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Att flyga till Baku i Azerbajdzjan när en vulkan på Island börjat spy ur sig aska är inget för den
otålige. ” Vi höll på i 26 timmar”, säger Benni Ljungbäck, svensk förbundskapten i brottning.
Det var inte bara vulkanen på Island som krånglade. Planet som skulle ta svenskarna från Kastrup var heller
inte på humör. Datafel och trasig defroster till pilotens vindruta fick timmarna att gå utan att man lämnade dansk
mark. Brottarna utfodrades med ett glas vatten och varsin croissant och satt där i sätena och våndades.
– Sedan kom vi till Wien och där fick vi vänta i 4,5 timmar, säger Ljungbäck. Och så blev det Istanbul och ny
väntan, och avgång mitt i natten till Baku.
Där var det ny morgon och snart dags att väga in för bland annat Mathias Günther, Sparta.
Nu började hans alldeles egna helvete, efter 26 timmars resa.
Överflödskilona måste bort och det var bråttom, riktigt bråttom. Normalt inga problem, in i bastun bara och lid,
så försvinner hekto efter hekto.
Men inte i Baku.
– Det heta bastuaggregatet ramlade ner över ändan och låret på Günther, berättar Ljungbäck.
– Han fick rejäla brännskador så han kunde ju inte fortsätta att sitta i bastun, det gjorde för ont.
Günther körde hopprep och gymnastik och allt annat som man kan börja svettas av, men till sist vägde han
ändå två hekton för mycket.
– Då bet han i hop och gick in i bastun igen, trots smärtan i hettan, säger Ljungbäck.
Hektona försvann, Günther klarade gränsen och lottades direkt mot hemmafavoriten och regerande
världsmästaren Farid Mansurov i första matchen. Hur kul är det?
Och smärtan – kan den brännskadade Günther överhuvudtaget brottas med sina brännskador?
– Jadå, säger Ljungbäck. Han får väl koncentrera sig på brottningen om det gör ont...
Inget pjosk här inte.
Christer Jönsson/TT
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