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reportage

Björn Borg är fortfarande
Björn Borg börjar känna sig gammal, men sopar banan med
ungtupparna i veteranserien. Här
berättar han om ålderskrämpor,
livet som tv-spelsfigur och vad
John McEnroe har under shortsen.
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jörn Borg hänger vid receptionsdis-

ken. Han småpratar med Anders Lehman som driver Stockholms tennishall,
smaskar på några gelétennisracketar
och sörplar på en macchiato. På en dryg
timme stjälper han i sig ytterligare två koppar. Inget vatten, trots att ett timslångt träningspass mot
hallägaren Christer Lundberg, 50, väntar.
Pannbandet från glansdagarna är för länge
sedan kasserat, håret gråare men fortfarande
tjockt. Ögonen är pigga men handslaget strävt.
Det är den tejpade tummen. En påminnelse om
US Open-finalen mot Jimmy Connors 1978.
Dagen före tränade han med en racket med dålig linda. När han vaknade finaldagen var tummen
i det närmaste dubbelt så stor. Han fick sprutor
för att kunna spela men tappade känseln i högerarmen och fick svårt att hålla i racketen. Jimmy
Connors vann i tre raka set.
– Efter den dagen har jag tejpat min tumme varje gång jag går ut på en tennisbana. Om jag inte
skulle tejpa i dag och vi spelar en timme, jag och
Christer, så svullnar tummen upp och blir så där
jättestor och så kan jag inte spela på tre, fyra dagar.

Sedan Början av 90-talet har Björn Borg spelat

från och till på den internationella veterantouren.
Där har han mött gamla antagonister som Jimmy
Connors, Ivan Lendl och Yannick Noah. Det är ingen tvekan om vem som är roligast att möta.
– John (McEnroe) är kul. Med tanke på rivaliteten vi hade för många år sedan är det väldigt speciellt att fortfarande se honom på andra sidan nätet.
I november möttes de igen i en uppvisningsmatch i Doha, Qatar. John McEnroe gick som oftast på senare år segrande ur striden (6–4, 7–6).
Björn Borg känner att det har blivit allt svårare att
rå på den tre år yngre amerikanen.
– Om du är 51 eller 54, det kanske inte låter så
mycket men det är en jävla skillnad de tre åren.
Det börjar kännas när man kommer över 50, för
varje år känner jag mig fem år äldre.
Men under shortsen har han fortfarande ett
övertag.
– John gillar mina kalsonger. Han frågar mig
varje gång vi ska ses, så jag får alltid ta med lite
kallingar till honom.

även om matcherna inte gäller lika mycket som
under storhetstiden på 70- och 80-talen tar båda
uppgiften på allvar.
– Jag vill vinna. Om du förlorar är det kanske
inte hela världen, men man går alltid in och gör
sitt bästa.
Orden skulle ha kunnat komma från vem som
helst. Men några minuter senare blir det tydligt
att det är skillnad på vilja och vilja. Efter att uppsluppet och avslappnat svarat på frågor i 50 minuter blir han plötsligt fokuserad i blicken.
– Okej, ska vi ta en avslutande fråga?
Det är en halvtimme kvar till en av veckans träningsmatcher mot Christer Lundberg. Han tar sig
visserligen tid att svara på de sista frågorna, men
det märks att han har lagt i en annan växel.
Björn Borg försvinner ner i omklädningsrum-
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Björn Borg tillhör Stockholms TK och betonar vikten av att banorna får finnas kvar på Kungsholmen. ”Här finns en härlig

”Jag fick höra att man inte kunde spela med tvåhandsbackhand, men jag har alltid gått min egen väg.”

Inför Wimbledonfinalen 1980. Björn slog John McEnroe
och tog sin femte raka titel. Foto toMMy HindLEy/ScAnPix

met och återvänder snart i ett os av liniment.
– Det är bra för den gamla kroppen. Jag har inga
direkta skador men känner att jag spelat mycket.
Det skallrar om de sex racketerna i den jättelika trunken, moderna racketar av kompositmaterial. Tvingas han att välja föredrar han ändå en
träracket. Han har fortfarande ett tiotal kvar som
han spelar med ibland för ”skojs skull”.
– Jag har lärt mig spela med de här nya racketerna men jag är uppväxt med träracket – den är
en del av min högerarm.

Nu har han bestämt att tävlingen i Knokke i Belgien i augusti fick bli den sista på den internationella veterantouren. Han spelade två matcher mot
betydligt yngre motståndare, men fick till slut ge
sig mot både Pat Cash, 45 och Henri Leconte, 47.
– Jag har blivit för gammal.
Helst vill Björn Borg inte bli fotograferad alls på
tennisbanan, men går till slut med på några bilder under inbollningen. Under matchen ska banan vara fri från störningsmoment. Den giftgröna
fleeceslipovern behåller han på under hela passet.

