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Valgte innebad i 
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Løp 4,6 mil 
på toglinja 

Stine (28) oppfylte drømmen på åttende forsøk:

– De sprøeste 
minuttene  
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en hjelpende hånd: Her viser Frode Lein GPS-koordinater som utrykningsleder Jacob Aakre noterer ned. foto: fRode lein / pRivat

nittedal: Mens 
flammene herjet 
langs toglinja, løp 
Frode Lein over et 
maratons lengde i 
brannvesenets tje-
neste. – Det var til 
veldig stor hjelp, roser 
utrykningslederen.  
Mike Hillingseter 
mike.hillingseter@rb.no
921 18 832

Ordet maraton stammer fra det 
gamle Hellas, da budbringeren 

Pheidippides løp 42 kilometer 
til Athen for å formidle utfallet 
av slaget ved Marathon. 

Under skogbrannene i Nitte-
dal søndag løp ultramaratonlø-
per Frode Lein fram og tilbake 
for å holde brannvesenet opp-
datert på situasjonen. Avstan-
den mellom Marathon og At-
hen i dag er 45,8 kilometer – 
Lein løp 46,6 kilometer for å bi-
stå brannvesenet.

Det var søndag kveld 20.14 
politiet meldte om skogbrann 
langs toglinjen fra Hakadal til 
Oslo. Et godstog med bremse-
problemer spredte gnister som 
antente brannene. 

Det var uoversiktlig og van-
skelige forhold for brannvese-
net. Flere brannhelikoptre job-
bet i luften, og Bane Nor hadde 
sendt tre vannvogner som bisto 
brannvesenet. 

Også mange frivillige var i 
sving, og en av dem var ul-
tramaratonløper Frode Lein.

vant til tøffe forhold
– Vi sto oppe på Åneby stasjon 
før jeg løp oppover for å ta en 
nærmere titt. Der møtte jeg fire 
brannmenn som ikke hadde 
noe særlig oversikt over situa-
sjonen mellom Nittedal og 
Åneby. Da sa jeg at jeg kunne 

gjøre en rask kartlegging for 
dem ved å løpe langs toglinjen 
og dokumentere brannen. Jeg 
løp fra Åneby og innover til Nit-
tedal stasjon og filmet de for-
skjellige plassene hvor det 
brant, forteller Lein. 

Mange ville nok tenkt seg om 
både en og to ganger før de fri-
villig hadde lagt på sprang inn i 
et skogbrannområde, men ek-
streme situasjoner er ikke noe 
nytt for Frode Lein. 49-åringen 
har løpt siden 2012, og har del-
tatt i en rekke ultraløp rundt 
om i verden de siste årene. 

Senest i februar kom han 
hjem etter å ha deltatt i verdens 

kaldeste ultraløp.
– Løpskapasiteten min kom til 

nytte på en helt annen måte enn 
tidligere, kan man si. Jeg løp 
fram og tilbake i tre timer, og la 
ned omtrent 46,6 kilometer. 
Tidligere har jeg deltatt i løp 
hvor det har vært varmere enn 
60 grader, og kaldere enn minus 
45 grader, så det ble ikke for 
varmt for meg nå, sier han.

– til stor hjelp
Den mildt sagt løpssterke man-
nen er glad for at han kunne 
hjelpe til, men tror brannvese-
net også hadde klart jobben 
uten hans hjelp. 

frode (49) løp 46 kilometer  
for å hjelpe brannvesenet

■ Roser de frivillige etter skogbrannene
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løp fleRe mil: Frode Lein løp over 46 kilometer da han filmet 
og tok bilder for å hjelpe brannvesenet med kartleggingen av 
brannene.  foto: fRode lein / pRivat 

løp fleRe mil: – Det et var morsomt at jeg kunne hjelpe til med 
det jeg kan – å løpe, sier ultramaratonløper Frode Lein om innsatsen 
han la ned under skogbrannene i Nittedal søndag.   
 foto: fRode lein / pRivat

frode (49) løp 46 kilometer  
for å hjelpe brannvesenet

– De hadde nok fått det til 
uten meg, men det hadde nok 
tatt enda lengre tid. Også kun-
ne det fort blitt spredning 
nedover mot Åneby, det var 
dét de var redde for. Samtidig 
fikk de stoppet brannen før 
den spredde seg til oversiden 
av toglinja.

