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«Det er så godt å komme seg ut av «Det er så godt å komme seg ut av 
byen, være i naturen og se masse dyr. byen, være i naturen og se masse dyr. 
Det spiller på alle følelsene mine.» Det spiller på alle følelsene mine.» 
  Solim Salamov (16)Solim Salamov (16)
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Solim går på naturbruk på videregående i 
Jaren. Han leste om Wild X på nettet, og har 
vært med på mange turer. Han jakter på bever, 
rev, kråker, det meste. Roger skal bli anleggs-
gartner etter hvert. Det kan godt hende Solim 
også skal. 

Nationen spør dem hvorfor de driver med jakt.
– Det skjønner du etter hvert. Jeg trodde ikke 

jakt var noe for meg. Jeg er en peace-gutt. Men så 
ble jeg med en kompis, og oppdaget at jakt hand-
ler ikke bare om å skyting. Det er så godt å komme 
seg ut av byen, være i naturen og se masse dyr. Det 
spiller på alle følelsene mine, sier han, legger beg-
ge hendene på brystet før han slår ut med armene 
og utbryter.  

– Det varmer det kaldeste hjerte.  
– Mm, man føler seg så liten her, sier Solim.

Gratis jegerprøve og et helt nytt liv
– Hvis du spør meg hva som var skog for meg før, 
så var det Botanisk Hage på Tøyen, forteller Umar 
Ditta (19).  

Han ble kjent med Wild X da de tilbød gratis je-
gerprøvekurs på skolen. Umar tok det mest fordi 
alle andre gjorde det. Han besto, men var ikke 
spesielt interessert.

– Jeg syntes ikke det ga noen mening, men tok 
det mest for moro skyld. Lærerne sa det ville vært 

VESTRE GAUSDAL, OPPLAND. – Jeg ser fugl! 
– Skyt! 
Ingen har fått utlevert gevær ennå, men 20 os-

logutter, de fl este av dem førstegangsjegere, står 
og tripper og venter på å komme i gang. Her er 
Roger Salaz Lopez (17), som alle tror kommer fra 
Somalia, men som kommer fra Oslo og Den do-
minikanske republikk. Her er Solim Salamov (16) 
fra Jaren på Hadeland. Her er førstegangsjegeren 
Arin Borgen (15) fra Oslo. Her er Abbas Zoher 
Kazem (19), som påstår at han har tredje mest 
ADHD i Norge.  

– Da vil jeg få ønske dere velkommen til Gaus-
dal Vestfj ell og statsallmenning. Vi har seks in-
struktører og noen halvgode bikkjer, sier Per Olav 
Kraabøl med utestemme. 

Asfaltungdommer ut i bushen 
Wild X er et friluftstilbud til ungdom i fl erkultu-
relle miljøer. Norsk Fjellstyresamband og lokale 
fj ellstyrer bidrar årlig til at fl ere grupper tilknyt-
tet Wild X får oppleve jakt, fi ske og friluftsliv på 
statsallmenningene i Sør-Norge. For sjette gang 

er Wild X-gjengen, de som opererer under det 
slagordet «Vi gjør granskauen svartere» i Gausdal 
på opplæringsjakt. Tor Bach er sjefen deres. Ka-
rer fra Gausdal Fjellstyre stiller opp som vertskap, 
kjentmenn og jaktledere. 

Etter 400 meter utbryter Abbas:
– Er det langt igjen? Jeg er en arabisk mynde. 

Jeg klarer ikke å gå så langt, sier han.  
– Utlending vettu, sier Solim og fl irer. 
Abbas tuller. Han har gått Nordmarka på langs.
– Dere går med hagla knekt, og legger i ammu-

nisjon når jeg sier det, sier Per Olav, fortsatt med 
utestemme. 

Sola skinner. Det er ikke en sky på himmelen. 
Det er nesten ikke til å tro. 

– Dere trenger ikke gå så fort, gutter. Vi lar 
hunden få jobbe med å fi nne fugl, roper jaktleder 
Kraabøl. 

