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ag föreställer mig att Jonas Colting ska vara 
en person som är fläckfri, begåvad, atletisk 

och världens främsta utövare i en av världens 
jobbigaste konditionssporter. Han håller tuffa trä
ningscamps under eget varumärke, och dessutom 
skriver han böcker, krönikor och bloggar med en 
lätthet, ett språk och en produktivitet som är få 
förunnat. 

Jonas Colting hinner ondgöra sig högljutt över 
den långsamma bagageutlämningen på Arlandas 
sömniga terminal 4 och skäller slentrianmässigt 
ut en telefonsäljare som råkar ringa vid fel tid
punkt. ”Om jag vill göra affärer med er söker jag 
upp er”. Redan innan vi fått in kaffet. Han verkar 
faktiskt riktigt normal. 

För många har han inte bara gjort sig känd för sina 
idrottsliga meriter. I en uppmärksammad krönika 
i tidningen Runners World basunerade Colting 
för två år sedan ut sitt agg mot vad han beskriver 
som en långsiktig köpt propaganda för att få folk 
att vräka i sig bröd och spannmål. Han menar 
i förlängningen att svenska idrottare oftare blir 
sjuka och underpresterande på grund av detta. 

Varför är du så arg på kolhydraterna?
– Arg vet jag inte, men det är ju ett välfärds

problem att vi äter för mycket socker, flingor och 
bröd. Vi är lurade av den här propagandan. Det 

har liksom ansetts ”solidariskt” att äta spannmål, 
men jag menar att det bygger på missförstånd 
och myter. För ett par tusen år sedan fanns det 
inga kolhydrater, däremot fanns det protein och 
fett. 

Och socker?
– Min kostfilosofi går ut på att man ska unna 

sig det man verkligen tycker är gott, men man 
ska göra det medvetet. Man ska kunna äta socker 
ibland utan dåligt samvete.

Var kommer din tävlingsinstinkt ifrån?
– Jag vet faktiskt inte. Jag är inte allt särskilt 

tävlingsinriktad i livet i övrigt. Men med min 
egen träning handlar det nog mycket om att se 
hur bra man kan bli. Det är en häftig kick när 
man hittar rätt.

Det finns ett klipp på YouTube från den världs
berömda triathlontävlingen Ultraman World 

Championships på Hawaii när det inte går så 
bra för Jonas. Han kommer aldrig upp till sin 
vanliga kapacitet, och när kameran försöker få en 
kommentar efteråt brister det nästan. Den annars 
så språkligt spänstige Boråsaren finner inga ord. 
Man kan skära i stämningen. 

– Ja det var ingen höjdare. På Ultraman 
springer man 84 km sista dagen, men jag ”bröt 
ihop” efter 15 km redan, eftersom jag hade and
ningsbesvär från en luftvägsinfektion. Jag sprang 
nog inte sista maran på 3.00 men sista halvmaran 
gick på 1.35 i alla fall. Helt okej efter 63 km löpta.

Men du genomförde ändå loppet. Hur motiverar 
man sig att fortsätta springa i sju mil när det 
ändå är kört?

– Man behöver ibland bryta ihop för att gå 
vidare. Det gäller att hålla smärtan på avstånd, 
och när det är tävling dras det till sin spets. Det 
är bara att bita ihop och plåga sig igenom. Och 
det tror jag är vad som skiljer de riktigt duktiga 
idrottarna från resten – förmågan att kunna bita 
ihop och pressa sig framåt. 

Finns det något knep?
– Knepet är helt enkelt att alltid dela upp 

loppet i små etapper. Jag kommer från simningen 
från början, och i en bassäng kan man alltid ta 
sig till andra sidan. Man får försöka dela upp ett 
maraton på samma sätt. 

STÄNDIGT PÅ VÄG
JONAS COLTING ÄR EN AV VÄRLDENS STÖRSTA TRIATHLONSTJÄRNOR, OM MAN NU KAN TALA OM SÅDANA. 

DESSUTOM KALLAR HAN SIG FÖR ”HÄLSOKONNÄSSÖR”, SMUTSKASTAR HELA DET MODERNA SVERIGES HELIGA 
KOLHYDRATER OCH SKRIVER SOM EN GALNING. MEN VAD TÄNKER HAN PÅ EGENTLIGEN?

