
Efter svensksegern i tremilen – 190 000 har sett Britas
virala känslostorm framför sändningen: "Nu har jag
peakat"
 

På lördagen spurtade svenskan Frida Karlsson hem Holmenkollens tremil efter en stor dramatik.
Loppet följdes bland annat av Brita Björs från Järvsö, och hennes reaktion när det blev svensk seger
fångades på film. Nu har klippet visats över 190 000 gånger på Facebook, och hon har
uppmärksammats i SVT:s Vinterstudion.
– Det är sjukt stort, större än Melodifestivalen, nu har jag peakat i livet, säger Brita Björs.

ANNONS

Brita Björs säger att hon visste att sambon filmade henne, men hon brydde sig inte. "Min energi behövdes på en annan plats, så jag sket
i att jag blev filmad".
När Holmenkollens tremil avgjordes under lördagen blev det jämnt mellan Frida Karlsson och Therese Johaug.

Efter en stark upphämtning spurtade svenskan till slut ner norskan, och Karlsson fick stå högst upp på prispallen. Dramat följdes av många,
och en som var involverad var Brita Björs från Järvsö.

Under loppets sista minuter satt hon i tv-soffan hemma i Malmö, och hade en känslostorm fylld med hyperventilation, skrik och glädjetårar.
Detta fångades på film av hennes sambo Max Tellving.

– Jag brukar känna mycket när jag tittar på skidor, det blir mycket tårar och vrål. Men det här var extra, säger Brita Björs och fortsätter:

– Det har varit en säsong där jag haft ganska höga förhoppningar, framförallt på damlandslaget. Så har det varit skador, avstängningar och
sjukdomar som spökat, vilket gjorde att mycket av min frustration fick kanaliseras i det här loppet. Så blev kampen mot Therese Johaug, som
är en fantastisk skidåkare. Det är som att hon är omöjlig och oövervinnerlig, så när Frida Karlsson tog hem segern blev det som ett gammalt
grekiskt drama, allt blev så perfekt regisserat.

Läs även: Eleven lurade sin lärare – då blev han viral på den populära appen: "Otroligt konstigt"

Frida Karlsson vann tremilen under världscupen i Holmenkollen. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix
Filmen på känslostormen publicerades på sambons Facebook, och blev snabbt viral. På måndagsmorgonen hade det över 190 000 visningar,
men det fick även uppmärksamhet i andra kanaler. SVT:s Vinterstudion visade det i sändning, och satte Brita Björs på Vinterstudiopallen.

– Vinterstudion är min absolut bästa tv-kärlek. Att få visas och vara pallen där, det var så stort. Jag har alltid haft någon dröm om att vara en
av de personerna som kör längd eller skidskytte, men jag är skitdålig på det. Då är jag bra på att heja i stället. Nä men det är sjukt stort, större
än Melodifestivalen, nu har jag peakat i livet.

https://twitter.com/intent/tweet?text=Efter%20svensksegern%20i%20tremilen%20%E2%80%93%20190%20000%20har%20sett%20Britas%20virala%20k%C3%A4nslostorm%20framf%C3%B6r%20s%C3%A4ndningen:%20%22Nu%20har%20jag%20peakat%22&url=https://www.helahalsingland.se/artikel/efter-svensksegern-i-tremilen-190-000-har-sett-britas-virala-kanslostorm-framfor-sandningen-nu-har-jag-peakat
http://www.facebook.com/sharer.php?p%5Bsummary%5D=P%C3%A5+l%C3%B6rdagen+spurtade+svenskan+Frida+Karlsson+hem+Holmenkollens+tremil+efter+en+stor+dramatik....&p%5Btitle%5D=Efter%2520svensksegern%2520i%2520tremilen%2520%25E2%2580%2593%2520190%2520000%2520har%2520sett%2520Britas%2520virala%2520k%25C3%25A4nslostorm%2520framf%25C3%25B6r%2520s%25C3%25A4ndningen%3A%2520%2522Nu%2520har%2520jag%2520peakat%2522&p%5Burl%5D=https%3A%2F%2Fwww.helahalsingland.se%2Fartikel%2Fefter-svensksegern-i-tremilen-190-000-har-sett-britas-virala-kanslostorm-framfor-sandningen-nu-har-jag-peakat&s=100&t=Efter%2520svensksegern%2520i%2520tremilen%2520%25E2%2580%2593%2520190%2520000%2520har%2520sett%2520Britas%2520virala%2520k%25C3%25A4nslostorm%2520framf%25C3%25B6r%2520s%25C3%25A4ndningen%3A%2520%2522Nu%2520har%2520jag%2520peakat%2522&u=https%3A%2F%2Fwww.helahalsingland.se%2Fartikel%2Fefter-svensksegern-i-tremilen-190-000-har-sett-britas-virala-kanslostorm-framfor-sandningen-nu-har-jag-peakat
https://www.helahalsingland.se/artikel/eleven-lurade-sin-larare-da-blev-han-viral-pa-den-populara-appen-otroligt-konstigt


Minns du vad du tänkte under upploppet, när filmen spelades in?

– Jag bad en desperat bön till alla gudar, universum och livet. Jag tänkte att snälla snälla snälla, kan inte Frida Karlsson få vinna?

Läs också: Så har du aldrig hört divan Beyoncé tidigare: Brita Björs för in henne i folkmusikens värld

Brita Björs är annars folkmusiker och håller på med både musik och teater. Hon berättar att man strävar mot att folk ska reagera på det
hon gör, men att hon skulle bli viral på detta sätt var oväntat. Foto: Youtube
Bortsett från att Brita Björs blivit viral och synts i Vinterstudion, har filmen även nått huvudpersonen i loppet: Frida Karlsson. Skidåkaren har
kommenterat en video på Britas Instagramkonto med orden "DU ÄR BÄST BRITA!!!!!!!!!"

– Jag har en kompis som skickade den till en kompis kompis, så jag visste att hon hade sett den. Men så var det fint att hon skrev så glatt. Nu
är den stora drömmen att Petter Northug ska kommentera.

Se filmen där känslorna tar över under upploppet:

(länk till din sambos Youtube)

-- 

https://www.helahalsingland.se/artikel/sa-har-du-aldrig-hort-divan-beyonce-tidigare-brita-bjors-for-in-henne-i-folkmusikens-varld

