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Johnny Petersen har et stort grønt hjerte
Det er en fornøjelse, at man stadigvæk kan møde Johnny Petersen henholdsvis torsdag og lørdag
på AB’s anlæg på Skovdiget i Bagsværd, når han spiller ”tjøns” med jævnaldrende kammerater på
den nye og herlige kunststofbane.
Den 65-årig Johnny Petersen har opnået mange flotte sportslige resultater med flere
højdepunkter, som et dansk mesterskab i 1967, tre A-landskampe med debut mod Polen i 1970,
godt 250 førsteholdskampe og Europa Cup – opgør for AB samt en glorværdig trænerkarriere i
klubben af et par gange, hvor han senest i foråret 2007 trådte til i de sidste seks kampe, og med
tre sejre og to uafgjorte kampe i de sidste opgør, var han med til at sikre overlevelse i 1. division.
Johnny Petersen blev oprindelig født langt ude på heden i det mørke Jylland, nemlig i en lille
flække, Blåhøj ved Brande. Familien flyttede til Bagsværd og Johnny startede sin lange
fodboldkarriere allerede i seks-syv års alderen i den lokale, Bagsværd Boldklub.

AB flyttede
I efteråret 1963/foråret 1964 flyttede AB til Bagsværd, og det blev til en fusion mellem den
traditionsrige, Akademisk Boldklub og Bagsværd Boldklub. Som første års ynglinge fik trioen,
Henning Kurland, Johnny Andersen og Johnny Petersen chancen på AB’s hold. Allerede i 1966
debuterede sidstnævnte på AB’s bedste mandskab, som angriber i et opgør mod Holstein Kiel i en
sommerkamp, hvor der allerede var mange talentfulde spillere, Niels Yde (anfører), Ove Carlsen,
Egil Mølsgaard, Finn Wiberg, Jan Larsen, Erik Sandvad og Flemming Kjærsgaard. Det blev til debut
på det bedste hold i efteråret 1966 i Idrætsparken mod AGF på pladsen som centerforward, og de
grønblusede vandt med 3-1. Debutanten var én af målscorerne i opgøret på landets fornemste
arena.
”Jeg erindrer, at sportsjournalist Knud Lundberg i dagbladet Aktuelt skrev nogle
rosende ord, og det gjorde naturligvis én stolt, at den kendte AB - legende mente, at
man viste gode takter og havde flair for spillet”, siger Johnny Petersen.
Ved sæsonstarten i 1967 tiltrådte den ”elskelige” italiener, Mario Astori som træner i AB. Han fik
skabt et mandskab, som fungerede som et team og med masser af teknisk kunnen, og ikke mindst
med den rigtige viljestyrke i form af stærke spillere – ikke mindst Kresten Bjerre. Denne
kombination sikrede det danske mesterskab til Bagsværd-klubben. Det skete med sejr i det
næstsidste opgør mod det tidligere mesterhold, Hvidovre, i Idrætsparken med 31.000 tilskuere,
hvor Finn Wiberg scorede sejrsmålet til 1-0. Den sidste og afgørende kamp var ude mod AGF på

Aarhus Stadion, og hjemmeholdet var placeret i den nederste region og kunne rykke ud. AB vandt
med 2-1 på mål af Ove Carlsen og Flemming Kjærsgaard - og DM var sikret for første gang i en
umindelig årrække.

