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– Jag slutade med löpningen något år efter att jag börjat. Jag hade inte lärt
mig att ta motgångar, berättar Tommy.
Först som 15-åring återupptog han löpningen igen, när en yngre bror började i Heleneholms IF och Tommy drogs med.
– Farsan skickade iväg mig. Han tyckte jag behövde idrotta, berättar Tommy.
Han beskriver i en egen artikel i Helenholms IF:s klubbtidning hösten
1979 – det vill säga samma år som han slagit igenom som 24-åring – hur hans
framgångar som löpare hade dröjt. Tävlandet som 15- och 16-åring gav inga
nämnvärda framgångar, men han fortsatte och trivdes i gemenskapen i föreningen och med livet på idrottsplatsen.
– Vi var ju massor med ungdomar i klubben som höll på med löpning och
familjen bodde 600 meter från Heleneholms idrottsplats, så det var enkelt
förstås. Ingen behövde skjutsa mig till träningen, säger Tommy.
I den här åldern var löpningen ett stort och i tilltagande intresse, men han
var fortfarande inte speciellt målinriktad kring hur bra han hade tänkt sig att
bli. Men några år med träning fem till sex dagar i veckan började ge resultat.
De klubbkompisar som några år tidigare varit oslagbara, var nu Tommy jämbördig med vid 17–18 års ålder. Under de sista åren som junior tog Tommy
ytterligare flera kliv i sin utveckling och höll sig bland de tio bästa i landet på
de längre distanserna. Men han var fortfarande långtifrån bäst.
Bilden av den livliga friidrottsverksamheten och i synnerhet löpverksamheten som Tommy målar upp bekräftas av träningskompisen Johnny Kroon,
som är lite yngre än Tommy men var aktiv samtidigt.
– Det var så många som höll på då. Det blev en väldigt fin gemenskap. Alla
var inte med för att bli bäst, men alla var välkomna, berättar Johnny, som
fortfarande är svensk rekordhållare på 1 500 meter, ett rekord han satte 1985
som 25-åring.
Tommy och Johnny är två av klubbens absolut mest framgångsrika löpare
genom tiderna. De var samtida, men hade två helt olika utvecklingskurvor
på sina löparkarriärer. Johnny hade lätt för sig från början och sprang som
tolvåring 1 500 meter på 4.34, en inofficiell världsrekordtid för sin åldersklass.
– Jag var en större talang än Tommy. Jag hade stor syreupptagningsförmåga
tidigt och var liten, så jag hade fördel av det. Men jag var sen in i puberteten,
så det var tufft som 14-åring. Det var först som 17–18-åring som jag kom tillbaka ordentligt, berättar Johnny.
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Både Tommy Persson och den svenske rekordhållaren på 1 500 meter, Johnny
Kroon, betonar att gemenskapen i Heleneholms IF var en viktig faktor som gjorde
att de trivdes och fortsatte att träna och tävla i löpning. Här från ett gemensamt
träningspass 1979.
Foto: Bilder i Syd
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Träningsdagboken
Från och hösten 1975 när Tommys träning återigen blev allt mer systematisk börjar han också föra bok över sin träning. När jag träffar honom strax
efter hans 60-årsdag visar han sin träningsdagbok. Träningspassen är noterade med kilometrar. Varje pass med prydlig kulspetstext på linjerat papper,
en månad per A4-sida. Gulnade papper från ett kollegieblock i ringpärm i
1970-talssnitt.
Tommy räcker mig ett A4-blad med vad som ser ut som en banprofil för
ett bergsmaraton. Det är en summering av träningsvolym i kilometrar per
månad under fem år, från 1976 till 1980, då han gjorde sin toppnotering och
höll sin högsta klass.
Det visar sig att det är med anledning av mitt besök som han sammanställt och ritat upp en graf. På en enda A4-sida har han nu fångat en stor del
av arbetet bakom sin löparkarriär som senior. Men det har inte blivit gjort
förrän nu, 35 år senare.
Grafen ger en tydlig bild kring utvecklingen av hans träningsbelastning, i
alla fall i volym. På bilden är även resultatmässiga milstolpar inskrivna. Tommy är noggrann och genom träningsdagboken har han haft koll på träningsmängden, men det är först när han sammanställt det i form av en graf som
utvecklingen av träningsvolymen blir riktigt tydlig. Så här långt efteråt kan
han konstatera att ökningen av träningsvolymen var för kraftig.
Men även om han antecknat träningen i dagboken tycker inte Tommy att
han var speciellt strukturerad avseende planeringen.
– Det var väl en ungefärlig planering. Detaljplanen sträckte sig ett par tre
veckor framåt och jag såg till att det blev en bra blandning mellan kvantitet
och kvalitet, berättar han.
Tanken som slår mig är hur svårt det kan vara att ha självdisciplinen
att titta bakåt, analysera och kritiskt granska den egna träningen och resultaten för att finna framgångsförklaringar och förbättringspunkter. Förmodligen görs planen alltför ofta utan att man har analyserat tillräckligt mycket i
backspegeln.
När det gäller Tommy var jag uppenbarligen den katalysator som krävdes
för att göra summeringen. Fenomenet att hellre blicka framåt än bakåt är nog
ganska vanligt. Hellre sätta nya djärva mål kring insatser och resultat, än att
gräva i retrospektiva analyser om vad det var som hände och varför det gick
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Tommy Persson på ett av de många träningspassen kring Malmö.

Foto: Bildbyrån

bra eller dåligt. Jag har själv varit i den situationen och har många gånger
träffat på fenomenet även i arbetslivet. Förutom att viljan till analys kan vara
svag, är det också mycket svårt att analysera sig själv på ett distanserat vis
mitt i karriären.
Efter två års studier på läkarutbildningen i Lund delades kursdeltagarna
upp och hälften fortsatte att studera i Malmö. I och med detta kunde Tommy
flytta tillbaka till Malmö. Det blev en etta i samma trappuppgång som sina
föräldrar.
I och med det kom han närmare träningen med Heleneholms IF igen. Det
gav möjlighet till träningssällskap i veckorna och att hänga med på lördagsturerna i bokskogen blev en skön återkomst till gemenskapen.
Träningen tog från hösten 1976 en allt större del av Tommys tillvaro. Även
om studierna på läkarlinjen var tidskrävande och inrutade fanns det utrymme för träning. Men han kände sig ändå lite instängd och längtade till mer
frihet och ännu mer träning. I slutet av hösten, i december 1976, började
Tommy med att träna två gånger per dag. Det var något han tidigare inte
provat på alls.
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– Under 1977 tränade jag ofta två pass om dagen och i efterhand kan jag
tydligt se att min kropp svarade mycket bra på det, analyserar Tommy.
Den följande säsongen, 1977, efter fem–sex månaders träning med två
träningspass per dag, började resultaten tydligt förbättras. Han blev Skånsk
mästare och Götalandsmästare på 10 000 meter. Tiderna fortsatte förbättras
under säsongen och han gjorde 30.36 på 10 000 meter och 3.52 på 1 500 meter.
Tommy beskriver sig själv som en ung idrottskille som satsade, men som
före denna säsong enbart hade ett skånskt perspektiv. Fortfarande såg han
inte hela landet som sin arena och vågade inte heller ha någon dröm om att
vinna SM-medaljer.
Under 1977, 23 år gammal, förbättrar sig Tommy sig påtagligt, men på SM
uteblev framgångarna. Placeringar som 23:a på 10 000 meter 1977 och 16:e
följande år, 1978, indikerade knappast att han två år senare skulle stå på startlinjen för att springa maraton i OS.
Träningsvolymen under året visar inte heller att Tommy i det här
läget satsar på att nå den riktiga toppen. Träningsdagböckerna som Tommy
sammanställt för 1977 visar ett genomsnitt på 36,6 mil per månad, det vill
säga cirka nio mil per vecka – dock med stora variationer över året. De
månader med störst volym var mars och april med 47 mil och maj med 42.
Det innebar en vårträning med i genomsnitt lite drygt tio mil per vecka. Flera
månader har betydligt mindre träningsmängd.
I juni blev det totalt 27 mil, i september 20 mil och i november 22 mil.
Detta visar att trots att Tommy börjat prova att träna två pass om dagen, så är
den totala träningsmängden inte anmärkningsvärd på något sätt. Men Tommy tävlar ofta och får på så sätt mycket kvalitetsinslag.
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1978: Landslagsdebut för Tommy på 5 000 meter

