienerne havde fortfarende midler til at indhandle spillere fra de europæiske konkur-
renter og det tilsyneladende uudtømmelige sydamerikanske reservoir af fodboldtalent, og det 
overskyggede for langt de fleste iagttagere af spillet en modsatrettet tendens: Stjernetrænere 
som Giovanni Trapattoni og Nevio Scala forlod hjemstavnen til fordel for velbetalte og mindre 
stressende job i den tyske Bundesliga, og nyrige engelske klubber hentede forstærkninger 
fra Serie A i skikkelse af Fabrizio Ravanelli, Gianluca Vialli og Gianfranco Zola. Italien var ikke 
længere blot storimportør af fodboldspillere i verdensklasse, nu var landet også begyndt at 
eksportere fra det ypperste af den hjemlige træner- og spillermasse, blandt andet som et 
resultat af at man ikke længere var den liga i verden der betalte suverænt mest. 

Som afløser for Sacchi valgte det italienske fodboldforbund at forfremme træneren for 
det italienske OL-hold, Cesare Maldini, til træner for det rigtige landshold. Hermed blev 
Cesare Maldini træner for Italiens bedste forsvarsspiller gennem en årrække, sønnen Paolo. 
Som anfører for Milans store hold i 1960’erne var Maldini fostret i catenaccioens muld, og 

det kunne aflæses i den 5-3-2-formation han foretrak at lade sine mange fremragende 
boldartister stille op i. Det var i det mindste et fastlagt og kontinuerligt system efter Sacchis 
evindelige og i sidste ende forvirrende taktiske eksperimenter og ændringer i startopstillingen. 
I VM-kvalifikationen måtte Italien ud i to ekstra playoff-kampe mod Rusland, fordi man blev 
offer for en gammelkendt last: Italienerne lavede fortsat for få mål. Dog var det for mange 
italienere en absurditet at gli azzurri blev tvunget ud i disse to alt-eller-intet-opgør efter at 
have overstået otte kvalifikationskampe uden nederlag.

Efter fem optrædener i slutrunden i nabolandet Frankrig kunne italienerne fortsat bryste 
sig af at være ubesejrede, men det hjalp dem ikke en tøddel, for fodboldens lotterispil, straf-
fesparkskonkurrencen, blev for tredje VM-slutrunde i træk italienernes endestation, denne 
gang mod de franske værter. Turneringen vil først og fremmest blive stående i italienske fod-
boldannaler som endnu et eksempel på italiensk stafetta, fordi Maldini ikke kunne bekvemme 
sig til at benytte Roberto Baggio og Alessandro del Piero samtidig. 

EM 2000, Silvio Berlusconis giftigheder og Dino Zoffs lovligt følsomme reaktioner herpå er 
behandlet andetsteds i dette kapitel. Ansvaret for landsholdet blev overladt til Giovanni Trapat-
toni. Som spiller for A.C. Milan havde han i 1960’erne opbygget et ry som en fremragende 
incontrista del gioco, en ødelægger af spillet, for at have markeret selveste Pelé ud af banen 
i flere opgør. Et gennemsyn af de pågældende kampe mellem Milan og Santos retfærdiggør 
på ingen måde Trapattonis ry, for Pelé gjorde i store dele af opgørene som det passede ham, 
men selve det at en spiller hyldedes med sagn for sine destruktive evner, understreger hvor 
særegen italiensk fodbold kan være i sin vægtning af spillets facetter. 

Udnævnelsen af Trapattoni lovede ikke godt for italiensk offensiv satsning og skønspil ved 
næste VM-slutspil i 2002. Og skeptikerne blev bekræftet i deres pessimistiske formodninger. 
En komfortabel indledende sejr over Ecuador blev efterfulgt af et nederlag til Kroatien og en 
pointdeling med Mexico. Italien havde ydet det nødvendige, men heller ikke mere, for at nå 
frem til ottendedelsfinalen hvor den ene af de fjernasiatiske værtsnationer ventede: Sydkorea. 
Da de azurblå gik på banen, blev de mødt af to store koreanske bannere hvoraf det ene i 
hvert fald afslørede at ophavsmændene ikke havde gidet gøre sig den ulejlighed at sætte 
sig ind i italiensk retskrivning: Welcome to Azzuri’s [sic] Tomb stod der på det ene banner, 
mens det andet bød gæsterne velkommen med ordene Again 1966. Sydkoreanerne havde 
naturligvis intet imod at minde italienerne om det ydmygende nederlag til nordkoreanerne 
godt 40 år tidligere. 

