
Först går det upp. 
Sedan går det ner. 

Men hela tiden kräver 
det stökiga underlaget 

full koncentration – 
så att inte dagen slutar 

med gråt och tanda-
gnisslan...

TRIXIG TRAIL I 

TOSCANA
J

Efter en brutal kamp uppför ståtar en vidunderlig utsikt över vin-

gårdar och olivlundar. Sedan går det brant utför på en stig som 

täcks av stenar, rötter och porlande bäckar. När Kenneth Gysing 

springer Trail Montepisano i Toscana går det inte att tänka på vare 

sig fart eller sträcka – det krävs fullt fokus för att hålla sig upprätt.

Jag springer genom ett landskap som får 
själen att mjukna. Långt borta vid horisontens 
rand glimmar Medelhavet i himmelsblått, 
runt omkring klänger urgamla, knotiga oliv-
träd sig fast vid smala terrasser på ett brant 
sluttande berg. Grenarna bågnar av oliver, 

snart är det skördetid, snart kommer olivoljan att rinna till ur 
olivoljepressarna. Jag tänker att det vore bra skönt att sätta sig 
ner en stund under ett olivträd, blunda lite i solen och fundera 
på hur den där olivoljan kommer att smaka. 

Men det går inte an, nej det går verkligen inte an. Jag befin-
ner mig mitt i Trail Montepisano i Toscana, jag har avverkat 
drygt 17 kilometer och har ungefär 10 kilometer kvar till mål. 
Landskapet är som sagt hisnande vack-
ert, men jag hinner mest ge det flyktiga 
blickar, är fullt upptagen med att hålla koll 
på var jag sätter ner fötterna. Traillopp är 
ingen lek, det är lätt att stå på roten bok-
stavligt talat, och då kan man göra sig illa 
på riktigt. Trail Montepisano innehåller 
sträckor som kräver total koncentration, 
många stigar går brant nerför, är fulla med 
rötter och små bäckar som gör underlaget 
lerigt och svårmanövrerat. Jag springer 
utan att tänka på vare sig fart eller sträcka, 
är bara där i nuet, följer stigen som den 
kommer. Hjärtat bultar ut italienskt syre i 
blodet, låren är stinna av mjölksyra. Det är 
mycket jobbigt och alldeles underbart. 

F.O.O.T tog mig hit. Inte fötterna då, utan Fit On Olive Trails, 
ett EU-projekt med inriktning på att stödja små lokala produ-
center av olivolja. Monte Pisano ligger några kilometer utanför 
Pisa, där lutar tornet fortfarande som det har lutat sedan slutet 
av 1100-talet. Stålmannen rätade visserligen upp det i filmen 
Stålmannen går på en krypto-nit, men det var bara på film. 
Tornet var på väg ner mot platt fall, lutningen hade ökat till 5,5 
grader 1990, men ett omfattande restaureringsarbete under 
åren 1990–2001 fick det att stå stadigt igen. 

Själv står jag långt ifrån stadigt, när jag tar mig fram på 
stigen med tornet i tankarna från sightseeingen dagen före. För 
en sekund glömmer jag var jag sätter ner fötterna, fastnar med 
en fot på en sten och faller framåt. Jag vevar frenetiskt med 
armarna som en – ja – självmordshoppare som ångrat sig, och 
lyckas mirakulöst få tag i tillräckligt med bergsluft för att räta 

upp mig och få fram en fot. Jag halkar i stället med hälen och 
sätter mig på ändan i en lerig pöl. Puh, det var nära. Traillöp-
ning – med ändan i en förskräckelse. Trailig humor.

Det här är andra året för Trail Montepisano, det är den 20:e 
mars, och det är sol och växlande molnighet. Temperaturen 
i starten var runt 18 grader, men så här 700 höjdmeter högre 
upp är det betydligt svalare, och jag plockar fram ett par vantar. 
Fingrarna har stelnat till, inget bra att ta emot sig med om man 
skulle ramla igen. En italiensk löpare, som jag har sprungit till-
sammans med ett tag (och som springer i linne), ser undrande 
ut. Vantar? På en man som kommer från den iskalla Norden? 
Vad är det för fjöl? De är hårda, de italienska bergslöparna!