T

ommy var 23 år gammal i januari 1978. Han hade då avverkat två och
ett halvt års studier på läkarutbildningen. Studiemotivationen var inte
på topp och han beslutade sig för att ta ett uppehåll i studierna under
vårterminen för att få mer tid för träningen.
– Under den säsongen 1978 lyfte jag mig en nivå till. Jag hade sett Pär Wallin
spurta ifrån finnarna i Finnkampen på 10 000 meter och fick lite tankar om
det. Jag tyckte att det vore coolt att vara med på en Finnkamp. Men att jag en
dag skulle delta i OS föresvävade mig inte då. Jag trodde inte att jag hade den
kapaciteten, berättar Tommy.
Med den medicinska kunskap han hade fått från sina medicinstudier kunde han jobba extra som undersköterska för att få ekonomin att gå ihop. Träningsvolymen skruvades ordentligt. Under året sprang han i genomsnitt 50
mil per månad, det vill säga omkring 11,6 mil per vecka. Största mängden
genomfördes i mars och april då han sprang 67 respektive 63 mil. Under den
mer tävlingsintensiva perioden under sommaren gick träningsvolymen ner
något till 50–55 mil per månad.
När evighetsfrågan om intervallernas nödvändighet i träningsprogrammet
kommer på tal rycker Tommy lite på axlarna och svarar:
– Jag har aldrig varit så förtjust i intervaller, utan såg till att få kvalitetspass
genom fartlek. Då var bokskogen min favoritterräng. Annars kunde jag köra
långpass på ett par mil, där jag lade in lite ruscher på 200–400 meter mot
slutet. Det var bra för att få upp skärpan. Ibland blev det snabbdistans med
avsnitt på fyra–fem kilometer, med farter på 3.10–3.15 per kilometer. Men jag
fick också mycket kvalitet genom att jag tävlade mycket, även under vintern,
berättar Tommy.
”Att få upp skärpan i löpningen” är ett uttryck som Tommy Persson återkommer till flera gånger – som en metafor likt att slipa till en knivsegg. Med uttrycket menar Tommy att det handlar om att hitta rätt känsla i löpningen i hög fart.
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till självförtroendet. Men bara för en kort stund. Det kändes som min
egen vilja att jämföra mig hade lurat mig att springa fortare än jag tålde.
Självklart använde jag en betydligt större andel av min kapacitet än vad
de gjorde med den fart jag hade.
Jag blev mäkta irriterad. Både på min gubbvad och på mitt högmod. Hur kunde jag ens drista mig till att jämföra min träningsfart med
deras? Under några sekunder tyckte jag att min ålder var en förmildrande omständighet. Men även här tog minnet av både Evy Palms och
Kjell-Erik Ståhls prestationer vid samma ålder snabbt ner mig på jorden.
Ingen tröst att hämta med det argumentet med andra ord.
Efteråt kunde jag inte ruska av mig känslan av snöplighet och frustration. Från att ha befunnit mig i den härliga känslan av att vara i form
var jag nu tillbakakastad till ruta ett med en smärtande vadmuskel.
Tillbaka på jorden som en god medelmåtta med några veckors försiktig
rehabträning framför mig.
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Kjell-Erik från Killeberg

K

jell-Erik Ståhl hade sånär avslutat hela sin idrottskarriär utan att ens
pröva på maraton. Efter sex år i orienteringslandslaget under första
halvan av 1970-talet var han ganska mätt på orientering. Men istället
för att enbart fokusera på det nya chefsjobbet på Televerket (numera
Telia) i Kristianstad, dit han flyttade 1977, fortsatte han att springa ett tag till.
Och tillräckligt mycket för att vinna SM på 25 000 meter landsvägslöpning
året därpå. Den prestationen gjorde att han beslutade sig för att i alla fall
testa ett maratonlopp innan han la löparskorna på hyllan för gott – ett beslut
som blev startskottet för en förnyad löparkarriär som saknar motstycke i
Sverige.
Kjell-Erik Ståhl föddes 1946 och växte upp i det lilla samhället Killeberg i
norra Skåne, en mil från Älmhult i Småland.
– Vi växte upp som barnen i Kenya gör i dag. Vi rörde på oss hela tiden,
berättar Kjell-Erik, som en del av förklaringen till sin egen framgång som
konditionsidrottare.
Som barn spelade han fotboll, pingis och sprang orientering. Dessutom
blev det en del längdskidåkning när vintrarna gav förutsättningar för det.
Han hade lätt för det mesta han gav sig på, berättar han, och han blev snabbt
duktig nästan oavsett vad det gällde. De talanger han utmärkte sig för först
gällde den intellektuella förmågan snarare än den fysiska kapaciteten. Redan
som fyraåring lärde han sig läsa, och sina färdigheter i multiplikationstabellen demonstrerade han gärna för vuxna runt om i byn som liten.
Kjell-Erik berättar att han var intellektuellt mer mogen än sina jämnåriga,
och hans brådmogna sätt ledde till att han ansågs redo att börja skolan redan
som sexåring. I skolan var han så tidig att läraren ville flytta upp honom
ytterligare en årskull efter tredje klass.
– Men då sa mamma nej och det var nog klokt. Det är inte alltid positivt att
ständigt vara bland äldre. Jag var liten till växten och var lite avvikande, men
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jag var duktig i idrott, så på det sättet klarade jag mig nog från att bli mobbad,
säger Kjell-Erik.
Fritiden kretsade kring olika idrotter. Både spontanidrott och under mer
ordnade former. Men även när det gällde hans läsning dominerade sport,
som tioåring prenumererade han på Rekordmagasinet, Idrottsbladet och
Allsport. I kombination med hans intresse för siffror gjorde konsumtionen
av sporttidskrifter att han blev en riktig kalenderbitare som höll reda på de
flesta resultat. Boxning var en av favoritsporterna under Ingemar Johanssons
glansdagar, men Kjell-Erik höll även koll på löpning.
– Jag minns tydligt hur jag lyssnade på radion som refererade från OS i
Melbourne 1956, när Ingvar Eriksson blev fyra på 1 500 meter, berättar han.
Efter att ha träffat Kjell-Erik flera gånger kan jag konstatera att hans förmåga att komma ihåg resultat även gäller de egna löparresultaten. När han
berättar om sina lopp, tider och placeringar sprutar de fram med en exakthet
som om han läste innantill i en resultatlista, ned till sista tiondelen.
Hans tidiga utveckling visade sig även inom fotbollen. Som elvaåring
platsade han i 16-årslaget och redan som tolvåring fick han träna med det
lokala fotbollslaget i division fyra. Han var visserligen liten till växten, men
kompenserade med teknik och snabbhet.
Och konditionen var det inget fel på. Laget hade som rutin att avsluta träningen med en löprunda. Den brukade sluta med att Kjell-Erik sprungit ifrån
alla utom ett par stycken i laget.
Kjell-Erik fortsatte med fotbollen fram till 16 års ålder och under sin sista
säsong som fotbollspelare vann han skytteligan.
– Jag spelade mot Olle Nordin och Tommy Svensson och höll deras klass.
Om jag hade fortsatt med fotbollen hade jag nog kunnat nå landslaget i fotboll, menar Kjell-Erik.
En högmodig kommentar kan tyckas, men han lyfter fram att om man
bara har tillräcklig fallenhet så är det bara viljan att lyckas som avgör hur det
går. Just den där viljan att vinna kom troligen att bli en av hans största tillgångar under hela hans idrottskarriär.
Men vid 17 års ålder valde han bort fotbollen till förmån för orienteringen.
Det var en sport som han provade första gången som tolvåring.
– Det var punktorientering med orienteringsklubben i Osby och jag kände
från första stund att det satt. Det var min grej, berättar Kjell-Erik.
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Kjell-Erik Ståhl.

