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Det är sensommar i nordnorska Narvik 1991 och
ortens halvmaratontävling ska avgöras. På startlinjen står Jukkasjärvis Christer Majbäck och flera
östafrikanska löpare. När startskottet ljuder tar
Majbäck täten. Efter tio kilometer är han i ledning
med en rejäl lucka till afrikanerna bakom. Ledarbilens digitala klocka visar att det går fort: 29.40 på första milen.
Vid 13 kilometer, som Christer Majbäck passerar på 38.37, ligger Jukkasjärvilöparen fortfarande längst fram i fältet. Men strax
är de afrikanska löparna ikapp. Christer Majbäck biter sig fast så
länge han förmår, men när det är fyra kilometer kvar tvingas han
släppa klungan. Spänsten i benen är slut. Sluttiden blir trots det
strålande: 1.06.06. Den sluttiden hade gett Majbäck tredje plats
på den svenska årsbästa-listan på halvmaratondistansen 2013.
Under 1980- och 1990-talet var många duktiga längdskidåkare
även goda löpare, men därefter dyker de allt mer sällan upp i
resultatlistorna på landets löpartävlingar. Vid en närmare granskning av Lidingöloppet sker en brytpunkt i början av 90-talet.
– Jag tror det har att göra med andelen löpträning. Om man
inte springer så mycket vill man inte ställa upp i löpartävlingar
eftersom man inte har den rätta kapaciteten för dem, säger
Johan Olsson, guldmedaljör på herrarnas femmil vid VM i Val
di Fiemme 2013, vilket även gav honom Bragdguldet i början
av december.

SKIDLÖPARNA
SOM SLUTADE
SPRINGA
SNABBT
TEXT HERMAN DEGSELIUS

DET ÄR LIDINGÖLOPPSDAGS, den sista söndagen i september,
när Runner’s World träffar Christer Majbäck, nu 49 år fyllda.
Som skidåkare i landslaget blev han sexfaldig medaljör på OS
och VM. Matchvikten från den tiden har plussats på med ett
antal kilon, men ännu har han fart i löparbenen. På Jägarmilen
i Kiruna tidigare under året gick han i mål på 40 minuter, trots
att han numera tränar endast tre timmar i veckan.
Majbäck är i Stockholm med hustrun Inger och familjens
fyra barn. Tidigare under dagen har tre av barnen sprungit Lilla
Lidingöloppet med fina resultat. När Christer Majbäck själv var
i farten på Lidingöloppet gick det undan. Som 19-åring satte
han nytt åldersrekord på tremilsbanan med tiden 1.44. Rekordet stod sig en lång tid. När han var senior putsade han tiden

CHARLOTTE KALLA. Det är inte löpningen som ska ge medaljer på OS i Sotji.

Löpträningen bestod mest av långa distanspass i obanad terräng. Två och en halv till tre och en halv timme brukade han
vara ute på fjället i Gällivare.
– Jag sprang från bergstopp till bergstopp, olika slingor nästan
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“Vi tränade mellan 20 och 25 timmar i veckan, ibland
mer. Det blev ungefär 50 timmar löpning i månaden.”
Christer Majbäck och landslagsåkarna tränade mer löpning än vad dagens skidåkare gör.
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För drygt tjugo år sedan sprang längdskidåkaren Christer Majbäck Lidingöloppet på en tid som är i klass med vad svenska elitlöpare presterar som bäst idag.
Numera är det färre skidlöpare i topp på svenska löplopp. OS-hopp som Johan
Olsson och Charlotte Kalla tränar visserligen väldigt mycket löpning under uppbyggnadsperioden. Men längdåkningens kravbild har förändrats – och därmed
också träningen. Så här gick det till när skidlöparna slutade springa snabbt.

till 1.41 (1992). Utöver framfarten på Lidingö och loppet i Narvik har Christer Majbäck kutat 10 000 meter på 30.08 och 5
000 meter på 14.40 (den sistnämnda tiden som 18-åring). Han
ställde även upp i SM på 10 000 meter, men den gången var
kroppen inte intakt.
– Då hade jag hälsporre och tejpad fot som gjorde att jag
knappt kunde springa. Tiden blev 30.40, men målsättningen
var högre, säger han.
UNDER MAJBÄCKS TID i längdlandslaget bestod sommarträningen nästan uteslutande av löpning och rullskidåkning.
Styrketränade gjorde han bara en timme i veckan, med gummiexpander och kroppen som belastning.
– Vi tränade mellan 20 och 25 timmar i veckan, ibland mer.
Det blev ungefär 50 timmar löpning i månaden, resten av träningstimmarna ägnades främst åt rullskidåkning.

