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90 km, 1 870 positiva höjdmeter, tekniska stigar och hårda 
grusvägar, sol och värme. Den nya upplagan av Borås 
Ultramarathon, eller BUM som det kallas, skördade sina offer. 
Loppet gick längs Vildmarksleden, Bohusleden och 
Sjuhäradsleden från Skatås i Göteborg till Kype i Borås. För 
mig var det mitt längsta ultra hittills. Förutom knästrul på slutet 
gick det förvånansvärt bra och jag är väldigt nöjd med hur jag 
genomförde loppet. Detta är min tävlingsberättelse. 
 
Förberedelser 
BUM var min 7:e start i ett ultralopp. Debuten 
skedde 17 december 2016, med 53,47 km på 
6-timmars på Personliga Rekordens Tävling i 
Växjö. Det blev ytterligare ett (misslyckat) 
6-timmars i Skövde 2017 och därefter fem 
trail-ultra (2017 Österlen Spring Trail 47km, 
EcoTrail 80 km med förkylning, DNF på 
Tjörnarparen 50 km, samt 2018 Simris Alg Ultra 
60 km och nu då BUM 88 km). 
 
Efter ett 10-tal år med knäproblem och i princip 
ingen löpning alls började jag hösten 2015 med 
C25K (från soffan till 5 km). I början av 2016 gick 
jag ner 10 kg och i maj det året var jag jättenöjd 
och stolt över att ha klarat springa 15 km i 
6-minuterstempo på Wings for Life. Så det har 
gått snabbt till längre 
distanser, även om vänster 
vad och förkylningar har 
stoppat uppåtkurvan några 
gånger. 
 
 
Träningslast. 
● Blått = CTL (Chronic Training Load)  

- hur vältränad är du? (kondition) 
● Grönt = TSB (Training Stress 

Balance, kondition minus utmattning)  
- är du i form? 

● Bruna staplar = TRIMP  
~ träningspassens längd x intensitet  

Sex veckor före BUM sprang jag alltså Simris Alg 
Ultra, 60 km på fantastiskt vackra Österlen. Det 
gick sådär. Jag hade en lång dipp på mitten, som 
troligen berodde på för mycket energiintag. 
Helgen efter den tävlingen blev jag sjuk och 
veckorna efter det kände jag mig allmänt tung i 
benen. Förvånande nog lyckades jag ändå 
springa Växjöloppets 10 km på 46:46 (1 maj), 
med en rejält negativ split och mycket mersmak, 
ett kvitto på att det fanns viss kapacitet i kroppen. 
 
Två veckor före BUM la coach Johnny in en 
mängdhelg. Det blev dock bara blev en dag, två 
pass på sammanlagt 5,5 timmar, där jag på slutet 
kände en överansträngning i vänster vad som 
gjorde att jag fick skippa passet dagen efter. 
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http://prtvaxjo.se/
http://www.ultrasweden.se/Arbetsrum/skovde6-timmars
http://www.osterlentrail.se/
https://stockholm.ecotrail.com/
https://tjornarparen.se/
http://www.osterlentrail.se/simris-alg-ultra-60k.html
http://sok-knallen.se/arrangemang/boras-ultramarathon/information/
http://www.c25k.com/c25k_swedish.htm
https://www.wingsforlifeworldrun.com/se/sv/nyheter/wings-for-life-world-run-aer-tillbaka-i-kalmar-2919/
http://www.paceonearth.se/


 
I den vevan la jag om kosten en 
del. Skippade alla snabba 
kolhydrater helt och fokuserade 
generellt på mer LCHF-aktig 
kost. Kände mig allmänt piggare, 
även om jag inte sov bättre, men 
benen var fortfarande inte riktigt 
med. 
 
På torsdagen före BUM köpte jag 
receptfria tabletter mot 
pollenallergi, kanske de tunga 
benen hade med det att göra? 
Jag hade ju känt liknande förra 
året, men då troligen mer som 
resultat av överträning.  
 