Foto: Bildbyrån

Orienteringen blev starten på Kjell-Eriks löparkarriär. Där fick han utnyttja både sin löpstyrka och sitt kvicka huvud. Som 16-åring hade han hunnit bli
bäst i Skåne.
Fritiden blev så klart extremt aktiv i ungdomsåren då han höll på med
orientering och fotboll parallellt. Men både han och Tommy framhäver också spontanidrotten som en grogrund till den fysik de utvecklade. Detta tror
båda är förklaringen till att deras kroppar också klarade av den ökade träningsmängden som seniorer.
– Jag såg det inte som träning. Jag gick upp tidigt på morgnarna och delade
ut tidningar med cykel. Jag minns att det hände att jag först delade ut tidningar, för att sedan cykla tolv kilometer till Hallaryd för att därifrån åka med en
klubbkompis på orienteringstävling, och att jag efter genomfört lopp cyklade
hem och spelade fotboll på eftermiddagen, berättar Kjell-Erik.
Det visar sig att även Tommy har en bakgrund som tidnings- och reklamutdelare. Men eftersom han bodde i stan innebar hans jobb löpning i trappor
i höghusen.
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Ingenjören flyttar till Borås
Efter att Kjell-Erik Ståhl som 22-åring erhållit examen från Lunds tekniska
högskola som en av Sveriges yngsta civilingenjörer 1970, gjorde han lumpen
på KA2 i Karlskrona. Därefter fick han direkt jobb på Televerket i Borås. Televerket kom sedan att bli en arbetsgivare som som präglade hela hans yrkeskarriär.
Som den prestationsorienterade person han är hade han höga ambitioner
även när det gällde arbetet. Han la ner mycket tid på jobbet parallellt med
träningen. I stort sett dagligen tog han en kvällsrunda från kontoret, för att
därefter duscha och klämma in ett sista arbetspass på jobbet, ensam under
kvällen.
– Jag ledde mycket möten och skrev protokollen själv. Kvällarna var bra
för det, berättar Kjell-Erik.
När han berättar om starten på sitt yrkesliv återkommer han flera gånger till vikten av utbildning och att inte låta idrotten ta över hela tillvaron. Löpträning på heltid ger Kjell-Erik inte mycket för.
– Det finns ju en del som tränar mer eller mindre på heltid i dag. En del
jobbar lite med extraknäck eller så läser de några enstaka kurser men ingen
riktig utbildning. Om man tränar på heltid ska man ligga på 24–25 mil per
vecka annars är man bara en turist, säger Kjell-Erik med emfas, och berättar
att träning två gånger per dag blev ett inslag för honom först 1978, när han
hade flyttat till Åhus och fått igång sin löparkarriär igen.
Eftersom det i stort sett alltid går att kombinera elitlöpning med studier
menar Kjell-Erik att det är bäst att utbilda sig först. Det är först efter etablering på arbetsmarknaden som det kan bli en riktig utmaning att få tidsmässigt utrymme att träna tillräckligt mycket.
Själv avancerade han snabbt i organisationen på Televerket och 26 år gammal fick han en tjänst där han blev chef för 400 personer. Hans arbetsdisciplin och resultatinriktade förhållningssätt visade sig vara vägvinnande även på
arbetsplatsen. Sinnet för siffror och analys, kombinerat med hans kompakta
självförtroende och sätt att argumentera, förmodar jag vann äldre och högre
chefers förtroende.
Under tiden i Borås tävlade Kjell-Erik för Boråsklubben IK Ymer i löptävlingar.
– Vi tränade hårt i friidrotten, men jag fick min styrka från skogslöpningen
34
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i orienteringen. På den tiden var det många som sprang fort. Det är det inte
i dag. IK Ymer hade tolv man som gjorde under fyra minuter på 1 500 meter.
Ett år vann förstalaget det klassiska Dagens Nyheters Stadslopp, en sexmannastafett i Stockholms city, medan andralaget blev femma, berättar Kjell-Erik,
för att ge en bild av den konkurrens som fanns inom löpningen då.
– Det var på 1970-talet, inom friidrotten, som jag lärde mig det mesta om
träning och löpning. Vi var väldigt influerade av finnarna. De hade ju fått
fram några stjärnor som Pekka Vasala (guld vid OS 1972 på 1 500 meter) och
Lasse Virén med dubbla guld, på 5 000 meter och 10 000 meter, vid OS i
München 1972 och i Montreal 1976.
Orienteringen kom fortfarande i första hand för Kjell-Erik och i sex år
under första halvan av 1970-talet hade han en regelbunden plats i landslaget.
I landskampssammanhang lyckades han erövra två segrar. På hemmaplan är
bland annat andraplatsen i O-ringen i Skåne 1974 en av hans största framgångar, tillsammans med två silvermedaljer i SM, varav det ena i nattorientering.

Under 1980-talet var Kjell-Erik Ståhl landslagsman i både 3 000 meter hinder och
i orientering. Löpstyrkan som han fick genom orienteringen tror han själv bidrog
till hans senare framgångar i maraton.
Foto: Bilder i Syd
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Löpningen var hans styrka, vilken kom ännu mer till sin rätt på nattorientering, som på den tiden hade en tendens att genomföras på något mer
vägvalsavgörande och mindre tekniska banor. Likaså var det hans löpstyrka
och fenomenala teknik i utförsbackar som gav honom flera stora framgångar
i orienteringstävlingar i södra Europa och i Alperna, med bland annat två
segrar 1973. En i en tredagarstävling i Österrike och en femdagarstävling i
Schweiz.
Den kontinentala orienteringen på den här tiden var ofta förlagd till terräng med relativt lite undervegetation, vilket ytterligare gynnade löpare med
ett lågt knälyft, som Kjell-Erik Ståhl.
Idrottskarriären medförde landslagsuppdrag i både hinderlöpning och i
orienteringslandslaget för Kjell-Erik under mitten av 1970-talet.
Parallellt med detta skötte han sin chefsposition på Televerket i Borås. Det
gick uppenbarligen också bra.
Han jobbade upp ett stort förtroende i organisationen och erbjöds som
31-åring, 1977, en ny tjänst som chef över Televerkets operativa verksamhet i
Kristianstad. Det nya jobbet var ett tydligt steg uppåt i karriären och innebar
mer resande till huvudkontoret i Stockholm jämfört med tidigare. Det innebar självfallet också en flytt tillbaka till Skåne. För att fortsätta utvecklas som
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Kjell-Erik i ledning i Stockholm Marathon 1986.

Foto: Bildbyrån

orienterare insåg Kjell-Erik att det krävdes träning i mer teknisk terräng längre
norrut. Efter över tio år orientering på elitnivå, varav flera år i landslaget
tog Kjell-Erik därför beslutet att avsluta sin orienteringskarriär. Avslutningstävlingen genomförde han med en femdagarstävling i Kanada 1976, i trakten
av Montreal.
Tävlingarna sammanföll i tid med OS och tillsammans med de andra i det
stora svenska orienteringsgänget fick han möjlighet att se hinderfinalen. Där
fick han se sin vän och hinderkonkurrent Anders Gärderud genomföra det
oförglömliga guld- och världsrekordloppet på 3 000 meter hinder.
– Vi var nog mer än 500 svenskar som stod i kurvan vid vattengraven. Det
var en helt magisk stämning. Skulle någon då tala om för mig att jag själv
skulle vara med i de två kommande olympiska spelen hade jag tyckt att den
personen inte var riktigt klok, berättar Kjell-Erik, som då inte alls hade några
planer på fortsatt löparkarriär.
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Träningsdosen ökades under 1978 och han började träna två pass dagligen så ofta han kunde. Som exempel på träningsfliten nämner han att han
en period 1978 tränade 321 dagar i sträck utan vilodag. Att alltid träna blev
nästan ett tvångsbeteende och för att bryta det beslutade han att lägga in en
vilodag den 2 januari 1979.
Återkomsten till löpningen gick alltså förträffligt och i den konkurrens han
mötte fick han en känsla av att han kunde hålla landslagsnivå. Det avgörande
kvittot på det blev de svenska mästerskapen i 25-kilometers landsvägslöpning
1978 i Eslöv.
Kjell-Erik deltog och vann överraskande. Sporrad av framgången i ett
så långt lopp bestämmer sig Kjell-Erik Ståhl för att pröva maraton en gång
innan han skulle lägga tävlingskorna på hyllan för gott. Resten är så att säga
historia …

Maratondebutanter 1979

B

åde Tommy Persson och Kjell-Erik Ståhl gör debut på maraton 1979. De
är då 24 respektive 32 år gamla. Som bekant har maraton funnits länge
som tävlingsdistans, men det fanns få lopp i Sverige då. Den första
upplagan av Stockholm Marathon gick i augusti 1979 och lockade cirka
2 000 deltagare.
Kjell-Erik valde istället att delta i SM i Östhammar i september, som även
gällde som nordiskt mästerskap. Tommy gjorde sin premiär på Vintermaran
i Göteborg i november.

Eslövsloppet 1979. Tommy Persson har återigen segrat före Kjell-Erik Ståhl.
Foto: Bilder i Syd
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Tommy fortsatte under hela sin karriär att tävla både i maraton och på kortare distanser. Här går han i mål som segrare i SM på 10 000 meter 1983.

Inför VM i Helsingfors 1983

T

ommy Persson hade en relativt lång viloperiod efter sin skadeperiod
under hösten 1982. Vid sin comeback i februari 1983 spurtade han ifrån
Kjell-Erik i inbjudningsloppet i Tokyo med två sekunder. Tommy kom
in på 2.15.12, där de blev 13:e respektive 14:e man. En hyfsad comeback
av Tommy, får man säga.
På våren vann han SM i halvmaraton och Seoul Marathon i april, på
2.16.01. Tommy var definitivt med i matchen igen när det var fyra månader
kvar till friidrottens första världsmästerskap i Helsingfors.

Tommy Persson på hemmastadion Heleneholms IP 1983. Han har under våren gjort
en strålande comeback efter sin skada föregående år och vunnit Seoul Maraton i
Sydkorea.
Foto: Bilder i Syd

Samtidigt sprang Kjell-Erik andra lopp under våren, bland annat i Bremen i
april och i München i maj, på lysande tider. Därmed hade Kjell-Erik sprungit
fyra lopp på sex veckor på tider mellan 2.12 och 2.13.
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Foto: Bilder i Syd

I juni möttes de i Stockholm för första gången sedan i Tokyo i februari.
Kjell-Erik övertygade igen med 2.12.49 i hård konkurrens och en femteplats,
medan Tommy var distanserad med fyra minuter.
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Kjell-Eriks förberedelser

E

fter loppet i Stockholm i början av juni gick de båda in i en intensiv träningsperiod med fokus på Helsingfors, där det första världsmästerskapet i friidrott skulle avgöras. När jag frågar om Kjell-Eriks förberedelser
inför mästerskapet öser han på med fakta om träningspassen, antal pass
och kilometersnitt. Han har memorerat det mesta. Men han har förstås tittat
i sin träningsdagbok några gånger också.
Det hände ibland att han även efter karriären plockade fram träningsdagböckerna för nöjes skull, för att se om det går att analysera fram några nya
mönster och insikter i resultaten i förhållande till träningen.

