
Hallo i nedslagsfeltet!   
 

Måndag 1.juli starta lillesyster Emma og eg på sykkeleventyret som vi hadde sett fram til i 

nesten eitt år. Og etter fleire veker med ganske intens planlegging kunne vi endeleg sette 

kursen mot Lindesnes, før vi så skulle vende nasa nordover mot Nordkapp.  

 

På veg til Lindesnes overnatta vi ei natt i Arendal med kompisen mi, Ørjan, frå 

folkehøgskulen. Eit veldig triveleg, og ikkje minst smart stopp, sidan han satsar på sykkel og 

kunne gi oss gode råd og ein siste finish til syklane.  

 

 
På sykkelsetet vart det 2925 km frå Lindesnes til Nordkapp.  

 

Allereie på første etappa frå Lindesnes til Kristiansand merka vi at det ofte kan ta fleire timar 

ekstra dersom ein skal fylgje oppmerka sykkelvegar. Men takka vere fantastisk vêr og flotte 

omgivnadar gjorde det ikkje så mykje. I Kristiansand møtte vi på fleire vennar, før vi 

overnatta hos Marie frå folkehøgskulen.  

 

Dei neste dagane sykla vi over mange fjellovergangar, og hadde derfor litt kortare 

dagsetappar for å ikkje overbelaste kroppen. Eg sykla med ei vogn på ca 35 kg, og brukte 

laaang tid i motbakkane. Men humøret var sjølvsagt på topp! Endeleg var vi på tur, og mange 

flotte plassar som Haukelifjell og Hardanger viste seg frå si beste side.  

 



 
Vakre Hardanger!  

 

I Vik i Sogn fekk vi eit veldig hyggeleg gjensyn med tremenningar, og hadde det ikkje vore 

for at vi måtte sykle vidare skulle vi gjerna ha vore der fleire netter! Frå Vik fekk vi heldigvis 

følgjebil dei neste dagane, sidan pappa og minstesyster Sophia vart med vidare på tur. Etter 

mange fjellovergangar dei siste dagane, og enda fleire i vente, gjorde det seg med lettare 

bagasje. Det gjorde også at vi akkurat klarte å kome fram til Ørsta i løpet av dei neste to 

dagane, slik at vi fekk vere med på litt av sumarleiren til Norsk Målungdom i språkåret 2013. 

 

 
Triveleg familiemiddag i Vik i Sogn  

 



Ein kviledag i Ørsta gjorde verkeleg susen for knea våre, som så vidt hadde byrja å bli litt 

såre. Dagen etterpå starta vi med friske bein nordover, og vi vart både vart intervjua av NRK 

Møre og Romsdal og Sunnmørsposten. Denne dagen kjendes heilt utruleg lang, og vi kom 

ikkje fram til Vestnes før midnatt. Der skulle vi heldigvis overnatte med Aksel frå 

folkehøgskulen, slik at vi fekk oss ei god natts søvn.  

 

Då vi starta å sykle neste morgon i høljande regn, visste vi lite om at dei neste 10 dagane 

skulle kome til å bestå av heilt ekstreme nedbørsmengder. Heldigvis skulle pappa og Sophia 

vere med som fylgjebil frå Molde og eit stykke oppover, noko som var til god hjelp sidan vi 

var nesten konstant våte og kalde på denne strekninga. 

 

 
Fleire plassar i Trøndelag hamna vi på elendige sykkelstiar.  

 

Etter Trondheim la vi turen innom Snåsa for eit kjekt og hyggelig besøk hos Liv og Alfred, 

slektningar på pappa si side. Dagen etterpå måtte Sophia og pappa reise heimatt, medan vi 

fortsette vidare i pissregnet. 

 

Den neste veka sykla vi på kystvegstrekninga mellom Steinkjer og Bodø. På den strekninga 

sykla vi forbi veldig mange koseleg plassar og fekk mange avslappande (men våte!) netter i 

telt. Ei vakker rute, som heilt klart var mykje betre enn om vi skulle sykla langs E6, men som 

absolutt kunne vorte mykje flottare om det ikkje hadde regna så forferdeleg mykje som det 

gjorde.  

 

 
Det regna, og regna, og regna….. 



Men etter at vi hadde vore våte og kalde så og seie heile vegen frå Molde var det heilt 

fantastisk å kome fram til Bodø, der vi skulle ha kviledag. For akkurat då vi kom inn til byen 

forsvann skyene, og sola strålte. Vi unna oss ei natt på hotell der vi fekk tørka dei klissvåte 

kleda, og kvilt beina som hadde gassa på dei siste dagane for å rekke flest mogleg ferjer.  

 

 
Endeleg fekk vi tørka kleda som hadde vore våte i over ei veke 

 

Neste kveld tok vi ferja frå Bodø til Moskenes, før vi sykla vidare i nokre mil for å finne ein 

fin teltplass. Midnattssola var med oss heile tida, og vi sykla i eit heilt fantastisk lys denne 

kvelden. Himmelen var rosa og omgivnadane var veldig vakre. Takka vere alt regnet vi hadde 

hatt, sette vi ekstra stor pris på finevêret og eit tørt telt.  

