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Joggeskoen 
– venn eller 
fiende? 

 

 
 

Vi har alltid  fått  høre 

at løping  er en enkel 

og lite utstyrskrevende 

idrett. Det eneste du 

trenger  er et par 

joggesko. Nå hevder en 

liten,  men stadig 

økende gruppe entusi- 

aster at du ikke engang 

behøver sko på beina. 

være Abebe Bikila som i 1960 løp 
barbeint gjennom Romas gater og 
inn til OL-gull på maraton. 
Etioperen satte samtidig ny verdens- 
rekord med 2.15.16. Fire år senere, i 
OL i Tokyo, gjentok han bedriften 
med både å vinne løpet og sette ver- 
densrekord. Men denne gang med 
sko på beina. 

Vår egen løperdronning, Ingrid 
Kristiansen, har imidlertid ikke så 
stor tro på barfotløpingen. 

– Jeg løp aktivt fra jeg var 12 til 
40 år, men hadde aldri oppnådd de 
resultatene jeg gjorde om jeg skulle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenden: En barbeint utgave av Pheidippides, sannsynlig ute på det 
som må ansees for å være historiens mest kjente og myteomspunne løpe- 
tur. Fra Marathon til Athen for 2500 år siden. 

 

Av Bjørn Johannessen 
 

et blir å overdrive å snakke om 
en  ny  bølge,  men  en  gruppe 

entusiastiske løpere er nå i ferd med 
å gjøre som våre forfedre og løper 
barbeint.  Barfotløperne  tar  som 
utgangspunkt  at  vi  mennesker  er 
skapt for å løpe. Og da aller helst 
barbeint, eller i alle fall tilnærmet 
barbeint. Med korrekt løpsteknikk, 
som det påstås er enklest å få til uten 

løpt uten sko, hevder hun. 
Hennes  lange  og  imponerende 

merittliste burde være kjent for de 
fleste. Men den tidligere verdensre- 
kordholderen legger til: 

–  Men  jeg  løp  mye  med  lette, 
flate sko for å komme opp og fram 
på foten, og på bane løp og konkur- 
rerte jeg med datidens sprint-pigg- 
sko. Det var det ingen andre av mine 
konkurrenter  som  gjorde,  forteller 
hun. 

Om Ingrid Kristiansen ikke selv 

og  løpe  barbeint.  For  det  første 
dominerer afrikanerne langdistanse- 
løping og er i stand til å utkonkur- 
rere de fleste uansett om de har sko 
på  beina  eller  ikke.  Dessuten  har 
mange av afrikanerne en oppvekst 
og økonomi som gjør at de ikke bru- 
ker sko i ung alder. Senere, når de 
har blitt noen år eldre og har gjort 
seg bemerket i mesterskap, får de 
sko  på  beina.  Årsaken  kan  være 
flere, og man skal ikke se bort ifra at 

det  blant  fattige  afrikanere  gir  en 
viss status å ha sko. Og selv om de 
beste løperne får seg gunstige spon- 
soravtaler med de store skoprodu- 
sentene,  er  nok  heller  ikke  dette 
eneste grunnen til at de begynner å 
løpe med sko. De beste løperne i 
verden lar ikke ting styres av tilfel- 
dighetene. De er perfeksjonister og 
finner alltid fram til det som gir best 
resultat. Marginene mellom et OL- 
gull og det å ikke komme på pallen 

sko, er det foten og leggen som 
demper støtet i det man lander. 
Kroppens egne støtdempere hevdes 
å fungere bedre enn all verdens tek- 
nologiske dempingsmateriell som 
skoprodusentene legger inn i dagens 
joggesko. Om så er tilfellet, er det 
ikke første gang naturen viser seg 
teknologien overlegen. 

Vi kan lese at mange av de som 
begynner med barfotløping har blitt 
kvitt sine tidligere løpsrelaterte ska- 
der. Som i mange andre tilfeller er 
det også her solskinnshistoriene vi 
får høre om, og den mest kjente av 
disse er historien til amerikanske 
Christopher McDougall. Hans for- 
telling om veien fra å være en ska- 
det løper med joggesko til å bli en 
skadefri barfotløper kan man lese 
om i boka «Born to run». En bok 
som nærmest har blitt en «bibel» for 
barfotløperne. 

 
Barbeinte verdensrekord- 
holdere 

Om vi ser litt nærmere på hvem det 
er som har blitt ihuga barfotentusi- 
aster, så er det ikke til å unngå å 
legge merke til at det er overvekt av 
mosjonister. Eliteløperne holder seg 
til  sko.  Men  selvfølgelig  har  det 
vært ett og annet unntak gjennom 
historien. Den mest legendariske må 

løp barbeint, så konkurrerte hun mot 
ei som gjorde det. Zola Budd trente 
og konkurrerte uten sko, og på mid- 
ten  av  1980-tallet  vekslet  hun  og 
Ingrid Kristiansen på å ha verdens- 
rekorden på 5000 m. Som 19-åring 
løp den sør-afrikanske jenta inn til 
verdensrekord med 14.48,07 i 1985. 
Men Ingrid Kristiansen tok tilbake 
verdensrekorden året etter da hun i 
Stockholm løp inn til 14.37,33, og 
gikk med det seirende ut av «duel- 
len» mot Budd om å ha verdensre- 
korden. Kanskje det endelige bevis 
på at det er bedre å løpe med enn 
uten sko? Det hører også med til 
historien   at   verdensrekorden   til 
Ingrid Kristiansen stod i hele ni år, 
før Fernanda Ribeiro i 1995 forbe- 
dret den med et snaut sekund. 
 
Kontakt med underlaget og 
seg selv 

Også i dag hender det at det dukker 
opp  barfotløpere  i  verdenstoppen. 
Oftest er dette afrikanske juniorlø- 
pere, og først og fremst i terrengløp 
eller også kortere baneløp som 3000 
m hinder. I årets VM terrengløp var 
det  i  juniorklassen  for  kvinner  to 
barfotløpere inne blant de fire beste. 

Det er ingen overraskelse at det er 
nettopp  yngre,  afrikanske  løpere 
som kan dukke opp i verdenstoppen 

I verdenstoppen uten sko: Tetfeltet i juniorklassen i årets VM terrengløp. 
Som vi ser er Kenya godt representert, og ikke alle løp med sko. At Mercy 
Cherono (midt i bildet) stakk av med seieren er ikke nødvendigvis takket 
være at hun hadde sko på beina. Chemtai og Kipyegon løp barbeint på en 
så solid måte at de ble nummer 3 og 4 i mesterskapet. 
(Foto: Mark Shearman) 
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er små. Og når vi vet at alle metoder 
benyttes, både lovlige og ulovlige, i 
jakten på edelt metall, er det naivt å 
tro at ikke de beste løperne i verden 
også hadde løpt barbeint om dette 
hadde gitt fordeler. Uavhengig av 
alle lukrative sponsorkontrakter. 
Dessuten er ikke sko det eneste 
løpere kan sponses med, og en bar- 

beintløper som tar gullmedalje, vil 
garantert vekke oppmerksomhet. 
Det er tidligere nevnte Bikila et godt 
eksempel på. Og det er nettopp utø- 
vere som får (positiv) oppmerksom- 
het i media som sponsorene ønsker 
å knytte til seg. 

