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Magiskt Anja

BODE MILLER på lokal kvällen före störtloppet.
Bode kom in på utestället Bygget vid 23.30-ti-
den på lördagkväll, drygt tio timmar senare
skulle han ställa sig på startlinjen i VM-störtlop-
pet. Till hans försvar bör dock sägas att han såg
väldigt nykter ut och tackade nej till en kompis
som ville bjuda honom på en drink, men den
uppladdningen hjälpte ju föga i gårdagens täv-
ling. ”Vi såg-redaktionen” vågade dock inte ta
någon bild av honom i lördags kväll.

ANJA PÄRSON.
Igen. Det börjar
bli tjatigt men
nu är hon ju
störst i den al-
pina historien
med sina fem
guld i fem olika
discipliner.

ÖSTERRIKE är världens
största alpinnation, eller
vill vara i alla fall. Alplan-
det har tagit fem medal-
jer, två silver och tre
brons, men inget guld.
Och en åttonde plats som
bästa placering i herrar-
nas störtlopp är inte po-
pulärt i Österrike.
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En svenska tar det tredje raka VM-
guldet.

En svenska vinner störtlopps-
guld för första gången någonsin.

En svenska blir störst genom alla
VM-tider.

Hon heter Anja Pärson och kom-
mer från Tärnaby.

Är det inte sjukt så säg.

Tre guld på ett och samma VM. 
Fem VM-guld i fem olika disci-

pliner. 
Åtta guld totalt i VM och OS. 
Jag skulle kunna stapla Anja-

rekord på rekord tills texten är
slut. 

Jag skulle kunna stapla super-
lativ på superlativ tills superlati-
ven tar slut. 

Men jag hoppar det, det är re-
dan gjort. 

Och när superlativen är slut
får man gå på känslan. Den käns-
la som Anja Pärson förtvivlat
försökt beskriva de senaste tim-
marna under ett virrvarr av
presskonferenser, intervjuer och
hyllningsord. 

För hon har verkligen fått tu-
sen och en fråga om känslan.
Känslan att vara den bästa åka-
ren genom tiderna på VM med si-
na fem guld i olika discipliner,
känslan av att ha passerat idoler
som Ingemar Stenmark och Per-
nilla Wiberg och hur det egentli-
gen kändes att ta tre guld på ett
och samma VM. 

Och så vidare. 
Hon sa att hon i grund

och botten kände sig
som samma flicka som
en gång ville jonglera
fler gånger än grannen
med fotbollen på Björk-
vägen i Tärnaby.  

Men förutom att ”en
dröm gått i uppfyllelse”
sa hon också att hon
egentligen inte visste
vad hon skulle känna el-
ler vad hon kände.

NÄR SEDAN presskonferenserna,
dopningsproven och fotosessio-
nerna var över, då väntade pris-
utdelningen på Medalj Plaza i
Åre. Om inte förr, så då fick Anja
vara sig själv och bara vara den
där lilla flickan från Björkvägen
som hon pratat om i intervju-
erna. 

När konferenciern Roberto
Vacchi i kväll ropade ut att den

nya världsmästaren i störtlopp
kom från Sverige och hette Anja
Pärson då kunde man verkligen
se VM-drottningen njuta av att
vara just VM-drottning. 

Innan hon kysste och
klev upp på prispallen
tog hon Vacchis ord till
sig, sög på betydelsen i
en halvsekund, skakade
lätt på huvudet och såg
ut att tänka: ”Ja, Anja,
det är dig han talar om.
Du är bäst i världen, det
är helt sinnessjukt och
känns fantastiskt bra”. 

Det leendet och den
korta, korta eftertan-
kens uttryck sa egentli-
gen mer än alla svar som Anja
gav på presskonferenser och i
intervjuer med allsköns media.

❏❏❏ 

ANJA HADE DRÖMT om att vinna VM-
störtloppet i ett års tid.
Hon gjorde det på ett
överlägset och nästintill
väntat sätt. Det var bara
Lindsey C. Kildow som
kunde ha hotat Anja,
men eftersom det här är
Tärnabydotterns VM har
hon marginalerna på sin
sida. Det hade inte Kil-
dow som missade grovt i
början av loppet och som

sedan gjorde en fantastisk, men
inte tillräcklig, upphämtning. 

Men. Anja var inte den enda
som fick en dröm besannad den-
na VM-söndag i Åre

FÖR LIKA STOR SAGA som det är att
Anja blivit världens bästa VM-
åkare genom alla tider, lika stor
saga är det att Patrik Järbyn, jo
den Patrik Järbyn, tar Sveriges
första störtloppsmedalj på herr-
sidan. Killen är inne på sitt 38:e

levnadsår. Han blev utkickad
från landslaget inför säsongen,
tränade med USA:s och Norges
landslag och bekostade hela

världscupsäsongen själv.
Det har varit lätt att små-
håna Järbyn efter alla
17:e platser genom åren. 

Men det blev Järbyn
som skrattade sist, i går
tog Boråssonen den stora
Revanschen. Det var rik-
tigt vackert. 

Tärnaby-Anja brukar
prata om hur stort det är
att bli grym i störtlopp
när man kommer från
Tärnaby med dess små
fjäll. Men. Om Tärnaby

har små fjäll, vad har då Borås?
Väggupp? Och hur stort är det
inte att Boråssonen Järbyn nu
vunnit VM-medalj i störtlopp? 

❏❏❏ 

HON HAR VUNNIT tre av fem guld nu.
Tar hon rubbet? Nej, inte om du
frågar mig. Men hon har överras-
kat förut. 

❏❏❏ 

TILL SIST. När Pärsons dotter stod
där uppe på scenen på torget i
Åre och tog emot sin andra guld-
medalj tänkte jag på det vackra
franska citatet: ”Lyckan är som
Tour de France, när den väl kom-
mer drar den snabbt förbi”. 

För Anja Pärson har den totala
sportsliga lyckan nu varat en hel
VM-vecka. Det händer inte alla.
Det händer inte många. 

För av jordens alla miljarder
människor är det bara en som
vunnit alpina VM-guld i fem oli-
ka discipliner. 

Hon kommer från lilla, lilla
Tärnaby och heter Anja Pärson. 

Är det inte sjukt så säg.

TOMAS RUUTH
tomas.ruuth@folkbladet.nu 
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