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Martin Blad med en capoeriagrupp. 

Martin: "Ta med sig sina lärdomar och vara i nuet" 
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Capoeira innehåller både musik, kamp, akrobatik och 

sång i en härlig mix. Den här veckan bloggar 

instruktören och ledaren Martin Blad om varför han 

älskar just den här kampsporten. Han ska bli den förste 

svenske professorn i capoeira. 

 

Söndag 10 mars 

Söndagen är här, jag sitter på ett tåg på väg till Alingsås 

för att hålla träning.  

Det är en timmas resväg dit och sen hem. Två timmar där 

jag sitter och tänker på allt som sker runt omkring oss. 

Träningar som varit och skall hållas. Livet passerar förbi 

utanför tågets fönster och jag känner mig till ro. Det är 

vackert där ute. Jag har spenderat så många timmar 

resandes fram och tillbaka att jag inte kan räkna ut hur 

många dom är längre. Men varenda sekund har varit 

värd resan. 

 

Jag har nu skrivit en vecka och berättat för er om något 

jag älskar att göra. När AT ringde mig och frågade om jag 

ville dela med mig om min historia blev jag först lite 

rädd, kommer jag att ha något att skriva om, kommer 

folk att läsa. Samtidigt kändes det som en stor ära och en 

lika stor utmaning. Det visade mig åter igen att vi 

behöver utmaningar, det har fått mig i ännu mer rörelse 

framåt. Rädslan blev något att se fram emot och 

utmaningen en välsignelse. Jag är tacksam! 
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Oavsett om det har varit en eller flera som har läst 

bloggen så har det varit en rent nöje och jag hoppas att 

ni har fått ut något värdefullt av det. Det har jag och om 

någon önskar att få kontakt med mig för att höra mer 

eller är nyfikna på träningen, coaching eller föreläsning 

så är ni välkommna att göra så. (martinblad.se) 

 

Lev drömmen och låt utmaningarna bli era trappsteg 

mot framgång i det ni tar er an!  

 

Med värme 

Martin Blad 

 

Lördag 9 mars 

 

Gårdagen blev något av en "ta hand om mig själv" dag 

och fylla på mina egna batterier. Började med att köra 

ett pass thai-boxning med min fästmö. En härlig 30 

minuters boxningsworkout.  

 

Kände mig laddad och blev inbjuden att vara med på 

deras dag-pass. Kunde inte varit bättre. Tränaren som 

höll i passet är fantastiskt härlig och passet helt i min 

smak. Den bit jag var med på handlade mycket om att 

köra avslappnat och hitta ett flöde i rörelserna för att 

sedan explodera med 1-2 tekniker. Underbart!  

 

Definitivt något jag tar med mig och försöker göra till 

vardags också. Hitta ett tempo som gör att det flyter på 

och sedan explodera på rätt ställen där kraften behövs.  

 

En annan höjdpunkt var en promenad i slottskogen på 

eftermiddagen fylld av härliga stunder, samtal med 

fästmön, lek med hunden och mindfullnessövningar i 

solen.  

 

Imorgon kommer mitt sista inlägg, det har varit härligt 

att få dela med mig av mina tankar och få visa er en del 

av hur Capoeiran och min värld kan se ut.  

 

Med värme  

Martin Blad 
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Fredag 8 mars 

Veckan börjar gå mot helg och denna veckans lektioner 

är klara. Det återstår en träning till helgen där vi skall 

testa hela veckans träning och vilket resultat har de gett.  

 

Gårdagens träning handlade om att visualisera och 

stärka. Vi jobbade på att bibehålla balans i vår bas 

medan yttre störmoment applicerades. Både med tydliga 

stötar mot kroppshyddan och små irriterande tryck mot 

balanspunkter.  

 

En intressant sak som sker är att vi blir ganska 

omedelbart medvetna om "hotet" mot vår bas och börjar 

motverka det. Vi hittar tekniker som gör att vi kan parera 

balansbrytningen.  

 

Än mer intressant är att vi till och med när vi slöt ögonen 

klarade av samma uppgift. Här applicerade vi 

visualisering av något som vi tyckte var värt att kämpa 

för, fokuserade på det och lät kroppen svara på de yttre 

påverkningarna. Min bas kopplades ihop med det jag 

ville kämpa för och alla verkade sänka ner fötterna i 

betong, allt kändes stabilare. Jag såg målmedvetna och 

stabila krigare! 

 

Nu är det dags att sätta den på prov...  

