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40 år gammel sa han opp job-
ben sommarkedssjef. I mor-
gen drar Steve Røyset til
Mongolia på motorsykkel –
alene.

ÅLESUND. – Førtiårskrise? Jeg
regnetmedatdet spørsmåletkom,
sier Steve Røyset med et skjevt
smil.
–Menjeger ikkeheltenig.Dette

har jeg planlagt i veldig mange år.
Ogdeter ikkenoevanligbajaspro-
sjekt.

Krysser kloden.SteveRøyset sitter
vedkafébordet iensvartog lysegul
kjøredress.Foranhampåpc-skjer-
men lyser et kart over størstepar-
ten av den nordlige halvkule. En
rødstrekdelerEuropa i to, fortset-
ter fra Tyrkia inn i Iran, gjennom
en mengde land som ender på -
stan, og stopper i Mongolia. Eller
gjør den egentlig det?

– Vi får se når jeg kommer dit.
Jeg har flere alternativer derfra.
Kanskje blir det Alaska. Og deret-
ter, hvis jeg har råd og ikke er lei,

Sør-Amerika. Jeg har jo litt tid å
tenke på.

Muligheten. Han hadde en fast

jobb sommarkedssjef i 62 grader
Nord, han hadde hus, bil og kjæ-
reste. Da Steve Røyset ble enslig
igjen i fjor, åpnet det seg en mu-
lighet som hadde ligget og mur-
ret i bevisstheten i mange år.
– Det begynte allerede i 2005,

da jeg satt og lette etter en spen-
nende reise. På nettet kom jeg
over en fortelling fra to nord-
menn som hadde krysset det
amerikanske kontinentet påmo-
torsykkel. Jeg ble sittende oppe
hele natta og lese. Så fikk jeg se
dokumentarserien «Long Way
Round» der Ewan MacGregor
krysser verden på sykkel. Da var
jeg egentlig solgt, sier Røyset.

Ut av komfortsona. Han beskri-
ver seg selv som en opplevelses-
søker. Dykkeren, RIB-båts-
skipperen og fotografen trives
best på de reisene der han dyttes
ut av komfortsona, enten det er
på snøscooter i Canada eller på
hest i Patagonia. En slik motor-

sykkeltur hadde derfor vært per-
fekt – en kombinasjon av de stor-
slåtte fotomotivene han alltid
jakter, og en rutemettet av histo-
rie, mennesker, kulturer.
Men det passet aldri. Hensy-

net til jobb og familie sa alltid at
et slikt prosjekt var for stort, for
dyrt, for tidkrevende. Helt til nå.
I morgen legger han av gårde på
en reise som varer til september.
Minst.

Detaljnivå. – Risiko? Jo, det er
klart det er risiko. Men dette er
ikke et selvmordsforsøk. Alt er
planlagt så godt det lar seg gjøre,
sier Røyset.
Erfaringen som prosjektleder

har kommet godtmed.Han viser
frem skjemaet som har plottet
inn hver eneste dag på reisen,
hvilke ferger som går når, hvilke
alternative ruter som finnes.Han
viser utstyrslista der alt er sjek-
ket av, listen over åtte visum som
varer akkurat lenge nok til å

FOTOJAKT.Med kamera og fulle utstyrsvesker legger 40-åringen ut på
det store eventyret.

Inn i
det ukjente

LANGEVÅG. Sula komunestyre har
opna for å opprette eit vinmonopo-
lutsal, melder Sulaposten. Dette er ei
fylgje av at ei setning i rusmiddelpla-
nen som hindrar pol er fjerna. Polet
sjølv har ikkje søkt seg til Sula, men
om dei det gjer kan dei truleg få
kome.

Ynskjer vinmonopol
NARKOTIKA. En mann i 30-
årene ble pågrepet og siktet for
besittelse av narkotika i Åle-
sund sentrum i går morges. Be-
slaget gjort i forbindelse med
en trafikkontroll, og det vil bli
tatt ut tiltale mot mannen,
melder politiet.

Tattmed narkotika
ELLINGSØYA. Tre personer kom fra trafikkulykke uskadd. Bilføreren var tydelig beruset.
Politiet mistenker promille etter at en bil med tre personer kjørte av vegen på Ellingsøya
ved 19.30-tida i går kveld. Det var en personbil som kjørte av fylkesvegen og havnet i
grøfta ved Brendehaugen på Ellingsøy. Brann, amulanse og politi rykket ut til stedet. - Det
var tre utenlandske personer i bilen, alle har kommet uskadd fra ulykka. Føreren av bilen,
en mann i 30-åra, var tydelig beruset. Dermed var mistanken om promillekjøring til stede,
opplyser operasjonsleder Ole Bjørn Harang i Sunnmøre politidistrikt. Mannen ble pågrepet
og fremstilt lege for kontroll og blodprøve. Saken blir anmeldt.

Beruset fører kjørte utfor
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komme seg gjennom Turkme-
nistan, Usbekistan, Tajikistan,
Kirgisistan, og så videre. Han
legger ut om høydepunktene –
Iran, PamirHighway, og kanskje
den beryktede M56 Kolyma
highway, eller «Road of Bones» i
Russland. Sistnevnte kun om
han treffer andre eventyrere som
skal samme vei. Alene er det for
risikabelt.
– Men likevel – du kan ikke ha
tatt høyde for alt?

–Nei. Selvfølgelig kommer det
noe jeg ikke er forberedt på. Syk-
kelen kan gå i stykker, bagasje
kan bli stjålet.

