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Kom nu ind 
i kampen!
Om sportsmetaforer i almensproget

Henrik Lorentzen

1 Opvarmning

Når man kigger bagom Den Danske Ordbogs (DDO) bestand af 
moderne danske ord, er det forbavsende få der har noget med 
finsk og Finland at gøre. Umiddelbart har jeg kun fundet 10 styk, 
blandt andet sauna og molotovcocktail. En lidt mager høst må man 
desværre sige, men man finder dog idrætsordet sisu på listen.  
I DDO forklares det som ’sej udholdenhed, energi og viljekraft’, 
og det er i Danmark især kendt som navn på en basketballklub.

Sisu forbindes netop ofte med sport, og i denne artikel be-
skæftiger jeg mig med udtryk fra sportsverdenen, sportslige 
 udtryk der bruges metaforisk i almensproget, hvor de ofte er sær-
deles udbredt og kendt af mennesker der ikke nødvendigvis selv 
dyrker sport. Det er især følgende spørgsmål der optager mig, 
og som jeg forsøger at besvare undervejs:

●● Hvilke sportsgrene leverer især input til almensproget?
●● Hvilke metaforer er gamle, hvilke er nye?
●● Afspejler det hvilke sportsgrene der er populære på hvilket 
tidspunkt?

●● Hvorfor bruger vi sportsmetaforer?
●● Hvor kommer sportens egne billedlige udtryk fra?
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Mit udgangspunkt og materiale er sportsudtryk med metaforisk 
betydning udenfor sportens verden registreret i DDO som den så 
ud i efteråret 2014. Dette materiale er suppleret med stof jeg selv 
har fundet frem, og ligeledes materiale leveret af mine sports-
interesserede kolleger Kjeld Kristensen og Lars Trap-Jensen. Der 
er altså tale om danske ord og udtryk af typen folkesport i be-
tydningen ’udbredt aktivitet som ikke er en sportsgren, fx skatte-
unddragelse’ og der går sport i noget om det at noget udvikler sig 
til en konkurrencelignende aktivitet, som for eksempel at spare 
på energien eller – at skrive mange ordbogsartikler.

2 Hvilke sportsgrene?

Mit materiale omfatter i øjeblikket ca. 170 ord og udtryk, og 
jeg har foretaget en forsøgsvis inddeling efter sportsgren. En hel 
del udtryk kan ikke siges at høre til indenfor en bestemt sports-
gren, men mere at gå på sport helt generelt eller tilhøre et felt af 
sportsgrene. I denne gruppe finder man omkring 25 udtryk. Nogle 
af dem spiller naturligt nok på konkurrenceaspektet og det 
resultat orienterede. Udover de ovenfor nævnte der går sport i noget 
og folkesport finder man for eksempel nationalsport (med samme 
betydning) og udtryk som være danmarksmester, være verdens-
mester i betydningen ’være meget god til noget’ og til den store 
guldmedalje ’energisk, dygtigt eller med held’ som i sælge is til den 
store guldmedalje. Andre udtryk trækker betydningselementer fra 
sportens afvikling over i andre dele af dagliglivet og samfunds-
livet. Man kan for eksempel tale om fairplay eller det modsatte, 
aftalt spil, udenfor sportens verden. Matchfixing er endnu for nyt et 
ord til at have bredt sig til almensproget, men det har (desværre) 
potentiale til det. Tilskuernes rolle er også vigtig i sport, og det 
kan også aflæses i brugen af udtryk som heppekor og være på 
 udebane henholdsvis hjemmebane (om det at føle sig usikker eller 
sikker på noget).

Forlader vi de generelle sportsmetaforer, viser det sig lyn-
hurtigt (og næppe overraskende) at den helt store leverandør af 
udtryk er fodbold. Små 40 udtryk stammer herfra selvom enkelte 
udtryk måske er fra boldspil generelt, og udtrykkenes sportslige 
betydning dækker mange aspekter af fodbold som sport og som 
social aktivitet. Nogle udtryk drejer sig om holdet. Har man for 
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eksempel mange børn, taler man om at de udgør et helt fodbold-
hold. Er man en del af noget uden altid at deltage i de vigtigste 
aktiviteter, sidder man på bænken eller er med fra eller på side-
linjen. En særlig rolle har bagstopperen, der skal rette op på andres 
fejl uden selv at være skyld i dem.

