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– Er du ikke redd 
for at du vil komme 

til å kjede deg i 

pappapermisjonen? 

Spørsmålet falt under 

lunsjen på babysang 

i januar. Hva svarer en 

som nettopp har fått 

pulk til jul og har våte 

brodder  liggende 

hjemme i entreen? 
 

Av Jan Briseid 
 

 
eg kunne selvsagt bare ha smilt 
og sagt «nei». Det er langt fra alle 

som lar seg imponere av trenings- 
prat, snarere tvert i mot, kan man få 
inntrykk av. Men babysangen hadde 
til nå vært fri for det temaet, og jeg 
så mitt snitt til å sende den spørrende 
mammaen en beskjed med hjem til 
sin  åpenbart  fantasiløse  samboer: 

«Jeg løper med min sønn.» 
To  store spørsmål meldte seg  i 

forkant  av  første  løpetur:  a)  Ville 
vognen vår være egnet for løping, 
ikke minst i et snømettet landskap, 
og b) ville sønnen min gi uttrykk 
for bifall fra sin posisjon i vognen? 
Det skulle ikke gå mange dagene av 

pappapermisjonen før jeg hadde svar 
på begge spørsmålene. 
 

Jomfrutur i Syden 
Allerede da min sønn var drøye fire 
måneder, hadde jeg tatt ham med på 
det vi må kunne kalle vår jomfru- 
tur. Barnevognen var av type enkel 
firehjuling med relativt små, doble 
gummidekk (16 cm i diameter, 3 cm 
brede). Men den var stødig nok, og 
tidlig en morgen i Palma by (på Mal- 
lorca), svingte vi ut av hotellporten 
og slo over i lett jogg nedover mot 
strandpromenaden. 

Apropos jomfrutur – mine tanker 
kunne til en viss grad likne de som 
rører seg i et sinn foran en annen 
type debut. Dette var noe jeg kun 
hadde forestilt meg, noe utvilsomt 
behagelig, noe jeg hadde sett frem 
til å prøve. Samtidig eksisterte det en 
opplagt risiko for en brå slutt. 

De knappe to kilometerne i lett 
nedoverbakke gikk som en drøm for 
oss begge, han liggende med blikket 
rettet mot både trær og bygninger i 
hans synsfelt, jeg med triumferende 
mine og luftig steg. Til tross for at 
barnevogna var langt fra noen jog- 
gevogn,  ga  den  tillatelse  til  raske 
omdreininger på den jevne asfalten, 
med tempo på rundt 5 og et halvt mi- 
nutt per km. 

Men  etter  kun  en  kilometer  på 
promenaden, brøt min sønn ut i gråt. 
Pulsen min økte 15 slag. Hva gråten 

kunne komme av, kunne jeg ikke 
være hundre prosent sikker på, men 
jeg antok at det kunne ha noe med 
fraværet av det visuelt spennende 
under den nå åpne himmelen. Pap- 
pas lett pesende og svette ansikt var 
avgjort ikke til inspirasjon. Han ga 
seg ikke da jeg slo over i rolig gange, 
og dermed var det like greit å løpe de 
tre kilometerne hjem for å nedkorte 
tiden med gråt. 

Blikkene fra andre mennesker, 
som i utgangspunktet hadde vært 
preget av både overraskelse og be- 
undring, var nå av mer nysgjerrig og 
skulende karakter. En pappa løpende 
med sin sønn er intet vanlig skue der 
nede, og at han i tillegg løp av gårde 
med en gråtende unge, i full fart, fikk 
vel enkelte til å tenke sitt. 

Jeg gav meg imidlertid ikke med 
dette, men da  det samme skjedde 
de to påfølgende morgenene, sist 
gang med det samme vi kom ned på 
promenaden, besluttet jeg meg for å 
parkere vognen og heller ta sønnen 
min ned i hotellets gymrom. Der 
kunne han fra sin posisjon på matta 
heller bivåne pappa på tredemølla og 
samtidig la seg underholde av både 
vaskepersonell og andre spreke ho- 
tellgjester. Helt til pappa løp inn i 
fronten på mølla under intervalltre- 
ning, og plutselig forsvant fra juniors 
synsfelt. 

Etter hjemkomst var det ca. et 
halvår til jeg skulle ut i pappapermi- 

I farta: Jesper ser ut til å trives 
med litt fart og spenning i 
hverdagen. Sammen med pappa 
Jan har han vært ute på mange fine 
treningsturer. (Foto: Billy Bonkers) 
 
 
sjon. Og selv om det da ville være 
vinter og at debuten på Mallorca 
hadde gått langt fra smertefritt, had- 
de jeg store forventninger til de ti 
permisjonsukene kommende vinter. 
 