Det finns tre distanser att välja bland: 
17 km, 29 km och 46 km, där 29:an bjuder 
på 1 700 höjdmeter, 46:an hela 2 700 
höjdmeter. Jag anmälde mig först till 
46:an, men en influensa from Hell (läs fri-
tids på barnens skola) däckade mig totalt 
två veckor före loppet, och väl på plats 
kändes benen som allt annat än några 
hopplahästar. Jag graderade ner mig till 
29:an, och det är jag mycket glad för nu, 
på väg uppför i en hiskelig brant; näsan 
plöjer fåror i stigen framför mig, där jag 
går framåtlutad. Möjligen överdriver 
jag, men bara lite. När jag efter en brutal 
kamp väl är uppe på toppen av berget är 
utsikten vidunderlig och hoppet kommer 

åter – jag kommer att klara det här. Toscana ligger för mina föt-
ter, vingårdar sträcker ut sig i alla riktningar, olivträd breder ut 
sig i mäktiga fält över bergen och långt, långt där nere, byn där 
målet finns. 

Dagen innan tog Andrea Valsecchi oss på en rundtur i trakten. 
Jag skriver oss, för vi är fyra löpande journalister i sällskapet; 
Peter från Holland, Sigrid från Österrike, och Carsten från 
Tyskland. Andrea är medarrangör av loppet, han är också chef-
redaktör för det italienska löparmagasinet Soul Running. Det 
är inget dåligt namn på en löpartidning, soulrunning, det är ju 
det traillöpning handlar om. Tiden är inte så viktigt, eller farten 
( ja om man inte heter Emelie Forsberg förstås) det är själva 
naturupplevelsen som står i centrum, att bli vän med skogarna 
och bergen. Och så finns det också ett före och ett efter loppet 

”Jag passerar urgamla, 

knotiga olivträd som 

klänger sig fast vid smala 

terrasser på ett brant 

sluttande berg. Grenarna 

bågnar av oliver, snart 

är det skördetid.”
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– löpare måste ju äta för att orka löpa, och ett glas rött eller två 
till maten från någon lokal vinodlare stimulerar bara blodom-
loppet. Det har alla italienska soullöpare klart för sig. 

I Pisa och trakterna häromkring har man ätit och druckit 
gott sedan etruskernas tid, långt innan de ro-
merska soldaterna kom klampande in i staden 
för att bygga vattenviadukter och andra tunga 
grejor. Landskapet här är en riktig kornbod, 
allting växer så att det knakar; det har att göra 
med alla våta vindar som kommer från havet 
och fastnar på bergen, ur vilka sedan regn 
faller och jorden fuktas. 

Området har också flera varma källor, 
runt en av dem byggde stormrika släkten 
Medici en sommarvilla (av storleken svenskt 
slott) som idag förvandlats till ett offentligt 
termalbad; San Giuliano Terme. Där kan 
trötta traillöpare (och för all del också icke 
löpande varelser) efter genomgångna veder-
mödor vila upp sig i fantastiska bassänger 
med naturvarmt vatten. Här brukade till 
exempel Mary Shelley hänga, hon som skrev Frankenstein. 
Vattnet ska ha en föryngrande effekt för huden (fast inte hjälpte 
det Frankenstein).

Andrea tar oss vidare till grannstaden Lucca, som en gång var 
en romersk koloni. Julius Caesar brukade tillbringa vintrarna 
där när han slogs mot gallerna (Asterix och Obelix, med flera) i 
galliska krigen. Mitt i staden finns mäktiga St Martins kate-
dral, med en väldig ängel på taket, från 1000-talet. Att befinna 
sig i Lucca och Toscana känns som att befinna sig mitt i en 
historiebok. Vart än man går och står är omgivningen full av 
kulturhistoria. Det ger ett slags lugn, man inser sin obetydlig-
het i tidens stora väldighet. Här har funnits så mycket liv och så 

många människoöden före oss, alla nu döda och begravda. Det 
är för mycket att ta in, bäst är att bara slappna av och fokusera 
på nuet. 