Taktikken var tre minutter fra at bære frugt, men så fumlede Christian Panucci med bolden 
i eget straffesparksfelt, og på foræringen huggede Seol Ki-Hyeon til som en klapperslange og 
drønede læderkuglen i netmaskerne bag Buffon. 1-1, tid til forlænget spilletid, højdramatik 
og efterfølgende italiensk sæbeopera på højeste parlamentariske niveau. 

Dermed fik de italienske gulddrømme dødsstødet i en ottendedelsfinale der kort sagt 
havde alt. Først blev Sydkorea tilkendt et korrekt straffespark, som Jung-Hwan misbrugte. 
Herefter hovedstødte Christian Vieri italienerne på sejrskurs i en smuk scoring. Undervejs i 
kampen misbrugte italienerne flere gode scoringsmuligheder, og undervejs foretog Trapat-
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toni en kontroversiel indskiftning da han lod den løbestærke bølgebryder Gennaro Gat-
tuso remplacere den noget mere offensivt indstillede Del Piero. Man anede konturerne 
bag tankegangen hos Trapattoni der på sidelinjen teede sig som en mand på randen af et 
nervesammenbrud: Hans verbale overfald på fjerdedommeren og hans brølende instruktio-
ner til sine spillere blev kun afbrudt når han fandt aflad for sine frustrationer ved at losse til 
omkringstående vandspande eller tildele plexiglasset omkring udskiftningsbænken et par 
veltimede knytnæveslag. Signalværdien i Trapattonis udskiftning var ikke til at tage fejl af: 
Den italienske etmålsføring skulle fedtes hjem. 

Men på et såkaldt golden goal blev italienerne sensationelt ekspederet ud af turne-
ringen, og det nederlag udløste et nationalt raseri i Italien. Kampen fandt sin afgørelse da 
sydkoreaneren Ahn Jung-Hwan i slutningen af den forlængede spilletid steg højt til vejrs og 
hovedstødte en tværpasning uden for målmand Buffons rækkevidde mens hans oppasser, 
Paolo Maldini, forgæves forsøgte at komme med op i hovedstødsduellen.

Dommer Byron Moreno fra Ecuador kom i fokus da han fejlskønnede en konfrontation 
mellem Francesco Totti og en sydkoreansk forsvarsspiller som film og udviste Totti. Fejlken-
delsen var den seneste i en hel stribe af fejlkendelser der havde forfulgt italienerne gennem 
hele turneringen, og i kølvandet på nederlaget talte mange italienere om et komplot der 
havde til formål at eliminere dem fra turneringen. 

Sandt er det at Italien i helt usandsynlig grad var plaget af elendige dommere og lin-
jevogtere i denne slutrunde (italienerne fik fejlagtigt annulleret scoringer mod Kroatien og 
Mexico, og Totti blev ramt af en absurd udvisning mod sydkoreanerne), men påstandene om 
et FIFA-ledet komplot og mange af de italienske reaktioner efter kampen var direkte tåbelige 
og pinlige. Under alle omstændigheder kunne Vieri have forhindret alle konspirationsteorierne 
minuttet efter Sydkoreas udligning hvis han i de døende sekunder havde kunnet ramme en 
åben ladeport fra cirka halvanden meters afstand. Det kunne han ikke, og så var vejen banet 
for en tragikomisk italiensk forestilling. 

Meget kan lade sig gøre i Italien når fodboldlandsholdet spiller. Det kan sågar hænde 
at fodbold kommer på dagsordenen i det italienske parlament, og at de politiske partier 
kan enes om noget efter månedlange skænderier. Den 19. juni 2002 blev det i ramme alvor 
diskuteret i det italienske parlament hvorfor Italien var blevet mishandlet så groft under VM. 
Venstrefløjens oppositionspartier mente at Italien havde mistet indflydelse på det interna-
tionale plan siden Berlusconi kom til magten. Det italienske landshold fik konsekvent tildelt 
inkompetente dommere til deres kampe, og disse lod sig påvirke af FIFA’s interne intriger 
og af sydkoreanske interesser. Italien, hed det, spillede ikke længere nogen rolle, hverken i 
FN eller i FIFA. Berlusconi-regeringens partier beskyldte omvendt de tidligere regeringer for 
den mistede indflydelse og konkluderede at Italien ikke havde været dygtig nok til at tilslutte 
sig de enorme interesser der prægede FIFA. De fleste italienske medier talte om komplot, 
en dommer der var købt og betalt af de sydkoreanske værter, og en fodboldens verdensor-
ganisation der ville have minimum den ene værtsnation til at gå videre i deres turnering nu 
da den anden, Japan, var slået ud. 

