
At løbe uden tøj på – Stockholm Marathon 2012 
 

Havde vi vidst at Birgit Bamberg skulle slå rekord noget så eftertrykkeligt, havde vi været fri for mange 

bekymringer. 

Der var ellers nok at bekymre sig om. Dan og Steen havde hvert sit dårlige knæ. Det pivregnede fra vi 

landede til vi lettede. Temperaturen var fire grader og alt der starter med lang- var udsolgt. Så Dan måtte 

klare sig med ¾ bukser. Blæsten sørgede for at tænderne klaprede ekstra højt og sidemandens regnslag 

eller affaldssæk smældede i ansigtet og gjorde det regn stribede udsyn endnu dårligere. ¼ havde valgt ikke 

at benytte sit startnummer og det gav lidt bedre plads på ruten, så man i starten kunne forsøge at holde 

sine sko tørre ved at løbe udenom og springe over vandpytterne. Vi måtte dog ret hurtigt sande, at i 

Stockholms gader fandtes så store pytter, at der kun fandtes muligheden igennem. 

 

Hvad skete der egentlig med Birgit? 

Taktikken var at ankomme sent til startområdet, så vi ikke skulle stå og ruste. Vi havde prøvet at ruste i 

Berlin for to år siden. Det lykkes alt for godt. Faktisk er den første startgruppe i gang, da vi når frem. 

Tilskuerne kommer imod os. Birgit piler igennem mængde som en lille mus og Bodil drejer fra, da vi har en 

aftale med Jørn. Jørn er et særligt attraktivt bekendtskab, da han er kommet i besiddelse af fire par 

havehandsker. I sidste ende er det dog ikke havehandskerne der trak alene, jeg bliver også ramt af 

erkendelsen af at jeg bestemt ikke er nogen lille pilende mus og derfor ikke har en hunds chance for at 

følge efter Birgit. Hun er tabt og dukker først smilende og nyvasket op på vandrehjemmet igen udstyret 

med en super fantastisk personlig rekord og en lille smule ondt i den ene lægmuskel. I starten havde hun 

ledt efter og ventet på os, så troede hun vi var løbet. Så løb hun hurtigt for at finde os. Hun blev først rigtig 

træt tre km før mål og var lige nede at gå lidt. Hvis hun havde vidst at hun var så tæt på de fire timer, så 

tror hun nok, at hun kunne have løbet lidt mere. Heldigvis møder hun en noget overrasket Dan i 

målområdet og deres fælles hjemtur havde været streng. 

 

Vi frøs ikke fra starten af. Vi havde jo til sidst været nødt til at løbe for at nå at komme til start senere end 

rettidigt. Langsomt men sikkert æder kulden sig ind på os. Vedholdende regn og hård kuling fra skiftende 

retninger har sin nådesløse metode. På trods af lange løbetights, lange strømper, lange undertrøjer og 

lange jakker er vi gennemblødte og kulden går gennem marv og ben i strid modvind og åben landskab fra 

20 km til 21 km. Jeg tænker i mit stille sind, at det her klare Birgit ikke og at der er hjælp at hente for hende 

ved halvmartonmålingen. Det er også her at Bodil fortæller, at hun ikke længere kan mærke sin krop. Uha – 

uha. Og så snakker vi ikke mere om det. Jeg begynder at spise og drikke alt, hvad jeg får tilbudt; Syltede 

agurker, chokolade, fed suppe, cola og druesukker. Bodil har ikke rigtig lyst til noget, for ved 25 km føler 

hun, at hun løber uden tøj på. Jeg er begyndt ikke at kunne mærke min krop. Ved 30 km ser vi kæmpe 

bølger på vandet og en dobbeltbus med dem der bare er helt udslukte og helt færdige. Vi ser ikke Birgit i 

bussen, med snakker om, at det er godt at der er den mulighed for dem, der ikke kan klare dagens 

strabadser. Vi får os kæmpet op på Västerbron for anden og sidste gang. Over broen løber jeg så også uden 

tøj på, erfarer jeg. Det er en besynderlig fornemmelse. Bodil siger, at det vænner jeg mig til. Der er 9 km 

tilbage, nedløb gør mest ondt. Her ser jeg Bodil binde sit snørebånd. Det kræver store anstrengelser at 

komme i gang igen. Vi kramper tænderne sammen og lider os igennem hjem. Det er ikke spor sjovt. Jeg 

mærker lykkerusen da vi løber en halv omgang på Stockholms Olympiske Stadion. Bodil siger hun ikke kan 

mærke noget.  

 

Og så startede vores trængsler for alvor! 