Att tro att man hittat koden till ultimata förberedelser inför ett maratonlopp genom att läsa sex veckors träningsdagbok som föregått ett rekordlopp
är självfallet befängt. Det skulle vara ungefär lika förklarande som att titta på
sin senaste lönehöjning för att förklara sin nuvarande lön.
Men det är ändå med stor nyfikenhet jag kikar in i hans dagbok för att ta
del av förberedelserna den sista perioden inför VM i Helsingfors 1983.
Det första som slår mig är upprepningarna. Det verkar som om han har
två standardrundor som han alltid kör. Alla träningspass är noggrant angivna
med längd och tidsåtgång på sekunden. Eftersom han verkar köra samma
rundor går det att jämföra farten, och som någorlunda erfaren och snabb
löpare kan jag relatera till träningstempot.
De genomsnittliga kilometerhastigheterna är den enda guidning jag får
för att tolka ansträngningsgraden i passen, och eftersom en del går på stig
riskerar belastningen att underskattas – det är lätt att falla i fällan att relatera
till egna kilometertider på flack asfaltsväg.
Morgonpassen består oftast av en elva-kilometersrunda och avverkas
med en snittfart på mellan 3.45 och 4.10, men oftast strax under fyra minuter
per kilometer. Eftermiddagspassen är oftast längre, 16–20 kilometer, och går
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Inför VM i Helsingfors 1983
laddade KjellErik Ståhl upp på
hemmaplan.
I juli, en månad
före VM, deltog
han i ett arrangemang med fem
terränglöpningstävlingar på sex
dagar i nordöstra
Skåne. Bilden är
från loppet på
hemmaplan i
Åhus.
Foto: Bilder i Syd

i högre fart, mellan 3.30 och 3.45 per kilometer. På de sex sista veckornas
träning finns inte en enda vilodag. Endast ett pass har en fart tydligt över
fyra minuter per kilometer, och det är de sju kilometrarna som han joggar
dagen före VM, med ett snitt på 4.25 per kilometer.
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Tommy dominerar i Örebro
Kjell-Erik Ståhl har som nämnts övertygat med sina maratonresultat hela
första halvåret 1983. Sex veckor före VM, den 2 juli, gör han ett riktigt snabbt
maraton i Örebro, med 2.15.02. Det är hans sjunde maratonlopp för året och
även om tiden är mycket bra är det tydligt långsammare än hans tre senaste.
Men Kjell-Erik blir bara tvåa i loppet. En viss Tommy Persson vinner på
topptiden 2.12.52, mer än två minuter före Kjell-Erik och på en tid som är i
klass med Kjell-Eriks Bremen-tid tidigare under året.
Det är också den snabbaste tiden som Tommy presterat sedan segern i
just Örebro året innan. Tommy, som hittills inte varit under 2.15 under 1983,
gör sitt klart bästa lopp för säsongen, sex veckor före VM. Är han nu på
gång med något riktigt stort inför sitt tredje mästerskap eller har han toppat
formen för tidigt?
Jag funderar över hur Kjell-Erik tänkte då. Sista maratonloppet inför
VM och passerad av sin rival med över två minuter! Kommer detta att hålla inför VM? Av dagsboksnoteringen framgår bara: ”Örebro City Marathon
tid: 2.15.02”. Ingen placering, ingen kommentar om känslan. Var Kjell-Erik
övertygad om att hålla fast vid sin träningsplan i det här skedet?
Tio dagar efter maran i Örebro startar Kjell-Erik en intensiv tävlingsperiod med fem starter på sex dagar. Det är en femdagars etapptävling i
nordöstra Skåne nära hemmaplan, med lopp på mellan 12 och 16 kilometer.
Kilometersnitten på tävlingarna varierar mellan 3.07 och 3.22 beroende på
underlag och kupering. Tre av de fem tävlingsdagarna har han dessutom lagt
in ett eftermiddagspass, och den tävlingsfria dagen mellan de fem tävlingarna
kör han dubbla pass, 11 + 15 kilometer.
Under de sex veckorna (42 dagar) före VM genomför Kjell-Erik Ståhl 60
träningspass och sju tävlingar. Ingen vilodag. Sju av träningspassen är intervallpass, då oftast 430-metersintervaller var 90:e sekund. Det var en intervallform som var vanligt förekommande på den tiden. 70 sekunder löpning i
nästan maxfart, 20 sekunder vila, 10 upprepningar.
Kjell-Erik nöjer sig i sin dagbok inte med att enbart ange detta. Varje
intervall klockas och genomsnittstiden hamnar i träningsdagboken. Varje
pass noteras på sekunden, inga minutavrundningar här inte.
Ingenting verkar ha gått på känsla. Allt verkar ha mätts och antecknats.
Upprepningarna i passen och de exakta angivelserna i tid ger en mekanisk
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känsla när jag tar del av dem. Som en strävan efter en vetenskaplig exakthet.
Noggranna noteringar av en mycket systematisk trimning, av en osedvanligt
effektiv maskin.
Intressant nog genomför han under perioden före VM enbart ett pass som
skulle kunna kategoriseras som långpass. Det var 27 kilometer långt och klarades av på 1.39 (3,39/kilometer). Detta var alltså hans klart längsta pass i tid
under denna period. Däremot avverkade han sju stycken 20-kilometerspass
på mellan 1.14 och 1.17.
Denna sifferexercis kanske endast är intressant för den innersta kretsen
av entusiaster som kan relatera till farterna. Men tillbaka till ryggmärgssvaret
som så många spottar ur sig när standarden på 1980-talet ska förklaras: ”De
tränade ju så mycket”.
Detta var förvisso en period inför ett mästerskap, och inte en uppbyggnadsperiod som kännetecknas av mycket mängdträning och färre inslag av
kvalitetsträning. När man ser antalet träningspass på ett blad ser det enormt
mycket ut. Men är det mycket?
Jag kan konstatera att Kjell-Erik aldrig är ute längre än 1.39 på ett träningspass under perioden. Hans veckodos av träning är som högst 12,5 timmar,
under tre veckor före loppet. Alltså mindre än två timmar per dag, som mest.
När dagboken översätts på detta sätt kan träningsvolymen framstå som klart
nåbar för en vältränad person. Däremot innehåller den mycket högintensiv
träning och mycket tävlingar, som få hade vågat ta efter.
Sammanställning av Kjell-Erik Ståhls träning sex veckor innan VM i Helsingfors 1983:
Veckor
före VM

Mil
(inkl
tävling)

Intervallpass

6 (8 dagar inkl
Örebromaran)

21,9

0

5

13,3

4

20,6

3
2
1 (utan VM)
Summa

Tävling

Antal pass
(inkl tävl)

Antal
vilodagar

Tid h

1 st,
42 km

13

0

12.40 (varav
2,25 tävling)

0

5 st, totalt
70 km

12

0

9.50 h (varav
3,9 tävling)

2

0

14

0

12.30 h

18,2

1

1 st, 11 km

12

0

11 h + (varav 0,6 tävl.)

12,4

2

0

9

0

7.40

6,5

0

0

6

0

4h

94 mil

5

7

66

0

58 h
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VM i Helsingfors 1983

M

aratonloppet i Helsingfors utvecklades till en början som vanligt,
med en stor klunga på 25–30 löpare. Farten var hög och klungan passerade 5 kilometer på 15.30, ett snitt på 3.06 per kilometer.
Det skedde några tidiga utbrytningar av afrikanska löpare, men de
hämtades in av klungan som fortsatt höll ett högt tempo.
Kjell-Erik sprang offensivt som han brukade, men med jämn fart. Vid
rundningen halvvägs, som passerades på 1.05.16, låg han i ledning.
Tommy hade redan fått släppa tätklungan som höll ihop ett bra tag till.
Vid 35 kilometer, precis efter en vätskestation, gjorde Rob de Castella ett rejält
ryck.
– Det var som ett sprintryck. Jag var inte beredd på det. Hela klungan blev
utdragen som ett streck direkt och jag sjönk ner till tionde plats. De följande kilometrarna plockade jag successivt in placeringar, och var trea vid 37
kilometer. Vid 38 kilometer kom det en uppförsbacke och jag tappade på
Cierpinski från Östtyskland och Balacha från Etiopien, men jag kom i kapp i
utförsbacken strax efter, berättar Kjell-Erik.
– När 40,5 kilometer passerades körde jag för fullt och Cierpinski hade
släppt 8–10 meter när det var cirka 600 meter kvar. Tyvärr kom det en uppförsbacke på nästan 200 meter in mot Olympiastadion, med cirka 15 meters
stigning. Cierpinski var en snabbare och starkare banlöpare än jag och därför
en bättre uppförslöpare och precis på krönet med 400 meter kvar var han
i fatt.
– Han la sig kloss i min rygg som ett frimärke och jag drog för fullt in
på stadion med 300 meter kvar. Han låg i rygg ända till upploppet, då han
gick ut vid sidan om mig och la i en högre växel, vilken jag kunde svara på
och höll honom utanför mig, jämsides. Med 60 meter kvar drog han på en
sprintväxel som jag inte hade, berättar Kjell-Erik.
Kjell-Erik kom i mål som fyra, endast en sekund från bronsmedaljen.
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Avslutningen på loppet i VM
1983 blev mycket dramatisk.
Med 80 meter kvar går östtysken Waldemar Cierpinski förbi
Kjell-Erik Ståhl. I bakgrunden
Agapius Masong, Tanzania,
som slutade femma, fyra sekunder efter Kjell-Erik.