Med värme 

Martin Blad 

 

 
 
 
 



Torsdag 7 mars 
Igår var en sådan där dag när man kommer ihåg varför 
man började att göra det man gör. Den fylldes av stunder 
då jag fick dela med mig av mina erfarenheter och hjälpa 
andra samtidigt som jag utmanades av både elever och 
Mestre, energin är på topp! 
 
Jag kommer tidigt till träningslokalen och träffar elever 
om står förväntansfullt och väntar på att träningen skall 
dra igång. Mestre kommer upp från att ha förberett 
träningen och ber mig värma upp dem. Jag drar igång en 
uppvärmning med inslag av traditionella inslag och nya 
tekniker för att jobba balans som jag tagit fram. Det 
flyter på bra och alla har en härlig energi med sig in i 
träningen när Mestre stegar in och tar över träningen. 
Det blir en träning fylld av traditionella rörelser blandat 
med nya tekniker och mycket spel. 
 
Onsdagar är den dagen som vi applicerar de tekniker 
som vi tränar tillsammans in i det som kallas "roda" där 
Capoeiran utövas. Rodan består av en ring med 
instrumenten som bas och alla står i ring och klappar i 
takt, sjunger och hejar på sina kamrater som spelar. Det 
kallas nämligen spel, en kamp om yta och positioner för 
att kunna få den andra ur balans.  
 
Sparkar, undanflykter, fällningar, kast och akrobatik skall 
här kombineras. Inget koreograferat, allt går på reflexer, 
improvisation och inövade svar på motståndarens 
agerande. Ett sökande efter att kontrollera ytan och 
hamna i fördelaktiga positioner för att leverera den 
teknik som man önskar, ett rävspel.  
 
En härlig aspekt är att det kan vara ett spel där man 
samarbetar för att göra ett estetiskt vackert spel, fött av 
spontana rörelser och reaktioner på varandras tekniker. 
Likaså kan det vara ett mer kontakt och konfrontation 
baserat spel som går ut på att producera resultat, ett 
spel som mer går ut på att testa varandra.  
 
Det är som frågor och svar, en kommunikation mellan 
två personer. Det kan uppstå ett härligt utbyte av 
kunskap eller ett samtal fyllt av utmaningar och 
konfrontationer. Det sker i lekfull anda, men man måste 
hela tiden vara koncentrerad och behandla varje teknik 
med respekt. Det är en kamp, den innefattar sparkar och 
tekniker med potential att träffa om man inte är skärpt. 
 
Något som jag har funnit väldigt lärorikt med allt detta är 
hur tydligt det blir att man behöver ta med sig sina 
lärdomar från tidigare erfarenheter och vara i nuet! Man 
kan inte planera exakt vad det är man skall göra för det 
handlar om ett spel med en annan människa, där jag inte 
kan med full säkerhet veta vad den har i rockärmen. Man 
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måste vara beredd att kasta bort det man vill utföra eller 
är på väg göra och anpassa sig till situationen för att 
uppnå det man vill åstadkomma. Man kan ha ett 
övergripande mål med sitt spel och genom spelets gång 
hitta alternativa vägar dit, hitta vägar förbi de hinder 
som kan komma i ens väg presenterat av sin 
motståndare. Lära av misstagen man gör och bära dem 
med sig till nästa spel som erfarenheter. Varje gång 
kommer vara en ny utmaning! 
 
När alla dessa delar stämmer överens, en utmaning som 
matchar dina kunskaper, förberedelser och erfarenheter. 
Då hamnar vi i något som många kallar ett "flow". En 
plats där vi är helt närvarande inför utmaningen vi står 
inför och allt känns som det faller på plats. Vi är i nuet! 
 

 
 
Onsdag 6 mars 
Då har ytterligare ett pass med mina goa Alingsåselever 
genomförts. I går fick jag jobba med något som 
Capoeiran och dess utövare både behöver och utvecklar, 
improvisation.  
 
Hade en tanke och upplägg för hur passet i går skulle se 
ut, men ibland så stämmer inte passet överens med vad 
som behövs för att eleverna skall komma vidare i sin 
utveckling och man får ändra riktning fort. Det kan vara 
så att under passet man förberett så hittar man en del 
eller detalj som behöver jobbas på och man får anpassa 
sig till behovet som finns. Det är något som 
kännetecknar en god ledare på många vis enligt mig.  
 
En ledare som kommer in med en färdig agenda och i 
processen ser att behovet för att komma vidare inte låg 
exakt där ledaren trodde. Ser det, växlar ner och tar den 
vägen för att lösa det som situationen kräver och sedan 
växlar upp igen för komma tillbaka till huvudleden mot 
målet.  
 
