jesper olsen

’I sidste ende tror jeg,
at oplevelsen mod
Spanien har hjulpet
mig gennem livet’
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Prügelknaben
fra ’86
tek st Rune skyum-niel sen
Foto pelle Rink

Fodboldelskere verden over var enige om, at Danmark havde råstyrken, talentet
og spillet til at vinde VM i 1986, men så kollapsede det stjernespækkede mandskab
på dramatisk vis mod Spanien. Det var den værste kamp i landsholdets historie.
Ganske uretfærdigt fik én mand skylden for nederlaget hjemme i de danske tv-stuer.
Ud & Se har fundet Jesper Olsen i Australien, hvor han bor i dag. Her er historien
om en suveræn dribler og den nederdrægtige tilbagelægning, der ændrede hans liv

PROLOG
Indignationen sitrer i salen under De Radikales hovedbestyrelsesmøde en januarlørdag
i 2001. I tiden forinden har Niels Helveg Petersen sået tvivl om Marianne Jelveds
fortsatte lederskab af det lille regeringsparti, og det bryder et fåtal i hovedbestyrelsen
sig om. Fra talerstolen på Askov Højskole ved Vejen tordner det ene medlem efter det
andet mod Niels Helveg Petersen. En betegnelse går igen, når de kommenterer
udenrigsministerens undsigelse af sin partiformand. De lader ham forstå, at
han har bedrevet ’en rigtig Jesper Olsen’.

Jesper Olsen og cheftræner John
van 't Schip tager en dukkert med
truppen fra Melbourne Heart FC.
Den 49-årige dansker stoppede
som spilleragent for at forfølge en
gammel drøm om at blive træner.

V

ERDEN TALER SJÆLDENT om Danmark. Vi
vil gerne tro, at det forholder sig anderledes,
og ofte lykkes det os at prakke hinanden illusionen på. når en amerikansk ekspræsident,
finansmand, prisuddeling, talkshowvært
eller milliardærdatter gæster kongeriget,
rapporterer vi i benovede vendinger om,
hvordan den udenlandske presse rapporterer om os. men Bill Clinton,
Bill Gates, mtV europe music Awards, oprah Winfrey og paris Hilton
kunne lige så vel have – eller har allerede – lagt vejen forbi prag, stockholm, istanbul eller en by i Rusland.