Retfærdigvis skal det anføres at mere klartskuende hoveder i det italienske medielandskab 
fremdrog det absurde i disse påstande og i stedet påpegede Trapattonis overdrevne forsigtig-
hed, Panuccis fumlende boldomgang, Maldinis mangelfulde opdækning og Vieris afbrænder 
som fuldgode forklaringer på den italienske VM-exit. Moreno, påstod de, blev en bekvem 
syndebuk for italienske fejlgreb og en undskyldning for ikke at rette det kritiske blik indad.

Moreno kom aldrig siden til at dømme en kamp i FIFA-regi, Sydkorea nød også i kvart-
finalen mod Spanien godt af helt horrible dommerkendelser og kvalificerede sig dermed 
til semifinalen. Siden de gunstige dommerkendelser på hjemmebane og en seedning der 
absolut ikke havde nogen sportslig berettigelse, har sydkoreanerne på intet tidspunkt leveret 
spil eller resultater der blot antydningsvis har kunnet matche hvad man opnåede i 2002. 
Og matchvinder Ahn Jung-Hwan? Han blev såmænd fyret af præsidenten for Perugia, den 
koleriske og sjældent kedelige Luciano Gaucci!

Turneringen om EM i 2004 blev et sindbillede på alt hvad der var skidt ved italiensk fod-
bold og det italienske landshold. Der var den sædvanlige stafetta-diskussion (Totti eller Del 
Piero), en skinger tone på landsholdets pressekonferencer, elendigt italiensk spil, Trapattonis 
stædige, men fejlslagne, forsøg på at fedte en spinkel føring i hus og konspirationsteorier 
ad libitum da italienerne var blevet elimineret. Romas Francesco Totti blev indbegrebet af 
italienske primadonnanykker, større fokusering på personlige sponsoraftaler end på at levere 
varen på banen og barnagtig, afstumpet adfærd når tingene ikke lykkedes. I den målløse 
remis mod Danmark i italienernes første kamp gjorde romeren sig mest bemærket ved at stille 
op i et par specialdesignede fodboldstøvler som han dog midtvejs i kampen, til sponsorens 
udtalte fortrydelse, måtte aflægge sig fordi de gav ham vabler på fødderne. Det kunne have 
været galt nok i sig selv, men Totti fandt en anden måde at stjæle overskrifterne på. Under 
hele kampen havde danskeren Christian Poulsen klistret til den italienske playmaker som 
fluepapir. Ifølge Tottis forklaringer efter kampen indebar Poulsens mandsopdækning også 
spark over anklerne, slag i ribbenene og stemplinger på tåspidserne når dommerens blik var 
rettet mod spilsituationer andre steder på banen. Desuden skulle både Poulsen og Thomas 
Helveg kampen igennem have fornærmet Totti og hans familie på italiensk. 

Sådanne metoder er desværre intet særsyn på internationale fodboldarenaer, og uden 
at tage stilling til danskernes skyld i Tottis anklager kan det roligt fastslås at det vil være 
naivt at forestille sig at skandinaver ikke også er i stand til at tage den slags børstemetoder 
i anvendelse. 

Det billede der gik verdenspressen rundt, var imidlertid ikke Poulsens påståede korporlige 
overfald, men derimod Tottis reaktion: Han spyttede ganske enkelt Poulsen i ansigtet. Hel-
ler ikke den slags uhumskheder er desværre nogen sjældenhed, men i dette tilfælde blev 
episoden fanget af et kamera som DR havde ladet følge Totti hele kampen igennem.