Under mina år som instruktör så har jag träffat på alla 
möjliga sorters människor och alla delar en sak. De har 



alla haft någon slags svårighet i sin träning. Vi har fått 
vända och vrida på oss för att hitta hur vi skall lyckas 
komma förbi det och det har alltid funnits en väg. Det 
som avgjort hur fort vi lyckats har varit tron på att det är 
möjligt och hur stor kraftansträngning vi har varit 
beredda att göra. Detta tillsammans med glädjen att 
utöva något man tycker om, oslagbart!  
 
Är övertygad om att eleverna som jag haft och som 
kämpat sig fram till att lyckas med saker de först trodde 
var omöjligt har med sig det utanför träningslokalerna 
också. 
 
Du äger valet till vilken grad du satsar och hur stor din 
kraftansträngning är! 
Hur gärna vill du lyckas? 
 
Med värme 
Martin Blad 
 

 
Träning i capoeira-lokalen. 
 
Tisdag 5 mars 
Träningsvärken har precis lagt sig från en helg fylld av 
Capoeira. 15 timmars träning fördelat på 3 dagar. Det 
känns att man lever och det kan vara något av det 
härligaste som finns, att känna sig levande. 
 
Under dessa helger samlas människor från olika delar av 
landet för att göra något de älskar att göra, träna 
capoeira. Men det finns något mer där, en gemenskap, 
glädje, en utmaning, allt under samma tak. Vi tränar alla 
tillsammans fast med olika förutsättningar, utmanas 
tillsammans att göra sparkar, fällningar, akrobatik och 
musik på ett instrument fött i en annan del av världen.  
 
Under hela helgen är detta vårt allt. Vi kämpar 
individuellt och stötar varandra i utmaningarna. Här mitt 
i allt detta känner jag mig hemma. Min plats är längst 
fram i ledet, jag har levt det i 13 år. Fortfarande lika 
hungrig att lära men även stor önskan att få dela och 
föra vidare den kunskap jag fått ta del av. 



 
Jag ser människor, vänner som kommer dit med leendet 
på läpparna redo att få suga i sig massa kunskap och 
ladda batterierna. Capoeiran kräver att man är alert, 
vaken och närvarande i nuet. Att man tar det man lärt sig 
och för in det i sitt nu, tar misstag och gör dem till 
lärdomar.  
 
Här är vi alla elever, vi vågar snubbla, ramla och 
tillsammans borstar vi av oss dammet. Vi provar igen likt 
ett nyfiket barn och helt plötsligt hör man ett lyckotjut, 
någon klarade det. Vi gläds för antingen har vi varit där 
eller så kommer vi att komma dit.  
 
Det häftiga är att vi är människor från olika bakgrund, 
olika länder. Vi är läkare, fotografer, förskolefröknar, 
mekaniker, skolungdomar och högskolelärare. Alla 
tränar, svettas, skrattar och utmanas såväl mentalt som 
fysiskt. Vi gör det tillsammans.  
 
Jag är fast i min tro att denna fysiska aktivitet och 
utmaningarna det presenterar gör att alla dessa 
människor mår bättre. Det får dem att orka lite mer i 
vinterns mörker, får dem att koppla av från jobb och 
skola. Det ger dem en friskare kropp och ett lugnt sinne 
när dagen gryr igen. 
 
Detta är en del av det som capoeiran har gett mig och 
något jag tar med mig i mitt yrke som coach. Nu är det 
dags att spotta i nävarna och börja dagen.  
 
Med värme 
Martin Blad 
 
Måndag 4 mars 
Hej! Mitt namn är Martin Blad (Instrutor Lâmina), jag 
driver föreningen IF Capoeira Volta ao Mundo i Alingsås 
och detta är min historia.  
 
Min kampsportsresa började med min farbror som på 
många sätt varit en förebild för mig. Han utövade judo, 
karate, kendo och iaido, något som fascinerade mig 
mycket. Det ledde till att jag började träna ju-jutsu i 
Alingsås runt 16 års ålder. Efter fyra år i ju-jutsun så 
kände jag att jag sökte något mer.  
 
Det var då en dag när en mycket god vän Daniel kom och 
sa: – Martin, dom skall öppna en capoeiragrupp i stan. 
Skall vi gå dit och kolla?” Vilket vi gjorde och jag blev 
genast fascinerad av. En kampart som involverade musik, 
kamp, akrobatik och sång i en härlig mix. Det utmanade 
mig och jag var fast. Det blev ett par intensiva första år 
där jag tränade och tränade, min passion till konsten 
växte konstant.  



