
HÅLANDA. Det verkar 
inte fi nnas något som 
kan sätta käppar i hjulet 
för Lennart Bengtssons 
vilja att motionera.

72 år ung tar han sikte 
på sitt 142:a maraton-
lopp.

– Hade jag inte råkat 
ut för den allvarliga fall-
olyckan förra våren så 
hade 150-vallen redan 
varit sprängd, säger 
Lennart och ler kärleks-
fullt mot sin älskade 
Lisbet.

Det var den 18 april förra året 
som Lennart Bengtsson och 
kompisen Janne båda föll ur 
skyliften som välte på tomten 
i Sandliden – paradiset som 
Lennart själv säger när han 
beskriver sitt hem. Lennart 
och Janne hade emellertid tur 
i oturen och klarade livhan-
ken.

– Jag krossade en kota i 
ländryggen och fi ck sprickor 
på två andra kotor, bröstryg-
gen och nacken, berättar 
Lennart.

Två veckor efter olyckstill-
fället var Lennart Bengtsson 

uppe på motionscykeln igen. 
Cykeln som har sällskap i 
träningsrummet av en rodd-
maskin, crosstrainer och ett 
löpband.

– Både läkaren och Lisbet 
tyckte väl att jag var väl ivrig, 
men jag kände att jag ville 
komma igång igen.

Rehabiliteringen pågår 
fortfarande och nu har Len-
nart återupptagit löpträning-
en. Siktet är inställt på Göte-
borgs Marathon i oktober.

– Jag hoppas kunna ta mig 
runt, men det återstår att se.

Intresset för löpning i all-
mänhet och maraton i syn-
nerhet föddes i ungdomsåren. 
Som liten grabb följde han 
OS i Helsingfors på tv.

– Jag kommer ihåg att vi 
lekte olympiad hela det som-
marlovet. Jag sprang maraton 
då också även om distansen 
bara mätte två kilometer, 
skrattar Lennart.

Inspirationskälla
Erik Östby blev en förebild 
och en annan inspirations-
källa var boxaren Ingemar 
”Ingo” Johansson.

– Jag började motionera på 
allvar 1979. Jag var 1.75 lång 

och vägde 99 kilo. Jag tänkte 
att kan ”Ingo” springa mara-
ton så kan jag.

Han anmälde sig till Stock-
holm Marathon 1981. Dess-
förinnan hade han avverkat 
sin maratondebut i Örebro.

– Jag minns att jag sprang 
på 3.06.

Det hann bli ytterligare 

ett maratonlopp det året. Det 
har följts av betydligt fl er. 141 
stycken för att vara exakt.

– Det har blivit maraton-
lopp i Paris, London, Berlin, 
Aten och på Kanarieöarna för 
att ge några exempel.

Intresset att motionera de-
lar Lennart med hustrun Lis-
bet, 68, som han har varit gift 
med i 49 år. De har avverkat 
ett knappt 20-tal maraton-
lopp ihop. 

– Vi har upplevt så mycket 
roligt tillsammans. Vi har en 
tandemcykel i garaget som 
skänkt oss mycket glädje. Vi 
har cyklat överallt i Sverige, 
från Karesuando till Smyge-
huk. Dessutom har vi avver-
kat Vätternrundan nio gång-
er.

Har det blivit något 
Vasalopp?

– Ja, både jag och Lisbet 
har kört Vasaloppet. Det är 
inga problem, men jag är all-
deles för dålig skidåkare.

När lokaltidningen träffar 
Lennart Bengtsson har han 
precis kommit hem från job-
bet. Trots att han är pensionär 
så arbetar han fortfarande.

– Jag är med i Veteran-
poolen och sysslar med 

trädgårds- och markarbeten 
under sommarhalvåret. Jag 
väljer mina jobb själv. Det ska 
vara kul, fastslår Lennart.

Det sedvanliga tränings-
passet har han också klarat av 
denna ljuvliga sommartors-
dag. Klockan halv fem gav 
han sig iväg på en löptur.

– Nu börjar det kännas rik-
tigt bra. Jag är dock lite besvi-
ken på att jag inte kan försvara 
mitt guld i Veteran-SM i år.

Hur länge tänker du hål-
la på att springa maraton?

– Det fi nns ingen begräns-
ning om man får vara frisk. 
Allt sitter i huvudet. Det gäl-
ler att se möjligheterna.

Har du några knep för 
att hålla dig frisk?

– Jag dricker en halv liter 
vatten varje dag, äter tre vit-
löksklyftor och ett äpple.

Det fi nns oändligt mycket 
mer att berätta om Lennart 
Bengtsson. Bland annat att 
han och kompisen fi ck för sig 
att springa till Sunne.

Sprang till Sunne
– Sunne är den vackraste plat-
sen som fi nns. Kanske beror 
det på att Lisbet kommer 
därifrån. Vi sprang 18 mil och 
övernattade i Åmål, sedan 
återstod 14 mil. När vi hade 
kommit till Fagerås och det 
var fem mil kvar låste sig be-
net. Jag fi ck springa baklänges 
i fyra kilometer, sedan släppte 
det...

Lennart och Lisbet har 
också varit ledsagare för 
synsvaga och blinda när det 
handlat om löpning, cykling 
och paddling.

– Du ger inget, du bara får, 
säger Lennart. 

Att sitta i lusthuset och 
bara lösa korsord är inte Len-
nart Bengtssons melodi. Han 
älskar att få röra på sig och 
längtar redan till nästa mara-
tonlopp.

– För mig är det att upp-
täcka livet, skaffa sig ett 
nätverk och få möjligheten 
att träffa många underbara 
människor, avslutar Lennart 
Bengtsson.

JONAS ANDERSSON
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MED 35 ÅRS ERFARENHET HJÄLPER 
VI DIG VÄLJA RÄTT!

Välvårdade begagnade husvagnar 
och husbilar till bra priser!

VI SÄLJER: Cabby, Hobby, Eura Mobil samt tillbehör WWW.BENGTSHUSVAGNAR.SE

– Lennart har avverkat 141 maratonlopp

Kärt par på tandem. Nio gånger har Lisbet och Lennart Bengtsson cyklat Vätternrundan.

Lisbet och Lennart Bengtsson har avverkat tävlingar till fots, 
cykel och på skidor. Här är ett axplock av parets medaljer.

Lever livet genom 
att motionera

F
O

T
O

: 
A

L
L
A

N
 K

A
R

L
S
S
S
O

N

När vi hade 
kommit till 
Fagerås och 
det var fem mil 

kvar låste sig benet. Jag 
fi ck springa baklänges 
i fyra kilometer, sedan 
släppte det.
LENNART BENGTSSON HAR 
SPRUNGIT TILL SUNNE