Det är det jag försöker göra, där jag står på toppen av berget. 
Fokus på den drygt fem kilometer långa 
utförslöpning som är kvar till målet långt där 
nere i byn. När jag studerade kartan dagen 
före tänkte jag, att bara jag tar mig upp till 
den sista toppen så kan jag mysrulla aningens 
bakåtlutad lätt utför de där sista fem mot mål. 
Men där hade jag förfärligt fel.

Första kilometern ner är full av grov sten 
med lösgrus, mina trailskor får verkligen göra 
skäl för namnet. Sulorna kämpar och sliter för 
att få grepp om underlaget och gör det bra. 
Om jag haft mina vanliga lätta löparskor hade 
jag blivit alldeles vrickad. Låren ber om nåd, 
men här finns ingen nåd att ge. Jag pressar 
hela tiden emot för att inte få för mycket fart. 
Det gäller att ha absolut kontroll, annars slår 
jag ihjäl mig och blir förpassad till historien. 

Det går inte an, jag har ju en historia att skriva. 
De sista fyra kilometrarna är snirkliga stigar, ”mycket tek-

niska” för att prata traillöparspråk, fötterna far runt som i en 
quick-step i Let’s Dance. Men jag håller tungan rätt i mun, och 
hej vad det går. Det är slitigt, det gör ont, samtidigt som det är 
väldigt roligt. Jag känner mig som barn på nytt, med spring i be-
nen. Hopp, hopp mellan alla stenarna och stubbarna i skogen.

Till slut kommer målet äntligen i sikte, jag drar på en spurt 
(det är nog bara jag själv som märker det, fartökningen ligger 
inom den statistiska felmarginalen, men ändå …), banans 29 
kilometer slutar på 3 timmar och 51 minuter. Men tiden är 
ingenting, tänker jag, som nybliven soulrunner; här har ändå 
skrivits ny historia i Toscana. Gott så.

”Vingårdar sträcker 
ut sig i alla riktningar, 
olivträd breder ut sig 

i mäktiga fält över 
bergen och långt, 

långt där nere, byn 
där målet finns.” 

Senare på kvällen sitter jag med Andrea, Peter, Sigrid och Car-
sten runt ett bord och summerar dagens äventyr. Andrea har 
styrt upp middagen, som börjar med sju (!) smårätter. Efter fyra 
har naveln växt så pass att jag måste byta hål i bältet. Italien är 
förmodligen det enda land i världen där man går upp i vikt efter 
ett lopp. Peter visar upp en omplåstrad hand och ett omplåst-
rat knä. Han föll efter en mil, och valde sedan att springa klart 
på den kortaste banan. Carsten visar upp en svullen fotled, en 
gammal skada har stukats upp. Han tog sig i mål med nöd och 
näppe. Sigrid, som var den enda av oss som sprang ultrasträck-
an, trillade också en gång men klarade sig fint. Hon kom i mål 
som sexa och fick två flaskor toscanskt vin i pris. En tuff och 
spännande löpardag är över. Men mycket arbete återstår, det 
inser jag när varmrätterna väl seglar in. 

Undrar om jag har mage för det här? 

”Det gäller att ha 

absolut kontroll, 

annars slår jag ihjäl 

mig och blir förpas-

sad till historien. 

Det går inte an, jag 

har ju en historia 

att skriva.” 

San Giuliano Terme. 

Fantastiskt bad med varma käl-

lor. Perfekt efter ett krävande 

traillopp. 

Olivoljeprovning. 

Åk runt till lokala producenter 

av olivolja och provsmaka. Gott, 

smörjer löparhjärtat fint.

Lutande tornet i Pisa. 

Började byggas 1173, blev klart 

187 år senare. Har 263 trappsteg, 

bra för löpskolning.

Loppmarknaden i Lucca. 

Antikviteter, konst, gamla lö-

parskor – du blir glad för att dina 

skor är nyare.

St Martin-katedralen på stora 

torget i Lucca. 

Mäktig byggnad, från 1000-talet. 

Kan få dig att tänka på annat än 

löpning – en stund.

Fem tips i Pisa och Lucca
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