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Grensesprengeren
Truls Svendsen (45) har det «i kjeften», men er ikke alltid like god til å gjennomføre. Hvordan kom han seg likevel over Grønland - og nesten til toppen av Aconcagua?

LIV OG LYST DEG OG MEG

Tekst:  MARIANNE SMEBY STRAND Foto:  ODIN JÆGER 



NEDTUR:  De nådde ikke helt til toppen av Aconcagua i Argentina i programmet «Tjukken og Lillemor», men 
måtte snu på 6341 meter, drøye 600 meter fra toppen. En tur fylt med både oppturer og nedturer.  Foto:  TV2
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I  FLERE UKER HAR VI  FULGT HAM  gjennom oppturer 
og nedturer. Ikke alltid like blid. I tynn luft og sti-
gende terreng gikk ferden sakte, men sikkert nes-
ten til topps av Aconcagua i Argentina. Historien 
om toppturen kommer straks mellom to permer: 
«Truls til fjells – tjukk mann i tynn luft» er boken 
om å begi seg ut på noe nesten umulig. 

– Mange kjenner på tomhet etter turer, det gjor-
de ikke jeg. Med TV-serie og bok er jeg heldig som 
får forlenget opplevelsen. Jeg er veldig fornøyd med 
at jeg hoppet ut i det. At denne kroppen klarte å 
få meg nesten helt opp. 

– Og ikke minst så trengte jeg et helseprosjekt, 
innrømmer han.

Etter å ha spist seg verden rundt med Eyvind 
Hellstrøm i tv-serien «Truls à la Hellstrøm», var 
det greit å ha et prosjekt som ikke legger seg rundt 
magen. De 23 kiloene han hadde tatt av etter Grøn-
landsturen med turmakker Cecilie Skog i 2014 var 
på god vei tilbake.  «Tjukken og lillemor» kaller 
de seg, til enkeltes forargelse. Han har funnet på 
navnet selv, forsikrer han. 

– Det er ikke så farlig å være litt tjukk, insiste-
rer han. 

Han vet han har noen kilo for mye. Han lever i 
og for seg godt med det også, vet at det er en di-
rekte konsekvens av en inngående kjærlighet til 
god mat og godt drikke. 

Han elsker meierismør, rømme, saus og majo-
nes, og har ingen planer om å holde seg unna. Li-
vets kulinariske vidunderligheter byr på så mangt, 
ikke minst når du reiser verden rundt med en 
prisbelønt gourmetkokk. Da kommer nytelse på 
en suveren førsteplass og kaloriene får komme i 
andre rekke. 

LIKE FULLT ER DET DEN SAMME KROPPEN , med sam-
me antall kilo, som har kommet seg over Grønland 
og nesten til toppen av Aconcagua. De nådde rik-
tignok ikke helt til toppen av det argentinske fjel-
let, men måtte snu på 6341 meter, bare drøye 600 
meter fra toppen. Det var surt. 

– Det vil si: Der og da var det sinnssykt godt å 
slippe. Men i ettertid er det nesten så jeg har lyst 
til å gjøre det igjen. 

Han kan ikke skylde på andre enn seg selv.
– Jeg gikk rett og slett for sakte. Men vi kunne 

ha klart det. Med litt mer og bedre forberedelser 
av meg selv kunne vi klart det. 

Han gikk bråkjekt ut, annonserte for venner og 
familie, og ikke minst turkamerat Cecilie, at han 
skulle ta en daglig treningsøkt de siste hundre da-
gene før avreise. 

Det gikk ikke lang tid før han begynte å komme 
i minus på antall treningsøkter, og forbannet seg 
selv som en «inkompetent dust» som burde visst 
bedre enn å legge slikt press på seg selv. 

Han mangler nok litt av det «må vinne-greiene», 
tror han. Men et plaster på såret:

– Cecilie sier at det har vært vellykket hvis vi får 

«Det er ikke alt du er god til, men hvis du 
ikke gjør det, får du jo ikke noen opplevelser.»

TRULS SVENDSEN

til en fin tur, og det hadde vi, understreker han. 
– … Men herregud så kult det hadde vært å nå 

den toppen!

