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I troed' vi var døde og borte Jesper Harborg Hent PDF Forlaget skriver: AGF havde skrantet i mange år, og i
2014 rykkede klubben ud af landets bedste fodboldrække for tredje gang på otte år. Den engang så stolte
aarhusianske klub lå i ruiner, men med nedrykningen fulgte en opvågning. En langsigtet plan blev lagt,
klubben fik ny ledelse i både den administrative og den sportslige sektor, og trods større og mindre

tilbageslag undervejs blev økonomien forbedret væsentligt, mens den fodboldmæssige fremgang kulminerede
i pokalfinalen i 2016.   Bogen I TROED´ VI VAR DØDE OG BORTE tager læserne med på sidelinjen hele
vejen fra præsentationen af projektet kort efter den katastrofale degradering til sæsonafslutningen to år efter.
Ledende personer i AGF gør status over udviklingen på forskellige kronologiske nedslagspunkter i forløbet,
fans af klubben fortæller om deres fascination, og læserne får genopfrisket alle kampe i perioden gennem

kampreferater og statistik.
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