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I natt sov åtte personer i lavvo. 
Lyden av den svulmende elva 

hadde holdt de tre unge damene fra 
Afghanistan våken en stund, men de ble 
venn med den og etterhvert lot de den 
synge dem i søvn. 

Nå er de mer enn opplagte etter en 
god natts søvn. 

– Varm og deilig!  
Spenningen er til å ta og kjenne på mens 
vi går gjennom avgangsritualet. Lagleder 
Mohammad står på trammen til Nedals-

hytta og er allerede i gang med å sjekke 
bekledning og ryggsekkene til sitt «fem-
merlag». Dette har han vært med på før 
og kjenner til fallgruvene. Selv om han 
sjekket bekledning, skotøy og ryggsekker 
i Trondheim før avgang i går, vet han at 
luer, matpakker, tørre klær og mer, godt 
kan være forduftet nå. 

– Hvor er skoene du skal bruke på 
turen? spør han en av deltakerne.

– Jeg bruker disse, de er bra! sier han 
og ser ned på sine fine gule joggesko.

– Men hvor er fjellskoene du viste 
meg i går?

– I posen i bussen.

UT PÅ TUR, ALDRI SUR!  
Skyene henger tungt over fjelltoppene. 
Det er duskregn. Og idet vi begynner å 
gå, har alle på eller med seg bra nok ut-
styr for å sikre at de er tørre og varme på 
hele turen. Luer er godt trukket ned over 
ørene, hettene trukket opp, ryggsekkene 

sitter godt spent - endelig er vi i gang! 
Klokken er 09.15. 

–  Hvor mange turer i Bymarka har 
det vært med snø, sludd og regn med 
ankelsokker og tøysko? Ingen votter og 
blåfrosne fingrer. 

– Er du kald? 
– Det går bra!    

Hassan løper foran, roper og ler. 
– Ikke dårlig vær, bare dårlig klær! 
– Ut på tur, aldri sur!

Dette blir gjentatt mange ganger i løpet 
av dagen!

Et par hundre meter oppi lia passerer 
vi et skilt som viser at vi går inn i et 
Landskapsvernområde. Sammensatte ord 
er fryktelig vanskelige. Ordet tuftes fra 
hverandre, og da kommer det spørsmål:   

– Hva er «verne»? 
– Hvorfor verne? Det er så mange 

fjell og så mange myrer og så mange 
planter og så mange trær i Norge. 

Mangfold til topps
Storsola, 1711 moh. En av perlene i Sylmassivet. Dit skal vi i dag. Det er 
denne helga, og dagen «Turgruppa Til Topps» har gledet og forberedt seg 
til det siste halvåret. Av de nesten 180 personene som jevnlig har gått på tur 
siden januar, er det kun 30 personer som har klokket inn nok treningsturer 
for å kvalifisere seg. Sju personer blir med oss fra Selbu. Snart er vi i gang! .
 
TEKST:  HA NNE OG  S TEN PALTIEL

Ibsa fra Etiopia viser spontan glede. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

FAKTA OM  «TURGRUPPA TIL TOPPS»
Tilbudet ble etablert i Trondheim i 2013 
på initiativ fra Trondheim Røde Kors. 
Samarbeidspartnere i dag er Trondheim 
Røde Kors, Løkkan Frivilligsentral, TROVO, 
Trondheim Voksenopplæring, og Opal, 
oppfølging og kvalisfisering i omsorgs- 
enheten i Trondheim kommune.
Treningsturene er lagt til nærmiljøet i 
Trondheim, og har et start- og sluttpunkt 
med tilgjengelig offentlig transport. Hver 
tur varer ca. fire timer inkludert lunsjstopp.
I gjennomsnitt deltar trettifem personer 
på treningsturer, med 150-200 enkelt-
personer som deltar i løpet av sesongen 
fra januar til juni. 

Lyst å være med? Sjekk Facebooksiden:  
Turgruppa Til Topps – Trondheim

 Ønsker du mer informasjon kan du ta 
kontakt med Trondhjems Turistforening  
på e-post: tt@dnt.noSabira fra Afghanistan nyter en pause.  

Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors
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hun å gå. 
Seyda, også hun er fra Afghanistan, 

forteller hun måtte reise tre timer for å 
komme til natur. Mens for dem som bod-
de på landet, er natur forbundet med ar-
beid og gjøremål som jordbruk, sanking, 
gjeting og jakt. Slit, nødvendighet og 
plikter, men også gleden av å produsere 
egen mat, nærhet og glede av å være i 
natur. Men å gå på tur som fritidssyssel   

i natur er ukjent for de fleste. 
Rozina fra Eritrea deler sine  

erfaringer:
– Damer gikk bare ut for å handle, 

og de fleste brukte buss eller drosje, men 
jeg gikk, og måtte alltid være sammen 
med familie eller venner. Men aldri i 
naturen. Da jeg kom til Norge var det 
annerledes. Her kan jeg gå tur. Og fire 
måneder etter jeg kom til Norge var jeg 

Ibsa forteller at han har lært i Norge at 
man må passe på naturen, og sier:

– Før hadde jeg ikke peiling på at 
hvis du ikke passer på, vil den bli øde-
lagt! 

INTERNASJONALT  
På dagens tur er Afrika og Eurasia repre-
sentert med folk fra Afghanistan, Eritrea, 
Etiopia, India, Irland, Norge, Russland, 

Sudan og Syria. Alle tar med seg sine 
ulike tidligere natur erfaringer. For flykt-
ningene som kommer fra storbyer og 
tettbefolkede strøk har deres naturopp-
levelser vært tilknyttet til begrensede 
arealer. 

Sabira fra Afghanistan forteller om 
at det eneste stedet hun kunne gå tur var 
i en gravlund. Der var det trær og noe 
åpne rom, med friskere luft. Der elsket 

Samling ved «vår» topp. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors
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på toppen av Galdhøpiggen!
Gunnar (72) og Torsto (68) er 

ivrige frivillige og deler gjerne om deres 
liv med og i natur. Gunnar er født og 
oppvokst på Vågå, på gård med natur 
rundt seg, og senere som friluftsarena 
hele livet. Torsto vokste opp i Jevnaker 
og forteller at som barn lekte han ute 
bestandig. Var i skogen. På ski, akte på 
kjelke, laget snømenn. Flere somre var 
han sammen med bestefar i Valdres på 
fiske. Der fikk han forberede båten, fikk 
ro, sette garn, steke og røyke fisk.  
Begges beskrivelser oser av kjærlighet 
til naturen. 

– Folk i Norge er veldig interesserte  
i naturen, kommenterer Ibsa. 

LEKEN TURGLEDE
Bekkene er mange, og har stor vannfø-
ring etter snøsmeltingen. Det er sååå 

artig å løpe og ta sats og prøve å komme 
seg over de mindre bekkene! Å balansere 
på de glatte steinene med ryggsekk og 
og spenning i hele kroppen blir litt for 
utfordrende for noen og det «plumpes». 
Iskaldt vann!  Hyling og skriking! Det er 
så herlig å se hvordan mange tør å slippe 
seg løs og bare ha det artig! 

– Jeg føler meg fri når jeg er  
i naturen.  

– Jeg elsker å være i natur. Jeg føler 
at når man er trist og har masse depre-
sjon så kan man gå tur og bli rolig. Og 
kan kjenne hvordan det går med sitt liv.

Klokken er ca. tolv og vi nærmer oss 
grensegjerdet til Sverige der vi har plan-
lagt å raste. På turen hit når vi speidet 
nordøstover mot Storsola, har vi sett at 
det har snødd. Nysnøen har lagt seg fra 
ca. 1400 meters høyde. Værmeldingen 
varsler økende vind fra nordvest, ikke 

gode nyheter for en topptur. Men nå er 
vi i le for vinden, og gode forhold for 
pause. Riksgrensen. Blant turgruppa er 
det mange som har vonde og vanskelige 
flukthistorier. Riksgrenser forbindes 
med frykt og fare. Det fortelles om at 
under andre verdenskrig måtte mange 
nordmenn flykte fra Norge, og at akkurat 
i dette området var det flere fluktruter 
høsten 1942. 

På øverste trinn av gjerdestige og 
med en fot på hver side av grensegjerdet, 
spør Seyda lekent:

–  Er jeg i Sverige eller i Norge?
Så hopper hun frem og tilbake. Latteren 
sitter løst.  

Maten smaker! I dag tidlig laget alle 
sine egne matpakker på Nedalshytta, 
og våre matpakker ligner på hverandre. 
Men flere har noe på lur – matbokser 
graves frem fra nederst i ryggsekken. 

