Fodboldklubben B 1909 håber at kunne gøre som så mange andre. Få en bog med under træet.
På fredag udkommer en bog om klubben der i år har rundet de 100 år.
Mogens Hansen - i fodboldkredse bedst kendt som Moha - gennemgår historien fra 1909 til i dag.
Erik Nielsen, DR Fyn.
"Ny bog om B1909 og meget mere. Nok er klubfølelse hos fodboldspillere anno 2009 kraftig
på retur det betyder dog ikke at den er afgået ved døden.
Hvis man er i tvivl skal læse bogen "B1909 - Historien gennem 100 år".
En sådan bog kan kun skrives med hjerteblod.
B1909's historie bliver her fortalt ind i den store sammenhæng så man glemmer om det handler
populær musik, den store verden eller fodbold fra hele verden.
Bogen kan læses af alle og vil være et uundværlig opslagsværk mange år fremover."
Steen Larsen, www. fodboldhistorik.dk.
"Det er jo et stykke kulturhistorie, som det hedder med et fint ord, du har skrevet.
Og så i murstens tykkelse. … De fynske biblioteker bør have den stående på deres hylder."
Gert Stamp, bogsamler, Middelfart.
"Spændingen var stor da jeg kørte på posthuset og hentede bogen. Oftest er forventningens
glæde jo den største, men jeg må sige at du overgår en hver forventning jeg måtte have haft.
Jeg har jo godt nok set nogle småstykker af det puslespil du har siddet med, men at du har
samlet et så digert værk, er fuldstændigt vildt imponerende."
Claus Birch, Helsingør IF
"Mogens Hansen har brugt 6 år på at samle materiale til bogen om B 1909. Bogen der er på
652 sider rummer holdopstillinger og alle resultater siden starten af klubben."
Steen Heinsen, DR Fyn og www.dr.dk/fyn. (i et radiointerview)
"Hele vejen rundt om 9' erne.
Når bogen eller rettere det store opslagsværk udkommer netop nu skyldes det selvfølgelig at
"de rø'e", altså nierne, i der forgangne år rundede de 100 år. Og så selvfølgelig at forfatteren bag
værket, Mogens Hansen, slet ikke kan lade være. Hansen er en samler, han blev meldt ind i
Odense-klubben i 1967 og aldrig rigtigt er kommet over det. Han tilhører den forhåbentlig aldrig
uddøende race af klubstatistikere i dette ellers så statistik-fjendske land….. Resultatet er en sand
lækkerbisken for nostalgikere. Tag bare året 1964, hvor B 1909 fylder 55 år, men bliver dansk mester
for anden gang. Der er seks store sider netop om det år og kun halvdelen handler om klubben selv.
Resten er opsamling om over danske mestre i andre idrætsgrene, international fodbold og musik.
Det var det år at Sir Henry and his Butlers brød igennem med Let's Go. Tak for det, Hansen."
Niels Idskov, Tipsbladet.
"Mogens Hansen fra B 1909 har solgt flere end 100 eksemplarer af sit helt unikke opslagsværk om
klubben gennem 100 år. Ikke en eneste detalje er udeladt, og for fynske fodboldtosser er bogen
ganske enkelt et must. 299 kr. er givet godt ud."
Leif Rasmussen, Fyens Stiftstidende.
"Mens de fleste fodboldfans nøjes med at gå til kamp på stadion eller se fodbold på TV går
Mogens Hansen et par skridt længere. Han er kæmpe fan af B 1909 og har netop udgivet en mere
end 600 siders moppedreng om klubben. Den indeholder et hav af resultater fra B 1909's historie samt en masse andre slutstillinger fra den nationale og internationale fodboldverden."
Christina Frederiksen, Skibhus Avisen.
Jeg har modtaget dit værk om 9' erne. Det var lidt af en mursten, posten er efterfølgende blevet
sygemeldt med dårlig ryg. Da jeg i 1999 udgav en tilsvarende bog om B 93 skrev Politiken at bogen
tog æren af at være det suverænt mest omfattende statistiske værk om en dansk fodboldklub.
Den titel sender jeg til Fyn med næste færge. Det er et utroligt flot og interessant værk om B 1909.
Og oplysningerne er af høj kvalitet, en andenfordel er at den ikke forsvinder så let i bogreolen.
Tillykke med bogen og held og lykke med salget.
Palle "Banks" Jørgensen, B 93.

B 1909 bogen kan købes via:
Telefon 31952558

…"Det har været en lystvandring bl.a. at genkalde sig nogle af de mange kampe siden midttresserne,
hvor jeg selv har stået på tribunen og glædet mig over eller grædt med de svingende røde resultater
og (gen) opdage nogle af de mange begivenheder, som var gledet lidt ud af hukommelsen."
Leo Jensen FC Fyn.
"Jeg synes at det er dejlig og spændende læsning. Jeg er meget imponeret over alle de detaljer
der er med, flot arbejde… Jeg kan anbefale den til alle der sidder i bestyrelsen. Det burde være
deres pligt at købe den."
Dennis Witek, daværende formand B 1909.
"Moha har udgivet sit absolutte livsværk: En historie tilegnet B 1909, men som handler om meget
mere. Med B 1909 i centrum igennem 100 år følger et værk som overgår alt, hvad man i øvrigt kunne
forestille sig: Nemlig 652 siders statistik i verdensklasse. Den bør enhver sportsmand med respekt
for sig selv købe.
Jens Ottesen, Sport Event Fyn, spiller, leder og træner i B 1909 gennem 50 år.
"Røde tal på hjernen.
Odenseaneren Mogens Hansen har set rødt siden 1967 da faderen slæbte ham med på stadion til
kamp med hjerteklubben B 1909."
Martin Kloster, Fyens Stiftstidende.
"FC Fyn har en lækkerbisken på kampprogrammet som 1. præmie nemlig Mogens Hansens
eksorbitante værk: B 1909 - Historien gennem 100 år - Frem til FC Fyn."
Niels Abildtrup, Fyens Stiftstidende.
"Hold da op for en moppedreng. Det er da helt vildt, den glæder jeg mig til at nærstudere. Jeg kan
vist roligt reservere et par uger."
Jesper Hallgren, Næstved Boldklub.