TRULS SVENDSEN ER IKKE FYREN SOM LIKER  seg i 
oppoverbakken. Hater tredemøller. Avskyr jogging. 
Surmuler muligens ørlite grann når han gjør ting 
han ikke liker. Han har det «i kjeften», men er ikke 
nødvendigvis like god når det kommer til gjennom-
føring. Det er ikke så farlig, insisterer 45-åringen. 
Om han klarer ting eller ei, er ikke det viktigste. 

– Det handler om å tørre. Du klarer alltid på et 
vis, hvis du vil. Du må tørre å hoppe i det. Våge å 
si ja, og gjøre så godt du kan. 

Han håper mange kjenner seg igjen i det – og i 
likhet med ham lever godt med det å ikke være best. 

– Jeg håper å gi folk selvtillit. Ufarliggjøre. Når 
de ser meg på tv så tror jeg folk tenker at «det kun-
ne jeg gjort bedre selv». 

At han utsetter seg for galskapen er det flere 
årsaker til, noen mer gjennomtenkte enn andre. 

– Det har blitt en del av min TV-karriere. At 
jeg prøver ting jeg ikke kan. Men samtidig bren-
ner jeg litt for det å våge å si ja. Det er ikke alt du 
er god til, men hvis du ikke gjør det, så får du jo 
ikke noen opplevelser, sier han. 

Truls Svendsen startet TV-karrieren i 2005 som 
utegående reporter og moromann på Senkveld. Si-
den den gang har han gjort ting han hverken kan 
eller tør opptil flere ganger. 

– Jeg har jo prøvd litt av hvert gjennom årene. 
Det var skummelt å begynne med TV, og det var 
ikke noe jeg hadde lyst til. Men så var det gøy. Jeg 
går jo også rundt og gruer meg til ting, men tenker 
likevel at jeg bare må kjøre på. Resultatet i andre 
enden blir som regel bra. Jeg har ikke nødvendig-
vis gjennomtenkte svar før jeg setter i gang, men 
kan ikke la være å prøve av den grunn. 

Ofte med en komisk vri på alt han ikke kan.  Han 
tror de fleste kan kjenne seg igjen i følelsen av å 
befinne seg på steder og i situasjoner de ikke mes-
trer. Selv er han ingen ekspert hverken på topptu-
rer, Grønlandsturer eller kokkekunst. 

– Jeg bare henger meg på. Jeg liker å tulle med at 
jeg er udugelig. Prøve ting. Noen ganger går det, 
andre ganger går det til helvete. 

Som da han drakk seg dritings – for å si det på 
godt norsk – på den røde løperen, og serverte Dry 
Martinis til kjendisene på James Bond premieren. 

– Det var kanskje ikke smart å gjøre. Men det 
ordner seg.

Jo da, det ordnet seg. Årets TV-øyeblikk ble opp-
trinnet kåret til på Gullruten det året. 

MEN AT DEN RØSLIGE TROMSØVÆRINGEN  skulle 
legge ut på strabasiøse ekspedisjoner, var kanskje 
ikke like opplagt. Så oppsto riktignok ideen til tu-
ren over Grønland i svært så sene nattetimer. Noe 
bedugget, må han innrømme. Cecilie Skog over-
talte ham. Eller lurte ham. 

– Det ble litt sånn: «Vil du ha en øl, ja. Vil du ha 
vin. Ja. Vil du gå over Grønland. Ja … hæ?

Samtidig har han ikke angret. Eller jo, der og da 
i isødet, var anger en nær følelse.  Men i ettertid 
kunne han tatt turen igjen og igjen. 

– Grønland var tungt, men fantastisk. Mest-
ringsfølelsen, den er helt fantastisk. Jeg jakter på 
den gode følelsen. 

Etter turen over Grønland i 2015 var han sikker 
på at han aldri skulle utsette seg for noe slikt igjen. 
Men så vokste den seg sakte, men sikkert frem 
igjen, denne lysten på nye utfordringer. 

– Grønland åpnet noe i meg. Cecilie åpnet noe 
for meg. Følelsen etterpå er sinnssykt deilig. Helt 
nydelig. Du blir så fornøyd med deg selv. Og det 
må det være lov å bli. 