varje gång. Och när det var uppför dunkade jag på i princip allt
jag hade, så det blev en naturlig form av backintervaller.
Någon specifik kvalitetsträning, exempelvis ”tusingar” på
bana, var däremot inget som stod på träningsschemat.
– I stort sett aldrig, men det var ju inte löpning jag satsade på
så därför blev det ingen sådan träning. Men i efterhand kan jag
ångra att jag inte körde mer tempoträning inför löptävlingarna,
för att få mer fart i benen.
Rullskidåkningen bedrev han ungefär på samma sätt, det vill
säga som långa distanspass.
– Rullskidor körde vi ju på vägarna och de är ju oftast flacka.
Då var tempot högt och vi pressade kroppen hela tiden. Och en
gång i veckan körde jag intervaller på rullskidor uppför Dundret.
Men på vintern hann Majbäck inte med så mycket kvalitetsträning eftersom han tävlade så mycket.
– Jag körde 40–50 tävlingar under en säsong, men allt tävlande
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gav ju mycket hjärt- och lungträning. Sedan blev det ofta kvalitetsträning under passen på träningslägren. Alltid var det någon
som ökade farten och så hängde resten på.
Det var inte bara Christer Majbäck som sprang snabbt bland
dåtidens manliga längdåkare. Tre andra namn är Larry Poromaa,
Tony Pölder och Anders Bodin. Samtliga sprang halvmaran på
1.07 under andra hälften av åttiotalet.
Samma årtionde placerade sig även en mängd andra skidåkare högt upp i resultatlistorna på Lidingöloppets tremilsbana,
en del av dem med en sluttid runt 1.50. Och under 1982 års
arrangemang ställde stora delar av herrlandslaget upp. Snabbast
av dem var Hans Persson som knep en 21:a plats med tiden 1.44.
Folkkäre Thomas Wassberg slutade som 89:a på tiden 1.50. Två
längdskidåkare som däremot aldrig tävlade i löpning var Gunde
Svan och Torgny Mogren.
– Nej, Gunde ville inte tävla i löpning överhuvudtaget. Och Torgny orienterade istället. Det var
han duktig på, säger Lars-Göran Pettersson, förbundskapten för herrskidlandslaget 1985–1991.
DAMLANDSLAGSÅKARE SYNTES OCKSÅ flitigt på Lidingöloppet under 80- och 90-talet.
Oftast var Ann-Marie Karlsson från IFK Sävsjö
den snabbaste. 1988 tog hon med tiden 57.31
en femteplats på de 15 kilometerna, som då
var damernas elitklass. Hennes främsta merit i
skidspåren är en trettondeplats på 30 kilometer
fristil vid VM i Val di Fiemme 1991. Idag har
hon hunnit bli 45 år och jobbar som marknadschef för SCA Skog, Ångermanland. Likt Christer
Majbäck berättar hon att barmarksträningen
dominerades av löpning.
– Fördelningen var 60 procent löpning
och 40 procent rullskidåkning. Styrketränade
gjorde jag med kroppen som redskap en timme
i veckan. Resten av styrkan i min överkropp fick
jag genom rullskidåkningen.
Löpträningen var utformad ungefär som
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herråkarnas, med en skillnad – den innehöll mer kvalitetsträning.
– Oftast körde vi långa intervaller där löpsekvenserna kunde
vara allt mellan tre och tio minuter långa. I rullskidåkningen
tränade vi mestadels distanspass. Utöver dessa gick jag mycket
skidgång, berättar Ann-Marie Karlsson.
DAGENS ELITLÄNGDÅKARE BEKRÄFTAR att det har skett en förändring i längdåkarnas sätt att träna. De tränar mindre löpning
och istället mer rullskidåkning. Dessutom tränar de betydligt mer
styrketräning. Bragdguldsvinnaren Johan Olsson har de senaste
åren haft problem med en hälsena och med ena ljumsken så för
hans del är fördelningen cirka nittio procent rullskidåkning och
knappa tio procent löpning under barmarkssäsongen. Innan
skadebesvären hade han däremot en jämn fördelning mellan
de två disciplinerna. I likhet med sina föregångare i landslaget
körde han då löppass på två till tre timmar i obanad terräng.
Däremot fanns en skillnad i kvalitetsträningen.
– Innan jag blev skadad körde jag backintervaller i skogsterräng
och hårda intervaller på tre till fem minuter på grusväg eller bana.
Den svenska damskidåkningens mest lysande stjärna, Charlotte Kalla, genomför löpträningen på liknande sätt; ofta i form av
långa distanspass och ett kvalitetspass i veckan från maj till juli.
– Ungefär 40 procent av barmarksträningen består av löpning, säger Kalla.
Både Johan Olsson och Charlotte Kalla vittnar om att längdskidåkare tränar mer styrketräning idag, numera dessutom med
vikter på gym, vilket aldrig var fallet förr om åren.
– Nu är det mycket mer styrketräning. Det har gått till mer
maxstyrka och inte så grennära. Nu ska man vara mer atletisk,
säger Johan Olsson.
Är skidåkare tyngre idag?
– Snittvikten är definitivt högre, säger Johan Olsson.
Utöver styrketräning har som sagt också rullskidåkningen
fått betydligt större utrymme.
– Framförallt har det blivit mer stakträning, bland annat stakintervaller. Jag tror på en hög kapacitet i överkroppen. Dessutom
går återhämtningen lättare efter ett stakpass, säger Charlotte
Kalla och får medhåll av Johan Olsson.
– Ja, det är mycket mer stakintervaller då man står och ”hugger”. Det är viktigt att vara duktig på att staka nuförtiden, menar
Olsson.
Att längdåkare inte tävlar lika mycket i
löpning som förr om åren har flera skäl, tror
Charlotte och Johan.
– Det kan ha att göra med att det nuförtiden
är fler tävlingar inom längdåkningen, eftersom man kör både sprint och distans, säger
Charlotte Kalla medan Johan Olsson påpekar att kravprofilen på en skidåkare också har
förändrats.
– På 80- och 90-talet var det viktigare att ha
en hög fysisk grundkapacitet, det är inte det
primära idag. Nu ska man ha flera kvaliteter,
exempelvis överkroppsstyrka och explosivitet.
Förut diagonalade längdskidåkarna mer och
använde benen flitigare. Nu är det mer arbete
med överkroppen som gäller. Kanske är det därför som många väljer bort löptävlingar idag,
funderar Johan Olsson.
– Under barmarkssäsongen sprang vi ju