Og med dette som bakgrunn, er 
det nærliggende å konkludere med 

at man ikke løper fortere om man 
løper barbeint. Snarere tvert imot. 

Men nå er heller ikke barfotløper- 
nes motivasjon for å løpe uten sko at 
de skal løpe fortere. De er neppe 
økonomisk motivert heller. 
Barfotløpernes hensikt er gjerne å 
legge om treningen med det formål 
å bli kvitt skader. I tillegg er selve 

følelsen av å løpe barbeint av stor 
betydning. Det å komme i nærmere 
kontakt med underlaget, naturen og 
seg selv. Og dette må vel være argu- 
menter gode nok for å løpe slik våre 
forfedre gjorde for flere millioner år 
siden? 

 

 

Unn deg følelsen av å løpe barbeint 
 

 

– Følelsen man får av å 

løpe barbeint er fantas- 

tisk. Å trene barbeint 

gir økt velvære og hel- 

segevinst, mener fysio- 

terapeut og barfoten- 

tusiast Henri Henell. 
 

Av Bjørn Johannessen
 

Vær tålmodig og lytt til 
kroppen 

Henri Henell er i dag en entusiastisk 
barfotløper, men starten for et år 
siden gikk ikke helt smertefritt for 
seg. Den første løpeturen han hadde 
i minimalistiske sko (Feelmax 
Panka) var en vond opplevelse. 

– Helt grusom. Jeg hadde planer 
om å løpe 3-4 km, men allerede etter 
et par hundre meter kjente jeg at leg- 

sko, med såle på 1 mm, var det like- 
vel en stor overgang å løpe fullsten- 
dig barbeint. Men etter to kilometer 
måtte jeg stoppe. Da begynte jeg å 
bli sår under fotsålene. De var ikke 
herdet enda, og om jeg hadde fort- 
satt hadde jeg fått gnagsår. Egentlig 
skal man ikke få gnagsår når man 
løper barbeint med korrekt teknikk, 
men jeg tror jeg fremdeles har litt 
igjen før teknikken min er optimal, 
sier Henell. 

holder kroppen oppreist, kanskje 
ørlite lent framover. Jeg løfter knær- 
ne litt mer opp enn når jeg løper 
med vanlige joggesko, og lander 
midt på foten rett under kroppens 
tyngdepunkt. Deretter berører hælen 
bakken før foten sparker ifra med 
tåa igjen. Beina skal gjøre jobben, 
og jeg prøver å unngå at kroppen går 
opp og ned. I framtiden ser jeg for 
meg at jeg skal være i stand til å 
holde en kaffekopp på hodet mens 

   gene hadde fått nok. Jeg hadde ikke 
sjanse til å lande på hælen, og ble 

Hva  som  er  korrekt  teknikk  er 
individuelt, avhengig av treningsbak- 

jeg løper, spøker Henell. 
– Jeg hører om folk som bruker 

enri Henell kommer opprinne- 
lig fra Finland, men har bodd i 

Norge og Lærdal de siste 13 årene. I 

derfor tvunget til å lande på forfoten 
eller midt på foten. Den belastning- 
en var ikke leggene sterke nok til å 

grunn og om man er tung eller lett. 
– Måten jeg selv løper på er at jeg 

barfotteknikken og lander på forfo- 
ten selv om de bruker vanlige jog- 

fjor sommer startet 41-åringen med 
barfotløping. 

– Jeg begynte med barfottrening 
fordi jeg følte at jeg mistet mye av 
bevegeligheten og smidigheten når 
jeg hadde sko på føttene. I starten 
begynte jeg med minimalistiske sko 
av typen Feelmax, men er nå i ferd 
med å gå over til å være mest mulig 
barbeint. I løpet av sommeren har 
jeg en målsetning om å gjennomfø- 
re all treningen og løpingen min 
fullstendig barfot, forteller Henell. 

Hans hovedidrett er CST 
(Circular Strength Training) som er 
en helhetlig treningsmetode for 
bevegelighet, smidighet, kroppsbe- 
herskelse og styrke. 

– I tillegg til CST driver jeg med 
løping. Mest som rekreasjon og 
avslapning, og løpingen er også en 
fin måte å komme seg ut i naturen 
på. Hvor mye jeg løper varierer vel- 
dig. En uke kan det bli 2 km, en 
annen uke 20, sier han. 

Helsegevinstene ved å trene bar- 
beint, eller i minimalistiske sko, 
mener han stemmer godt overens 
med teoriene som ligger bak alter- 
native behandlingsformer som 
refleksologi og soneterapi. 

– Vi har like mange sensorer i fot- 
bladene som vi har i hendene. 
Vanlige sko gjør at vi ikke får signa- 
lene fra underlaget, via foten og opp 
i kroppen. Det gjør at vi mister mye 
av informasjonen som kroppen 
egentlig  trenger.  Bruk  av  vanlige 
sko kan sammenlignes med hele 
tiden å bruke tykke hansker. Ved å 
gå barbeint får man aktivisert føt- 
tene og får fotsoneterapi gratis på 
hver trening. Dette er helsemessig 
gunstig og kan forebygge framtidi- 
ge skader. Jeg føler føttene blir sun- 
nere når de får kontakt med underla- 
get, mener Henell. 

tåle, og jeg fikk oppleve hvor hardt 
det kunne være å starte med barfot- 
løping, forteller han. 

Nå har han trent seg opp, og kla- 
rer i dag å løpe 10 km med minima- 
listiske  sko  uten  å  få  vondt.  Han 
løper på alle typer underlag, asfalt, 
grus og skogsveier. 

– Det går helt fint. Og bortsett fra 
at jeg var støl i leggene i starten når 
jeg begynte med barfotløping, så har 
jeg  vært  fullstendig  skadefri  det 
siste halvannet året. Det har egentlig 
gått veldig greit så lenge jeg har tatt 
tiden til hjelp og lyttet til beina, for- 
teller Henell. 

Og her er han inne på noe vesent- 
lig når det gjelder å utforske barfot- 
løpingens verden. 