– Selv om hviledagene er de beste, det er det in-
gen tvil om. Når det er dårlig vær og vi ikke kan 
gå. Jeg elsker dårlig vær.

VIL JEN ER IKKE MYE Å SKRY TE AV , innrømmer han. 
Og formen er – når sant skal sies – heller ikke på 
topp. 

Underveis til Aconcagua mistet han stadig motet, 
han er dårlig på selvsnakk og oppmuntrende ord. 

– Jeg er en dårlig motivator for meg selv. Men jeg 
trigges av mestringsfølelse. Og jeg trigges av å lage 
fine serier til TV. Det er artig med fine prosjekter. 

– Så da er det jo bare å bli ferdig med dritten. 
Han gyver på med lave skuldre. 

MESTRING:  – Grønland åpnet noe i meg. Cecilie åpnet noe for meg. Følelsen etterpå er sinnsykt deilig, 
sier Truls Svendsen om den første turen med Cecilie Skog i 2015. Foto:  SVEINUNG SVENDSEN, TV2

HJEM, KJÆRE HJEM:  Det er i kjente omgivelser på Grünerløkka i Oslo han trives aller, aller best.    

I
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 – Jeg tror ikke jeg er så redd for at det skal gå galt. 
Jeg konkurrerer egentlig bare med meg selv. Stoler 
kanskje litt for mye på viljen min. Tenker som så at 
det ordner seg sikkert, jeg skal jo ikke vinne noe. 

– Hva er det verste noen kan be deg om å gjøre?
– Det er høyde-ting. Og ting der jeg utsetter meg 

for mye fare. Da skjer det noe med meg. 
På turen til Aconcagua fikk vi se en Truls som slet 

med tynn luft i høyden, og et humør som svingte 
fra dag til dag. Fra helt i kjelleren til perlehumør.

– Jeg er nok litt mer som alle andre. Innimel-
lom er jeg en lei surpomp. Og jeg er nok mer redd 
enn folk tror. Jeg er redd for høydesyke, lungeø-
dem og alt som kan skje i tynn luft. Men den fryk-
ten vil jeg overleve. Jeg prøver å utsette meg for 
det jeg er redd for. Frykten irriterer meg, derfor 
vil jeg gjøre noe med den.

HAN KAN KJENNE DET FORAN  forsamlinger også, 
han er ikke så glad i å holde taler. 

– Jeg kan stå på en scene og showe, men når jeg 
skal være meg selv så kjenner jeg på en frykt for 
det. Derfor har jeg begynt å holde foredrag. 

Han vet at folk kjenner seg igjen.
– Det er det folk frykter mest, det å snakke for-

an folk. På andre plass kommer frykten for å dø. 
Så satt på spissen; i en begravelse vil du heller lig-
ge i kisten enn å holde minnetalen. 

FOR Å NY TE DET GODE LIV , må man i kjelleren noen 
ganger, mener Truls Svendsen. Det handler om å 
savne primærbehovene: Gleden over en seng blir 
større når du har ligget søvnløs i et telt. Et godt 
måltid blir bedre etter å ha gått i fjellet uten mat-
lyst. Toalett, dusj, internett, lys og varme, alle dis-
se selvfølgelighetene som ikke er å finne hverken 
på Grønland eller på topptur. 

– Det er en balanse. Kosen blir sterkere når du 
går ut av komfortsonen, sånn følte i hvert fall jeg 
det. Hvis du bare hadde spist og drukket godt, så 
blir det ikke samme opplevelsen. Det er mulig det 
høres som en klisjé, men jeg tror på det.

Han tenker ofte at han burde trent litt. Han er 
dårlig på helsestudio, og er enda sjeldnere på løpe-
tur. Men han trener innebandy to ganger i uken. 

– Det er bra trening for meg, å springe etter 
en ball. 

– Jeg er en fyr som trenger prosjekter. Jeg må 
tvinge meg til å komme i gang. Det er jo ikke noe 
gøy å trene.  