Salatblanding med linser og spinat.  
Pannestekt brød med potet og løk. Dad-
ler, nøtter, frø. Det dufter hvitløk. Flere 
ønsker å dele sine personlige spesialite-
ter. På treningsturene de siste månedene 
har lunsjpausen vært samlingspunktet. 
Å spise sammen er høydepunktet, det 
bærer hygge og glede med seg. Mange 
av deltakerne med innvandrerbakgrunn 
gjør seg flid med å tilberede fargerike 
matretter fra hjemlandet som de ønsker 
å dele. Gjennom å dele maten de har 

Stolte turvenninner fra Afghanistan; Seyda og Jawahir. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors  Indiske Sunita blir foreviget. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

«TURGRUPPA TIL TOPPS» ER: 
• En trygg møteplass 
• Inkludering og språkopplæring 
• Fysisk aktivitet og naturforståelse 
• Et sted for å øke gjensidig kulturforståelse  
• Et sted å øke forståelse for regler og krav
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snu. Vinden hadde gjort ferden videre 
uforsvarlig. Liten kuling, vindkast, litt 
snø i luften og redusert sikt. Der vi står 
er det lite vind, og solen har begynt å 
titte frem, så det er litt vanskelig å forstå. 
Skuffelsen er lett å se og høre. Arild fra 
DNT ung, med heltestatus fra gårsda-
gens «lek og moro», understreker det 
turlederen sier, det er ikke forsvarlig å 
gå videre. Det trengs ikke mye prat for 
å være skjønt enige om at vi har nådd 
dagens topp, VÅR topp!! Enkelte er 
lettet! Dokumentasjonsgruppebilde blir 
tatt! Helagsfjellmassivet i sørøst er godt 
synlig og Skarddøra byr seg frem. Lette 
skyer beveger seg kjapt over himmelen 

og lager et vakkert skyggespill på land-
skapet under oss som strekker seg frem 
til horisonten.

– Her kan jeg puste!
– Hodet mitt tar fri!

Noen sier det med ord, andre uttrykker 
det med hele sin kropp. 

TILBAKETUREN
Turen nedover går radig. Et lite bratt 
parti med snødekke og gress på nedsiden 
lokker ungdommene og de ungdomme-
lige. Forlengs, baklengs, rulling, hyling, 
skriking, latter og «om igjen» rop! Så 
kommer vi tilbake til rasteplassen, og 
stien som strekker seg «rakt frem» mot 

laget, deler de samtidig et stykke av seg 
selv og sin kultur. Matpausene varer 
aldri lenge nok. 

– Hvorfor må vi dra nå? God mat og 
sosialt!

MOT TOPPEN 
I dag er alle ivrig etter å komme seg 
videre. Rundt fem kilometer og ca. 200 
høydemeter er tilbakelagt. Nå begynner 
stigningen. Høydekotene blir tette på 
kartet og Storsola ruver. Ungdommene 
vil løpe og komme seg opp fortest mulig, 
men vi skal holde sammen som gruppe 
og i hvert vårt «femmerlag». Fjelltoppen 
er godt gjemt for oss nå og vi er fortsatt i 
le for vinden. 

Stigningen gjør at pratingen tar slutt 
med unntak av de superspreke ungdom-
mene som fortsetter uaffisert og som 

alltid, spørsmål; hvorfor må vi holde 
sammen, er det farlige dyr her oppe, er 
det grensevakter på toppen av fjellet, 
hvorfor bor ingen her, er det fisk i vannet 
der nede, hvordan lager man strøm fra 
vann?

Enkelte opplever at det er litt skum-
melt og holder seg tett sammen med 
sin lagleder. Steinene er glatte og det er 
tungt å dra seg opp. Ryggsekken gir et 
uvant tyngdepunkt. Fortroppen har kom-
met seg over steinpartiet, og følger hver-
andre langs en høydekote. Stien er veldig 
smal og går nesten i ett med fjellet. Så 
forsvinner ut av syne den ene etter den 
andre og de nærmer seg området der vi 
forventer at de går «nordvesten» i møte. 

Før det siste laget har rukket å 
komme seg over steinpartiet, ser vi at 
fortroppen kommer oss i møte. De måtte 

Mohammad fra Afghanistan har det moro. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors

Trivelige rastepauser er en viktig del av turen. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors
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Nedalshytta. 
Stemningen er på topp, bilder blir 

tatt, noen løper fremover, andre dveler 
og tar bilder, det er mer stille enn tidlige-
re på dagen. Plutselig kaster Ahmad seg 
ned på knær på stien, og lynrask dytter 
han hendene inn i vegetasjonen rett ved 
stien. Forsiktig, forsiktig trekker han 
frem et fuglereir med grågrønne egg – 
fjellerke? Dette var en reflekshandling 
for en som er vant til at øynene stadig 
speider etter noe spisbart.  

