
Turid har besteget alle 2000-meterstoppene i Norge: - Jeg elsker å 

gå i høyfjellet 

JAN MAYEN: Turid på Beerenberg i 2008.  Foto: Privat 

Turid Athammer (59) er leder for Frivilligsentralen i Åmot. Hun er også en 

usedvanlig friluftsentusiast og tilbringer mye tid i naturen. For 15 år siden 

besteg hun alle Norges 377 2000-meterstopper.  

BYLINE: Anders, Einar og Herleik, 21.04.22 

Vi treffer Turid i kjellerkaféen i kulturhuset på Rena. Hun er ivrig når hun forteller om 2000 

meters-prosjektet. -Det startet med at kjæresten min, Arne leste en bok som het “Norges 

2000-meterstopper". Hun forteller at alt var hans ide.  

-Turkameratene jeg hadde med meg var Arne og samboeren til niesen min. Vi hadde mange 

fine turer sammen og delte mange gode minner i løpet av den tiden vi gikk. 

-Hva er den fineste turen dere har vært på sammen?  



Turid bruker litt tid på å tenke og til slutt sier hun: -Jeg synes det var en stor opplevelse å 

komme til Jan Mayen for å gå på toppen av Beerenberg. Vi dro midt på sommeren. Derfor 

trodde vi at det ville være dårlige skiforhold og mye is. Men da vi kom fram ble vi 

overrasket, fordi det var helt hvitt og fullt av snø. 

VAKKERT: Teltleir på Jan Mayen med Beerenberg i bakgrunnen. Foto: Privat 

Skled på isen 

De fleste turene har gått uten problemer, men iblant skjer det uforutsette ting. Turid blir 

alvorlig og sier: -Jeg husker da jeg var på Dyrhaugstinden i Hurrungane. Jeg gikk på snøen 

og det var glatt og stupbratt. Det jeg var mest redd for skjedde. Plutselig sklei jeg ut av 

tråkket. Det var nære på, minnes Turid. - Men jeg klarte å sette isøksa ned i snøen og fikk 

stoppet i tide. Heldigvis gikk det bra! 

 



 

LUFTIG: Turid som klatrer på Sentraltinden i Hurrungane. Foto: Privat 

Utenom Norge er det kun i Sverige, Finland og Grønland jeg har besteget fjelltopper, sier 

Turid. På en av turene på Grønland fikk vi se ferske spor etter isbjørn -Da ble vi litt skremt. 

Har prøvd flere jobber 

Turid er leder av Frivilligsentralen på Rena. Dette er en jobb hun liker fordi hun møter mye 

forskjellige folk. Tidligere har hun jobbet på et hotell i Danmark i seks måneder, sier hun 

etter litt tenking. Hun forteller oss at hun var lei skole etter ungdomskolen. Derfor sluttet hun 

på videregående. -Jeg skulle aldri ha begynt med videregående, ler Turid.  

-I stedet fikk jeg meg jobb på en frisørsalong i Trondheim. Så reiste jeg til Vancouver i 

Canada for å være barnevakt hos noen slektninger. Men jeg tjente ikke så mye på det så jeg 

dro hjem da jeg var blakk, forteller Turid. 

-Hvordan havnet du på Rena? 

Turid havnet på Rena fordi hun fikk en ingeniørjobb her. Før dette hadde hun aldri hørt om 

Rena. - Jeg trives veldig godt på her. Jeg synes det er passe stort, sier Turid til oss. Det er 



mange fine stier langs Glomma, kort vei til byer som Hamar, det er også mange forskjellige 

folk her. Det eneste jeg kunne ha ønsket meg er et større fjell, sier hun og smiler lurt. 

Fin oppvekst 

Hvor vokste du opp? spør vi. -Jeg vokste opp på ei lita øy utenfor Trondheim kalt Hitra. 

Turid har seks søsken. Hun har tre søstre og tre brødre. -Jeg var aktiv i barndommen fordi jeg 

var med på alt brødrene mine drev med. Jeg drev med fotball, håndball, ski, skøyter og nesten 

alt man kunne drive med. Vi var nesten alltid ute og lekte. Turid forteller at de måtte på tur 

hver søndag. Det var ikke alltid like morsomt, ler Turid. 

TURKAMERATER: Turid og Anton på Hemmelfjellet i Åmot.  Foto: Privat 

Flere fritidssysler 

Selv om Turid bruker mye tid i naturen, har hun også tid til andre hobbyer. -Jeg synes det er 

artig å strikke, fotografere, studere fugler og gå turer med hunden min. 

Turid har ikke vært på sitt siste fjell. -Jeg kommer til å fortsette med å gå i fjellet så lenge jeg 

er i form og holder meg frisk, avslutter Turid. 

  

 

 


