
Sommaröy Tromsø – Norge EYM 2010 17.- 20. juni. 
Søreme så, var jeg den heldige der blevet ringet op af Inger Graversen og blev spurgt om jeg 
kunne tænke mig at deltage i et europæisk arrangement, som havde til opgave at give os unge 
med IBM større indsigt i de to sygdomme, samt se hvordan de i andre europæiske lande tackler 
unge med IBM. Og da jeg så fik af vide at det var i Nord - Norge, det smukkeste sted i 
Skandinavien, kunne jeg så absolut ikke takke nej. Dog var min lille tanke torsk, at jeg skulle rejse 
sammen med en vildt fremmed mand. 
Den fremmede hedder Daniel Sundstein og var på daværende tidspunkt suppleant i den 
europæiske landsforening EYM, som står for ”European youth meeting” for unge mennesker med 
inflammatoriske sygdomme. Alt dette lød dybt avanceret, og ikke mindst blev jeg ekstra forvirret og 
meget nervøs, da jeg blev introduceret, for de første 10 mail på mindre end en måned, fra 
formanden for EYM, Chaiym Bell. Chaiym kommer fra Holland og har pænt informeret om hele 
turens forløb.  
Da jeg mødte op i lufthavnen, egentlig stadig udvidende, men spændt på hvad det hele handlede 
om, mødtes jeg med Daniel og vi faldt bare i snak og så kørte det. Min bekymring var dalet i løbet 
af dagen men efter at have læst alle de mail på engelsk, puhaaa… Godt nok syntes jeg er jeg er 
fortrinlig til engelsk, men ak alle de begreber, som er lægefaglige, åh gud tænkte jeg, det klarer jeg 
ikke. Jeg kommer til at sidde og ligne et stort spørgsmål, når de begynder at tale, som var det en 
forelæsning. Men som altid, bliver de store elefanter, når man kommer af sted, ikke så store og 
farlige alligevel. Især ikke når de søde mennesker, står der i lufthavnen I Tromsø, og de glade 
tager mod os med flag og gensyns kram for de fleste, så falder alle bekymringerne straks til jorden. 
Man kunne ikke andet tænke, at det ville blev en dejlig tur. Vi holdt ind ved en lille butik, på vores, 
en time lange bustur e til hotellet Arctic Hotel i Tromsø. Hold op hvor var vi kommet langt væk, 
altså bare det at vi mellemlandede i Oslo, nu var i Tromsö og skulle til en by der hedder 
Sommaröy, fortæller næsten alt. Der bor omkring 300 mennesker i Sommarøy og de bor virkelig 
langt fra hinanden.  alle mellem bjerge, med stor afstand fra hinanden. Og vores to Nordmænd 
Ingrid og Jeanette fortalte at de sejlede for at komme i skole, men at det var noget helt specielt at 
bo der og det ville de ikke være foruden. Og hvor havde de ret. Der var intet kalk i vandet, hvilket 
fik det til at smage fantastisk, der var så fredfyldt, stille og smukt, ubeskriveligt flot, selvom jeg ikke 
just er den store natur-beundrer, det her slog mig næsten ud. Og så er der jo perioden om 
sommeren, hvor solen aldrig går ned i Tromsø, det var en fantastisk naturoplevelse at få med. 
Vi blev indlogeret, nogle på hotellet og nogle i de fantastiske nærliggende hytter, for så at mødes 
en time efter og præsentere os selv.  Vi var omkring 30 deltagere fra forskellige lande. Vi kom fra 
Spanien, Frankrig, Polen, Norge, Sverige, Italien, U.K. Holland, Schweiz og Finland.  Folk faldt 
bare i spænd og udvekslede gamle minder. tidligere har turene været arrangeret til Paris, 
Amsterdam, Italien og Østrig, så mange kendte hinanden fra tidligere ture, og de var rigtige gode til 
at inddrage os nye. 
I løbet af de 4 dage var der forskellige workshops. Vi lagde ud med nogle ” lær hinanden at kende 
lege” og efterfølgende var workshop med positiv tænkning, der blev arrangeret af Daniel 
Sundstein, Det var hylende morsomt, især da han pludselig brød ud i latter som fik os andre til at 
følge med.  Der var tre piger, som kom for at fortælle om en fordøjelsessygdom, der har samme 
symptomer som Colitis og Crohn, den hedder Cøliaki og er en sygdom, hvor man under ingen 
omstændigheder må få gluten, fordi det påvirker maven så kraftigt, maden må slet ikke komme i 
berøring med glutenholdigt mad. De har samme symptomer som os og det var derfor vældig 
interessant at høre om sygdommen og om vi evt. kunne have noget tilfælles. For nogle kan det 
have en hjælpende effekt, men ingen ting tyder desværre på at gluten- fri mad har nogen særlig 
indvirkning på IBM.  
Vores aktivitetsdag var uden lige en af de mest fantastiske dage. Ingrid og Jeanette havde 
arrangeret en fisketur ud i Norges bugt og alle fangede de største fisk og nogle blev ret søsyge, 
men hvor var det sjovt. Ligeledes var vores 421 meter klatring, op på det flotteste bjerg. Jeg gik 
ikke hele vejen, for der var godt nok langt ned halvvejs, men folk var ellevilde, da de nåede toppen.  
Vi udviklede ligeledes et brætspil ”Lookie”, som på europæisk plan føres, er gratis og kan printes 
ud på nettet, med en maskot af en orange Løve, der hedder Lookie.  Lookie var også med til 
samtlige møder i en lille bamseudgave. 
Fredag og lørdag aften arrangerede vi fest i hytterne og vi dansede og spiste tørfisk (det smagte 
virkelig underligt, Daniel elskede det) En svensk pige som havde fødselsdag, blev der arrangeret 
den største fest med balloner og kager i massevis. Endnu engang takker vi Ingrid og Jeanette for 



at der engagement. Finnerne snakkede meget om ”Mintu”, som er noget after eight smagende 
alkohol, vi alle skulle prøve. Vi spillede vikingespil på terrassen i mulm og mørke og vi dansede i 
fuldt ly for det blev som nævnt aldrig mørkt. Tradition tro blev der sidste aften afholdt en 
gallamiddag, hvor alle var klædt i det stiveste puds. Maden all dagene, var fortræffelige store 
menuer, med alt hvad der skulle være. 
Alt i alt, en uforglemmelig tur, med nogle uforglemmelige rare mennesker, som jeg bestemt ser 
frem til at se igen næste år, hvor vi eftersigende vender næsen mod Polen. 
Trine Bramm (Morbus Crohn) 
 