HERRSKIDÅKARNAS RESULTAT I LIDINGÖLOPPET

De snabbaste svenska herrskidåkarna på Lidingöloppets
30 km (och en välkänd norrman). Damloppens distanser
har förändrats under åren och är inte lika jämförbara.
• Christer Majbäck, Jukkasjärvi IF, 1.41.05. (1992)
• Oddvar Brå, Norge, 1.41.54. (1988)
• Bjarne Andersson, IFK Mora. 1.43.30. (1975)
• Hans Persson, Skidlandslaget (Åsarna IK), 1.44.15. (1982)
• Anders Bodin, Kvarnsvedens Goif, 1.44.23. (1986)
• Mikael Edman, Hakkas Goif, 1.45.52. (1988)
• Martin Johansson, IFK Mora, 1.45.54. (2007)

dessutom mer än vi åkte rullskidor, påpekar Christer Majbäck.
Fast det var nog ingen som sprang på vägar utan mest i obanad
terräng, och det blir man ju stark av. Sen var syreupptagningsvärdena väldigt höga på den tiden. I herrarnas A- och B-landslag
hade alla över 85 i testvärde, säger Christer Majbäck.
Men Charlotte Kallas och Johan Olssons löpförmåga går inte

av för hackor de heller. På Offerdalsmilen för tre år sedan gick
Johan Olsson i mål på tiden 31.20. Senare samma år sprang
han 3000 meter på bana och fick sluttiden 8.44. Charlotte Kalla
sprang in ett nytt personbästa på 10 kilometer landsväg under
den gångna sommaren i hemorten Tärendö, när hon var först
in under målskynket med tiden 35.32. Så visst finns det landslagåkare som springer snabbt även nuförtiden. De är bara inte
riktigt lika många, eller lika snabba som förr.
LIDINGÖLOPPSHELGEN LIDER MOT sitt slut. För Christer
Majbäck och hans familj väntar flyget upp till Kiruna sent på
söndagskvällen. För hans del blir det ett depåstopp i villan i
Jukkasjärvi. Sju på måndag morgon ska han befinna sig 35 mil
söderut – i Luleå. Sportakademin Vinter anordnar ett event och
han ska vara på plats med sitt företag Skigo.
På frågan om hur pass bra löpare han tror sig kunna ha blivit
om han satsat fullt ut på löpningen svarar han:
– Det är svårt att säga. Men när jag sprang halvmaran i Narvik gjorde jag ett fantastiskt lopp. Förutom att krafterna tröt på
slutet var det en dag då allt stämde. I efterhand skulle jag ha
vant benen lite mer med väglöpning. Då hade det nog kunnat
gå ännu fortare...
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I FLYGANDE FLÄNG
Majbäck när det begav
sig och idag (nedan).

”Jag körde backintervaller i skogsterräng och hårda intervaller på tre till
fem minuter på grusväg eller bana.”
Bragdguldsvinnaren Johan Olsson tränar inte lika mycket löpning numera på grund av skador.

SVERIGES FRÄMSTA OS-HOPP I SOTJI?
Kalla och Olsson siktar mot medaljerna.
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