Guttene tjue meter foran lystrer umiddelbart, 
der de går og prater om bjørn.  

– Går det bra Abdul, sier Solim og dulter borti 
Roger.

– Ja, tsjetsjener, svarer Roger.  

«Mora di blir glad hvis du 
Advarsel: Denne fortellingen inneholder en del svart 
humor, en furten bonde. Og et dødsfall.

Ikke noe leketøy: Umar Ditta (fra venstre) gir Roger Lopez en kort instruksjon om hvordan hagla skal håndteres.  ALLE FOTO: MARIANN TVETE

Gausdal
Lillehammer
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hyggelig om jeg ville være med på jakt. Jeg så ikke 
helt poenget, men jeg ble med for å være hyggelig. 
Det var revejakt. Da er det bare å sitte på post og 
vente på at reven skal komme forbi, midt på natta. 
Det var spennende i to-tre timer. Så sovnet lede-
ren og han andre som var med. Jeg sovnet også, 
sier Umar.  

Men de to-tre timene med spenning var nok til 
at han ble med da Wild X skulle på fuglejakt litt 
senere. Det var noe helt annet.  

– Jeg liker å jobbe litt for å få fugl. Det er en liten 
belønning etter å ha gått i fl ere timer, plutselig få 
los, hjertet pumper, jeg liker spenningen, sier han. 

Umar er i dag ungdomsleder i organisasjonen, 
og lærer opp andre ungdommer.  

– Wild X har hatt stor påvirkning på mitt liv. Jeg 
er oppvokst på Grønland i Oslo. Jeg var i et dårlig 
miljø, og har vært med på å gjøre litt dumme ting. 
Hadde jeg ikke begynt i Wild X, hadde jeg vært i 
det miljøet fremdeles, sier han.

Her ble han tatt imot, møtte nye mennesker og 
lærte å samarbeide. Her fi kk han låne ordentlig 
utstyr, og opplevde at det var litt artigere  da enn å 
dra på tur i joggesko og joggebukse. 

– Når vi går på jakt, vet jeg at den andre bæ-
rer et våpen som kan drepe, men jeg føler meg 
helt trygg. Jeg stoler på han. Slik kunne jeg ikke 
tenke før. Det at jeg ble tildelt ansvar som ung-

BY MØTER LAND
«Jeg tror alle har 
godt av å bli ryk-
ket opp med rota 
iblant, og oppleve 
hvordan det er å 
fungere sammen 
med noen helt 
andre.»
TOR BACH
LEDER I WILD X

domsleder gjorde at jeg ble veldig fort voksen. 
Før var jeg veldig barnslig, sier Ditta, som kom-
mer til å søke på Politihøgskolen så fort han fyl-
ler tjue. 

Sprenger grenser
Da et intervju med Umar i lokalavisa hans ble 
gjengitt en i en pakistansk avis, skrev avisen at 
samme hvor pakistanere drar, tar de med seg de 
gode jakttradisjonene.

– Jakt og friluftsliv er ikke særnorsk slik nord-
menn liker å tro, sier Bach. 

Selv kommer han fra Odal i Hedmark – der elg-
jakta er religion – men har jobbet med ungdom 
i Oslo i en årrekke. Rundt en av tre ungdommer 
i Wild X er etnisk norske, resten er minoritets-
ungdom. Bach tror Wild X fungerer integrerende 
fordi det ikke er et integreringstiltak, men fordi 
det først og fremst er friluftsliv og opplevelsene i 
naturen det handler om.   

– Jeg blir matt av hele den integreringsstrategi-
en. Oslo har Operaen. Harejegerne her i Gausdal 
omtaler los på hare som sin opera. Det skjer mye 
i hodene på folk når de blir plassert på et helt an-
nerledes sted. Jeg tror alle har godt av å bli rykket 
opp med rota iblant, og oppleve hvordan det er å 
fungere sammen med noen helt andre. Her hjel-
per det ikke å være gatesmart. De eldste gutta har 

spurt meg om det spøker. Selv om støvler er «teit» 
i byen, skjønner de fl este at det er lurt å skaff e seg 
ordentlige støvler når de skal ut på tur, sier Bach.

