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Ursprungligen publicerad på engelska i Scanorama 1999

"Jag har kallat till presskonferens för att svara på frågan om jag ska
fortsätta spela fotboll eller inte. Jag har väl varit inne på att lägga av

under en längre tid. Jag beslutade mig under sommaren att för
tillfället ... eller för tillfället ... jag kommer inte att spela fotboll

något mer."

Beskedet var väntat och logiskt. Framgångssagan om Tomas Brolin
hade successivt klingat av sedan fotskadan i november 1994 och
resten var egentligen en nästan fyra år lång transportsträcka till det
bittra slutet. Ändå gick kvällstidningarna upp i falsett och öste på

som om det var sensationellt. Men även det var logiskt, med tanke på
den mediala dramaturgin. Tabloiderna hade länge levt gott på Tomas
Brolin och skrivit upp både förväntningarna på och motgångarna för
en enkel grabb från Finflo som bara ville spela fotboll - låt vara att

han ville bli bäst i världen på det.

Thomas Sjöberg är född 1958 och är verksam som journalist sedan



mer än 35 år. Han har arbetat som nyhetsreporter inom dagspress,
frilansat för populärpress och innehaft olika redaktörsroller, bl.a. 10

år på SAS ombordmagasin Scanorama. Han är känd för sina
kontroversiella personporträtt och har skrivit uppmärksammade

biografier över Ingvar Kamprad, Berth Milton och Ingmar Bergman.
Mest känd är han för den bästsäljande boken Carl XVI Gustaf - Den

motvillige monarken. 2011 mottog han Frilanspriset för sina
journalistiska insatser.

Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom
tiderna - i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande
features, djuplodande intervjuer, grävande reportage - journalister
från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90- och 00-talet
öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även
innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom
nya texter, som nu kan läsas direkt - i en e-bok eller en tryckt bok,

läsaren väljer.
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