Träningsmässigt var det flera förkylnings- och 
sjukdomsomgångar i december-januari, så det 
var först från 9 februari som jag fick några stabila 
träningsveckor inför Österlen. Och sedan som 
sagt dålig återhämtning efter det loppet, med 
förkylning igen. 
 
Mängdmässigt hade jag under 2018 - well hela 
det senaste året - som mest 9 tim 48 min träning 
på en vecka (varav löpning 8:08 tim/75 km) 
vecka 10. Mellan Österlen och BUM som mest 
8:16 tim (varav löpning 6:55 tim/61 km).  
 
En normal vecka ligger annars än så länge inte 
på mer än 40-50 km löpning + alternativträning 
som styrka, rörlighet, motionscykel och 
roddmaskin, totalt 6-8 tim/vecka. Det allra mesta 
dessutom i lugnt tempo och i terräng, normalt 
under eller betydligt under MAF-puls (som för 
mig är 147, dvs. den aeroba tröskeln över vilken 
kroppen börjar använda mer glykogen än fett 
som energi). Något intervallpass, oftast på 
roddmaskin för att inte belasta benen lika 
mycket, per vecka förutom vid återhämtning 
och formtoppning. 

 
 
 
 
 
 

6/8-delar av Växjögänget laddar upp kvällen innan. 
Jonas Blomqvist, Monica Carlsson, Christian Arthursson, 

Peter Andersson, Johan Runbert och jag.  

 

 
Tid/vecka i olika pulszoner. 
Blå: Återhämtning ( -130), Grön: Lågintensivt (130-147),  
Orange: Medelintensivt (147-163), Röd: Högintensivt (163- ). 
Aerob tröskel: 147 slag/min, Anaerob tröskel: 163. 

 
Formtoppningsmässigt var det egentligen bara 
sista veckan som det blev en tydlig nedtrappning, 
efter en helg med 2x25 min lugn löpning på 
lördagen och 90 tunga minuter på söndagen. 
 
Sista veckan bestod av: 
● Mån: 25 min lugn cykling 
● Tis: 40 min lugn löpning 
● Ons: 26 min väldigt lugn löpning (tunga ben) 
● Tor: ledigt 
● Fre: 20 min väldigt lugn löpning (tunga ben) 
  
Trots tunga ben de senaste veckorna kände jag 
mig ändå riktigt taggad för uppgiften. Det var 
också väldigt trevligt att åka upp ett gäng från 
Växjö dagen innan, äta middag tillsammans och 
bo på hotell (Comfort Jazz Hotel i centrala 
Borås).  
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Tävlingsdagens morgon 
Kände mig ganska ok på tävlingsmorgonen. En 
kopp kaffe, ett glas rödbetsjuice, vatten och 
ostkaka med jordgybbssylt till frukost, ungefär kl. 
5.30. Lättare frukost än jag ätit tidigare, då det 
varit havregrynsgröt som gällt. 
 
Blev lite stressigt att blanda till sportdryck till 
drop-bag och att ha med i ryggsäcken från start 
(hade glömt salt som jag skulle blandat i 
Maurten-drycken). Maurten klumpar sig lätt om 

man inte blandar direkt när man häller i pulvret. 
Hann inte applicera shea-smör mot skav och 
glömde den nyinköpta solskyddskrämen i 
fönstret, där jag satt den för att hålla fönstret 
öppet under natten. 
 
Gick en kilometer till resecentrum tillsammans 
med Johan & Jonas, där vi inväntade bussen 
som tog oss till starten 
i Skatås. Fick tio 
salttabletter från Peter, 
en annan Växjökompis 
och applicerade 
shea-smör på 
ljumskar, axlar och 
bröstvårtor. Men 
missade mer intima 
delar… (note-to-self). 
 
 
  

 
 

Kaffet gav effekt, jag hade inte druckit något 
kaffe alls veckan innan. Kände mig pigg, glad 
och positiv. 
 
