
Tema: Äventyr 
Att springa kan vara ett äventyr, oavsett om 
det handlar om ett kulturellt, geografiskt 
eller socialt äventyr. Att springa kanske till 
och med bör vara ett äventyr. I varje fall 

emellanåt. Inte minst för att löpning är ett 
utmärkt sätt att lära och upptäcka nya saker 
– om sig själv, om andra och om vår värld.
Därför bjuder vi här på fem äventyr, fem sins-
emellan helt olika löpupplevelser som kanske 
väcker din lust att ge dig ut och upptäcka. 
Steg för löpsteg. Trevlig läsning.
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Jag är inte konservativ, men jag gillar rötter. Inte i sko-
gen, utan i livet. I England har man sprungit i terrängen 
länge. Åker därför till Peak District en vecka för att få 
traditionell terränglöpning i benen. Att det blir just 

Peak District är en slump, den vecka jag kan åka finns det näm-
ligen fyra tävlingar på fyra dagar att springa där. 

Första tävlingen är The Trunce, som egentligen är en serie 
tävlingar. Samma bana springs nio gånger per år och det här är 
årets fjärde lopp. Vid varje deltävling delas poäng ut. Vinner du 
din klass får du 20 poäng, kommer du tvåa får du 19 poäng och 
så vidare. Slår du personbästa får du tio extra poäng.

Starten ligger vid Wagon & Horses pub i Oxspring utanför 
Barnsley. Löpning och pubar är en vanlig kombination i den 
här delen av världen. Registreringen till The Trunce sker utanför 
puben. Två köer, en för debutanter och en för de som delta-
git i tidigare deltävlingar. Debutanterna får en bit papper, en 
tuschpenna och ett givet nummer att skriva ner. Varför göra 
det svårt för sig? 

Kvällssolen är fortfarande varm när tävlingsledaren Andy 
Plummer ber oss att följa grusvägen vid starten och inte trampa 
ner gräset som omger startvägen. Kossorna behöver gräset 
bättre än vi. 

Tuuuut! Vi är iväg; 6,4 kilometer och 170 höjdmeter, stig, väg, 
vattendrag, kohagar – The Trunce bjuder på varierad terräng 
och svårighetsgraden beror mycket på hur högt vattenståndet 
är i den å som vi passerar tre gånger. Nu är det inga svårigheter, 
bara lite blött. Längst fram går det fort, topplöparna ser precis 
så senigt engelska ut som jag föreställt mig. I princip alla, oav-
sett fart, har sin klubbs löparlinne på sig. Och vanliga fladdriga 
shorts. För mig är det årets shortspremiär, känns bra att jag inte 
tog kompressionstightsen. Vill ju gärna vara med i gänget. Fast 
något klubblinne har jag inte. 

Drygt 200 löpare springer och efteråt hänger de flesta kvar för 
en pint på puben. Loppet måste ju analyseras. Själv blir jag 10:a 
i klassen herrar 40 och tar bara en halv pint. Svenskt.

Den AnDrA TävlIngen är Totley Moor. Moor tror jag bäst kan 
beskrivas som en kombination av fjällhed och torr myrmark. 
Uppför kullarna är det grönt gräs, fina betesmarker för får, lamm 
och kossor. Uppe på lite högre höjd, på platåerna, blir det moor. 
Jag trivs med fjällkänslan och med Totley som ser ut att vara 
ett välmående samhälle precis på gränsen till nationalparken 
Peak District. 

Den här tävlingen startar också vid en pub, The Cricket Inn. 
Ungar lirar cricket, publivet blomstrar och en massa löpare i 
löparlinnen och leriga skor värmer upp. Totley Moor är lite 
längre än The Trunce: 8,3 kilometer med 440 höjdmeter (fast 
så många tror jag inte det är).  Solen myser och vi med den. Det 
är perfekta förutsättningar för löpning. Banan är också perfekt 
om man gillar variation – lite väg, smala stigar, öppna hedar, 
kuperat och moor. 

Niel från klubben Fat Boys, i svart och vitt linne, kommer 
fram och snackar lite innan start. Han beskriver sin klubb:

– We are drinkers with a running problem… De flesta av oss 
löper bara för att det är skoj, men några är riktigt bra också.

Niel är en bit bakom mig under loppet. Jag går i mål som 
43:a och blir därmed 11:a i klassen herrar 40. Nästan trehundra 
löpare startade. Niel tyckte att jag gjorde ett bra lopp. Sen sa han:

– Vi ses väl på puben senare?

TIll TreDje TävlIngen, Vanessa Chapell, är det lite omständ-
ligt att ta sig. Ingen lokaltrafik till starten, så jag får lov att jogga 
tre kilometer från Whaley Bridge, bland annat igenom en kohage.

Tillbaka till rötterna
I england står terränglöpningen stark och har sekel-
långa anor. Anders Burman åker till nationalparken 
i Peak District för att få sig lite rötter till livs. Under 
fyra dagars tävlande får han en rejäl dos av brittisk 
löp- och pubkultur, en och annan pint och nya vänner. 

T e x T  o c h  f o T o :  A n d e r s  B u r m A n
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Under uppvärmningen är 
det lätt att hålla sams. 
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– De är oftast snälla kossorna, men när de har kalvar kan de 
vara lite tjuriga, säger Malcolm Johnson, tidigare elitkanotist, 
nu löpare. 

