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AV HEGE WILLADSEN
Lars Erik og jeg møtes på en 
café på Melhus. Jeg har kjørt 
dit, og han syklende fra kon-
toret sitt på Tiller. «Jeg har 
el-sykkel jeg bruker» sier han. 
Jeg skjelver litt uansett, for ute 
er det kaldt nok til at det glatt 
på veien, så det å sette seg på 
en sykkel i ruskeværet frister 
ikke. Vi finner oss et bord, og 
jeg tar av meg alværsjakken 
min og bestiller en varm sjo-
kolade og Lars Erik legger fra 
seg batteriet til sykkelen sin og 
bestiller seg varm drikke han 
også. Vi snakker om livet på 
sykkel, teltplasser, allemanns-
retten, vakre Norge og planleg-
ging av tur. «Jeg kan sende deg 
boka på e-post om du vil» sier 
Lars Erik. Jeg takker ja, og ikke 
lenge etter at vi gikk hver til 
vårt så fikk jeg boka på e-post. 
Jeg åpner filen som inneholder 
boka, og begynner å lese. Jeg 
leser og ser på de vakre bil-
dene. Og plutselig oppdager 
jeg at en time har gått. Boka 
fengte, og jeg fikk del av Lars 
Erik sin verden sommeren 
2016. Det var så godt skrevet, 
så malende godt. Jeg fikk følel-
sen av at jeg skjønte hvordan 
det var på de småplassene han 
hadde stoppet, og jeg følte med 
han på de tunge strekkene han 
hadde. Jeg likte bildene, og jeg 
likte det han skrev og kanskje 
det ikke er så dumt med en 
sånn opplevelse i livet? En tur 
der du ser landet ditt og en tur 
der du er alene med deg selv. 

Eget forlag
Tilbake igjen på caféen der 
Lars Erik og jeg sitter og pra-
ter, og Lars Erik forteller at 
dette er bok nummer to han 
utgir, og det er første boka han 
gir ut på eget forlag. «Ved å ha 
eget forlag så har jeg ansvar 
for manus, jeg er redaktør selv, 
jeg må ta meg av design, tryk-
king, markedsføring og dis-
tribuering. Jeg fikk trykt opp 
1.200 bøker, og den kom ut i 
slutten av oktober.» Allerede 
nå er det solgt 200 bøker, og 
det må jo være kjempebra med 
tanke på at han er jo i grun-
nen en ukjent forfatter. Jeg sier 
at det vel klart hva familie og 
venner skal få i julegave. «Joda, 
men de var da så dumme at de 
kjøpte den mange av de.» ler 
Lars Erik. «Heldigvis har de 
stilt opp og støttet meg og kjøpt 
bøker. Jeg distribuerer de selv, 
så jeg har mange bøker hjem-
me som jeg pakker og sender.» 

Norge rundt
Som sagt så ble jeg fenget av 
boka, og den begynte slik: 
«Dagen er så mild som en 
maidag kan være. Blå himmel, 
noen spredte, slørete skyer, 23 
grader. Jeg triller ut av opp-

kjørselen og bortover den fol-
ketomme boliggata. Sykkelen 
føles uvant å manøvrere med 
27 kilo bagasje fordelt i seks 
sykkelvesker. En normal mor-
gen i ukedagene går jeg van-
ligvis hjemmefra til bussen 
for å dra på jobb. Den vesle 
spaserturen tar sju minutter. 
De morgenene sola er på vei 
opp over Vassfjellet på mot-
satt side av Gauldalen, og det 
ligger an til å bli en strålende 
dag i Trøndelag, ja, da lurer 
jeg på om jeg skal tilbringe det 
meste av arbeidslivet inne på 
et kontor foran en pc-skjerm. 
Da kjenner jeg på trangen til å 
gjøre noe annet, at jeg drøm-
mer om å være mer ute på tur, 
helst lenge. Følelsen er fysisk, 
som en rastløshet som aldri 
går over. Jeg lengter etter å dra 
av gårde.» Du kjenner igjen fø-
lelsen du også ja? En følelse av 
å ønske noe, følelsen av å opp-
fylle en drøm. Etter å sikkert 
ha gått og tenkt litt på det så 
sier han det høyt på selveste 
nyttårsaften året før. «2015 var 
et par timer gammel, ungene 
hadde sovna og kona mi og jeg 
dumpa ned i sofaen med hver 
vår øl. Jeg husker ikke samta-
len ordrett, men jeg minnes 
den omtrent sånn:
 – Har du noen ønsker for det 
nye året? spør Liv Randi.
 – Ja! Eller egentlig gjelder 
det neste år, sommeren 2016. 
Jeg er veldig sugen på en ny 
langtur på sykkel. Drømmen 
min denne gangen er en rund-
tur i Norge.
 – Førtiårskrise på gang el-
ler? Hvor ser du for deg å dra 
og hvor lenge? 
 – Jeg ser for meg å sykle en 
runde i Sør-Norge, for eksem-
pel ved å starte hjemmefra 
og så dra sørover langs Vest-
landet til Lindesnes, snu der 
og sykle hjem via Oslo, for så 
å fortsette mot Nord-Nor-
ge helt til Kirkenes. En sånn 
tur vil bli 5-600 mil og ta opp 
mot tre måneder. Nå lurer jeg 
på hvordan du stiller deg til å 
være aleine med småguttene 
en god stund?» Liv Marit, kona 
til Lars Erik, hun sa ja til dette, 
og hun og de to sønnene de har 
blir veldig takket av Lars Erik 
slik at han kunne gjennomføre 
drømmen. 

