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i møder Christian lige efter kampen. Han 
står sammen med sin ven fra Odense ved den 
mobile Tuborg-bod. Han har et shot i sin øl, og 
drikker det, da vi kommer hen til boden. Han 
er ikke glad. Han har virkelig dårlig samvittig-
hed. Han er overbevist om, at aftenens uafgjor-
te resultat er hans skyld. Han tog sejren over 
Rumænien for givet, og det vil han gerne sige 
undskyld for, at han ødelagde aftenen for alle. 

Det er selvfølgelig overtroisk og en lille smule meningsløst, men 
også en smuk gestus. En spontan ansvarsfølelse for vores fælles 
ve og vel. Christian er i fuldt dress. Landsholdstrøje, halstørklæde 
og fadøl, og jeg står hurtigt ud. Jeg har intet rødt/hvidt på, og jeg 
bliver hurtigt spottet af en tilfældig forbipasserende mand, der 
løber over til mig og råber »Vi er danskerne«, mens han prikker 
mig i brystet, og spørger om jeg er rumæner. Manden kan bedst 
beskrives som rockerlignende, og det samme gør sig gældende 
for resten af hans slæng. Derfor er der også stille et øjeblik, indtil 
manden griner, krammer mig og kaster et halstørklæde om hal-
sen på mig: »Så, nu er jeg sikker på, at du er dansker.«

Jeg har aldrig været til landskamp. Sidste gang jeg var i Parken, 
har været omkring 2007 til en tilfældig FCK-kamp, som de tabte, 
og hvor stemningen på Nedre C var lettere aggressiv. Jeg må sige, 
at jeg indtil i dag aldrig har forstået fodbold. Jo, som sportsgren, 
men ikke dette altomsluttende fænomen, der rydder forsider og 
som for en udenforstående virker - ja - en smule overdrevet. Men 
her er jeg. Til min første landskamp nogensinde.

Ude foran stadion er der folkefest. Det er den eneste måde at 
beskrive det på. Folk valfarter til fra alle indfaldsveje. Unge mænd 
i rød/hvide kapper synger nationalsangen for fuld hals. Ved en 
bar sidder en gruppe rumænere med Jack Daniels og cola. Der 
står Ultras på deres ryg. Og min ledsager i aften siger, »at dem 
kunne du sikkert godt få et par på hovedet af.« Men stemningen 
er ikke ladet med vold, den er ladet med en fjollet glæde. På en 
græsplæne danser en gruppe mænd rundt i Dannebrogsjakkesæt 
foran en lille scene sponsoreret af Carlsberg, hvor bandet under-
holder med Danser med drenge kun afbrudt af skåltaler, der skal 
gøres os klar til kampen. På et tidspunkt leder forsangeren en 
fællessang, hvor vi naturligvis synger Der er et yndigt land. I et 
telt er der hængt et banner op: #Vierdanskerne.

Det, der overrasker mig allermest, er den fuldstændigt uironi-
ske tilgang til fællesskabet. Folk er helt oprigtigt spændte, og da 
nationalmelodien brøles ud på et udsolgt stadion af 36.000 men-
nesker, er det umuligt ikke at føle suget. Vi sidder på B1. Det vil 

Efter en skuffende start på VM-kvalifikati-
onen fik fodboldlandsholdet tilkæmpet sig 

en plads i playoff-runden. ATLAS’ udsendte 
var til Danmark-Rumænien for at se sin 

første landskamp live, og for at opleve det 
rød-hvide fællesskab i Parken. 

VI ER DANSKERNE
Af Victor Boy Lindholm

sige på den nederste del af den øvre tribune, og udsigten til spillet 
er ideel. Projektørerne og den skærende grønne bane får én til at 
glemme, at det er efterår. Det er smukt. På en helt grundlæggende 
måde er det smukt med alle disse mennesker samlet på et sted, 
på samme tidspunkt, med samme formål. Og måske er det oplagt, 
at det altid har været sådan, men det er noget helt nyt for mig, 
og et eller andet i mig begynder at forstå. Jeg husker spillernes 
navne, synger med på sangene, og da Christian Eriksen scorer på 
et tvivlsomt straffespark, springer jeg op helt uden at tænke over 
det. Jeg er grebet af følelsen, og der er ikke andet at sige, end at 
det er en eufori, der er god at træde ind i. Kampen bølger frem 
og tilbage, og mest på midten. Spillet er kørt fast, og på mange 
måder er kampen lige så grim som 1-0 sejren mod Montenegro. 
Jeg ved ikke, om man kan kalde den spændende, men det er også 
ligegyldigt. Der er en kraft i at være her, en fuldstændig spontan 
følelse af samhørighed, som naturligvis er en slags fortryllelse, 
som kun hører til i timerne omkring kampen. Da Rumænien 
højest overraskende får udlignet, ruller en bannerreklame op for 
Carlsbergs sport bag målet: #Tropådet. Under normale omstæn-
digheder ville jeg læse dette udtryk med en grad af ironi, som et 
hånligt fnys, tro på det. Men her, vil jeg tro på, at sejren stadig er 
mulig, at troen på denne aften kan forløses i sejrsrus. Desværre 
mangler landsholdet de marginaler, der har givet Danmark troen 
tilbage på landsholdet, og stemningsskiftet er markant, da dom-
meren fløjter. Folk er nervøse: Hvad betyder det? Er vi i play-off? 
Kan vi stadig nå at vinde puljen? Jeg forstår ingenting af dette 
sindrige system af point og puljer, og jeg ved ikke, hvad der skal 
ske, da vi går ud og forlader stadion.

Det er her vi møder Christian. Den slukørede fan fra Frederi-
cia, og det er her, jeg bliver klædt i mit Danmarkshalstørklæde. 
Jeg er, indrømmet, ret fuld på det her tidspunkt, og det bidrager 
formentlig til mit dedikerede engagement i den efterfølgende fest 
på Central Park, hvor jeg var til 2.g-galla i 2009. Mændene, som 
giver mig halstørklædet, hænger ved, og vi glider ind og ud af 
samtaler, der kulminerer i en snak om loyalitet, hvor vores Lars 
Seier-look-a-like af en samtalepartner kysser sin to meter høje 
nakketribaltatoverede ven for ligesom at vise, hvad loyalitet er. 
Han har tatoveret »fresh« på knoerne. På en eller anden måde 
bliver hans loyalitet over for sine venner til en metafor for loya-
litet over for landsholdet: Man må elske dem med kærlighed. Til 
sidst giver han os en krammer, siger, at han sagtens kan banke os, 
for derefter at give os et kys.

Vi rykker indenfor på Central Park. Situationen kan bedste 
beskrives som en afterskifest med dertilhørende unge mænd i 
bare maver, der danser på podiet, mens en mærkelig blanding 
af midaldrende mænd, der har fri dagen efter, bedstemødre 
og kvinder med kort farvet hår danser rundt i et pløre af fadøl, 
drinks og cigaretskodder. Vi deltager faktisk i det her virvar, 
hvor voksne mænd omfavner hinanden og kys uddeles spontant i 
baren. Et sted i mængden render en eller anden teenager rundt og 
udgiver sig for at være Gulddreng, og det er egentligt det eneste, 
der ødelægger aftenen, fordi han så tydeligt står udenfor festen. 
Han render rundt, og får taget selfies med naive unge, der er 
lidt for fulde til at gennemskue joken, og det er her fortryllelsen 
bliver brudt. Fællesskabet er væk. Han er ikke her til festen for 
det, vi deler i aften, han er her for sig selv, og hans eget behov for 
opmærksomhed. Et øjeblik var blikket rettet væk fra individet og 
ud i det fælles rum. Og pludselig tror jeg på det. Jeg forstår det.

Victor Boy Lindholm er digter og essayist. Hans næste digtsam-
ling er på trapperne dette efterår. VM spilles i Rusland sommeren 
2018.
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José Mourinho vil opnå kontrol 
over spillernes følelsesliv for at 
skabe den perfekte taktik. En slags 
maskinfodbold, hvis eneste svaghed 
paradoksalt nok er, at det er men-
nesker, der skal spille den. Portræt 
af mestertræneren, der ikke bare 
kæmper for at vinde fodboldkampe, 
men også for at komme ud af Pep 
Guardiolas skygge.

»HVIS GUARDIOLA ER MOZART, 
SÅ GØR DET MOURINHO TIL SALIERI«

Af Mattias Blicher

Han kræver en
 radikal loyalitet af 
sine omgivelser, og 
hvis han ikke har den 
fulde opbakning, er 
kompromisset kun en 
mulighed som en mid-
lertidig våbenhvile.

Jeg blev mestre i alle de 
klubber, jeg har været træner 
for. Jeg tog til Inter, Real 
Madrid, Chelsea. Alle titler 
er vigtige. At vinde mester-
skabet i Spanien med 100 
point imod det bedste Bar-
celona nogensinde er en stor 
bedrift, som jeg nød meget. 
Måske skal jeg i fremtiden 
være klogere og vælge en 
anden klub i et andet land, 

hvor enhver kan blive mester. Måske vil jeg tage til et 
land, hvor den trøjeansvarlige kan blive træner og vinde 
titlen. Måske er jeg nødt til at blive klogere, men jeg 
nyder stadig disse udfordringer.«

Kommentaren faldt efter, at Mourinho havde vundet 
mesterskabet med Chelsea i sin anden sæson i 2015. 
Mourinho nævner ikke Guardiola, men referencen er 
soleklar. Guardiola fejrede nemlig på samme tidspunkt 
sit andet mesterskab med FC Bayern München, som 
han var blevet træner for i 2013. I Mourinhos øjne var 
Bayern München ikke en egentlig udfordring. Klubbens 
hjemlige dominans var for stor.

Man kan argumentere for, at Mourinho har ret. Siden 
2000 har Bayern München vundet 13 af 18 mulige 
mesterskaber, men hvorfor overhovedet skænke Guardi-
ola en tanke i sejrens stund? Guardiola fremstår som 
en besættelse for Mourinho. Eller måske snarere en 
forbandelse. For det er ikke kun Guardiolas titler, som 
Mourinho har svært ved at hamle op med.

Med Manchester City har Guardiola slået pointre-
korden i Premier League ved at opnå 100 point. Den 
tidligere rekordindehaver er Mourinho, da han vandt 
mesterskabet i 2005 med 95 point i Chelsea. Dengang 
var han det nye stjerneskud på den internationale 
fodboldhimmel. 42 år gammel. Dengang var Mourinhos 
defensive fodbold nyskabende og forviste de forsvaren-
de mestre Arsenal, der sæsonen forinden havde skrevet 
sig ind i historiebøgerne ved ikke at tabe en eneste PL-
kamp i hele sæsonen, til andenpladsen. Dengang kunne 
Arsenals besnærende offensive fodbold ikke trænge 
igennem den blå beton, Mourinho havde støbt i Chelsea. 
Rekorden for færrest indkasserede mål i en PL-sæson 
blev sat: 15 mål.

Rekorden står stadig. Men Guardiola har slået en 
anden rekord. Rekorden for flest scorede mål på en 
PL-sæson: 106 mål. En rekord Mourinho aldrig har 
været i nærheden af. Mourinho kæmper ikke længere 
blot for at vinde, men også for at vise, at hans defensive 
fodbold stadig er relevant.

DEN PSYKOLOGISKE TAKTIK
Troen på, at Mourinho er den rette træner til at føre 
Manchester United til det første mesterskab, siden 
klubikonet og den mest vindende træner i engelsk 
fodbold Alex Ferguson trak sig tilbage i 2012, er ikke 
stålsat blandt klubbens fans og journalister. Kritikken 
går ikke kun på de manglende resultater, men også på 
taktikken. Det er især offensiven, der står for skud. Den 
har virket ustruktureret og planløs, og de dyrt indkøbte 
profiler synes uforløste. Enkelte kritikkere er endda 
gået så langt som til at hævde, at Mourinho ikke har et 
egentligt koncept. Den spanske journalist Diego Torres 
påstår i sin bog The Special One – The Secret World 
of José Mourinho, at Mourinho slet ikke har en plan 
for, hvordan han vil spille fodbold. Alt kan koges ned 
til vrede, ambitioner og frygt, som hver enkel spiller 
kanaliserer imod et fælles mål. Men når de psykologiske 
kilder er tappet for energi, så er der ikke andet tilbage 
end den viljeløse føjelighed eller mangel på samme, som 
Mourinho har forsøgt at skabe.

At påstå, at Mourinho ikke har et koncept, er dog 
at gå for vidt. Men man kan ikke adskille psykologien 
fra fodbolden i Mourinhos perspektiv. Taktikken har 
psykologiske formål, og psykologien har taktiske formål. 
De to størrelser er mere end hos nogen anden træner 
indbyrdes forbundne i Mourinhos koncept.

Mourinho er blevet sammenlignet med en af den 
italienske catenaccios pionerer, argentinske Helenio 
Herrera. Herrera nød især stor succes i 1960’erne i Inter 
med et stramt defensivt kontrabaseret 5-3-2-system 
og lagde, som en af de første moderne fodboldtrænere, 
vægt på at motivere sine spillere psykologisk.

Men Mourinho er ikke sådan at sætte i bås. For man 
kan også spore træk fra den italienske mestertræner Ar-
rigo Sacchi, der med sin 4-4-2 ville gøre op med den de-
fensive catenaccio. Han fjernede liberoen i femmands-
forsvaret og satte en ekstra spiller ind på midtbanen. 
Han gik væk fra mandsopdækning og over til zoneop-
dækning og en høj baglinje med tilhørende offsidefælde. 
Han lånte den hollandske totalfodbolds ide om, at et 
hold skal bestå af universalister fremfor specialister og 
mente, at spillerens individuelle frihed skulle udfolde 
sig i overensstemmelse med den overordnede drejebog. 
Han benyttede et mere avanceret og intelligent presspil 
end totalfodbolden. Et presspil, der tog højde for flere 
faktorer, og handlede om at få et psykologisk overtag.

»Presspil handler ikke om at løbe, og det handler 
ikke om at arbejde hårdt. Det handler om at kontrollere 
rum. Jeg ville have mine spillere til at føle sig stærke 
og modstanderen til at føle sig svag. Hvis vi lod vores 
modstandere spille på en måde, de var vant til, så ville 
deres selvtillid vokse. Det var nøglen: vores presspil var 
ligeså meget psykologisk som fysisk.«

For Sacchi handler fodbold om kollektivet, og pres-
spillet er grundpillen. Med formationsskiftet ofrede 
Sacchi også den dybtliggende spilfordeler, den klassiske 

italienske regista. Den centrale midtbane blev mindre 
vigtig i det opbyggende spil. Ofte gik spillet helt uden 
om midtbanen og foregik bagved den med forsvarsspil-
leren Franco Baresi som omdrejningspunkt eller foran 
den med Ruud Gullit som den toneangivende kreatør.

Selvom Mourinho ikke deler Sacchis forkærlighed 
for den offensive fodbold, så er grundanskuelsen den 
samme. Fodbold handler om at kontrollere rum og 
ikke bolden, og kontrollen giver et psykologisk overtag. 
Mourinho foretrækker også, at den centrale midtbane 
ikke sidder tungt på spilopbygningen, men ikke ud fra 
en antagelse om, at hele holdet er registaen. Det handler 
for Mourinho om at minimere risici. Om ikke at lave 
unødige boldtab og forære modstanderen chancer.

Derfor kan Mourinho heller ikke læne sig op af Sacchis 
højt skattede 4-4-2-formation. Den centrale midtbane 
med kun to spillere er for risikofyldt. Mourinho bliver 
nødt til at have en ekstra mand på midten. Han har 
igennem tiden benyttet forskellige opstillinger, men en 
rød tråd har været tremandsmidtbanen. Den hyppigst 
anvendte formation er 4-3-3, som man især forbinder 
med den hollandske totalfodbold, der også har haft stor 
indflydelse på FC Barcelonas fodboldfilosofi.

DEN UMENNESKELIGE TRIVOTE
Men hvor Johann Cruyff, der videreførte arven fra 
totalfodboldens fader, Rinus Michels, var interesseret i 
at bevare den rette balance i positionsspillet og derfor 
indædt modstander af at spille en offensiv midtbane 
foran to sideordnede midtbanespillere, så har Mourinho 
et andet sigte. Hvor Cruyff mente, at det gav bedre mu-
ligheder for pasningsspillet at vende trekanten om og 
forvandle den offensive midtbanespiller, den klassiske 
tier, til en defensiv midtbanespiller, den såkaldte sekser, 
så ser Mourinho et enormt potentiale for tremands-
midtbanen i presspillet. Den indbyggede risiko, som 
Mourinhos koncept har, er, at presspillet kan fejle, og 
hvis han kan fjerne den, er han usårlig.

I presspillet er timingen afgørende. Risikoen ved at time 
presset forkert, er, at modstanderen spiller sig over 
presset og rammer det bagrum, som holdet efterlader, 
når der presses op. Ifølge journalisten Torres blev 
Mourinho så besat af tanken om at eliminere risikoen 
i presspillet, at han udviklede den såkaldte trivote i 
Real Madrid. En slags midtbanetrekant, der med et 

THE HAPPY ONE
»Jeg har den samme natur, jeg er den samme person, jeg har det 
samme hjerte, jeg har de samme følelser relateret til min passion 
for fodbold og mit arbejde. Men jeg er selvfølgelig en anderledes 
person. I dette øjeblik vil jeg beskrive mig selv som en meget glad 
person.«

Mourinho relancerede sig selv, da han vendte tilbage til Chelsea 
i 2013 efter opholdet i Spanien. Nu var han The Happy One - ikke 
længere The Special One. Han fodrede offentligheden med et nyt 
image. Han lagde afstand til aggressionerne, uberegneligheden og 
den grænseløse adfærd, der var kulmineret i, at Mourinho havde 
prikket Barcelonas assistenttræner Tito Villanova i øjet efter end-
nu en tabt Clásico.