Efter loppet får jag åka bil med honom tillbaka till mitt Bed 
& Breakfast. Ser att det finns kalvar i hagen och vill inte springa 
där igen.

Vanessa Chapell är nio kilometer med 400 höjdmeter och 
den här gången tror jag på dem som mätt höjden. Känner mig 
laddad, det där med plats 43 känns inte riktigt bra. Oavsett vad 
Fat Boy Niel tyckte. 

Starten är nära ett hotell av hög klass. Oväntat hög klass för 
att vara så långt ute i spenaten som vi är. Vet inte riktigt hur hög 
klass det var på löparna, men det här blir mitt bästa lopp sett till 
känsla, fart och placering. Slutar 23:a totalt. Kanske beroende 
på att det var tre långa motlut, fjällkänsla och faktiskt en del 
storskog också. gillar sånt. 

Efter loppet, liksom efter de två första, är det skön stämning. 
Alla snackar med alla och främst snackar man med dem som 
man tampats närmast med under loppet. Vi pratar mest om att 
vi sprungit lite fel, blint följt de som legat strax framför och inte 
själva kollat de rödvita snitslarna. Detta trots upplysningen vid 
start om att banan var lite ändrad. Ja, ja vad är två minuter…

Tre lopp på tre dagar börjar kännas i benen, precis som plane-
rat. En kickstart på säsongen. Trots att jag utåt försöker hålla en 

storsint och vuxen attityd till löpning så vaknar något helt annat 
till liv när en nummerlapp är inblandad. Mina ben behöver det.

TIll fjärDe loPPeT, Denis Stitt MR, går det heller inte att åka 
kommunalt. Vid det första loppet träffade jag Rick från Holmfirth 
Harriers, den klubb som arrangerar Denis Stitt. Han erbjöd mig, 
mat, boende, en pubrunda och skjuts till starten i Denis Stitt. 
Rick – en ny vän. 

För ovanlighetens skull ligger starten inte vid en pub utan vid 
en klubbstuga, Cartworth Moor Cricket Clubs stuga. Fast den 
har man kvällen till ära gjort om till pub och dessutom serverar 
man chili con carne för 35 spänn. Tävlingen brukar springas på 
hösten, men i år är det en vårtävling. Det är troligen en anled-
ning till att bara cirka 50 löpare, de flesta i hemmaklubbens 
gula linnen, dyker upp. 

Banan är brutal. En kilometer brant utför, två kilometer i 
en båge uppför och så två varv i högsta möjliga tempo. Vid de 
tidigare tävlingarna har det varit lite snack kring att en svensk 
springer. Nu är det en australiensare här också. Internationellt. 

Jag imponeras av hur fort en del bombar på utför. Att alla är 
snabbare än jag när det gäller att passera genom grindar, över sten-
murar och stängsel kan jag ta. Sådana hinder är det nästan varje 
kilometer i de här trakterna. Men utförsbackar har vi ju i Sverige 
också. Vinner i alla fall Veteran Male, för nu har de en 45-årsklass. 

Priset? En flaska rött. Den får Rick. 
Fyra tävlingar på fyra dagar är perfekt. Den femte och sista 

löpardagen i Peak District vill jag ut på höjderna själv; utan 
nummerlapp, utan tidtagning, sådär storsint vuxet. Flera har 
tipsat om Kinder-platån. Dit tar man sig bäst från Edale eller 
Hayfield. Jag startar från Edale och får två strålande timmar. 
Bara att välja en stig, väja för lite får här och där och sedan hålla 
valfri fart. Inga kossor. Jag har också en sagolik tur med vädret, 
annars hade jag nog behövt en karta. För stigar finns, men inga 
skyltar, trots att det är ett riktigt populärt område för vandring 
där bland annat den kända leden Pennine Way startar.

Rötterna då? Ja, nog finns det tradition här. Den industriella 
revolutionen startade ju i dessa trakter. ”Revolutionen” med 
kompressionskläder, gps-klockor, appar, barfotafodral och sånt 
har däremot inte nått hit. Lättviktsskor har man alltid haft. 
Holmfirth Harriers är en klubb med 100-årig historia som haft 
terränglöpning på programmet sedan starten. Jag pratar med 
deras tidigare ordförande, Ashley Smith. 

– Vad allt handlar om till sist är ju att få folk att börja springa 
och sen fortsätta med sporten.

Klok karl.

Se filmen på runnersworld.se/peakdistrict 

De springer runt sextio trailtävlingar om 
året med den terränggående enhjulingen. 
löparna i organisationen Dunes d’espoir 
kan på så sätt ge barn och ungdomar med 
olika fysiska funktionshinder en möjlighet 
att ändå uppleva löpningens äventyr.

T e x T  o c h  f o T o :  V i k T o r  W i n T e r g l ö d

ANgERS, FRANKRIKE [ 47°28’0”N, 0°33’0”W ]

Dunes d’espoir 

Att springa  
från likgiltighetenKlart för start i Totley Moore, 

några kilometer utanför Sheffield. De är snabba utför britterna... 

Vanessa Chapell-loppet avslutas 
med löpning längs en luftig ås strax 
innan en kort utförslöpning till mål.

PEAK DISTRICT, ENgLAND [ 53°21’0”N, 1°50’0”W ]
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– Det händer att hon vid enstaka tillfällen säger ”mamma”, 
svarar Sandrine på min fråga om hennes femtonåriga 
dotter Camille pratar eller inte. 