Den erkänt spurtsnabbe
Waldemar Cierpinski från Östtyskland knep bronsmedaljen
en sekund före Kjell-Erik Ståhl.
Foton: Bilder i Syd
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Stockholm Marathon 1985. Tommy Persson har precis övertagit ledningen
och sprang solo sista milen mot en efterlängtad seger.
Foto: Bilder i Syd
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Arthur Lydiard – demontränare

D

et är tydligt att de finska träningsinfluenserna som Ståhl och Persson nämner, i hög grad kommer från Arthur Lydiard. Under slutet
av 1960-talet tillbringade Lydiard ett och ett halvt år som landslagstränare för långdistanslöparna i Finland som gav resultat och etablerade en träningstradition som kom att leva kvar under lång tid.
Han lär ha sagt: ”ge mig tio man så ska jag ge er ett OS-guld”, vilket också
levererades några år senare när Pekka Vasala vann OS-guld i München 1972
på 1 500 meter, och Lasse Virén vann dubbla guld i både München och Montreal på 5 000 meter och 10 000 meter. Lydiard hade då lämnat Finland sedan
flera år för nya uppdrag i Venezuela och Mexico – vilka dock blev kortvariga
och inte lika lyckosamma resultatmässigt.
Eftersom Lydiard då var – och under lång tid förblivit – betydelsefull är
det på sin plats att beskriva hans träningslära. Kan rent av Lydiards lära vara
en av delarna i maratonkoden? Har metoden kanske fallit i glömska eller
omtolkats så mycket från sin ursprungliga version att den inte längre har den
bästa effekten, eftersom dagens topplöpare har svårt att nå samma resultatnivå som den svenska toppen gjorde på 1980-talet?

Arthur Lydiard (1917–2004) kom från Nya Zeeland och är den tränare
som från 1960-talet och framåt haft mest inflytande på träningsmetoder för
medel- och långdistandslöpare över hela världen. I början av 1960-talet, i en
tid då vissa fortfarande ansåg att det var skadligt för hjärtat med långdistanslöpning, blev han en ivrig förkämpe för joggning för allmänheten som
ett sätt att förbättra konditionen och hälsan. Hans lära för de löpare som ville
träna för att maximera sina resultat bestod av långa träningspass i rätt intensitet och med en periodisering av träningen som planerades för att optimera
formen till mästerskap.
Hans lära var lika omdiskuterad som han själv som person. Han beskrivs
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som en man med mycket karismatisk personlighet, som inte hade mycket
till övers för sina kritiker. Hans oresonliga hållning och krav på adepternas
fullständiga följsamhet till träningsdiktaten, kan kanske också vara en bidragande orsak till att flera av hans uppdrag som landslagstränare i olika länder,
däribland Finland, blev ganska kortvariga.
Men hans Nya Zeeländska adepter hade vunnit sex medaljer i OS i Rom
1960 och i Tokyo 1964, vilket onekligen gjorde det svårt att vifta bort hans
träningsmetoder som felaktiga.
Nedan följer en komprimerad beskrivning av Lydiards träningskoncept
för medel- och långdistanslöpare, dock inte specifikt anpassat till maraton.

Förberedelseperiod
Mängdträning. Enligt Lydiard behövde löpare som tävlade på distanser
från 800 meter och uppåt springa långa sträckor. Detta var något som han
hävdade med dogmatisk bestämhet. Han använde sig av begreppet ”marathon conditioning”, förberedelser för maraton, vilket var en grundfas med
mängdträning med mer än 16 mil per vecka.
Det innebar distanspass med en relativt hög belastning, en nivå som skulle
ligga strax under den fart där man behöver utnyttja den maximala syreupptagningsförmågan. Detta betecknas i dag som tröskelträning. Samtidigt uppmanade Lydiard till fler mil utöver miniminivån på 16 mil, men då var det
acceptabelt att slå av på takten.
Syftet med denna träning var att öka den aeroba kapaciteten och uthålligheten. Denna fas med mängdträning pågår tills dess att det är 14 veckor kvar
till det viktiga loppet.
14 veckor kvar
När det är 14 till 16 veckor kvar till det viktiga loppet lämnas maratonprepareringsfasen och man går in i den fas som innehåller betydligt mer fart,
anaerob träning och styrketräning i form av backträning.
Backträning. Backträning beskrivs som en form av intervallträning med stora uppåtsträvande spänststeg i backe, för att få upp spänsten och styrkan i
foten och vaderna. Backspänstintervallerna kombineras i samma pass med
korta snabba intervaller om 50–400 meter på platt mark. Sammanlagt tar
passet 1,5–2 timmar. Detta genomförs tre dagar per vecka.
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Forskarnas förklaringar

A

tt återge sin egen historia och förklara sina framgångar kan bli en
selektiv berättelse både medvetet eller omedvetet. Minnet kan vara
förrädiskt ibland och noteringar från träningsdagböcker inbegriper
inte alla aspekter av träningen. Så man kan fundera på om Tommy
Perssons och Kjell-Erik Ståhls berättelser räcker för att förklara deras framgångar.
För att försöka få mer opartiska infallsvinklar och kommentarer bestämde
jag mig därför att vända mig till friidrottsexpertis och vetenskapliga idrottsexperter på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan.
Jag ville undersöka om de kunde förklara Perssons och Ståhls framgångar
ännu bättre. Jag ville också höra experternas synpunkter på framgångsfaktorer i maratonlöpning generellt. Skulle experterna ha samma förklaringar eller
skulle de kanske belysa helt andra aspekter?

På GIH i Stockholm har det under en lång rad av år utbildats och forskats
om idrott. Just uthållighetsidrotter och forskning kring faktorer som påverkar
den fysiska prestationsförmågan och uthålligheten har varit en paradgren för
detta lärosäte.
P-O Åstrands insatser och forskning på området från 1950-talet blev banbrytande och fick uppmärksamhet inom idrottsforskning världen över. I jakten på att samla in kunniga förklaringar till Perssons och Ståhls prestationer
var det därför naturligt att ställa frågan till experter på GIH som har detta
vetenskapliga perspektiv. Det känns lite som att i en kriminalutredning vända
sig till den yttersta kompetensen och förvänta sig det slutliga svaret och bevisen som bekräftar indicierna.
Jag sökte upp Björn Ekblom och Artur Forsberg, två av GIH:s mångåriga
och välkända medarbetare som ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt utbildning inom idrottsvetenskap och forskning, men som numera är pensionerade.
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Båda har forskat och undervisat om uthållighetsidrotter och båda har undersökt ett antal landslag inom såväl löpning som längdskidåkning och cykel.
Och de var aktiva i sin yrkeskarriär på 1980-talet.
Förutom att professor emeritus Björn Ekblom var en av landets stora
auktoriteter på området visar det sig att han också har varit förbundskapten
för landslaget i orientering under några år i början av 1970-talet, då en viss
Kjell-Erik Ståhl ingick i laget.
– Kjell-Erik hade en förhållandevis låg maximal syreupptagningsförmåga. Jag vill minnas att hans testvärde inte låg högre än 67, men han hade en
otroligt bra löpekonomi och hög mjölksyratröskel. Han kunde ligga mycket
nära sitt max under lång tid, nämner Ekblom som en fysiologisk förklaringsmodell direkt ur minnet, utan att ha haft en möjlighet att förbereda sig på
mina frågor.
Normalt sett går 23–25 procent av den energi som vältränade löpare gör åt
vid löpning till att transportera sig framåt. Resten går åt till värmeproduktion
och kroppsfunktioner. Ekblom vill minnas att Ståhl endast gjorde åt cirka
18 procent av sin energi på transport, vilket testades vid en viss hastighet på
löpband.
– Hans bättre energieffektivitet gjorde att hans glykogendepåer räckte längre
än andras, säger Ekblom.
Det senare är ett resonemang som stämmer mycket väl med Kjell-Eriks
egna berättelser om hur han nästan alltid var starkast på den sista milen, och
i stort sett aldrig råkade ut för att ”gå in i väggen”, som ett resultat av att glykogendepåerna tagit slut.
– Kjell-Erik var ju en mycket målinriktad och träningsvillig person, vilket krävs för att man ska lyckas i uthållighetsidrotter. Men den höga mjölksyratröskeln är inget man kan träna sig till, det är genetiska faktorer som styr
den. Endast på marginalen går den att påverka med träning, berättar Ekblom.
Under sin tid som förbundskapten i orientering minns Björn Ekblom att
Kjell-Eriks löpteknik framför allt kom till sin rätt i tävlingar i Syd- och Mellaneuropa. Tävlingarna gick på den tiden ofta i terräng med lite undervegetation,
vilket betydde att en flackare löpteknik där man använder vaderna mycket
premieras.
Då var Kjell-Erik garanterad en plats i landslaget. Han var en duktig orienterare, men på tävlingar i Norden, som ofta avgjordes i mer oländig terräng
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tade. Kjell-Erik använde vid 3-minutersfart 89–92 procent av sitt maximala
syreupptag, medan Tommy vid samma fart använde 87,7 procent.
Studier har visat att bra maratonlöpare har bättre löpekonomi än bra löpare på kortare distanser, som istället har högre syreupptagningsförmåga. Att
maratonlöpare på elitnivå har lägre syreupptagningsförmåga än elitlöpare på
kortare distanser påstås ibland vara en selektionseffekt, det vill säga att de har
börjat med maraton på grund av att de inte kunde bli bäst på 10 000 meter.
Det är möjligt att det stämmer, men Tommy Persson avviker i så fall från det
mönstret.
Det har också visat sig att bland elitlöpare med likvärdig syreupptagningsförmåga är löpekonomi korrelerat till resultatet. I gruppen av bra maratonlöpare är det ändå svårt att skilja ut just löpekonomi som den mest avgörande
faktorn och det finns resultat från olika studier som är något motstridiga.
Men Sjödin och Svedenhag konstaterar ändå att god löpekonomi är en viktig
egenskap för maratonlöpare på elitnivå.
Om nu löpekonomi kan vara en del i maratonkoden krävs det att jag
benar ut vad löpekonomi egentligen består av, och vad som kännetecknar en
god löpekonomi.
Eftersom löpekonomi påverkar resultatet i långdistanslöpning har man
ägnat en del intresse åt detta inom idrottsforskningen. För att lära mig mer
söker jag upp Jan Svedenhag, en av de mest erfarna svenska idrottsfysiologerna på området och en av de som genomförde undersökningarna för 35 år
sedan som jag refererade till ovan.
Numera arbetar han som läkare på avdelningen för klinisk fysiologi på S:t
Görans sjukhus i Stockholm. Han är en man som vet vad han talar om. Inte
bara utifrån ett teoretiskt resonemang, utan även praktiskt. Under tidigt 1980tal då han genomförde undersökningarna på maratonlandslaget, var han själv
framgångsrik maratonlöpare med 2.19 som bästa tid. En tolfte plats i Stockholm Marathon hör också till meriterna.
När vi pratar om de tester han genomförde med kollegan Sjödin på
1980-talet, visar det sig att han själv faktiskt ingick bland de löpare som
undersöktes i studien.
Jan Svedenhag redogör för flera andra undersökningar och resultat, och
jag tror att jag hänger med på det mesta, men inser att jag måste läsa på. När
jag sedan tar del av forskningsartiklar i ämnet känns det som att komplexi168