Den internationale forargelse og de tre spilledages karantæne til Totti var hverken uven-
tede eller urimelige, men det mest interessante var reaktionen i Italien. Mange mente at 
Totti var offer for et komplot udtænkt og udført til perfektion af danskerne. Hvorfor havde en 
dansk tv-station valgt at lade et kamera følge netop Totti hvis ikke det var fordi et par af de 
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danske spillere havde lagt en fælde for italienernes vigtigste offensivspiller? Reaktionen var 
dog delt, thi også mange italienere fandt Tottis handling afskyelig og anså den for at være en 
skamplet på italiensk fodbolds ære – danske provokationer eller ej. 

Da italienerne i den efterfølgende gruppekamp mod svenskerne nok en gang blev offer 
for myten om egen ufejlbarlige evne til at forsvare en etmålsføring til sejr og måtte nøjes med 
uafgjort efter Ibrahimovic’ udligning på en flabet hælflugter, var italienerne ilde ude. Ved den 
ensidige defensive satsning så snart man var kommet i front, havde italienerne gravet deres 
egen grav en halv snes centimeter dybere. Turneringsreglerne var så sindrigt udformet at uaf-
gjort 2-2 (eller 3-3, 4-4 etc.) i det indbyrdes skandinaviske opgør ville sende både Danmark 
og Sverige videre uanset hvor stort Italien måtte besejre puljens sidste deltager, Bulgarien. 

Efter en rædselsvækkende indsats i første spilomgang mod bulgarerne vågnede ita-
lienerne efter pausen op til dåd og halede en 2-1-sejr i land. Lige lidt hjalp det dog, for 
danskerne og svenskerne havde spillet uafgjort: 2-2. 

Italienske landsholdsspillere med hang til dårlige undskyldninger, italienske journalister 
med tilbøjelighed til konspirationsteorier og italienske tifosi med tendens til forfølgelsesvan-
vid havde ikke vanskeligt ved at finde et mål for deres anklagende pegefingre: Danmark og 
Sverige havde indgået en lokumsaftale og svindlet Italien ud af turneringen. Et gennemsyn 
af det rent skandinaviske opgør giver kun i ringe grad belæg for de italienske beskyldninger 
om aftalt spil. Indrømmes må det at hverken danskere eller svenskere i kampens slutminutter 
virkede overdrevent opsatte på at score endnu et mål. Det er vanskeligt at bebrejde dem 
– og endnu vanskeligere at forestille sig italienerne agere anderledes i en sådan situation.

Retfærdigvis skal det anføres at mange italienske journalister, kommentatorer og andet 
godtfolk ikke stillede sig op i det hylekor der skreg op om en skandinavisk sammensværgelse, 
uskyldige italienske ofre, manglende italiensk indflydelse i de højere fodboldkredse etc.

Denne nuancering i det italienske reaktionsmønster interesserede imidlertid ingen i det 
danske miljø af sportsjournalister. Her blev alle italienere skåret over samme kam, og itali-
enerne blev uden tilløb til differentiering fremstillet som elendige tabere og overvurderede 
primadonnaer. 

Efter den skuffende EM-exit, de hysteriske sammensværgelsesteorier og det generelt 
miserable italienske spil, blev trænerlegenden Trapattoni smidt på porten og afløst af Mar-
cello Lippi. En europæisk VM-kvalifikationspulje med Norge, Skotland, Slovenien, Moldova 
og Hviderusland som modstandere voldte ikke italienerne vanskeligheder. Sådanne forstod 
italienerne til gengæld at skabe for sig selv, for mens Lippi og hans tropper i Tyskland finpud-
sede de sidste forberedelser til en turnering hvor ingen regnede med et italiensk topresultat, 
blev en sump af hemmelige telefonaflytninger, bestikkelse af dommerudvalg, pression over 
for medier og meget andet godt hvirvlet op hjemme i Italien. Calciopoli-skandalen involverede 
topfolkene fra Juventus, Milan og en række andre af Serie A’s førende klubber og førte efter 
endeløse trakasserier til pointstraffe, annullering af mesterskabet for sæsonen 2004-05 og 
tvangsdegradering af Juventus til Serie B. Det hele kulminerede da Juventus-lederen, Gianluca 
Pesotto, forsøgte at begå selvmord ved at kaste sig ud fra balkonen på sit klubkontor i Torino.