På med broddene 
Det  ble  3.  januar og  første dag  i 
pappapermisjonen. To dager senere 
gjorde vi oss klare til vår første tur 
på norsk jord (snø). Spent ikledde 
jeg meg treningstøy, snørte på meg 
joggeskoene og trakk broddene over 
sålene. 

For selv om det hadde blitt et par 
skiturer i  romjula, hadde jeg ikke 
løpt siden julaften, og i motbakkene 
ville jeg også fått testet frasparket på 
vinterføret fullt ut. For en forrykende 
start dette ville bli på min nye løpe- 
karriere! 

Planen var å legge turene til når 
han skulle sove. Og med to sove- 
økter daglig, hadde jeg både for- og 
ettermiddag til rådighet. For en som 
på daværende tidspunkt sov bedre i 
vogn enn hjemme, og ga tommelen 
opp for vugging, var opplegget på 
snø perfekt. 

Vi har en Teutonia Spirit S3 bar- 
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nevogn, en trehjuling med brede 
gummidekk (27  cm  i  diameter,  6 
cm brede), ikke spesielt designet for 
løping. Det var således med en viss 
spenning vi tok fatt på bakkene fra 
Vinderen opp mot Besserud. 

Han sovnet idet vi gøyv løs på 
’Lille Besserud’, mens jeg var mer 
våken enn på lenge. Det var riktig- 
nok  tungt i  de  verste stigningene, 
men jeg tenkte at det ville det også 
ha vært uten vogn. Enkelte steder 
måtte jeg  ut  i  veien på  grunn  av 
manglende fremkommelighet på for- 
tauet, men alt i alt var det en udelt 
positiv opplevelse. 

Frasparket var godt, til tross for 
en del snø i traseen, og mobilite- 
ten generelt var overraskende bra. 
Vinkelen min mellom over- og un- 
derarm pendler mellom 120 og 135 
grader på flatmark og kryper ned mot 
100 i motbakkene (andre vei når det 
går nedover). Armene er aldri låst i 
én posisjon/vinkel. 

Jeg er normalt en tåballløper, noe 
som for de fleste er uunngåelig når 
man skal forsere stigninger løpende 
med barnevogn. Hva dette igjen har 
å si for akillesen, skal jeg være for- 
siktig med å uttale meg om, utover at 
jeg selv ikke har hatt problemer med 
denne. 

Det må en viss kraft til for å dytte 
barnevogna, der overkroppen må gi 
sitt lille bidrag. Akkurat hvor mye 
kraft som må til, er noe av forskjellen 
på en løpevogn og en normalvogn. 
Stabilitet og ungens komfort er selv- 
sagt andre moment som må tas i be- 
traktning før man løper ut. 

For  et  kick  disse  turene  ga! 
Endorfinene bruste i blodet og følel- 

sen av å være høy meldte seg med 
full kraft. Etter hvert gikk turene helt 
opp til Holmenkollen, da jeg hadde 
begynt å sysle med tanken om å løpe 
Besserud-etappen for mitt lag tikam- 
pen.no. Jeg fikk trang til å skrike av 
full hals, men måtte selvsagt besinne 
meg og rette skriket innover for å 
ikke vekke min sønn. 

Når man kommer inn i denne ek- 
statiske sonen, har det hendt at jeg 
føler rollene er byttet om, som når 
hunden leder eieren. I vårt tilfelle 
er det barnevogna som trekker – jeg 
sørger bare for å henge på. 
 

Rundt og rundt på Bislett 
Noen uker ut i permisjonen forslo 
en   kompis,   en   relativt   nyfrelst 
løpeentusiast, at jeg skulle gjøre ham 
selskap nede i kjelleren på Bislett. 
At jeg ikke hadde tenkt på det før! 
Han  trente  til  sin  maratondebut, i 
Barcelona, og hadde gode erfaringer 
med utallige runder på det behagelige 
tartandekket. 