Framme i Hindås fick vi nummerlapp och la 
dropbag-väskan på ett ställe och väskan som 
skulle till målet vid ett annat. Vätte kylfilten och 
cooling bandanan, två kisspauser och så redo för 
start. Hade satt i nytt batteri i pulsbältet så att det 
skulle hålla hela vägen, kom på att jag behövde 

para klockan med pulsbältet. 
Trodde det funkade, men 
pulsmätningen funkade inte 
under hela loppet. Skulle testat 
det mer innan (note-to-self…). 
Men kanske var bra att jag 
istället fick köra helt på känsla 
(med tidsmässiga avstämningar 
mot uppskattat tidsschema). 
 
Hela evenemanget var väldigt 
low-tech. Inga tidtagningschip, 
ingen utmärkt startlinje. Men 
skön stämning. Hade dock 
gärna sett att man haft chip för 

mellantider, korrekta sluttider och att folk där 
hemma kunde följa hur det gick. Statistikern i mig 
vill ju ha alla sådana detaljer för att kunna 
analysera i efterhand… :) 
 
 
 
Tävlingsledare Jonathan Askesjö, SOK Knallen, ger sista 
informationen till löparna före start. 
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Tids- och energischema 
Jag hade gjort ett tidsschema som slutade på 11 
timmar, utifrån tidsberäkningar i Plot a route 
(www.plotaroute.com), som tar hänsyn till 
höjdmeter utifrån angivet tempo på platt mark. 
Hade lagt in 4 minuters paus på varje etapp 
(förutom den första), för stopp vid 
vätskestationen och ev. kisspaus (men utan 
egentlig marginal för längre toapauser). Borde 
lagt in mer tid vid drop-bag, då det var mer att 
ordna med där. Förstås jättesvårt att uppskatta 
sluttid, men tack vare detta hade jag en 
uppfattning om ungefärlig kilometertid vid varje 
passering och hur länge varje etapp skulle ta i 
förhållande till varandra. Och därmed också hur 
mycket vätska jag behövde för varje etapp. 

Hade även gjort ett noga uträknat energi- och 
vätskeschema i Google Kalkylark. Utifrån detta 
planerade jag att dricka 2 dl varje kvart, omväxlat 
vatten (+ ¾-dels Umarabar, utom första kvarten 
för att få igång fettförbränningen), Maurten och 
Umara. Totalt ca. 350 kcal/timme. En salttablett i 
timmen vid 30 minuter, 1:30 osv.  
 
 

 
 

Maurten hade jag i vätskeblåsan på ryggen, 1,5 
liter från start och 2 liter från drop-bag. En flaska 
fram med vatten, den andra med Tailwind från 
start och därefter Umara (fem med mig från start, 
fem till i drop-bag) vid varje station. Hade även 
med mig Tutti frutti (men för lite…), för extra 
energi vid behov, liksom två (eller om det var 
tre…) koffeintabletter som jag tog vid olika 
tillfällen. 
 
Det visade sig senare att jag troligen drack 
mindre av Maurten än planerat, även om det 
kändes som att jag tog rejäla klunkar genom 
slangen. Men det är ju svårt att se hur mycket 
som finns kvar där på ryggen… Däremot fick jag 
fylla på med mer vatten vid ett par extrainsatta 
stationer och drack vid de ordinarie stationerna 
(förutom de två första). 
 
Energischemat visade sig funka klockrent. 
Åtminstone inga problem med magen. Kände lite 
strax före och strax efter andra stationen, i 
Härskogen, att jag kanske behövde göra ett 
toabesök. Men det gick över och behövde inte ut 
i skogen förrän efter 7-8 timmar. Dock kisspaus 
både efter en timme och efter drygt två. Däremot 
bara en enda efter det, förutom större toapaus 
vid 7-8 timmar och en med någon timme kvar. 
 
Möjligen gjorde det lite mindre intaget av Maurten 
än beräknat att jag kände behov av extra energi 
senare under loppet. Tutti frutti smakade sagolikt 
gott och jag borde tagit med mig hela påsen… 
På stationerna blev det saltgurka, några chips 
och på slutet lite Gott och blandat + ett par 
muggar Coca Cola vid sista stationen. 
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Loppet: inledningen 
Jag kom in i en lagom lunk direkt, som vid första 
vätskestationen efter 17,5 km visade sig vara 
precis enligt 11-timmarsschemat (2:05:44 för att 
vara exakt). Tre i Växjögänget drog iväg 
snabbare, Fredrik Saarnak som vanligt i ursinnigt 
tempo (“jag kan inte springa långsamt…”), Johan 
Runbert och Peter Andersson. Kom ikapp Peter 
strax före första stationen, han hade känningar i 
baksidan, det som gjorde att han fick bryta 
Österlen sex veckor tidigare. Jag lät mig inte dras 
in i någon annans tempo och då det var svalare 
på morgonen kändes det helt ok. 
 