Men udtalelsen var ikke bare en tom PR-øvelse. Den var en be-
vidst selvmodsigelse. Mourinho var på én og samme tid den sam-
me og en anden. Han talte med to tunger. Han gav ét budskab til 
pressen om, at han var genfødt, og et andet til fansene og spillerne 
om, at han var gode gamle Mourinho. The Happy One var ligeså 
manipulerende og beregnende som The Special One.

Lykken varede dog heller ikke ved. I Mourinhos tredje sæson 
gik det helt galt for de forsvarende mestre, der flirtede med ned-

energisk pres kunne høste frugterne 
af det kollektive høje pres uden at lade 
bagkæden skubbe op. Ved at udvide 
arealet, midtbanetrekanten dækker 
over, ville Mourinho ramme tiki-takaen i 
mellemgulvet og kontrollere hele banen 
med presspil.

Trivoten skulle udvide Mourinhos 
værktøjskasse. Den skulle bruges med 
omtanke imod de modstandere, som den 
gjorde allermest ondt på. Den blev imid-
lertid ikke den banebrydende taktiske 
opfindelse, som Mourinho havde håbet 
på. Men hvad værre var, så afslørede 
trivoten andre svagheder i Mourinhos 
taktik. Mourinho var ikke bare den snu 
pragmatiker, der listigt tog fusen på de 
andre og aldrig tabte resultatet af syne. 
Mourinho var selv styret af et ideal om 
at presse modstanderen til fejl – et ideal, 
som man kunne bruge imod ham.

Efter et 0-1-nederlag til Real Betis 
den 24. november 2012 åbenbarede 
træner Pepe Mel et simpelt taktisk træk 
til pressen: »Vi forsøgte at sikre os, at 
Real Madrid havde bolden så meget som 
muligt, fordi de på den måde straffer sig 
selv.«

At overlade boldbesiddelsen til mod-
standeren har været et af Mourinhos 
varemærker – især i de store kampe. 
Tanken er at gøre det så ubekvemt som 
muligt for modstanderen at have bolden. 
At presse, stresse og provokere dem til 
kostbare fejl. At få dem til at frygte at 
have bolden. Mourinho blev slået med 
sine egne midler. Af sin egen psykologi.

Kort tid efter nederlaget til Betis kon-
kluderede Mourinho, at de spillemæssige 
problemer handlede om følelser.

»Vi bliver nødt til at spille hver kamp 
med den samme mængde koncentrati-
on, med den samme personlighed, den 
samme ambition. Vi bliver nødt til at nå 
grænserne for vores potentiale og med 
målet om at vinde klart i vores sind, selv 
når vi støder ind i problemer. Vi mangler 
følelsesmæssig kontinuitet. Det er den 
vigtigste ting. Så følger spørgsmålene om 
fodbold.«

Hvad Mourinho ønsker midt i al 
kaosset er ensretning. Spillerne skal 
ikke optræde som individer, men som en 
del af en kollektiv identitet. Som en del 
af den samme personlighed med en så 
overlegen stabil psyke, at al modstand 
fuldstændig uanfægtet ryddes af vejen. 
Mourinho vil opnå kontrol over spiller-
nes følelsesliv for derigennem at skabe 
den perfekte taktik. En slags maskinfod-
bold, hvis eneste svaghed paradoksalt 
nok er, at det er mennesker, der skal 
spille den.

rykningsstregen, inden Mourinho blev fyret. Klubbens daværende 
tekniske direktør Michael Emenalo forklarede, at fyringen skyldtes 
en dårlig kemi mellem spillere og træner og gav i den forbindelse 
Mourinho et nyt øgenavn: The Individual. Anonymiseringen var 
ikke bare en hån mod Mourinhos forskellige personaer. Den var 
også en konstatering af, at Mourinho ikke længere var en del af 
klubbens fællesskab. Mourinho var for anden gang i karrieren 
blevet afvist af en klub, han betragtede som et hjem.

Mourinho risikerer at blive fodboldens Ahasverus, der ifølge 
sagnet blev dømt af Jesus til at vandre evigt på jorden. Mourinho 
finder ikke fred, før han får den rette anerkendelse, men hans 
higen efter anerkendelse og at gøre tingene på sin egen måde er 
samtidig det, der i sidste ende fremtvinger afvisningerne og yd-
mygelserne. En sejr i aftenens finale vil ikke give Mourinho fred. 
Men den kan købe Mourinho lidt mere tid. Ligesom Fergusons 
FA Cup-triumf i 1990 købte ham mere tid og var det første 
trofæ i en yderst imponerende række. Mourinho drømmer 
om at gøre som Ferguson og blive betragtet som hans værdige 
arvtager. Spørgsmålet er bare, om De Røde Djævle kan rumme 
kaosset, manipulationen og frygten i det lange løb.
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or et par år siden 
var jeg på vej hjem 
med min søn fra en 
af vores uendelige 
legeplads-besøg – vi 
havde spillet lidt 
fodbold, og jeg havde 
min Carles Puyol-trøje 
på. Puyol var nok min 
sidste fodboldhelt, mit 
sidste idol, mit sidste 
forbillede i det hele 
taget. Voksne mænd, 

fædre, kan ikke have forbilleder, de skal 
selv være det for deres egne børn. Barça 
var røget ud til Bayern München i semi-
finalen i Champions League blot få dage 
i forvejen i en med en Barça-fans øjne 
forfærdelig kamp, hvor Bayern München, 
der senere vandt turneringen, ydmygede 
den våbenløse hær med en samlet 7-0 
sejr. Vi gik forbi en flok drenge, der fulgte 
mig vantro med øjnene, som vi passerede 
dem. Hvad lavede den gamle klovn dog? 
For en af dem blev det for meget. Han 

INDEN VI DJØFFICERER FODBOLDEN FULDSTÆNDIGT

Presset for at fodbolddommere skal bruge video-gengivelser på banen øges efter slutspillet i 
Champions League. Fejlkendelserne har også været mange og afgørende. Men videohjælp vil 

ødelægge fodboldens sjæl. Fodbold handler ikke om retfærdighed, men om tragedie.

Af Esben Schørring

ESSAY ESSAY

vendte sig om. »Hvorfor har du barça-trø-
je på, mand? De tabte jo.«

Jeg kom til at tænke på dengang og det 
salt, de gned i mit endnu ikke lukkede sår, 
da jeg lidt tung i hovedet efter den medri-
vende kamp mellem Real og Bayern, satte 
mig til at skrive dette essay om fodbold, 
sejr, tab og retfærdighed. Jeg nævner det 
også for at understrege, at det følgende på 
det bestemteste ikke er skrevet af en Real 
Madrid-fan, der godter sig over en ikke 
helt fortjent sejr. Faktisk er klubben mig 
så meget imod, at jeg per automatik ikke 
kan lide hold, der spiller i hvide trøjer. 
Nej, dette er et forsvar for fodbolden som 
sådan, og mit fundamentale argument er, 
at giver vi efter for det stedse mere inten-
siverede krav om brug af video i domsfæl-
delser på grønsværen vil det fjerne noget 
meget vigtigt fra og for fodboldspillet. 
Ændre og muligvis helt ødelægge dets 
sjæl og betydning.

En kort opsummering. To afgørende 
mål, der endte med at knække Bayern, 
blev til på manglende kendelser for eller 

helt åbenlyse off side-situationer, og 
tyskernes chilenske midtbanegangster, 
Arturo Vidal, blev helt forkert smidt ud 
for et frispark, der aldrig burde være 
blevet dømt – mens hans madrilenske 
modstykke, Casemiro, gik fri, da han ret 
klart lavede sit andet frispark til gult kort. 
Det var ikke en fair sejr, og i nedlægget 
efter kampen var Preben Elkjær og Stig 
Tøfting ikke i tvivl. Det var ikke i orden, 
og nu burde man indføre video-foran-
staltningerne. Et opråb, der siden er 
genlydt på Facebook og Twitter. I sig selv 
er det langsom gengivelse af diskussionen 
efter FC Barcelonas ufattelige remontada 
mod Paris Saint Germain hjemme på 
Camp Nou for en måned siden, hvor 0-4 
blev vendt til 6-1 på en kombination af 
genialitet, held og en Suárez-schwalbe i 
straffesparkfeltet. Det var også uretfærdigt.

Så hvorfor ikke? Hvorfor ikke udrydde 
kilderne til de uretfærdige sejre, når tek-
nologien åbner mulighed for det, og det 
allerede bruges i alt fra rugby til tennis og 
badminton?

Et spil, der 
bedre end  
nogen anden 
sport formidler 
menneskelivets 
tragiske vilkår, 
til at være  
noget, der  
afspejler en  
ideologi om 
sammenhængen 
mellem sejr og 
retfærdighed, 
mellem trofæ og 
moral.

F

retsstat eller ej. Det skal fodbolden ikke 
skjule, men lade træde frem.

Udover at det vil føre til nogle meget ir-
riterende spilstop, er hovedbegrundelsen, 
at det vil flytte fodbold fra at være, hvad 
det er, nemlig et spil, der bedre end nogen 
anden sport, måske cykelsporten undta-
get, formidler menneskelivets tragiske 
vilkår, til at være noget, der afspejler en 
ideologi om sammenhængen mellem sejr 
og retfærdighed, mellem trofæ og moral. 
At vinderen altid også skal være den rig-
tige, moralske vinder. Men i fodbold skal 
den lille kunne vinde, den store skal kun-
ne falde, vi skal kunne huske taberen, der 
spillede smukt, men tabte til kynikerne, 
som til gengæld glemmes. Vi skal se den 
oplagte favorit blive snydt for sejren. Bare 
engang imellem. For det er sådan livet er. 
Man er egentlig den bedst kvalificerede til 
jobbet, men ham med netværket tog det 
for næsen af én. Den visionære politiker 
blev udmanøvreret af hende, for hvem 
magten var alt og idéerne intet. Man blev 
fyret, fordi man var den ældste. Man hav-
de ikke modet i det afgørende øjeblik. El-
ler man var heldig over al forstand. Vi er 
alle blevet ofre for uretfærdighed eller har 
draget en urimelig fordel af den. Og det er 
det, der gestaltes på en fodboldbane. Det 
er derfor, tror jeg, at fodbold optager folk 
verden over hinsides alt det, der skiller 
dem ad i øvrigt. Fodbolden siger noget 
sandt om livet - ikke mindst der, hvor det 
er fyldt med menneskelige fejl, hykleri, 
synd og snyd og generel uretfærdighed. 
Det vil forsvinde, hvis fodbolden djøffice-
res af kontrol, efterkontrol og registrering 
og invaderes af overvågningssamfundet. 
Og faktisk ser vi det allerede ske bare fra 
den modsatte side, hvor moderne trænere 
som tidligere FC Barcelona-træner Pep 
Guardiola forsøger at gøre fodbold til en 
matematisk videnskab, hvor tilfældet er 
udryddet og sejren garanteret bag et gitter 
af formler, automatismer og spilsystemer. 
Heldigvis ser det ud til at Pep og hans 
ideologi kommer til kort i disse år, hvor 
han milliarderne til trods ikke har kunnet 
finde vejen til avancement til kvartfina-
lerne og opefter i Champions League med 
Manchester City. Som journalisten fra 
den schweiziske avis Neue Zürcher Zei-
tung, Stefan Osterhaus, skrev for nylig:

»Det, der kommer til kort ved denne 
forståelse af fodbold, er accepten af 
spillet i høj grad er udsat for kræfter, 
som næsten ikke er til at kontrollere. En 
fodboldkamp kan være en komedie, dra-
ma og mysteriespil – nogle gange sågar 
alt sammen i en og samme kamp. Også 
velovervejede beslutninger kan inden for 
sekunder blive tilintetgjort. Et skridt, en 

fejl, et tidligt blackout: Og den smukkeste 
kampplan er allerede forældet.«

Har Guardiola og dem, der har ansat 
ham, kunnet tro på tiki-taka som teori, 
der kunne appliceres uanset kontekst, er 
det kun fordi han og de har glemt at han 
var træner for verdens bedste hold, der 
i et unikt øjeblik både havde Iniesta og 
Xavi til at se og bruge det, der for alle an-
dre var usynligt. I fodbold bliver vi mindet 
om videnskabens grænser i en verden, der 
ikke mindst er så kaotisk, fordi den er så 

fuld af mennesker. Det er hvad, tragedien 
ved. Menneskets planer går så sjældent 
op. Der er så meget skæbne.

Ideologien om at vinderen også skal 
være den rigtige vinder, er noget, jeg 
opfatter som en amerikansk ting. Og der 
er mange gode amerikanske ting. Men jeg 
tror, amerikanerne dyrker den forestilling 
som en del af den amerikanske drøm om 
social mobilitet og individualisme. Jeg 
tror, det er derfor, alle skoler og univer-
siteter i USA gør så meget ud af sport og 
deres sportsudøvere. Amerikansk sport 
- ikke mindst amerikansk fodbold - er så 
regeltungt og fyldt med muligheder for at 
dommeren skal gense spil for at sikre sig 
imod det, der sker hele tiden i europæisk 
fodbold, nemlig at en fejl afgjorde det 
hele. Vinderen bliver i USA et symbolsk 
udtryk for, at den der stræber nok og har 
nok talent, vil komme frem, fordi reglerne 
er blevet overholdt. At retfærdigheden 
vil ske fyldest. Men det ved vi jo godt i 

Europa ikke passer – vi ved jo godt, at 
tilværelsen ikke altid belønner den ædle 
og den slidsomme. Vi ved, at man kun 
i ringe omfang er herre over sin egen 
skæbne. Ret ofte virker det faktisk som 
om, tilværelsen i eminent grad belønner 
den lumpne, den usolidariske og egoisten. 
Fodbold er på den måde europæisk, mens 
amerikansk fodbold netop er, ja, ameri-
kansk. De har to forskellige metafysiske 
mål. Vi her i Europa bærer den tragiske 
indsigt med os, at den, der står med tro-
fæet til sidst, ikke altid er den moralske og 
æstetiske bedste.

Kampen på stadion står ikke kun 
mellem sejr og nederlag, men også mellem 
feje vindere og hæderlige nederlag – og 
ind i mellem ender det altså også uafgjort. 
Amerikanerne bruger sporten til at 
overbevise sig selv om, at vinderens sejr 
også beviser hans moralske værd. Det er 
vel det, der er grunden til at amerikanere 
overhovedet dyrker vindere som meget, 
som de gør. Nummer to er first loser, som 
Lance Armstrong sagde.

Det er det tragiske livssyn, der står for 
at falde bort, hvis vi får en større teknolo-
gisk faciliteret retfærdighed ind i fodbold-
spillet, end den et fejlbarligt menneske 
som dommer kan yde under enormt pres.

Det burde vi som danske fodboldfans 
vide helt ind i hjertet. Hvordan var det, 
Faxe fik bolden, der i juni 1992 på kanten 
af straffesparksfeltet? Flemming Poulsen 
skraldede Andreas Brehme med knopper-
ne forrest og puffede bolden hen til ham. 
Hvordan fik Vilfort styr på bolden, inden 
han så smukt udplacerede Bodo Illgner? 
Alt det havde kameraovervågning og krav 
til dommeren om at gense opspillet stop-
pet. Men vi vandt, fordi fodbold ikke er 
retfærdigt. Det var der en stor sandhed i. 
Og tyskerne peb ikke op om det efterføl-
gende, for de vidste, at det var fodboldens 
væsen. De tabte.

Efter Bayern tabte holdt klubboss Karl-
Heinz Rummenigge en tale til holdet og 
pressen, hvor vreden piblede ud af ham på 
trods af suit og slips og german stiff up-
perlip. »Wir sind beschissen worden heute 
Abend,« sagde han – vi blev røvrendt i 
aften. Ja, de blev. Det svider i én, når det 
sker. Men det sker. Og det skal vi tilskuere 
og fans kunne se på banen, for ellers er 
det bare en personlig og privat oplevelse i 
vores eget liv, som det er svært at sætte ord 
på og helt umuligt at indgå i et fællesskab 
med andre om. Og som Søren Ulrik Thom-
sen skrev i en anden anledning: »Man skal 
vide, at der findes en skummel kælder, 
hvor man kan gå ned og drikke sig fuld. 
For hvis lyset skal falde alle vegne, må man 
selv bære mørket i sig. Og det er ubærligt.«

Fodbold er og skal ikke være et ideolo-
gisk værktøj, der fremstillerz tilværelsen 
anderledes end den er, og dermed fortræn-
ge vigtige, om end ikke altid særligt rare, 
dimensioner af tilværelsen. Fodbold er 
beslægtet med teateret – her skal livet selv 
træde frem, så vi kan føle det og udholde 
dets byrde. Det er derfor fodbold kan blive 
til kollektive fortællinger. Og nogle af de 
mest legendariske anekdoter handler jo 
om uretfærdighed og skæbne. Geoff Hursts 
berømte scoring til 3-2 på Wembley mod 
Vesttyskland i 1966. Diego Maradonas 
’Guds hånd’ tyve år senere mod Eng-
land under VM i 1986. Zinedine Zidanes 
nedstangning af Maserati 30 år efter igen i 
VM-finalen mod Italien.

Fodbold er ikke kun glade vindere og 
gode tabere, der giver hinanden krammere 
bagefter. Det er mørket og lyset, tabet og 
sejren, hykleriet og bedraget, fejlene. Det 
er modet hos dommeren til at holde fast på 
den sandhed, han så, mens denne verdens 
rigeste og mest feterede stjerner skriger 
ham ind i hovedet, og publikum pifter 
ham ad helvede til – eller fejheden når han 
lader sig kue. Det er det hele. Og det er 
fans, der bagefter kampen diskuterer det 
skete i en stemning så hidsig, at man skulle 
tro, at de selv regnede med at det kunne 
omgøre resultatet om de bare fik den skide 
Real-fan til at indrømme den offside. Ikke 
engang guderne kan lave fortiden om, 
sagde Aristoteles, men fodboldfans prøver 
alligevel, alt hvad de kan at sætte foden 
ned for det sketes endegyldighed. Det er 
der noget meget menneskeligt ved alt sam-
men. Det skal vi ikke fordrive i et korstog 
for en mere moralsk udgave af fodbolden.

