
När det omöjliga inträffar  
 
Ta bara tv-vinjetten till Sportnytt. Musiken är gammal och välkänd. Inarbetad sedan många år 
tillbaka men bildcollaget förändras ständigt med nya sportbilder. De nya bilderna fångar 
sportögonblick som är oförglömliga… Och vi njuter av bilderna varje gång vi får se dem. 
Njuter och gläds! 
Bilderna förmedlar en upplevelse som vi fortfarande bär djupt inom oss. En stor gåva att 
förvalta och det är fantastiskt när vi då och då kan dela denna sportupplevelse med varandra. 
När vi kan säga till varandra ”kommer du ihåg Stefan Holms sista höjdhopp i OS 2004?”  Och 
när frågan är ställd till oss som älskar sport, då inträffar en slags tv-vinjett inom oss och vi ser 
tillsammans den helt magiska händelsen när Stefan flyger över 2, 36. Har du stått bredvid den 
höjden och tittat upp, liksom verkligen förstått hur högt ribban ligger på två meter och 
trettiosex centimeter?  Pröva någon gång. 
 
I tisdagskväll kom återigen en stor sportupplevelse till oss som en gåva, VM kvalmatch 
Sverige-Tyskland i Berlin. Och den kom särskilt till oss som orkade ta oss igenom förnedring, 
lidande och skam men som inte stängde av TV:n eller slutade lyssna på radions  
kommentatorer Lasse Granqvist och Ralf Edström. Jag satt i bilen och verkligen led med det 
svenska fotbollsfolkets riktigt svåra upplevelser i första halvlek när målen kom på löpande 
band.1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Det blev en alltför svår sportupplevelse för många på hemmaplan så 
de gick och la de sig, besvikna och kanske arga också. När jag kom hem och andra halvlek 
började, satte jag mig ner och sa högt ”jag skall inte överge er pojkar, jag är kvar hela 
matchen ut, jag sviker er inte!” Jag var inte ensam. Jag vet att vi är en stor skara som gärna 
lyssnar på sportradion när vi inte har tillgång till TV-kanalen som sänder dessa 
landslagsmatcher. Trogna radiolyssnare. 
 
Lasse och Ralf, dessa kunniga sportkommentatorer som kan konsten att förmedla ”live”.  
Och plötsligt händer det saker i matchen. Zlatan nickar in 4-1 och vi får lite utdelning för att 
vi bryr oss om killarna på plan. Våra killar i blågult. 
Och det händer igen och igen och hela matchbilden är förändrad. Det blir tystare och tystare 
på läktarna, de tyska supportrarna viftar inte med sina svart-röd-gula vimplar lika övertygande 
längre. Vad är det som sker på plan? Det undrar nog också de tyska fotbollsledarna på 
bänken… Någonting har hänt med matchen. Alla trodde segern var ett faktum 15 minuter in 
på andra halvlek. Det är då det sker… ett sportmirakel, en historisk sporthändelse! 
Att ligga under med 0-4 i Berlin mot tyska landslaget i fotboll och på 30 minuter göra 4 mål. 
Det sista målet kom när det var bara 30 sekunder kvar av matchen… 
Jag ryser när jag skriver detta för ingen, ingen trodde detta var möjligt! Och ändå sker det 
framför allas ögon… Ack, hur omöjligt är det inte att beskriva denna upplevelse i efterhand. 
Den måste upplevas i direktsändning. Till er som gav upp vid 0-4 och gick till sängs -
besvikna - stanna kvar i direktsändning tiden ut. För det kommer att hända igen, tro mig. 
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