Ganska snabbt stopp på första stationen, för att 
fylla på flaskorna med vatten resp. Umara och för 
att hälla vatten på kylfilten och cooling bandanan. 
Tog ca. 3 minuter. Sa hej till Peter som kom in 
när jag stack iväg. 
 
Under andra etappen började jag känna mer att 
jag gärna haft mer dämpning i skorna (sprang 
hela loppet i Inov-8 Trailtalon 250). Underlaget 
var förstås torrt och även om det var mycket 
teknisk stig var det också en hel del grusväg och 
några asfaltsavsnitt. In mot andra kontrollen, i  
 

Härskogen, sprang jag en stund med Peter 
Carlmark som på den gamla BUM-banan  
sprungit ett par gånger precis över 10 timmar 
(och även klarat UTMB 2014). Han filmade och 
brukar lägga upp filmer från lopp på YouTube. 
Kan ju vara trevligt att se. 
 
Innan vi kom in på elljusspåret började jag som 
sagt känna att jag kanske skulle göra ett 
toastopp. Men det gick över efter 20-30 minuter. 
Ganska mycket grusväg på denna etappen och 
även vid kontrollen i Härskogen låg jag 
skrämmande exakt på 11-timmarsschemat 
(3:29:18). Samma procedur vid kontrollen med 
påfyllning av vatten och Umara, vätning av 
kylfilt/cooling bandana, lite saltgurka och chips 
och iväg 
(3,5 
minuter).  
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På den här stationen spelade de lite musik, 
Gyllene Tider bland annat. 
 
På nästa etapp började värmen kännas, ner mot 
drop-bag-stationen i Hindås. Hade kommit ifatt 
Daniel Johansson, en annan Växjölöpare som 
hade känt sig orkeslös sedan starten, vid 
stationen i Härskogen och sprang om honom en 
bit in på nästa etapp. Kände mig fortfarande 
ganska bra och var glad att jag hade kylningen 
mot värmen. Lämnade stationen i Härskogen 
11:33 och kom till Hindås 12:52 (40 km), 
fortfarande bara två minuter efter 
11-timmarsschemat! Trött, men ok. 

Det var inte helt enkelt att hitta vid flera 
korsningar i skogen och även i Hindås, när man 
skulle över vägen och sedan upp igen längs den 
stora vägen, var inte helt logiskt. Bra att jag dels 
hade GPX-filen i klockan, som jag kollade för 
säkerhets skull vid många tillfällen, och ibland 
löpare som hade sprungit där förut. 
 
Drop-bag och andra halvan 
När jag kom till stationen i Hindås stod alla 
48km-löpare och applåderade. De startade kl. 
13, åtta minuter efter att jag kom dit. Prickades 
av, fick fråga var drop-bagsen fanns, av med 
ryggsäcken i den heta solen och fyllde på 
Maurten i blåsan (upptäckte då att jag inte kunde 
fylla på med så mycket som tänkt, dvs. jag hade 
använt mindre), tryckte ut jordgubbssylt på 
ostkakan och stoppade i mig typ 100g, i med nya 
Umara-bars i ryggsäcken och ut med papper från 
de använda, och ner med allt i ryggsäcken igen. 
Och sen vatten och Umara i flaskorna fram och 
vätte kylfilt/cooling bandana.  

Hela proceduren tog ca. tio minuter. Här kunde 
jag sparat mer tid genom att optimera och 
planera ännu bättre, säkerligen mer än halverat 
tiden om jag haft support som hjälpt till. 
 