Bolden og selve spilforløbet er selvfølgelig centrale i mange 
af de metaforiske udtryk. Hvis noget går godt for én, kører man 
med klatten (bolden), og en oplagt og nærliggende mulighed ligger 
lige til højrebenet. Opstår der derimod problemer, kan man blive 
nødsaget til at tackle dem eller drible udenom. Hvis nogen kræver 
særlig meget opmærksomhed, skal vedkommende måske mandsop-
dækkes, og angriber man i en diskussion personen fremfor dennes 
argumenter, går man efter manden i stedet for bolden.

Fodbold handler om at score mål (selvom der ikke altid er så 
mange som tilskuerne kunne ønske sig), og et par billedlige ud-
tryk går da også på det: skyde over målet (’overdrive, gå for vidt’), 
lave selvmål (’gøre noget der skader én selv’) og stå på mål for 
 noget (’forsvare, stå inde for noget’). Er et hold rigtig godt, ligger 
det i superligaen eller i første division, hvilket også bruges overført 
(ligesom danmarksmester og verdensmester), og klarer man sig 
 omvendt meget dårligt, er man røven af fjerde division (i parentes 
bemærket en række der aldrig har eksisteret i dansk fodbold, men 
blot signalerer lav standard)1.

En anden sportsgren der spiller en central rolle for de bil-
ledlige udtryk, er atletik med over 20 udtryk. Sammenlignet med 
fodbold skyldes det måske ikke så meget en generel popularitet 
(i hvert fald i Danmark, modsat i Finland) som det faktum at 
 atletikkens discipliner er urgamle og helt elementære: Det handler 
om almene bevægelser som at løbe, springe og kaste, oftest kun 
med atleten selv som rekvisit. Løb giver anledning til de fleste 
udtryk. Inden noget starter, befinder man sig i startblokkene mens 
der ventes på startskuddet, og kommer man for tidligt i gang, er 
man tyvstartet. Når aktiviteten er begyndt, kan der være tale om 
hurtigløb, sololøb og kapløb (eventuelt med tiden), men går det ikke 
så glat, kan man overført tale om forhindringsløb eller hækkeløb. 
I et længerevarende forløb vil man måske møde muren (som 
 mange maratonløbere kender af bitter erfaring), men når enden 

1) I forbindelse med en ny og meget omtalt tv-serie om Danmarks nederlag til ty-
skerne i 1864 er det i øvrigt blevet nævnt at udtrykket skulle stamme herfra og altså 
hentyde til en militær division.
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er i sigte, kan der blive slutspurt og kamp til stregen. I hvert fald er 
det vigtigt at kunne stå distancen og måske give stafetten videre hvis 
andre skal fortsætte efter én.

Fra de øvrige atletikdiscipliner stammer ord og udtryk 
som højdespringer (om nogen der forbedrer sig markant i en kon-
kurrence) og hæve overliggeren, sætte overliggeren højt eller lavt. 
I nyeste tid har de sidste udtryk fået konkurrence af hæve eller 
sænke barren (under indflydelse fra engelsk).

En anden sportsgren der har rødder langt tilbage i menneske-
hedens historie, er boksning, og den leverer da også omkring 20 
udtryk til samlingen. Nogle af dem drejer sig om tyngde som 
 letvægter og sværvægter og andre om forberedelse såsom sparring 
og sparringspartner. De fleste af udtrykkene tager dog udgangs-
punkt i selve kampmetaforen: gå i clinch, komme i infight, bokse 
noget igennem, slå under bæltestedet. Hvis man viser svaghedstegn, 
sænker man måske paraderne, er ude i tovene og kan blive nødt til 
at kaste håndklædet i ringen og give op medmindre man bliver 
 reddet af gongongen. Godt benarbejde og punch er vigtigt for at 
opnå gode resultater, mens hvis en person er udslidt, kan ved-
kommende ende som ringvrag.

En meget yngre sportsgren er cykling, men den har til gen-
gæld fået større og større opmærksomhed i Danmark i løbet af de 
sidste 20 år. Nogle af de meget udbredte og prægnante udtryk 
stammer da også herfra og fokuserer mest på at have succes og 
være bedre end andre. Det gælder for eksempel have førertrøjen 
på, hægte nogen af, træde op på den store klinge og give nogen bag-
hjul. Møder man derimod problemer, kan man gå sukkerkold, eller 
kæden hopper af.