I tillegg til å vise bilder og vi-
deo, ga Lein nøyaktige GPS-ko-
ordinater til brannmennene. 

– Jeg har en klokke som viser 
nøyaktige koordinater hele ti-
den, så jeg fikk gitt disse videre 
til brannvesenet. Det var mor-
somt at jeg kunne hjelpe til med 
det jeg kan – å løpe. 

En av brannmennene som 

fikk hjelp av ultramaratonlø-
peren var Jacob Aakre. Han er 
utrykningsleder hos Nedre Ro-
merike brann- og redningsve-
sen (NRBR). Han takker Lein 
for innsatsen, og sier han ble 
imponert av løpskapasiteten 
hans.

– Det var til veldig stor hjelp 
at han løp fram og tilbake og 

tok bilder og filmet video for 
oss. De klippene fikk jeg se, og 
da kunne jeg guide helikoptre-
ne dit de skulle. Han løp som 
bare det. Det var generelt vel-
dig mange frivillige som hjalp 
til. 

Også innsatsleder Ivar Myrbø 
hyllet innsatsen til alle de frivil-
lige som deltok i slukningsar-
beidet. 

– Innsatsen til lokalbefolk-
ningen har vært fenomenal. På 
ett sted koblet brannvesenet på 
slangen og overlot den til sivile 
før de reiste videre til neste 
sted, forteller Myrbø.

"
Innsatsen til lo-
kalbefolkningen 
har vært fenome-

nal. 
ivaR myRBø
Innsatsleder

fRivillig: Da flammene 
herjet som verst var Frode Lein 
en av flere sivile som bisto 
brannvesenet.  foto: pRivat

fakta
Frode Lein:

 ■ Født: 10. september 
1968

 ■ Sivil status: Gift med 
Wivi Lein, tre døtre, Thea 
Cecilie, Lone Andrine og 
Live Mathilde.

 ■ Tilknyttet Nittedal 
Banquet Racers med Geri 
Skari som trener.

 ■ Har deltatt i en 
rekke ultraløp rundt 
om i verden, blant 
annet Yukon Arctic 
Ultra i Canada, hvor 
konkurransen strekker 
seg over seks dager. 

 ■ Det omtales som verdens 
tøffeste ultramaraton 
blant annet på grunn av 
den ekstreme kulden. 

ÅNEBY

NITTEDAL

nittedal: 17-åringene 
Even Gaarder og Martin 
Flo Øfstaas løp i tre timer 
med bøtter for å stanse 
brannen.
Per Morten Sødal
peso@rb.no
63 80 m00 00

– En stund var vi redde for at 
brannen skulle spre seg til bo-
ligområdet, sier guttene og pe-
ker mot boligområdet like ned-
enfor jernbanelinja.

Guttene løp utallige turer 
med vannbøtter for å få sluk-

ket brannen søndag kveld, og 
så ikke ut på beina. De avslører 
at det var en lettelse å se brann-
mennene komme.

– På et tidspunkt var det i til-
legg noen her med motorsag for 
å tynne ut skogen, slik at bran-
nen ikke skulle få ordentlig tak.

Øfstaas forteller at han kun 
kvelden før kom hjem fra ferie-
tur. Det var ikke dette han had-
de sett for seg å drive med da 
han kom hjem. 

– Vi kom hjem fra Spania i 
går, nå må vi redde bygda, sier 
forteller han til RB.

løp med vannbøtter
slUkkeR BRann: Even Gaarder (17) var en av mange frivillige 
som hjalp til i slukningsarbeidet. foto: maRtin flo øfstaas

BRannÅRsaken:          Bla om >>