teten tilltar ordentligt. Löpkänslan försvinner och jag famlar i en snårskog
av biomekanik, mätvärden, samband och tabeller, med var för sig isolerade
faktorer. Jag som trodde att löpning egentligen var enkelt, även om tekniken
inte var oviktig. Jag skänker en tanke till de entusiastiska löpare som gått med
i en grupp för att utveckla sin löpteknik och riskerar att få så mycket att tänka
på att det som tidigare kändes enkelt, lustfyllt och fritt, istället kan kännas
komplicerat och fyllt med felsökning.
Till följande genomgång av löpekonomins mysterier har en betydande del
hämtats från en översiktsartikel i ämnet av Jan Svedenhag11.
Hur mäts löpekonomi?
Löpekonomi är ett mått på hur energieffektivt en löpare springer. Det brukar
mätas genom att undersöka hur mycket syre det går åt vid en viss hastighet.
Oftast mäts detta i hastigheterna 15 km/h (4 min/km) och 20 km/h (3 min/
km). Genom att mäta energiförbrukningen vid löpning i en hastighet av 3
minuter per kilometer går det också att se hur stor marginalen är till den
maximala förbrukningen (syreupptagningsförmågan) vid denna hastighet.
Arbetsekonomin går ungefär att likna vid mätningen av bränsleförbrukningen för en bil i exempelvis 120km/h. Den bil som förbrukar minst bränsle
vid given hastighet kommer längre innan bränslet tar slut.
Vilka faktorer påverkar löpekonomin?
Distans och träningsvolym

Träningsvolymen verkar påverka löpekonomin gynnsamt. Undersökningar
visar att maratonlöpare springer mer effektivt än medeldistansare vid något
lägre hastigheter (4 min/km och 3.20/km). Det är visat i studier att vältränade löpare har bättre löpekonomi än sämre tränade löpare, och att snabba
löpare har bättre än långsammare. Men är denna skillnad en konsekvens av
träning eller en skillnad som är medfödd? Eller kanske en kombination? Det
verkar som om god löpekonomi tar betydligt längre tid att träna upp än syreupptagningsförmåga. Det kan ta år av seriös träning för att nå en riktigt god
löpekonomi. Det kan vara en delförklaring till att framgångsrika maratonlöpare tenderar att vara äldre när de når sitt maximum, jämfört med löpare
som är specialiserade på 5 000 eller 10 000 meter.
Bangsbo, Larsen, Running and Science, Munksgaard, 2000.
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Svedenhag refererar till flera studier som visat att även löpning i hög fart,
nära eller på mjölksyratröskeln, under en längre tid (cirka 20 minuter), verkar ge en förbättring av löpekonomin. Däremot verkar inte korta intervaller
i mycket hög fart ge den effekten. Något som jag personligen tycker verkar
rimligt.
Löpning i mycket hög fart i korta intervaller riskerar att provocera fram en
löpteknik där man anstränger musklerna på ett annat, mer oekonomiskt sätt,
och med ett annat rörelseschema än vad man sedan använder vid en något
långsammare löpning i tävlingsfart på lång distans.
Den förbättring i löpekonomi som ses över tid är förmodligen en konsekvens både av den ackumulerade träningsvolymen och av mer löpning i hög
fart. Men skillnader i löpekonomi kan ändå förklaras av både träning och
talang.
Uppförsbacke/nerförsbacke

Svedenhag kommenterar löpekonomins betydelse i uppförsbacke kontra nedförsbacke och konstaterar att vid uppförslöpning är det motorn, det vill säga
VO2max, som är mest avgörande, medan i utförslöpningar är belastningen på
hjärtat lägre och därför är det löpekonomin (biomekaniska faktorer), som då
avgör hastigheten.
Det stämmer väl in på Kjell-Erik Ståhl som hade en förhållandevis låg
maxkapacitet i syreupptagning och brukade tappa i uppförsbackar, men som
alltid sprang ikapp (eller ifrån) sina konkurrenter i utförsbackar.
Trötthet?

Att mäta löpekonomi på fräscha utvilade idrottare på löpband i laboratoriet
kanske endast ger en begränsad bild av hur en löpares löpekonomi ser ut på
tävling. I synnerhet en bit in i loppet, när tröttheten börjat sätta in. Har du
själv samma snärt och flyt i steget efter 34 kilometer som efter fem kilometer?
De flesta har inte det.
Även denna situation är studerad systematiskt och resultatet visade att
energikostnaden kan vara så mycket som 10–12 procent högre i ett trött
tillstånd än samma hastighet i ett utvilat tillstånd12. Studien genomfördes på
samma löpare i de olika situationerna. De var alltså sina egna kontroller.
Det finns förmodligen flera orsaker till trötthetens negativa effekt på
Guezennec, Eur Applied Physiol, 1996, 440–445.
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löpekonomin, till exempel biomekaniska faktorer i form av kortare steglängd. Annat som kan påverka är sämre bränsletillgång på grund av att glykogendepåerna börjar tömmas, muskelutmattning eller de skador som uppstår
på muskeln efter en tids hård belastning.
Studien av Guezennec redovisar förändringen i genomsnitt och kan konstatera att löpekonomin försämras generellt om man blir trött. Som alltid
finns det variationer, och de löpare som har en löpteknik där löpekonomin
försämras endast marginellt efter lång tids löpning, gynnas förstås på långa
sträckor.
Här kommer jag att tänka på Lennart Julins kommentar om Kjell-Erik
Ståhls och Tommy Perssons löpstilar. Julin menade att deras energieffektiva
flytande löpteknik gjorde att de inte hade något steg att tappa, vilket han
anser var en delförklaring till deras framgångar. Julin jämförde med andra
snabba löpare på till exempel 10 000 meter, som ofta har ett spänstigt något
mer studsande steg som kan vara svårt att behålla under ett helt maraton.
Andning

Det har spekulerats i om andningen i sig kan påverka löpekonomin, eftersom
andningen utgör 6–7 procent av syreförbrukningen. Hypotesen skulle vara
att vältränade löpare flåsar mindre vid given belastning än mindre vältränade,
och därigenom spar de vältränade energi. Viss data stödjer detta resonemang,
men underlaget är ganska klent.
Steglängd

Är steglängden förknippad med löpekonomi? När elitlöpare ökar farten från
4 min/km till 3.20 min/km visar studier att steglängden ökar med 15 procent,
men stegfrekvensen ökar med endast 3–4 procent.
För varje löpare finns en unik optimal kombination av längd och frekvens
som är mest energisnål. Det verkar som om löpare oftast hittar sin optimala
kombination automatiskt, och att det har med spänsten och rörligheten att
göra.
Paralleller dras till studier av löpteknik hos djur, där kombinationen av
steglängd och frekvens hamnar där absorption av kraft och den återhämtande fjädringen är som bäst. Det vill säga i det läge där man orkar ta emot landningen, och också kan svara med ett spänstigt frånskjut på bästa sätt. Den
optimala steglängden är alltså individuell.
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Den mentala kapacitetens betydelse

F

ör att bli bra på löpning måste du tycka om att bli trött. Orden kommer
från Tommy Persson. Det var det första han nämnde när vi kom in på
diskussionen om framgångsfaktorer vid långdistanslöpning i allmänhet och maraton i synnerhet. Han sa det med en menande ton som
om det är ett uppenbart fundamentalt rekvisit för att överhuvudtaget hålla på
med långdistanslöpning i tävlingsform.
Att springa långt, på gränsen till vad kroppen förmår, kräver att man
utsätter sig för en trötthet som skapar smärta. Att våga möta smärtan och
tåla smärtan är en framgångsfaktor inom maratonlöpning. Men den mentala förmågan består av många olika facetter som alla bidrar till förmågan att
prestera.
Den norska idrottsforskaren Espen Tönnesen har undersökt framgångsfaktorer för några av Norges mest framgångsrika konditionsidrottare, bland
andra Bente Skari, aktiv inom längdskidåkning och Ingrid Kristiansen, inom
löpning. I sin avhandling från 2009, Varför blir de bästa bäst?, framhåller
han kraven kring den mentala förmågan för att idrottaren fullt ut ska kunna
utnyttja sin fysiska förmåga vid tävling.

