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ULTRALØPER: Gabriella Mathisen (33) som har bodd de siste fire åra i Folldal, har
kommet hjem fra et svært hardt ultramaraton i Namibia. Da er overgangen stor til
minusgradene i Folldal i november. Foto: Lars Vingelsgård
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Nå vil hun bli første norske kvinne som løper alle
utgavene av Racing the Planet 4 deserts, en
ultramaratonserie i fire verdensdeler.
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Gabriella Mathisen har en utrolig historie bak seg. Hun vokste opp uten
fungerende foreldre, var rusmisbruker, har levd på gata og solgt sex. Atten år
gammel måtte hun også amputere den høyre armen.
Saken fortsetter etter annonsen
ANNONSE

De siste tre årene har hun bodd i Folldal, og løpt mye. Hun har tidligere løpt
mange maraton, i Norge og i Europa. Nylig deltok hun i maraton-løpet Racing
the planet i Namibia, et av fire knallharde ørkenløp i fire verdensdeler. Gjennom
løpet bærer de alt av mat og utstyr selv, og overnattingene skjer i telt.
– Etter at jeg hørte om 4 Deserts Ultramarathon Series har alt handlet om å få
delta på det. Jeg sendte en mail til løpet og fortalte om meg selv, og mine
tidligere løp. Jeg fikk plass, og i slutten av oktober dro jeg til Namibia for å løpe,
sier Gabriella.

Forteller åpent om et tøft liv

– Jeg har løpt flere maraton tidligere, siden jeg begynte å løpe i 2016. Å løpe
var å få kontroll over meg selv når alt var kaos. Jeg fikk direkte mestringer. Det
ga meg mye, og spesielt her i Folldal. Jeg hadde så mye traumer og slike ting.
Løpinga ga meg nye minner og mestring, og det ble en ventil. Jeg bare slapp
det ut.
– Altså, jeg har fortsatt opp- og nedturer. Men nå føler jeg at jeg eier hele livet
mitt selv, sier hun.
Da Gabriella løp sitt første hele maraton i Oslo skrev Aftenpostens Mette Bugge
en stor reportasje om hennes liv, og hennes kamp for å komme seg videre etter
en ødelagt oppvekst.
– Nå jobber jeg med å skrive en bok sammen med Mette Bugge, som handler
om mitt liv, sier hun.

Racing the planet

Løpet i ørkenen i Namibia går over 250 km. Hver dag er det minst en maratondistanse som skal løpes, i til dels stekende varme.
– Det er det kuleste jeg har gjort. Jeg er glad i åpne landskaper, og her var det
vakre rullende landskap så langt øyet kunne se. Det var detaljer, farger, og
vakkert. Ørken er ikke bare sand, det er alle slags underlag. Vi løp også
gjennom canyoner, hvor det var oppe i 47 varmegrader. Det merker du på
kroppen, og flere ganger måtte jeg riste av meg hallusinasjoner og utmattelse.
Det er livsviktig å få i seg nok salter og vann. Det er fullt mulig å stryke med
dersom man ikke passer på seg selv under slike forhold, sier hun.
Resultatet ble en sterk fjerdeplass i kvinneklassen. Hun er fast bestemt på å
løpe flere ekstremløp.
– Jeg er en eventyrer. Drømmen er å få løpe det som går i Antarktis, men først
må jeg løpe minst ett til, enten i Mongolia eller i Chile. Jeg ønsker å bli første
norske kvinne som løper alle. Det er kun en mann, Frode Lein, som har løpt alle
løpene tidligere, sier hun.
Saken fortsetter etter annonsen
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Hun har skaffet seg et stort nettverk som har gjort det mulig å reise ut for å
løpe. Motorsportprofilen Harald Huysmann tok regningen for at hun skulle få
løpe i Nambia, og hun har fått seg kles- og skosponsorer.

Stort engasjement for å hjelpe andre

Når hun stiller til start i løp er det med logoen til Prosenteret på drakta. Det er
et ressurssenter som hjelper prostituerte. Hun har nå engasjert seg for å hjelpe
noen av de hun møtte i Namibia.
– Jeg har alltid tatt side med de svakeste og hater å se urettferdighet. En av
dem jeg møtte i Namibia var Clifton. Han tar av den lille lønna si på rundt 500 kr
i måneden for å skaffe mat til barn i slummen han selv lever i i Swakopmund i
Namibia. For meg ble dette et kall, å kunne hjelpe flere, sier hun.
– Jeg tok med meg finske Riitta Hanninen, lederen for arrangementene i Racing
the planet, slik at de møttes. Nå jobber vi med å gi ham en måte å motta
donasjoner på, så skal vi samle inn penger som gjør at han kan hjelpe flere, sier
Gabriella.
Her er noen av bildene Gabriella har med seg hjem fra Namibia.
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