Stort set samtlige spillere i den italienske trup i Tyskland optrådte til daglig for de berørte 
klubber, og adskillige af dem havde været holdkammerater med Pesotto i Juventus. Pesotto 
havde været en del af det succesrige Juventus-hold der under Lippis ledelse havde høstet så 
store triumfer. Man kunne foranlediges til at tro at rystelserne på den hjemlige fodboldscene 
ville forplante sig til landsholdstruppen længere nordpå, men i stedet skete det stik modsatte: 
Mens alverdens journalister og andet godtfolk kontinuerligt afæskede de italienske spillere 
og ledere en kommentar til det seneste eksempel på mere end almindeligt anløben moral i 
italiensk fodbold, rykkede spillere og trænerstab tættere sammen i en gentagelse af os-mod-
hele-verden-attituderne fra 1938 og 1982. Uden undtagelse havde samtlige medlemmer af 
den italienske forsamling i Tyskland fået deres fodboldopdragelse i hjemlandet, og det var 
således en hærdet flok der skulle forsøge at finde fælles fodslag midt i orkanens øje. Med 
iskold og professionel attitude, og i erkendelse af at intet på én gang er så kaotisk og morbidt 
forudsigeligt som italiensk fodbold, lod italienerne ikke hjemlige skærmydsler og afslappet 
forhold til fairplay gribe forstyrrende ind i deres jagt på fodboldens verdensherredømme. 

Italienernes vej til semifinaleopgøret mod de tyske hjemmebanefavoritter var relativt sik-
ker, om end man i ottendedelsfinalen mod upåagtede Australien måtte have hjælp af et 
fejlagtigt dømt straffespark dybt inde i dommerens tillægstid. Kampen mod australierne var 
indiskutabelt italienernes dårligste præstation under hele slutrunden og viste de azurblå fra 
deres mest uinspirerende side. Omvendt var italienerne helt på højde med situationen da 
de med to meget sene scoringer i den forlængede spilletid i halvfinalen slukkede tyskernes 
håb om en hjemmebanetriumf. 

Undervejs havde turneringen budt på den sædvanlige italienske stafetta: Totti eller Del 
Piero? Lippe kunne ikke bekvemme sig til at benytte begge boldbegavede spilkonstruktører 
samtidig. Undtagelsen kom da den italienske landstræner i dysten mod tyskerne valgte at 
satse ved at lade Del Piero erstatte boldknokleren Simone Perrotta. Vovestykket gav pote da 
Del Piero var med i opspillet til Grossos føringstræffer og to minutter senere sømmede den 
tyske ligkiste til med kampens sidste scoring.

Tidligere i turneringen fik Alessandro Nesta, turneringens og verdens mest elegante 
midterforsvarer, sin turneringsdeltagelse ødelagt af en skade, hvilket gav plads til Marco 
Materazzi, et umiskendeligt symbol på italiensk konsekvens og hensynsløshed i egne defen-
sivrækker. Machiavelli afløste Michelangelo. På det italienske midterfelt regerede Andrea Pirlo 
som elegant spilfordeler, og Gennaro Gattuso fungerede som spildirigentens uundværlige 
bodyguard. Renæssancemaleren og magtkynikeren i frugtbart og effektfuldt samarbejde.

I finalen ventede en gammel kending af italiensk fodbold, Frankrig. EM-overmændene fra 
2000 var stadig anført af verdensstjernen Zinedine Zidane med en succesrig fortid i Juventus. 
Denne maestro skulle sammen med provokatøren Materazzi komme til at spille afgørende 
hovedroller i slutkampen. På straffespark bragte Zidane franskmændene på sejrskurs, men 
Materazzi udlignede den franske føring. Herefter udviklede kampen sig som en slags skyt-
tegravskrig og en afgørelse på straffespark syntes at være den logiske udgang på en affære 
der var fattig på begivenheder. 10 minutter før fodboldens tombola skete der imidlertid no-
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get. En ordveksling mellem den franske virtuos og den italienske gadedreng endte med at 
førstnævnte med pandebrasken som rambuk forsøgte at perforere sidstnævntes brystkasse. 
Udlægningerne af ordvekslingen divergerer, pudsigt nok, alt efter hvem man spørger, men 
angiveligt skulle Materazzi have fremsat seksuelt krænkende ytringer om Zidanes søster. Det 
kan forbløffe at Zidane i så fald mistede besindelsen i så udtalt grad – man kunne foranlediges 
til at tro at han havde hørt værre i sin tid hos Juventus.

