
N
är jag sprang maraton första
gången förberedde jag mig inte
bara genom att träna mycket.

Jag läste också mycket om hur man
skulle göra. Framför allt joggningstid-
ningar. De brukar vara fulla med de
mest detaljerade råd om hur mycket
man ska träna, hur långt varje pass ska
vara, hur ofta man ska springa, vilka
skor man ska ha, vad man ska äta och
hur man ska stretcha.

Joggningstidningarna innehåller fortfa-
rande lika många råd. Men nu gäller an-
dra saker. För femton år sedan var 
stretchning oerhört viktigt. Att slarva
med stretchningen var för en seriös lö-
pare som att inte gå i kyrkan för en tro-
ende. Ja, värre! 

Jag minns att jag talade med en 
sjukgymnast som frågade mig strängt
om jag skötte stretchningen ordent-
ligt.

Jag vågade inte säga som det var.
Jag stretchade rätt sällan. Det var så trå-
kigt! 

Sedan såg jag en dokumentärfilm
om löparna i Kenya, världens bästa
långdistanslöpare. Och noterade att de
aldrig stretchade. Sedan pratade jag
med en framstående svensk löpare, som
viskande erkände att han aldrig heller
gjorde det.

Då slutade jag också helt att stretcha
och har under alla mina stretchfria år
inte skadat mig alls, trots att jag
sprungit mycket.

Jag började nu förlora tron på auktorite-
ter och vågade strunta även i andra råd.
Det började med att jag undrade över
varför jag som barn aldrig fick bada ef-
ter lunch. Hände det verkligen att sim-
mare fick kramp efter en måltid? Jag
lyckades inte hitta några exempel på
det.

Jag prövade också att äta före långa
springturer. Det gick alldeles utmärkt,
om jag bara tog en halvtimmes paus ef-
ter maten och inte åt alltför tungt. Min
hustru och jag brukade springa tio tolv
kilometer på söndagar tillsammans. In-

nan dess åt vi spaghetti med köttfärssås.
Det gick mycket bra.

Det gick faktiskt mycket bättre än
när vi inte åt något alls. Då kände jag
mig svag efter halva sträckan.

Jag bröt mot allt fler heliga regler. Jag
köpte enkla löparskor för några hundra,
och inte dyra skor för tusenlappen, vil-

ket alla rådgivare anser är ett måste.
Mitt andra maraton sprang jag i tre-
hundrakronorsskor. Jag sprang aldrig
på morgonen, vilket ofta rekommende-
ras, för då var jag för fumlig. Jag följde
inget ordentligt veckoschema, utan
sprang när jag hade lust och tid.

Men det betyder inte att jag sprang
precis hur som helst! Tvärtom tror jag
att jag för varje år sprungit allt klokare.
Det beror på att jag vågat lita mer på
mig själv än på reglerna. Joggingen har
gett mig mycket glädje genom åren
och, inbillar jag mig, även bättre hälsa
på lång sikt. Men allra mest har den lärt
mig att lyssna på min egen kropp.

Det har jag även haft nytta av i andra
sammanhang, när jag blivit förkyld till
exempel. Eller haft andra problem. Jag
tror att det är en förbisedd god effekt av
motion, att man lär sig lyssna på sin
egen kropp bättre.

Fast allra först lärde jag mig faktiskt att
lita på mig själv när jag fick barn. Då
slog jag desperat i Spock för att hitta
svar på varför barnen skrek, hur ofta de
skulle ha välling och så vidare. Jag blev
jämt lika irriterad på denna jävla Spock

som bara kastade bollen tillbaka till
mig – lita på dig själv! Tänk efter!

Till slut började jag göra det och
blev på så vis mindre orolig och klarade
barnen bättre.

Antagligen håller de flesta läkare med
mig. De vill inte ha alltför regelberoen-
de patienter. De vill att de ska använda

sitt sunda för-
nuft, i varje fall
till vardags, om
än inte när de
ska äta penicil-
lin, då det verk-
ligen gäller att
de håller sig till
instruktionerna.
Men inför för-
kylningar,
sömnproblem,
övervikt och en
massa andra

problem som engagerar oss är det vik-
tigt att lära sig lyssna på sig själv.

Men nu ska jag inte skriva mer, för
nu ska jag ut och springa. Det regnar,
vilket skrämmer både promenerare och
hundägare och även unga prestations-
joggare som avvaktar det idealiska vä-
dret då de kan träna till max och få bra
tider. De vet inte att idealvädret be-
stämmer man själv. Som alla som jog-
gat mycket vet jag att lagom mycket
regn är ett idealiskt springväder, vad än
joggningstidningarna skriver.

Ludvig Rasmusson
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Ludvig Rasmusson är journalist och kolumnist i bl a Vår Bostad och radions 
veckomagasin Godmorgon Världen . Han har skrivit 25 böcker. Den senaste, 
»Mannen som tyckte för mycket«, kommer i höst och innehåller kåserier.

Att lyssna på sig själv

”Joggningen har gett mig mycket glädje 
genom åren och, inbillar jag mig, även bättre
hälsa på lång sikt. Men allra mest har den
lärt mig att lyssna på min egen kropp.


