


Det som lig ger al ler 
lengst unna min per
son lig het, er å være så 
struk tu rert og plan
mes sig som hver da

gen kre ver av meg nå, sier Run hild 
Olsen, lofot jen ta som i en al der av 
16 år drev fis ke sam men med far sin. 
Senere fikk hun sma ken på dykk ing 
og ble Rescue Diver ; hun seil te med 
Chris ti an Radich i fle re se son ger, og i 
en pe ri ode job bet hun som skue spil
ler. 

For ti år si den ble li vet snudd opp 
ned, da søn nen Sver re kom til ver den. 
Ikke bare fikk hun et barn å for hol de 
seg til. Sver re er født med CP og har 
ut vi de de om sorgs be hov. Da Run hild 
ble ale ne om den dag li ge om sor gen for 
den lil le gut ten, måt te hun bare inn
stil le seg på at her et ter vil le li vet dre ie 

med
På lag

vil jen
Før s te gang Run hild  
Olsen (37) dro på telt
tur, had de hun kart på 
iPad og varmt vann i en 
ter mos. Si den har hun 
valgt å hen te ener g ien sin 
i ster ke mø ter med na tu
ren, en ten det er i telt, på 
ski, i ka jakk, el ler un der 
isen i Nord vest pas sa sjen. 
Tekst: In ger El len Ef te vand Or vin

seg mye om Sver re og hans be hov. Om 
mø ter og plan legg ing og vik tig he ten av 
en struk tu rert hver dag. 

– Som hel tids mam ma ble det van ske
lig å fort set te å job be med tea ter. Jeg vil
le gjø re noe an net, noe som opp le vdes 
som like vik tig. Det vek ket en nys gjer
rig het i meg, og et be hov for å kom me 
meg ut. Jeg fjer net noen ved tat te sann
he ter om meg selv på ve ien, og der med 
forsvant noen be grens nin ger i sam me 
far ten, sier hun.

«Helt på vid da»
– I min livs pro sess hand let det om å få 
kon takt med vil jen. Min egen vil je. Så lan
gt had de jeg på et vis seilt med li vet, og 
ting «bare skjed de». Jeg be stem te meg for 
å være mer ak tiv med tan ke på de val ge ne 
jeg tok, for å kjen ne mer et ter hva jeg had
de lyst til, sier Run hild. 

Kan skje ak ku rat der for har det vært 
så vik tig for Run hild å fin ne are n aer der 
hun har kun net leve spon tant in nen for 
gren ser bare hun har truk ket. Som for 
eks em pel å lan se re id een om «Helt på 
vid da – Runhilds Finnmarksløp». En 
idé som sak te, men sik kert tok form ved 
et knit ren de bål. Et øns ke om å gjø re 
noe hun ald ri had de gjort før – som å 
gå på ski over fle re da ger, bare med seg 
selv som sel skap. Ikke Nord po len el ler 
Syd po len. «Bare» Finn marks vid da. 

Løy pa føl ger den gam le post ru ta 
mel lom Alta og Ka ras jok, en tur på i un
der kant av ti mil. I feb ruar i år gjor de 
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tø yer gren se
ne: Run hild har 
all tid vært fa sci
nert av ha vet. Hun 
har tøyd gren se ne 
på gren sen til det 
for svar li ge – og 
hi ger et ter å gjø re 
det igjen. (Foto: 
Thomas Pindard)

hun det. Da had de hun til brakt utal
li ge da ger og kvel der med å plas se re 
led nin ger over kart, for å vi su ali se re 
tra s een. Feb ruar kul da både skrem te 
og pir ret; alle ten ke li ge vær sce na ri oer 
kun ne opp stå. 

Ma gisk
Me n yen var plan lagt ned til min ste de
talj, med selvtørket tur mat til alle mål
ti der. Sel ve tu ren ble ma gisk. Per fekt 
tur vær, gode spor, hyg ge li ge hil se ner 
fra for bi pas se ren de hun de spann. Og så 
roen i tel tet når kvel den kom. 

– Da tu ren nær met seg, skjøn te jeg 
at jeg ikke had de pen ger til å gjen
nom fø re den. En venn av meg fore slo å 
opp ret te en tur kon to der ven ner kun

ne bi dra. Å spør re om hjelp var fak tisk 
en stør re ters kel enn å gjen nom fø re 
sel ve tu ren. Til gjen gjeld syd de jeg 
en «sponsorgenser» av gam le, to ve
de ull gen se re, der hver bi drags yter 
fikk nav net bro dert på. På den må ten 
had de jeg dem alle med på tur, smi ler 
Run hild. 

– Det ble et pro sjekt i seg selv, først 
å tore det, så å kla re det. 

delingsbeHov
Run hild opp ret tet tid lig i pro ses sen en 
facebookside der hun opp da ter te ven
ner un der veis.

vil jen
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– Det skjer noe med deg når hund re 
styk ker gjen tat te gan ger for tel ler deg 
at du er tøff. Det fikk meg til å ten ke: 
Kan skje jeg er tøff? I et ter tid har jeg 
sett at jeg har flyt tet and re tersk ler i 
hver dags li vet. Det kan være ba na le 
ting jeg ikke har turt å gjø re. Nå gjør 
jeg det bare, sier Run hild.