Det knyter sig i bröstet och jag har inga som helst 
svårigheter att inse hur bitterljuva de stunderna måste vara och 
jag tänker på mina egna barns bubblande prat. Vi sitter vid ett 
långbord och det är efter loppet. Solen gassar. Den kalla ölen och 
picknicken står serverad. Bortom slagverkarnas sväng, i den breda 
trappan upp mot Angers katedral, pågår en backsprinttävling. I 
huvudsak unga män utmanar mjölksyran till publikens jubel. 

Snett mittemot mig sitter Elsa och hon kämpar för att hålla 
jämna steg med sin skenande andhämtning. Camille och Elsa 
har en del gemensamt. Som det finurliga leendet och den där 
blicken som tycks vandra mellan ett gåtfullt inre och sönda-
gens yttre liv och rörelse. Och så sjukdomen, Retts syndrom, 
en utvecklingsneurologisk störning som leder till svåra funk-
tionshinder. Det var den österrikiske barnläkaren Andreas Rett 
som ringade in syndromet 1965, och som Camille och Elsa har 
diagnostiserats med. Två unga tjejer som jag och löparna från 
Dunes d’espoir tagit genom 28 kilometer av gemenskap, löpar-
glädje och fartvind i loppet ”Angers Trail”.

Med lätt trötta ögon efter lördagskvällens Eurovisionsfestival 
– la Suède, 12 points – går vi ner i garaget. Jag och Pierre Horeau, 
som generöst erbjuder sin bäddsoffa över helgen. 

– Det är ju lite Batcave över det här, säger jag när han baxar ut 
delarna till joëletten ur sin bil och lägger ut dem på betonggolvet. 

Den terränggående enhjulingen till rullstol, med sina fyra 

Vid starten spelar en blåsorkester stämningshöjande umpa-
umpa. I övrigt råder den intensiva förväntan som är typisk hos 
hundratals människor som med varierande grad av tuffa sol-
brillor och välmatchade sportpaltor står redo att låta pulsen 
accelerera. Vi från Dunes d’espoir släpps iväg fem minuter före 
och kan därför utan stress påbörja vår färd. I övrigt en nog så 
symbolisk gest att låta Camille ta täten, i en värld som sällan 
har tid eller uppmärksamhet nog för att lägga prestationshets 
och trögflytande normalitetsideal åt sidan. För egen del kan jag 
inte låta bli att känna en barnslig förtjusning över att snart jagas 
av det energistinna startfält vi lämnat bakom oss, alltmedan 
åskådarna hurrar oss framåt. En route!

På väg upp från en av floden Maines kajer, i en trappa där 
Camille lyfts till väders av sina lätt frustande springare, blåser 
den blivande vinnaren Taibi Essaid förbi. Fler löpare följer snart 
och i förbifarten ropas mängder av uppmuntran i vår riktning. 
Man får överhuvudtaget leta efter något som liknar sammanbiten 
tystnad. Det skämtas och garvas och om Bellman varit nutida 
traillöpare på genomresa, så hade en epistel snart skrivits till 
loppets ära (under ett rosévinsrus). 

Vi springer genom Les greniers Saint Jean, en byggnad från 
slutet av 1100-talet som bland annat tjänat som matlager åt forna 
tiders sjukhusintagna och som härbärge åt pestsmittade. Idag stå-
tar den som arkitektoniskt tilldragande festsal, där bland annat 

”Svett och slit och tvära svängar. Det 
slår mig att det vi ägnar oss åt är han-
dikappanpassning, den hårda vägen.”

spröt som låter två löpare agera dragare respektive puttare, har 
sett sin beskärda del av stigar. Det har Pierre också. För knappt 
tio år sedan sprang han sin första trailtävling i ett Frankrike som 
nu, 2012, stoltserar med över tusen tillfällen att springa med 
nummerlapp i naturens arena. Numera blir det tiotalet mastiga 
lopp per år för 38-åringen som med vana rörelser färdigställer 
ekipaget. En hjälte bland andra, tänker jag och tar mig rätten att 
bredda klichébilden av långdistanslöparen som solitär kilome-
terriddare. Vi lämnar dunklet och springer från Pierres kvarter 
mot starten. Han drar och jag skjuter på.

för näSTAn TjUgo år sedan, 1993 sprang fransmannen André 
Martin det extrema etapploppet Marathon des Sables, i Marockos 
öken. Vid ett tillfälle hör han någon som ropar efter honom, som 
hejar på honom. Han vänder sig om och ser en pojke som sitter i 
en punkterad rullstol, på en relativt otillgänglig plats dessutom. 
I Andrés huvud föds tanken att de barn som berövats springet 
i benen borde ges möjligheten att uppleva löpningens äventyr. 
På något sätt. Ödet tänkte i samma banor. Joël Claudel uppfann 
joëletten 1995 och gav på så sätt handikapporganisationerna ett 
redskap för att göra naturen mer tillgänglig. Och tack vare joëlet-
ten kunde André Martin 1998 bilda föreningen Dunes d’espoir, 
”Sanddynor av hopp”, och sätta sin plan i rullning.