– Uansett hvor god kondisjon og 
treningsbakgrunn du har, så er dette 
med barfotløping helt nytt. Derfor 
er det viktig å lytte til føttene og 
trene seg opp gradvis. Avhengig av 
utgangspunkt må man også vurdere 
om  man  skal  prøve  barfotløping 
direkte, eller gå gradvis via minima- 
listiske sko. Mange som prøver bar- 
fotløping synes det er så vondt at de 
gir opp, men det handler bare om å 
gi kroppen tid til å tilpasse seg. Jeg 
pleier å si at alle kan gå barbeint, 
men folk som tidligere ikke har løpt 
skal nødvendigvis ikke starte med 
barfotløping. Alle burde bruke mus- 
kulaturen  i  føttene  sine  mer  og 
begynne  å  bevege  seg  barbeint. 
Spesielt nå om sommeren. Finn ste- 
der der underlaget er trygt å gå på 
uten fare for å skade føttene. For 
eksempel på gress. Det er ren mas- 
sasje for føttene, oppfordrer fysiote- 
rapeuten. 

– Første gang jeg løp fullstendig 
barbeint var på asfalt, og følelsen 
var  helt  fantastisk.  Selv  om  jeg 
hadde løpt mye med minimalistiske 

Trives best uten sko: Henri Henell er fysioterapeut og ble ivrig barfoten- 
susiast etter at han prøvde barfotløping for første gang i fjor sommer. 
Han mener alle bør unne seg selv friheten og følelsen av å gå eller løpe 
barbeint. (Foto: Bjørn Johannessen) 
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gesko. Dette er selvfølgelig bedre 
enn ingenting, og man unngår på 
den måten å få de største støtene 
mot hælen, men med oppbygd hæl 
treffer hælen underlaget altfor tid- 
lig. Man avbryter dempingsteknik- 
ken midtveis og oppnår dermed ikke 
den fulle dempingen som man gjør 
når man løper barbeint på forfoten, 
legger han til. 

 
Uenighet i fagmiljøene 

Det har blitt spådd gode tider for 
fysioterapeutene nå som barfotbeve- 
gelsen brer om seg. Det er gjerne 
«solskinnshistoriene» man hører 
om. De som begynte å løpe barbeint 
og ble kvitt skadene. Men de som 
ikke klarte overgangen – og dermed 
ble mer skadet – hører vi lite om. 

– Alle ting har to sider, og over- 
drivelse er aldri bra. Om man 
begynner med barfotløping uten å få 
veiledning i korrekt teknikk, så blir 
det jo en del skader og dermed gode 
tider for fysioterapeutene. Men jeg 
ser også at det er gode tider for 
fysioterapeuter som vil lære folk å 
gå og løpe barbeint på riktig måte. 
Men når det er sagt, så er det ikke 
alle kollegene mine blant fysiotera- 
peutene som er enige med meg i at 
barfotløping er positivt. Ortopedene 
og  fotspesialistene  er  nok  heller 
ikke enige med meg, men det er jo 
bare positivt at det blir diskusjoner, 
mener fysioterapeut Henri Henell. 

Barfotløping er ganske ferskt, 
spesielt her i Norge? 

– Egentlig er jo barfotløping 
gamle ting som kommer opp igjen. I 
Norge er det et ganske begrenset 
antall personer innen barfotmiljøet, 
men etter at det har blitt mer opp- 
merksomhet i media har jeg blitt 
kontaktet av et økende antall som 
melder om at også de løper barfot. 
Men barfotløperne er egentlig en 
ganske liten gruppe som har klart å 
få stor oppmerksomhet, forteller 
Henell. 

 
Ivrige mosjonister 

Det virker som de som driver med 
barfotløping først og fremst er ivri- 
ge mosjonister, mens eliteløperne 
holder seg til sko. Kan årsaken være 
at man presterer best med sko på 
beina? 

– Ja, jeg tror man presterer best 
med sko, uansett om man er mosjo- 
nist  eller  eliteutøver.  Overgangen 
fra sko til barbeint tar alt for lang 
tid. Om jeg selv hadde vært eliteu- 
tøver, hadde jeg neppe hatt tid til å 
bruke en sesong eller to til over- 
gangen. Men det hadde vært artig å 
se noen eliteutøvere prøve på det, 
sier Henell. 

– Jeg skjønner godt kritikken som 
barfotløpingen får, men det er i alle 
fall godt at skoindustrien har begynt 
å tenke i nye baner og tar en revur- 
dering på om vi trenger all støtte og 

demping som finnes i dagens sko. 
Skoindustrien er i ferd med å finne 
alternativer som er nærmere natu- 
ren. Og når store aktører begynner å 
tenke på nytt, synes jeg barfotlø- 
pingen har kommet veldig langt. 
Dette kan være et steg i riktig ret- 
ning for å få friskere føtter. Jeg har 
lest boka til Christopher McDougall 
der han beskylder Nike for alle fot- 
plager, men jeg mener det er å dra 
det for langt. Skoene har hjulpet 
mange, og jeg ser ikke barfotløping- 
en som noen bevegelse der folk 
absolutt skal gå eller løpe barbeint 
året rundt. Men prøv heller barfotlø- 
ping på noe av treningen. En annen 
ting er jo den at føttene gjennom 
alle tider har blitt beskyttet på en 
eller annen måte. For eksempel 
brukte indianerne mokasiner og 
Tarahumaraene sandaler. Skal vi 
derfor beskytte føttene våre eller 
ikke? Men jeg er i alle fall overbe- 
vist om at vi ikke trenger den støtte, 
stabilitet og bevegelseskontroll som 
finnes i dagens sko, påpeker Henell. 
 
– Noen ulemper med barfotlø- 

ping? 
– Ulempen er en viss risiko for å 

skade fotsålen på skarpe kvister, 
glassbiter  eller  andre  gjenstander, 
og at du må vaske føttene oftere. Og 
selvfølgelig er det jo også en inter- 
essant sak hva naboen mener når du 
løper barbeint forbi huset hans. Om 
du ikke tåler å være «bygdetulling», 

 

Henri Henell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alder: 41 år 
Bosted:   Lærdal siden 1997, 

men født i Finland 
Yrke: Fysioterapeut 
Familie: Gift, 3 unger i bar- 

neskolealder 
Idrett: CST (Circular 

Strength Training) 
og løping 

 
er det kanskje lurt å ikke løpe så 
mye barbeint. Man må ha god selv- 
tillit og være forberedt på å få noen 
kommentarer, smiler Henri Henell. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NATHAN HAR MARKEDETS MEST 

KOMPLETTE DRIKKESYSTEMER ! 
 