Udvisningen af Zidane rystede franskmændene, og efter at være blevet pelset i tre straf-
fesparkskonkurrencer i tre VM-turneringer i træk i 1990’erne, holdt italienerne denne gang 
hovederne kolde og kunne efter 1-1 efter ordinær og forlænget spilletid samt 5-3 i straf-
fesparkskonkurrencen for fjerde gang lade sig kåre som verdens bedste fodboldnation, en 
bedrift kun Brasilien har overgået. 

Triumfen var vanskeligt begribelig: På papiret rådede italienerne ganske vist over en stærk 
trup, men målt alene på spillernes individuelle færdigheder kunne den ikke matche f.eks. 
Brasilien og Argentina. Og hjemme i Italien syntes fodbolden at være fanget i et stenskred der 
med stadig større hastighed tordnede mod afgrunden. Ikke desto mindre endte turneringen 
altså i fuldbyrdet italiensk triumf – som et vidnesbyrd om italiensk sammenhold i modgangs-
tider, funderet på taktisk snilde og grundlæggende klasse.

EM i 2008 under ledelse af Roberto Donadoni som italiensk landstræner blev både spil-
lemæssigt og resultatmæssigt et intetsigende mellemspil hvor en samling lettere umotiverede 
verdensmestre ikke kunne bevæges til at tage den kontinentale landsholdsturnering synderlig 
alvorligt. Med lodder og trisser fik man trukket kvartfinalekampen mod de senere spanske 
europamestre ud i straffesparkskonkurrence hvor man nok en gang tabte nervekrigen fra 
11-meterpletten. 

Forud for det italienske titelforsvar ved VM i 2010 i Sydafrika vendte Marcello Lippi til-
bage i det mest stressende job i Italien: Som træner for fodboldlandsholdet. Første skridt på 
vejen mod Sydafrika endte næsten i italiensk fiasko på Cypern hvor kun en scoring i tillægs-
tiden forhindrede en ydmygelse af verdensmestrene. I de resterende kvalifikationskampe var 
der imidlertid ingen slinger i den italienske vals, og titelindehaverne kunne som ubesejrede 
i den europæiske kvalifikationsgruppe 8 gøre klar til tre indledende gruppekampe mod 
Paraguay, Slovakiet og New Zealand. Ingen i Italien troede for alvor på muligheden af at 
Italien ikke skulle kunne ordne paragrafferne mod disse i teorien overkommelige opponen-
ter. Lippi havde ganske vist udvist en stædighed der var Enzo Bearzot værdig, da 7 ud af 
22 spillere fra hans ensemble var fra Juventus. Italiens mest vindende klub havde haft en 
historisk ringe sæson, og det vakte et ramaskrig blandt italienske kommentatorer at Lippi 
oven på en sådan sæson lod en tredjedel af sit kompagni bestå af Juventus-spillere. Flere 
af disse var rutinerede kræfter fra triumftoget i 2006, og Lippi vægtede altså troskab mod 
den gamle garde højere end en elendig sæson i Serie A. Den kritik han modtog herfor, var 
også en Enzo Bearzot værdig. Det kunne den cerutrygende Lippi blæse en lang march, for 
han havde allerede forud for turneringen bekendtgjort sin afsked efter turneringens afvikling. 

Den beslutning skulle vise sig at være et tegn på rettidig omhu, for turneringen udviklede 

sig til en italiensk fiasko af historiske dimensioner. Pointdelingen i første kamp mod sydame-
rikanerne var til at leve med, men at New Zealand i næste kamp ikke kunne overvindes, 
rystede den italienske fodboldoffentlighed. Verdens bedste fodboldnation var blevet udstillet 
og latterliggjort af en Stillehavsø!

Fornedrelsen gav italienske gummiben, og da den sidste kamp mod Slovakiet blev tabt, 
var den italienske vandgang komplet. Som den første nation nogensinde havde Italien som 
regerende verdensmester forladt en VM-turnering efter at være endt som nummer sjok i den 
indledende pulje. Der er mange måder at indskrive sig i historien på.

Den italienske fiasko havde mange fædre: En landstræner der fodboldmæssigt levede i 
en fire år gammel fortid, fraværet af en skadesplaget Andrea Pirlo på midtbanen, en aldrende 
og langsommelig spillertrup, italiensk undervurdering af modstanderne.

