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Feltherrer Niels Idskov Hent PDF Ungarske Béla Guttmann havde et mantra:  To sæsoner i én og samme klub

var nok, mente den rastløse globetrotter, der efter Anden Verdenskrig trådte frem som den første moderne
fodboldtræner. Anderledes bevæget var Josep Guardiola, da han i 2012 efter fire magiske sæsoner forlod

cheftrænerposten i FC Barcelona. At være træner for den klub, han første gang repræsenterede som 13-årig,
og som under ham var blevet til alle tiders måske bedste fodboldhold, havde været en drøm. Men nu kunne

han ikke længere.   Mellem Guttmann og Guardiola finder man en kongerække af store trænere i

fodboldhistorien. Hollandske Rinus Michels, Totalfodboldens "opfinder", hans lærling Johan Cruyff, de
britiske legender Matt Busby, Bill Shankly og Alex Ferguson. For ikke at nævne portugisiske José Mourinho,
vore dages enfant terrible, som i sammenligning med tidligere tiders mad men, argentinerne Helenio Herrera
og Carlos Bilardo, nærmest er at regne for en flinkeskoledreng. Og så har vi endnu ikke nævnt italienerne

...   Bag ethvert stort fodboldhold står en stor træner. Og bag enhver træner gemmer der sig (mere end) en god

historie. I Feltherrer portrætteres 20 af de største trænere, der hver især har formet fodbolden i deres eget
billede. Nogle har stået fadder til nye idéer. Andre har inspireret generationer af efterkommere, mens atter
andre er vandret fra trofæ til trofæ. Ofte med en diktators hårde næve, men lige så tit med en næsten faderlig
kærlighed til spillerne. Feltherrer er fodboldhistorie fortalt igennem de store enere. Af fem forfattere, der er

førende inden for hvert deres felt.
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