Så har han Dexter, en blanding av border ter-
rier og dachs, som er fem og et halvt år og sørger 
for turer i hverdagen. Den firbeinte kom inn i livet 
han sammen med kjæresten Charlotte for et par år 
siden. Litt press fra den kanten blir det, selvsagt. 

– Hun er litt mer sporty enn meg. Og hun vet 
hvilke samvittighetsknapper hun skal trykke på. 

BEHOVET FOR Å SØKE UTFORDRINGER  er perso-
navhengig, ifølge Nicolas Lemyre. Han er professor 
ved seksjon for coaching og psykologi ved Norges 
Idrettshøgskole.

– Det å tørre å kaste seg utpå kan være vanskelig, 
uansett hva du ønsker å oppnå. Det er mye vi kan 
oppfatte som en stor utfordring, men det er avhengig 
av den enkelte. Det er artig at det som er en utfor-
dring for en, er helt naturlig for en annen.

Noen trives best i komfortsonen, mens de fleste 
liker å utfordre seg selv, og ytterpunktet har det som 
en livsstil og vil utfordre seg selv så ofte som mulig.

– En risikosky person med et trygt og forutsigbart 
liv må finne et mål som er veldig meningsfylt for at 
vedkommende skal tørre å prøve noe som oppleves 
som nytt, farlig eller skremmende. Andre snur seg 
fort og lager en plan på to minutter, og går på noe 
helt nytt. Hva som er målet er veldig avhengig av 
personlighet og verdier hos personen. En som er 
opptatt av forutsigbarhet og trygge rammer kan 
godt gå over Grønland på ski, dersom det oppleves 
meningsfylt, understreker han.

Å sette seg mål sammen med andre, kan være et 
godt virkemiddel, ifølge Lemyre. Det samme med 
eksterne faktorer som et veddemål i vennegjengen, 
som kan være ubehagelig, men som også kan gi en 
viss energi til å tørre.

Opplevelsen av mening kan komme til uttrykk på 
mange måter.

– Vi kan se det på eldre folk, som kanskje har 
drømt om noe hele livet. Så blir de pensjonert, og 
trener plutselig i to år for å gå på ski til Galdhøpig-
gen. Galskap for noen, meningsfylt for den personen.

Ekspert: – Vanskelig  
å kaste seg utpå

«Innimellom er jeg en surpomp. Og jeg er nok mer redd enn folk tror.»
TRULS SVENDSEN

Like fullt, det finnes en mellomting. Det er ikke 
topptur eller ingenting. 

– Du behøver jo ikke gå over Grønland. Det kan 
virkelig være en tur til Vettakollen, Kolsåstoppen 
eller en tur i nabolaget. Eller bare det å være i mar-
ka eller gå langs Akerselva. 

– Det er mange som sier at jeg er en inspirasjon. 
Samtidig er det kanskje litt kjedelig for andre som 
har gått over Grønland at jeg har klart det.

NÅR SANT SKAL SIES; Kanskje det er en form for 
rettferdighet og mening i at han ikke nådde top-
pen av Aconcagua? Når folk sliter og trener i ti-
mer, dager, uker og år, målbevisst og disiplinert, 
lavt og høyt for å nå toppen. Og så skal han liksom 
være den som klarer det, innrømmer han i boken. 

– Men jeg synes det er artig å være en sånn fyr. 
Jeg har ikke noe behov for å være han tøffe. Men 
jeg prøver. Og jeg koser meg, det er utrolig viktig. 

– Det er helt fantastisk å ha vært på turen, selv 
om jeg ikke alltid kjenner på det underveis. Det å 
lage god TV gjennom fantastiske opplevelser, er en 
stor driv for min del. Eivind og Cecilie er eksperter 
på det de driver med. De er herlige å dra på tur med. 

– Blir det ny tur med Cecilie?
– Vi kan jo ikke utelukke det. Cecilie er en fan-

tastisk person å dra på tur med. Det jeg kan si er at 
jeg skal fortsette å prøve ting jeg ikke har lyst til.  

UREDD:   Truls Svendsen er ikke så redd for at ting skal gå galt. – Jeg stoler kanskje litt for mye på viljen 
min. Tenker som så at det ordner seg sikkert, jeg skal jo ikke vinne noe.