Og drengene, der spottede mig og min 
trøje på vejen hjem? Jeg råbte da tilbage. 
Man er først ægte fan, når man bliver ved 
sit hold, når de taber, sagde jeg. Når deres 
storhed ikke er andet end et blakket minde 
om fortiden og et vaklende håb om fremti-
den, hviskede jeg i mit indre. Det kiggede 
de ikke mindre vantro på mig over. Jeg var 
bare en mærkelig mand på gaden.

For mig starter svaret på det spørgsmål 
med et andet spørgsmål. For den impli-
citte forudsætning her er, at den øverste 
værdi og mening i fodbold – og sport 
generelt – er retfærdighed. At fodbold 
skal være så retfærdigt som overhovedet 
muligt, og det vil i dag sige via øget brug 
af teknologisk faciliteret overvågning, 
hvor dommeren som en gud ophæver det 
at være indfældet i tid og sted og ser det 
hele igen og igen fra alle mulige vink-
ler. Men er det virkelig rigtigt? Handler 
fodbold ultimativt om retfærdighed? 
Trækker fodbold vejret i renfærdighedens 
æter, er fodbold etisk rent og purt?

Faktisk blev Real Madrids tyske spiller 
Tony Kroos spurgt af Die Zeit om netop 
det for nogle år siden. Svaret fra ham var 
ligeså kort, som det var ærligt – nej.

Det har han i mine øjne helt ret i. For 
mig at se handler fodbold om livet, og 
livet er ikke så retfærdigt som det kunne 
være. Her råder tilfældighederne og de 
utilsigtede konsekvenser. Her driver fej-
lene deres uretfærdige værk. Velfærds- og 
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hvor anvendelsen af kemiske stoffer blev alment og anset 
som noget sundt. Tænk på, at størstedelen af de stoffer 
man i dag anser for at være skadelige, blev fremstillet 
med kroppens og sindets sundhed for øje. Derfor var det 
også indlysende, at professionelle cykelryttere tog disse 
stoffer i brug. De virkede rent faktisk.

I det perspektiv blev cyklingen og dens brug af præ-
stationsfremmende midler den moderne sport, og derfor 
er der ingen modsætning mellem rytternes moral, og 
befolkningens moral i sportens første år. Man forstod, 
at de professionelle atleter agerede inden for et andet 
etisk kodeks end den almene borger. I 1966 udtalte den 
tidligere vinder af Vuelta a España Ruti Altig: »Vi er 
professionelle, ikke sportsfolk.« Altig havde nægtet at 
lade sig urinteste, fordi han mente, at det forstyrrede 
hans forberedelser. Doping blev betragtet som et middel 
de professionelle rytterne kunne bruge til ikke bare at 
præstere bedre, men også til at lette deres arbejde. Chri-
stiansen forklarer: »På det tidspunkt var det amatøren, 
der repræsenterede det olympiske ideal for en sand 
sportsmand. Det ligger i ordet amatør, at det er en der 
elsker sin sport, og han fik naturligvis ikke penge for det. 
Cykelryttere blev betalt, og kunne derfor sige, at de ikke 
var sportsmænd, men professionelle. De var arbejdstage-
re med et job, og havde som sådant ret til at bruge de her 
stoffer, som gjorde deres arbejde udholdeligt.«

På mange måder er cykelsporten blevet i den moderne 
periode, mens resten af samfundet har bevæget sig vide-
re. Det er derfor, at moralen i sporten er i åben konflikt 
med dets omgivelser. Cykelsporten er den ultimative test 
af kroppen. Det en slags hellig trekant af ryttere, læger 
og fabrikanter, hvor man for alvor kan se, hvad den 
menneskelige organisme kan. Det er det, der fascinerer. 
Det er derfor, at cyklingen ikke kan være moralsk eller 
opbyggelig.

DET SVAGE SAMFUND
For at forstå forskellen på de værdier, som hersker i sam-
fundet og sporten, kan man se på, hvilke bevægelser et 
samfund, som Danmark er rundet af. Det kunne nemlig 
give et bud på, hvorfor netop Norden og især Danmark, 
er et af de fremmeste lande i dopingkampen. Ifølge Chri-
stiansen og Møller er Danmark og Norden præget af en 
protestantisk dyrkelse af det svage individ, hvor det svag-
heden i mange tilfælde ses som en afgørende kvalitet. Det 
er noget grundmenneskeligt i et kristent samfund at tage 
sig af den svage, såvel psykisk, fysisk og socialt. Hvilket 
er en indlydesende fordel, når man har et fordelingssam-
fund, der skal sørge for samfundets bund, men det er 
ikke noget, der umiddelbart harmonerer med elitesport. 
Med det in mente, giver dopingkampen mening. Samfun-
det må redde atleten fra sig selv, og dopingens fristelser. 
Som Christiansen og Møller skriver i bogen Mål, medicin 
og moral, så er dopingkampen, blot endnu en knopskyd-
ning i det kristne omsorgsprojekt.

CYKLING KAN IKKE VÆRE MORALSK
Af Victor Boy Lindholm

Sport kan ikke holde til at være et moralsk domæne. Cykling handler ikke om 
moral, det handler om at vinde, og derfor er dopingkampen blot endnu en 

knopskydning i det kristne omsorgsprojekt.

›

Viljen til sejr er den 
sunde krops vilje til 
magt

Jeg har sgu ikke dårlig 
samvittighed. Det har 
jeg aldrig sagt. Det 
var en del af kulturen

vis man tror, at det vigtigste i sport 
er at være en god kammerat, så 
har man misforstået, hvilken ventil 
sportsudøvelse er. Sportens værdi 
er netop, at den er et afgrænset og 
kontrolleret område, hvor man kan 
annullere samfundets gældende 
normer. Det er en slags ventil for 
nogle arkaiske tilbøjeligheder, som 
vi har besluttet os for er proble-
matiske i vores samfund. Det er 
ikke sikkert, at man skal frigive 
doping, men det er sikkert, at sport 

ikke kan holde til at være et spejl for samfundet. Hvis det 
spejler noget, er det kun viljen og magten, som findes un-
dertrykt i os alle. Sådan siger to markante idrætsforskere 
om de såkaldt præstationsfremmende midler, der sætter 
spørgsmålstegn ved den moralske dom over doping.

Professionel elitesport er defineret ved den form for 
motion, der ikke har kroppens sundhed for øje. Den er 
det diamentralt modsatte af den bølge af palæo og fitness, 
som de seneste tyve år er skyllet ind over Danmark. 
Elitesport er et sted for opofrelse og kamp. Her er det 
den stærke der regerer. Det er dennes individuelle mål, 
der hersker og fremelskes uden hensyn til fællesskabet. 
Derfor er sportens område radikalt anderledes end de 
nordiske velfærdsstaters normaltilstand.

Det er netop derfor, at diskussionen om doping 
overhovedet er interessant. I sporten får vi udfordret 
vores sædvanlige opfattelser af moral og synd, der stiller 
spørgsmålet om sport overhovedet kan holde til at være 
et moralsk domæne.

DE DØDE
Dopingens historie og betydning for især cykelsport er 
dybere og længere end Festinaskandalen i 1998. Det er 
også af den grund, at en debat om doping og moral ikke 
umiddelbart er så enkel, som at snakke om snyd eller ej. 
Det er var i 1920’erne og 1930’erne, at doping for alvor 
tog fart. Før det havde man historier fra det sene 1800-
tals baneløb, hvor udøverne tog alt fra kokain og koffein 
til stryknin og alkohol for at holde sig vågne i de dagslan-
ge løb. Man så også tilfælde, hvor heroin og kokain blev 
anvendt i mere eller mindre effektive sammenblandinger. 
Fra 1920’erne og frem blev brugen mere systematiseret 
og en integreret del af cykling, fordi sporten stillede høje 
krav til både styrke og udholdenhed. Det har måske en 
historisk forklaring, at det netop var på dette tidspunkt, 
at brugen af præstationsfremmende midler blev en na-
turlig del af sporten. Dels var man kommet til et punkt i 
udviklingen af effektive medicinske præparater, hvor an-
vendelsen af dem rent faktisk medførte en kontrolleret og 
øget effekt, og dels var det i 1920’erne, at de længste og 
hårdeste etapeløb fandt sted. Det længste Tour de France 
var i 1926, hvor feltet tilbagelagde 5745 kilometer med en 
gennemsnitsdistance på 332 kilometer om dagen. Det er 
længere end noget professionelt endagsløb er i dag.

I den brede befolkning var der fra begyndelsen ikke 
nogen stor modstand mod doping. Det er bemærkelses-
værdigt, at det ikke blev betragtet, som en moralsk forka-
stelig gerning at anvende præstationsfremmende midler. 
Derimod blev det stiltiende accepteret, som en nødvendig 
del af sporten. Det ændrede sig markant i 1950’erne og 

1960’erne. Den indlysende forklaring er naturligvis de 
dødsfald, som fandt sted. I 1955 faldt en rytter om, som 
følge af medicinsk indtag, men omkom dog ikke. Deri-
mod døde den danske banerytter Knud Enemark Jensen 
i 1960. Hans død blev brugt som et argument for kampen 
mod doping i sport, og herefter forsøgte myndighederne 
med mere eller mindre effektive tests. Det interessante er 
dog blot, som man kan læse i artiklen A Search for Truth 
af Idrætsforskeren Verner Møller, at Enemark ikke døde 
af præstationsfremmende stoffer, men af Ronicol, som 
afslapper og udvider blodkarrene og kan fremprovokere 
hedeslag, hvilket også var Enemarks dødsårsag.

Dopingkampens vigtigeste dato er den 13. juli 1967. På 
den 13. etape for årets Tour de France kæmpede briten 

Tom Simpson sig op af Mont Ventoux. Han var småsyg 
og på de sort/hvide billeder kan det ses præcis, hvor 
presset han var. Simspon var i sit livs form, og hvis han 
ville vinde en tour, var det denne han kunne og måtte 
vinde. Derfor ignorerede han en diarré, som gjorde, at 
han ikke kunne holde væsken i sig. Det var en varm dag 
på bjerget, og det siges, at der blev målt op mod 54 gra-
der. Ved starten konstaterede tourlægen Pierre Dumas: 
»Hvis drengene stikker deres næser i stofferne i dag, kan 
vi stå med et dødsfald.« Simpson omkom på bjerget. Han 
døde af et hedeslag, som konsekvens af anstrengelserne i 
den voldsomme varme. Der blev både fundet amfetamin 
og cognac i blodet, men ikke i mængder, der kunne lede 
til et dødsfald. Simpsons død blev som Enemarks brugt 
til at katalysere det antidopingapparat, som i dag styrer 
rytternes liv. Det er disse dødsfald, som især vendte 
stemningen i befolkningen.

Den danske idrætsforsker Ask Vest Christiansen giver 
yderligere forklaring på, hvorfor befolkningens attitude 
vendte: »I slutningen af 1950erne og begyndelsen af 
1960erne har man det, der blev kendt som Thalidomid-
katastrofen. Det var et stof man gav til gravide kvinder 
mod morgenkvalme. Men en række af disse kvinder 
endte med at få børn med alvorlige misdannelser. Det 
betød, at den lidt ukritiske optimisme, der hidtil havde 
domineret i synet på medicinens muligheder, nu blev 
suppleret af en betydelig skepsis.« Sammen med myndig-
hedernes generelle modstand mod stoffer i 60’erne, der 
blev fremprovokeret af hippiebevægelsens forhold til be-
vidstudvidende præparater satte man hårdt ind mod især 
amfetamin. Det skabte utilfredshed blandt rytterne, og 
det er her det store skisma mellem motion og elitesport 
og samfundets - og sportens moral er at finde.

CYKLING SOM DEN MODERNE SPORT
I Christiansens artikel We are not sportsmen, we are pro-
fessionals, kan det læses, at modsat klassiske sportsgrene 
som tennis, fodbold eller atletik, så har cykling ingen 
præmoderne oprindelse. Cykelsporten blev født ved 
opfindelsen af en mekanisk maskine. Den blev skabt på 
et tidspunkt, hvor den medicinske udvikling tog fart, og 
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»Fordi sporten giver røde kinder og legemstyrke har man 
fejlagtig troet, at den passede som hånd i handske til det 
fremherskende omsorgsparadigme.« Christiansen og 
Møller ser samfundet og sportens forhold til det, gennem 
Nietzsches prisme fra Antikrist. Her sætter den tyske 
filosof det kristne samfunds moral og kropsforhold op 
mod det attiske aristokratiske samfund, hvor den stærke 
blev hyldet og den svage dræbt. Han skriver »Kristen-
dommens basis er de syges nag, instinktet rettet mod 
de sunde, mod sundheden. Alt det vellykkede, stolte, 
overmodige og fremfor alt skønheden volder den smerte 
i øjne og ører.«

Måske deler sporten Nietzsches foragt for svaghed. Cy-
kelsporten giver ingen plads til svaghed. Den svage rytter 
lider langt mere end den stærke rytter - doping eller ej. I 
sporten er det den ubarmhjertige, angrebslystne og ag-
gressive person der hyldes. Man kan sige, at det er døds-
synderne, der vinder i sport. Det kan også være derfor vi 
fascineres af sporten, fordi den er radikalt anderledes end 
hverdagen. Selvom vi normalt opfatter det sunde menne-
ske, som et der dyrker gode moralske værdier, så er det i 
sportens optik det antikristelige, som er det ægte sunde. 
»Viljen til sejr er den sunde krops vilje til magt,« som det 
hedder i Christiansen og Møllers bog. Cykelrytterne har 
derfor mod til sundhed, de sætter lid til deres egen sunde 
krop, og sætter den på spil for at være den bedste, for at 
opnå det sublime. De ofrer sig selv i smerte for at opnå 
det evige. Det er sådan man kan forstå dopingkulturen, 
og sådan man kan forstå, hvorfor en mand som Lance 
Armstrong blev så god. I hans første selvbiografi It's Not 
About the Bike, forklarer den syvdobbelte Tour de France 
mester, at evigheden kan opnås gennem smerten: »Smer-
te er midlertidig. Den varer måske et minut eller en time 
eller et år, men på et eller andet tidspunkt vil den fortage 
sig, og noget andet vil komme i stedet. Hvis jeg derimod 
giver op, vil den vare for evigt.«

Det er derfor sport fascinerer. Det er inden for dette af-
grænsede område, at den stærke krop kan eliminere den 
svage. Den er modbilledet til samfundets normaltilstand, 
og netop grunden til, at de to domæner ikke kan dele 
moral, og hvorfor sportsstjerner ikke kan være moralske 
forbilleder. De er modbilledet til alt godt i et velfærds-
samfund. Nutidens sundhedsdyrkelse er anderledes end 
cykelrytterens ensomme ridt i bjergene, og det er ikke 

meningen, at Fitness World-kulturen skal smitte af på 
professionel sport. Alligevel er det lige præcis det, der er 
sket. Cykelryttere straffes hårdt, og bliver sigende nok 
kaldt for syndere. Hvorfor projekterer man samfundets 
sundhedsbesættelse over på sporten?

LØKKEN OM HALSEN
Møller og Christiansen skriver: »At dyrke det sunde er et 
svaghedstegn. Det er stærkere at tage den for givet.« Det 
er det store atleter gør, og derfor de kan sætte den på spil 
i sportens verden. At tage doping er at tage sin sundhed 
for givet. Spørgsmålet om sundhed er ikke interessant, 
når vi snakker om elitesport. Der er naturligvis visse ri-
sici ved at tage EPO. Hvis ens hæmatokritværdi kommer 
op i nærheden af de 70, er der en stor risiko for at blodet 
bliver for tykt, og at man simpelthen får hjertestop. UCIs 
grænse ligger på 50, og på den måde, er det tillagt at dope 
sig til den værdi. Grænsen er arbitrær, fordi den fastlagt 
et næsten tilfældigt sted. I langrend har man for eksem-
pel en grænseværdi på 54. Man kan sige, at grænsen er til 
for at gøre alle lige. På den måde er dopingbekæmpelsen 
igen et produkt af det moderne samfund.

Det moderne projekt bygger på en forestilling om 
lighed, og sporten udfordrer denne tanke. På en måde 
indser anti-dopingagenturerne, at alle ikke er fysisk lige, 
men insisterer på at alle skal konkurrere på lige vilkår. 
Man sælger altså dopingkampen på et argument om 
sundhed og fair play.

Idrætsforsker Ask Vest Christiansen mener ikke, at 
cykelsportens motiver for at bekæmpe doping, er helt det 
de selv giver udtryk for. »Man får det indtryk, at det ikke 
handler om moral, men om det brand, der skal sælges fra 
arrangørernes side. Det som er særligt ved cykelsporten, 
er, at den kun er noget værd i kraft af det produkt, der 
kan sælges. Hvordan sikrer man sig så, at man sender et 
signal om, at dopingen bliver bekæmpet? Det gør man 
bl.a. med hårde straffe.« Det er derfor doping bliver 
straffet langt hårdere end en svinestreg i en spurt, der er 
langt farligere end det at tage doping under medicinsk 
kontrollerede forhold. Den øjeblikkelige risko ved at styr-
te i et felt, der kører 80 kilometer i timen er højere end 
bloddoping. Alligevel accepterer man den risiko, og straf-
fer kun fejl under løbet med bøder eller kort udelukkelse, 
hvor selv den mindste mængde doping straffes med op til 
livstidskarantæne. Derudover kommer stigmatiseringen 
som dårligt forbillede og synder. Den dopede cykelryt-
ter skal stå til ansvar for en hel kulturs problem med at 
komme overens med mod og styrke. Der er en grund til, 
at der er en tæt sammenhæng mellem cykling og depres-
sion. Tænk på ryttere som Marco Pantani eller Michael 
Rasmussen, der skriver i sin selvbiografi Gul feber, at han 
var øjeblikke fra at lægge en løkke om sin hals, da han 
blev smidt ud af Tour de France i 2007.