En flaska rosévin ligger i den påse som följer med nummer-
lappen. I tanken fladdrar svenska Folkhälsoinstitutet förbi, för 
att snabbt förångas i värmen. Jag joggar åter mot joëletten som 
vi ställt invid en slumrande fontän. Träffpunkten. Snart står vi 
samlade, det gultröjade gänget som ska dela dagen. Tio löpare, en 

följecyklist med kameran redo och så Camille, hennes mamma 
Sandrine och Camilles yngre syster Lisa. Camille tar plats i joë-
letten och vi ställer upp för gruppfotografering, ler i kapp med 
den strålande morgonen.  

AngerS TrAIl är ett lopp som bygger sin charm på variation. 
Ett begrepp som kommit att rota sig i Frankrike de senaste åren är 
urban trail. Det vill säga löpning i stan med inslag av oförutsäg-
bara vägval, gärna med så många trappsteg och trixiga passager 
som möjligt. Lyon har det största loppet i genren. Angers Trail 
är i sammanhanget en hybrid, där man får såväl gröna fötter 
som gatstensnötta sulor, i väl balanserade doser. 

ANgERS, FRANKRIKE [ 47°28’0”N, 0°33’0”W ]ANgERS, FRANKRIKE [ 47°28’0”N, 0°33’0”W ]

Handikappanpassning 
den hårda vägen.

Pierre (tv) och hans pappa Paul (mitten) 
har startat en förgrening av Dunes d’espoir

i Angers där loppet Angers Trail går.
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den amerikanska astronauten John glenn hedrats. Klassisk musik 
fyller lokalen och vi låter vårt skoklapper lägga fjärdestämman. 

Vi jobbar oss sakta men säkert ut ur staden och löparna i 
gruppen löser regelbundet av varandra kring joëletten som på 
flacken far fram med en kilometerfart runt fem minuter. grön-
skan fyller snart vårt synfält och den kuperade terrängen sätter 
vårformen på prov.

PIerre kom I kontakt med organisationen Dunes d’espoir 2008, 
såg deras deltagande i loppet Raid 28 och anslöt som löpare redan 
en månad senare. Två år senare, 2010, bildade han en förgre-
ning till basen i Paris, i den västligt belägna hemstaden Angers. 
Via löparbekanta lärde Pierre känna Elsas mamma Christelle 
Tréhet-Collet, grundare av organisationen Les Copins d’Elsa 
(”Elsas kompisar”), och kom snart även i kontakt med Camil-
les föräldrar. 

Att få med tjejerna på olika lopp är bara en förlängning av de 
inblandades strävan att på olika sätt synliggöra Retts syndrom. 
Att utifrån sjukdomens ramar ge Camille, Elsa och andra drab-
bade barn, ungdomar och vuxna ett innehållsrikt liv trots en 
sjukdomstyngd tillvaro. Detta grundtema gäller givetvis var än 
Dunes d’espoirs bedriver sin verksamhet. Det är bara typen av 
sjukdom och graden av funktionshinder hos de deltagande bar-
nen som varierar. Verksamheten finansieras genom bidrag från 
såväl privata företag som olika välgörenhetsorganisationer och 
i slutänden av tusen och åter tusen ideellt löpta kilometer. Man 
deltar i drygt sextio tävlingar per år, i huvudsak i Frankrike men 
även på mer exotiska platser som guadeloupe och Jordanien.

Skriket är gällt och kommer bortifrån buskarna. Vi har nått 
halvvägs och släcker törsten vid en vätskekontroll. Elsa har tagit 
Camilles plats och det är Camille som protesterar högljutt och 
besviket på väg mot familjens bil. Jag förstår henne. Vem vill 
överge en outtröttlig berg- och dalbana? 

vI SkjUTer fArT på nytt, springer över böljande gräsmattor, 
längs glittrande vatten och Elsas huvud headbangar till rytmen 
av stigarnas rötter och håligheter. Det ser smått våldsamt ut, 
men jag får senare förklarat att den skumpiga turen snarare är 
bra stabilitetsträning för hennes nacke och rygg. Det där leendet 
igen, subtilt men laddat. Elsa trivs. 

Det gör Paul också. Han är gruppens ålderman och Pierres 
pappa, en rutinerad maratonlöpare. Jag gör ännu en rusning för 
att få försprång nog att fånga det framryckande sällskapet på bild: 

Elsa, Paul, Pierre, Philippe, Lionel, Jean-Paul, Mika, Philippe, 
Daniel och Christophe. Somliga är stammisar, andra nya i gänget.

Mer publik nu. Vi inleder den avslutande rundan i staden 
med att sikta mot himlen. Katedralen Saint Maurices 75 meter 
höga torn pekar ut riktningen. Efter publikens jubel i trappan 
följer gränder och torg, löpning genom mörka garage och ett 
desto ljusare konstmuseum. Svett och slit och tvära svängar. Det 
slår mig att det vi ägnar oss åt är handikappanpassning, den 
hårda vägen. Belöningen av att klättra uppför de smala branta 
trapporna, upp på det mäktiga slottet Château d’Angers luftiga 
ringmur som länkar samman sjutton torn, är hänförande. Vi 
saktar ner, pustar ut och suger i oss utsikten. En vy som mognat 
fram under de åttahundra år slottet existerat.

