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LOKALE HJELPERE: Thair Abud(53) ble fort kjent med Kurt Lysø da
han skulle kjøpe seg en kaffe på Stjernehimmelen.
FOTO: THAIR ABUD

VANDRER: Thair Abud.

REISERUTE: Forberedt: Abud stiller alltid godt forberedt for all slags
vær, og det var sterkt trengt i helgen.

Vandrer for kreftsaken
Thair Abud har
begitt seg ut på en
helt eventyrlig reise
fra nord til sør på
kloden. I april startet den 30.000 kilometer lange reisen
fra Nordkapp, og
om tre år satser han
på å befinne seg på
Sør-Afrikas sørligste
punkt, Kapp
Agulhas.
b VELDEDIGHET

Det er en grå og regnfull ettermiddag da Lillesands-Posten
treffer østerrikeren. På ryggen
har han en 20 kilo tung sekk
med alt han eier i. Abud startet
reisen sin for om lag 140 dager
siden i Nordkapp, siden den tid
har han passert de fleste byer i
Norge.
På Facebook har han rundt
400 følgere som han oppdaterer
hver eneste dag. Han legger både ut bilder og små videosnutter
fra den lange reisen sin. Inne på
sandwichsjappa søker vi ly, men
ikke før den spreke 53 år gamle
mannen har fått filmet en av
sine daglige videosnutter ute i
regnet. Abud er godt vant med
å være ute i dårlig vær, selv har
han sovet gjennom snøstorm i
sommertelt.
Praten går på engelsk. Selv
kan han både tysk, arabisk og
litt italiensk og fransk. Siste
destinasjon i Norge er Lindesnes, før han igjen skal tilbake
til Kristiansand. Planen er å ta
ferja over til Danmark fra Kristiansand, hvor han skal fortsette ferden.
– Tenker du iblant at det er litt
trist at du ikke kan bli på et sted?
– Jeg har gått gjennom så
utrolig mange nydelig plasser.
Grunnen til at jeg ser vakkerheten er fordi jeg beveger meg og
ikke stopper opp. Hvis jeg hadde blitt i for eksempel Norden,
hadde jeg kanskje ikke syntes at
det var så fint lenger.

Fikk hjelp i Lillesand
Da Abud kom til Lillesand tok
han turen til Stjernehimmelen.

FORBEREDT: Abud stiller alltid godt forberedt for all slags vær, og det var sterkt nødvendig i helgen.

Der traff han på assisterende
kaféleder Kurt Lysø. Abud fortalte hele historien sin til Lysø,
og da ordnet Lysø det slik at
Abud fikk plass på campingen
i Lillesand.
– Jeg fikk ikke sett så mye i
Lillesand, men jeg fikk hjelp
med en gang fra Kurt. Han organiserte alt for meg på campingen. Han var virkelig godhjertet mot meg.
I Lillesand regnet det hele dagen, og Abud var en smule redd
for at teltet ikke skulle overleve
natten. Heldigvis gikk alt fint,
og Abud forlot Lillesand i retning Kristiansand rundt ettiden torsdag ettermiddag.
Blant alle stedene Abud har
besøkt i Norge, innrømmer han
at han likte seg best i NordNorge.
– Jeg tror at på den sjuende
dagen da Gud egentlig skulle
hvile, så han på alt han hadde
skapt og tenkte: «Nei, jeg kan
gjøre så mye bedre». Så skapte
han Norge, og da han så hva
han hadde gjort så dekte han
det med is og snø så folk bare
kunne få nyte skjønnheten noen få måneder i året.
Han forteller videre at det er
mye han beundrer med Norge.
Likestillingen, gjestfriheten og

vennligheten er blant det han
nevner. Han kunne godt slå seg
ned her etter reisen, innrømmer
han.
– Hva slags utfordringer forventet du deg når du lagg ut på
reisen?
– Det var vel bjørner i nord,
løver i sør og selvfølgelig damene, ler han.
– Utover det var jeg ikke redd
for noe mer, jeg tenker at alle
mennesker er gode fordi det er
kjærlighet i oss alle.

Sa opp jobben for søsteren
I 2013 ble Thair Abud sin søster
diagnostisert med brystkreft.
Selv mistet hun håpet og begynte å gi vekk sine egne
eiendeler.
– Det er som at hele familien
sitter i en buss og kreftpasienten er en full sjåfør. Han kan
stoppe, eller krasje og dra med
seg hele familien.
Abud ble irritert over søsteren sin. Han mente at det ikke
spilte noen rolle om hun hadde
kreft, den kunne man ikke gjøre noe med, men man kunne
velge å håpe, i stedet for å tenke
negativt.
Han bestemte seg for å si opp
jobben som bygningsingeniør
og legge ut på en 3.250 kilome-

ter lang ferd langs pilegrimsveien El Camino, fra hjembyen
Graz i Østerrike til Santiago
de Compostela i Spania. Hver
eneste dag lagde han en historie
om dagen sin som han fortalte
til søsteren.
– Hun glemte at hun hadde
kreft og ventet på en ny historie
hver dag. Om hun ikke fikk en
ble hun bekymret for meg, istedet for henne selv.
På turen lovet han Gud at dersom søsteren ble frisk, skulle
han gå hele pilegrimsveien til
Mekka. Søsteren ble frisk, og
Abud gikk den 86.70 kilometer
lange reisen til Mekka. Til nå
har Abud gått 2.940 kilometer
fra Nordkapp, og han skal til
sammen gå over 30 000 kilometer for å komme seg til Afrika og
Cape Town.

Endte opp på sykehuset
Nær slutten av august i Arendal
Skadet Abud kneet da han skulle hoppe fra et par trappetrinn.
– Jeg tenkte til meg selv «et
hopp filmet i slow motion» ville vært fantastisk! Jeg trodde
jeg hoppet og jeg endte opp på
sykehuset, fordi jeg gned den
store, høyre menisken litt, skrev
han på Facebook etter ulykken.
Resultatet av ulykken ble at

han måtte reise tilbake til Tyskland og hvile to uker før han
kunne komme tilbake til Arendal og gjenoppta reisen. Før
ulykken gikk Abud over 30 kilometer hver dag uten hviledager.
Nå passerer han knapt 20.

Selger personlige postkort
For å finansiere reisen selger
han postkort med små historier
til følgerne sine, akkurat som de
småhistoriene hans søster fikk
hver dag. Til nå har han skrevet
hele 60 postkort, og solgt rundt
47 av dem. Postkortene selger
han for 500 kroner, hvorav 20
prosent går til Kreftforeningen
i det landet han befinner seg i.
Til sammen har han tjent inn
over 6.000kr fra Norge, men det
er ikke pengene som er hovedsaken for Abud.
– Målet er at folk skal snakke
med hverandre. Da jeg gikk til
Mekka forsto jeg at livet er mer
enn penger. Mennesker hjelper
hverandre, ikke penger. Når vi
kommer sammen kan vi hjelpe
hverandre, sier han.
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