
13Søndag 28. februar 2010FyensStiftstidende FokusFodboldhistorie

tolkning. Men hvis ikke det var sket,
var jeg aldrig kommet til Danmark
eller Spanien, konkluderer Biri Biri,
der nåede at spille fem år i Sevilla
FC, inden han vendte retur til Dan-
mark i 1980 for at spille for Herfølge
Boldklub.

Den dag i dag inviterer fanklub-
ben fra Sydspanien ham én gang om
året til byen. Ikke nok med det. Fan-
klubbens mest fanatiske gruppering
fik navnet Biris Norte. Et navn Se-
villa-tilhængerne holder fast ved
den dag i dag.

Biri Biri smiler underdanigt. Han
har stadig svært ved at forstå, hvor-
dan det at sparke til en læderkugle
har bragt ham så langt i livet. Og
markant længere end de fl este af
hans landsmænd, hvoraf hovedpar-
ten aldrig har forladt det lille, tynde
land klemt inde i Senegal.

I Herfølge spillede han blandt an-
det sammen med en ung Erik Ras-
mussen, der i dag træner AGF. Den-

ne gang blev Biri Biri i tre år, inden
han på grund af et kupforsøg i Gam-
bia måtte rejse hjem for at hjælpe to
fængslede brødre.

- Dengang kendte jeg allerede en
masse vigtige mennesker, så jeg trak
i alle tråde for at få mine brødre ud.
Heldigvis lykkedes det, fortæller en
stadig lettet Biri Biri.

Det lykkedes også for ham at hol-
de karrieren kørende på hjemmeba-
nen, hvor han knoklede løs for klub-
ben Wallidan FC frem til 1987, hvor
hans søn begyndte at spille på lands-
holdet sammen med ham.

- Jeg var 41 år på det tidspunkt.
Min plan var egentlig at spille frem
til 1990, så jeg kunne sætte en ubry-
delig landsholdsrekord. Jeg nåede at
spille i 25 år, men da min søn kom
op, måtte det være tid til at sige stop,
fortæller han.

Har to koner
Pengene fra tiden som professionel
fodboldspiller er for længst brugt.
Til en grund og et hus i Gambia,
til at betale for forældrenes rejse til
den hellige by Mekka og ikke mindst
at være mand til to koner, der har
skænket ham seks børn tilsammen.

Et liv, der havde set anderledes ud,
hvis han var blevet i Danmark.

- Jeg elskede Danmark, og hvis
ikke jeg havde så mange forpligti-
gelser i mit hjemland, ville jeg stadig
bo der. Og dog. Jeg må ikke glemme
vejret. Det var det værste overhove-
det. Engang imellem når vi skulle
løbetræne om vinteren, måtte jeg
gemme mig og blive i omklædnings-
rummet, fortæller han og ryster på
hovedet.

Der er en anden ting, han ikke
savner fra Danmark, nu da han tæn-
ker sig om. Loven om, at en mand
kun må tage sig én hustru.

- Jeg er jo muslim, så en rigtig
mand skal have mindst to koner, si-
ger han på halvt engelsk og gebrok-
kent dansk, inden han bryder ud i
endnu et af de smil, der kæmper om
at være lige så varme som fortovet
foran skobutikken, hvor der under-
ligt nok ikke er en eneste fodbold-
støvle på hylderne.

 Den nu 64-årige forhenværende fodboldspiller Biri
Biri er en legende i hjemlandet Gambia. I Danmark
huskes han som den første sorte spiller på et dansk
fodboldhold, da B.1901 hentede ham til landet i 1972.
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Alhagi Modou Njie  kaldet Biri Biri, født
i 1945.
Den første  afrikaner i dansk topfod-
bold. Daværende B.1901- og landstræ-
ner Kurt ”Nikkelaj” Nielsen fi k øjnene
op for Biri Biris kvaliteter under et
B.1901-ophold i Gambia i 1972.
For en  ”overgangssum” på 20 komplet-
te spilledragter og 20 fodbolde hen-
tede falstringerne Biri Biri til de danske
sydhavsøer. Det sportslige højdepunkt
kom, da B.1901 spillede sig i landspo-
kalfinalen i 1973. En kamp, som klub-
ben dog tabte 0-2 til Randers Freja.
Klubber  i Danmark: B.1901 (1972-73) og
Herfølge (1980-82)
Biri Biri  har været holdleder for lands-
holdet i Gambia i fire år uden løn. Ikke
fordi han har sparet en hulens masse
sammen, da han boede i Europa. Men
fordi han brænder for fodbolden. Han
har også været leder for Gambias stør-
ste marked, Albert Market, med over
4000 boder og været viceborgmester i
hovedstaden Banjul.
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