Umar tror grunnen til at jakt og friluftsliv fram-
står som «hvitt» er at det er ukjent for mange os-
loungdommer med innvandrerbakgrunn.  

– Det var ukjent for meg. Når du bor i byen, 
tror du at asfalten er det tryggeste stedet. Når det 
blir gjørme og vått blir de fl este pysete. Har du 
ingen foreldre som tar deg med, blir skogen noe 
du ser på tv. Man må dytte folk litt ut og ta dem 
imot, sier han.

Han mener skolene også har en jobb å gjøre.
– Da vi var på skoletur til Sognsvann, hadde 

vi med engangsgriller. Det var bare lærerne 
som fikk tenne bål. Ikke fikk vi plukke sopp, 
ikke fikk vi plukke stein. Det ble veldig passivt. 
Skolen må jobbe mer med å få med ungdom ut 
på tur, og ikke sette så mange grenser og re-
gler, ellers forbinder de skogen med noe farlig, 
sier Ditta. 

Givende å lære opp de unge 
Ikke alle har det utstyret som trengs når de kom-
mer. Fire asylsøkere er med på jaktturen til Gaus-
dal. En har måttet gå med brødposer i joggesko-
ene fordi Wild X ikke hadde fl ere sko til utlån.

 Han har ikke klaget et sekund. 

kommer hjem med kjøtt» 

Asfaltgutter på jakt: Klokka er åtte. Det var kaldt i natt. Noen har bare sovet to timer. Abbas 
Kazeem (19, i midten) kan ikke komme i gang fort nok.  

Kvalitetstid: Per Olav Kraabøl (44) og fuglehunden Scooby-Doo (2). 

Bra uteliv: Roger Lopez jakter ikke bare for å skyte fugl. – Det er godt å komme seg vekk fra 
byen, være i naturen og se masse dyr. Det spiller på alle følelsene mine, sier han.  Jaktpause: Fuglejakt innebærer mye gåing i ulendt terreng. Men ingen klager.
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Bålkos: Solim Salamov forsikrer om at det kommer til å bli mer jakt i høst.  

 Rypa har tre blåbær i nebbet hun ikke har ruk-
ket å svelge. 

Per Olav fj erner bærene og dytter inn litt mose 
i gapet. 

– Den første rypa, smiler Arin. 
– Jeg ventet litt med å skyte på grunn av hun-

den, sier han, pulsen er fortsatt høy. 
– Den første rypa, smiler Solim.  
– Skal vi sette oss ned nå, spør en av voksne.  
Arin smiler skjevt. 
 – Nei, svarer han. 
En halvtime senere bestemmer voksenkarene 

at det blir matpause likevel. 
– Ofte er det best å jakte om morgenen, når det 

er skumt, og om ettermiddagen, sånn i tretida. 
Mellom klokka 11 og 14 er det fi nt å tenne bål og 
slappe av. Det er viktig å ikke slite ut bikkjene om 
de skal holde ut hele jakta, sier Per Olav. 

Han tenner bål. En fyrstikk er nok. Torgeir 
Lande fra Norsk Fjellstyresamband lager en an-
retning for kaff ekjelen over bålet. Guttene ser på. 
Blir de imponert? De sier ingenting. 

Per Olav forklarer Arin hvorfor skumringsti-
men også kalles skreddertimen. 

Arin forklarer Per Olav hvorfor skumringsti-
men kalles torsketimen.  

Roger tar fram høretelefonene og setter på 
Rammstein. Han legger seg i lyngen, og innrøm-
mer at tysk metal låter litt rart akkurat her.  

Det fi nnes historier med jenter som har møtt 
opp i gullsandaler. Om gamle damer som tvihol-
der på veskene sine når jaktkledde innvandrer-
ungdommer stopper på en vegkro.  