1DWKDQ KDU L PDQJH nU XWYLNOHW GULNNHO¡VQLQJHU IRU 

DNWLYH XW¡YHUH VRP VHWWHU VWRUH NUDY WLO IXQNVMRQDOLWHW 

RJ SDVVIRUP. $OOH SURGXNWHQH HU XWYLNOHW L WHWW VDPDUEHLG 

PHG SURIHVMRQHOOH XW¡YHUH. 1DWKDQV SURGXNWHU VHOJHV L 

GDJ L OHGHQGH VSRUWVEXWLNNHU RYHU KHOH YHUGHQ. , 1RUJH  

¿QQHU GX HW JRGW XWYDOJ DY SURGXNWHQH KRV /¡SODEEHW   

0LOVOXNHUQ 6SRUW1 RJ DQGUH XWYDOJWH VSRUWVEXWLNNHU. 

NATHAN SPEED 4R 

,QQHKROGHU ¿UH 235 PO ÀDVNHU  WR PHG UDFH YHQWLOHU. 

5DFH YHQWLOHQH nSQHV RJ OXNNHV PHG HW OHWW WU\NN Sn 

ÀDVNHQ. %HOWHW HU HODVWLVN RJ PHG ERUUHOnV. 

%DN Sn EHOWHW HU HQ ORPPH DY PHVK PDWHULDOH VRP HU 

SHUIHNW WLO RSSEHYDULQJ DY PRELOWHOHIRQ PHG PHU 

3n LQQVLGHQ DY ÀDVNHKROGHUHQH HU GHW VLOLNRQ VRP KLQGUHU 

ÀDVNHQH n JOL XW DY EHOWHW. %HOWHW OHYHUHV L VW¡UUHOVHQH 

6 (26-32) 0 (32-36) O (36-42) 

%HOWHW YHLHU NXQ 340 J XWHQ GULNNH. 

 
 
NATHAN SPEED 2 

,QQHKROGHU WR 300 PO ÀDVNHU. %HOWHW HU HODVWLVN RJ PHG 

ERUUHOnV. %DN Sn EHOWHW HU GHW HQ ORPPH DY PHVK PDWHULDOH 

VRP HU SHUIHNW WLO RSSEHYDULQJ DY PRELOWHOHIRQ PHG PHU.  

3n LQQVLGHQ DY ÀDVNHKROGHUQH HU GHW VLOLNRQ VRP KLQGUHU 

ÀDVNHQH L n JOL XW DY EHOWHW. %HOWHW OHYHUHV L VW¡UUHOVHQH 

6 (26-32) 0 (32-36) / (36-42). 

%HOWHW YHLHU NXQ 250 J XWHQ GULNNH.  

 
 
 

 
NATHAN TRIAL MIX 

,QQHKROGHU WR 300 PO ÀDVNHU. %HOWHW SURGXVHUW L WLWDQ RJ 

HU PHJHW OHWW RJ VROLG. %DN Sn EHOWHW HU GHW HQ ORPPH  

DY PHVK PDWHULDOH (WRGHOW ). %HOWHW KDU RJVn WR HODVWLVNH 

VWURSSHU GHU PDQ NDQ IHVWH KDQVNHU PHG PHU. 3n LQQVLGHQ 

DY ÀDVNHKROGHUQH HU GHW VLOLNRQ VRP KLQGUHU ÀDVNHQH L n  

JOL XW DY EHOWHW. %HOWHW HU UHJXOHUEDUW (26-42). 

%HOWHW YHLHU NXQ 215 J XWHQ GULNNH 

 
1DWKDQ GLVWULEXHUHV L 1RUJH DY 63257125 $6. 

7HOHIRQ 22 60 44 10. (SRVW SRVW#VSRUWQRU.QR. ZZZ.VSRUWQRU.QR  
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Magnus Håmsø (25) 

kvittet seg med skoene 

– og beinhinne- 

betennelsen. 
 

Av Christian Nicolai Bjørke 
 

ysioterapeut-student Magnus 
Håmsø (25) klarte ikke å løpe 

mer enn en måned i strekk før han 
måtte gi seg på grunn av en beten- 
nelse  i  beinhinnen.  Systematisk 
gikk han gjennom alle toppmerkene 
innenfor joggesko, og varierte stabi- 
litet og dempingen. Til slutt kapitu- 
lerte han. 
– Jeg tenkte at løping ikke var noe 
for meg. 

 

Barfotbibel 
Det    samme    fikk    amerikanske 
Christopher McDougall beskjed om 
fra legen sin: 

som er blitt en bibel i barfotmiljøet. 
 

Hamret 
Denne boka fikk Håmsø tak i, og 
bestemte seg for å prøve å kaste sko- 
ene. Første gang var det på en tre- 
demølle i rundt ni kilometer i timen. 

– Hælen hamret mot underlaget 
og det var bare ubehagelig, sier han. 

Så skrudde han opp til tolv kilo- 
meter i timen. Plutselig kjente han 
beina  begynne  å  fly.  En  iboende 
løpeteknikk  der  han  landet  lenger 
fram på fotbladet tok over. Etter én 
kilometer ga han seg. Uka etterpå 
var han så støl at han hadde store 
problemer  med  å  gå.  Medstudent 
Øyvind   Grimsrud   (22)   nikker. 
Første gang han tok av seg skoene, 
løp han tre kilometer. Dagen etter 
kom han seg ikke fra soverommet til 
kjøkkenet. 
 

Forfot 
Nå   skriver   de   fysioterapeutene 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barfotsko: Det finnes faktisk sko for barfotløpere også. Magnus Håmsø 
viser her fram et par Vibram Fivefingers. Disse har tynne såler slik at 
man beholder følelsen av å løpe barføtt, men gir bedre grep på glatt 
underlag. (Foto: Lars O. Flydal) 

– Hvis du skal bli bra i beina, må 
du slutte å løpe. 

Mange hadde avfunnet seg med et 
slikt svar, og inntatt horisontalen på 
sofaen. Men McDougall hadde lest 
om Tarahumara-indianerne i delsta- 
ten Chihuahua nord i Mexico. Dette 
folkeslaget har gjennom tidene fått 
ry på seg for å være ekstreme lang- 
distanseløpere. Løpeturer på over 16 
mil med bare føtter er ikke uvanlig 
for å komme seg fra sted til sted. 
McDougall oppsøkte indianerne, og 
ble raskt overbevist om at mennes- 
ket var skapt for å løpe. Etter besø- 
ket ga han ut «Born to run», en bok 

 
Tips til deg som vil 
begynne å løpe uten 

sko 
1. Finn et fint område uten spis- 

se   steiner,   for   eksempel 

bachelor-oppgave om barfotløping 
på Høgskolen i Oslo. De møter bar- 
beinte til intervju på Voldsløkka i 
Oslo. Morgenjoggere med sko pum- 
pet fulle av gel, puter og luft hamrer 
forbi over den gruslagte stien. 