Men det verste som kan skje
da, er at reisen må avbrytes. Så
lenge jeg holder meg frisk og
uten ulykker, er risikoenemode-
rate, sier Røyset.

Når sjansen byr seg. – Hva gjør
du når du kommer tilbake?

–Det vet jeg ikke. Jeg kommer
til å ta mye video og bilder

undereveis, og elsker å dele opp-
levelser. Derfor blir det kanskje
foredrag, kanskje en bok, kanskje
noe helt annet. Akkurat nå har
jeg planlagt fram til september,
og noen alternative ruter derfra.

Så får vi se hvordan hverdagen
blir etterpå. Noen ganger må
man bare riste av seg det vante,
og se ting på nytt.

BJØRN VATNE
bjorn.vatne@smp.no

RUTA. Den røde streken viser ruta Steve Røyset skal følge. Den gule er
muligheten videre når han først når Mongolia.

Noen gangermåman
bare riste av seg det
vante, og se ting på
nytt

STEVE RØYSET

EVENTYR. Steve Røyset har plan-
lagt alt så godt det lar seg gjøre,
men venter overraskelser rundt
hver sving.

RÅDMANN. Tolv personer øn-
sker å bli rådmann i Ålesund.
Mange av disse vil ikke at det
skal kommeut at de har søkt på
jobben.

– Jeg kan bekrefte at vi har 12
søkere på lista, og det synes vi
er svært positivt, sier ordfører
Bjørn Tømmerdal.

Ordføreren vil imidlertid
ikke si noe som helst om sø-
kerne før hele lista er klar.

–Og det er den ikke før vi har
behandlet kravene om konfi-
densialitet fra de søkerne som
har bedt om dette.

Vanligvis skal slike søknads-
lister offentliggjøres to-tre
dager etter at søknadsfristen er
ute.Når det tar lengre tid i dette
tilfellet, har det sammenheng
med at sværtmange på lista øn-
sker å unngå offentlighet.

Dermed tar det også lengre
tid å behandle disse ønskene.
Ordføreren håper at søkerlista
skal være klar og offentlig rett
over helga.

HILDE HOVIK
hilde.hovik@smp.no

Mangehemmelige søkere

SØKERE. Tolv personer vil gjerne
overta jobben etter Olaug Flø
Brekke.

RÅDMANN SLUTTAR. Rådmann Edvard Devold i Sula har sagt opp og
skal byrje som høgskulelektor.

Rådmann Edvard Devold i
Sula har sagt opp. Han byr-
jar i august som lektor ved
Høgskulen i Ålesund.

HØGSKULEN. –Edvard Devold
har gjort eit godt arbeid for Sula
kommune, seier ordførar Geir
Ove Vegsund.

Oppseiingstida til rådman-
nen er tre månader og ordføra-
ren seier at dei ikkje kan greie å
tilsetje ein ny person på så kor
tid.
–Vi må konstituere ein person
som rådmann slik at vi kan ta
oss god tid å få på plass ein ny i
denne viktige stillinga, seier
ordføraren.

Avgåande rådmann Edvard
Devold seier at han er tilsett på
åremål og at han har vore råd-
mann i åtte og eit halvt år. Åre-
målet går ut hausten neste år,
men dette er ei yttergrense for
arbeidsgjevaren.

Høgskulelektor. –Eg har vanleg
tre månaders oppseiingstid. Eg
har sagt opp og skal byrje som
lektor i samfunnsøkonomi ved
Høgskulen i Ålesund i august.
Då kjem eg også tilbake til faget
eg kom frå, seier Edvard De-
vold.

Han seier at det har vore
spen nande å vere rådmann i
Sula, men det er også spen-

nande å prøve noko nytt.
Ordførar Geir Ove Vegsund

seier at oppseiinga ikkje kom
heilt brått på. Det nærmar seg
slutten for åremålsstillinga
hans, og det står han fritt å gjere
som han har gjort.

–For Sula kommune er det ei
stor utfordring å finne ein ny
flink rådmann. Vi måtte rekne
med dette når han hadde åre-
målsstilling, seier ordføraren.

Geir Ove Vegsund seier likevel
at han synest at det er trasig at
dei misser Edvard Devold som
rådmann. Det har vore eit godt
forhold og han har gjort eit
solid arbeid i Sula.

Sula kommune har ein ryddig
økonomi etter fast styring i
mange år. Kommunen har i stor
grad unngått dei økonomiske
vanskane andre kommunar
kjempar imot.

I desse dagar byggjer kom-
munen nye skular både i Sole-
våg og Langevåg. I Edvard
Devold si rådmannstid vart
også Sula ungdomsskule full-
stendig rehabilitert.

To nye skular samtidig er
tunge løft som det var uråd å
kome utanom, og kommunen
har byrja å vurdere korleis dei
skal handtere økonomien fram-
over.

FRODE KLEIVELAND
frode.kleiveland@smp.no

Sula-rådmannen
tilHøgskulen

ÅLESUND. Det var en 59 år gam-
mel kvinne fra Ålesund som ble
funnet omkommet på Tueneset i
fredag morgen.

Det opplyser operasjonsleder

Ole Bjørn Harang i Sunnmøre
politidistrikt.

- Politiet har ingen mistanke
om at et foreligger noe straffbart
i saken, sier Harang.

Kvinna ble funnet ved Sand-
vika på Tueneset. Alle nødeta-
tene rykket ut, og politiets
teknikere var på stedet.

59-åring funnet omkommet


