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Ronaldo mod Eusébio
Portugal har haft mange elegante fod-
boldspillere gennem tiden. Navne som 
Rui Costa og Paulo Futre klinger godt hos 
portugisiske fodboldfans, og så er der 
selvfølgelig Luis Figo. Barcelona-stjernen 
blev verdens dyreste spiller i 2000, da 
han efter fem sæsoner hos catalonierne 
lavede en Laudrup med det forbudte skifte 
til Real Madrid. Men selv om han vandt 
Guldbolden i 2000, er det ikke Figo, portu-
giserne snakker om, hvis de skal nævne 
en landsmand, der kan bide skeer med 
Ronaldo. Den eneste, der har statistik 
og karisma til at kunne konkurrere med 
Ronaldo, er Den sorte panter. Eller Kongen, 
som han heller ikke havde noget imod at 
blive kaldt. For ligesom hos Ronaldo fejlede 
selvtilliden ikke noget hos Eusébio.

”Jeg respekterer nutidens fodboldspillere, 
men spillet var bedre på min tid. Spillet i 
dag er ikke blevet bedre, det har bare udvik-
let sig, fra bolden til trøjerne til træningen 
– alt rundt om spillet. Da vi spillede mod 
Real Madrid og vandt 5-3, øsregnede det, 
og bolden vejede et kilo. Der var ikke noget 
sportsmærke på bolden. Fodboldstøvlerne 
var heller ikke speciallavede. Dengang spil-
lede man fodbold med hjertet,” har Eusébio 
udtalt.

Kampen, han refererer til, er finalen i 
Mesterholdenes Europa Cup i 1962. Der 
er en pudsig anekdote fra den kamp om 

Benficas træner, ungareren Béla Guttmann. 
Det var andet år i træk, Benfica havde vun-
det finalen, så nu syntes træneren, at han 
havde fortjent en lønforhøjelse. Benficas 
ledelse sagde nej, og det gjorde Béla 
Guttman så vred, at han kastede en forban-
delse over Benfica.

”I de næste hundrede år vil Benfica aldrig 
vinde en europæisk finale.”

Siden da har Benfica været i otte euro-
pæiske finaler og tabt dem alle. En af 
finalerne var Mesterholdenes Europa Cup 
i 1990. Kampen blev spillet i Wien, hvor 
Béla Guttmann blev begravet i 1981. Inden 
finalen besøgte Eusébio hans gravsted og 
bad om, at forbandelsen måtte blive ophæ-
vet. Men lige lidt hjalp det. Benfica tabte 
igen-igen.

Eusébio døde som 71-årig i 2014. Han er 
en legende i Portugal og især i Benfica, 
hvor han scorede et hav af mål, inden han 
forlod klubben i 1975. Ti år senere var det 
en lang dansker, der bombede mål ind for 
hovedstadsklubben, og han kunne sagtens 
mærke det aftryk, Eusébio havde sat på 
portugisisk fodbold.

    EUSÉBIO  RONALDO
Klubkampe i alt/mål   715/727  722/532
Mål pr. kamp   1,02  0,74
Landskampe/mål   64/41  145/78
Mål pr. landskamp   0,64  0,54
Champions League kampe/mål  53/46  146/106
Mål pr. Champions League kamp 0,87  0,73

VIGTIGSTE KLUBTROFÆER  
Nationale mesterskaber  11  5
National pokalturnering  5  3
Champions League   1  3

LANDSHOLD TROFÆER  
EM-guld    0  1
VM-bronze   1  0

PERSONLIGT  
Guldbolden/Årets spiller  1  4
Guldstøvlen (Topscorer i Europas ligaer) 2  4
Ligatopscorer   7  4
Champions League topscorer  3  6
VM-topscorer   1  0
Årets spiller i Portugal  2  9
Ronaldo-statistik pr. september 2017
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Ronaldo mod Eusébio
Michael Manniche

Michael Manniche spillede for Benfica i 
midten af 1980’erne. Både i 1985 og 1986 
blev han topscorer i den portugisiske liga. 
Det blev til i alt 47 mål i 89 ligakampe og 
sammenlagt 75 mål i 132 kampe fordelt på 
alle turneringer for den danske angriber. I 
sine fire år i den portugisiske hovedstad fik 
Michael Manniche et grundigt indblik i den 
store betydning, som Eusébio har haft for 
fodboldens udvikling i Portugal.

”Eusébio spillede 17 sæsoner i Benfica, 
inden han i 1975 blev den første portugisi-
ske spiller, der fik lov til at rejse ud af landet 
for at spille for en klub i udlandet. Eusébio 
har betydet meget for udviklingen i portu-
gisisk fodbold. I dag er der 475 portugisere 
i udenlandske klubber. I gruppespillet i 
Champions League i efteråret 2017 havde 6 
af de 32 klubber en portugisisk træner, og 
året før var det 8 af klubberne.

Hvem portugiserne foretrækker af Eusébio 
og Ronaldo afhænger nok af, hvem man 
spørger. Det er to forskellige grupper. Hos 
dem under 35 år er det i den grad Ronaldo, 
der kører den hjem. Hos de ældre er det 
stadig Eusébio. Personligt synes jeg, det er 
umuligt at sammenligne dem. Markedet 
ændrer sig hele tiden. Der var en anden 

opfattelse i 1960’erne af, hvordan fodbold 
skulle spilles. Det er meget svært at sige, 
hvem af de to, der er bedst. Eusébio havde 
måske ikke fået et ben til jorden i dag. Eller 
måske havde han været endnu bedre, end 
han var dengang.

Så synes jeg, det er nemmere at sammen-
ligne Messi og Ronaldo. Hvis jeg var træner 
og skulle vælge mellem de to, ville jeg klart 
vælge Ronaldo. Han er en mere fuldendt 
spiller i mine øjne. Han kan gå ind på 
mange hold. Det er jeg ikke sikker på, Messi 
kan. Han er jo heller ikke braget totalt 
igennem på Argentinas landshold, så det 
ser ud til at hæmme ham, når han ikke har 
verdensklassespillere ved sin side. Messis 
måde at spille på er heller ikke min måde 
at spille på. Barcelona minder om inden-
dørs fodbold med korte pasninger, og alle 
spillerne står nede foran feltet. Hvis det er 
det, man vil se, kan man lige så godt tage i 
hallen og se en håndboldkamp. Real Madrid 
spiller over længere distancer, og den slags 
tempofodbold vil jeg hellere se. Hvis man 
skal sætte Messi og Ronaldo i et historisk 
perspektiv, er de begge helt oppe i toppen. 
Jeg vil mene, at de begge hører til i top 3-4 
stykker.”