Så hva er forskjellen? 
Den viktigste forskjellen er hvor- 

dan man møter bakken. Med dem- 
pede  løpesko  lander  de  fleste  på 
hælen og ruller over til tåballene for 
å dempe støtet. Å lande udempet på 
hælen tilsvarer en belastning på 2-3 
ganger kroppsvekten, noe fettputen 
under hælen ikke tåler. Prøver du 
uten sko, tvinges du dermed til å 
lande lenger fram på foten. Noen vil 
lande rett ned med hele foten, andre 
vil lande med forfoten først og der- 
etter sette ned hælen. Løpsteknisk 
får man kortere steg og høyere fre- 
kvens,  samt  at  overkroppen  faller 
mer fremover. 

 

grunnlag for å konkludere når det 
gjelder skader. Men for egen del 
merker jeg at belastningen er helt 
annerledes, sier Håmsø. 

Men før du lager et stort St. Hans- 
bål av joggeskoene dine: Det er for- 
skjell på en Tarahumara-indianer 
som har løpt barfot hele livet, og 
klumpete nordmenn med dårlig 
trente ledd og sener. Håmsø anslår 
at han brukte litt over en måned på å 
legge om teknikken. Da var han 
kommet så langt at han kunne løpe 
fem kilometer tre til fire ganger i 
uka. 

– Hvor lang tid det tar spørs litt på 
hvor aktiv du har vært tidligere, sier 
Håmsø og titter ned på sine herdede 
føtter. Han har for det meste gått 
uten sko siden påske. 
– Er det ikke kaldt? 
– Det går overraskende bra. Når 

 

beina får mye stimuli, øker blodsir- 
kulasjonen. Det kaldeste er mellom 
frysediskene i butikken. Men når vi 
er ute og løper i byen uten sko, er 
det folk som ser på oss som om vi 
har rømt fra et lukket sted, sier 
Håmsø. 
– Hvem er dette for? 
– Noen sier at det er for gasellene, 

men det kan jeg avkrefte. Det er for 
alle, men krever en tilvenningsfase 
som kan variere for hver enkelt. Vi 
ser for oss at innen en femårsperio- 
de kommer det til å bli en populær 
greie, men at det absolutt vil være 
mange  som  løper  med  sko,  sier 
Håmsø. 

– Jeg tror vi kommer til å se mer 
minimalistisk  skotøy.  Å  løpe  helt 
barbeint blir nok fortsatt for spesielt 
interesserte, sier Grimsrud. 

(Gjengitt med tillatelse fra Vårt Land) 

asfalt, sti eller gress. 
2. Begynn rolig. Hele kroppen 

skal  venne  seg  til  en  ny 
løpestil. Løp maks 1-1,5 kilo- 
meter første gangen. 

3. Øk maksimalt 10-20 prosent 
hver  uke.  Trenger  du  flere 
kilometer, løp de resterende 
med sko på. 

4. Gå mye barbeint ellers for å 
herde foten. 

5. Lytt til kroppen din. Får du 
smerter som er mer enn bare 
muskelstølhet, så ta det rolig. 

6.  Føl  deg lett. Teknikken  vil 
mest  sannsynlig  komme  av 
seg selv. 

7. For dem som ikke vil løpe 
helt barbeint, finnes det hjel- 
pemidler. Et par billige gym- 
sokker kan gjøre god nytte. 
Ellers  finnes  det  spesialsko 
for  barbeintløping,  som  for 
eksempel  Vibram   Fivefin- 
gers, Feelmax og Nike Free. 

– Dypest sett handler det ikke om 
å løpe barfot, men å endre løpeset- 
tet, sier Håmsø. 
– Vil man få større fart når hælen 

ikke lenger bremser steget? 
– Det er ikke så mye som tyder på 

det. Det oppstår en bremsekraft idet 
man lander på forfoten også. Men 
elastisiteten i vevet utnyttes bedre 
når det blir spent og trekkes sam- 
men igjen, sier Grimsrud. 

– Akillesen blir som en fjær som 
spennes, sier Håmsø. 

 
Belastning 
Professor Daniel E. Lieberman ved 
Harvard University er kanskje den 
med størst tyngde som har omfavnet 
barbeintløperne.  I  en  artikkel  pre- 
sentert  i  vitenskapsbladet  Nature 
hevder han at løpere er mindre utsatt 
for skader dersom de lander på for- 
fot  i  stedet  for  hæl.  Det  vil  ikke 
fysioterapeutstudentene uten videre 
gå med på. 

– I oppgaven vår har vi ikke nok 

Best og enklest: Glem alt som heter gel, puter, luft og plater. Gjør heller 
som Magnus Håmsø (t.v.) og Øyvind Grimsrud og løp uten sko. 
(Foto: Lars O. Flydal) 
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Tema: Barfotløping 
 
 

Inspirert av forfedrene 
 
 

Ved en tilfeldighet ble 

Petter Berntsen i fjor 

høst interessert i 

barfotløping. Nå har 

han lagt bort  de gamle 

joggeskoene og løp i år 

Sentrumsløpet 

barbeint. 
 

Av Bjørn Johannessen 
 

ller,  for  å  være  helt  korrekt: 
Fullstendig barbeint løper Petter 

Berntsen  ikke.  På  beina  har  han 
såkalte minimalistiske sko, nærmere 
bestemt Vibram Fivefingers som ser 
ut  som  en  sokk  med  individuell 
plass  for  hver  tå.  Den  skal  gi 
følelsen av å løpe barbeint og samti- 
dig beskytte fotsålen for slitasje og 
skarpe gjenstander. 

– Jeg er leder i bedriftsidrettslaget 
til Teleplan hvor jeg jobber, og i fjor 
sommer skrev jeg et innlegg der jeg 
prøvde å inspirere folk i bedriften til 
å løpe mer. Dette i forbindelse med 
en planlagt tur til Florida til vinteren 
hvor vi skal løpe Walt Disney World 
Marathon.  Jeg  satte  løpingen  i  et 
historisk perspektiv og fant da ut at 
menneskene har løpt barbeint i flere 
millioner  år.  Dette  fikk  meg  til  å 
undersøke litt mer, og det var da jeg 
leste   boka   «Born   to   run»   av 
Christopher  McDougall  at  jeg  for 
alvor ble inspirert til å prøve meg på 
barfotløping  selv  også,  forteller 
Petter Berntsen. 

 

Kastet joggeskoene 

I utgangspunktet er 28-åringen 
langrennsløper, og gikk i år 
Birkebeinerrennet på 2.49, men 
løping har alltid vært en naturlig tre- 
ningsform i sommerhalvåret for 
ham. I tillegg har han også syklet en 
del. 