Kom iväg ett par minuter efter att starten för 48 
km-löparna gått. Klockan verkade ha pausats när 
jag varit stilla en stund, men gick igång när jag 
tryckte på Lap när jag stack iväg. Tur det, så att 
det inte blev som på Österlen där jag missade en 
kvart innan jag såg att klockan hade stannat. 
 
Nästa etapp var bara 12 km, från 40 till 52, men 
den tuffaste hittills. Klockan var nu efter 13 och 
solen värmde som allra mest. Kände lätt 
huvudvärk och lätt illamående, men inte värre än 
att jag kunde ta mig framåt springande och 
kunde följa energiplanen, även om barsen inte 
var lika goda nu. Såg dock till att dricka upp allt 
vatten och Umara innan nästa station. 
Kom till stationen vid 52 km knappt 9 minuter 
efter 11-timmarsschemat (6:28:42). Fortfarande 
bra, med tanke på att värmen nu också började 
ta ut sin rätt. Då pausen i Hindås tog 6 minuter 
längre än beräknat (borde lagt in mer tid på 
dropbag-stationen i schemat…) var det ju ännu 
bättre… Ut på nästa etapp uppdaterade jag 
Facebook i en lång gåbacke. Missade att jag 
skulle tagit av på en liten stig och efter en stund 
pep klockan att jag var off-route. Felspringningen 
på 430 meter tog ca. 3 minuter, inte så farligt. 

Den här etappen var den längsta, och det 
samtidigt som solen stod högt och värmde! Inte 
minst på ett flertal långa grusvägssträckor 
försökte jag lägga kylfilten även över axlarna, 
även om det var svårare att få den att sitta bra 
(note-to-self: fixa med band för att hålla den 
säkert runt halsen).  
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In mot stationen vid 52 och ett bra tag efter den 
var det mycket grusväg och betydligt tråkigare än 
sträckan fram till Hindås.  
 
På den här långa sträckan började jag tappa mer 
mot 11-timmarsschemat, där solen och värmen 
säkerligen bidrog till stor del. Jag hade fyllt på 
med maximala 3 liter vätska (då Maurten även 
skulle räcka hela vägen till mål). Men det var 
väldigt skönt när jag upptäckte en extrastation 
ungefär halvvägs på etappen (ca. 61 km). 
Funktionärerna hade där hittat ett hus där vi 
kunde fylla på vatten från en kran i garaget. Det 
tog ca. 3 minuter extra med en liten extrarunda, 
men skönt att fylla på med några deciliter vatten 
till och väta kylfilt/cooling bandana. 
 
Strax innan den extrastationen hade jag kommit 
ikapp Fredrik Saarnak. Som så ofta förr hade han 
öppnat i ett alltför högt tempo och helt enkelt inte 
orkat mer. Han tog sig trots allt i mål till slut, en 
halvtimme innan maxtiden 15 timmar. 
 
När jag kom till sista stationen, vid 72,5 km, hade 
jag 9:35:46 och därmed drygt 35 minuter efter 
11-timmarsschemat. Tappade alltså mer än 25 
minuter (inkl. 3 minuters felspringning, 3 minuter 

vid extra vätskestationen & 3 minuter på första 
toapausen efter 8:45) mot schemat på etappen 
som tog över 3 timmar! Och benen värkte och 
skor med dämpning hade jag kunnat köpa för 
dyra pengar… Jag hade visserligen mina Altra 
Lone Peak 3.5 i drop-bagen, men vågade inte 
använda dom då jag inte visste om vaderna 
skulle klara nolldroppet under så lång tid på trötta 
ben. Men jag ska se till att springa in dom inför 
Ultravasan! 
 
