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”I MINA ÖGON
ÄR BERGKAMP  
FORTFARANDE
MÄSTAREN”

Hett temperament, skador och 
 avstängningar präglade van Persies 
första säsong i Arsenal. 

Men så kom bubbelbadet med 
 idolen som förändrade allt. 

– Efter den stunden gjorde jag  varje 
övning till hundra procent,  säger  
Robin van Persie.

Det hade bara varit den klassiska berättel-
sen om pojken som växte upp med bollen 
konstant vid fötterna, som redan levde i sin 
framtid som näste världsspelare och som 
höll på att falla både en och två gånger men 
reste sig – och stärkt av motgångarna fort-
satte framåt.  Arsenal var laget i hjärtat och 
 idolen hette Dennis Bergkamp. 

Utan det enda bildbeviset hade  Robin van 
Persies historia låtit som en efterkonstruk-
tion, en saga för bra för att vara sann. 

Men tack vare pappa Bobs foto på sin elva-
årige son iklädd favorittröjan blir fortsätt-
ningen istället mer än bara klassisk.

Arsène Wenger letade efterträdare till sin 
åldrande superstjärna och såg mycket av 
Bergkamp i den då 20-årige vänsteryttern 
van Persie. Ryktet som svårkontrollerad oro-
ade men Arsenal valde att chansa, dessutom 
till reapris då den oslipade diamanten gjort 
sig omöjlig i Feyenoord. Nu värvades han 
alltså till favoritlaget, som tilltänkt arvtagare 
till idolen – och för att spela med honom.

Första starten blev bakom anfallarna i vad 
Wenger kallade Bergkamp-rollen, medan 
Bergkamp själv tittade på. Under säsongen 
behöll van Persie ryktet som oslipad  
diamant genom att ofta låta temperamentet 
styra, han stängdes av och led av skador. I två 
turbulenta år fick arvingen se och lära,  
ikonen se och tyst lära ut. Sakta kom också 
resultaten.

Fick ligga kvar i 45 minuter
– Jag hade en sån gigantisk respekt för den 

mannen, erkände van Persie för Henk Spa-
an år 2011.

– Sättet han betedde sig på. Han var num-
mer tio, jag var nummer elva, så jag satt 
bredvid min idol varje dag. Och jag höll 

kvar honom på en piedestal.
Van Persie menar att den oförglömliga 

vändningen kom en gång då han lovat att in-
te gå upp ur bubbelbadet förrän Bergkamp, 
som stod och trixade med tre andra, slog 
bort en passning. Lärjungen fick sitta kvar – 
mästaren gjorde inte ett enda misstag på 
över 45 minuter.

– Efter den stunden gjorde jag varje öv-
ning till hundra procent. Gjorde jag ett miss-
tag blev jag arg. Jag ville vara som Bergkamp.

Hollands störste
Även det har gett resultat. Så här nästan 

tio år senare har van Persie statistiskt 
sett gått förbi sin idol. Det blev sam-
manlagt 132 mål i Arsenal-tröjan, han 
har vunnit diverse skytteligor och  
i landslaget passerat både Bergkamp 
och Patrick Kluivert och blivit meste 
målskytt genom tiderna.
I en intervju med The Mirror avslöja-

de denne numera mest slipade av diaman-
ter att han dock inte förändrats i allt:

– Dennis Bergkamp är fortfarande,  
i mina ögon, mästaren. Att han aldrig vann 

Champions League, EM eller VM tar ing-
enting från hans storhet som spelare.

Lärjungen följer även i dessa fotspår. 
Än så länge.
 Niclaz Erlingmark

ROBIN VAN PERSIE 
KLUBB: Manchester United (59 matcher, 38 mål).
TIDIGARE KLUBBAR: Arsenal 2004-2012   
(194 matcher, 96 mål), Feyenoord 2001-2004  
(61 matcher, 15 mål).
LANDSKAMPER: 83. MÅL: 42.
ANTAL VM: 3 (2006, 2010, 2014).  
ANTAL EM: 2 (2008, 2012).

DENNIS BERGKAMP 
KLUBBAR SOM AKTIV: Ajax 1986-1993 (185 
matcher, 103 mål), Inter 1993-1995 (52 matcher, 11 
mål), Arsenal 1995-2006 (315 matcher, 87 mål).
LANDSKAMPER: 79. MÅL: 36. 
ANTAL VM: 2 (1994, 1998).  
ANTAL EM: 3 (1992, 1996, 2000).

an var num tioo år senare 
ett gått förb

manlagt 132 
har vunnit 
i landslaget
och Patrick 
målskytt gen
I en intervju

denne numer
att han dock 

Dennis Be
ina ögon, mä
hampions Le
nting från ha
Lärjungen 

så länge.

sig på. Ha
er elva, så
dag. Och 

matcher, 38 m
2004-2012
ord 2001-200

14). 

86-1993 (185
995 (52 matc
matcher, 87 m

00).

an var num-
å jag satt

jag höll 

tio
s
m
h
i
o
m
I

de d
ter a

– 
i mi

Ch
en

Än s

mål)l)l))))))))..l)))))l))))l))).)).).))))))))))))))))))))

04

5
cher, 11
mål).

Så blev Robin van Persie större än sin idol: ”Jag ville vara som honom”

Robin van Persie har passerat både Patrick Kluivert och Dennis Bergkamp i det orangea landslagets skytteliga. Foto: GETTY


