
En tyv om natten/Med på afbud. 
Sidste uge var for mig fuld af overraskelser. 
Villy (manden) skulle til Berlin for at løbe maraton og jeg skulle ikke med. Hans 
sovekammerat meldte imidlertid fra pga. skade, vejrudsigten lovede godt vejr i Berlin, så jeg 
besluttede at købe den ledige rejsebillet uden løbenummer. Det gjorde jeg mandag aften med 
afgang fra Bjerringbro fredag kl. 11.00 sammen med de andre BAM er´. 
Fredag morgen da jeg vågnede, besluttede jeg, at jeg ville stille op til start – bare sådan for at 
opleve suset. Når man rejser en ½ dag, skal man have en på opleveren. Jeg havde ikke trænet 
til maraton, så min filosofi var at stille op og prøve at løbe (havde en fornemmelse af, det 
kunne jeg i roligt tempo)/ ud til 21 km, for så at gå ud af løbet der.  21 km mærket ligger 
rimelig tæt på målområdet og så ville jeg gå derover for at aflevere min chip. Jeg ringede til 
den uheldige Mathias og fik et løbenummer leveret 1 time før busafgang. 
 
Søndag morgen i Berlin var vejret godt og varmt og vi gik til startområdet ca. 4 km. 
Undervejs skiftedes vi til at tisse – mest mændene men os kvinder gemte os også inde bag 
buskene. 
Nu var der lige det, at ham Mathias var tilmeldt til at starte i blok E dvs. dem der forventer 
en sluttid på 3.15-3.30. OK tænkte jeg, så har du et forspring tidsmæssigt ned til de andre. 
Jeg siger jer, det var atleter, jeg var omgivet af. Der var trængsel, fremmede tungemål, 
gelebarer og andet skyts i bæltet. Benene begyndte at ryste under mig for her stod lille 
midaldrende dame fra Tange alene blandt veltrænede maratonløbere. Jeg smilede og nikkede 
det bedste, jeg havde lært – nogle gengældte mine smil – andre var dybt fokuseret. Okay 
tænkte jeg, de skal ikke få mig ned med nakken og pludselig lød startskuddet og hele 
menneskemylderet satte i bevægelse. Vi passerede startlinjen og sådan blev det til, at jeg 
befandt mig i et maratonløb sammen med nogle meget seje herrer. 
Jeg var meget bevist om at holde mig helt ovre i højre side for ikke at spærre for disse 
fremragende løbere, og det lykkedes mig da også ikke at blive løbet omkuld. 
 Sådan tøffede jeg af sted stille og roligt i mit eget tempo, nød stemningen, de flotte bygninger, 
alle de glade mennesker, alle drinksene og frugtstykkerne, jeg fik serveret i rigelige mængder 
ved depoterne. 
Da 21 km. skiltet blev passeret, stod skuffelsen malet i mit ansigt, for det var jo nu, jeg havde 
besluttet at forlade løbet/festen. Det var det hele for sjovt til og jeg løb videre. Jeg løb, spiste 
og drak hvert sted som jeg havde hørt, man skulle. Højhuse med facader af store glaspartier 
omkransede løberuten, jeg mener, det også var her BMW ´s hovedkontor blev passeret. 
Jeg følte mig hensat til New York og så dennes Skyline for mit indre blik. 
30 km. Skiltet blev passeret og jeg havde stadig ikke lyst til at stå af.  Det var her opløbet inde 
i målområdet begyndte at blive et mål – tanken var tændt, men var stadig usikker på om det 
var realistisk.  
Ved ca. 40 km. var jeg ved at være utålmodig efter at komme i mål, men igen dukkede Berlins 
arkitektur frem i form at die Koncerthalle omkranset af den tyske og franske kirke. Senere 
kom jeg forbi Postdamer Platz og pludselig forude var Brandenburger Tor.  Opløbet var 
fantastisk og var benene lidt tunge omkring 40 km. Var de nu pludselig fnuglette. 
Da jeg kom i mål i tiden 6.05, var maven godt og vel fyldt op af vand, energidrik, frugt og 
geler som blev budt i rigelige mængder på ruten. Jeg har ikke før eller siden været så mæt, 
det grænsede til det kvalmende af alt det sukkerstads. 
Jeg havde en flot tur gennem Berlin hvor jeg nød hvert minut, men samtidig havde jeg også 
en fornemmelse af at være på forbudt jord. Jeg ved jo, hvordan folk træner og træ… og 



træ… i måneder forud for et maraton. Mad og drikke bliver afmålt og vægten skal helst pines 
ned til minimum. 
Tiden er vigtig for mange løbere og bare 1 minuts (ved en sluttid på 4 timer svarer det til en 
forbedring på 0,00418 %) forbedring kan få julelysene tændt i manges øjne. 
Jeg løb ikke ud af startområdet for at gennemføre løbet (men det kunne jo være sjovt), jeg løb 
ikke for at få en god tid, jeg var derimod meget bevist om ikke at løbe for stærkt og holdt hele 
tiden igen. Her skal siges, at jeg har overværet Berlin maraton 2 gange som tilskuer og har set 
rigtig mange blive rigtig dårlige. Det havde jeg ikke lyst til og tog det langsomme tempo hvor 
end ikke pulsen var forhøjet væsentligt. Og ja, jeg er jo løber og gennemførte mit første ½ 
maraton i foråret. 
Jeg havde en god oplevelse på trods af den forbudte jord, men om jeg stiller op igen, vides 
ikke. En ting ved jeg dog: stiller jeg op igen, vil jeg selvfølgelig træne og følge BAM ´s gode 
træningsprogram i håb om at skære mindst 1 time af sluttiden og ikke føle mig som EN TYV 
OM NATTEN, der stillede op til løb PÅ AFBUD. 
 
Løbehilsen og vi ses til træning 
Medlem 543/ Anna Marie 
 
 
 