Der findes dog undtagelser. i nyere tid har Danmark en håndfuld
gange været globalt samtaleemne – det københavnske klimatopmøde
og balladen om jyllands-postens muhammed-karikaturer hører til
blandt de alvorligste. og så var der selvfølgelig Vm i fodbold for 24 år
siden. Det var dengang, det danske landshold i mexicos iltfattige højder fintede og fightede sig ind i alverdens fodboldaficionadoers hjerter,
inden det drattede drastisk fra tinderne.
Det kollektive sammenbrud under 1-5-nederlaget til spanien 18. juni
i bjergbyen Querétaro kolliderede med en ny selvforståelse: Danmark
som en sportsnation, der ikke længere affandt sig med det, som journalisten joakim jakobsen i bogen ’tynd luft’ døbte ’ærefulde nederlag’.
efter et par uger med globale jubelscener over dynamitdrengenes
højeksplosive præstationer var vi tilbage ved lige ved og næsten.
Derhjemme skulle særligt én mand komme til at hænge på regningen
for den punkterede eufori. selvom det forsmædelige sammenbrud
vitterligt udfoldede sig kollektivt, var det indiskutabelt ham, der med
en eklatant fejl satte spanierne i gang. Hans mislykkede tilbagelægning
vil formentlig aldrig blive glemt. udtrykket ’en rigtig jesper olsen’ har
sågar lejret sig som en talemåde i det danske sprog. Den bruges, når
nogen klokker i det. i årene efter fadæsen følte jesper olsen sig særligt
hjemsøgt. Hver gang telefonen ringede, og det var en dansker i den
anden ende, vidste han, at det bare var et spørgsmål om tid, før det
prekære emne kom på banen. på et tidspunkt holdt han op med at tage
den. efter træning terpede han tilbagelægninger med den svigefulde
højrefod, så han nu også stolede på, at det ikke gik galt igen.
man kunne med en vis ret supplere talemåden om jesper olsen
med et synonym for hans skæbne. prügelknabe. Den lille dribler fra
sydsjælland blev syndebuk for det glippede verdensmesterskab, som
et dansk fodboldlandshold næppe nogensinde kommer lige så tæt på
at vinde igen. efter tre mål og en plads på det ansete franske sportsmagasin l’equipes drømmehold over turneringens hidtil bedste spillere
synes det en utaknemmelig skæbne. især fordi preben elkjær brændte
tre kæmpechancer undervejs mod nederlaget, målmand lars Høgh var
upassende passiv ved spaniernes anden scoring, Frank Arnesen svigtede holdet med sit unødvendige fravær, sepp piontek skiftede hovedløst
ud, truppen var afkræftet efter en udmagrende forberedelsesfase, og
midtbanen glemte sine defensive pligter. og så videre.
Dette er med andre ord historien om en besnærende fodboldspiller
og det øjebliks lemfældighed, der ændrede hans eftermæle for stedse.
Alligevel har jesper olsen ikke ondt af sig selv. Heller ikke selvom
hans karriere i topklubberne Ajax Amsterdam, manchester united og
Girondins de Bordeaux bød på anderledes mindeværdige aktioner fra
det svirrende benarbejde, der i Holland gav den 1,68 meter lave offensivspiller tilnavnet De Vlo. Han var ’loppen’.
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stadig et spil, stadig en sport. Det må jeg nok sige. men dengang var
jeg da glad for, at jeg ikke skulle direkte tilbage til Danmark. så var jeg
blevet rigtig træt af det hele, medgiver han.
VINDERkuRS. Danmark vinder også sin tredje puljekamp
ved VM i 1986. 2-0-sejren over Tyskland på mål af Jesper
Olsen og John Eriksen ligner dog en dyr en af slagsen. Ikke
nok med at Spanien venter i næste runde – Frank Arnesen sidder over efter sine to gule kort mod tyskerne. Da højrebacken
John Sivebæk vågner op med maveonde, ser det skidt ud.
Det tynder ud i mulighederne på landstræner Sepp Pionteks
taktiktavle. Venstrewingen Jesper Olsen må over bag Klaus
Berggren i højre side og indtage en mere defensiv position,
end hans fremadrettede kvaliteter normalt kvalificerer ham
til. Men på det danske landshold skal alle tage fra, og Jesper
Olsen frygter ikke opgaven, da han med sin karakteristiske
lunten lusker op ad spillertunnellen og træder ud i den stillestående eftermiddagshede på Estadio La Corregidora.

Lige bestemt
jesper olsen vendte aldrig hjem. og han betragter ikke længere Danmark som sit hjemland. siden 2003 har han boet nær den australske
millionby melbourne med sine tre store døtre, en efternølende søn
og hustruen sarah. Det er her, ud & se møder ham en række gange i
april. på kaffesaloner nær huset i den havvendte forstad Brighton, ved
stranden og på træningsbanerne, hvor hans disciple i melbourne Heart
FC forbereder sig på deres første sæson i den australske liga. skæbnen
har ikke altid været lige nådig ved den nyslåede assistenttræner, men
tidens tand har tilsyneladende. jesper olsen ligner sig selv. Forandringerne er marginale og måske ligefrem til det bedre, bemærker han
selv. samme smidige statur med en smule mere sul, samme drengede
tandsæt, kortere nakkehår, væsentligt kortere nakkehår that is, smilerynker og en kulør, der er blevet sundere siden årene i industribyen
manchester. Den sydsjællandske dialekt hænger ved, og han dræver
vokalerne på vej, når han bruger sætninger fra dengang for længe
siden, da dansk stadig var hans foretrukne tungemål. ’Det må jeg nok
sige’, ’lige bestemt’ og ’helt sikkert’ blander sig med anglicismer som
’groede op’ og det hyppige ’okay’. nogle gange får et manglende ord i
det danske arsenal jesper olsen til at fortsætte ufortrødent på engelsk,
inden han et par sætninger senere opdager sprogskiftet og igen, uden
yderligere forklaringer, søger over i sit modersmål. jesper olsen ser sig
ikke unødigt tilbage. men det vidste vi vel i forvejen.
– i sidste ende tror jeg, at oplevelsen mod spanien har hjulpet mig
gennem livet. når ting ikke er gået, som de skulle, har det været godt
at tænke på, at jeg tacklede modgangen dengang.
kAmpSTART. Danskerne er tårnhøje favoritter mod et
repertoirefattigt spansk mandskab, der allerede har bestilt
flybilletterne hjem til dagen efter ottendedelsfinalen mod
Danmark. 25-årige Jesper Olsen ved som regel, om det kommer til at køre for ham, og hans indledende boldberøringer
bekræfter fornemmelsen. De første 42 minutter bliver hverken Laudrups, Lerbys eller Elkjærs. De Vlo er for alvor tilbage
oven på tre år præget af skader og en svær omstilling til den
engelske ligas primitive kick and rush-filosofi. Der står Jesper
Olsen på det meste. På den gode måde.