 
Fantastiske Lofoten!  

 

Då vi kom til Svolvær neste dag kom mamma og Sophia med Hurtigruta same kvelden. Dei 

skulle vere følgjebil den neste veka, fram til Nordkapp. Desse dagane fekk Nord-Noreg 

verkeleg vist seg frå si beste side. Spesielt var Lofoten, Vesterålen og Senja fantastisk vakre 

stadar, men lengre nord venta òg mykje flott natur og fine fjell. Sola slo følgje med oss heile 

strekninga frå Bodø til Nordkapp, og syklinga gjekk rett og slett som ein draum. Dei siste 

dagane trakka vi på litt ekstra, og 31. juli kom vi endeleg fram til Nordkapp-platået, ein dag 

før tida. Rosa kveldshimmel, glede og smil markerte slutten på eit 30-dagars langt 

sykkeleventyr.  



 
Sjarmøretappa fram til Nordkapp siste dagen!  

 

 
Hurra!! 



 
Helse i kvar einaste meter av turen! 

 

 

Både Emma og eg sit att med så utruleg mange flotte opplevingar, og eg vil absolutt anbefale  

andre å ta same turen. Mange lurer på om vi har trena mykje i forkant, og om det er veldig 

hardt fysisk. Men ingen av oss hadde trena noko særleg i vekene før vi starta, og sjølv om eg 

sykla med ei veldig tung vogn over halve turen og Emma faktisk berre er 13 år, gjekk det 

overraskande fint. Dette er med andre ord ein tur som dei aller fleste, både 13-åringar og  

andre, kan klare berre dei er i grei fysisk form. Sjølvsagt må ein også like å vere på tur og ha 

ein god dose motivasjon til å nå målet, for dersom dei punkta manglar blir det fryktelig tungt 

å sitte på sykkelen 7-12 timar kvar dag i ein månad. 



 
Sophia likte i alle fall å vere med på tur!  

 

I løpet av turen var det berre to-tre dagar at beina var skikkeleg slitne når vi la oss til å sove, 

og det som faktisk var det tøffaste for både kroppen og hovudet var det å vere våt og kald 

godt over ei veke i strekk. Heldigvis valde vi å sjå på regnet som noko positivt, fordi at desto 

større utfordringar ein får, desto større mestringskjensle. ”If it´s easy it won´t be amazing. 

And if it´s amazing it won´t be easy”, som det heiter. Det hadde vore bra keisamt å kome fram 

til Nordkapp dersom vi berre hadde hatt finevêr heile turen, ikkje punktert ein einaste slange, 

ikkje møtt på motbakkar og ikkje dratt bagasjen ein meter!  

I tillegg gjorde regnet, som sagt, at vi verkeleg klarte å nyte dei heilt utruleg flotte dagane i 

nord då sola endeleg ville slå følgje. Ja, faktisk så skuldar vi regnet eit stor takk!  

 

 
Sjå så flott!  

 

Ein annan ting som er viktig for å få ein bra tur, er å planlegge godt. Det er mykje som kan 

øydelegge turen, og det er mange ting ein skal tenke på. Blant dei aller viktigaste tinga er å 

ikkje ha for mange mil om dagen i starten slik at ein ikkje får belastningsskadar, men heller 

auke dagsetappane mot slutten viss det går leikande lett. I tillegg må ein mellom anna ha 

klede til all slags vêr, få i seg nok og riktig mat, planlegge å stoppe ved passande 

overnattingsplassar, og unngå så langt det let seg gjere å vere våt og kald. Akkurat siste 

punktet ga oss ei stor utfordring, men vi prøvde så godt vi kunne! 



Men det aller viktigaste for ein vellukka tur er å ha ein turkompis som ein er trygg på og 

kjenner godt. Då er terskelen for å seie ifrå til kvarandre mykje lågare, og ein veit kva ein kan 

forvente av den andre parten. Og sjølv om det er nesten sju år mellom Emma og meg gjekk 

turen knirkefritt med humøret på topp heile tida. (Bortsett frå akkurat den gongen då vi ikkje 

rakk eine ferja, rett etter at eg hadde punktert to gongar på rad).  

 

 
Søskenkjærleik  

 

Ein annan medverkande årsak til at turen vart så fin, var alle folka som prega turen vår. Å ta 

ein slik tur rett etter eit år på folkehøgskule er heilt konge, det kunne ikkje passa betre! 

I tillegg set vi stor, stor pris på alle som har invitert oss til å overnatte og gitt god mat til 

svoltne sykkelmagar. Det har verkeleg sett prikken over i-en på turen vår, og gjer at vi kan sjå 

tilbake på eit utruleg flott og minnerikt eventyr!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ein samla takk til alle som har satt sitt preg på turen vår 

- alle vi har møtt på og alle som har bidrege med både stort og smått! 

 

 

 

 

 