Hos FIGC tog man konsekvensen af elendigheden i Sydafrika og reorganiserede hele 
strukturen omkring landsholdet. Som afløser for Lippi hyrede man en af landets yngre træ-
nerkræfter, den tidligere Parma- og Fiorentina-træner Cesare Prandelli. Den tidligere Milan-
spiller Demetrio Albertini, der siden 2007 havde fungeret som vicepræsident i FIGC, blev 
gjort ansvarlig for at koordinere ungdomsarbejdet i FIGC-regi, herunder at sørge for en rød 
tråd i talentudviklingen og ungdomslandsholdenes måder at spille på. Albertini blev desuden 
gjort ansvarlig for samarbejdet mellem FIGC og de italienske klubber, repræsenteret ved 
ligasammenslutningen, Lega Calcio. Formålet var at koordinere, ensrette og effektivisere 
ungdomsarbejdet i såvel landsholds- som klubregi. I perioden 1992-2004 havde det italienske 
U21-ungdomslandshold fem gange vundet europamesterskabet, men efter 2004 havde en 
titeltørke bidt sig fast.

Koordinationsarbejdet og det øgede fokus på talentarbejdet samt Prandellis nye og mere 
offensive tilgang til spillet har indtil videre været en succes. I sin første slutrunde som lands-
træner førte Prandelli et stadig velorganiseret men mere fremadskuende og målsøgende 
italiensk landshold frem til et finaleopgør mod de regerende spanske europa- og verdens-
mestre. Spanierne som i visse dele af både den danske og spanske sportspresse blev anset 
for noget nær uovervindelige, mødte italienerne allerede i den første puljekamp. Her bød 
italienerne de iberiske supermænd trods med aggressivt presspil og havde større grund 
end titelforsvarerne til at være utilfreds med pointdelingen. I kvartfinalen gav italienerne et 
bovlamt og defensivt engelsk mandskab en opvisning i moderne possession football, men 
formåede ikke at omsætte den spillemæssige overlegenhed i mål, hvorfor sejren først kom i 
hus i straffesparkskonkurrencen. En anden af europæisk fodbolds traditionelle stormagter, 
Tyskland, blev nedlagt i semifinalen efter en glimrende italiensk indsats i en medrivende 
kamp. Her bemærkede man blandt andet at Prandelli ikke praktiserede en traditionsbunden 
italiensk stafetta, men lod både Andrea Pirlo og Ricardo Montolivo tage plads i den italienske 
startformation fremfor at lade den ene af de to boldspredere og iscenesættere remplacere 
af en bølgebryder i bræmmen på den italienske midtbanekonstellation.

De var også begge at finde blandt de 11 der i finaleopgøret mod de spanske storfavoritter 
skulle forsvare den italienske fodboldære. Kampen endte – blandt andet men ikke kun på 
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grund af den skade Thiago Motta pådrog sig minuttet efter han havde afløst en skuffende 
Montolivo – med en knusende 4-0-sejr til Spanien. Da Prandelli netop ved at lade Motta 
erstatte Montolivo havde udtømt sine udskiftningsmuligheder, måtte italienerne fuldføre op-
gøret med en mand mindre på banen. Segnefærdige af udmattelse indkasserede de azurblå 
yderligere to spanske træffere i kampens slutminutter, hvorved nederlagscifrene kom til at 
lyde på 0-4, en sejrsmargin der ikke ydede den italienske indsats retfærdighed, hverken i 
slutrunden som helhed eller i selve finalekampen. Overordnet set efterlod italienerne dog et 
positivt indtryk ved den slutrunde i Polen/Ukraine som de selv havde sat næsen op efter at 
stå som arrangør af (jf. kapitlet om økonomi). 

Mens Italien i sommeren 2013 i Confederations Cup i Brasilien tvang de spanske ver-
densmestre ud i straffesparkskonkurrence i semifinalen efter en glimrende indsats, nåede 
det italienske ungdomslandshold hele vejen til finalen i U21-EM før de, akkurat som A-
landsholdet, tabte til Spanien. U21-landsholdets præstation indikerede dermed at fødekæden 
til fremtidens italienske landshold er intakt. Michelangelo og Machiavelli kan fortsætte deres 
parløb i fremtiden.