Den danske rytter Brian Holm, der kørte en lang 
karriere på landevejene for blandt andet det tyske hold 
Telekom, insisterer på, at cykling er et lukket moralsk 
system. Dårlig samvittighed er ikke en mulighed.

»Jeg har sgu ikke dårlig samvittighed. Det har jeg 
aldrig sagt. Det var en del af kulturen,« fortæller han over 
telefonen til ATLAS. Cyklingen er den stærke individs 
kultur per defintion, og Holm giver ikke meget for do-
pingagenturernes moralske kamp: »Det er da latterligt, 
når chefen for dopingagenturet siger, at man er overra-

sket over, at Armstrong har dopet sig. Måske skulle man 
overveje om man gør sit arbejde ordenligt. Alle havde 
fattet, at Armstrong var dopet. Man vidste sgu godt, at 
man ikke kan købe blodposer i 7-11.«

Det er iøjnefaldende, at det forlanges, at atleter skal 
være økologiske organismer, der skal leve et liv vi ikke 
selv er i stand til. Det er måske den skuffelse, der opstår, 
når vi opdager, at de heller ikke kan leve rent. Den skuf-
felse der indfinder sig, er blot en skuffelse afledt af dårlig 
kendskab til kendsgerningerne: At elitesport er anderle-
des end idræt. I elitesport er sejren alt. Der findes intet 
andet, og som beskuer vil vi se udøveren gøre det bedre 
og større, ikke renere og pænere.

DET KULTURKRISTNE DCU
Der er især en konflikt i den danske dopinghistorie, der 
altid dukker op. Nemlig kontroversen mellem Michael 
Rasmussen og den tidligere direktør for Dansk Cykle 
Union Jesper Worre, der førte et hårdt og nærmest 
puritansk korstog mod Rasmussen. Jesper Worres 
holdning har en næsten pastoral karakter, hvor han ser 
sig selv, som en slags hyrde for en menighed, hvor han 
må beskytte de medlemmer, der har anlæg for synd. »Do-
pingkampen handler om at beskytte raske mennesker,« 
siger han til ATLAS og er tæt på at underbygge Møller og 
Christiansens holdning, at bekæmpelsen af doping, har 
en grundlæggende kristen karakter.

Jesper Worre, der også anvender det karakteristiske 
synderbegreb om dopede cykelryttere, indrømmer, at 
han havde sat sig for at fælde Michael Rasmussen. På 
mange måder er Worre alt det, som gør moderne cykel-
sport kedeligere end tidligere, og essensen af, hvordan 
det omkringliggende samfunds moral trænger ind i cykel-
sporten: »Det er en tendens i det moderne samfund, hvor 
vi fjerner de dødelige risici. Dopingen er absurd, fordi 
tanken ikke er tænkt til ende. Det er mod moral og etik i 
samfundet.« Man kunne sige netop. Det er det elitesport 
handler om: At turde ofre sin egen krop i jagten på den 
evige hyldest.

Hvis man absolut skal tale om, at elitesport kan have 
moralsk potentiale, så er doping og frigivelsen af den 
måske netop der, hvor muligheden findes. Som det ser ud 
på nuværende tidspunkt, har udøverne ikke muligheden 
for at vælge. I valget findes den moralske handling. Det er 
tvivlen som vilkår, der sætter ind og udfordrer menne-
sket. Dopingagenturernes totalforbud gør, at cykelrytter-
ne bliver som børn. De er underlagt forbud og restrikti-
oner, som medfører en straf. Overfor et et frit valg, kan 
man udvise moralsk styrke og rygrad, og på denne måde 
være et forbillede for unge mennesker. Konsekvensen vil 
selvfølgelig være, at man altid ligger bagerst, og kæmper, 
mens man tænker på, hvilket godt og tabende menneske 
man er. Kampen om doping handler i høj grad om at gøre 
sig bevidst om, hvilke værdier man hylder.

Jesper Worres 
holdning har en 
næsten pastoral 
karakter, hvor han 
ser sig selv, som en 
slags hyrde for en 
menighed, hvor han 
må beskytte de med- 
lemmer, der har 
anlæg for synd

Det er det elitesport 
handler om: At tur-
de ofre sin egen krop 
i jagten på den evige 
hyldest.

et er weekend. Det er eftermiddag. 
Du har ventet utålmodigt hele da-
gen. Dine venner kommer lidt efter 
lidt ind ad døren – småsnakkende, 
storgrinende. Forventningerne er 
svære, stemningen let. Ølkapsler 
fjernes, tv-apparatet åbnes. Endelig 
er reklameblokken ovre og der stilles 
om til begivenheden. Fodbold. Ud i 
stuen gjalder lyden fra flere tusinde 

fans akkompagneret af to stemmer i en boks et sted oven-
over dem. Uden disse stemmer ville alt dette ganske givet 
virke mærkelig tamt og uforløst.

Det er selvfølgelig kommentatorerne, der hentydes 
til. Et både elsket og udskældt folkefærd, der både har 
henrevet fodboldseere til ekstase og kedet dem halvt 
ihjel. I Danmark starter kommentatorernes historie 
uomtvisteligt med Gunnar ”Nu” Hansen, der vel sagtens 
kan betegnes som en af de helt store skikkelser i dansk 
mediehistorie. Gunnar ”Nu” arbejdede sig langsomt, men 
sikkert op fra avisdreng til sportsjournalist i 1920’erne, 
men det var da han blev ansat på DR i 1935 og begyndte 
at kommentere bl.a. fodboldlandsholdkampe til radioen, 
at han fik sit folkelige gennembrud. ”Nu” Hansens helt 
store force var den begejstring og entusiasme han an-
sporede hos sine lyttere og seere. Og så hans folkelighed. 
Gunnar ”Nu” talte ikke fra en overlegen og autoritær 
position, selvom der intet odiøst var i det tilbage i mo-
nopolets tidlige dage. ”Nu” Hansens stil koncentrerede 
sig først og fremmest om følelser. Det var da også i ren 
og skær begejstring, at Gunnar ”Nu” kom til at afsløre 
den historiske landsholdssejr over Sverige i 1976 inden 
kampen, der blev transmitteret forsinket, overhovedet 
var løbet over skærmen i de danske hjem. Fodbold var en 
anden og mere uskyldig størrelse engang. ”Nu” Hansens 
folkelige og begejstrede stil præger dog stadig sportsfor-
midlingen i dag, selvom kommenteringen oftest foregår i 
par fremfor solo. Og her er fordelingen klar.

»Det klassiske forhold er følelser overfor analyse«, siger 
den tidligere Silkeborg IF- og landsholdsspiller Morten 
Bruun, der til daglig kommenterer Premier League og La 
Liga på kanal 6, men er lånt ud til DR under VM-slutrun-
den. Han forklarer videre, at »normalvis er det sådan, at 
journalisten kommer med fakta og eksperten analyserer 
på det taktiske plan.« Klasseeksemplet herhjemme er 
TV3 Sports populære duo, slagterhunden Carsten Werge 
og taktikguruen Per Frimann. Bruun mener dog, at man 
sagtens kan bryde ud af de gængse mønstre, hvis man er 
parret med den rigtige medkommentator. »Det er lidt an-
derledes med Peter Piil og Morten Glinvad, som jeg oftest 
kommenterer med. Vi går lidt ind over hinandens områder 
- jeg kan også lide at komme med fakta og de er også begge 
meget vidende taktisk.« Morten Bruun er en seriøs og fag-
ligt funderet kommentator – det lægger den tidligere for-
svarsspiller heller ikke selv skjul på. »Jeg står selv for det 
nørdede, jeg vil gerne give noget ekstra til folk. Jeg mener 
ikke man skal lefle for laveste fællesnævner«, siger Bruun, 
der dog har indstillet sig på, at den gængse VM-seer på DR 
ikke har ligeså mange forudsætninger, som det er tilfældet 
på den nørdede kanal 6. »God fodboldformidling er, når 
man lægger lag på selve kampen«, pointerer Bruun.

»Man kan godt lave god fodboldformidling på en dårlig 
kamp. Jo bedre kampen er, jo mere træder jeg i baggrun-

Fagligheden har rykket sig i dansk fodboldkommentaring. Flemming Tofts vrøvlerier 
sættes i nådeløst perspektiv af stærke sprog- og fagfolk ved dette VM. Begejstring er 

dog uundværlig, bare spørg i Argentina og Norge.

ET EKSTRA LAG PÅ KAMPEN
Af Jakob Langkjær

den og jo dårligere kampen er, jo mere træder jeg til«. 
Hvis man er til entusiastiske følelsesudbrud, skal man 
ikke Morten Bruun sætte sin lid til under VM-slutrunden. 
»Jeg er sjældent begejstret som kommentator, det er kun, 
når jeg kommenterer dansk landsholdsfodbold og danske 
hold i Europa.«

En kommentator der derimod ikke havde svært ved 
at lade sig begejstre var nordmanden Bjørge Lillelien, 
der lagde stemme til kampen mellem England og Norge 
i 1981 på det ikoniske Wembley Stadium. Da dommeren 
lod fløjten lyde for sidste gang, havde Norge vundet 2-1 
og ingen ord var tilsyneladende for store for Lillien til at 
beskrive sejren:

»Norge har slått England 2-1 i fotball. Vi er best i ver-
den! Vi er best i verden! Vi har slått England 2-1 i fotball! 
Det er aldelses utrolig! Vi har slått England! England, 
kjempers fødeland – Lord Nelson, Lord Beaverbrook, 
Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, 
Henry Cooper, Lady Diana! Vi har slått dem alle sam-
men! Vi har slått dem alle sammen! Maggie Thatcher, 
can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap 
til deg: Vi har slått England ut av verdensmesterskapet 
I fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i 
boksebarene rundt Madison Square Garden i New York: 
Your boys took a hell of a beating!«

Selvom der utvivlsomt er noget komisk ved at parre et så 
let og fint sprog som det norske med den galskab, som 
stod ud af Lillelien efter sejren, så må man kippe lidt med 
klaphatten for norsk fodbold. Det kan godt være, at det 
er kedeligt at se på, men det er ofte en stor fornøjelse at 
lægge øre til.

Mens de norske kommentatorer er kendt for deres 
galskab, er man i Sydamerika kendt for lidenskabeligt 
temperament, rablende hurtigsnak og ikke mindst for at 
kunne holde vokalen i ”gol” i ufattelig lang tid. Særligt 
den argentinske Victor Hugo Morales er kendt for sine 
passionerede udbrud fra kommentatorboksen. Under 
VM-slutrunden i 1986, hvor de argentinske spillere 
endte med medaljer af guld om halsen, udmærkede især 
Diego Maradona sig med sine kunstfærdige og eksplosive 
dribleture. For mange står Maradonas mål mod England 
som et højdepunkt, men ligeså mindeværdig er Morales’ 
kommentering af selv samme:

»Maradona har bolden, to dækker ham, Maradona 
rører bolden, verdensfodboldens geni løber til højre og ef-
terlader den tredje og skal til at spille bolden til Burrucha-
ga. Det er stadig Maradona! Genialt! Genialt! Genialt! 
Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Måååååååål! Måååååååååååål! Jeg 
har lyst til at græde! Kære Gud! Længe leve fodbold! 
Mååååååååååål! Diegol! Maradona! Det er til at græde 
over, tilgiv mig. Maradona i et uforglemmeligt løb, i alle 
tiders aktion, kosmiske drage. Hvilken planet kommer du 
fra?! For at kunne efterlade så mange englændere på din 
vej. For at landet bliver en samlet knytnæve, der skiger for 
Argentina! Argentina 2 – England 0. Diegol, Diegol. Diego 
Armando Maradona... Tak Gud, for fodbold, for Marado-
na, for disse tårer, for dette Argentina 2 og England 0.«

Hverken Morales eller Lilliens kommentering kan 
anklages for at være præget af klichéer og almindelighe-
der. Det bliver sportsjournalistikken og –formidlingen 
helt generelt til gengæld ofte kritiseret for. Også indefra. 
Senest er tv2’s kommentatornestor Flemming Toft blevet 

angrebet fra såvel journalistiske- som sociale medier for 
at levere håbløse udtalelser af VM-spillernes navne og for 
helt generelt at være et værre vrøvlehoved. Manden, der 
indrammede den vel nok største danske sportspræstation 
nogensinde med volapykordet »hutlihut«, er ikke noget 
lysende kommentatortalent, men hans stemme klinger 
utvivlsomt af landsholdsfodbold og fremmaner en sværm 
af fodboldminder.

Til spørgsmålet om, hvilken dansk kommentator 
Morten Bruun har lyst til at fremhæve, svarer fodbold-
eksperten, at han »føler sig i godt selskab, når Jan Mølby 
kommenterer Premier League«. Det er han tilsyneladende 
en af de eneste der gør. Liverpool-legenden bliver ofte 
kritiseret for at være en gnavpot uden lige bag mikrofo-
nen, og det er svært ikke at skænke Mølby en tanke, når 
Bruun pointerer, at »kommentatorer skal være begejstre-
de for at være der – man kan ikke tillade sig at være ligeså 
sur, som hjemme i sofaen«. Det kloge fodboldhoved Niels 
Christian Frederiksen er blevet rost fra alle sider bl.a. for 
sin leksikale fodboldhukommelse, der lader til at have 
indprentet sig alt, hvad der er sket i den professionelle 
fodbolds verden i de sidste 50-60 år. Frederiksen er selve 
inkarnationen af, at dansk fodboldformidling rent fagligt 
har rykket sig til en ny liga indenfor de sidste år. »Vi er 
kommet et stykke vej i forhold til fagligheden, særligt i 
forhold til studiesnakken, og det afspejler de mange fod-
boldinteresserede derude«, vurderer Morten Bruun.

En ting er fagligheden, noget andet er formidlingen. 
Dansk fodboldjournalistik har desværre aldrig fundet 
sin Jørgen Leth. En formidler, der både har den fornød-
ne folkelige gennemslagskraft og noget særligt at byde 
på rent sprogligt. I Tyskland har man en lang tradition 
for sprogligt elegante enekommentatorer. Eksempelvis 
Herbert Zimmerman, en tidligere major, der først og 
fremmest er kendt for kommenteringen af »das wunder 
von Bern« - Vesttysklands finalesejr over det umanerligt 
stærke ungarske landshold under VM i 1954. Morten 
Bruun mener dog ikke, at vi for alvor kommer til at se ty-
ske kommentatortilstande i Danmark i fremtiden. »Dansk 
fodboldformidling har fundet sin form, én kommentator 
ville være en nedprioritering.«
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den italienske 
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Felice Gimon-
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en af mange 
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cykelryttere i 
slut-tresserne 

og start-halvfjerdserne, der måtte nøjes 
med en birolle i Merckx’ store dramaer.

Selvom det i dag er 37 år siden, at 
den nu udnævnte baron Edouard Louis 
Joseph Merckx, trillede cyklen i garagen 
efter en karriere, der indebar fem Tour 
de France sejre, fem Giro d´Italia sejre 
og 3 VM-titler, bare for at nævne en flig 
af hans kilometer lange CV, står resulta-
terne stadig, som det alle nye talenter og 
stjerner bliver målt op imod. 

Gennembruddet på den store scene 
kom i 1966, da Merckx vandt forårsklas-
sikeren Milano-San Remo. Som der var 
tradition for blandt belgiske ryttere var 
han i sine første år udpræget klassikerryt-
ter. Skiftet fra Peugeot-BP til italienske 
Faema i 1969 blev dog startskuddet til 
Merckx’ karriere som konge og kannibal 
af såvel endagsløb som etapeløb. Cykel-
holdene Faema og Molteni var bygget op 
omkring den sejrslystne belgier, og han 
var den ubestridte leder på holdet, der var 
fyldt af stærke hjælperyttere. 

Modsat mange af nyere tids etapeløbs-
ryttere som Indurain, Pantani, Armstrong 
og Contador, fokuserede Eddy Merckx al-
drig kun på bestemte etapeløb, men kørte, 
som de fleste af cykelrytterne i 60’erne og 
70’erne, løb i hele sæsonen. Hans sæson 
strakte sig oftest fra februar til oktober, 
og sejrene kom igennem hele sæsonen, 
for Merckx stillede aldrig op for blot at 
deltage, det var sejren eller ingenting. 

Hans dominans og jerngreb om cy-
kelsporten varede fra 1969 – 1974, hvor 
konkurrenterne oftest kun kiggede på en 
mand i feltet, kannibalen fra Bruxelles. 
Han satte sig på løbene tidligt og sad 
altid i front af feltet, klar til at opsøge 
chancen lige meget hvor den bød sig. Til 
konkurrenternes store frustration kunne 
kannibalen køre i alle terræner og angreb 
i bjergene, på nedkørsler, brosten eller 
strid modvind. Hans mod til at skabe 
løbene og jernhårde vilje gjorde, at han 
ikke ventede på sidste bjerg, som vi ken-
der fra nutidens cykelløb, men han turde 

skabe løbet, og det var medvirkende til, 
at Merckx’ navn i dag ikke kun forbindes 
med sejrene, men også den spektakulære 
måde han vandt dem på.

»GJORDE INGEN MINE TIL OPGIVE«
Debuten i Tour de France kom i 1969, 
og hvilken debut – han gjorde rent bord 
ved at vinde seks etapesejre, den grønne 
pointtrøje, den prikkede bjergtrøje og 
den gule trøje med et forspring på hele 18 
minutter ned til anden pladsen. Hans om-
fattende greb om denne tour og hans lyst 
til at vinde skinnede igennem på 17 etape. 
En bjergetape på 217 kilometer, hvor det 
legendariske bjerg Tourmalet og tre andre 
stigninger skulle passeres. Den gule trøje 
sad trygt og sikkert på den belgiske rytter 
med et forspring på otte minutter, men 
alligevel angreb han på Tourmalet. Det 
blev starten på et fire timers langt soloud-
brud i den franske varme. Han smadrede 
konkurrenterne og udbyggede sin føring 
med yderligere otte minutter. Hans psyke 
gjorde, at han aldrig opgav eller mistede 
troen på sig selv, ikke i 1969 eller de næ-
ste fem år, hvor han sad sikker på tronen 
af landevejscykling.

