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månad. Vi håller sällskap tills han säger att det börjar
kännas nu. Då har det knappt gått fyra kilometer. Jag
är fortfarande på topp så jag släpper iväg honom.
Första vätskestation är vid Högfjällshotellet. 5,7 kilo
meter avklarade. Musik spelas och funktionärer i gula
jackor tar emot oss.

Åtta minuter till start. Jag är förväntansfull. Stresspå
slaget som hållit mig vaken sedan tvåtiden i natt lugnar
äntligen ner sig. Jag har 42 kilometer framför mig. Jag
har spring i benen, mycket adrenalin i omlopp och
lycka inombords. Jag är redo när startskottet går.
Vädergudarna bjuder på en temperatur på tretton
grader och låter solen skina över Sälenfjällen. Åtta hun
dra löpare börjar springa. De första fem kilometrarna
är alla i någorlunda samlad klunga. Underlaget är
asfalt. Det går uppför, lite mer och lite mindre om vart
annat. Mannen bredvid börjar prata med mig.

“42 minuter. En mycket bra tid
så här långt. Heja heja.“

“ Jaha, och det här
utsätter
vi oss frivilligt för.”

Speakerrösten är uppfriskande. Jag dricker vatten och
fyller på energi med två nävar russin. Under året jag
tränat så har jag ofta drabbats av håll och smärta i
hallux valgusen, knölen på foten. Dessa två var mina
största farhågor innan loppet. Valgusen gör inget väsen
av sig och håll får jag inte heller. Efter första stationen
separeras banorna. Jag följer skyltarna till höger. Mer
uppför och asfalt innan ”valvet” in till Kungsleden
Södra tar vid med grusväg. Kilometrarna flyger förbi.
Jag kommer i kapp en annan kvinna och vi spriner
jämte varandra ett tag. Det är även hennes första
maraton. Jag har aldrig varit här innan och jag passar
på att njuta av utsikten. Jag tycker det är vackert. Bred

Jag svarar ja med ett leende. Jag är på topp mentalt och
fysiskt. Två kilometer har passerat. Jag frågar om han
ska springa halv- eller helmaran.
Idag ska han springa halvmaran men annars verkar
han vara en inbiten maratonlöpare. New York Maraton
i november förra året. Maraton i Berlin om knappt en
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vid leden ligger stora och små stenar täckta med grön
mossa. Mossan är så grön att den ser photoshopad ut.
Vandrare hejar på oss med glada och peppande tillrop.

“Kämpa på nu. Snart har
ni nått högsta punkten, sedan
går det nerför.”

takt. När det är två kilometer kvar till halvaran har jag
mycket mer att ge och jag är glad över utmaningen om
42 kilometer. Jag har dessutom slagit mitt personliga
rekord på att springa 19 kilometer i följd. Mitt längst
var 13 kilometer. Jag har över huvudtaget inte sprungit
över milen mer än tre gånger innan loppet. Jag får vilda
tankar om att jag snart är i mål. Tänk om jag springer
under fem timmar. Jag börjar fantisera om alla present
er jag ska köpa till mig själv. Alla lopp jag ska springa.

Gruset knastrar under skorna. Landskapet är kalt,
mycket stenar, bara små enstaka träd och buskar. Jag
hinner se att det finns en liten sjö mitt i allt. Jag känner
mig som en antilop som far nerför gruset. Första sträck
an var över åtta kilometer uppförsbacke. Jag har aldrig
sprungit så långt uppför förut. Jag är redan stolt över
mig. Nästa station är Östfjällsstugan. En flicka med
blont hår står redo med en mugg med vatten.

“Man är inte så tuff efter tre mil.”
Jag kunde inte förutse hur rätt Linda skulle få. Helt
oväntat tar krafterna slut. Jag gråter lite grann utan
att veta varför. Jag tror jag burit på mycket omedveten
stress. Jag minns att jag bara för två veckor sedan för
bannade mig själv för att anmält mig till loppet.
Det lättar igen. Krafterna är tillbaka. Naturen är
bedårande. Underlaget är lättsprunget när partiet med
stenbumlingar tar slut. Det varierar från mosstäckta
platta ödemarker till kortvuxna skogar. Underlaget är
mjukt eller på spänger. Landskapet är tyst och vack
ert. Jag dricker vatten ur bäckarna några gånger. Det
smakar krispigt. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 kilometer.
High five vid varenda skylt.