Hun opp da get også at hun fikk et 
delingsbehov. – Det skjer også noe 
med deg når du dag et ter dag går 
rundt og bare fø ler deg så van vit tig 
hel dig. Da er det godt å kun ne si at 
jeg er her, jeg har det topp … og vite at 
noen bryr seg. 

kil de til over skudd
Gjen nom de sis te åre ne har hun er
fart det sam me gang et ter gang: Det er 
mentalterapi bare å pak ke telt og so ve
po se og nød ven dig ut styr, kan skje set te 
seg på bus sen et sted, og bare være. Å 
være en ak tiv og selv valgt bru ker av na
tu ren er en enorm kil de til over skudd. 

– Jeg tror det har sam men heng 
med at li vet mitt el lers er så eks tremt 
struk tu rert, at jeg fø ler at jeg bare er 
nødt til å kom me meg ut når an led
nin gen byr seg. Et ter hver enes te tur 
fø ler jeg bare en eks trem gle de over å 
ha gjort det, og over å be hers ke ting, 
sier Run hild. 

De fles te av Runhilds ale ne tu rer 
er spon ta ne. Natt el ler dag, det spil
ler in gen rol le. Når hun har mu lig het 
til det, stik ker hun til skogs. El ler til 
fjells. Ut i Nord mar ka. El ler ut til ei øy 
i Os lo fjor den for å pad le.

– Hver tur er en mi le pæl i li vet, og 
gir en»over do se» med livs vi ta mi ner. 

barn på opp da gel ses ferd
– Før s te gang jeg tok Sver re med på 
telt tur, tok vi bå ten til ei av øye ne i Os
lo fjor den. Jeg opp da get snart at han 
fun ger te utro lig godt i sli ke om gi vel
ser. For han var det et even tyr, og da 
ble det mitt even tyr også, sier Run hild. 
Sist som mer pad let hun og søn nen i 
tan dem ka jakk gjen nom Te le marks ka
na len.

– Jeg opp lev de tu ren som eks trem 
for di jeg så den gjen nom øy ne ne til en 
li ten gutt, for tel ler hun. Sver re kos te 
seg med sitt sjørøversverd og sin vann
ka non.

– På en slik tur må en tåle å leve 
sak te, og det er en fan tas tisk måte å 

møte bar na sine på. Vi les te, spis te 
ro si ner, og lyt tet et ter mys tis ke ly der 
uten for tel tet. Tenk så spen nen de å 
se en be ver som stik ker opp mel lom 
kvis te ne i vann kan ten, el ler en der 
som flak ser av går de i ly set fra lom
me lyk ta. Og så må vi sam ar bei de om 
de vik ti ge tin ge ne, som å set te opp 
tel tet, sier Run hild.

Sak te men, sik kert byg ger de en ny 
og fel les kom pe tan se, og fle re pad le
even tyr er selv sagt un der plan legg ing. 

Noen av Runhilds pro sjek ter har 
de fi ni tivt ikke vært av det sla get en 
tar med barn på. Som Maud Returns 
Home. Må let er å brin ge hjem po lar
sku ta Maud, som har lig get i over 80 år 
på ha vets bunn i Nord vest pas sa sjen, og 
Run hild del tok en pe ri ode i pro sjek tet, 
blant an net som dyk ker. 

fa sci nert av Ha vet
Run hild har all tid vært fa sci nert av 
ha vet. På ka jakk tur rundt Lo fo ten, in
klu dert Vær øy og Røst, har hun tøyd 
gren se ne på kan ten av det for svar li ge, 
og kjen ner hi get et ter å gjø re det igjen. 
Moskenesstraumen, en av ver dens ster
kes te mal strøm mer, pir rer mer enn den 
skrem mer. Den ne som me ren skal Run
hild pad le på ØstGrøn land.

– Jeg ten ker at det er vik tig først å 
kjen ne sine egne gren ser, for så å gjø re 
noen ak ti ve grep med tan ke på hvil ke 
du vil for se re, av slut ter Run hild. 

dE Tal jERT Plan
lEgg Ing: Run hild 
plan leg ger tu re ne 
sine ved hjelp 
av kart – og en 
led ning. (Foto: 
pri vat)

FEl lEs glE dE: Run hild og søn nen Sver re 
ut fors ker na tu ren sam men. I fjor som mer 
pad let hun og søn nen gjen nom Te le
marks ka na len. (Foto: pri vat)

På gangs mOT: 
Run hild har vist 
at hun har mer 
på gangs mot enn 
de fles te. I vin ter 
opp fyl te hun én 
av sine drøm mer: 
Å gå ale ne over 
Finn marks vid da. 
(Foto: Thomas 
Pindard)

gjøR dET sElv: 
Da Run hild gikk 
over Finn marks
vid da, var det 
med selv la get 
og tør ket tur mat 
i sek ken. (Foto: 
pri vat)

52 september 2014villmarksliv