Farvel til Fakse
jesper olsen kom trygt i gang. når han skal fortælle om sin barndom,
fremhæver han indledningsvist, at forældrenes hus lå mindre end
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Men dengang
var jeg da glad for,
at jeg ikke skulle
direkte tilbage
til Danmark.
Så var jeg nok
blevet rigtig
træt af det hele.
200 meter fra Fakse stadion. et udmærket stadion med omkransende
træer, forstår man.
på parkvej boede der masser af nystiftede familier, så der var altid nogen at lege med. skolen lå 100 meter i den anden retning, og dermed
havde jesper olsen, hvad han behøvede inden for rækkevidde. når
parkvejs sammentømrede venneflok på otte-ni drenge og piger ikke
væltede ind i og ud af hinandens huse, rumsterede han i forældrenes
tredobbelte forretning på torvegade. omme bagved drev faderen en
glarmesterbutik, og på facadesiden solgte hans forældre blade, cigaretter og slik i den ene halvdel. i den anden blev der fristet med malerier,
spejle, tasker og den slags.
Fodbolden skulle snart snige sig ind på ham, eller også var det omvendt. Fra han var seks år, iagttog han de voksne spille seriekampe på
stadion, og da et par af de andre fra vejen blev meldt ind i Fakse Boldklub, fulgte han med dem til træning. Helt tryg var han dog ikke.
– mange har det sådan allerførst. Du kender jo ikke alle de andre.
men en dag manglede der en spiller på et af holdene, og så blev jeg
sendt hjem efter mine støvler. Derfra kender du historien.
og dog, for der skulle snart gå knude i idyllen. tre år senere stiftede
han bekendtskab med nogle af livets barskere realiteter, da faderen
erik olsen blev diagnosticeret med cancer i halsen og kom på Rigshospitalet. jesper forstod ikke, hvad der foregik, før det var for sent.
– Vi var først lige ved at lære hinanden ordentligt at kende. min mor
kunne hjælpe med meget, men jeg savnede én, der kunne være med
til fodbold og sådan nogle ting. når man kigger tilbage, var det især
en svær tid for hende. Hun skulle jo også passe forretningen, mens jeg
legede videre.
i stedet knyttede jesper sig til holdkammeraternes fædre, der stod
for træning og transport til udekampene. Fodbold fyldte efterhånden
alt. Frikvartererne, fritiden og de mange timer foran fjernsynet, hvor
tipslørdag med engelsk 1. division og pokalturnering sidst på eftermiddagen blev afløst af sammendrag fra den tyske liga.
selvom talentspejdernes net var mere grovmasket i 1970erne, blev
der lagt mærke til jesper olsen ude i det store foldbolddanmark. efter
et par udtagelsesstævner kunne teenageren fra Fakse således kalde sig
5
ungdomslandsholdsspiller. Det nationale fodboldforbund anty-

I midten af 1980erne blev Jesper
Olsen betragtet som en af verdens
sikreste straffesparksskytter. Han
besluttede først, hvilken side han
ville sparke i, når målmanden var
gået til den modsatte.
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Reservemålmand Ole Qvist trøster Jesper
Olsen efter den mislykkede tilbagelægning.
Herunder: Landsholdet mod Spanien –
med uret er det Elkjær, Lerby, Berggren,
Laudrup, Busk, Nielsen, M. Olsen, Høgh,
Bertelsen, J. Olsen og Andersen.

Født 20. marts 1961. Har fire børn
fra 11 til 22 med hustruen Sarah. Fem mål i
43 landskampe for Danmark. Udtaget til EM
i 1984 (to kampe), VM i 1986 (fire) og EM i
1988 (nul). Hollandsk mester med Ajax i 1982
og 1983 og Dutch Cup-vinder i 1983. FA Cupvinder med Manchester United i 1985. Efter
fodboldpensionen var han med til at stifte
det succesrige spilleragentur Proactive. Jesper Olsen solgte sin andel i 2003 og flyttede
med familien til Melbourne. Nu assistenttræner for Melbourne Heart FC. Se eller gense
hans spektakulære bedrifter, fx tandemstraffesparket med Johan Cruyff, og diverse sologennembrud på youtube.com
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LOPPEN