– Hva vil du har gjort om du hadde 
funnet dette reiret i Sudan, Ahmad?

– Spist eggene. Gjort sånn!

Så viser han at han bare ville ha sluppet 
dem inn i munnen, hele. Forsiktig går 
han ned på kne på nytt, og legger reiret 
andektig tilbake på plass. 

Alle stopper fra tid til annen og ser 
tilbake mot toppen av Storsola - snøen 
der oppe har smeltet, det er helt klart og 
det virker som om vinden har gitt seg. 
Noen av de ivrige ungdommene spør om 
vi ikke kan dra til toppen NÅ. Ikke i dag!  

Klokken er 16.15 er sistemann tilbake 
på Nedalshytta. 

Alle er kroppslig slitne, positivt met-
tet av naturen og fellesskapet i gruppen. 
Sommeren ligger foran oss! 

   
ET SAMARBEIDSPROSJEKT

En suksessfaktor for inkluderingsprosjektet 
«Turgruppa Til Topps» er et tett og godt 
samarbeid med de «rette» partnerne.

Trondheim Røde Kors sier: 
For at vi som samfunn skal lykkes med inklu-
dering er det viktig med møteplasser hvor 
mennesker møtes på tvers av kultur- og land-
bakgrunn. På tur med «Turgruppa til Topps» 
kan man knytte nye vennskapsbånd samtidig 
som man blir bedre kjent med nærmarka og 
andre kulturer. 

Løkkan frivilligsentral sier: 
Her opplever vi naturlige og gode møter 
mellom mennesker, gjensidighet, dialog, 
inspirasjon og mye glede. At folk kan treffes 
på flere felles arena resulterer i bedre inte-
grering, deltagelse, folkehelse og livskvalitet. 
Flere som en gang var ferskinger selv, har 
gjennom turene holdt kontakten og ikke 
minst vært viktige og gode erfaringsspredere 
og ressurspersoner for både nye og norske. 
Nye relasjoner og nettverk har vært til glede 
og nytte for frivillighet, deltagelse og aktivitet 
på mange områder. 

Opplevelsen av et positivt og trygt 
fellesskap er gull verdt. Turene er uformelle, 
usedvanlig sosiale, stemningen er god selv 
i «drittvær», og mat, historier, sanger og 

erfaringer deles. Både for gamle og nye 
trondhjemmere har turene bidratt til varige 
personlige relasjoner, viktige nettverk som 
har gitt jobb, øvelseskjøring, skiturer mm, og 
selvfølgelig mange kjente å hilse på på gata.

 
Lærer ved TROVO sier: 
Mange elever klager over at på skolen er det 
altfor mye bok og skriving, for lite snakking. 
«Turgruppa til Topps» gir muligheter for å 
snakke! 

Elevene snakker norsk på en utvungen 
måte. Her gjelder ikke «Hvem er best?» eller 
«Hvem scorer flest poeng på prøven?» Jeg 
har opplevd elever med ingen eller svært liten 
skolegang fra hjemlandet, som i turgruppa 
fremstår sterk, sikker og i stand til å uttrykke 
seg. De blir friere og gladere både av å være 
i friske luft, bruke kreftene og være sammen 
med så mange forskjellige folk. 

Jeg husker en episode der vi gikk sent på 
våren og oppdaget noen planter som hadde 
fått blomster. Noen damer fra Afghanistan 
ble helt over seg, de gjenkjente planten og 
snakket i vei om hvordan den ble brukt i 
hjemlandet. For en glede, noe kjent og kjært 
var der i den trønderske skogen!  

«Walk and Talk» er glimrende norsk- 
undervisning!

Opal, oppfølging og kvalifisering i omsorgs- 
enheten i Trondheim kommune sier: 
Topptur er et lokkemiddel for ungdommene, 
men underveis opplever flere andre sider 
som fellesskap, naturopplevelser og fysisk 
aktivitet som positivt.

Ansatte ser «Turgruppa til Topps» som 
positivt for ungdommene, et sted å bli kjent 
med andre, få nye opplevelser, få et mer aktivt 
forhold til naturen i Norge og man tenker at det 
å være aktiv i naturen gjør alle mennesker godt. 

Oppstigningen mot Storsola begynner. Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors
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Foto: Aleksander Båtnes/Røde Kors