I starten af halvfjerdserne blev den 
spanske rytter Luis Ocaña af mange 
betragtet som Merckx’ værste rival og den 
største trussel mod hans dominans i Tour 
de France. Deres i duel 1971 slog revner 
i myten om overmennesket Merckx, da 
de to kæmpede i en af de største dueller i 
Tourens historie. I 1971 kørte danske Leif 
Mortensen, der i dag er sportskommenta-
tor på Eurosport, som løjtnant på Ocañas 
BIC hold, der skulle prøve at punktere 
Merckx kurs mod hattricket i det franske 
etapeløb. 

Under Tour de France i 1971 var det på 
BIC-holdet blevet bemærket, at Merckx 
ikke havde været lige så godt kørende i 
bjergene, som han plejede at være. På 
11. etape fra Grenoble til Orcières skulle 
feltet køre 134 kilometer og passere tre 
kategoriserede stigninger, og planen var, 
at kannibalen, iført den gule trøje, skulle 
sættes under pres.

»Ocaña ville have Merckx’ Molte-
ni-hold kørt tyndt allerede på første bjerg, 
som var kun ti kilometer efter starten. Vi 
var kun lige begyndt på bjerget, da den 
første fra vores hold angreb. Jeg havde 
fået besked på, at jeg skulle angribe som 
sidste mand før Ocaña. Det tyndede ud i 
Merckx’ hold, og da jeg angreb, så måtte 
han selv køre mig op. Ligeså snart jeg 
var kørt ind, så angreb Ocaña kontra, og 
han fik selskab af Zoetemelk, Van Impe, 

Agostinho og Gösta. Tilbage sad Merckx 
alene uden hjælperyttere. Fem konkur-
renter mod ham med 120 kilometer til 
mål En håbløs situation,« fortæller Leif 
Mortensen.

Merckx fik kun lejlighedsvis hjælp af en 
holdkammerat, men var ellers overladt til 
en ensom jagt, hvor ingen havde interesse 
i at hjælpe ham. Foran kørte Ocaña fra 
de andre fire, og Merckx hentede mod 
slutningen tre af udbryderne selv.

»Jeg sad i hans hjul hele den etape, og 
han gjorde ikke mine til at opgive. Hellere 
ikke, da han hørte tiderne. På et tidspunkt 
var det 5 minutter, og han sad stadig 
alene og førte. Da vi ramte sidste bjerg 
efter mere end 120 kilometers jagt, førte 
han stadig gruppen an op mod mål på. Og 
selvom manden havde slidt hele dagen for 
at forsvare sin trøje, så overspurtede han 
alligevel hele gruppen, der havde siddet 
på hjul af ham,« siger Leif Mortensen 
om etapen, hvor Merckx på trods af sin 
tredjeplads havde smidt over 8 minutter 
til sin spanske konkurrent. 

HÆVNEN OG TROEN PÅ SIG SELV
Merckx fik en hviledag til at sunde sig på, 
hvilket han benyttede til at planlægge et 
modangreb på Luis Ocaña. Dagen efter 
ventede en såkaldt transportetape på 251 
kilometer, som startede med en nedkørsel 
fra bjerget, som Ocaña havde vundet på 
to dage forinden, og umiddelbart var der 
ingen fare på færde for BIC-holdet og 
Ocaña. 

»Før starten skulle vi på BIC-holdet 
have førerkasketter på, fordi vi førte hold-
konkurencen. Det betød, at vi kom til at 
stå lidt bagved i feltet, da etapen startede. 
Merckx og et par af hans holdkammerater 
angreb med det samme på nedkørslen 
og en 20-mandsstor gruppe med Merckx 
slap fri,« fortæller Leif Mortensen.

Transportetapen blev med et slag 
forvandlet til en hæsblæsende jagt på 
251 kilometer, der blev kørt med et snit 
på over lidt over 45 kilometer i timen. 
Det var på daværende tidspunkt den 
højeste gennemsnitshastighed, en Tour 
de France etape var kørt på nogensinde. 
Udbrydergruppen ramte Marseille med et 
forspring på to minutter, og Merckx tabte 
spurten til Luciano Armani, der vandt 
etapen foran et gabende tomt målområde. 
Det hæsblæsende tempo havde betydet, at 
etapen var halvanden time foran tidspla-
nen, så publikum var ikke i nærheden af at 
være på plads.
»Knap halvtreds procent af feltet burde 
være faldet for tidsgrænsen på den etape, 

men de fik lov til at forsætte. Etapen var 
typisk Merckx, han opsøgte mulighederne, 
hvor de var. Han behøvede ikke et bestemt 
terræn. Modsat Ocaña, der gerne skulle 
have bjerge eller enkeltstarter i et etapeløb, 
så kunne Merckx køre opad, nedad, enkelt-
start, i sidevind og på sin gode dage kunne 
han også overraske sprinterne på de flade 
afslutninger, « siger Leif Mortensen. 

Merckx endte ved at vinde Tour de 
France i 1971, da Luis Ocaña styrtede på 
en nedkørsel i regnvejr og måtte udgå. 
Merckx’ tredje Tour de France sejr på 
ligeså mange forsøg var en realitet. Men 
måden nagede mesteren, han ville vinde 
på egen styrke, ikke en konkurrents uheld.

LA COURSE EN TÊTE 
Eddy Merckx opfandt sin egen måde at 
gribe cykelløbene an, på fransk La course 
en tête, løst oversat til dansk betyder det 
at køre løbet fra fronten. Kort sagt var 
strategien at sætte sig på løbene fra start til 
slut, ud fra devisen om, at man ligeså godt 
kunne bruge kræfterne på at angribe sine 
modstandere i stedet for at bruge dem på 
at køre sine angribende modstandere ind. 
I endagsløbene gav taktikken god mening, 
da det ikke havde noget formål at spare 
energi, men taktikken var noget mere 
risikabel i etapeløbene, hvor rytterne skal 
have energi til flere dage for at forsvare 
deres klassement. Taktikken rummede 
en vis del alt-eller-intet, hvor en forkert 
disposition kunne koste ham, men den gav 
den belgiske mester et hav af spektakulære 
sejre. 

William Fatheringham har dækket 
cykelsport for The Guardian siden 1989, 
og skrev i 2012 biografien Half man, half 
bike om kannibalen. Han peger på, at hans 
enorme behov og lyst til at vinde skal fin-
des i hans opvækst, tidlige cykelkarriere og 
i hans behov for at vinde på Merckx-må-
den.

»Som barn nød han virkelig at vinde 
løbene for æren og roserne, der fulgte. Da 
han blev professionel gjorde hans tidlige 
succes, at han altid havde behov for at 
være den bedste. Han følte, at han skulle 
leve op til, hvad han allerede havde opnået, 
og at han skulle gøre det på Merckx-må-
den, hvilket indbar, at han sad på løbet, og 
dominerede det,« siger William Father-
ingham. 

Han fortæller desuden, at Merckx følte 
en forpligtigelse til at bevise sig over for 
sin mor. Hun havde rådet ham til at læse 
i stedet for at cykle, da han var ung, men 
havde givet efter, da hans uomtvistelige 
talent blev tydligt. ›

HAN KUNNE KØRE OPAD, NEDAD, 
ENKELTSTART, I SIDEVIND OG SPRINTE

Landevejscyklingens mest legendariske rytter Eddy Merckx fyldte 70 år i juni. Hans rekorder og 
resultater står stadig den dag i dag som et vidnesbyrd om en af historiens mest komplette ryttere. 

I storhedstiden dominerede han en sæson på samme måde, som han dominerede løbene, fra start til slut.

Af Mikkel Søren Bødker Olesen
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Rytterne i 50’erne, 60’erne og 70’erne var 
økonomisk afhængige af at køre små gade-
løb ved siden af de professionelle løb. Jo 
større navn, desto flere startpenge fik de. 
Selv i de små gadeløb var Merckx kendt 
for at gøre alt for vinde. Det skyldtes dels 
behovet for at vinde og vise flaget, fordi 
startpengene blev betalt for, at stjernerne 
skulle ses i front og ikke bagerst, som han 
sagde. Han var kendt for altid at køre 
for sporten skyld og aldrig for pengene, 
men samtidig accepterede han blindt, 
at han måtte køre mange mindre løb for 
at indtjene startpenge og glæde holdets 
sponsorer.

Kannibalens omfattende program, der 
normalvis bestod af i hvert fald mindst 
to Grand Tours, Paris-Nice, klassikerne i 
foråret, Belgien Rundt og VM tilsat diver-
se gadeløb gjorde, at hans cykel stort set 
altid var i bevægelse i løbet sæsonen. I sin 
11 årig karriere havde han årligt imellem 
111 og 151 løbsdage, så det var ikke så 
underligt, at hans krop efterhånden blev 
slidt. Til sammenligning har Contador, 
Froome og Nibali i løbet af de sidste tre år 
gennemsnitligt haft 66, 60 og 80 løbsdage 
i kalenderen. 

Det var derfor ikke så overraskende, at 
kroppen begyndte at volde problemer i 
1974, hvor en skridtskade og efterveerne 
fra et voldsomt styrt virkelig begyndte at 
plage mesteren. Merckx sled ekstra meget 
på sin krop, fordi han sjældent gav den 
tid til at komme sig over styrt og sygdom. 
Kroppens brok til trods lavede han i 74’ 
hattrick ved at vinde etapeløbene Giro 

d'Italia, Schweiz Rundt og Tour de France 
i samme sæson, hvilken ingen ryttere 
tidligere havde gjort. Hvis man sammen-
ligner Merckx toursejr i 69 med sejren i 
74, var der på papiret ingen forskel – en 
sikker og dominerende præstation – men 
kørestilen var en anden.

»Hvis man sammenligner Merckx’ 
toursejr i1969 med 1974, så var det tyde-
ligt, at han var blevet mere hæmmet med 
årene. Han følte ikke længere, at han var 
fysisk udødelig. Han var stadig lige så am-
bitiøs og sulten efter sejre som tidligere, 
men hans måde at køre på havde foran-
dret sig. Selvom han stadig dominerede 
løbet og fik hele otte etapesejre, så var 
han mere kontrolleret og afventende end 
tidligere. Han angreb ikke længere langt 
ude fra med hundrede kilometer til mål 
som I 69,« siger William Fatheringham.

MERCKX…. OG DE ANDRE
I 1975 faldt Merckx fra cykelsportens 
allerhøjeste tinder. Det blev den franske 
rytter Bernard Thévenet, der fik tildelt 
rollen som David, der skulle nedlægge cy-
kelsportens Goliath. Merckx havde trods 
en tvivlsom form stillet til start i Tour de 
France i 1975 med håbet om at vinde, så 
han ville have 6 sejre i det franske løb – 
som den eneste gennem tiden.

Løbet startede planmæssigt med to 
etapesejre og den gul trøje, men Merckx 
var pludselig menneskelig i bjergene, hvor 
han tabte tid til sin konkurrent Bernard 
Thévenet. På 14. etape blev det ekstra 
dramatisk, da han i slutningen af etapen 

bliver slået hårdt i lænden af en fransk 
tilskuer. Trods smerter i leverregionen 
efter slaget valgte Merckx at køre videre. 
På 15 etape fandt det virkelige vagtskifte 
sted. Bjergetapen med fire kategoriserede 
stigninger var udsat til arena for slaget 
mellem den gamle mester og den nye 
franske udfordrer. På anden sidste bjerg 
Col d'Allos kørte Merckx’ Molteni-hold 
på fuld styrke, og med en kilometer til 
toppen angreb Merckx for at få et lille 
forspring før nedkørslen. Thévenet havde 
været godt kørende i bjergene, men havde 
ikke Merckx' kvaliteter som nedkører. Ef-
ter nedkørslen havde Merckx mere end et 
minut ned til franskmanden, og der ven-
tede nu Merckx en overkommelig stigning 
på 6,5 kilometer. Stigningen var væsentlig 
mindre end de tre forgående, feltet havde 
forceret. Merckx gik dog pludselig ned, og 
han blev først hentet af Thévenet, så Gi-
mondi, Zoetemelk og Van Impe. Merckx’ 
tid som konge af Touren var forbi – til 
tilskuernes og fransk presses store glæde, 
der længe havde håbet på en udfordrer til 
overmennesket.

Merckx angreb forsat helt til løbets 
slutning og blev samlet nummer to, og det 
blev starten på nedturen. I 1978 stoppede 
Merckx karrieren efter to sæsoner, hvor 
han var en skygge af sit tidligere jeg.

Når 102. udgave af Tour de France 
bliver skudt i gang, skal feltet på 17 etape 
passere Col d’Allos og slutter som i 1975 
i Pra Loup. At der ligger en slet skjult 
hyldest til Bernard Thévenet, der for 
præcis fyrre år siden satte punktum for 

REAL MADRID I REALITY-TV-FODBOLDENS ÆRA

Med sin forventelige sejr i Champions League cementerede Real Madrid ikke alene sin dominans i 
global fodbold. Sejren understregede, at morgendagens fodbold stadigt mere intenst vil blive formet 

efter de præmisser, TV og opmærksomhedsøkonomiens opstiller.

Af Af Esben Schjørring, journalist og forfatter

»Det er blevet påpeget, at i de blindes rige er 
den enøjede ikke konge. Han bliver taget for at 

være en hallucinerende galning«
Marshall McLuhan

i vidste næsten, hvordan det ville gå. 
Ikke fordi Real har Bale, og Liverpool 
har Karius. Men af den simple grund, 
at Liverpool godt kunne tabe og stadig 
være stolte af sæsonen, mens det 
omvendte ikke gjaldt Real Madrid. 
Dortmund mod Bayern, Atlético mod 
Real – vi havde set det før. De mindre, 
overpræsterende hold kan leve med 
nederlaget; de store kan ikke. De min-
dre hold føler sig ikke helt berettiget 
til trofæet, de store har løftet det man-

ge gange før. Liverpools fans har haft årtier til at vænne sig 
til det heroiske nederlag, Real Madrids fans er efterhånden 
forvænt til det modsatte. Uheroiske sejre. Ikke mindst i 
indeværende CL-sæson.

Her er det måske på sin plads med det, der i journali-
stikken hedder en disclaimer. Jeg er barçafan. Følgende 
kan således afskrives som nid og ikke sober analyse. Men 
selvom jeg har følelsesmæssige aktier i det, kan jeg jo 
godt have ret alligevel. Og i hvad? At Real Madrids sejr vil 
stå som en milepæl. Bare ikke i fodboldens store, lange 
historie, men i en udvikling vi om 10-20-30 år vil se som et 
paradigmeskift. Nogle vil byde det velkommen og mene, at 
det er et fremskridt. Andre, som jeg selv, vil se på det med 
en vis tristesse og melankoli. Ikke fordi der ikke vil blive 
spillet fodbold og Champions League i fremtiden. Og ikke 
fordi det ikke vil være underholdende, ja, det vil måske 
endda være mere underholdende end nogensinde før. Men 
fordi det vil ikke være andet. Madrids sejr er ikke selve 
paradigmeskiftet, men den har gjort det tydeligt, at det er 
ved at ske.

HJEMME-UDE
Det er selvfølgelig ikke pinligt ikke at vinde mesterskabet 
i La Liga. Ikke engang selvom man er Real Madrid. Men 
måden, Madrid ikke har vundet på i år, krydser alligevel 
grænsen. Man døde ikke med støvlerne på – mildt sagt – 
man havde dem slet ikke på. 

Spillet i den hjemlige liga og i Copa del Rey har været 
forfærdeligt, sjusket og man har tabt til selv inferiøre 
modstandere og endda i egen hule på Estadio Santiago 
Bernabéu. Da Barcelona endegyldigt vandt mesterskabet 
var Madrid mere end 20 point efter, og ikke engang på 
andenpladsen, men relegeret helt ned på en tredjeplads. 
Dermed har  Real Madrid kun vundet La Liga to gange in-
denfor de seneste ti år, ligeså mange gange, som man har 
vundet Copa del Rey, den spanske pokalturnering. Sidste 
gang Real Madrid vandt en Doblete var for 30 år siden. 
Til sammenligning har Barcelona i samme periode vundet 
det nationale mesterskab syv – 7 – gange og El doblete fire 
gange. 

National dominans er med andre ord bestemt ikke et 
særkende ved Real Madrid i de foregående år. Alligevel 

studser man over, at det ingen konsekvenser har haft. 
Efter sejren over Paris Saint German i Champions Leagues 
ottendedelsfinale stod det klart, at træner Zinedine Zidane 
uanset hvad, ikke ville blive fyret. Og på banen har Real 
Madrids spillere virket påfaldende ligeglade med, at de 
egentlig ikke har været at regne for seriøse bejlere til me-
sterskabet siden midten af oktober sidste år. Det trækker 
man på skuldrene af. Publikum virker også underligt 
blaserte. Who cares? 

Det har til gengæld været den modsatte historie i Cham-
pions League. Her har Real Madrid de seneste år været en 
langt større magtfaktor end hjemme i Spanien. Fire sejre 
er det blevet til siden 2014, og man har deltaget i otte se-
mifinaler i træk. Nu vandt man Champions League for hi-
storiske tredje gang i træk. Spillemæssigt har det bestemt 
ikke været overdådigt. Bortset fra returkampen mod PSG 
har Real Madrid slumpet sig igennem. Man blev kun toer 
i kvalen og blev decideret mulet af Tottenham i gruppen. 
Kampene mod Juventus og Bayern München huskes for de 
to holds respektive dominans på Bernabéu, ja, Juventus-
kampen lå vel på nippet til en regulær ydmygelse, indtil 
Lucas Vázquez fik tilkendt sit tvivlsomme straffe. Finalen 
blev en tam affære, hvor Liverpool virkede opgivende fra 
det øjeblik en skulderskadet Mo Salah i tårer forlod banen, 
efter Ramos’ kontroversielle brydegreb, og Madrid havde 
let spil med en rystende usikker Karius i målet. Uanset 
hvad, Real Madrid vandt sikkert finalen for tredje gang i 
træk, og det er en historisk præstation. Eller, det tilsiger 
statistikken i hvert fald.