TExT:  CHRISTIAN VON ESSEN FOTO: DAVID LANG, TOMAS ERIKSSON

”PUNGSKAV ÄR NÅGOT 
SOM ALLA CYKLISTER 
KAN RELATERA TILL”
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Triathlon räknas som 
en av världens tuffaste 
konditionssporter, och 
avgörs till fots, på cykel och i 
vattnet. Jonas Colting hör till 
världseliten. 

Som skribent, kokboksförfattare 
och krönikör har han gjort sig ett 
namn även utanför tävlingarna. 
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Kan du aldrig känna att du borde ha fokuserat på 
en gren istället för tre?

– Nej, snarare tvärtom, att det finns så mycket 
mer jag skulle kunna göra. 

Hur tränar du på dagarna?
– Normalt blir det minst 24 timmar per dag, 

men det varierar väldigt mycket beroende på 
vilken fas man är i inför en tävling. Det kan bli 
allt från 12 till 35 timmar i veckan. 

Kör du styrketräning också?
– Bara i skogen. 

I skogen?
– Ja, så kallad stenåldersträning. Man går 

runt i skogen och lyfter på det man hittar. Det är 
jättekul!

Du skriver väldigt mycket. Har du fler böcker på 
gång?

– Ja, det kommer snart en bok som samlar 
krönikor, blogginlägg och olika texter. Sen jobbar 
jag på en mer renodlad träningsmanual. 

Du verkar väldigt produktiv?
– Jaså? Jag tycker ofta att jag är ganska lat. 

Men jag är snabb när jag sätter igång. Otålig, som 
sagt.

Det verkar så ensamt med triathlon, du är ju ute 
väldigt många timmar för dig själv. Vad tänker 
du på? 

– Ja, vad tänker du själv på mellan 1016 på 
dagarna? Det är ju inte alltid så att man tänker 
på vad man tänker på. Med cyklingen är det ofta 
andra som man kan ha väldigt stimulerande 
samtal med. Sen lyssnar jag en hel del på musik 
också. Men visst, konditionsträning är ju kon
templativt och meditativt – har man inte huvudet 
med sig går det inte särskilt bra. Men jag är heller 
ingen Gunde Svanskt ”ingentingäromöjligt”
människa. 

Du pratar ofta om pungskav. 
– Ja. Det är något alla som cyklister kan 

relatera till. 

Är det liksom ”lite irriterande”, eller kan det 
vara avgörande för en tävling?

– Skojar du, det kan vara helt fruktansvärt! 
När vi cyklade 240 mil på två veckor fick jag 
ibland smälla på fyra skavsårsplåster samtidigt. 
Skavsår och blåsor är ett sätt för kroppen att 
jävlas. 

Vad är ditt värsta idrottminne?
– När min kompis blev ihjälkörd på cykeln. 

Det var två dagar efter en tävling som vi hade 
genomfört tillsammans, och så fick jag plötsligt ta 
farväl av honom på lasarettet. Min bästis flickvän 
gick också bort i en cykelolycka. Man inser hur 
nära man själv också är många gånger. 

Kan man lära sig kroppskännedom på något sätt?
– Efter några tusen timmars träning blir man 

”EFTER NÅGRA TUSEN TIMMARS 
TRÄNING BLIR MAN GANSKA 

BRA PÅ ATT LYSSNA PÅ KROPPEN”
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ganska bra på att lyssna på kroppen. Men ibland 
är ambitionerna högre än den fysiska förmågan. 
Det är en balansgång varje dag, och det som är 
jobbigt med att träna på elitnivå är att man aldrig 
någonsin blir nöjd med sig själv. Men det är för
stås också det som skapar elitidrottare. 

Snart fyller du 40. 
– Nja, jag har precis fyllt 38, så jag tycker det 

är jävligt långt kvar till 40! 

Har du någon åldersnoja?
– Det är klart att det hade varit roligare att 

fylla 25 än 40. Den samlade summan träning sät
ter sig inte bara på ett bra sätt längre, utan det blir 
slitage på kroppen. Men jag har ingen livsplan 
som jag följer, utan så länge det känns bra kör jag 
vidare. Jag kan ju bli påkörd imorgon. 

Namn: Jonas Colting

Familj: Flickvän, jobbar som hundpsykolog

Född: 1973

Gör: Svensk mästare i triathlon. Föreläsare, bloggare, 

författare, krönikör 

Bloggar på: beingjonas.wordpress.com

Mer info: www.colting.se
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