Verner Nielsen er en levende legende i AB

Den 81-årige Verner Nielsen har ikke mistet meget af sin jyske accent, og det til trods for, at han
allerede i slutningen af 1953 forlod Nordjylland og fodboldklubben NB, for at flytte til København,
hvor han efter venskabeligt pres fra Knud Lundberg og Flemming Nielsen heldigvis valgte AB. Det
var ellers planen, at han ville fortsætte fodboldkarrieren i arbejderklubben Frem i Valby, men efter
en sommerkamp for Aalborg Freja sammen med Lundberg og ”Fyrværkeren” mod et hold fra AIA,
Aarhus, lykkedes det at overtale autoelektrikeren til at komme til Nørre Allé og AB.
I starten var det forbundet med visse vanskeligheder, da det var nødvendig at være akademiker
for at repræsentere klubben. Verner Nielsen blev proforma tilmeldt teknikum, og han kom hurtig i
betragtning til klubbens bedste hold. Han havde det lidt svært med, at visse lidt ”finere” ledere i
klubben spurgte til studierne og forløbet. Disse irriterende spørgsmål stoppede først, da han blev
udtaget til fodboldlandsholdet i 1955, og han kunne derefter i fred og ro nyde det hyggelige klubliv
i fuld flor.

God klubmand
Verner Nielsen er og bliver en rigtig klubmand og meget afholdt med sin lune, tørre humor og
smittende humør. Ikke mindst det krøllede hår har fået mange kommentarer med på vejen
gennem årene, når Verner omhyggeligt med stor ekspertise giver det én gang med brylcreem, som
efterhånden er en sjældenhed herhjemme. Det er ikke uden grund, at flere AB’ere sammenligner
ham med den tidligere skuespiller, Preben Mahrt, der i tidernes morgen reklamerede for det ædle
hårprodukt.
Verner Nielsen har haft en strålende fodboldkarriere og han har skrevet sig ind i dansk
fodboldhistorie, da han var den første dansker, som nogensinde spillede 25 landskampe i træk.
Det blev i alt til 26 landskampe, men var formentlig blevet til betydelig flere, hvis ikke en alvorlig
trafikulykke i 1958, satte ham ud af spillet. Alligevel kæmpede han sig tilbage på AB’s førstehold og
senere blev det også til tre B-landskampe i 1959-60. Dog betød ulykken, at han gik glip af den store
oplevelse med deltagelse ved De olympiske Lege i Rom i 1960, hvor Danmark for øvrigt fik
sølvmedaljer.

Lavede selvmål
Den gæve nordjyde fik ellers ikke den bedste debut på landsholdet, da han i opgøret på udebane
mod Norge i 1955 lavede selvmål. Målmanden Per Henriksen fra Frem var løbet ud af sit mål og
det observerede Verner ikke og lagde bolden tilbage og den trillede ind i målet. Onde tunger
påstår, at faderen i raseri smed radioen ud af vinduet fra lejligheden i Nørresundby, da sønnen
lavede det famøse selvmål.

Heldigvis udlignede Jørgen
Jacobsen fra B93 i modsatte
ende, således at opgøret
endte 1-1.
Verner Nielsen stoppede på
AB’s førstehold i 1963 i en
alder af 32 år, og han opnåede
i alt 157 kampe på klubbens
bedste hold.
Verner Nielsen tjønser
stadigvæk et par gange om
ugen, og så længe helbredet er
i orden, har han ingen planer
om at lægge støvlerne på hylden.
”Det er dejligt at spille med – og
mod så mange ”skøre” kugler”,
smiler Verner Nielsen. ”Jeg nyder
at komme i klubben og selve
fodboldspillet er med til at holde
mig rimelig frisk og i god form –
trods min høje alder.”
Billedtekst, oppe: Verner Nielsen var en fysisk stærk og
meget velspillende venstre back, der har prøvet kræfter
med nogle af de bedste spillere. Han har således spillet
overfor engelske, Stanley Matthews, da Danmark mødte
England.
Her sparker han bolden væk i et opgør i Idrætsparken,
mens holdkammeraten og landsholdsspilleren, Dan
Ohland – Andersen, ser betuttet til. Foto: Asger Sessingø.
FAKTABOKS:
Eigil Verner Nielsen, venstre back. Født den 14.maj 1931 i
Nørresundby. Bor nu i Avedøre og er pensionist. Udlært
autoelektriker og havde senere eget firma. Har spillet 26
A-landskampe, og 3 B-landskampe samt 157
førsteholdskampe. Desuden er det blevet til en del kampe
for fodboldsammenslutningen ”Stævnet” samt et antal
sommerkampe for AB samt senere rigtig mange oldboys og veterankampe på hele Sjælland.

Billedtekst: Verner Nielsen (th.) med
artiklens forfatter, Niels Torp.

Senest har han været med AB i Aalborg i september 2012,
hvor han spillede venstre back mod Aalborg Chang i
forbindelse med denne klubs 100 års jubilæum.
A-landskampe: 26K.
B-landskampe: 3K.
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