Förmågan att tåla smärta är just det han lyfter fram som en viktig del
i den mentala förmågan. Självtillit, reglering av spänningsnivån, koncentrationsförmåga och förmågan att visualisera, är andra aspekter av den mentala
förmågan som Tönnesen betonar.
Alla som hållit på med konditionsidrott vet att envishet, eller det så kalllade pannbenet, kan vara avgörande när den fysiska kapaciteten är jämbördig
mellan idrottare. Trots det har den mentala kapaciteten tillägnats betydligt
mindre forskning än de fysiska förmågorna.
Numera är idrottpsykologin betydligt mer etablerad än på tidigt 1980-tal,
men fortfarande är det långt ifrån alla på elitnivå som ägnar sig åt mental
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träning på ett systematiskt vis. En del tar till det först när den mentala kapaciteten har identifierats som en svaghet. Det sättet att applicera idrottspsykologi
är något som den kände idrottspykologen Lars-Eric Uhneståhl har kritiserat
och kommenterat med: ”Mental träning går inte att använda som brandkårsutryckning. Det måste vara en integrerad del av träningen.”
Själv tror jag att det finns flera skäl till att den mentala biten ofta negligeras i idrottssatsningen. En förklaring kan vara att många känner att det är
abstrakt och att man inte har tillgång till rätt resurser, som till exempel en
mental tränare – eller inte behärskar en metodik för att utveckla sin mentala
kapacitet.
En annan kan vara att löpare tycker att det är roligare att springa och därför gör man bara det. Det är inom komfortzonen och är dessutom träning
”på riktigt”. En annan förklaring kan vara att många elitidrottare upplever sig
som ganska kompetenta på området, utan att egentligen ha tränat på det. Det
upplevda behovet är helt enkelt litet. Ytterligare ett skäl till att idrottspsykologi fått mindre utrymme både bland aktiva och forskare är att mental förmåga är mer subjektiv och svårare att mäta än tid och syreupptagningsförmåga.

hade lärt sig att tycka om att springa sig trötta och att hantera den trötthet
och smärta som utvecklas under ett maratonlopp. Kjell-Erik utvecklar resonemanget kring smärtan:
– Jag längtade alltid till den sista milen. Det var då jag var som starkast. Då
gällde det att koppla bort smärtan och sätta på autopiloten, berättar han.
Kjell-Erik berättar med så stor inlevelse om konststycket att bryta ner
smärtan att jag ser en brottningsmatch framför mig, där Kjell-Erik tar sig an
den mentala motståndaren och lägger ned den. Hans energisnåla löpstil gjorde att krafterna räckte hela vägen. Tillsammans med smärttåligheten gjorde
det att han skaffade sig både ett fysiskt och ett psykologiskt övertag i slutet av
loppen.
Både Kjell-Erik Ståhl och Tommy Persson var härdade i att kunna hantera
tröttheten och smärtan den sista milen. Ståhl, som är den mer expressiva av
de två, skapar en bild av att han utvecklade denna smärtkamp till en konstart,
och lärde sig älska den och se fram emot den. Det flitiga maratontävlandet
gjorde också att han fick öva på dessa mentala brottningsmatcher i större
utsträckning än de flesta.

Jag minns själv Willi Railos bok Bäst när det gäller, som var tidig i denna
genre och som på 1980-talet blev ett begrepp. Den fladdrade förbi lite under
min tid på idrottsgymnasium som längdåkare. Den enda övning jag kommer
ihåg är en avslappningsövning som skulle utföras liggande på en höjdhoppsmadrass. Förmodligen fick jag med mig mer än så, även om det inte praktiserades eller utvärderades systematiskt. Jag nämner det som ett exempel, dels
på ett nymornat intresse på 1980-talet, men också på den utmaning det är för
alla tränare och idrottare att systematiskt jobba med både fysisk och mental
träning.
Risken med att ensidigt fokusera på fysisk träning är förstås att fysiskt
mycket kapabla idrottare som har svaga punkter på det mentala planet slutar,
utan att komma till rätta med de mentala aspekterna och därmed aldrig når
sin potential.
Varken Tommy Persson eller Kjell-Erik Ståhl ägnade sig åt mental träning.
Det är dock ingen tvekan om att båda hade starka psykiska förmågor, även
om det verkar som om de hade lite olika karaktärer i det avseendet. Båda
nämner smärttåligheten först och förmågan att tycka om att bli trött. Om de
skiljde sig åt i detta avseende går aldrig att veta, men helt klart var att de båda

När jag pratar med Kjell-Erik framträder en karaktär som förmedlar flera
aspekter av mental styrka. Han passar mycket väl in på självtilliten som
Tönnesen nämner. Och medan Kjell-Erik förmedlar en metallsolid självtillit, berättar Tommy att hans självförtroende byggdes upp successivt i takt
med resultaten. Då kom också de positiva tankarna och beslutsamheten att
springa ifrån de andra.
Tommy berättar att han före start brukade peppa sig själv med tanken ”jag
ska köra skiten ur dem”. Det tankesättet indikerar det mentala positiva läge
han hade jobbat sig upp till.
Tönnesen nämner förmågan att visualisera som en aspekt av den mentala
förmågan. Ett exempel på det är episoden som Kjell-Erik Ståhl berättar om,
som skedde i Falkenberg före VM i Helsingfors. Hans fräsande till journalisten som undrade om allt stod rätt till efter att han blivit spurtslagen av
Tommy på tio kilometer två veckor för VM i Helsingfors, är talande för hans
förmåga att fokusera (visualisera) mot ett viktigt lopp och toppa inför det.
Han visste att loppet i Falkenberg var ovidkommande resultatmässigt. Det
viktiga var att få ett rejält kvalitetspass inför mästerskapet. Det var i slutet av
en mycket tung träningsperiod, precis innan han började släppa upp formen.
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Diagram 1. Antal löpare i Stockholm Marathon under respektive tidsgräns
1979–2015.

Diagram 2. Antal löpare under 3.00 respektive 3.30 i Stockholm Marathon
1979–2015.

Under 1980-talet gav en tid på tre timmar en placering runt 1 000 under flera
år, medan det 2007 gav en 121:a plats. I diagram 2 ovan kan vi dock se resultatet av löparboomen genom en återhämtning av antalet löpare som klarar 3.30.
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Från 2007 har det ökat brant och de senaste fem åren har fler än 2 000 löpare
klarat gränsen.
Även antalet löpare under 3 timmar har ökat med löpartrenden, om än
inte lika påtagligt som 3.30-gruppen. De senaste åren har över 300 klarat
3.00 och hela 457 vid det senaste loppet 2015, vilket är i nivå med mitten av
1990-talet, men fortfarande hälften av antalet på 1980-talet.
Det verkar som om färre numera springer för att nå ett riktigt bra resultat,
men att fler tränar och deltar i maran av sociala skäl, hälsoskäl eller för att
ha trevligt. Det känns lite osäkert om det är viljan eller förmågan att springa
snabbt som sviktat eller bådadera.
En förklaring jag tycker ligger nära till hands är att det inte är lika många
som försöker springa fort. En delförklaring till de sämre resultaten skulle
också kunna vara att de som deltar i Stockholm Marathon numera är äldre än
dem som deltog på 1980-talet.
En åldersanalys av de snabba löparna i Stockholm Marathon stöder
det resonemanget. Graf 3 visar att under 1980-talet var knappt hälften av
topp 100-löparna under 30 år, men den andelen har fallit genom åren och de
senaste åren är endast en av fem bland de 100 bästa under 30 år.
Det stämmer ganska bra med siffran för samtliga resultat av svenska herrar för 2015. Av de 50 bästa svenska tiderna från alla lopp var 34 procent löpare under 30 år och för topp 100 var det 29 procent.18
Att vara över 30 år gammal behöver i och för sig inte vara ett hinder för att
springa snabbt. Tvärtom gör många i eliten sina bästa tider efter 30 års ålder.
Men eftersom den åldersstigna skara som springer snabbast i Sverige faktiskt
inte springer så vansinnigt fort, så visar det snarare på en avsaknad av unga
snabba löpare.
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Återväxten

D

et är stor skillnad i hur unga människor tillbringar sin fritid nuförtiden, jämfört med för bara 25 år sedan. Utanför den organiserade
idrotten är fritiden i dag mycket mer passiv, fysiskt sett. Även om
många ungdomar deltar i idrottsaktiviteter är det uppenbart att de
flesta rör på sig betydligt mindre än förr. Den lägre nivån av fysisk aktivitet
gäller även de som faktiskt idrottar, vilket nog är förklaringen till att resultaten i ungdomsklasserna i friidrott försämrats.
Den ökade konkurrensen från andra sporter är förstås en utmaning i
rekryteringen av unga till friidrotten. Många idrotter är numera i praktiken
året runt-idrotter, vilket bidrar till en viss instängningseffekt redan i relativt
låg ålder. Om det trots denna rekryteringskonkurrens är en acceptabel tillströmning av barn och ungdomar som prövar på friidrott och börjar träna
regelbundet, så väljer de bort de konditionskrävande medel- och långdistanslöpningen till förmån för sprintlöpning och teknikgrenar.
– Upp till 13–14 års ålder har vi ett bra underlag i klubbarna, men vi har allt
svårare att få ungdomarna att börja löpa distanser över 400 meter. Alla vill
inte ta ut sig så att det svartnar för ögonen. De tycker att det är för jobbigt,
berättar Johnny Kroon, som fortsatt har en nära kontakt med sin gamla klubb
Heleneholms IF.