Flest landskampe for Italien:

# Navn Landsholdskarriere Landskampe Mål 
1 Fabio Cannavaro 1997-2010 136 2 
2 Gianluigi Buffon 1997-2013 133  0 
3 Paolo Maldini 1988-2002 126 7 
4 Dino Zoff 1968-1983 112 0 
5 Andrea Pirlo 2002-2013 102 13 
6 Gianluca Zambrotta 1999-2010 98 2 
7 Giacinto Facchetti 1963-1977 94 3 
8 Alessandro Del Piero 1995-2008 91 27 
9 Daniele De Rossi 2004-2013 90 15 
10 Marco Tardelli 1976-1985 81 6 
 Franco Baresi 1982-1994 81 1 
 Giuseppe Bergomi 1982-1998 81 6 
Listen er opgjort pr. 17. juli 2013. Spillere fremhævet med fed er stadig aktive.

Flest landskampsmål for Italien:

# Navn Landsholdskarriere Landskampe Mål Scoringssnit 
1 Luigi Riva 1965-1974 42 35 0,83 
2 Giuseppe Meazza 1930-1939 53 33 0,62 
3 Silvio Piola 1935-1952 34 30 0,88 
4 Roberto Baggio 1988-2004 56 27 0,48 
 Alessandro Del Piero 1995-2008 91 27 0,30 
6 Adolfo Baloncieri 1920-1930 47 25 0,53 
 Filippo Inzaghi 1997-2007 57 25 0,44 
 Alessandro Altobelli 1980-1988 61 25 0,41 
9 Christian Vieri 1997-2005 49  23 0,47 
 Francesco Graziani 1975-1983 64 23  0,36 
Listen er opgjort pr. 17. juli 2013.
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Italiens ti mest mindeværdige landskampe:

# Kamp Begivenhed Resultat 
1 Italien-Tjekkoslovakiet VM 1934, finale 2-1 
2 Italien-Ungarn VM 1938, finale 4-2 
3 Italien-Vesttyskland VM 1982, finale 3-1 
4 Italien-Frankrig VM 2006, finale 1-1, 5-3 e.s. 
5 Italien-Jugoslavien EM 1968, finale 2-0 
6 Italien-Brasilien VM 1982, mellemrundekamp 3-2 
7 Italien-Vesttyskland VM 1970, semifinale 4-3 
8 Italien-Tyskland VM 2006, semifinale 2-0 
9 Italien-Argentina VM 1978, gruppekamp 1-0 
10 Italien-England VM-kvalifikationskamp, 1976 2-0 

Italiens ti mest rædselsfulde landskampe:

# Navn Begivenhed Resultat 
1 Italien-Nordkorea VM 1966, gruppekamp 0-1 
2 Italien-Sydkorea VM 2002, 1/8-finale 1-2 
3 Italien-Brasilien VM 1970, finale 1-4 
4 Italien-Frankrig EM 2000, finale 1-2 
5 Italien-Spanien EM 2012, finale 0-4 
6 Italien-New Zealand VM 2010, gruppekamp 1-1 
7 Italien-Chile VM 1962, gruppekamp 0-2 
8 Italien-Brasilien VM 1994, finale 0-0, 2-3 e.s. 
9 Italien-Argentina VM 1990, semifinale 1-1, 3-4 e.s. 
10 Italien-Jugoslavien Coppa Internazionale 1-6 

Flest landskampe for Italien som landstræner*:

# Navn Landsholdskarriere Landskampe V-U-T 
1 Enzo Bearzot 1977-1986 88 40-26-22 
2 Vittorio Pozzo 1929-1948 87 60-16-11 
3 Marcello Lippi 2004-2006 og  55 28-20-7 
  2008-2010   
4 Feruccio Valcareggi 1967-1974 54 27-21-6 
 Azeglio Vicini 1986-1991 54 32-15-7 
6 Arrigo Sacchi 1991-1996 53 34-11-8 
7 Giovanni Trapattoni 2000-2004 44 25-12-7 
8 Edmondo Fabbri 1962-1966 29 18-6-5 
9 Augusto Rangone 1925-1928 24 12-7-5 
10 Dino Zoff 1998-2000 23 12-6-5 
*I statistikken er kun medtaget kampe hvori landstrænerne har haft eneansvaret for 
det italienske landshold.
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Giuseppe Meazza 

Italiens første superstar