– Jeg hadde egentlig aldri tidli- 
gere tenkt over at det gikk an å løpe 
barfot, men skjønte etter hvert at 
dette var den mest naturlige tingen å 
gjøre. På forhånd satte jeg meg gan- 
ske godt inn i temaet barfotløping 
og løpsteknikk, så selv om det er 
anbefalt å ta en gradvis tilvenning til 
barfotløping begynte jeg for fullt og 
har tatt alle løpeturene mine med 
Vibram Fivefingers etter at jeg kjøp- 
te dem i fjor høst. På asfalt begren- 
set jeg meg i starten til omtrent en 
halvtime, mens jeg i skogen hadde 
noen turer opp mot to timer. Jeg har 
aldri blitt skadet av dette, men det 
har i perioder gjort muskulært vondt 
i leggene. Kroppen er nemlig fint 
innrettet og sier ifra når man gjør 
noe feil eller når det er på tide å gi 
seg, så det har vært turer der det 
etter hvert har gjort så vondt at jeg 
har vært nødt til å gå hjem igjen, 

forteller Berntsen som løper 
omtrent 3-4 mil i uka. 

Om han selv kastet seg uti barfot- 
løpingen ganske hardt og brutalt, 
anbefaler han andre å ta det mer for- 
siktig i starten. 

– Hvor lang tid man behøver på å 
tilpasse seg å løpe barfot må sees i 
forhold til fysisk grunnlag og 
kroppsvekt. Det kan i starten være 
lurt  å  prøve  seg  fram  med  noen 
korte turer på for eksempel en gress- 
bane, eller det går an å ta av seg sko- 
ene en liten periode underveis på 
sine vanlige løpeturer, anbefaler 
Berntsen. 
 

Nesten pers i første forsøk 

Sin første konkurranse med de mini- 
malistiske skoene hadde Petter 
Berntsen på Sognsvann Rundt 
Medsols i april i år. Da var han bare 
ti sekunder bak den to år gamle per- 
sen sin i den 9,8 km lange løypa på 
grusveiene rundt Sognsvann. I årets 
utgave av Sentrumsløpet, et par uker 
senere, gikk det imidlertid ikke fullt 
så bra. Men det skyldtes sannsynlig- 
vis andre ting enn fottøyet. 
Berntsen, som er bosatt i Sandvika, 
ble stående fast i bilkø på vei inn til 
Oslo og måtte derfor stille på start- 
streken uten oppvarming. Dette var 
nok årsaken til hans negative utvik- 
ling i løpet, men i mål kom han like- 
vel inn på 35.53. Et bra resultat, selv 
om dette var over minuttet dårligere 
enn året før. 

– Fullstendig barbeint på asfalt 
har jeg prøvd å løpe bare en gang. 
Det var en fin følelse, men jeg fant 
ut at jeg burde bygge opp muskula- 
turen i beina og få inn korrekt tek- 
nikk før jeg begynte å herde huden 
med å løpe helt barbeint. I denne 
prosessen har jeg nå begynt å gå 
barbeint på noen turer der jeg gjerne 
oppsøker litt «ukomfortable» steder 
med forholdsvis grov grus, forteller 
Berntsen. 

Et steg videre på veien har han nå 
tatt i form av at han har gått til inn- 
kjøp av Huarache sandaler som er 
enda mer minimalistiske enn sitt 
nåværende fottøy, og med disse blir 
det også mer friksjon mot huden, 
som er gunstig for herdingen. Alt 
for å tilnærme seg fullstendig bar- 
fotløping. 

– Ved å løpe barfot tror jeg man 
får inn en mer riktig løpsteknikk der 
man lander på utsiden av forfoten, 
lar hælen deretter gå i bakken før 
man igjen sparker fra med tåa. Det 
sies også at man på den måten får 
lagret energi i akilles i det man lan- 
der, og drar nytte av denne energien 
igjen i frasparket. Denne energilag- 
ringen får man ikke når man lander 
på hælen. Når man løper forfot er 
det dessuten mye muskulatur man 
kan slappe av i. Spesielt korsryggen 
og forsiden av leggen. Man trenger 
ikke  løfte  tærne  og  forfoten  opp, 

men man løfter isteden knærne noe 
høyere mens foten henger ned og er 
klar til å dempe støtet i det den tref- 
fer bakken i neste steg. Jeg tenker 
mye på korrekt teknikk og det å 
slappe av mens jeg løper, men noe 
av det morsomste med å løpe bar- 
beint er at man får bedre kontakt 
med både underlaget og seg selv. 
Det gir en god frihetsfølelse, forkla- 
rer Petter Berntsen. 
 

Mot nye rekorder 

Det å begynne å løpe barfot, eller 
tilnærmet barfot, kan være en utfor- 
dring siden muskulaturen i foten er 
ganske svak etter mange år med jog- 
gesko. 

– Muskulaturen må gradvis byg- 
ges opp igjen, og jeg merker at jeg 
blir veldig sliten i både leggene og 
selve føttene. Årsaken er at når man 
lander på forfoten, demper man stø- 
tet med musklene istedenfor å la 
støtet gå over i skjelettet slik tilfellet 
er når man lander på hælen. Man får 
aktivisert mer muskler når man lan- 
der på forfoten, og dette utvikler 
varme. Jeg blir veldig varm på føt- 
tene når jeg løper, og selv ikke på 
vinteren fryser jeg annet enn det 
første kvarteret av løpeturene. En 
annen interessant ting er at jeg var 
plattfot før jeg begynte med barfot- 
løping, men etter hvert som musk- 

lene i føttene har blitt styrket opp 
har fotbuen reist seg igjen, sier 
Berntsen. 

Om  han  løper  noe  fortere  uten 
sko enn med sko er han derimot 
usikker på. 

– På korte distanser som 5 og 10 
km blir man ikke nødvendigvis noe 
raskere av å løpe uten sko, men etter 
det jeg har lest er teknikken energi- 
besparende og dermed spesielt gun- 
stig på lange distanser som maraton 
og oppover. Men dette har jeg ikke 
fått praktisert selv. På mitt nivå tror 
jeg imidlertid at jeg kan løpe fortere 
også på kortere distanser. I starten 
må man nemlig fokusere mye på 
riktig løpsteknikk, men etter hvert 
når teknikken sitter og går av seg 
selv  kan  man  isteden  konsentrere 
seg om å løpe fortere og yte mer. Så 
etter hvert som teknikken sitter 
bedre tror jeg at jeg har gode mulig- 
heter til å løpe inn til nye personlige 
rekorder i år, avslutter Petter 
Berntsen. 

 
På vei mot barfotløping: 
Tilnærmet barbeint, med såkalte 
minimalistiske sko, løp Petter 
Berntsen 10 km gjennom Oslos 
gater i årets utgave av 
Sentrumsløpet. I løpet av sesongen 
har han stor tro på nye perser. 
(Foto: Kjell Vigestad) 
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Fride Vullum foretrekker sko 
 
 

– Jo da, jeg har fått 

med meg den økende 

interessen for barfot- 

løping,  men selv fore- 

trekker  jeg sko på 

beina, kommenterer 

Fride Vullum. 
 