Även Kent Claesson och Daniel Ekman ser att ungdomar föredrar teknikgrenar. Det har lett till brist på både kultur och kompetens avseende löpträning ute i klubbarna. Kent berättar att även återväxten på tränarfronten
med inriktning mot löpning är klen.
Med en sådan snedvriden inriktning på tränarsidan är det kanske inte så
drastiskt att dra slutsatsen att det även avspeglar vad som betonas i klubbarnas verksamhet. Flera personer jag har pratat med de senaste åren ser att det
inte längre finns en tradition av att springa långt och utanför löparovalen.
202

En vän till mig som länge varit ungdomstränare i en stor friidrottsklubb i
Stockholmsområdet bekräftar bilden av att det ofta är en slagsida mot teknikgrenar inom ungdomsklasserna, och att man på resultatlistan tydligt kan se
vilken tränarkompetens som finns i respektive klubb.
Vissa klubbar blir ”hoppklubbar”, andra ”kastklubbar” och några är
”löparklubbar”. Och det verkar som om löparklubbarna blir färre.
– I dag finns det en stor vilja att träna inomhus under vinterhalvåret inom
friidrotten. Detta erbjuds allt mer i de större städerna. Det är varmt och
skönt, och självklart bekvämare även för tränarna. I dag är det nästan så att
det framställs som lite farligt att träna utomhus under den mörka och kalla
årstiden, menar Kent Claesson.
Han är själv född tidigt på 1970-talet och kommer från Skillingaryd, mellan Jönköping och Värnamo. Precis som i många andra små orter på landet
var elljusspåret den plats där träningen genomfördes. Att springa ett antal
varv med klubben var en självklarhet och regniga novemberkvällar var knappast en förevändning för att inte delta. Det var inte ett tvång, utan bara naturligt att årstiderna har sin gång och att man får hantera det. Är det kallt tar
man bara på sig lite mer kläder. Det är här som klubbtränarna har en stor roll
som kulturbärare: Att med självklarhet sprida glädjen över att röra på sig så
att man blir svettig och trött.
Kent kan inte dölja sin indignation när han berättar om den något avtacklade attityden som han ser i Friidrottssverige. Han är bekymrad över utvecklingen och attitydförändringen och ser att både klubbar och förbund behöver
arbeta med frågan för att skapa en förändring.

Vi måste ge barnen chansen att springa!
– Det är bra att barn och ungdomar som håller på med friidrott tränar många
grenar. Det ger en bra allsidighet. Men vi måste erbjuda våra ungdomar att
pröva på att springa lite längre också. Det är detta som måste ske ute i klubbarna, säger Kent.
Han berättar att Spårvägens Friidrottsklubb aktivt jobbar med att föra in
lite längre sträckor på träningen för alla ungdomar, och även har startat lättsamma tävlingsinslag i terränglöpning. Det är ett initiativ som ett antal klubbar i Stockholmsområdet deltar i.
– Vi måste ge barnen chansen att springa, menar Kent.
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Han menar också att friidrottsklubbar och förbund behöver tänka nytt för
att rekrytera ungdomar till sporten.
– För att höja standarden bland ungdoms- och juniorlöparna borde det gå
att rekrytera bland fotbollspelare och ishockeyspelare. Där finns talanger och
det är en viss utslagning i dessa sporter, föreslår Kent.
En annan person som sett förändringen på ungdoms- och juniorsidan de
senaste 30 åren är Ola Liss. Han är en av författarna till Löparboken som gavs
ut 1989 och han har under många år arbetat som tränare på Löpargymnasiet
i Sollentuna.
– Vi ser att topp 10- och topp 20-resultaten har försämrats väldigt mycket
inom ungdomsklasserna, bara de senaste tio åren. Det gäller i stort sett alla grenar, inte bara inom löpning. I dag är det väldigt lätt att slå sig fram, berättar Ola.
Även han nämner tidens anda, med ett ökande stillasittande, som en
förklaring till detta och att fler ungdomar deltog i friidrottstävlingar förr, vilket gav en högre nivå bland de 10–20 bästa i landet. Ola Liss kan konstatera
att det är en utmaning att rekrytera ungdomar till långlöpning och få dem att
lägga ner mycket tid och kraft under lång tid.
När det gäller den svenska friidrotten generellt målar Ola Liss upp en ganska
dyster bild, då han menar att det uppstår allt fler vita fläckar på Sveriges friidrottskarta. Med det menar han att friidrottsverksamheter dör ut på flera
orter där det tidigare funnits livaktiga klubbar. Det tror han beror på att färre
tränare vill engagera sig i klubbarna.
Friidrott innehåller många teknikgrenar, vilket kräver en hel del tränarkompetens för varje specifik gren. Det innebär i sin tur att det krävs många
kunniga ledare för att en klubb ska vara livaktig, bred och stabil. För att man
ska få fram duktiga friidrottare behöver många pröva på. För att främja det
har både skolan och föreningarna en viktig roll.
– Inom skolidrott var det förr mer utbrett med friidrottstävlingar, exempelvis Mjölkkannan och kretsmästerskap av olika slag. Det gjorde att skolorna
kunde fånga upp talanger och slussa dem vidare till klubbverksamhet. Numera finns inga friidrottstävlingar inom ramen för skolan. Det är synd, eftersom
det fyllde flera funktioner, säger Johnny Kroon.
Även friidrottsexperten Lennart Julin nämner skolidrottens potential för att
identifiera talanger och menar att antalet som exponeras för en idrott kan vara
mer avgörande än antalet aktiva, för att få fram de som kan bli riktigt duktiga.
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K-faktorn en framgångsfaktor
Att idrotta och tävla handlar mycket om strävan och drömmar. Många gånger handlar det också om tillhörighet. Idrotten blir en plattform som skapar
gemenskap och sammanhang. Samtidigt kan idrotten vara en arena för uppmärksamhet och uppskattning, vilket kan bli en oerhört stark drivkraft.
Vilka drömmar man har beror på ortens idrottskultur. Det finns små orter
som ständigt har ett lag i högsta divisionen inom vissa lagidrotter, där merparten är lokala förmågor. Inom individuella idrotter finns liknande exempel,
där vissa klubbar kontinuerligt levererar nya förmågor. Ofta finns dessa klubbar på ganska små orter. Hur kommer det sig?
På dessa orter utgör den livaktiga klubben navet i samhällets idrottsliv,
och klubben blir en naturlig magnet för rekrytering till just den sporten. Den
kultur och det kunnande som byggts upp inom klubben och sporten under
årtionden gör att det på dessa orter finns en utbredd kompetens att uppskatta
de som gör bra ifrån sig inom Sporten med stort S.

De duktigaste på orten blir förebilder och hjältar. Man blir någon. Då
finns kulturfaktorn som gör att det är eftersträvansvärt att bli bra inom den
sporten. På det sättet fungerar vissa idrotter och klubbar fortfarande på ett
antal svenska orter. De fungerar både som ett socialt kitt och en arena för
uppmärksamhet och erkännande.
Ibland växer kulturen till nationell nivå och då blir dragningskraften att
lyckas ännu större. I sin bok Kroppens geni, som handlar om de norska längdskidåkarnas framgångar, belyser Sverker Sörlin denna kulturfaktor för Norge
i allmänhet, och Tröndelag i synnerhet.
Området söder om Trondheim har under lång tid producerat en rad längdåkningsstjärnor, trots att det bor få människor i dessa trakter. Men kulturen
finns där, alla exponeras för sporten och talangerna fortsätter att dyka upp och
som sedan också fortsätter inom sporten. Anledningen är att där finns ingen
idrott som ger lika stort erkännande som längdskidåkning. Det finns inget
finare och mer eftersträvansvärt. Kulturen har blivit en framgångsfaktor.
Jag inbillar mig att långdistanslöpning har hållit den statusen på vissa orter
i Sverige, men jag kan inte visa på tydliga exempel annat än Tommy Perssons
Malmö där det funnits flera stora framgångsrika friidrottsklubbar. Hursomhelst så verkar det ändå som om det är allt färre orter i Sverige där det fortfarande finns en kritisk massa av denna magiska kulturkomponent.
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