
                                                           Vägen Tillbaka 

 

 Fansen sjunger. Hejaklackarna skriker och ropar hejaramsor. "Mallorca, Mallorca" eller 

"Forza Ibiza, forza Ibiza". Oavsett vilket lag man håller man på som är det en stor och härlig 

publikfest. Jon står i spelartunneln i väntan på att matchen ska börja tillsammans med de 

andra spelarna i Mallorca FC. De har chans på att vinna den spanska cupfinalen som 

supportrarna drömt om så länge. Men på andra sidan planen så står Ibiza CF, laget som har 

vunnit cupen de senaste fyra åren. Vinst och det blir en stor sponsorpeng till laget, en saftig 

prissumma. Förutom att göra supportrarna glada så måste Jon göra en bra match, för den 

här säsongen har han inte presterat. Många experter har sagt att värvningen var för osäker 

och dyr när han kom ifrån IF Ljungsholm till Spaniens näst bästa lag som spelar nästan varje 

år i Champions Cup, den finaste turneringen i hela Europa.     

Det är dags att gå in på plan. Spelarna ställer upp och lyssnar till den spanska 

nationalsången. När sången är slut gör de sig redo för matchstart. Ibiza får börja med boll då 

lagkapten Miguel Torres förlorade armbrytningsmatchen mot Ibizas lagkapten, den spanske 

landslagsspelaren Juan Miklos. Nu förtiden använder man armbrytning för att avgöra vem 

som ska börja med avspark. 

Domaren blåser i sin pipa och sätter igång matchen. Det är en fartfylld match med högt 

tempo. Mallorca har ett skott i ribban av deras högerback Fernando Silva. Under en period 

av matchen blir Jons lag blir tillbakapressade under flera minuter innan målvakten fångar 

bollen.  

-Målvakten kastar ut bollen till mittplan där Jon står och som sätter iväg mot målet! ropar 

kommentatorn.  



Jon kommer i en en-mot-en situation mot en back. Han gör en överstegsfint och kommer 

förbi. Nu ska kritikerna få se. Han ska avgöra cupfinalen och bevisa att laget gjorde rätt att 

satsa på honom. Nu är det bara han och målvakten. Jon kommer fram till 

straffområdeskanten för att avsluta så känner han hur det hugger till i högra knät. Jon 

skriker på straff men domaren säger till honom att resa sig upp. Men det går inte. Han kan 

inte röra på högra benet. Efter några minuter så blåser domaren av och tillkallar 

sjukpersonal. När sjukpersonalen hjälper och pratar med honom så tar de beslutet att han 

måste lämna matchen på bår. Efter som att hans lag redan gjort alla byten så får de inte ta 

in en ersättare. Det blir ett överläge för Ibiza som kan trycka på ännu hårdare för att göra 

mål och kunna vinna matchen. Jon säger emot men han känner att han inte kan röra på 

benet. Han bärs ut med bår under buande från Ibiza fansen. Sjukvårdarna för in honom till 

omklädningsrummet medan de väntar på ambulans. Det dröjer en stund och sedan hör man 

ett stort jubel inifrån arenan. Ibiza har tagit ledningen med en kvart kvar att spela. Det ser 

mörkt ut för Mallorca som är på väg att förlora ytterligare en final mot Ibiza som de gjort så 

många gånger. När ambulansen kommer så är det bara några få minuter kvar och att vinna 

matchen finns inte på kartan för Mallorca. När de är framme vid sjukhuset i Madrid, där 

matchen spelas, så konstaterar läkarna är att Jon drabbats av en korsbandsskada. Skadan 

kommer ta ett halvår att läka och han får inte träna och inte röra en boll. Jon är förkrossad. 

Veckorna går och Jon har inget att göra mer än att kolla på tv. Han saknar sin familj hemma i 

Sverige. Han vill åka hem men det går inte för han kan inte gå. Han kan inte komma ner till 

stränderna och bada nu när det är semestersäsong och 30 grader varmt. Just nu är det 

deppigt.  

Några månader senare börjar julen närma sig och Jon ska snart göra comeback. Han bjuder 

ner sin familj och sina närmaste vänner ifrån Sverige till Mallorca för att bli bättre tillmods.   

Rehabiliteringen går bra och Jon kan återigen träna för fullt. Efter ett halvår utan träning blir 

man svag och måste komma tillbaka till full styrka. På två veckor så har Jon kommit i form 

och redo för att kunna starta nästa match med FC Zaragoza. Men något förtroende för 

honom har tränaren inte. Jon gjorde inga mål förra säsongen på 20 matcher för klubben 

vilket inte är godkänt på något sätt och vis. Fansen tycker han är för dålig och att han måste 

lämna laget snabbast möjligt. De närmsta veckornas träningar är väldigt tuffa för Jon och 

hans psyke börjar brytas ner då han känner att han inte har någon plats i laget och får kolla 

på matcherna från sidan. Men han inser att om han vill ha en chans att få spela så måste 

han prestera och kämpa på träningarna. Nästa dag går Jon till träningsanläggningen och 

spelar med laget. Han sliter och jobbar hårt för att visa att knät håller. Tränaren och de 

assisterande tränarna verkar var nöjda med hans insatts. Det tänder till ett hopp om att han 

ska få spela från start. Senare när han kollar på pappret med laguppställningen i 

omklädningsrummet så ser att är att han är på bänken. "Det är bara att bita ihop och göra 

det bästa av situationen" som Jons pappa har sagt till honom. Han gör sig redo för att sitta 

på bänken mot Zaragoza i hopp om att få spela. Tiden går och laget genomför sina tre byten 

och Jon sitter kvar på avbytarbänken hela matchen. Han blir ledsen och besviken på 

tränaren men påminner sig om att inte ge upp. Några dagar går innan det är dags att spela 

den sista gruppspelsmatchen i Champions Cup. De möter London City på hemma plan och 

Jon får återigen sitta på bänken. Nu får han dock förtroende av tränaren. I den 65 minuten 



byts Jon in. Precis innan han går in på planen viskar tränaren till honom att Jon måste spela 

bra. Och det gör han. Mallorcas högerytter driver bollen längs med kanten och slår ett inlägg 

som Jon enkelt kan nicka in. Lite senare kommer Jon fri med målvakten och placerar bollen i 

mål. På tilläggstid så drar han iväg ett långskott från mittcirkeln som går upp i krysset. 

Publiken blir helt vild. Jon hyllas i alla stora tidningar och framgången bara fortsätter. Han 

gör 15 mål på de 4 kommande matcherna i ligan. Han är Mallorcas nya stjärna. Under 

kommande år så får han priset som världens bästa fotbollsspelare och vinner allt som går att 

vinna i troféer. Och nu är det ingen som tvekar. Jon var inte så bra innan sin skada. Efter att 

med ren vilja fortsatt att spela så har han bara blivit bättre och bättre till att bli en 

världsstjärna. Han har gått den långa vägen.  

Jon har hittat Vägen Tillbaka.   
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