STrAx före mål ansluter Camille. Med Pierre och Lionel 
som stöttor jobbar hon sig över linjen. Elsa rullar bredvid. Det 
blir ett antal highfivare och handskakningar, alla är trötta men 
nöjda. Vi söker oss genom folkvimlet och intar en gräsplätt med 
picknickbord. Ett större område i den omgivande parken har 
för dagen förvandlats till aktivitetsby, där framförallt barn ges 
möjlighet att pröva på sporter som stavhoppning, judo, fäktning, 
luftgevärsskytte och klättring. Från en scen hyllar speakern täv-
lingens pallplatslöpare och dessa hyllar i sin tur tävlingen. Sam-
batrummorna lägger beslag på det som återstår av ljudrummet. 

Jag äter med stor lust av det Pierres mamma ställer fram på 
bordet och min torra strupe välkomnar ölets smekning. Pappa 
Paul berättar om sin väg in i löpningen och jag tänker att jag 
också vill springa med samma gnista när jag är sextiofem. Min 
kropp slappnar av. 

varje år springer 500 motionärer ”odessas hundring” i 
Ukraina. Under mottot ”Ingen glömd, ingenting glömt” 
uppmärksammar deltagarna de ryssar och ukrainare 
som dog under andra världskriget genom att springa 
det 100 kilometer långa loppet. 

T e x T :  PAT r i k  B r ä n n B e r g

ODESSA, UKRAINA [ 46°28’0”N, 30°44’0”E ]

Odessas hundring

”Vid ett tillfälle hör han någon som ro-
par efter honom, som hejar på honom. 
Han vänder sig om och ser en pojke 
som sitter i en punkterad rullstol. På en 
relativt otillgänglig plats dessutom.”
André Martin fick idén om Dunes d’espoir efter ett oväntat möte i öknen. 

Elsas kropp är däremot i ständig kamp med sjukdomen. 
Camilles likaså. För dem och deras familjer är den här dagen 
ett ljust avbrott från en vardag som bitvis bär så många svackor 
att… Ja, att vad då? Jag är den svenske löparen som såg en bild 
i en fransk tidning och blev berörd. Det är något helt annat att 
tillhöra de anhörigas skara. Camilles mamma Sandrine glän-
tar på dörren till familjens verklighet, bilder som rymmer både 
hopp och gnagande oro. Det enda som inte sviktar är värdighe-
ten. Och det är den jag har fått vara med om att bära upp längs 
Angers stigar. Jag smälter insikten med couscousen. Elsa tittar 
upp från sin yoghurt och möter min blick. 

DeT här är reTTS SynDrom 
Retts syndrom är en utvecklingsneurologisk störning med genetisk 
bakgrund. Den innebär störningar av nervcellernas mognad och hjärnans 
utveckling, vilket leder till svåra funktionsnedsättningar. Retts syndrom 
förekommer huvudsakligen hos flickor och visar sig i 6–18 månaders 
ålder, efter en till synes normal utveckling. I Sverige föds i genomsnitt 
omkring sex flickor per år som utvecklar syndromet. 
Källa: www.socialstyrelsen.se

ANgERS, FRANKRIKE [ 47°28’0”N, 0°33’0”W ]

Angers Trail bjuder på terräng 
och stad i en härlig mix.
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Att springa 100 kilometer låter för de allra flesta som 
en övermänsklig prestation – en ansträngning i närhe-
ten av Nansens polarexpeditioner eller göran Kropps 
äventyr på Mount Everest. Men speglar inställningen 

den egna kroppens begränsningar eller handlar det om en kon-
servativ syn på vad en människa kan uthärda? 

Uppåt 500 personer deltar i ”Odessas hundring”, loppet som 
går varje år runt staden Odessa i Ukraina. De flesta av deltagarna 
är motionärer, vars mål är att gå eller springa de 100 kilome-
trarna under maxtiden på 24 timmar. Samtidigt deltar cirka 
1 000 cyklister i ett lopp på samma sträcka. De mest extrema 
utövarna kallas järnmänniskorna, ”zhelesnije ludi”, och cyklar 
först distansen och springer sedan tillbaka samma väg

– Loppet startades 1974 av entusiaster som mätte upp de 100 
kilometrarna utan några digitala hjälpmedel, berättar tävlings-
generalen Leonid Rzhepishevskij. 

Men det är framför allt loppets inramning som gör det så 
speciellt. Med mottot ”Ingen glömd, ingenting glömt” upp-
märksammar tävlingen de ryssar och ukrainare som dog under 
andra världskriget, och från start till mål möts deltagarna av 
minnesmärken från andra världskriget. 

För oss svenskar kan det vara svårt att förstå de ärr efter andra 
världskriget som fortfarande finns kvar i Centraleuropa. Svenska 
familjer har inget foto med svart ram av en farfar som dog vid 
fronten. I Ukraina finns minnen av kriget och dödade släktingar 

i varje familj. Odessa, som har en stor judisk befolkning, upp-
levde först en längre belägring och sedan tre års ockupation med 
nazistiska utrensningar. Därför är det ingen slump att Odessas 
hundring sker på årsdagen av stadens befrielse.

nU är 100 kilometer genom det böljande ukrainska åkerland-
skapet inget världskrig, utan ett lidande på en annan nivå. Mil 
efter mil av åkermark. Obruten horisont. För löparna är de långa 
raksträckorna och den ständiga vinden mentala motståndare. 
Men mest av allt är loppet en kamp mot den egna kroppen. Mot 
vad man trodde att man skulle kunna klara av. 