ZIDANES STILHED
For er det sådan her det føles, når man kan følge den 
pen med øjnene, hvormed fodboldhistorien nedfældes? 
Virkelig? Man reciterer statistikken en ekstra gang for 
sig selv- ”Real Madrid har vundet Champions League for 
tredje gang i træk” – for at se om man kan suggerere sig 
selv hen i en tilstand – på trods af at man er barçafan – af 
ærbødighed. Af regulær hatten-af. Altså, vi taler om en 
præstation, der rent numerisk placerer det nuværende 
Madridhold på linje med Beckenbauers Bayern og Cryuffs 
Ajax og lige under Di Stéfanos og Ferenc Puskás Real 
Madrid i sidste halvdel af 1950erne. Er det der, vi er?  På 
legendeniveau? Kommer mine børnebørn til at høre noget 
mytologisk i Ronaldos navn på samme måde, som jeg 
hører det i Puskás’? 

For mig lykkes den operation slet ikke. Real Madrids 
nøglespillere havde det vist på samme måde.  I stedet for 
at tale om holdets præstation som fornyere af klubbens 
store historie fandt Ronaldo, som havde spillet en umå-
delig bleg kamp, det efter kampen mere relevant at tage 
rampelyset med koketterende bemærkninger om, at tiden 
i Real måske var ved vejs ende. Bale, der modsat Ronaldo 
havde spillet en brandkamp, brokkede sig over manglende 
plads i startopstillingen. Sergio Ramos virkede mere op-
taget af tage selfies med sin telefon end af den pokal, han 
lige havde været med til at vinde. Kun Luka Modric – der 
tidligere på året gjorde sig bemærket som modstander af 
videodommere – havde format nok til ikke først og frem-
mest at pege på sig selv, men adressere holdindsatsen. 

Det er sigende. Real Madrid oplever man ikke engang 
som et hold. Nok fordi det ikke er et hold. Som Weekenda-
visens altid fremragende analytiker Asker Hedegaard Boye 
bemærkede i udgaven fra weekenden 9/5 har Real Madrid 

ingen »overordnet idé, intet stramt spilkoncept. Derfor er 
spillernes individuelle kvalitet, gejst og motivation og sult 
altafgørende.«

Dermed udpeger Hedegaard Boye også et vigtigt, men 
overset træk ved Zinedine Zidanes virke som træner. Da 
han blev udpeget som Realtræner, blev den almindelige 
programoversigt i fransk TV suspenderet, og man gik i 
breaking, som det hedder. Så stort var det. Og det på trods 
af, at Zidane få år tidligere ellers havde kostet sit land det, 
der ville have været det kun andet verdensmesterskab, da 
han i den forlængede spilletid i VM-finalen i Berlin, 2006 
nedstangede den italienske truffatore, Marco Materaz-
zi, angiveligt fordi han skulle have sagt noget grimt om 
Zidanes søster.

Le Monde bad daværende landstræner Raymond Do-
menech om en analyse af Zidane efter nyheden om hans 
Real-ansættelse. Efter de sædvanlige – og rigtige og retfær-
dige – roser af Zidanes spillemæssige evner kom han med 
en original iagttagelse. Zidane havde, sagde Domenech, 
»evnen til ikke at tale for meget. –  Det giver ham dette 
skær af mystik. Zidane er en myte«. Det med det mytiske er 
ikke blevet mindre efter de to sejre i Champions League, og 
efter at have set et hav af interviews med Zidane er det med 
ikke rigtigt at sige noget, bestemt heller ikke blevet mindre. 
Og ligesom stilheden og det mytiske betød, at franskmæn-
dene aldrig vendte sig imod ham efter skalleskandalen i 
Berlin, har det også betydet, at man ikke præcist nok har 
set, hvor begrænset en træner, han faktisk er. 

Et meget sigende vidnesbyrd om det, kan man finde i 
Iscos mærkelige og for en fodboldfan ret kranke skæbne 
på Zinedine Zidans Real Madrid. For mens de seneste to 
årtiers allermest lysende spanske og europæiske boldbe-
gavelse, Andrés Iniesta, takker af, har spansk fodbold en 
spiller i Isco, som kunne løfte arven. Og på det spanske 
landshold har han igen og igen vist, hvor overlegen, giftigt 
og dødbringende en spiller, han er. I Real Madrid lever 
han derimod en mærkelig randeksistens, tættere på bæn-
ken end på en fast plads i startelleveren. Noget, der atter 
blev understreget i lørdagens finalekamp, da Isco efter en 
usammenhængende indsats blev pillet ud i anden halvleg 
og erstattet med Bale.

Det siger alt om forskellen mellem Zinedine Zidanes 
evner som spiller – her kan man nærmest se ham som en 
far til Isco – og sit virke som træner. Zidanes succes hviler 
ikke på store strategiske designs eller dyb taktisk indsigt, 
men på at hans stjernestatus både er så stor og endnu så 
frisk i erindring, at han kan balancere magtforholdet i 
Reals omklædningsrum og få gruppen af individualister 
til at præstere på samme tid. Og netop fordi det ikke i en 
egentlig forstand er et hold, men en flok synkroniserede 
fodboldenere, kan Zidane ikke få Isco til at fungere. For 
Iscos spil – det vidner successen på landsholdet om – for-
udsætter et hold, der løber for ham og omkring ham. 

Det er selvfølgelig også derfor, Real Madrid vinder så 
få mesterskaber. Enere kan præstere i øjeblikket, men det 
kræver et godt hold at vinde en liga, og det kræver gene-
rationer af gode hold og meget dygtige – også strategisk 
dygtige – trænere at vinde mange mesterskaber over en 
halv generation.

Det er paradoksalt og grotesk, at det lige netop er Zida-
ne, der er i færd med at ødelægge den store historie, der 
kunne blive Isco. Men i et større perspektiv er det både af 
mindre betydning og har meget lidt at gøre med Zidane.

Merckx’ dominans i touren, er vist ikke til 
at overse.

I dag optræder Merckx’ navn ofte i 
selskab med Anquetil, Hinault, Indurain 
og indtil for få år siden også Armstrong, 
som alle opnåede at vinde Tour de France 
fem gange. Men modsat Merckx, byggede 
Anquetil og Indurain deres sejre op 
omkring stærke enkeltstarter og defensiv 
kørsel i bjergene. Den eneste af de fire, 
der tåler sammenligningen bedst, er 
grævlingen, Bernard Hinault. Ligesom 
kannibalen gjorde han sig gældende i 
både etapeløberne og klassikerne, om end 
det var mindre succesfuldt end Merckx. 
Deres måde at køre etapeløbene mindede 
om hinanden, hvor der ikke blev givet 
ved dørene. Det er meget sigende, at de 
to herrer ligger 1 og 2 på Tour de France 
rekordliste over etapesejre. Merckx og 
Hinault har vundet henholdsvis 34 og 28 
etaper hver – der blev ikke foræret noget 
væk, selvom de førte. 

I dag synes muligheden for en ny Eddy 
Merckx, som dominerer en hel sæson at 
være meget fjern. Alligevel bliver Merckx’ 
rekorder udfordret, dog ikke af en over-
menneskelig rytter, men af flere forskel-
lige, som har specialiseret sig indenfor 
for specifikke løb. Eksempelvis nærmer 
sprinteren Mark Cavendish med sine 25 
Tour de France etapesejre de to legender.

Rytterne har i dag en mere fokuseret 
tilgang, hvor de udser sig forskellige mål 
i sæsonen, som de så kører efter, som 
eksempelvis Lance Armstrong. Han var 
kendt for at dukke op til Tour de France 
og vinde, hvorefter han forsvandt for først 
at blive set igen til næste Tour de France. 

Leif Mortensen, der som kommentator 
følger løbene på tætteste hold, kan dog 
godt se en vis lighed med en af feltets 
ryttere.

»Alejandro Valverde besidder de sam-
me kvaliteter, som Merckx gjorde, men 
han mangler stabiliteten. Merckx havde et 
fantastisk hold, men hvis det svigtede, så 
klarede han altid selv ærterne. Han var en 
suveræn sportsmand, som var den bedste 
i den periode, hvor jeg var i feltet, men 
man kunne aldrig mærke det på ham. 
Han var nede på og enorm fokuseret, når 
han sad på cyklen. Han står for mig som 
den bedste rytter igennem tiden,« fortæl-
ler Leif Mortensen.

V
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For hvad forklarer alt det her. Hvad er det, der driver 
sit værk, så Real Madrid dominerer globalt, men svigter 
nationalt? Hvilke kræfter er det, der er på spil, så hoben 
af enere vinder Champions League igen og igen, mens 
de ikke forslår i den hjemlige liga? Og hvad siger det om 
fodboldens fremtid?

THE MEDIUM IS THE MESSAGE
I 1964 mens fjernsynet for alvor var blevet demokratiseret 
i USA og nærmest også i resten af Vesten, kom en på alle 
måder aparte canadisk litteraturprofessor fra universitetet 
i Toronto med en af de mest egensindige og underlige 
bøger om kommunikationsteknologi, der er skrevet. 
Marshall McLuhan var 55 år, da han udgav  Understan-
ding Media: The Extensions of Man, en bog der er fyldt 
med underlige analyser og både helt forkerte forudsigelser 
(som at TV ville føre til et uddannelsesmæssigt boom) 
og nærmest urovækkende profetier (at det amerikanske 
præsidentembede i en TV-domineret fremtid ville blive 
mere og mere som et dynastisk monarki). Men i sin kerne 
var Understanding Media båret af en helt unik indsigt i, 
hvordan kommunikationsteknologi forandrer samfund og 
kulturer. Noget, McLuhan satte på en formel, der skulle 
blive ligeså berømt, som den var enigmatisk; The medium 
is the message.

Indtil McLuhan bestod kommunikations- og mediete-
ori for det meste i at være optaget af hvilket indhold, der 
bliver viderebragt. Dermed blev teknologi gjort til en neu-
tral størrelse, hvis virkning på samfundet blev afgjort af, 

hvordan den blev brugt. En stærk variant af den tankegang 
er det, mange på dansk kender som kanyleteorien. Et me-
die – en bog, en avis, radio eller tv – sprøjter sit budskab 
direkte ind i modtageren, der agerer efter det medmindre 
andre budskaber trumfer det i intensitet. Og selvom vi i 
dag kan grine af det, når det handler om TV, ser vi jo en 
genopførelse af teorien, når det kommer til debatten om 
Facebook, mikrotargetting og fake news. Angiveligt skulle 
det være det, der havde valgt Donald Trump til præsident. 

McLuhans pointe derimod var, at mediers kulturelle, 
politiske og sociale forandringkraft ikke lå i deres indhold. 
Det var ikke det eller det program i TV, der gjorde noget 
ved samfundet og seernes bevidsthed. Det var snarere et 
spørgsmål om, at ting nu var i fjernsynet og at fjernsynet 
med sin udbredelse i  høj grad var blevet definerende for, 
hvad og især hvordan noget, kunne gøres gældende som 
fælles virkelighed.  I et dynamisk forhold mellem TV, 
beskuer og virkeligheden, ændrer TV »vores sanser og 
mentale processer,« som McLuhan skrev. 

McLuhan sammenlignede det med jernbanen. Den 
samfundsforandring togdriften førte med sig, kunne ikke 
findes i fragten i godsvognene, men i selve infrastrukturen. 
Man kunne også pege på trykkekunstens rolle i reformati-
onen, lovgivningen og fikseringen af de europæiske sprog 
som eksempler. Så snart en kommunikationsteknologi 
bliver dominerende, bliver dens regler også styrende for 
virkeligheden.

Et arketypisk bevis på medium is the message-teorien, 
når det kommer til TV er præsidentvalget mellem Nixon 

og Kennedy fire år før McLuhans bog udkom, og som 
McLuhan vier flere sider til i kapitlet om TV i Understan-
ding Media. Meningsmålinger viste efterfølgende, at folk 
der kun havde fulgt med i radioen, havde Nixon som vin-
der af det, der blev den første tv-transmitterede præsident-
debat, mens flertallet af fjernsynseerne havde Kennedy 
som vinder. McLuhans analyse af TV var, at det fordrede 
engagement hos seerne, og mens Nixon var stiv i det og 
aggressiv og skarp, var Kennedy nonchalant og venskabe-
lig og inviterede seerne til at knytte sig til ham. 

Siden da blev det umuligt at få en politisk karriere 
med mindre man var god på TV – uanset ens øvrige 
politiske tæft. Her befinder vi os med Barack Obama og 
Donald Trump åbenlyst i et nyt medium is the messa-
ge-tidehverv. Evnen til at ’virke’ på de sociale medier vil 
i fremtiden kun blive mere afgørende for politisk succes, 
og dermed vil Twitters, Facebooks, Snapchats eller noget 
helt fjerdes regler blive definerende for vores politik, 
noget der måske allerede er ved at sætte sig igennem. 

Som McLuhan skrev:
»For the ”message” of any medium or technology is the 

change of scale or pace or pattern that it introduces into 
human affairs.«

At TV forandrer fodbold ser vi hele tiden. Ikke 
mindst de stedse mere intensiverede krav om video-
dommere handler jo om, at det ikke længere er fodbold 
på grøntsværen med publikum på tribunerne, der er 
bestemmende for fodboldspillet, men fodbold som set på 
fladskærmen ombord i sofaen. Nu ser vi 30 gentagelser I 

HD og med ekstra zoom af den samme sekvens, der viser, 
at angriberen faktisk var 15 centimeter off side, men 
dommeren så det ikke, fordi det i realtid fandt sted i et 
tidsrum på under et halvt sekund, og nu står de og taler 
om skandale og snyd og tyveri i TV-studiet, og hjemme 
føler man også, at der sket noget forfærdelig umoralsk, 
som man ikke kan leve med. 

Men TVs forandring af fodbolden er langt mere indgri-
bende og vidtrækkende end det.  

FOOTBALL MONEY LEAGUE
Hvor mange penge, der præcist er i Champions League 
er svært at få et fuldstændigt overblik over, men at det 
er trecifret milliardforretning hvert år er et godt bud. Og 
som medial sportsbegivenhed er Champions League rent 
økonomisk den største i hele verden. Kommer et hold hele 
vejen frem til finalen, vil man formentlig uanset om man 
taber eller vinder, have scoret op mod halv milliard kroner 
alene fra UEFA. Dertil kan man så lægge trøjesalg og 
sponsorkroner. Som revisionsfirmaet Deloitte bemærkede 
i deres årligt tilbagevendende Football Money League for 
nogle år siden:

»For at kunne træde ind i top20 (af de mest indbringen-
de fodboldklubber i verden), er substantielle TV-indtæg-
ter stadig helt afgørende, særligt dem der genereres ved 
deltagelse i UEFA Champions League.«

I samme ånd er det stort set kun de rigeste klubber 
i Europa, der vinder Champions League. Portos sejr i 
2003/2004 sæsonen var sidste gang en klub uden for top 
20 kunne løfte trofæet med de store ører. Konklusion: så 
længe et hold kvalificerer sig til Champions League, er et 
nationalt mesterskab mindre vigtigt i forhold til at holde 
sig inde i den absolutte verdenstop. En udvikling TV med 
Deloittes ord er helt afgørende for. Også for TV-fodbold 
gælder det, at mediet er meningen. 

Et helt afgørende skridt i den udvikling var selvfølgelig, 
da man i 1992 ændrede formatet fra det, der dengang hed 
Den europæiske mesterholdsturnering, til det Champions 
League vi har i dag. Indtil 1992 refererede navnet nemlig 
til virkeligheden. Det var kun de nationale mestre, der 
kunne deltage. Siden 1992 udvidede man så turneringen, 
så top to/tre/fire fra de store ligaer nu deltager direkte, 
og der er kvalifikation for andre klubber til gruppespillet. 
Sådan er er Champions League ret beset ikke en turne-
ring for mesterhold, men en selvstændig turnering man 
kan blive mester i. 

Og i takt med at indtjeningen her kun bliver vigtige-
re og vigtigere, kan man efterhånden snarere end som 
turneringer i egen ret betragte de nationale ligaer – i 
det mindste i de ’store’ lande som Spanien, Tyskland, 
England og Italien – som én lang kvalifikationsturne-
ring til Champions League. I hvert fald for topholdenes 
vedkommende. Status, prestige, ære og dermed også de 
fleste kræfter og holdenes fokus bliver – og synes i Reals 
tilfælde allerede at være – vendt om. Og dermed er må-
den, fodbold spilles på også blevet forandret. Holdspillet 
fodbold ebber ud og  hyperindividualisternes instant 
pleasure-fodbold, der egner sig helt særegent godt til 
TV tager over. Det er ikke længere en hel sæsons longue 
durée, men cup-fodboldens veltimede og korte præstatio-
ner i den globale opmærksomhedsøkonomiske arena, der 
gælder. Her er man i konkurrence med andre højintense 
underholdningstilbud og omgærdet af den mærkelige 

blanding af distraktion, følelseskatalyse og narcissisme, 
der strukturerer de sociale medier. 

Det var et andet karaktertræk ved TV-samfundet, 
som McLuhan afdækkede. Man var ikke længere rettet 
tidsmæssigt fremad, bevidstheden var ikke længere 
lineær, nu var man helt suget ind i det, han kaldte »the 
nowness« - det nu-agtige, det intense, det umiddelbart 
engagerende og emotionelle. Der er noget nu’ets sejr over 
den lange tid ved Real Madrids paradoksale dominans i 
fodbold i de her år. 