De erfarne jegerne i Gausdal tar røykhoste, dår-
lig form og manglende utstyr med knusende ro.  

– Noen er i bedre form enn andre, men vi legger 
opp turen mens vi går. Jeg synes vi har det innma-
ri koselig. Så lenge vi kan bidra til å øke jaktinte-
ressen blant ungdom, er det bare positivt. Vi lærer 
litt av å lære bort, vi også, sier Per Olav Kraabøl. 

– Fuugl! utbryter Solim der framme.   
– Rype?! Det er Roger som spør.
– Nei. Det var trost, svarer Per Olav. 
Han husker hvordan det var, første gangen. 

Han er ikke arvelig jaktbelastet, han heller, men 
har alltid hatt interesse for fi ske og friluftsliv. Han 
har hatt hund siden han var 16. 

– De lurer på mye av det samme som jeg lurte 
på. Mange er interessert i skytingen. De spør om 
de kan skyte trost. Ja, sier jeg, men det er ingen 
vits. Jeg prøver å lære dem at en dag på jakt kan 
være like fi n uten å komme hjem med noe i sek-
ken. Det virker som det går inn. Vi som driver med 
hund vil helst bare skyte i de tilfellene hunden 
oppfører seg bra. Når det er fi nt fuglearbeid, sier 
Kraabøl.  

Han glemmer aldri den unge jegeren som skul-
le til å skyte ei røy. 

 – I det han trakk opp hagla og skulle til å skyte, 
innså han at han hadde glemt å legge i patroner. 
Da måtte vi trøste litt. Jeg har gjort det selv fl ere 
ganger. Han hadde det ikke så bra da, sier Kraabøl 
og ler. 

Fugl i sikte
Klokka viser 11.25. Scooby-Doo har fått ferten av 
fugl, og tar stand.

 Solim og Arin blir utvalgt til å skyte.    
– Lad børsa. Hold den høyt, lyder kommandoen 

fra sjefsjegerne. 
En av jaktlederne stiller seg i skyteposisjon litt 

bortenfor. Rypa er dømt til å tape.
– Vær hele tiden oppmerksom på hvor dere har 

hverandre, og vit hvor dere har bikkja. Hvis hun-
den løper etter, fuglen skyter dere ikke. Du skal al-
dri angre på et skudd du ikke fyrer av, lyder ordren. 

Mer rekker de ikke å si før rypa farer opp av lyn-
gen.  

 To tidels sekunder og plaff , plaff , plaff .  
Tre jegere har skutt. 
Rypa deiser i bakken. 
– Rolig, rolig roper Per-Olav til bikkja, som ris-

ter rypa så fj ærene fl agrer. 
Guttene løper til. 
Jubelscener. 
Det er delt seier.
– Jeg fi kk det på fi lm, roper Roger.

PÅ RETT KJØL
Jeg har vært med 
på litt dumme 
ting. Hadde jeg 
ikke begynt i Wild 
X, hadde jeg vært 
i det miljøet frem-
deles.
UMAR DITTA

Fulltreff: Her feller Arin Borgen (15) sin første rype. 

«Hvis rypa spiser like 
mye bær som vi har sett 
her, lever den bra ass.» 
 
 Roger Lopez (17)
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– Hvis rypa spiser så mye bær som vi har sett, 
lever den bra her, ass, sier han.  

Solim spør om ugle er freda. 
– Ja, sier Per Olav.
– Bortsett fra burugle, da, sier Torgeir, det er 

ikke spesielt attraktivt å ha. 
– Ikke, sier Roger, ok, det skal jeg huske. 
Matpausen er over. Støkkjakt på skogsfugl ven-

ter. 
Ti minutter senere letter en fugl. Rype. Unggut-

tene drar opp hagla, men ingen skyter. Avstanden 
er for stor. De får ros for å ikke avfyre skudd i en 
dårlig posisjon. 

– Dere skal aldri angre på at et skudd dere ikke 
har løsnet, sier Per Olav, slik han har sagt mange 
ganger før i dag.