Skandale kamp
Den følgende sæson var spækfyldt
med Europa Cup - kampe og her blev
det stærke schweiziske hold, FC Zûrich,
sendt ud af turneringen af AB. Derefter
fulgte to intense opgør mod AEK Athen,
hvor den første kamp endte 0-0 i den
græske hovedstad. Returopgøret i
Idrætsparken udviklede sig til lidt af en
skandale, da venstreorienterede demonstranter stormede ind på fodboldbanen
kort tid efter starten, som en protest
mod det græske militærregime. Kampen
udviklede sig i uheldig retning for AB’s
spillere, der blev påvirket af tumulten
og lidt unødvendigt tabte med 0-2.
I 1970 spillede Johnny Petersen en
udtagelseskamp i Idrætsparken mod
Pressens hold. Johnny Petersen scorede
det eneste mål i dette opgør, og hans
direkte modstander var stopperen,
Der har været mange spændende og intense oplevelser på fodboldbanen.
En af de ”værste” oplevelser fra opgøret i Idrætsparken i 1967 mod det
Søren Hansen, Lyngby (i dag et
græske mesterhold, AEK Athen, i Europa Cuppen. Her rammer Johnny
skattet medlem og ”tjønser” i AB). Den
Petersen en af de demonstranter, der invaderede grønsværen i protest
mod militærstyret i Grækenland. Disse optøjer var stærkt medvirkende til,
gode kamp betød debut på landsholdet
at AB tabte returkampen med 0-2, og blev sendt ud i 2.runde af den
for Johnny mod Polen den 19. maj 1970.
prestigefulde turnering.
Desværre blev opgøret tabt til et bedre polsk
mandskab. Siden blev det til landskampe mod Finland og Island, der begge endte uafgjort.
Samme år var ABs førstehold blot et enkelt mål fra at blive danske mestre igen. Holdet udspillede
B1901 i Nykøbing Falster på kryds og tværs med 5-0, men et enkelt mål mere havde sikret DM, der
i stedet gik til B 1903 på en anelse bedre målscore.

Blev professionel
I 1974 blev det til et professionel eventyr, og turen gik til Hamburg og klubben FC St. Pauli i den
næstbedste tyske liga.
”Det blev til et par interessante år i den tyske storby”, siger Johnny Petersen. ”Der var en markant
mentalitetsforskel, og vi trænede betydeligt hårdere. Det var lidt af et chok, men jeg blev generelt
en bedre fodboldspiller på flere områder, og ikke mindst blev jeg dygtigere til at heade”.

Den aktive karriere stoppede i 1980, og
sluttede med et par gode sæsoner i B 93,
hvor Johnny Petersen spillede 59 kampe og
scorede 21 mål.
Johnny Petersen kastede sig i begyndelsen af
firserne over trænergerningen, hvor det blev
til store udfordringer. Det hele startede i AC
Ballerup og turen gik via HIK, Brønshøj og
Helsingør, også til etablerede klubber, som
AB (i pokalfinalen i 1995), B 93, Frem,
Herfølge og FC Nordsjælland og senere AB.

Her sidder en afslappet Johnny Petersen i omklædningsrummet efter
endnu en sejr med AB. Ved siden af er det Flemming Kjærsgaard, som
Johnny mener måske er den bedste spiller, han nåede at spille
sammen med i den glorværdige fodboldkarriere på 14 år.

”Jeg har haft stor glæde og fornøjelse i
forbindelse med fodboldspillet – og det både
på og uden for banen, slutter den
læreruddannede”, Johnny Petersen. ”Jeg har
heldigvis nået at spille sammen med og mod
en del af de bedste fodboldspillere i
Danmark og Europa (Jupp Heynckes og
Rainer Bonhof) gennem årene, men der er
heldigvis to ABere - som er blandt de
allerbedste. Her tænker jeg især på
Flemming Kjærsgaard (spillede på hold med)
og Rene Henriksen (jeg trænede). De havde
begge en eminent teknik, fantastisk timing
og ikke mindst et fremragende blik for
spillet”.

FAKTABOKS:
Johnny Petersen, født 27. november 1947.
Debuterede på ABs bedste hold i 1966.
Har spillet godt 250 førsteholdskampe samt tre
A-landskampe for AB og blev dansk mester i
1967. Tilbragte to år i FC St. Pauli i Tyskland og
sluttede den aktive karriere i B93 med 59
kampe og 21 mål.
Startede trænerkarrieren i AC Ballerup i 1981.
Derefter var han i HIK, Brønshøj, Helsingør IF,
B93, AB, B93, Frem, Herfølge, FC Nordsjælland
og sluttede i AB i 2007.
A-landskampe:
U21-landskampe:

3K. 0 – 2 – 1 (1 – 3)
3K. 0 – 2 - 1 (3 – 4)

Johnny Petersen har mødt mange personligheder i de
mange år i fodboldverdenen. Her er det komikeren
Dirch Passer, som tager sig ”kærligt” af Johnny i
Cirkusrevyen på Bakken aftenen før en landskamp.

Her er det håndskrevne bevis fra DBU på, at Johnny
Petersen blev udtaget til fodboldlandsholdet mod
Polen i maj 1970.