VINDERE OG TABERE 
Det er en tendens, der også har vist sig på en anden måde 
i de seneste års Champions League; målene pifter ind om 
ørerne på målmændene. Nu er det ikke længere et særsyn, 
at et hold, som de to finaledeltagere, Liverpool og Real 
Madrid, i gennemsnit scorer mere en 3 mål per CL-kamp, 
faktisk satte sæsonen sidste år netop rekord for det højeste 
målgennemsnit (3,04), en tendens der blev gentaget i år. 
Er det underholdende? Jo da. Men det er også udtryk for, 
at forsvarsspillet bliver nedprioriteret. Engang fandtes der 
store fodboldspillere, der ikke var angribere eller spekta-
kulære midtbanespillere. Forsvarere som Beckenbauer, 
Morten Olsen, Franco Baresi, Fernando Hierro, Paolo 
Maldini. Den sidste af den æt var vel Barcelonas Carles 
Puyol. Sergio Ramos har uden tvivl de spillemæssige kva-
liteter, men det er, som om han hele tiden leder efter en 
identitet, så han kan blive en stjerne på niveau med Ronal-
do. Noget, de konstant skiftende frisurer vidner om. Og på 
målmandssiden savner man også de store karakterer. Gor-
don Banks, Jean-Marie Pfaff, Walter Zenga, Sepp Maier og 
vores egen Peter Schmeichel virker som mytiske kæmper 
i sammenligning med Marc-André ter Stegen, Manuel 
Neuer eller David de Gea. Faktisk var den uudgrundelige 
matador Iker Casillas den sidste af de helt store målmænd 
(ret skal være ret). Ham ødelagde Mourinho, og Casillas 
’exit fra Real var tåkrummende pinlig. Det lignede mere 

affaldshåndtering end afsked med en af klubbens bærende 
søjler. Måske er Barcelonas slogan om at være mere end 
en klub efterhånden lidt en kliché. At Real Madrid er 
mindre end en klub virkede lige der ret træffende. Måske 
det er derfor Reals spillere lader hånt om, at klubben nu 
skriver historie. Hvorfor holde værdierne i hævd, når ens 
arbejdsgiver heller ikke gør?

Min pointe er ikke, at alt var bedre i gamle dage, 
selvom jeg personligt gerne så, at man vendte tilbage 
til Mesterholds-modellen i Champions League. Det er 
jo også, hvad der adskiller det nuværende Real Madrid 
fra 1950ernes og 1960ernes hold. De vandt faktisk det 
nationale mesterskab. 

Pointen er, at helheden i holdspillet fodbold giver min-
dre og mindre mening på de nuværende præmisser. Poin-
ten er, at i Champions League-TV-alderen, hvor cup-spillet 
vinder mere og mere indpas, der kommer fodbold til mere 
og mere at ligne wrestling, hvor man hele tiden afsøger 
maksimal følelsesmæssig effekt. Eller reality-TV, hvor dra-
maet skal kulminere hver aften, og der skal findes nogle 
tabere, der kan sendes hjem.  Et vilkår, man også har taget 
ved lære af i Danmark, hvor man har lagt den cup-agtige 
slutspilsstruktur som afslutning på sæsonen.

Faren er, at fodbolden i jagten på opmærksomheds-
økonomisk dominans og T-shirt-salg sætter det over styr, 
der gjorde fodbold populært i første omgang. For det er jo 
klubbernes lange historie og mytiske navne og fortællin-
gerne om sejre og nederlag, der udgør grundlaget for, at 
publikum og fans overhovedet gider se fodbold.

Fodbold handler ikke kun om vindere og tabere og 
ikke kun om mål og angribere og trofæer, men også om 
forsvar, om at holde kæden og om spille sammen som et 
hold, hvor stjernerne anerkender værdien af vandbærerne. 
Og langt de fleste af os bag skærmene og på lægterne er 
faktisk vandbærere. Det var evnen til at kunne spejle det 
almindelige livs vilkår og små dramaer og folde dem ud 
i stor skala, der i eminent grad har skaffet fodboldspillet 
den plads i folks hjerter, det har i dag. Det var, at det spil, 
vi tager ud og spiller i parker og anlæg rundt omkring i ret 
høj grad ligner det spil, de store klubber og lande spiller. Vi 
genkender – eller genkendte? – mekanismerne på de store 
stadions fra skolegården og fra tilmudrede søndagskampe 
i Faxe Ladeplads. Vil fodbold stadig have de elementer i 
sig i fremtiden? 

KEDSOMHEDEN EFTER HISTORIENS AFSLUTNING
Det er måske derfor, det hele føles så mærkeligt fadt. 
Egentlig burde der være en vis gysen at spore; de helt 
gamle historiebøger var pillet ned fra hylden og slået op 
på de sidste sider, for nu skulle der indføres nye navne ved 
siden af legendernes. Men det føles tomt. Ikke fordi det var 
Real Madrid – de er jo, eller var jo, den modstander man 
som Barçafan ville være nødt til at opfinde, hvis de ikke var 
der – men fordi Real Madrids sejr og måde at spille på er 
symptom på en dybere forandringen fodboldens menne-
skelige vilkår. 

Det var ikke historie med stort H, der blevet skrevet, 
da Real vandt dette års Champions League. Det var en 
begivenhed efter historiens afslutning, der som Fukuyama 
skrev i sin berømte og berygtede bog ville være præget af 
kedsomhed. 

Det er der, vi er. Det er blevet lidt kedeligt. 

 Portos sejr i 
2003/2004 sæsonen 
var sidste gang en 
klub uden for top 20 
kunne løfte trofæ-
et med de store ører. 
Konklusion: så længe 
et hold kvalificerer sig 
til Champions League, 
er et nationalt mester-
skab mindre vigtigt i 
forhold til at holde sig 
inde i den absolutte 
verdenstop.
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nhver, der har prøvet at komme cyklende en 
sommereftermiddag ud til et tennisanlæg, ved 
det: Lyden af sko, der skrider i gruset, klasket 
fra nettene, når et slag går for lavt, stønnene og 
det sprøde klak fra en perfekt træfning mellem 
ketcherstrenge og bold, som når man tager en stor 
bid af et saftigt æble, det er simpelthen ikke til at 
stå for. Det højlydte swush, når man åbner et rør 

bolde under tryk, den kemiske filtduft og det skrigende gule 
mod grusets lerfarve. Det er vidunderligt. Og ligeså vidun-
derligt, det er, ligeså frustrerende er tennis: man kan spille 
to timer uden at få det til at køre, alt går i nettet, ud bag 
linjen, bare den mindste smule vind kan få halvtredsårige 
familiefædre til at jamre som var de uventet blevet forladt 
af hustruen gennem tyve år. Tennis er skøn, og tennis er 
kilde til frustration og lidelse, uanset hvilket niveau man 
spiller på. Af samme grund elsker vi tennis. Det er en sport, 
der giver halvkvabsede danske velfærdsmennesker mulig-
heden for at stå midt i dramaer af græske dimensioner hver 
mandag og onsdag. Du kan stå med en matchbold, tabe 
den og dermed tabe resten af kampen, fordi du går ned, 
og pludselig vil intet lykkes. Du kan stå med kontrollen 
over kampen, og to minutter senere er kontrollen skiftet 
til din modstander, og du famler efter sprækker i hans spil 
at hamre forhænder ned i, men der er ingen, du skyder 
hårdere og hårdere, laver flere og flere fejl.

Tennis er kontrollens sport: intet er lettere end at hamre 
bolden langt ud over hustagene eller i nettet. Kraft er 
ikke det vigtigste, det er derimod præcision, og præcision 
kræver kontrol. Strengene skal børste den gule filt, nær-
mest kramme sig om boldens runding, i en tilpas vinkel, 
i tilpas afstand fra kroppen, på det rigtige tidspunkt, så 
der kommer netop den mængde topspin, som får kuglen 
til at dykke og ramme dybt i banen, men stadig inden for 
stregerne. Det kræver en ekstremt fintunet fornemmelse 
for rum, for afstande og hastigheder, en næsten overna-
turlig øje-hånd-koordination. Og armene er ikke engang 
det vigtigste i forsøget på at opnå det perfekte slag. Det er 
benarbejdet. Få styr på dine ben, så kommer resten stort 
set af sig selv, siger man som noget af det første til nybe-
gyndere, og det giver egentlig god mening: et veludført slag 
kræver først og fremmest, at man står i den rigtige afstand 
til bolden, at overkroppen vender rigtigt i forhold til nettet, 
at man bøjer i knæene, så man står stabilt og kan overføre 
kraft fra benene og ind i slaget. Uden et godt benarbejde, 
ingen kontrol. Det kræver hurtighed og kondition at være 
på forkant af bolden, så man kommer i position til sit slag. 
Uden det, bliver slaget elendigt, et vildskud. Benarbejdet er 
sportens hemmelige faktor, som få tænker over, fordi det 
ikke gør meget væsen af sig, men betyder alt. Man kan vin-
de kampe og opbygge hele karrierer på et godt benarbejde, 
også selvom man langt fra besidder et komplet slagrepe-
toire. Se bare den slidsomme gruskonge Rafael Nadal eller 
Caroline Wozniacki.

Kontrol over den fysiske dimension udgør dog kun en 
flig af de evner, den komplette spiller skal besidde. Den 
mentale kontrol er mindst ligeså vigtig. Det er slet ikke 
nogen fordel at reflektere på en tennisbane, man skal lukke 
ned, inden hjernen går i selvsving. Man skal gøre sig dum, 
dummere end man er, hukommelsen har slet ikke nogen 
plads, medmindre det handler om, at din modstander de 
sidste par bolde har set skidt ud i baghånden, så du hellere 
må profitere af den svaghed. Ligeså smukt tennis kan være, 

ligeså ubehageligt er det for den, der står på banen med 
sæt- eller matchbold og ryster af nerver. Som spiller er man 
under krydspres: man skal præstere og derfor være fuld 
af adrenalin og aggressivitet, og samtidig skal man holde 
på formerne. Tennis er en sport med manerer. Man råber, 
bander og skælder ikke ud på en tennisbane, det gør man 
bare ikke. Desuden har en kamp ikke noget fast udløbstids-
punkt, intet ur, man kan glæde sig til rinder ud. Man kan 
ikke trække tiden og bare vente, til det er overstået. Hvis 
man fedter sig igennem, taber man, dét er sikkert. I den 
forstand efterlader en tenniskamp ikke noget mentalt rum 
for spilleren at hvile ud i. Det næste, der skal ske, kræver 
altid at man gør en indsats, sit bedste, hanker op i sig selv. 
Verdenshistoriens længste kamp varede 11 timer og fem 
minutter og var mellem John Isner og Nicolas Mahut i 
Wimbledon i 2010. Isner vandt 70 – 68 i femte sæt. Tennis 
kan vare så længe, at man er ved at brække sig over det, og 
man melder sig ikke ud af en kamp, medmindre man er 
skadet eller syg. Igen: man skal give alt, hvad man har, men 
inden for nogle faste rammer, man skal formå at kanalisere 
energien helt præcist, være i kontrol. Hele tiden i kontrol.

Det er blæret at være så iskold og så atletisk fintunet, 
men det er ikke uden konsekvenser. Tennis er på mange 
måder en tragisk sport, for uanset hvor eftertragtet top-
spillernes selvdisciplin og fysiske formåen er, risikerer det 
professionelle tennisliv at gå ud over deres helbred, ja hele 
tilværelse. Vi hæver stortalenterne op på piedestaler igen 
og igen, som om en Grand Slam-sejr automatisk medfører 
højere intelligens og en sublim moral, men graver man et 
spadestik dybere i tennisheltenes personligheder, risikerer 
man at blive slemt skuffet. 

Som tennisafficionadoen David Foster Wallace, der fik 
illusionerne ødelagt ved læsningen af idolet Tracy Austins 
selvbiografi. Det voldsomme talent for at slå til filtbolde og 
med is i maven vinde turneringer, viste sig at dække over 
et menneske, der før sin trediveårs fødselsdag stod tilbage 
som en trist skæbne, ureflekteret og fysisk nedslidt. Som 
om hun var blevet transporteret direkte fra den tidligste 
barndom, forbi voksenlivet og direkte ind i alderdommen 
med alle dens knoglebrud og svigtende hjernekapacitet. 
Som om hun aldrig var kommet igennem de stadier, alle 
andre kommer igennem. Wallace skriver: »It may well be 
that we spectators, who are not divinely gifted as athletes, 
are the only ones able truly to see, articulate, and animate 
the experience of the gift we are denied. And that those 
who receive and act out of the gift of athletic genius must, 
perforce, be blind and dumb about it – and not because 
blindness and dumbness are the price of the gift, but 
because they are its essence.«

Vi, tilskuerne, beundrer tennisstjernerne, men vi har 
ikke lyst til at være i deres poloshirt. Man kan ikke både 
være et almindeligt, tænkende, hvilende menneske, og 
samtidig være en sublim tennisatlet. Man bliver ikke 
dannet af tennis, selvom sporten har et aura af fornem 
overklasseintellekt over sig. Tennisen, hvis man vil noget 
med den, former én i en fladpandet, selvfornægtende, 
led- og knoglepinende retning. Formår man ikke at være 
kold, ja endda dum, på banen, brænder man sammen og 
kan ikke lykkes. Jeg har selv oplevet det gennem godt ti 
års amatørjuniorturneringer. Børn, der bryder grædende 
sammen, ikke nødvendigvis fordi de taber, men fordi rum-
met, de befinder sig i – banen, som er omgivet af forældre, 
kammerater, trænere, konkurrenter – bliver klaustrofo-

bisk, kvælende. Serven kører ikke, modstanderen er dårli-
gere end dig, alle ved det, alle tænker: hvorfor afgiver han 
overhovedet partier, hvorfor ryster han sådan på hånden? 
Det kaldes gummiarm: man er snublende tæt på sejren, 
det burde ikke kunne gå galt, men man fejler, man taber 
en kamp, man ikke havde lov til at tabe. Man er flov, man 
ved, man slet ikke skulle have været ud på den følelsernes 
rutschebane, det hele var én stor fejl. 

Ungdomsspillerens lidelser er fremragende beskrevet 
af legenden Andre Agassi i selvbiografien Open. Hver 
dag skulle Agassi kæmpe mod en boldkanon, faren havde 
installeret på banen uden for huset i Las Vegas. Hundrede 
bolde, tohundrede. Barnet fik ikke lov at hvile ud, der skulle 
mere til, altid mere. Agassis far eksperimenterede med at 
give sine børn opkvikkende stoffer – speed og den slags – 
før turneringer. Det var aldrig godt nok, og selvom Agassi 
blev verdens bedste, holdt han aldrig op med at hade den 
sport, der var blevet hans skæbne. Han var nødt til at blive 
ved, nu var han nået så langt, han havde gjort det, men der 
fulgte altid en skygge med, det var altid både triumf og tra-
gedie. Det nådesløse krav om fysisk og mental kontrol er, 
tror jeg, en del af tennissportens attraktion og grunden til, 
at så mange interesserer sig for tennis, diskuterer det, ser 
det i fjernsynet eller på de dyre tilskuerpladser ved Wim-
bledon og Roland Garros, selvom de ikke selv spiller det, 
måske har de bare prøvet det på en ferie på Lanzarote, men 
lagde det på hylden, fordi det var for svært og faktisk slet 
ikke underholdende. Det er faktisk underligt, at så mange 
interesserer sig for tennis, når sporten er så teknisk vanske-
lig, så svær at afkode, så langsom og fuld af sære regler, et 
skørt gammelt pointsystem, regnvejrs- og mørkeafbrydel-
ser. Frafaldet af nye tennisspillere er stort det første halve 
år, mange bliver utålmodige over fraværet af fremskridt, 
man får intet ud af det de første mange måneder, alt ryger 
i nettet, man tror, man er elendig, indtil man finder ud af, 
at de fleste har det på samme måde. Den grad af kontrol, 
tennis kræver og er gennemsyret af, fascinerer os. Hvem 
kan leve så kontrolleret? 

Hvem kan styre deres tanker med så hård hånd? Hvem 
kan modtage en bold, der kommer imod én med 200 kilo-
meter i timen, ramme den med en cirkelformet ketcher af 
kulfiber gennemtrukket af hårdt optrukne nylonstrenge og 
så sende den retur over et 1,07 meter højt net og ned på den 
anden banehalvdel, hvor modstanderen står klar til at gøre 
det samme? Hvilket menneske er i stand til den slags? Dét 
fascinerer og får millioner til at se med, selvom kampene 
varer både tre, fire og fem timer, går langsomt og er fulde af 
pauser, hvor der intet sker. På den måde er tennis en kæm-
pemæssig sport og en lille sport på samme tid. Den fylder 
meget, men er forbeholdt de få at mestre. De få, der orker 
og har talentet, og som har valgt at acceptere det ensidige 
liv, der kræves, og den fysiske nedslidning, den omflakken-
de turneringstilværelse, hver uge på et nyt kontinent til en 
ny turnering, som ligner alle andre turneringer. Det er en 
enten-eller-sport. Enten ryger du ud, eller du ryger videre. 
Enten har du kontrollen, eller du har den ikke, og du taber. 
Der er intet uafgjort resultat, intet indledende gruppespil, 
ikke andre end én selv til at trække læsset på banen. Imens 
kan vi andre, os der heldigvis ikke havde talentet, se på fra 
tryg afstand, drikke champagne og spise jordbær, mens de 
svedende atleter indstiller blikket på uendelig og gør sig 
klar til næste bold.

ARMENE ER IKKE DET VIGTIGSTE

Tennis handler om det, vi alle sammen stræber efter og alligevel ikke stræber efter: 
Kontrol og tankeløshed. Måske det er derfor, sporten er så populær verden over?

Af Alexander Rich Henningsen
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i fodbold nærmer sig. 
Det betyder klister-
mærker og samlehæfter 
fra Panini. Lange, lyse 
sommeraftener med 
tv’et kørende på tiende 
time. Diskussioner 
om hvilken europæisk 
klub, der bør hente Pe-
rus højre kant. Indædt 

forbandelse over at misse første halvleg af Egypten-Uruguay. Og 
så betyder det intellektuelle, måske endda filosofiske, eksaminatio-
ner af sportens åndelige, kulturelle og politiske rækkevidde. 

