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Για την φάση των "16" του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Σουηδία και Ελβετία αναμετρήθηκαν με
φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης στο Saint-Petersburg Stadium.

Οι Σκανδιναβοί ήταν αυτοί που χαμογέλασαν, καθώς το τέρμα του Φόρσμπεργκ στο 66'
ήταν αρκετό να τους στείλει στους "8" και απέναντι στο νικητή του ζευγαριού Αγγλία Κολομβία.
Η Σουηδία δεν είχε γευτεί τη νίκη κόντρα στην Ελβετία εδώ και 32 χρόνια σε αναμέτρηση
που αφορούσε επίσημη διοργάνωση. Τελευταία της επικράτηση ήταν στα προκριματικά του
Euro '88, με σκορ 2-0 στη Σόλνα. Ο αγώνας κόντρα στην Ελβετία ήταν ο 50ός για τους
Σκανδιναβούς σε τελικά Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μόνο το Μεξικό (57) έχει περισσότερα
δίχως να έχει κατακτήσει το τρόπαιο.

Μια καλά οργανωμένη επίθεση των Σκανδιναβών στο 66' έφερε τον Φόρσμπεργκ σε θέση
βολής από το όριο της περιοχής και με "πιάτο" την εστία, ωστόσο στην προσπάθεια του
εξτρέμ της Λειψίας με το δεξί χρειάστηκε η συνδρομή του Ακάντζι, για να πάρει η μπάλα
ύψος και να καταλήξει στα δίχτυα του Ζόμερ.

Γρήγορα ήρθαν οι αλλαγές του Πέτκοβιτς για να δώσει ώθηση στην γραμμή κρούσης της
ομάδας του, απάντησε με φρέσκα πόδια ο Άντερσον και το παιχνίδι μεταφέρθηκε στο μισό
γήπεδο, προς την εστία των Σουηδών.
Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων απείλησαν ουσιαστικά οι Ελβετοί, όμως στην
κεφαλιά του Σεφέροβιτς ήταν ο Όλσεν που αντέδρασε σωτήρια, μπλοκάροντας με διπλή
προσπάθεια.

Ο Λανγκ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στο 94' για την ανατροπή στον Όλσεν, πριν ο
τελευταίος επιχειρήσει να νικήσει τον Ζόμερ και το τελευταίο σφύριγμα του Σκόμινα βρήκε
τους Σκανδιναβούς στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το
1994.
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ΣΟΥΗΔΙΑ (Γιάννε Άντερσον): Όλσεν, Λούστιγκ (82' Κραφτ), Λίντελοφ, Γκράνκβιστ,
Αουγκούστινσον, Κλάεσον, Έκνταλ, Σβένσον, Φόρσμπεργκ (82' Όλσον), Μπεργκ (90' Τέλιν),
Τόιβονεν.
ΕΛΒΕΤΙΑ (Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς): Ζόμερ, Λανγκ, Τζουρού, Ακάντζι, Ρικάρντο Ροντρίγκεθ,
Μπεχράμι, Τζάκα, Σατσίρι, Τζεμαϊλί (73' Σεφέροβιτς), Ζουμπέρ (73' Εμπολό), Ντρμιτς.
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