finish line

Av Mårten Klingberg

Packat och klart
Runner’s World har bjudits ner av
Springtime Travel på löparresa till
portugisiska Monte Gordo. Det finns
verkligen inte mycket att klaga på här:
fantastisk löpning, ännu mer fantastisk
cykling och en milsträckt, vykortsvacker strand. Lägg därtill trevliga ledare
och personal, glada resenärer och gott
om tid att dra sig undan för eget arbete
om så behövs.
Så vad är problemet?
Just inget alls, annat än att jag aldrig
någonsin har packat en resväska med
ett leende på läpparna – aldrig sorglöst
gnolande på någon skamlöst tramstrallig Eric-Banan-Saade-dänga som man
älskar att hata, och som får en att ta
små okoordinerade danssteg på den
trendkänsligt mörkbetsade parketten.
Har jag inte. Men jag har ofta skamfyllt
tänkt att jag borde göra just det, inte
minst när man erbjudits sol och löpvänliga stigar just när vintern är som
mest irriterande seglivad. Inte stirra
omkring som om man väckts av
ett underbefäl mitt i natten med
ordern att ställa upp i full stridsmundering om fem minuter.
Varför blir det så?
Mest av allt bekymrar jag
mig för om jag ska få med
mig exakt rätt saker, om jag
ska hinna med flyget (och
dessförinnan tåget till flyget
– och dessförinnan tunnelbanan till tåget till flyget…),
vilka böcker som ska/bör/
måste med, om jag har säkrat viktig information på
min dator trots att jag inte
lyckats ta en fullständig
hårddiskbackup sedan Noak
klev ur arken, om jag verkligen har samtliga uppgifter
som krävs för att kontrollera
mina inalles tre stycken
e-postkonton via webmail
(eller vad i helvete det nu
heter!), om jag verkligen ska
ta med mig klockan som kostar som en bättre begagnad
bil – och om jag inte borde ha
köpt solskyddskräm ändå.
Finns det solskyddskräm i
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”Sällan eller aldrig
har jag glömt någonting. Oftast kan jag
till och med låna ut
saker till dem med ett
något mer otvunget
förhållningssätt till
charterresor.”
Portugal!? Eller kommer den vackert
mahognybruna snabbköpskassörskan
skaka oförstående på huvudet när den
vidbrände albinon framför henne med
stirrig blick hojtar: ”Total sun block
now for God’s sake, God damn it, you
Europian Union economical parasite!”
Kort sagt: Om jag verkligen, verkligen
ska utsätta mig för den själsliga härdsmälta det innebär för en trygghetstörstande medelålders kulturarbetare med
lagom dysfunktionell uppväxt att packa
en väska, resa till främmande land och
bo på hotell?
Ja. Av den enkla anledningen att det
oftast blir ganska bra när jag väl är på
plats. Sällan eller aldrig har jag glömt
någonting. Oftast kan jag till och med
låna ut saker till dem med ett något mer
otvunget förhållningssätt till charterresor (och sannolikt även till livet i stort).
Men ni ska veta, alla ni sorglösa lättingar
som pular ner grejer lite på måfå i packningen och glömmer hälften: Det finns
få njutningar som kan mäta sig med
den man upplever när man till en behövande medresenär trollar fram skavsårsplåster i rätt storlek samtidigt som
man nådigt deklarerar att det går bra att
behålla asken – eftersom man självklart
har en till uppe på rummet.
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Jag gillar inte att resa. Eller
det är inte helt sant. Även jag
har haft min beskärda del av
sorglösa partykvällar, sinnesvidgande
naturupplevelser, juvenila semesterflirtar och skönt slappande i solen, fjärran
trängseln i tunnelbanan en gråmättad slasktisdag i november. Men. Själva
arrangemanget. Att boka, packa, planera för att sedan ryckas ur hemmets
trygga famn – det är ingen avspänd
tebjudning för en halvneurotiker som
undertecknad.
Det är tredje gången på lika många
år som jag i egenskap av skribent för