dede samtidig, at et klubskifte trængte sig på, hvis han ville leve af sin
passion. jesper Olsen ville jo ikke andet.
Det 43. minut. Det er aldrig gået galt for Jesper Olsen.
End ikke til træning har han kikset en tilbagelægning. Ikke så
vidt han husker, og fodboldspillere husker den slags. Han kan
gøre det med øjnene lukkede. At losse bolden op ad banen er
til gengæld ikke hans stil. Så da målmand Lars Høgh triller
bolden ud til højre for målfeltet, tager han den med sig og glider forbi den fremadstormende Julio Salinas. Søger op langs
sidelinjen med angriberen halsende efter sig og skævvrider så
kroppen 90 grader. Det synes uengageret, ligner en pludselig
indskydelse, men så nonchalant har kampens hidtil bedste
optrådt hele halvlegen.

Lige ved og Næstved
Det endte med næstved iF, som modsat Køge Boldklub tilbød at betale
jesper Olsens busbillet frem og tilbage til træning. Som 17-årig tog han
skridtet fuldt ud og flyttede ind til den noget større provinsby, hvor
han færdiggjorde sin handelsskoleuddannelse og blev sparekasseelev i
Bikuben på hovedstrøget. Den fodboldglade filialdirektør, Arne Dyreborg, indkvarterede ham på sin gård 10 kilometer uden for byen.
– Skulle jeg stå til rådighed for fodboldholdet, fik jeg fri fra arbejde.
Arne sørgede for mig, og det var jo heller ikke, fordi jeg interesserede
mig voldsomt meget for hverdagen i Bikuben, indrømmer han.
Til gengæld leverede jesper Olsen kontant afregning på et historisk
stærkt næstved-hold. Det nåede at blive til to gange DM-sølv, og så var
der ellers bud fra det uoverskueligt store udland.
Først ville grækerne have ham, og snart efter meldte den belgiske
mesterklub Anderlecht sig på banen med et lukrativt tilbud, der blandt
andet inkluderede fri bil, bolig og telefon. undervejs i forhandlingerne
stillede jesper Olsen og hans rådgiver et usædvanligt krav: Anderlecht
skulle hente endnu en dansker til klubben, så den 19-årige sydsjællænder ikke blev isoleret.
– Det kan godt være, at det nærmere var en undskyldning, som jeg
brugte for ikke at komme af sted. Men Belgien føltes stadig som et stort
skridt fra Fakse.
Højrebenet. Jesper Olsen er udmærket klar over, hvad
han har gang i. Han vil lægge bolden tilbage til målmand Lars
Høgh, som han senest gjorde det i puljeopgøret mod Skotland.
Men nu befinder han sig i modsatte side og sparker med sit
mindre driftssikre højreben. Det, der blev slemt tilredt under
en landskamp mod Ungarn tre år tidligere. I samme sekund
løfter bolden sig fra det ujævne græstæppe. Han rammer den
længere inde på foden, end godt er. Det bliver en skævert mod
midten af målfeltet. Måske når Lars Høgh først til den? Jesper
Olsen når akkurat at tænke, at det er hans eneste chance.

Hårde år i England
i 1981 var han flyvefærdig og skrev kontrakt med Ajax Amsterdam,
hvor han blev holdkammerat med de rapkæftede københavnere Søren
Lerby og Frank Arnesen. Sidstnævnte rykkede videre til Valencia, hvorefter en purung og trimmet jan Mølby kom til. Der var danskere nok.
Tiden i Amsterdam lærte jesper Olsen, at det i bund og grund gælder
om at vinde – men helst så spektakulært som muligt. Først og fremmest gennem indpiskeren Søren Lerby, der drønede rundt uden benskinner og skreg af sine med- og modspillere. Demonstrativt frygtløs
var han. Også til træning, hvor truppen gav sig fuldt ud hver gang.
jesper Olsen bed tænderne sammen og bed sig fast i startopstillingen.