– Man måste springa eller gå i sitt eget tempo, säger Natalja 
Kopatianko, 49, som sprang de 100 kilometrarna för några år 
sedan men som nu deltar som funktionär. Att hitta sitt eget 
tempo är viktigast av allt och därför ser man sällan folk som 
springer tillsammans. Springer man för fort tillsammans med 
någon som är bättre tränad, klarar man aldrig 100 kilometer. 
Och om man tvingas vänta på någon som är sämre tränad prö-
vas tålamodet för mycket. 

– En del går istället för att springa, fortsätter Natalja. Men jag 
tycker att det är lättare för kroppen att springa sakta än att gå. 

Nataljas personliga rekord på de 100 kilometrarna ligger på 15 
timmar. Långt över banrekordet från 1983 då den sovjetiske legen-
daren Vitalij Kovel sprang de 100 kilometerna på 6 timmar och 26 
minuter. Det nu gällande världsrekordet på distansen är 6.13.33. 

Natalja är alltså ingen elitmotionär. Och hon är inget undan-
tag. De flesta som deltar i loppet är motionärer, och den äldsta 
deltagaren i 2012 års lopp var 78 år. 

Natalja är aktiv i en av de så kallade ”turistklubbarna” som 
organiserar tävlingen. Turistklubbarna, en kvarleva från Sov-
jettiden, kan jämföras med svenska Friluftsfrämjandet. Att det 
är turistklubbarna som organiserar tävlingen märks. Många av 
deltagarna är klädda mer som fjällvandrare än som löpare. Vid 
vätskestationerna syns varken sportdrycker eller energibars. 
Istället serveras te, kakor, gröt och korvsmörgåsar – av funktio-
närer klädda i uniformer från andra världskriget. I ett av tälten 
står en vodkaflaska, mer för att värma funktionärerna än för att 
värma löparna. Kanske är det just friluftsattityden som gör att 
deltagarna sällan kollapsar. Man tar det hellre lugnt eller bryter 
loppet än att falla samman av ansträngning.

I de fattiga byar som löparna och cyklisterna passerar längs 
vägen råder folkfest. Överallt står barn som vill göra ”high five” 
med deltagarna eller få en autograf. I varje by har byrådet tagit 
på sig uppgiften att servera mat till löparna. På flera ställen 
underhålls löparna med levande musik. Man vill gärna över-
träffa grannbyn vad gäller gästfriheten. 

men åTer TIll Natalja. Om Odessas hundring speglar det andra 
världskriget så speglar Nataljas liv en baksida av det postsovje-
tiska samhället. Hon arbetar på ett barnhem för föräldralösa 

barn. Helt utan föräldrar är de förstås inte, men de har föräldrar 
som vägrar ta hand om dem, ofta på grund av olika former av 
missbruk. För några år sedan fanns fler barnhemsbarn i Ryss-
land än under åren efter andra världskriget. Natalja kanaliserar 
sin energi till att få barnhemmet att fungera, trots begränsade 
anslag från myndigheterna. Det handlar om att hålla barnen 
borta från droger så länge som möjligt. 

– Att få ungdomarna att delta i cykelmomentet av Odessas 
hundring är ett sätt. Många av barnen ser tävlingen som ett 
roligt äventyr, säger Natalja. 

Kanske är det så att ukrainarna mer än andra dras till 
äventyret. Under Odessa finns ett 400 mil långt system av 
katakomber som huggits ut i sandstenen under årens lopp. 
Den uthuggna berggrunden har använts till byggnadsmaterial 
och lämnat efter sig en underjordisk labyrint. Det har hänt att 
människor gått vilse och aldrig hittats igen. Under 40-talets 
ockupation av staden gömde sig partisaner i de oändliga kata-
komberna efter utförda sabotageaktioner. Nu är katakomberna 
ett utflyktsmål för lokalbefolkningen. De lokala turistklub-
barna brukar till och med organisera tävlingar i underjordisk 
”katakomborientering”.

TIll SkIllnAD från de flesta deltagarna i Odessas hundring 
tillhör Viktoria Bondarenko definitivt kategorin elitmotionärer, 
med ett förflutet inom banlöpning. En andraplats i Kiev Maraton 
är hennes främsta långloppsmerit. I år var hon den enda kvinnan 
i Odessas hundring som klarade att först cykla 100 kilometer 
och sedan springa tillbaka. Därmed tillhör hon den exklusiva 
skaran ”järnmänniskor”.

– Loppet var en fruktansvärd ansträngning, säger Viktoria. 
Själva cyklingen klarade jag på dryga tre timmar. Men löpningen 
blev ett helvete. Efter någon timme började det regna och efter-
som jag just haft en inflammation i njurarna ville jag inte bli blöt 
och nedkyld. Därför tog jag på mig regnkläder och gummistövlar 
som jag hade på mig i 30 kilometer. Hela loppet tog 22 timmar, 
rasterna inräknade. På natten tyckte jag mig se ett blinkande 
stroboskopliknande sken, men det visade sig vara en hallucina-
tion. Min löparkompis somnade till och med springande. 

– De sista 20 kilometrarna var en verklig prövning, fortsätter 
Viktoria. Skavsår gjorde att fötterna värkte för varje steg. Men 
när jag kommit så långt ville jag inte sluta. När jag väl kommit 
hem var jag så hög på endorfiner att jag var tvungen att ta lug-
nande mediciner för att kunna somna. 