 Det blir med den rypa. 
Vi kjører tilbake til de andre. 
– Se dere rundt’a. Fy søren, så fi nt det er her. 

Her kunne jeg faktisk bodd, sier Roger. 
– Nei, faen, da hadde jeg tatt livet av meg, sier 

Abbas.  
Noen kullsvarte kyr rusler midt i veien. 
Abbas ruller ned vinduet 
– Svartinger! Brødre! roper han.  
Alle ler. 
En mann som går forbi, trolig bonde, mumler 

noe om at han ikke synes dyr skal behandles på 
den måten. 

BRA UTELIV
Jeg prøver å lære 
dem at en dag kan 
være like fi n uten 
at man kommer 
hjem med noe i 
sekken. Det virker 
som det  går inn.
PER-OLAV KRAABØL
JAKTLEDER

 Tilbake i leiren møter våre jegere de andre.
– Ikke se på oss og smil ‘a, sier noen.
Det viser seg at det bare er Solim og Arin som 

har fått fugl i dag.  
– Mora di blir glad hvis du kommer hjem med 

kjøtt, sier Abbas og fl irer. 
Det er ett av slagordene til Wild X.   
– Jeg synes de skal ta den i kveld, sier Tor. 

Sjefen fornøyd
Han er stolt instruktør. Han sier det rett ut. 

– I dag er jeg stolt instruktør, sier han.
Han sliter med en lei røykhoste. Han var i dårli-

gere form enn han trodde.   
– Hensikten med dette er å få fram nye forbil-

der og nye grupper ut i naturen. Tanken er at fri-
luftslivet har en egenverdi. Her spør vi ikke hvor 
folk kommer fra, men hvor de er på vei, sier Bach.

Gjennom å ta i bruk naturen og løse felles ut-
fordringer, er visjonen at det utvikles nye ferdig-
heter og gjensidig respekt, en forutsetning for et 
fl erkulturelt samfunn, fritt for diskriminering.

 – Mange lurer på om mat er en utfordring med 
så mange religioner samlet. Spør du guttene her, 
er de drittlei halalpølser. I kveld blir det 60 liter 
lapskaus, sier han. 

Fårikål bruker også på å være en slager.
–En gang var det faktisk en jødisk gutt som 

maste seg til svinepølser, sier Bach og ler. 

Noen gjør seg klar til en andre omgang. Det er 
fortsatt noen timer igjen til det blir mørkt.  

I morgen er det harejakt. 
Men rype er rype. 
  

GUNHILD AASLIE SOLDAL
gunhild.soldal@nationen.no

Fornøyde: Ei rype. Delt seier. Jaktleder Per Olav Kraabøl (t.h) vet hvordan det føles. Fikk det på film: Arin Borgen (fra venstre), Roger Lopez, Per Olav Kraabøl og Solim Salamov ser.  

Fakta
Wild X

 ✱ Wild X er et friluftstilbud til ungdom i flerkulturelle 
miljøer mellom 13 og 22 år. 

 ✱ Her lærer de førstehjelp, orientering, bålfyring, 
dyreliv, jakt, fiske og matlaging utendørs. 

 ✱ Wild X driver forskningsfiske, jakter rådyr, fugl, 
mink, fugl og har jegerprøvekurs. Alle aktiviteter er 
gratis. 

 ✱ Visjonen er at alle skal kunne utfolde seg på lik linje, 
uavhengig av tro, opprinnelse, legning og kjønn, ut fra 
tanken om at i naturen stiller på like vilkår, uavhengig 
av tidligere kunnskap og erfaringer.

 ✱ Wild X er underlagt Norges Jeger- og Fiskerforbund 
i Oslo, og får støtte fra Miljøverndepartementet og 
Direktoratet for Naturforvaltning. 

 ✱ Blåst Film har fulgt Wild X i to år. Lørdag 1. oktober 
sender NRK Fakta på lørdag en dokumentar om Wild X, 
laget av Blåst Film.