Han blev hurtigt en mindre kendis i Amsterdam. Én, man genkendte.
ikke bare fordi han var lille og havde et flagrende nakkehår, men lige
så meget på grund af nogle præstationer, der gik det meste af verden
rundt og var med til at kanonisere ham som Europas ottendebedste
spiller i 1983. Han fik dog fornem rygdækning til sine Lionel Messilignende dribleture. Da Søren Lerby drog til Bayern München for at
vise sydtyskerne, hvilket stof hårde hunde er gjort af, var strategen og
verdensstjernen johan Cruyff i en alder af 37 år vendt hjem fra Spanien og uSA. jesper Olsen havde aldrig set noget lignende.
– Det var utroligt, hvad han stadig kunne med en bold. jeg tør slet
ikke tænke på, hvor stærk han må have været, da han toppede.
Den legeglade jesper Olsen trivedes perfekt i Ajax Amsterdam. Han
scorede mange mål, lagde op til endnu flere og vandt tilhængernes
hjerter, to mesterskaber og en pokaltitel i sine tre år i klubben. Det var
også i Amsterdam, at han var en del af en seance, der rigt illustrerer,
at fodboldspillere ikke blot er blevet mere velhavende, men også mere
selvhøjtidelige med årene. Ved den årlige galla i 1982, hvor hollandsk
fodbold fejrer sig selv, var de nationale mestre Søren Lerby og jesper
Olsen trukket i hver deres smoking. På scenen flankerede de Søren
Lerbys svigerfar, operasangeren Willy Alberti. i et tv-klip på youtube.
com, klynger Ajax-stjernerne sig til mikrofonerne og synger rævefalsk.
Men de kan teksten om at være danskere i hollandsk fodbold udenad
og gennemfører de trestemmige passager uden nævneværdige udfald.
– Det blev sendt direkte i fjernsynet. Ajax havde spillet en kamp i
Belgien samme aften, så efterfølgende blev vi fløjet ind til showet i
helikopter. Det var mest af alt nervepirrende, men også sjovt. Vi var til
lydprøver med nogle store hollandske bands, og de var helt færdige af
grin over os. Det lød jo håbløst.
På trods af sammenholdet og succeserne i Amsterdam tøvede jesper
Olsen ikke, da mægtige Manchester united lokkede med den efter
sigende højeste løncheck i engelsk fodbold. De Vlo havde fulgt den
hæderkronede klub i utallige Tipslørdag-transmissioner på DR siden
sin tidlige barndom, hvor Gordon Hill – en lille, driblestærk venstrewing – var blevet hans helt store helt. Den engelske klub havde også
fulgt jesper Olsen længe. Lige siden landskampen mellem Danmark og
England i idrætsparken i september 1982, da han reelt indledte dansk
landsholdsfodbolds gyldne periode. Stortalentet tog sagen i egne
fødder, da Danmark vanen tro så ud til at tabe et vigtigt opgør trods
overtag i spil og chancer. idrætsparken holdt vejret, mens spirrevippen
snørede fire modstandere på stribe, sendte bolden mellem målmand
Peter Shiltons ben og sikrede sit land det ene point i kampens døende
minutter. udligningen var antrittet mod den første danske kvalifikation til en fodboldslutrunde, EM i 1984.
Engelsk fodbold viste sig dog som et alt andet end romantisk bekendtskab. Hvor spillet var lidenskabeligt anlagt i Holland, var det et
slidsomt arbejde at tørne ud op til 70 gange om året for united.
– Ofte fik jeg slet ikke bolden. jeg skulle jo have den ved jorden og
få andre til at løbe i position, så jeg kunne spille dem fri. Det var en
opfattelse af spillet, som englænderne ikke delte før midt i 1990erne,
da der kom flere udlændinge til. Man tænkte nærmere: ’Hvis bolden
ryger op i den anden ende, så scorer de i hvert fald ikke hos os’. På
den måde var England ikke det rigtige valg for en spiller som mig. jeg
lærte meget lidt træningsmæssigt, men meget om at give og tage på en
fodboldbane.
Gribben. Fra sidelinjen ser spinkle Jesper Olsen sit ditto
håb fordufte. Emilio Butragueño kommer Lars Høgh i forkøbet og prikker bolden i mål. Den spanske angriber lever op til
sit øgenavn i Real Madrid, ’el Buitre’. Han er kendt som gribben, en ådselæder, cirklende efter nemme ofre. Spanierne kan
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Fra sin karriere fremhæver Jesper
Olsen Norman Whiteside, Johan
Cruyff, Erik Rasmussen, Jean
Tigana og Søren Lerby som særligt
inspirerende holdkammerater.

ikke tro deres eget held, men i halvlegens resterende to minutter bølger angrebene videre mod de desperat forsvarende
sydeuropæere. Jesper Olsen er stadig med i kombinationerne.