Drack ett par muggar vatten och ett par muggar 
Coca Cola. Fick hjälp att fylla på vatten och 
Umara, medan jag satte mig i en stol när jag 
drack. Här hade de också en vattenslang med 
kallt vatten, så jag kylde ner både huvud och ben 
innan jag gav mig iväg. Tyckte mig vara nöjd 
med att jag återigen försökt effektivisera stoppet 
så gott jag kunde, ingen onödig vila förrän i mål. 
Men det visade sig efteråt ha tagit nästan 6 
minuter!?! Colan, sitta i en stol och kallt vatten på 
benen gjorde att jag nu kände mig hyfsat pigg. 
Fruktansvärt trött i benen förstås, men nu var det 
ju sista etappen in mot mål! Och jag lämnade 
efter typ 9.40. Enligt 11-timmarsschemat skulle 
jag ha 2 timmar på sista etappen. Även med 
trötta ben borde jag väl då kunna ta mig under 
12? 
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På förra etappen hade jag sänkt kraven på vad 
som var en gåbacke, även om jag fortfarande 
inte gick om det var plant eller utför. Men nu på 
sista etappen joggade jag lätt även uppför lättare 
sluttningar. Vädret var svalare. Jag var på gång! 

 
Och sen… bara 2,5 
kilometer in på sista 
etappen hände det… 
(75 km, 10:02). Jag 
kände mig på gång, 
hade sprungit om tre 
löpare, och så small 
jag vänsterfoten hårt in 
i en av alla otalet 
rötter. Tio sekunder 
senare kom smärtan i 
knät. Jag var tvungen 
att gå, försökte några 
stappliga löpsteg men 
insåg direkt att nu 

kunde jag inte springa mer. Haltade fram en bit, 
hoppades att det skulle gå över. Men icke. 
 
Efter 10-12 minuters haltande/promenerande 
kom fram till en snubbe som var utanför sitt hus 
och jobbade. Hade kollat i väskan efter 
förbandet, men det var bara värmefilten som låg 
där… Den behövde jag inte idag… Så jag 
frågade honom om jag kunde köpa ett förband av 
honom. Han letade i bilen och sedan inne innan 
han hittade. Jag rullade på det amatörmässigt 
runt knät, han ville inte ha något betalt men hette 
Anders Norman. Fem minuters stopp. Fortsatte 
gå, kunde fortfarande inte springa. Men långsamt 
blev det något bättre. 
 
Efter 20-talet minuter vågade jag mig på att jogga 
lätt. Men i de branta nerförsbackarna på 
asfaltsvägarna i Ekås runt 80 km fick jag ont i 
knät igen… Gladdes i alla fall åt ett par hus där 

de ställt upp 
bord med 
vatten, tog 
några glas, 
skämtade 
med några 
som satt i 
trädgården 
och drack öl 

och gick vidare och efter ett tag lätt jogg igen. 
Jag höll hela tiden humöret uppe. 
 
En stund senare, på väg över Rya åsar, blev det 
mycket teknisk stig. Där vågade jag inte hoppa 
runt för mycket, så det gick extra långsamt. Inte 
minst när det senare dessutom gick nerför… 
 
Kände mig också energilös och drack mer 
Maurten, tog mer bars och kände att jag behövde 
en toapaus till. Om det nu var energin eller annat, 
men dock. Ytterligare några minuter gick. Ner 
mot Sjöbo kände jag att nu är det inte långt kvar. 
Försökte springa på hyfsat (i det här 
sammanhanget ca. 7:30-tempo), kände inte av 
knät så mycket nu. Frågade en kvinna i Sjöbo 

hur långt det var till Kypegården. Max en 
kilometer trodde jag. Fem kilometer, sa hon!! 
Bilvägen kanske, tänkte jag. Men samtidigt kom 
en uppförsbacke och jag orkade inte riktigt ta ut 
det sista om jag nu ändå inte skulle klara att ta 
mig under 12:30, som jag hade haft som ett mål 
sedan toapausen… 
 
Jaja, jag trummade på så gott det gick, kom ifatt 
en 48 km-löpare som hade sprungit om mig när 
jag gick tidigare och efter 90,5 km på klockan såg 
jag äntligen målskylten! Riktigt skönt att äntligen 
ta mig i mål. Det blev inte under 12 (sluttid 
12:35:25), men jag kunde åtminstone ta mig fram 
mestadels drägligt även efter knäproblemen... 
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Tävlingsmässig prestation 
Resultatmässigt blev jag 23:a av 64 
startande, varav 49 kom i mål (90 
anmälda…). Med en halvtimme 
bättre tid hade jag placerat mig 14:e, 
vilket jag definitivt borde ha klarat 
om det inte var för knät.  
 