Av Bjørn Johannessen 
 

ride Vullum løp i år inn til en 
andreplass  i  Sentrumsløpet  og 

var med på laget til SK Vidar som 
vant Holmenkollstafetten. Begge 
prestasjonene solid gjennomført 
med sko på beina. Men fenomenet 
barfotløping kjenner hun til fra flere 
år tilbake. Første gang under studie- 
tiden i USA i 2004-05. 

– Allerede i den perioden var det 
i USA fokus på det å løpe barbeint, 
og jeg hadde ei venninne som på 
enkelte økter trente uten sko. Hun 
fikk en del oppmerksomhet i form 
av intervju i løpermagasin der hun 
fortalte at hun ble kvitt alle skade- 
problemene sine etter at hun begyn- 
te å løpe barbeint. Og de gangene 
hun løp med sko på beina brukte 
hun aldri mengdetreningssko, men 
lette konkurransesko, forteller 
Vullum. 

 

Mest for mosjonistene 

Den nå Trondheims-bosatte 34- 
åringen praktiserer i liten grad bar- 
fotløping selv, men innrømmer like- 
vel å ha prøvd det ved noen anled- 
ninger. 

– Bortsett fra at jeg har jogget litt 
barbeint på gresset etter enkelte 
baneløp, har jeg aldri prøvd barfot- 
løping. En hver får jo vurdere selv 
hva man ønsker, og personlig føler 
jeg meg mest komfortabel med sko 
på beina. Men nå har jeg heller ikke 
hatt noe særlig skadeproblemer, og 
det kan jo være årsaken til at jeg 
ikke føler for å prøve noe nytt. Man 
fortsetter jo gjerne med det som har 
vist seg å fungere, sier jenta med 
fire NM-medaljer. 

Her i Norge kjenner ikke Fride 
Vullum til noen løpere i elitemiljøet 
som driver med barfotløping. 

– Jeg har inntrykk av at det først 
og fremst er mosjonistene som viser 
interesse for barfotløping. Men om 
de beste løperne ikke løper barbeint, 
så bruker de gjerne lette sko. For 
eksempel vet jeg at Susanne Wigene 
sjelden sprang med tunge joggesko, 
men hun er også den eneste jeg vet 
om som løp mest med lette sko, for- 
teller Vullum. 

Selv løper hun mest med 
mengdetreningssko. 

– På stort sett alle rolige og leng- 
re turer bruker jeg mengdetrenings- 
sko,  så  mesteparten  av  treningen 
min foregår med denne typen sko. 
Men jeg har et par lette konkurran- 
sesko som jeg bruker på gateløp, og 
på baneløp bruker jeg piggsko. 
Ellers  har  jeg  et  par  lettvektssko 
som jeg stort sett bruker på kvali- 
tetsøktene. Med disse kan jeg også 
gjennomføre oppvarmingen og ned- 
joggingen og slipper dermed å ta 
med meg og skifte sko underveis, 
forklarer jenta som har 34.09 som 
pers på mila. 
 

Psykisk effekt 

At hun bruker konkurranseskoa kun 
til konkurranser har også en psykisk 
effekt. 

– Når konkurranseskoa kommer 
på føttene, skjønner kroppen at det 
er fritt fram for å løpe fort, men jeg 
pleier alltid å varme opp i mengde- 
sko. Ti minutter før start tar jeg på 
meg konkurranseskoene og tar noen 
stigningsløp. Deretter er jeg klar til 
konkurranse, beretter Vullum. 

Fride Vullum påpeker også at det 
er viktig å ha riktige sko i forhold til 
løpesteget. 

– Selv har jeg et normalt steg uten 
verken overpronasjon eller supina- 
sjon. Jeg er derfor bevisst på å kjøpe 
nøytrale sko uten korrigering for 
steget. Ved et par anledninger har 
jeg brukt sko som har vært feil i for- 
hold til mitt steg og mine føtter, og 
det har straffet seg i form av vondt i 
beina. Jeg merker også forskjell på 

steget når jeg løper med mengdetre- 
ningssko sammenlignet med lett- 
vekts- eller konkurransesko. Jeg 
lander mer frampå foten i lette sko, 
men det har jo også en sammenheng 
med at jeg løper fortest i lette sko. 
Jeg merker også at jeg kommer mye 
mer opp på tå når jeg løper på bane 
med piggsko kontra med lette kon- 
kurransesko, selv om skoene har 
omtrent samme vekt. Folk som er 
baneløpere ligger gjerne mer frampå 
foten i løpesteget, mens de færreste 
mosjonister i utgangspunktet er 
tåløpere. Og for hælløpere tror jeg 
ikke barfotløping er noen god idé. 
Det vil jo gi enorme belastninger. Er 
man ekstremt tåløper eller ekstremt 
hælløper, bør nok skovalget tilpas- 
ses dette, konkluderer Fride Vullum. 

Fride Vullum 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Født: 21. februar 1976 
Bosted:   Trondheim 
Yrke: Førsteamanuensis 

NTNU 
Familie: Samboer, ett barn 

(1 år) 
Hovedidrett: Løping 
Klubb:   SK Vidar 

 
Perser: 
4.25,92 på 1500 m (2001) 
9.30,09 på 3000 m (2006) 
16.01,41 på 5000 m (2001) 
35.11,20 på 10.000 m (2006) 
34.09 på 10 km (Karlstad 2005) 
1.16.23 på halvmaraton (2006) 

 
Meritter: 
2. plass Sentrumsløpet 2010 
Seier Holmenkollstafetten 2010 
NM-sølv 10.000 m (2005 og 
2006) 
NM-bronse halvmaraton (2006) 
NM-bronse terreng (2007) 

 

 
Best med sko: Fride Vullum løper 
mest med mengdetreningssko, og 
kun til konkurranser finner hun 
fram de lette konkurranseskoa 
sine. På Holmenkollstafetten løp 
hun på vinnerlaget til SK Vidar og 
hadde raskest etappetid blant 
kvinnene på den lengste etappen 
som hun gjorde unna på 7.28. 
(Foto: Kjell Vigestad) 

 
 

TIL SALGS FRA KONDIS-KONTORET 
 

LØPERKONGEN 
MENSEN ERNST 

 
Forlag: Andresen & Butenschøn. 
Les den eventyrlige historien om 
Mons Monsen Øyri fra Fresvik, 
som utførte ultrabragder på 1830- 
tallet. 136 sider - illustrert 

Ny utgave 
 
Medlemspris: 
kr 260 
Ordinær pris: 
kr 298 
 

Av Bredo 
Berntsen 

LØPING - EN 
VERDENSHISTOR
IE 

 
Den første boka om løpingens 
verdenshistorie er skrevet av en 
nordmann. Boka har fått usedvan- 
lig rosende bokomtaler. 
Spennende og fargerik lesning. 