76 dager og 536 mil
I fjor sommer så var Lars Erik 
virkelig Norge rundt. Han 
har sett mer av Norge enn en 
gjennomsnittlig nordmann 
har gjort. I boka som heter 
Ute og Sykler, Norge rundt på 
76 dager, står det å lese i inn-
holdsfortegnelsens hvor han 
har vært. Og vi kan ramse opp: 
Melhus til Molde, så til Hodde-
vik, Bergen, Sandnes, Mandal, 
Vrangfoss, Lørenskog, Vågå-

mo og så hjem til Melhus for 
en pause på tre uker. Deretter 
tar han fatt på Nord-Norge: 
Harran til Nesna og deretter 
Bodø, så til Tromsø via Lofo-
ten, Vesterålen og Senja, så 
til Karasjok og siste strekket 
var fra Karasjok til Kirkenes. 
«Jeg dro i slutten av mai og i 
begynnelsen av september er 
han hjemme igjen på Melhus. 
Det ble 536 mil, og det blir 70 
kilometer hver dag det, så det 
er ikke så innmari langt når 
det eneste du skal gjøre om 
dagene er å sykle.» Han sier 
han liker å sykle langsomt og 
sykla sånn omtrent fire timer 
dagen. «Jeg slo opp teltet helst 
på fine plasser, og jeg sykla 
gjerne litt ekstra for å finne en 
fin plass. Men det var en plass 
jeg våkna opp og måtte flykte 
fra mygg og knott. Det var sånn 
passe med vind da jeg campa 
om kvelden, men om morge-
nen var været varmt og fint for 
myggen. Det ble ekspresspak-
king på en 15 minutter da.» Jeg 
spør om dette var i Finnmark, 
men nei – da han kom så langt 
nord var mygg-sesongen over. 

Heldigvis. «Boka mi er en rei-
seskildring, og det er ikke en 
guide-bok. Vil du lære hvordan 
du skal dra på tur kan du gå 
inn på hjemmesiden min, der 
står det noen tips.» 

Vakre Nord-Norge
Lars Erik sier at det fines-
te strekket han hadde var fra 
Helgeland til Tromsø. Han var 
heldig med været, og i august 
var han i Lofoten, og da var det 
sol og shorts. «Den delen av 
Norge er legendarisk, og det 
er nok ingen plasser i verden 
som kan måle seg med det.» 
Jeg spør om han har ønsker 
om å ta med sine to gutter på 
en sånn tur. Han har jo søn-
ner på 9 og 12 år, og han sier at 
han håper jo at han har sådd 
noen spirer i de. «Jeg tok med 
meg den yngste på en minitur 
i fjor. Da sykla vi til Lundamo 
og overnatta. Vi hadde med en 
fotball, så vi fikk spilt litt ball 
og så bada vi, og overnatta før 
vi sykla hjem til Melhus igjen. 
Kanskje, kanskje en dag vil 
gutta være med på en langtur. 
Men – det må jo ikke være på 

langtur heller da. Jeg liker godt 
en 45 minutters tur i skogen 
bak huset vårt også jeg.» Jeg 
spør om den Norge rundt-tu-
ren hans er noe alle kan gjen-
nomføre, og ja – det mener 
han de fleste kan gjøre, for det 
er jo ikke en ekspedisjon sier 
han.  «Jeg brukte 25.000 kroner 
på turen, og det på 76 dager. 
Den summen er jo noe folk 
fort bruker på ei ferieuke, så 
en kan si at det var en rimelig 
tur.» Vi har prata i en times tid, 
og har planer om å gå innom 
på en bokhandel for å se nær-
mere på boka. Jeg spør han om 
avslutningen på turen hans. 
«Det var greit å komme tilbake, 
for på slutten var jeg fornøyd. 
Jeg savna jo de hjemme, og ut-
fartstrangen var da dekt Så jeg 
tok fly hjem og sykkelen tok 
hurtigruta» «Du vurderte ikke 
å bare si farvel til sykkelen å 
selge den i Kirkenes?» «Nei – 
jeg ble jo glad i sykkelen, og 
jeg håper den blir med på flere 
turer. Det skakke stå på syk-
kel’n hvertfall, for den vet jeg 
duger nå.»

Torsdag 16. november 2017

Landet rundt på sykkel

«En av gledene ved å være så lenge på sykkeltur var å bli i god form» sier Lars Erik Sira som har 
skrevet bok om sin 76 dager lange tur i Norge. I slutten av november kan du høre han fortelle om 
boka si på Litteraturhuset i Trondheim.

Husker du Lars Erik Sira? Han som skulle 
sykle Norge rundt sommeren i fjor? Vel – han 
gjennomførte det, og nå har han gitt ut bok om 
turen sin. Avisa Gaula har møtt han, og vi fikk 
prata litt om turen og boka. 