Fuldstændig udmattede og forfrosne får vi udleveret vores håndholdte medaljer. Det kniber med at få den i 

lommen. Hænderne vil ikke rigtig noget. Efter medaljen får vi en iskold vand. Vi kigger bare på den. Så er 

der meget langt (føles det) hen til det sted, hvor vi får udleveret madposer, T-shirts og får chippen klippet 

af. Hvad blev der af plastikken, der skulle værne os mod kulden og yderlig nedkøling? Vi kan få hotdogs, øl 



og kanelbullar. Men plastik er ikke en mulighed. Vi har et stort problem. Jeg sætter fadbamsen fra mig. Jeg 

kan ikke drikke den. Vi skal hjem nu inden det er for sent. Bodil har blå læber og hendes tænder klapre så 

meget, at jeg næsten ikke kan forstå, hvad hun siger. Hun siger at hun ikke orker at binde sine snørebånd 

efter de har fjernet chippen. Om sine hænder har hun viklet sin nye t-shirt, armene er korslagte foran 

brystet. Madposen hænger og dingler som en viljeløs klokke, der har mistet sin lyd. Vi når at tilbagelægge ¼ 

af hjemturen i en sørgelig og langsom procession af forhutlede mennesker. Ved nedgangen til 

undergrundsbanen siger Bodil at hun ikke tror hun kan klare turen hjem. Hvis vi bare går ned i 

undergrunden, så kan vi få varmen og udtænke en plan. Det synes jeg er en glimrende og velbegrundet ide. 

Vi kører med undergrunden ind til midtbyen, for der kan vi køre med bus nr. 1 helt ud til vores vandrehjem.  

Vi kan ikke omstille os til gadens kulde og går derfor ind i et fint varehus. Bodil vil finde ud af, hvor 

Kungsgatan ligger. Vi får en forklaring. Efterfølgende kommer Bodil i tvivl om det nu var Kungsgatan. Jeg 

skal tisse og vi kører op på anden sal. Her koster det 10 kr. at benytte toilettet. Ingen penge, ingen tisseri. 

Jeg forsøger at kravle under pengespærren, men toiletmanden trækker mig tilbage. Jeg forsøger at gå ind 

sammen med en der har betalt, men tissemanden får mig igen trukket tilbage. Bodil er i mellemtiden ved at 

trække sin finisher bluse på. En rar dame kigger på. Jeg har vurderet rigtigt, hun er rar. For hun giver mig en 

tier uden tøven. Der findes de onde men heldigvis også de gode! Hun får min chokoladekex i dyb respekt. 

Jeg får tisset og vi forlader tissehuset. Vi finder også Kungsgatan, og buslæ/plads i den rigtige retning og 

sørme om ikke bus nr. 1 holder til her! Det gør en finsk spritter også. Bodil gør sit bekendtskab med den 

tandløse herre og har hele tiden øjnene stift rettet mod spritflasken. Vores nye ven, som viser sig at være 

en af de gode, snakker og snakker og tager fat i os og trækker os mod enden. Et kort øjeblik tror jeg, at han 

vil være vores alfons (nogle mennesker har øje for en dårlig forretning). Vores ven får endelig forklaret os, 

at denne del af ruten er midlertidig nedlagt pga. vejarbejde. Jeg kan se, at Bodil er klar til at sætte sig på 

bænken sammen med den finske spritter. ”Når nøden er størst, er hjælpen nærmest”! Jeg hæver blikket og 

får øje på en kø af taxier. Og sandelig jo vil den venlige mand køre os til Gädet. Også selvom vi er 

gennemblødte og uden en krone på lommen. I taxien falder vi endelig til ro. Da vi 12 minutter senere 

holder foran vores vandrehjem, lyder regningen på 334 kr. Hvad skete der egentlig lige der? Bodil henter 

kontanter på værelset, som han ikke vil tage imod, da det er gamle sedler fra før pengeombytningen. Nu er 

vi endelig sikre på, at vi slutter vores liv i de Stockholmske gader. Bodil lader endelig armene falde og jeg 

nægter at forlade den varme taxi. Men som skrevet for et øjeblik siden: ”Når nøden er størst, er hjælpen 

nærmest”! Steen kommer slentrende fra sit værelse med sin pung. Han skal over og drikke hyggekaffe med 

Dan og Birgit. Endelig slutter løbet. Lidt over seks timer efter vi begyndte, kan vi endelig komme i bad og få 

tørt tøj på. 

 

Om vi gør det igen? Selvfølgelig gør vi det. Bag regn, kulde og blæst så vi også intentionerne om en fed 

løbefest, god planlægning (hvis vi ser bort fra de manglende overtræksposer) og en meget smuk rute i en 

meget smuk by. Stockholm Marathon har formatet. Næste gang husker vi skiftetøj og en tier. Og ja, vi tør 

godt stille op til løb med den legendariske Birgit Bamberg aus Denmark. Men vil hun fremover løbe med 

os?;-) 