Bare gør det
Da den tryghedssøgende dribler havnede i England, manglede han
selskab. i Amsterdam havde ungkarlen jo haft danskerne omkring sig.
ikke mindst Søren Lerby – hos hvem han boede hos det første halve år.
Efter otte-ni isolerede måneder i Manchester skortede det stadig på
selskab, da jesper Olsen indvilgede i at agere vært for et par danskere,
som havde vundet en fodboldrejse til Manchester. En eftermiddag
passerede de den lokale Porsche-forretning, og gæsterne kunne ikke
få øjnene fra det dyre tyske bilmærke. inden for fik jesper Olsen også
øje på noget. Han faldt i snak med receptionisten, som dog ikke kendte
synderligt meget til fodbold eller fodboldspillere. Hendes familie hørte
til den velhavende minoritet af englænderne, der aldrig rigtig havde
interesseret sig for arbejderklassens foretrukne sportsgren. nogle uger
senere rendte de ind i hinanden igen, og så blev jesper Olsen forelsket.
Det er 25 år, fire børn og tre hjembyer siden nu.
Da jesper Olsen efter fire sæsoner med lange bolde i Manchester
united blev sat på salgslisten af træner Alex Ferguson, var det med
Sarahs velsignelse, at han søgte væk fra England. Også selvom parret
flyttede til Sydfrankrig, blot tre uger efter at deres første datter Emma
kom til verden. Girondins de Bordeaux var næste stop.
– Det var en kæmpeomvæltning for os. Vi snakkede ikke fransk, og
de ville helst ikke snakke engelsk. Men Sarah har en mentalitet, som
gør, at hun ikke sådan lader sig slå ud af kurs. Og for mig var det helt
rigtigt. jeg genfandt spilleglæden og sluttede karrieren godt. i det hele
taget har jeg lært, at det betaler sig at springe ud i ting. Tidligere var
jeg jo nærmere den forsigtige type, erklærer jesper Olsen.
Nederlaget. Den hollandske dommers pausefløjt redder de trængte spaniere. I omklædningsrummet under det
støjende stadion overdøver Jesper Olsens indre stemme alt.
Også holdkammeraterne, der er ovre og sige, at det hele nok
skal gå. ’Hvordan kunne du gøre det’, kværner stemmen. Fem
minutter inde i 2. halvleg står Emilio Butragueño umarkeret
på et hjørnespark. 2-1 og panikken breder sig. Gribben når
at score yderligere to gange, mens de danske roligans græmmer sig på lægterne, og sportsjournalister verden over skriver
grædefærdige nekrologer. En udbrændt Jesper Olsen bliver
skiftet ud i 70. minut. Da han kommer tilbage til spillerhotellet, finder han sin ghettoblaster frem og sætter landsholdets
slagsang ’Re-Sepp-Ten’ på igen og igen. Det føles så uvirkeligt,
at Jesper Olsen og flere af hans ligeså letpåvirkelige kammerater drukner skuffelsen i champagne og galgenhumor.

En form for held
Det er de skelsættende begivenheder, der har fået jesper Olsen til at
slække på forsigtigheden. Man kan jo altid vende om igen, som han og
Sarah blev enige om, da de forlod Europa.
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i Melbourne trækker efteråret ind fra kysten. Den kølige pålandsvind
mildner temperaturen, og sprødt løvfald duver mod fortovene eller
lander på tagene af de mange sporvogne, der konstant klonker gennem gaderne. For fire år siden stod jesper Olsen vanen tro op og begav
sig ud på sin løbetur i forstaden Brighton. Vejret var det samme som
nu, husker han. Da danskeren kom hjem, snuppede han sig en banan
i køleskabet og gik op for at tage sig et brusebad. Snart efter fandt
Sarah ham liggende på gulvet. jesper Olsen var blevet ramt af en hjerneblødning, men slap, stik imod alle odds, for varige mén. Efter otte
dage kom han hjem fra hospitalet, og ved det rutinemæssige tjek seks
måneder senere var der intet at se. Han leder efter ordene.
– jeg føler mig enormt … heldig. Det må jeg nok sige. ❧

EPILOG
Jesper Olsen har fortalt sine fire børn om tilbagelægningen. Man kan sige, at syndebukken
fra VM i 1986 tog tyren ved hornene. Da han op gennem 1990erne arrangerede fodboldrejser til England, indså han, at emnet var uundgåeligt. Så han begyndte selv at bringe det på
banen. Han slutter stadig af med en mindre morsomhed, der løsner stemningen gevaldigt:
’Det er jo bedre at blive husket for noget end ikke at blive husket overhovedet’.