Hestesporten har derimod været kendt i mange år omend 
den ikke har været lige tilgængelig for alle samfundslag. Men som 
genstand for væddeløb er den veletableret, og ord og udtryk 
 herfra er gået over i almensproget, for eksempel staldfidus, staldtip 
og spille på flere heste. Når målet nærmer sig, gælder det om at 
være med i opløbet og helst være et hestehoved foran og i bedste fald 
slå konkurrenterne med flere længder. Undervejs kan man møde 
forhindringer i form af hurdler, og hvis nogen ikke overholder 
 reglerne, kan der være tale om urent trav (jf. aftalt spil ovenfor).

Den sidste gruppe udtryk jeg vil omtale, har forbindelse til 
forskellige sportsgrene som ikke hver især er så leveringsdygtige; 
der er nærmest tale om spredt fægtning, idet nogle af dem kommer 
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fra sport (oprindelig krig) der involverer våben såsom fægte sig 
igennem, parere, ramme plet, pletskud, skydeskive. Andre igen er fra 
tennis (fodfejl) og bordtennis (pingpong) og, ganske markant, fra 
curling, nemlig curlingbarn (om et barn hvis forældre fejer alle 
forhindringer til side).

3 Gamle og nye metaforer

Det er notorisk vanskeligt at datere ord og deres betydninger, 
og det bliver endnu sværere når det også drejer sig om ordfor-
bindelser som det ofte er tilfældet med billedlige udtryk. Jeg har 
dog forsøgt at sætte årstal på det lille udvalg jeg beskæftiger mig 
med her i artiklen. Dateringen er foretaget ud fra Ordbog over det 
danske Sprog og dets supplement (ODS, ODS-S), Nye Ord i Dansk 
og DDO. Netop fordi grundlaget for dateringen er usikkert, vil jeg 
kun forsøge mig med forsigtige og foreløbige konklusioner. Mere 
omfattende studier ville formentlig give mere sikre resultater.

Blandt de ældste metaforer finder man nogle af de generelle 
sportsudtryk: der går sport i noget (1873), til den store guldmedalje 
(1880–1900), vandrepokal ’person der ofte skifter position’ (1926), 
være på hjemmebane (1955). Hestesporten leverer i tidligere tid 
udtryk som hurdle (1912), dødt løb (1917), et hestehoved foran 
( omkring 1910), mens boksningen lidt senere tilfører en række 
ord og udtryk som sende til tælling (1934), gå i clinch (1942), slå 
under bæltestedet (1948). Andre ældre metaforer er kapløb (fx med 
tiden; 1879), slutspurt (1924), pletskud (1905), pingpong (1933).

Områder som fodbold, cykling og motorsport er praktisk talt 
ikke repræsenteret blandt de udtryk jeg har kunnet datere til før 
2. verdenskrig; det skulle da lige være skyde over målet (1920), der 
i ODS dog forbindes med en skydeskive og ikke fodbold eller 
håndbold. Til gengæld vrimler det med fodboldinspirerede udtryk 
fra 1950’erne og fremefter. Blandt de første møder man tackle 
(1957), score (1959) og første division (1978; senere superliga), 
og senere får man både det gule (1975) og det røde kort (1984). 
Fra slutningen af 1980’erne kommer udtrykkene i en lind strøm 
(og jeg nævner kun et par af de prægnante): stå på sidelinjen 
(1987), bolden ligger hos nogen (1990), ligge til højrebenet (1995).

Fra 1970 og især i 1990’erne dukker et par karakteristiske 
udtryk fra cykling og motorsport op: have førertrøjen på (1973), 



Henrik Lorentzen / Kom nu ind i kampen! 158

vise baghjul (1986), gå sukkerkold (efter 1994), på den store klinge 
(1996), gå i pit (1990) og pitstop (1994).

En forsigtig forklaring jeg tør antyde på grundlag af disse 
observationer, er at sport som udbredt samfundsfænomen og der-
med som ord (frem for det velkendte idræt) for alvor begyndte at 
sætte sit præg i sidste halvdel af 1800-tallet, hvor fritid blev et 
begreb også for de brede masser. Dengang fik vi et par af de 
 generelle udtryk fra hestesport, boksning og atletik. Senere blev 
fodbold en dominerende sportsgren, både for de aktive og for til-
skuerne og de almindeligt interesserede, og derfor er det mere 
end oplagt at billedsproget også præges af en aktivitet der fylder 
så meget i medierne2. Tilsvarende er cykelsporten, i hvert fald i 
Danmark, blevet kolossalt populær med direkte tv-transmissioner 
og anden massiv dækning af store etapeløb som Tour de France. 
Motorsporten følger til dels samme tendens efter at enkelte 
 danske racerkørere som Tom Kristensen har haft stor succes igen-
nem en årrække.