– Jag hade inte tränat speciellt inför loppet, fortsätter Viktoria. 
Jag tror att det viktigaste är den mentala biten. Om man ställer 
in sig på att klara distansen så gör man det. 

kAn en löPArTävlIng spegla ett land och en befolknings 
historia? Oavsett svaret på frågan är en sak säker – den energi 
och överlevnadsförmåga som ukrainarna utvecklade under lan-
dets dramatiska 1900-talshistoria är oumbärliga egenskaper 
för den som tar itu med ett lopp över 100 kilometer. Kanske är 
det också dessa egenskaper som gör att de flesta av deltagarna i 
Odessas hundring verkar se distansen mer som ett äventyr än 
som en idrottsprestation. 

fAkTA om oDeSSAS hUnDrIng
Odessas hundring går av stapeln den 10 april varje år. Anmälnings-
avgiften ligger på 200 grivna (cirka 160 kronor). Ett bra hotellrum i 
Odessa kostar cirka 250 kronor natten. Information om loppet finns 
på http://100km.org.ua/ (enbart ryska). För information på engelska, 
skriv till Odessa100@gmail.com.

ODESSA, UKRAINA [ 46°28’0”N, 30°44’0”E ]ODESSA, UKRAINA [ 46°28’0”N, 30°44’0”E ]

”De mest extrema utövarna kallas 
järnmänniskorna, ’Zhelesnije ludi’ och 
cyklar först distansen och springer sedan 
tillbaka samma väg.” 
Klarar man Odessas hundring tur och retur förtjänar man epitetet järnmänniska.
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Viktoria Bondarenko var den enda kvinnan 
som både cyklade och sprang i årets upplaga. 
En sann järnmänniska.



Det är en strålande fin dag i Longyearbyen på Svalbard. 
Det är några grader över plusstrecket och det blåser 
bara två meter per sekund. Solen är uppe sedan länge, 
den har nämligen inte gått ner sedan den 19 april, då 

det blir midnattssol på Svalbard. Vi befinner oss 78° nord och 
är här för att springa Spitsbergen Marathon, världens nordligaste 
mara på fast land, och som nu går av stapeln för 18:e gången.

Att Svalbard existerar och ligger långt norrut visste jag sedan 
tidigare. Men att det bor folk här i ett vanligt samhälle och att det 
liksom på många andra små orter finns en lokal idrottsförening 
som arrangerar en löpartävling, det visste jag inte. Idén att åka 
hit och springa väcktes i januari i år, då jag och min vapendra-
gare Katarina befann oss i Nordnorge i Tromsö för att delta i Polar 
Night Halfmarathon. På banketten efter loppet befann vi oss till 
bords med några hurtiga norska damer från trakten som berät-
tade att det minsann gick att springa ett lopp ännu längre norrut. 

Några klick på google senare hade jag hittat Spitsbergen Mara-
thon och mycket annat spännande om Svalbard. Bland annat att 
man måste vara beväpnad när man rör sig utanför bebyggelsen 
på grund av risken att bli anfallen av isbjörnar.  

Katarina var inledningsvis skeptisk till mina planer på att 
åka till Svalbard – det är inget billigt resmål direkt – men sedan 
surfade hon också runt på nätet och blev fast. Fascinationen över 
den karga och frostbitna naturen i Svalbard, den nya kunskapen 
om att Svalbard inte är mer än en reguljärflygning bort, samt 
att man kan kombinera resan med en löpartävling, vägde över.

maratonlopp kan man springa i hela världen. en av de 
mest exotiska och äventyrliga platserna är longyearbyen 
på Svalbard. här har solen inte gått ner sedan den 19:e 
april och isbjörnar på banan är en realitet som löparna 
måste vara beredda på. Spitsbergen marathon är världens 
nordligaste mara på fast land. 

T e x T  o c h  f o T o :  e l i n  fj e l l s T r ö m
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Världens  
nordligaste mara

”Vem som helst, oavsett nationalitet, 
får komma hit och bosätta sig för-
utsatt att man kan försörja sig. Här 
finns ingen socialtjänst och begår 
man brott kan man bli utvisad, även 
om man är norrman.”

SPITSBergen mArAThon är inget stort lopp. I år startade 170 
personer fördelat på fyra distanser: maraton, halvmaraton som vi 
ska delta i, 10 kilometer samt ett 3-kilometerslopp för barn. Med 
andra ord är det ingen trängsel i starten, vilket är otroligt skönt som 
kontrast till göteborgsvarvet som vi deltog i senast. Man får inget 
elektroniskt chip att fästa på skon och alla som springer samma 
distans startar samtidigt. Speakern poängterar att man måste bocka 
av sig på startlistan så att isbjörnsvakterna kan hålla reda på att 
alla har kommit i mål – att ingen försvunnit längs vägen. 

Stämningen är familjär eftersom många av deltagarna är 
lokalbor och känner varandra. Samtidigt har loppet en inter-
nationell karaktär; det är fler utlänningar än Katarina och jag 
som sökt sig hit för det exotiska resmålets skull. Totalt är tolv 
olika nationaliteter representerade på startlinjen. Bland delta-
garna finns bland andra Richard Holmes och hans fru Jeanne 
från USA. Richard reser jorden runt för att springa maraton – 
Svalbard Marathon blir hans 343:e – medan Jeanne springer 
halvmaraton. Det är deras deal, berättar Richard, att han kan 
åka nästan var som helst och springa maraton, så länge det också 
finns ett halvmaraton för Jeanne att delta i.