Det ble mange turer til Bislett den- 
ne vinteren, med 3 km ned og som 
regel 20 runder sammen med nevnte 
kompis og en studerende røver. Det 
største problemet i denne sammen- 
heng var sovingen til min sønn. Øy- 
nene hans gled ofte igjen på vei ned 
til Bislett, men var våkne så snart vi 
kom frem, og han fikk så problemer 
med å sovne igjen på tartandekket. 
Om  ikke  den  kontinuerlige  praten 
vår burde ha gitt ham noen grunn 
til å være våken, så det i hvert fall 
ut til at han trivdes fra sin sittende 
posisjon vendt mot oss. Han sovnet 
til slutt - det er jo bare å løpe langt 
nok… 

Løping   med   barnevogn   egner 
seg veldig godt til langkjøring. Tu- 
rene våre gikk nesten uten unntak i 
tempo rett over 5 minutt per km, og 
man risikerer i mindre gard at det går 
for fort, et klassisk problem for flere 
av oss. Jeg har prøvd vognen vår i 
tempo ned mot 4 min per km, men da 
har forhjulet begynt å vingle faretru- 
ende mye. 
 

Baby Jogger 
I starten av mars dro vi ned til Club 
La Santa på Lanzarote. Her fikk jeg 
endelig prøvd en skikkelig løpevogn, 
en såkalt Baby Jogger. Trehjulingen 
hadde store smale dekk (40  cm i 
diameter og 2 cm brede), og minnet 
om dekkene på en racersykkel. Vi 
fikk oss noen fine turer på 15 km på 
til dels ruglete asfalt. Denne vognen 
passer utmerket til asfalt-, grus- og 
stadionløping. Det den derimot ikke 
egner seg for, er løping på snø med 
en viss dybde. Der er Teutonia’n vår 
et bedre valg med sine brede dekk. 

Ved utgangen av mars var permi- 
sjonen over, og vi hadde passert 200 
km. Men uten barnehageplass og jeg 
med fleksibel jobb, fortsatte vi løpin- 
gen sammen. Nå til diverse oppdrag 
i forbindelse med jobben, for henting 
hos bestefar, eller til og fra handling 
og andre gjøremål i byen. Jeg hadde 
ikke gitt slipp på tanken om Besse- 
rud-etappen, slik at det også ble flere 
turer opp til Holmenkollen. 

Endelig  gikk  snøen,  og  vi  fikk 
vår  første  turer  rundt  Sognsvann. 
Dette var første gang jeg prøvde å 
løpe med vognen på grus, og sva- 
ret fra underlag og vogn var meget 
positivt. Sønnen min var nå snudd 

for å kunne se fremover, og dermed 
jogget jeg nærmest inn i rollen som 
naturfagslærer med en stadig spør- 
rende pekefinger til høyre, venstre 
og i himmelretningen. 

Meget viktig å være påpasselig 
med i denne sammenheng, er vask 
av vogn etter endt løpeøkt. Mamma 
er glad for at vår sønn og jeg er ute 
og løper sammen, men å sette fra seg 
en tilgriset vogn i gangen vil meget 
sannsynlig vende hele situasjonen i 
din disfavør. 
 

Familien på tur 
Tilbake   på   Mallorca   i   sommer 
forsøkte vi oss på promenaden nok en 
gang, denne gang også med mamma. 
Vi hadde reist ned med en av de 
enkleste av vogner, en paraplytrille 
(Maclaren Techno XT,  med  doble 
gummihjul, 16 cm i diameter, 3 cm 
brede), som faktisk fraråder løping 
i sin bruksanvisning. Men vi kunne 
ikke la muligheten la gå fra oss, og 
i rolig tempo på 6 min/km fikk vi 
oss noen fine kilometer i den jevne 
og grønnmalte asfalttraseen. Fortere 
enn dette, og forhjulene hadde gitt 
slipp på trillefunksjonen. 

Løping med  barnevogn er  altså 
en  fantastisk  måte  å  kunne  løpe 
sammen med en som holder et noe 
lavere nivå enn deg. I familien vår 
ser vi med andre ord frem til flere 
fine turer fremover. 

Mange av oss kjenner til følelsen 
av å løpe forbi bilkøen på vei hjem 
fra jobb. Jeg avslutter dermed med 
en kommentar fra en venn av meg: 

– Jeg sitter i kø på vei hjem fra 
jobb, svett, trøtt og lei, og så kommer 
du joggende forbi med sønnen din. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trening på La Santa: Jesper har 
god støtte i ryggen før sin første tur 
i babyjogger. Fra venstre bestefar 
Edvard, bestemor Ingrid og pappa 
Jan. (Foto: Lucia Høigjelle) 

 

 
 
 

Motbakketrening: Er det ikke nok 
ekstrabelastning med vogn, er det 
bare å plusse på med motbakke. 
(Foto: Billy Bonkers) 



 

 

 