Det er således min hypotese at udvalget af sportsmetaforer 
i almensproget afspejler hvilke sportsgrene der er populære på det 
givne tidspunkt. Som nævnt vil det kræve nærmere studier at 
 påvise dette.

4 Hvorfor sportsmetaforer?

Det fremgår af det foregående at sporten er storleverandør af 
meta foriske udtryk til almensproget. Hvorfor er den så det? En 
oplagt forklaring ligger i forlængelse af de nævnte sportsgrenes 
store popularitet og af udbredelsen af sport i det hele taget. Fordi 
sport fylder meget i medierne og i folks bevidsthed, er det natur-
ligt at den sproglige billeddannelse tager sit afsæt her. Endvidere 
kunne man også vove den påstand at sportsudtrykkene under-
streger en konkurrencementalitet der måske ikke er ny, men er 
blevet forstærket i de sidste par årtiers tiltagende individuali-
sering og fokusering på den enkelte. Samtidig ser vi dog også 
en modsatrettet tendens, nemlig det at sporten – måske som er-

2) Jævnfør Lee (2002): ”The sports-as-war metaphor has been part of American cul-
ture for more than a century.” Og mere generelt Lakoff og Johnsons klassiske karak-
teristik: ”Our ordinary conceptual system, in terms of which we both think and act, 
is fundamentally metaphorical in nature.” (1980: 3).
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statning for folkekirken – i særlige tilfælde kan samle nationen 
som for eksempel da de danske fodboldherrer vandt EM i 1992. 
Det er blevet sagt ganske rammende at det eneste danskerne efter-
hånden er fælles om, er kongehuset og fodboldlandsholdet.

5 Sportens egne metaforer

Hvad så med sportssprogets egne metaforer? Selvom man ikke 
nærlæser avisernes sportssider eller prøver at lukke ørerne når der 
er sportstransmissioner i fjernsynet, undgår det nok de færrestes 
opmærksomhed at sportslige aktiviteter gerne kommenteres i et 
billedrigt sprog. Jeg vil her indskrænke mig til at give et par 
smagsprøver.

Indlysende kommer mange af billederne fra en anden 
kampsfære, nemlig den militære (jævnfør tidligere omtalte udtryk 
som spredt fægtning). Herfra kommer udtryk som fælde en mod-
stander, angreb og forsvar, stillingskrig, fyre kanonen af og målskytte, 
men der er næppe noget menneskeligt område som ikke kan gøres 
til genstand for metaforik når kampens hede skal kommenteres. 
En spiller der mandsopdækker en anden, kaldes en overfrakke 
 eller en oppasser, og klarer et hold sig dårligt og ligger måske til 
nedrykning, er det agterlanterne eller bundprop. Hvis en målmand 
kommer lidt for langt ud af sit mål, er han på skovtur, og går 
 bolden forbi målet, tager den køkkenvejen. Et æg (0 point) i tennis 
eller badminton overgås kun af briller (0 point i begge sæt).

6 Æresrunde

Som en sidste tur rundt på banen kunne det være interessant at 
overveje om man i andre sprogområder ser andre sportsgrene 
 levere stof til almensproget. Man kunne for eksempel tænke sig 
her i Norden at vintersportsgrene som skiløb og ishockey leverede 
udtryk til finsk, svensk og norsk, hvor de kun gør det i ringe grad 
til dansk. Jeg har dog noteret at slalom kan bruges om en siksak-
bevægelse og faceoff om en direkte konfrontation, og curlingbarn 
udgør en markant undtagelse (inspireret af Danmarks foreløbig 
eneste medalje ved vinter-OL, nemlig curling for kvinder i 1998). 
Tilsvarende kunne cricket levere input til engelsk i de forholdsvis 
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få engelsktalende lande hvor det er en stor sport, og baseball, 
basket ball og amerikansk fodbold det samme i USA. Ikke mindst 
indenfor erhvervslivet synes tendensen allerede klar, som 
 pointeret her af Heffernan (2014):

If you listen to CEOs and business journalists for any period of 
time, it’s not long before you encounter sports metaphors: stock 
prices are scores, quarters are innings, clear-cut success is a slam 
dunk.

Emnet er indtil videre ikke særlig udforsket i Norden, og bolden 
er hermed givet op til andre sprog- og sportsinteresserede.
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