“Här är vatten till dig.”
Hon ler. Hon gör mig om möjligt ännu gladare. Jag
kutar vidare genom terrängen och kommer i kapp två
andra löpare, Johan och Linda. Johan blir min följe
slagare fram till mållinjen. Linda springer ifrån oss
någonstans på Hemfjället. Vi tre skrattar och pratar
med varann.

“Det är så skönt med sällskap.
Det är segt att vara ensam
i löpspåret.”

“28 kilometer. Tänk när det står
38 kilometer.”
Det är mina ord till Johan. 14 kilometer kvar till
mållinjen. Helt otroligt vad fort det har gått.

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 kilometer. Den ena
kilometer efter den andra uppenbarar sig i rasande
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“Ni behöver inte vara oroliga,
den där löparväggen kommer.
Då allting känns riktigt tungt.”

“Nu är det inte långt kvar. Bra
kämpat! Där borta ser du toppen
på taket till liftarna. Och då är det
bara en nerförsbacke kvar på tre
kilometer.”

Det var dags vid 28 kilometer och varade i en mil. Jag
hade en fantasi om att jag skulle bli utmattat. Krypa
över mållinjen. Men jag kunde inte föreställa mig
smärtan som otränade höfter ger. Det känns som knivar
skär in höfterna varje gång jag tar ett steg. När jag är
uppe på kalfjället är jag en slagen hjälte. Solen har gått
i moln och det blåser snålt. Följeslagaren Johan är en
halv kilometer framför mig.

Jag gråter av glädje. Jag kramar den långa funktionärer.
Innan jag springer vidare påpekar jag att de står mitt i
snålblåsten.

“Det gör vi så gärna för er skull.”
Det är samma funktionär som svarar och han menar
det av hela sitt hjärta. Det måste vara magi för värken
i höfterna försvinner. Jag börjar springa och hinner i
kapp Johan. Mentalt är jag redan över mållinjen. Jag
ska bara fysiskt ta mig över den.
40 kilometer. 41 kilometer.
Vi möter löpare som redan kommit i mål. De ropar,
hejar på, gratulerar. Kärlek!
250 meter kvar till mål. Är det sant? Vi svänger runt
husknuten och ser upploppssträckan. Ja, det är sant.
Jag hör speakerrösten säga mitt namn. Jag spurtar in
över mållinjen. Skaran av människor som välkomnar
vid mål. Medaljen. Jag och Johan tackar varandra för
en god match. Fjällmaraton 2015. Check. Tårar rinner.
Av stolthet över mig själv och alla andra löpare. Av
kärlek till min familj, mina vänner, Linda och Ulf som
också sprungit loppet, de som stöttat mig, arrangörena,
funktionärerna, alla vandrare längst med vägen och
till mig själv.

Min inre bild där jag flyger fram över fjället, glad och
lycklig stämmer inte med hur det är nu. 34 kilometer
och jag vill bryta. Jag gråter. Jag är ensam. Eller jag är
ju egentligen inte ensam. Jag har mig själv. Och jag har
tagit mig hit. Jag började springa igen förra sommaren
efter tio års uppehåll. Då orkade jag 2,2 kilometer
med Guds hjälp. Hur jag sedan bestämde mig för att
ta mig an ett fjällmaraton. Att jag genom hela hösten
och vintern tagit mig ut och sprungit i regn och till och
med genom snödrivor. Att jag köpt Marias Akrakas bok
Den magiska milen och försökt följa hennes tränings
pass så gott det går. Att jag fortsatt att springa trots att
det var helvetes tungt de två första månaderna. Att jag
inte tappat hoppet när jag vrickade höger fot för femte
gången. Och alla de gånger jag halkat och snubblat på
trädrötter, glidit på kottar och sprungit rakt in spindel
nät. Jag har kanske inte alltid vaknat upp på bra humör.
Men jag har vaknat upp med rätt person – mig själv.
Jag kanske inte har någon vid min sida just nu men en
sam är jag inte. Jag har dessutom en hel hejarklack som
följer mig på appen RaceONE. (Trodde jag. Jag hade
tydligen inte tryckt på startknappen så ingen av mina
supportrar kunde följa mig.)
Det är då ramsan; om jag hela tiden sätter en fot
framför den andra så kommer jag i mål blir den som
tar mig till slutdestinationen. 36,8 kilometer,
näst sista stationen.

Notes to myself;
Ät inte flera hg lösgodis efter kolhydratladdningen
dagen innan loppet. Plåstra om hälarna med skavsårs
plåster. Dokumentera hela härligheten på Runkeeper.
Träna höfterna. Fortsätt springa kontinuerligt.

Ulrika Nilsson
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