 
Det kändes som att det fanns oändligt med lärdomar, 
tekniker blandat med musiken och akrobatiken man 
hade att lära sig. Jag fann att man inte bara lärde sig 
häftiga sparkar och cool akrobatik utan även en kultur 
som var varm och vibrerade av energi.  
 
Redan efter en kort tid så blev jag och mina 
träningskompisar försatta i en situation där någon 
behövde ta kommando och leda gruppen då vår 
instruktör inte hade för planer att fortsätta hålla 
träningar i Alingsås och drog verksamheten mot Lerum 
och Göteborg. Jag var inte villig att släppa taget om detta 
jag funnit att bli en stor passion, så jag började resa 2-3 
gånger i veckan till Lerum och Göteborg för att samla 
kunskap och nya tekniker att ta med till träningarna och 
vännerna i Alingsås. Drömmen hölls vid liv och vi kunde 
fortsätta att utöva det som vi alla höll så kärt.  
 
I allt det här så började jag resa runt först i Sverige och 
hittade andra utövare och klubbar som höll workshops 
etc. Jag höll mer och mer träningar och i detta skede så 
steg en utövare, en professor från Brasilien in och 
korsade min väg. Min nuvarande mestre, Tubarão. Redan 
vår första workshop tillsammans med honom så kände 
jag att det var med honom jag skulle fortsätta min väg 
inom capoeira. En man med gott hjärta och en vilja att 
sprida capoeiran, med allt som det innebär. 
 
IF Capoeira Volta ao Mundo föddes och Alingsås hade nu 
även en ledstjärna att följa. Jag testades gång på gång, 
utmaningarna och ansvaret blev större och större. Jag 
har fått äran att vara med och gå vid hans sida under 
vägen till att bli mästare. 
 
Jag hade hittat hem i vad det var för väg jag ville gå och 
ansvaret jag fått ta tidigt visade sig vara något av en 
välsignelse. Jag älskade att lära ut och eleverna min 
stolthet. Känslan av att någon lärt sig något nytt, klarat 
av något som de trott sig vara omöjligt. Se människor 
växa och blir starkare, i kropp och själ. Hur deras 
självförtroende stärkts och utmaningarna de tog sig an 
blev något som de kunde ta med sig inte bara i 
träningslokalen utan i livet. Det är något man inte kan 
köpa för pengar.  
 
Jag har nu rest runt i världen och tränat för de gamla 
omtalade mästarna och unga stjärnskotten. Varit i 
Brasilien 6 gånger och sökt ännu mer kunskap om det jag 
fortfarande har som passion. Det har lärt mig mycket i de 
möten med människor och kulturer jag mött. Förstått 
hur det är att vara en kameleont, att kunna anpassa mig 
till alla möjliga olika situationer och fortfarande vara mig 
själv.  



 
Det har lärt mig hur jag kan hjälpa andra att uppnå saker 
de drömt om och även hur jag kan med capoeiran i 
kombination med mig själv och min tro på det goda föra 
vidare de kunskaper jag erhållit längs vägen. Jag har fått 
träna hårt med dedikation och uppoffra många saker för 
att nå dit jag vill, men utan dem hade jag inte varit där 
jag är idag och är tacksam för att jag har fått göra dem. 
 
Jag har nu med de 13 år som jag dedikerat lärt mig mer 
än jag någonsin trott jag skulle göra och uppnått saker 
jag inte visste att jag kunde uppnå. Fått möta så 
fantastiska människor och ta del av så många människors 
historia. Det lämnar mig evigt tacksam och med än mer 
motivation att driva vidare. Jag har blivit förärad och fått 
en fantastisk möjlighet att bli den förste svenska 
professorn i capoeira. 
 
Under min tid som krönikör och gästbloggare kommer 
jag att dela med mig om upplevelser som jag varit med 
om i min roll som instruktör, samt om min väg till att bli 
professor i capoeira.  
 

 
 
Martin Blad 
Ålder: 34 år 
Familj: Fästmö Linnea Skåpdal och hunden Mowgli 
Gör: Dagtid: jobbar som grafisk formgivare/fotograf på 
Studio 81 Reklambyrå. Coach och föreläsare på företaget 
Knowledge for Life. Kvällstid: Instruktör i capoeira. 
Blogg: martinblad.se 
 

http://www.martinblad.se/

