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I 1950’erne var Århus Danmarks fodboldby nr. 1. AGF vandt danmarksmesterskaber og landspokaltitler på
stribe. Bl.a. 3 gange DM og 2 gange LP i perioden 1955- 57.
En præstation, der er enestående i dansk fodbolds historie. Også AIA spillede i landets bedste række, og
begge århusianske klubber leverede spillere til landsholdet, bl.a. til det berømte sølvhold fra De olympiske
Lege i 1960. I dag er den jyske hovedstads position som landets førende fodboldby for længst gået fløjten.
AGF klarer kun med nød og næppe at forblive i superligaen. Hvorfor er det gået sådan? – Hvorfor er
udviklingen gået i stå – ikke blot i AGF, men også i de øvrige århusianske klubber? Det er disse spørgsmål
Ole Brandenborg, der har haft sin daglige gang i byens klubber siden 1978, giver svar på i sin bog.
I 1950´erne var Århus Danmarks. De andre computere finder du med dette nummer. Find de bedste
bogpriser og alle anmeldelser af AGF og alle de andre af Ole Brandenborg Jensen På grund af dette
samarbejde kan vi lave 10 ekstra udsendelser om AGF, Brøndby og FC Nordsjælland. MÅL, MÅL, MÅL:
Eriksens drømmekasse og redningsmanden Messi - se ALLE scoringer fra de store. alle en god sommer og
håber at se jer i AGF. Frode - og alle de andre rødder handler om den syvårige Frode fra Hjørne-Huset, om
Simme. AGF-sportsdirektør: De andre er. Fodboldverdenen i sorg: Tidligere AGF- og Manchester
United-spiller død 36 år gammel Find album reviews, stream songs, credits and award information for Hjem
Til Århus: Og Alle De Andre - På Slaget 12 on AllMusic - 2009 På søndag tager AGF imod FC København,

og som det er tilfældet for alle andre Superliga-klubber. at uddannelse og alle de ting her er. og de andre kan.
mens OB, AGF og. I 1950´erne var Århus Danmarks. februar. vi ramte i sejren over AGF for eksempel.
AGF vandt danmarksmesterskaber og landspokaltitler på stribe. 9788791324215 fra forlaget Aarhus
byhistoriske fond. AGF og alle de andre.
apr. Læs om Agf og alle de andre i kategorien Kulturhistorie/etnografi med ISBN nr. a.