Det är ett resultat jag måste vara 
riktigt nöjd med, jag har ju inte hållit 
på länge med att springa så här 
långt. Nästan alla på topp 18 hade 
högre ITRA-index än mig och detta 
var mitt första riktiga lopp över 60 
km, även om Ecotrail förstås gav 
viss erfarenhet av att vara på benen 
länge. 
 
Jag hade egentligen ingen riktig dipp 
under hela loppet, bara olika grader 
av trötthet. Energiplanen funkade 
utmärkt. Den värsta delen var när 
det var som varmast, det var också 
då jag tappade mest tid mot 
11-timmarsplanen. När det blev 
svalare på slutet fick jag förnyade 
krafter. Tills knät som sagt stoppade 
mig. 
 
Väder och terräng 
Värmen skördade många offer 
denna dag. Segertiden blev en 
timme sämre än sista loppet i den 
gamla regin, med annan målgång 
men liknande distans (och ändå 
vann Johan Isaksson med över 45 
minuter). Men jag klarade värmen 
bättre än jag hade befarat. Till stor del tack vare 
kylfilt och cooling bandana, som gjorde att huvud 
och nacke hela tiden höll sig svala (även om 
hvudet inte kändes så svalt när solen gassade 
som mest). Dessutom rejält med vätskeintag, 
även om jag var mer törstig de sista milen. 
 
Terrängen var också bitvis väldigt utmanande. Å 
ena sidan riktigt tekniska stigar med rötter och 
stenar, å andra sidan ibland långa sträckor på 
grusväg och/eller asfalt. Dessutom med ganska 
många höjdmeter för en Växjöbo. Ca. 1870 

meter upp och 1770 meter ner, dubbelt så 
mycket som Ultravasan och dessutom mer 
uppför medan Ultravasan går mer nerför. 
 
Ultravasan sägs även vara betydligt enklare sett 
till underlaget. Om vädret dessutom skulle bli 
svalare blir det också betydligt kortare tid i 
rörelse. 
 
Enligt Strava hade jag för övrigt 40 minuter ej i 
rörelse, något som jag definitivt måste optimera! 
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Knä, fötter & ben 
Att springa så här långt innebär förstår stor 
påfrestning. Det är en utmaning att hålla ett bra 
löpsteg även när kroppen är trött, så att inte 
andra delar av kroppen får ta stötarna istället. 
Samtidigt gör det varierade underlaget att 
löpsteget varierar och därmed belastar mindre än 
det jämna nötandet på jämnt underlag som 
asfalt. 
 
Tröttast blev jag under fotsulor och i fotleder. 
Dagen efter också ont i vänster benhinna. Det är 
vänstra sidan som är klart svagast. Och i viss 
mån höftleder. Jag orkar inte aktivera rumpan 
tillräckligt, så att den kan dra benen framåt. 
Istället behöver vader och fotleder trycka mig 
framåt och tar därmed mer skada. 
 
Knät… Kände ingenting förrän smällen mot 
roten. Var väl i kombination med trötthet och 
någon slags överbelastning. Var värst när jag 
belastade knät, typ nerför. I början gjorde det ont 
bara jag gick, men helt omöjligt att springa. 
Förbandet gjorde nog sitt till att hålla knät i 
stelare läge. 
 
Jag hade aldrig en tanke på att bryta, jag kunde 
ju fortfarande ta mig framåt och det hade ju gått 
bra i 10 timmar! Så nära mål finns inte DNF som 
alternativ, då har jag ju inte klarat loppet och 
under en ultra får man alltid räkna med att något 
oförutsett inträffar. 
 
Efteråt kände jag ingenting i knät, inte heller 
dagarna efter annat än ibland när jag går nerför 
trappor. Däremot väldigt öm på vänster 
benhinna. Och direkt efter loppet kunde jag 
knappt gå på grund av ont i och runt fotlederna, 
jag haltade mest av alla halta och lytta. I övrigt 
framför allt stel i vader, låren kändes bättre, även 
om framsida lår fortfarande känns tre dagar efter. 
 
