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– Bruker hijaben til å 
forhandle med fastsatte roller
Stavanger
– En hijab kan symbolisere til-
hørighet til en bestemt kultur 
eller folkegruppe. Den er ulik 
avhengig av hvor man kom-
mer fra. En hijab på en so-
malisk kvinne ser annerledes 
ut enn på en pakistansk, sier 
førsteamanuensis i religions-
vitenskap, Gerd Marie Ådna, 
som til daglig jobber på Mi-
sjonshøyskolen.

I tillegg til at det er forskjel-
ler mellom ulike kulturer, er 
det også ulikheter mellom ge-
nerasjonene. Ådna forteller at 
ofte vil litt eldre kvinner ha en 
lengre hijab som går ned til li-
vet, mens noen yngre muslim-
ske jenter går for hijaber som 
bare dekker hår og hals. 

Noen kombinerer også van-
lige, vestlige klær med hi-
jab. Dette reagerer mange el-
dre muslimer på fordi de føler 
klærne konkurrer med hija-
bens budskap. 

– Hijaben skal symbolisere 
at kvinnen er en from muslim, 
og mange føler da det krasjer 
å bruke tettsittende klær til 
den, sier Ådna. 

Den tydeligste trenden hun 
har sett på hijaber de siste åre-
ne, er bruken av farger. 

– Det ser ut som om den 
mer vanlige beige og svarte hi-
jaben må vike plass for hijaber 
med litt sprekere farger. To- 
eller trefarget hijab er også 
mer og mer vanlig. Sjalene 
brettes på ulike måter slik at 
alle tre fargene kommer frem 
på en elegant og smart måte, 
gjerne også i match med an-
dre klesplagg, sier Ådna. 

Til tross for at hijaben i 
noen tilfeller også blir brukt 
som et moteuttrykk, tror ikke 
Ådna at den vil miste sin sta-
tus som et religiøst plagg. 

– Hijab er en viktig del av 
mange muslimske kvinners 
liv. De husker for eksempel 
når de begynte med hijab, det 
er en merkedag. I tillegg er det 
som regel en veldig bevisst re-
ligiøs handling, og ingen lett-
vint løsning. Den vil først og 
fremst ha en symbolsk religi-
øs betydning, sier Ådna. 

Kristina OlssOn 
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Imaan Ali blogger om hijaber med farger og særpreg. Foto: the hijablog

Mote  Religiøst plagg

- Forhåpentligvis kan jeg være med på å inspirere muslimske kvinner til 
å tenke at man ikke trenger å velge mellom stil og karriere. 
Foto: the hijablog 

SNØHETTA MED RONDANE
OG PEER GYNT-STEMNET

FOTTUR I INDREFILETEN AV NORGE

• Fly Stavanger-Trondheim og Oslo-Stavanger
inkludert flyskatter
• Busstransport i henhold til programmet
• 5 overnattinger i hytte og 1 på hotell
• 6 frokoster og 6middager
• 1 nattsuppe etter Peer Gynt forestillingen

• 5 lunsjpakker vandredagane
• 1 lunsj Trondheim
• Leie av sykkel
• Lokalguide
• Billett Peer Gynt stevne
• Reiseleder fra Active Travel Norway

Avreisedato: 4. august 2014. Varighet: 7 dager. Former informasjon og bestilling: www.atn.no.
Kontakt Active Travel Norway på tlf. 23 36 40 30 eller send en e-post til: post@atn.no
Vennligst oppgi ditt abonnentnummer i Aftenbladet ved påmelding. Forbehold om trykkfeil.

Pris for abonnenter kr14.200,- pr. pers. (ikke-abonnenter kr 15.700,-)
Inkludert i prisen:

Tillegg: Drikke, enkeltrom påWadahl høgfjellshotell kr. 190,-, reiseforsikring.

Bli med på en opplevelse i slående vakker, norsk natur! Vi skal blant annet
til nasjonalparkene Dovre og Rondane, og det blir topptur til Snøhetta og
Rondeslottet hvor vi får med oss Peer Gynt-spelet med Mads Ousdal. Her blir
det både fysisk aktivitet og nasjonalromantikk på høyt nivå – bokstavelig talt!

4.-10. AUGUST2014

LESERTUR MED STAVANGER AFTENBLAD

DAG 1: TRONDHEIM – HJERKINN - SNØHEIM
Avreise fra Stavanger kl. 09.00 via Oslo med ankomst
til Trondheim kl. 11.35, hvor bussen henter oss. Etter
lunsj går turen til Hjerkinn og Snøheim Turisthytte for
middag og overnatting.

DAG 2: TOPPTUR TIL SNØHETTA, 2286 M.O.H.
Snøhetta ble lenge antatt å være Norges høyeste topp
og spiller en vesentlig rolle i nasjonalromantikkens
ideologi om fjell-Norge. Når man for første gang ser
giganten som ligger så alene, forstår man hvorfor.
Vi bestiger i dag Snøhetta. Varighet: 5-6 timer. Middels
krevende.

DAG 3: HAGESETER – GRIMSDALSHYTTA - RONDANE
I dag skal tar vi klassikeren i en av Norges vakreste
seterdaler med et levende kulturlandskap. Vi starter
ved Hageseter og går på deler av Rondanestienmot
Grimsdalshytta. Ved ankomst Grimsdalshytta venter
vår buss og vi kjørere til Rondane. Ved ankomst skal
vi sykle 6,3 km på flat grusvei inn til Rondvassbu
Turisthytte. Bagasjen blir fraktet med bil. Varighet: 5-6
timer. Middels krevende.

DAG 4: TOPPTUR TIL RONDESLOTTET 2178 M.O.H.
Rondanes høyeste topp har med sine 2178m.o.h. den
flotteste utsikten du kan tenke deg. Herfra får du en et
flott rundskue over Rondanemassivet. Vi følger merket
sti fra Rondvassbumot Rondholet til toppen. Mulighet

for mange andre fine løyper omman ikke ønsker å ta
toppturen. Varighet: ca. 7-8 timer. Krevende løype.

DAG 5: TOPPTUR TIL VESLESMEDEN 2015 M.O.H.
Veslesmeden er ikke blant de høyeste toppene i
Rondanemen gir likevel et fantastisk utsynmot
Rondslottmassivet med Rondslottet, Vinjeronden og
Storronden ruvende i terrenget. På dager med klarvær
kan du også se Jotunheimen. Turen til Veslesmeden er
en av de enkleste 2000-metertoppene i landet.
Fra Rondvassbu går det jevnt oppover mot
Rondhalsen frem til stiskille til Veslesmeden.
Den storslåtte utsikten på toppen er absolutt verdt
turen. Varighet: 5- 6 timer.

DAG 6: RONDVASSBU – PEER GYNT HYTTA – GÅLÅ
Vi starter dagens vandring fra Rondvassbu til
Smuksjøseter. Vi passerer blant annet en godt bevart
dyregrav og går via Peer Gynt-hytta. Bussen venter
og kjører oss direkte til Gålå og vårt hotell. Etter en
felles middag avslutter vi turenmed Peer Gynt-spelet
ved Gålåvannet. Vi får servert nattsuppe ved ankomst
hotellet etter forestillingen. Varighet: ca. 5- 6 timer,
Lett/middels løype.

DAG 7: RONDANE – GARDERMOEN – STAVANGER
Vi tar fatt på hjemturen som går vi via Gudbrandsdalen
til Gardermoen. Avreise med Norwegian kl. 15.30med
ankomst Stavanger kl. 16.20.
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