Mønsteret er tydeligt: op til VM i 1994 skrev den britiske 
journalist Simon Kuper bogen Football Against The Enemy, en 
antropologisk undersøgelse af sportens plads i verden. Til VM i 
2002 udgav Gyldendal antologien Fodbold! Forfattere om fæno-
menet fodbold med bidrag fra høje pander som Jean-Paul Sartre 
og Umberto Eco. Til EM i 2004 skrev den amerikanske journalist 
Franklin Foer reportagebogen med den pompøse titel Hvordan 
fodbold forklarer verden. Til VM i 2014 udkom forfatterkollegerne 
Karl Ove Knausgård og Frederik Ekelunds brevudveksling Hjem-
me - ude om fodbold, litteratur og kulturdebat. Til EM i 2016 skrev 
den belgiske forfatter Jean-Philippe Toussaint pamfletten Fodbold 
om den voksne mands kærlighed til den barnlige leg. Og som 
optakt til den forestående slutrunde i Rusland udkom for nyligt 
den fransk-amerikanske professor Laurent Dubois’ The Language 
of the Game.

Uanset stil og indhold ansporer bøgerne, og lignende af deres 
slags (der er mange flere endnu), til den samme diskussion: hvor 
går grænsen mellem at intellektualisere og overintellektualisere 
fodbolden? Hvis der overhovedet er en grænse? 

Det er der, ifølge Simon Kuper, og i sin anmeldelse Jean-Phi-
lippe Toussaints Fodbold for New Statesman, skrevet lige efter 
udgivelsen, kritiserer han belgieren for at have overskredet den. 
Faktisk, mener Kuper, ryger forfatteren i begge af den intellektuel-
le fodboldbogs to store fælder: først kvalmende, lavendelduftende 
vendinger, der ophøjer den fysiske udfoldelse  til selve meningen 
med livet, dernæst navlepillende banaliteter, der ser stort på 
nuancer og “kloger” sig på fodbolden for klogskabens skyld - ikke 
for fodboldens. 

Allerede i det første afsnit af anmeldelsen stikker Kuper kniven 
ind: »Sammen med Ashley Coles erindringer, My Defence, er Fod-
bold den værste bog om sport, jeg nogensinde har læst - et eksem-

At intellektualisere fodbolden betyder 
nødvendigvis ikke, at man har noget 
klogt at sige om den. Men én ting er 
langt værre end forkrampede fodbol-
dintellektualiseringer: påstanden om, 
at man skal holde sig fra at gøre spor-
ten til genstand for filosofiske eller 
æstetiske analyser.

GRÆNSEN MELLEM AT INTELLEKTUALISERE
OG OVERINTELLEKTUALISERE FODBOLDEN

Af Oscar Rothstein

pel på hvordan man ikke skal skrive om emnet. 
[…] At elske fodbold er ikke berettigelse nok til at 
skrive om det. Jeg elsker chokoladekage, men jeg 
ville ikke kunne skrive tusind ord om det.« 

Ikke desto mindre, eller måske lige netop der-
for, egner Toussaint sig ganske fint som udgangs-
punkt for en diskussion af fodboldintellektuali-
seringer. For bøger som Fodbold har nemlig en 
slående evne til at være skuffende vage, selvom 
både intentionerne og idéerne på overfladen 
fremstår interessante. 

Altså, en pamflet med den nøgne titel Fodbold 
skrevet af en belgisk forfatter, der med lidt godt 
vilje - i hvert fald hvis han trækker i en rullekra-
ve - ligner Michel Foucault, er jo bare enormt 
tiltrækkende. Og det svækker bestemt ikke fasci-
nationen, at han undervejs lige slår et smut forbi 
Hannah Arendt og Samuel Beckett. 

Men at intellektualisere fodbolden betyder 
nødvendigvis ikke, at man har noget klogt at sige 
om den. At det lyder godt betyder ikke, at det er 
godt. Alt for ofte synker den intellektuelle fod-
boldbog sig selv ned i anekdotiske fyraftensover-
vejelser. Alt for ofte bliver sammenligningerne for 
søgte, referencerne for åndede, argumentationen 
for vidtløftig. 

Som her hos Toussaint: »Intet ondt kan ramme 
os, mens vi ser en fodboldkamp. Ligesom det 
frontale og velsignede nærvær af et kvindeskød i 
visse af kærlighedsaktens positioner med ét slag 
får dødsangsten til at forsvinde, bedøver den og 
opløser den i favntagets fugt og varme, holder 
fodbolden os radikalt på afstand af døden.« Kvin-
deskød? Kærlighedsakt? Dødsangst? Tja. Pointen 
fortaber sig i sproget.

Der er imidlertid én ting, der er langt værre 
end forkrampede fodboldintellektualiseringer: 
argumentet om at man partout skal holde sig 
fra at gøre sporten til genstand for filosofiske, 
æstetiske, sociale, idéhistoriske, antropologiske 
eller politiske analyser. At man bare skal nyde 
det - uden at tænke over, hvad det egentlig er, 
man nyder. 

Som regel er den slags et forsvar for fodbol-
dens evne til at lukke verden ude, og selvom det 
er et fuldt ud legitimt og berettiget synspunkt, 
er det en misforståelse, at fodboldens autonomi 
betyder, at man hverken kan eller skal tage den 
alvorligt som tankemateriale. 

Faktisk er nogle af de mest vedkommende 
fodboldintellektualiseringer netop dem, der be-
handler fodbold som fodbold og intet andet end 
fodbold.  Dem der undersøger, hvad vi egentlig 
siger, når vi siger, at fodbolden er et hverdags-
helle uden dybere mening og formål. Dem der 
accepterer, at fodbolden bare er, men i stedet for 
at gå i stå, udforsker dette er. Dem der anerken-
der, at fodbolden er en ferie fra livet, og lige netop 
af den grund giver sig i kast med at pille den fra 
hinanden. 

Selvom bogen handler om sport i det hele 
taget, er det vigtigste og vægtigste eksempel den 
tyske litteraturprofessor Hans-Ulrich Gum-

brechts In Praise of Athletic Beauty  fra 2006. På en og 
samme gang en kritik af allegoriske analyser af sporten 
og et udkast til en æstetisk sportsteori. 

Men også den engelske filosof Simon Critchleys What 
We Think About When We Think About Football, der 
udkom i slutningen af sidste år, er et glimrende eksempel 
på en fodboldintellektualisering, der formår at forene en - 

filosofisk - analyse af den sportslige erfaring og en respekt 
for fænomenets umiddelbarhed. I kapitlet Sensate Ecstasy 
bygger han videre på Gumbrechts idé om sportsøjeblikkets 
unikke evne til at sænke tilskueren - og udøveren - ned i en 
selvforglemmende tilstand af ren og skær tilstedeværelse.  

Til Jean-Phillipe Toussaints forsvar bør det tilføjes, at 
han i Fodbold kortvarigt faktisk forsøger noget lignende, 
når han under overskriften Fodboldens tid, skriver: 

»Mens vi er på stadion eller sidder foran fjernsynet, be-
finder vi os i fodboldens abstrakte og betryggende verden, 
vi lever, mens kampen varer, i en tidslomme, beskyttet 
mod den ydre verdens knubs.« 

Desværre bliver det trængt i baggrunden af overgeare-
de, indholdstomme passager som den med kvindeskødet 
og dødsangsten. På den måde viser pamfletten både 
potentialet og risikoen ved at intellektualisere det smukke 
spil. Men det er som sådan ikke Toussaints idé, der er 
problemet. 

Fodboldens banalitet, dens ligefremme karakter, er 
ikke et argument imod at intellektualisere sporten - men 
et argument for. Det er et sportsæstetisk greb at hæfte 
sig ved, at fodbold sådan set bare er fodbold - og at det er 
heri, fascinationen ligger. Eller sagt på en anden måde: 
fodbolden bliver til mere end fodbold i kraft af, at den bare 
er fodbold. 

Når folk kritiserer fodboldintellektualiseringer med 
pointen om, at vi bare skal lade sporten være som den er, 
har de altså både ret og uret. De har ret i, at store dele af 
fodboldens tiltrækningskraft består i dens ophævelse af 
hverdagsvirkeligheden. Men de har ikke ret i, at dette er 
et argument imod intellektualiseringer. Hvis fodbolden 
formår at være autonom i en verden, der ellers flyder 
over med meninger og informationer, som kræver vores 
stillingstagen og fortolkning, må vi nødvendigvis spørge os 
selv, hvordan den gør det.

VM

What We Think About When We Think About Football, 
Simon Critchley, Profile Books

Football, Jean-Philippe Toussaint, Fitzcarraldo Editions

Først kvalmende, 
lavendelduftende 
vendinger, dernæst 
navlepillende 
banaliteter.
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MATADOREN  

Sergio Ramos bliver anklaget for at være ondskabsfuld, et dårligt eksempel, og en 
skændsel for sporten. Det er et udtryk for misforstået moralisme, skriver Mikkel 

Boris i sit forsvarsskrift for den nådesløse forsvarsspiller.

Af Mikkel Boris

»So far, about morals, I know only that 
what is moral is what you feel good 
after and what is immoral is what you 
feel bad after and judged by these moral 
standards, which I do not defend, the 
bullfight is very moral to me because I 
feel very fine while it is going on and have 
a feeling of life and death and mortality 
and immortality, and after it is over I feel 
very sad but very fine« 

– Ernest Hemmingway, 
Death in the Afternoon.

eg havde egentlig droppet 
idéen om at færdiggø-
re min hymne til Real 
Madrid-kaptajnen Sergio 
Ramos, som for få uger 
siden løftede Champions 
League-trofæet for tredje 
år i træk. Det var en uhørt 
bedrift, jovel, men folk vil 
ikke forstå det, tænkte jeg. 
De vil dadle ham for at 

være en ussel hund, de vil tilskrive Gareth 
Bales vanvittige saksesparkmål æren eller 
måske skyde skylden på den tragikomiske 
Liverpool-keeper, Loris Karius, der bukke-
de under for presset og leverede den mest 
uduelige finalepræstation i turneringens 
historie. Men så dukkede historien om 
Karius’ hjernerystelse op, og så kunne jeg 
ikke længere ignorere ham. Ramos. 

Finalen var den mest underholdende, 
spektakulære og bizarre af sin slags i man-
ge år – og endnu en gang var det Sergio 
Ramos, der orkestrerede spillets gang og 
indtog rollen som hele verdens fjende og 
finalens sande helt. 

Liverpools presspil havde stresset 
de ellers så boldsikre madrilenere, da 
Capitán Ramos trådte i karakter og 
eliminerede englændernes farligste våben, 
den egyptiske talisman Mohamad Salah. 
I en ellers harmløs kamp om bolden, tog 
Ramos et waki gatame-greb på egypterens 
arm, slyngede ham til jorden og rev hans 
skulder af led. Salah måtte grådkvalt forla-
de banen – med sine drømme knust og en 
VM-slutrunde i fare. 

Liverpool kom sig aldrig over chokket. 
Fremfor at konsolidere sig og svare igen 
med trodsighed og hævntørst, stod de 
neutraliserede tilbage, som en døsig tyr 
i den tørre andalusiske sommervarme 
– tynget af blodmangel og velplacerede 
spydstik. Ramos smilte underspillet, mens 
han betragtede sit destruktive skaberværk; 
han havde lige vundet dem det psykologi-

ske overtag og dermed også kampen. 
Han gav Karim Benzema styrken til at 

jagte en ellers håbløst bold og Bale modet 
til at forsøge det umulige. Samtidig var 
hans indgreb var så grusomt, at Liver-
pool-spillerne ikke kunne begribe det. 

Få minutter efter var han på spil igen, 
da han plantede en albue i ansigtet på 
Karius og, viser det sig nu, forårsagede en 
hjernerystelse, der muligvis er årsagen til 
målmandens klovnagtige skæbne. Det var 
det afgørende sværdstik, der fik tyren til 
at vakle og benmuskulaturen til at svigte. 
Liverpool-holdet, der utrætteligt og hov-
modigt havde tordnet mod Real Madrids 
mål i de første 20 minutter kampen, var 
nu så pirret og pint, at selv de mest basale 
bevægelser krævede overnaturlig mental 
styrke. 

Efter kampen blev Ramos anklaget for 
at være ondskabsfuld, et dårligt eksempel, 
en skændsel for sporten - en underskrift-
indsamling med flere hundrede tusinder 
underskrivere kræver ham straffet og en 
egyptisk advokat har sagsøgt ham for en 
milliard euro. Men var det ondskabsfuldt? 
Tjaa… Var det fejt? Ikke helt. Det var 
nådesløst. 

BELMONTE OG ODYSSEUS
Hemingway beskrev den legendariske 
tyrefægter Belmonte som en, der: »did 
not accept any rules made without testing 
whether they might be broken«. Sådan er 
Ramos. Derfor holder han også rekorder 
for flest røde og gule kort. 

Ramos tilfører fodbolden tyrefægtnin-
gens vitalitet og melodramatiske tragik. 
Han spiller med Belmontes mod, dræber-
instinkt og dødsforagt, og krydrer det selv 
med Odysseus snilde og list. Hemingway 
beskrev den gode tyrefægter, som en der 
dræber: »cleanly and in a way which gives 
you aesthetic pleasure and pride«. Det kan 
Ramos – han er en af spillets hurtigste 
forsvarsspillere, han er så adræt at hans 
holdkammerater kalder ham Tarzan og så 
har han en boldomgang, som de færreste 
matcher på hans position i det bagerste 
forsvar. Men som finalekampen bevidne-
de, kan han også dræbe på den grimme 
måde – han iklæder sig gerne fåreklæder 
for at prikke Kyklopen i øjet, hvis det er 
det, der skal til. 

Ramos forholdte sig nogenlunde tavs, 
før han hånligt fortalte den spanske 
sportspresse, at det eneste der manglede 
var, at hans sveddråber havde gjort den 
brasilianske Liverpool-angriber Firmino 
forkølet. »Han (Salah red.) kunne have 
spillet videre, hvis han havde fået en 
indsprøjtning. Jeg ville have gjort det« 
fortsatte han. 

Svaret er måske hårdt, men det er ikke 
desto mindre fair. Det lugter nemlig af, at 
Liverpool ønsker at skåne Karius for flere 
dødstrusler og yderligere latterliggørelse 
ved at offentliggøre nyheden om den ny så 
famøse hjernerystelse. Faktum er under 
alle omstændigheder, at Real Madrid 
vandt kampen takket være Sergio Ramos’ 
vindende væsen. Han ville det mere, og gik 
det længere for at opnå sin sejr. 

Derfor gør han det som regel også. Man-
den har vundet alt, der er værd at vinde; 
VM, EM, Champions League, pokalturne-
ringer og mesterskaber. Lur mig, om ikke 
også han løfter VM-pokalen, når finalen er 
færdigspillet i Moskva, den 15. juli.  

Målet helliger midlet, og dem har han 
mange af; I 2014-udgaven af Champions 
League finalen udlignede Ramos i sidste 
minut og fremtvang en forlænget spilletid, 
som Real Madrid endte med at vinde. I 
2016 scorede han endnu en gang og blev 
kåret til kampens spiller, mens han i 2017 
var han mindre afgørende, om end han 
stadig fremtvang Juan Cuadrados røde 
kort ved teatralsk at kaste sig til jorden 
efter et uskyldigt rap over foden. Han kan 
spille med lige dele power og elegance, 
han kan snyde sig til det med sine slagter-
hundsmanerer og han kan skyde brystet 
frem og tage slåskampen, så ingen kan 
betvivle hans ærværdighed.  

MISFORSTÅET MORALISME
Når Liverpool-fans og fodboldfans i al 
almindelighed har brugt de seneste uger 
på at flæbe over Ramos’ opførsel, er det 

udtryk for en misforstået moralisme, der 
på ingen måder klæder sporten. 

Man kan ikke adskille sport fra politik, 
moral og kultur, og man bør heller ikke, 
for ingen vil være tjent med at løsrive 
sporten fra den virkelige verden. Hvad 
ville El Clásico være uden Den spanske 
borgerkrig? Hvad ville Sverige-Danmark 
være uden Det stockholmske blodbad? 
Og hvad ville Rangers-Celtic være uden 
kristendommens spaltning? 

Og i en tid hvor de fleste spillere er ble-
vet så ugidelige og farveløse, at de omtaler 
sig selv som ”man”, er Ramos blevet en af 
de karakterer, der gør fodbolden værd at 
følge. Modsat Karius der ligner en super-
juicer med iværksætterdrømme og Salah, 
der er så sympatisk at man kan mistænkte 
ham for slet ikke at have en personlighed, 
så emmer Ramos af den historie og ånd, 
som fodbolden er blevet så fattig på. 

Han ligner en blanding mellem en 
græsk gud og en spartansk kriger, og så 
har han ligesom Belmonte rødder i det 
konservative Andalusien, hvis ånd bruser 
i hans blod. Han elsker tyrefægtning, 
slænger sig med matadorerne og avler 
andalusiske heste i sin fritid. Med Jomfru 
Maria tatoveret på armen og en arbejds-
giver med historiske forbindelser til både 
Franco og det spanske kongehus, inkarne-
rer han det gamle Spanien - inkvisitorer-
nes, conquistadorernes og matadorernes 
Spanien. 

Alt det er med til at tilføje kampen et 
ekstra lag, ligesom når han efter de store 
sejre tager sin tyrefægterkappe frem og 
opfører en forestilling foran sine fans. 

Men når bolden ruller, er der ikke plads 
til moralisme. For den slags dæmper 
dramaet, og det må for guds skyld ikke 
ske. Man ender med at fremstå som et 
hyklerisk ressentiment-menneske, hvis 
ikke man anerkender, at det handler om 
at vinde. Det gør det for Ramos – men 
det handler også om mere end det. Det 
handler om liv og død og cojones. 

»We are fascinated by victory and 
we replace the avoidance of death by 
the avoidance of defeat. It is a very nice 
symbolism but it takes more cojones to be 
a sportsman when death is a closer party 
to the game« – Hemmingway.

Han gav 
Karim Benzema 
styrken til at 
jagte en ellers 
håbløst bold og 
Bale modet til 
at forsøge det 
umulige. Sam-
tidig var hans 
indgreb var så 
grusomt, at Li-
verpool-spiller-
ne ikke kunne 
begribe det. 
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