Medlemspris: 
kr 335 

Ordinær pris: 
kr 379 
 
Av Thor 
Gotaas. 
 

Gyldendal - 
400 sider. 

 

Send bestilling til kondis@kondis.no eller ring Kondis-kontoret tlf. 2260 9470 - Medlemspriser inkluderer porto. 
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Tema: Barfotløping 
 
 

Barfotløperens skoguide 
 

elvfølgelig en gedigen selvmotsigelse å komme med anbefalinger av sko 
til en som skal løpe barbeint, men om du går direkte fra joggesko til å 

løpe barbeint vil du sannsynligvis få problemer med på kjøpet. Problemer er 
som kjent til for å løses, og som en hjelp på veien kan det derfor være lurt å 
gå via noe av fottøyet i denne (litt uhøytidelige) guiden. Dermed takler for- 

håpentligvis føttene dine bedre overgangen til å ta løpeturene fullstendig 
barbeint. Fottøyet vi her lister opp er såkalte minimalistiske sko som skal til- 
nærme seg følelsen av å løpe barbeint, men samtidig beskytte fotsålene mot 
skarpe gjenstander og slitasje. 

 

Skogigantens alternativ Mindre 
 

Nike Free er en sko som skal 
simulere barfotløping. Dette er en 
lett sko med veldig fleksibel opp- 
rutet såle som gjør at skoen føyer 
seg etter foten og underlaget. Men 
oppbygning i mellomsåle og hæl 
er omtrent som vanlige, lette 
løpesko/konkurransesko, og Nike 
Free må derfor ansees for å være 
en «barfotsko» for nybegynnere. 
Nike Free er et alternativ for å 
introdusere føttene for litt mer 
bevegelighet enn det de er vant 
med fra vanlige joggesko. 

Nike Free finnes i flere versjo- 
ner, fra 7.0 til 3.0, der 7.0 har den 
mest oppbygde og støtdempende 
mellomsålen. Nike har foreløpig 
stoppet på versjon 3.0, som er den 
letteste  og  mest  minimalistiske. 

 

 
 

Nybegynneren 
 

Vivo Barefoot Evo fra Terra 
Plana havner litt i samme katego- 
ri som Nike Free og kan ansees 
som en «barfotsko» for nybegyn- 
nere. Evo ser ved første øyekast 
ut som en normal sko, men har en 
myk, fleksibel såle med «bikube- 
mønster» som har som intensjon 
å føye seg etter foten og ikke hin- 
dre «kommunikasjonen» fotsålen 
har med underlaget. 

Skoens  innersåle  kan  taes  ut 
for å redusere vekta og øke bak- 
kekontakten   ytterligere.   Uten 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Versjon 0.0 tilsvarer å løpe full- 
stendig barbeint, men denne har 
Nike (forståelig nok) ikke mar- 
kedsført altfor hardt enda. Men 
Nike skal ha ros for at de var tid- 
lig ute og begynte å tenke i nye 
baner da de i 2004 lanserte Nike 
Free 7.0 for første gang. 
 
Vekt: 200 – 250 gram (avhengig 
av modell) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
innersålen er avstanden mellom 
foten og bakken 4 mm. 
 
Vekt: 230 gram 

 
Feelmax     bærer     betegnelsen 
«minimalistisk  sko»  med  rette. 
Den kommer fra Finland, ligner 
en  mokasin,  har  en  såle  som 
gjennom hele dens lengde er kun 
1-2   mm   tykk   (avhengig   av 
modell) og er fullstendig fri for alt 
som heter innlagt demping og sta- 
bilitet. Men skoen duger til for- 
målet sitt: nemlig å beskytte foten 
mot skarpe gjenstander og slita- 
sje. Sitter omtrent som en sokk 
rundt foten og egner seg til både 

 
 

Minst 
 
Huarache sandaler er siste steg 
før du er tilbake til naturen, og 
dette er også fottøyet som tarahu- 
mara-indianerne i Mexico bruker. 
Sandalene kan du lage selv, og 
det går an å kjøpe sett bestående 
av en såle (som finnes i ulike 
typer materiell) som tilpasses din 
egen fot og festes til føttene med 
reimer. Det eneste du mangler da 
er spyd, så er du klar for å løpe ut 
på savannen og jakte antiloper. 
Om du føler du har fått for lite 
oppmerksomhet tidligere i livet, 
tar du garantert igjen det tapte 
med disse på beina. 
 
Vekt: ca. 100 gram 

 
 

Ingenting 

 
 
 
 
 
 
 
løping og gange. Fra en løpers 
perspektiv er det først og fremst 
modellene Osma og Panka som er 
mest interessante. 
 
Vekt: 90-120 gram 

 
 

Lite 
 

Vibram Fivefingers er nok den 
mest kjente «barfotskoen», og er 
også den som har fått mest omta- 
le i media. Ble i 2007 kåret av 
Time Magazine til en av årets 
beste oppfinnelser, men har av 
andre publikasjoner (noe humo- 
ristisk) blitt omtalt som «tidenes 
styggeste sko». 

Vibram Fivefingers kan 
sammenlignes med en hanske der 
hver tå, i likhet med fingrene i en 
hanske, har individuell plass. Ble 
opprinnelig utviklet som et bar- 
fot-alternativ for klatrere og sei- 
lere, men den fleksible ”sokken” 
ble etter hvert populær også blant 
barfotentusiastene. 

Vibram Fivefingers finnes i 
flere  forskjellige  modeller,  og 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
enda flere fargevarianter. Alt fra 
ensfarget svart til de mest skri- 
kende flowerpower fargekombi- 
nasjonene man kan tenke seg. 
Hvilken farge du velger, bestem- 
mes ut ifra hvor mye oppmerk- 
somhet du ønsker å tiltrekke deg, 
og rangeres etter skalaen: Mye – 
Mer – Mest. 
 
Vekt: ca. 150 gram 

Vi er tilbake der vi 
startet. For selv ikke 
nordmenn  er  født  med 
ski på beina, men bar- 
beint.  Og  selv  om  du 
ikke har ambisjoner om å 
løpe barbeint i vær og 
vind på alt slags under- 
lag, så unn i alle fall deg 
selv og føttene dine den 
frihetsfølelsen det er å 
jogge noen minutter på 
gresset en varm sommer- 
dag. Og kanskje drøm- 
mer du deg samtidig til- 
bake til en lykkelig barn- 
dom? 
 
Vekt: 0 gram 
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