Att det finns så många barn här i byn förklarar en lokalboende 
skämtsamt med att det på Svalbard inte pratas om ”babyboom” 
utan om mörkertider. För precis som solen inte går ner på fyra 

Maratonvinnaren Kalle 
Jensen vid varvningen.
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månader under sommaren, så går den inte heller upp under fyra 
månader på vintern. 

– Då ägnar sig folk gärna mer åt inomhusaktiviteter, säger 
mannen och ler. 

Att Longyearbyen är ett vanligt samhälle är väl en sanning 
med modifikation. Jag har inte besökt något annat ställe där 
det sitter en förbudsskylt mot att ta med vapen in på banken. 
Men eftersom alla som rör sig utanför bebyggelsen bär vapen 
så följer de också med in i byn. Här går var och varannan runt 
med ett gevär över axeln. 

Hela Svalbard är faktiskt ett rätt speciellt område, för även 
om öarna tillhör Norge så gäller särskilda regler här. Vem som 
helst, oavsett nationalitet, får komma hit och bosätta sig förutsatt 
att man kan försörja sig. Här finns ingen socialtjänst och begår 
man ett brott kan man bli utvisad, även om man är norrman. 

– Här exporterar vi problemen, säger polischefen. 

när vI STår på startlinjen för halvmaraton kommer de första 
maratonlöparna in för varvning. I ledning är Kalle Jensen, en 
skäggig norrman som tävlar för Oslo Triathlon. Norrmännen 
verkar känna till honom väl och han visar sig vara något av en 
triatlonprofil i Norge.

Att maratonlöparna får springa två varv på samma bana beror 
på att det inte finns så mycket väg i Longyearbyen – eller på 
Svalbard överhuvudtaget. Svalbard är i stort sett väglöst land. 
Här förflyttar man sig enklast med båt eller snöskoter, och gruv-
arbetarna flygs från Longyearbyen till gruvorterna Barentsburg 
och Svea. För att få ihop de kilometer väg som behövs för loppet 
får löparna avverka varenda meter av asfalterad väg som finns 
och en del grusväg därtill.

Loppet går genom hela Longyearbyen och sedan ut i Advent-
dalen på vägen som leder mot gruva 7. Där är naturupplevelsen 
denna dag slående, för den som orkar njuta av den. Fjällen som 
omger oss är fortfarande vita trots att det är juni och jag vet inte 
om man ska kalla den här årstiden vår, sommar eller vinter. 
Vi springer förbi skylten som varnar för isbjörn och det känns 
tryggt att det finns patrullerande isbjörnsvakter med bössa på 
ryggen. Inte för att några isbjörnar borde dyka upp här och nu 
eftersom det inte finns någon is i fjorden, men som en guide sa:

– De kan dyka upp när som helst, var som helst. 

efTer någrA kIlomeTer vänder banan och vi springer till-
baka in mot byn, för att sedan springa ut mot flygplatsen som 
ligger på den andra sidan byn mot Isfjorden till. Där är omgiv-
ningarna inte lika häftiga då man springer längs hamnområdet. 
Longyearbyen är visserligen en pittoresk by, och med tanke på 
den karga omgivningen också en rätt mysig by, enligt min me-
ning. Men hamnen är precis som i de flesta städer inte de finaste 
eller trevligaste kvarteren. 

En lång raksträcka med antydan till motvind gör att stegen 
börjar kännas lite tyngre. Det är ändå tur att vinden är snäll 
idag, för annars hade det kunnat bli många jobbiga kilometer i 
motvind. Vädret är nog det som kan ställa till det för deltagarna 
eftersom det snabbt kan slå om, precis som i vår egen fjällvärld. 
I övrigt är banprofilen inte särskilt svår, även om det på sina 
ställen finns några uppförsbackar. 

När banan vänder ute på flygplatsen och går tillbaka mot 
byn möter vi de andra löparna. Det börjar bli några välkända 
ansikten vid det här laget och vi hejar på varandra. En svenska 
som ligger före oss är här för att hälsa på en vän som jobbar i 
Longyearbyen. En likhet som Longyearbyen har med andra 
norska städer är nämligen att det här vimlar av svenska ungdo-
mar som jobbar i servicebranschen.

Katarina och jag springer tillsammans hela vägen och spor-
rar varandra till nya personbästan, trots att vi stannat och fotat 
längs vägen. Katarina förbättrar sin tid med över fem minuter 
från göteborgsvarvet, vilket jag gärna vill ta åt mig äran för 
eftersom jag agerat hare merparten av vägen. Kalle Jensen, som 
ledde maratondistansen vid varvning, gick i mål som segrare 
och bland damerna vann en brittisk kvinna vid namn Britta 
Homer. Segrare i halvmaraton blev Maja Aarland och Håkon 
Stenbakken, båda från Norge. 

I mål är Katarina och jag nöjda med resultatet och löpupple-
velsen. Vackra vyer, ingen trängsel, inga knuffar, inga bajamajor, 
inga toaköer och inga isbjörnar – förutom de två funktionärerna 
i isbjörnsdräkt som delade ut medaljer till barnen.  

Mer info och övriga resultat, besök arrangörens webbsida:  
www.svalbardturn.no

”Vi springer förbi skylten som varnar 
för isbjörn och det känns tryggt att 
det finns patrullerande isbjörnsvakter 
med bössa på ryggen.”

Vy över longyearbyen.
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