Skor med bättre dämpning hade inte skadat, då 
kroppen ännu inte är tillräckligt tränad för den här 
typen av ansträngning. Och vänster sida är klart 
svagare.  
 
  

Efteråt 
Jag är väldigt glad att jag alltid har rejäl aptit att 
vräka i mig mat direkt efter sådana här lopp. 
BUM var inget undantag. Åt två portioner 
hamburgare med potatissallad och grönsallad. 
Men drack nog för lite även efteråt. Kissade brunt 
på hotellet på kvällen, när vi väl kom dit fram 
emot 23:30, men kände mig inte sådär särskilt 
törstig. 
 
Natten efter blev det inte mycket sömn. Öm och 
stel och ont. Och duschen sved på vissa 
onämnbara ställen… 
 
Dagen efter kände jag mig trots allt ganska pigg. 
Och inte minst glad och nöjd att jag ändå 
lyckades genomföra loppet på ett så bra och 
planenligt sätt. Hade sett fram emot 
hotellfrukosten sedan kvällen innan och trevligt 
att tjöta lite erfarenheter med Växjögänget innan 
vi drog tillbaka hemåt. 

 
Trots väldigt kort varsel 
samlades dessutom in 
1 900 kronor till nya 
skolbänkar för Kisima 
Mixed Secondary Shool 
i Kenya!  
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Växjögänget och kärleken till ultra 
Jättekul att vi var åtta stycken från Växjö! Det gav 
en extra dimension åt det hela, med umgänge 
och inspiration. Johan Runbert, Jonas Blomqvist, 
Peter Andersson, Monica Carlsson, Christian 
Arthursson, Fredrik Saarnak och Daniel 
Johansson var de övrigt från Växjö.  
 
Flera av dem säger sig ta ganska lätt på det 
prestationsmässiga och är inte särskilt 
intresserade av att planera energiintag eller kolla 
upp statistik eller jaga placeringar eller 
ITRA-poäng. Men oavsett uttryckta ambitioner 
tänker jag att strukturellt tänkande och strategi är 
sådant som man har nytta och glädje av.  

En av de mest fantastiska saker med att springa 
ultra är annars den familjära och generösa 
gemenskapen. Alla hjälper varandra, stannar till 
och frågar om någon verkar ha problem och ger 
varandra uppskattning. Det spelar ingen roll 
vilken nivå man är på, det är utmaningen för var 
och en som är det viktiga. 
 
Detta och upplevelsen att springa så länge i 
naturen och släppa allting annat och bara vara 
med sig själv i ett kravlöst tillstånd där man inte 
behöver tänka på annat än att ta sig framåt och 
njuta.  
 
Jag fick en fråga om vad jag tänkte på när jag 
sprang. Inte så mycket egentligen. Och det är väl 
just det jag gillar, att inte behöva tänka på något 
särskilt. Samtidigt går det förstås massor av 
tankar genom huvudet, men i grund och botten 
handlar det mest om tacksamhet över att få 

möjlighet att göra detta, att få springa i Guds 
fantastiska natur, glädjen i att utmana sig själv. 
Så positiva tankar som möjligt. Och så funderar 
jag på mer praktiska saker utifrån hur man 
känner sig, som energi, vätska, tempo osv. 
 
En annan gång vill jag skriva mer om “the ultra 
mindset”, ett sätt att förhålla sig till världen, sin 
omgivning och sitt liv genom ett sätt att tänka 
som man lär sig genom ultra. Att gå bortom och 
upptäcka nya saker bortanför gränserna och 
inom sig själv. För mig betyder detta oerhört 
mycket och jag vill anta nya utmaningar för att 
växa som människa. 
 
 

Nästa UltraVasan! 
Därför ser jag redan fram emot Ultravasan 18 
augusti! Om BUM gick så här pass bra ska jag 
med ytterligare 12 veckors bra träning kunna 
använda erfarenheterna till att både prestera bra 
och ha en härlig upplevelse i fäderns spår. 

11 


