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Steve Røyset sa opp jobben
og satte seg på motorsykke-
len. Det lærer han mye av,
melder ålesunderen fra Tad-
sjikistan.

EVENTYR.Han gjorde detmange
drømmer om,men få våger. Imai
skrev Sunnmørsposten om Åle-
sunderen Steve Røyset som for-
lot jobb og hjem for en
motorsykkeltur av uviss varig-
het. Så langt har han kjørt alene
til Tadsjikistan via blant annet
Iran, Uzbekistan og Turkmenis-
tan. Hele vegen har han holdt
omverdenen oppdatert med ut-
førlige blogg-
poster og
bilder.

Menneskemø-
ter. – Hva har
vært turens
høydepunkt så
langt?
– Jeg har hatt

utrolig mange flotte møter med
mennesker, og det er interessant
å se at de fleste steder jeg har
vært så er folk bare folk. De aller
fleste er jo bare mest opptatt av
sitt og dagligdagse ting. Omtrent
som oss hjemme i Norge. Fol-
kene i de fleste deler av Asia har
imponert meg. Utrolig inklude-
rende og vennlige. I Iran møtte
jeg mange mennesker, enkelte
med sterke historier og som føles
urettferdige for oss som har
vokst opp i trygge Norge. Men
jeg synes det er vanskelig å

gjengi slike i media siden det ka
gi konsekvenser for noen i andre
enden. Det blir spennende å
følge med landet i tiden som
kommer med en ung befolkning
der to tredjedefler er under 35 år
og med stor arbeidsledighet
blant de unge, forteller Røyset
via epost.

Naturopplevelser.Ålesunderen ,
som lenge har jobbet med reise-
liv, har også fått se unike natur-
områder som det er få forunt å
besøke.
– Det er to steder som har im-

ponert meg grundig. Det første
er Tadsjikistan, hele råskapen
med de skyhøye fjellene, fjell-

overganger på
4.566 meter,
hovedveger så
dårlige at det
nesten ikke er
mulig å ta seg
frem på dem,
bruer som
mangler, jord-
skred, elvekrys-

singer, grusveger og usikrede
fjellskrenter rett i avgrunnen. Og
gasskraterne i Turkmenistan var
utrolig kult å få med seg. Detter
er krater fylt med naturgass som
har brent siden 1971 og som var
en helt sær opplevelse. Vi cam-
pet ved siden av disse under en
enorm stjernehimmel - det var
surrealistisk.

Trygt. – Flere av landene du har
vært gjennom er ansett som far-
lige for vestlige reisende, hvor-
dan har du opplevd det?

– Jeg var selv skeptisk til en
del av landene,men gjorde en del
research på forhånd og sjekket
mye informasjon på nett, sjekket
UDs reiseråd og snakket med
folk. Før avreise konkluderte jeg
med at dette ikke var utrygt og at
det ikke var noen store farermed
å gjennomføre reiser hit utover
det trafikkmessige.

Vennskap.Røyset har både cam-
pet under åpen himmel og sett
det meste av hotellstandarder så

langt på turen.
– Hva lærer du av en slik tur?
– Jeg har lært veldig mye om

andre folk, andre kulturer og
ikke minst at det er sunt å gjøre
egne erfaringer på ting og ikke
alltid ta alt man får servert i
media som den eneste sannhet.
Jeg tror at vi i vesten har mye å
lære av andre kulturer og at vi
ikke må sitte på vår høye hest og
tro at vi er best i alt.
– Ifølge bloggen har du fått

flere reisekompanjonger under-

veis, hva har det betydd å ha
disse med på deler av veien?
– Det å møte andre og kunne

dele enkeltetapper og tilbringe
noen dager eller en uke sammen
med noen har vært veldig kjekt.
Det å kunne dele opplevelsene
gjør dem mer verdt. Rent prak-
tisk gjør det en del ting enklere
og det gir en annen trygghet enn
å være alene om alt og alle avgjø-
relser. Man får et slags sikker-
hetsnett om det skulle skje noe.
Samtidig tror jeg at enkelte av

STORSLÅTT.Menneskene på motorsykler blir små i det storslåtte og dramatiske landskapet i Tadsjikistan.

Eventyr-Steve gjennom

SLUMPETREFF. Ved de spektakulære Darvaza Gas Craters i Turkmenis-
tan møtte Steve to norske jenter på tur i ørkenen.

Vi i vestenmå ikke
sitte på vår høye hest
og tro at vi er best i alt

STEVE RØYSET

HARAM. Gjersetdalen Vill-
marksområde på Grytastanda
fekk avslag på søknaden om
spelemidlar, og klagar til kul-
turavdelinga i Møre og Roms-
dal fylkeskommune.
Grunnen til avslaget er at sø-

kjaren har fått spelemidlar til
dette anlegget før. Søkjaren
meiner derimot at dei tidlegare
fekk spelemidlane inndregne
på sviktande grunnlag.
Morten Wold er leiar for

GjersetdalenVillmarksområde.

I klagen listar han opp kronolo-
gisk alt av hendingar, avtalar og
fristar frå januar 2008.
Han opplyser at dei i mai

2008 fekk tildelt 226.000 kro-
ner i spelemidlar, og i novem-
ber same år endå 474.000
kroner, med 1. desember 2010
som siste frist for å bruke peng-
ane.
Wold listar opp alt arbeidet

som er gjort gjennom fleire år.
Han meiner dei har halde seg
til alle avtalte fristar, og at det

ikkje var rett å inndra midlane.
– Dugnadsgjengen står klar,

noe er det berre mangelen på
midlar som avgrensar utbyg-
ginga av anlegget.

Klagarpå avslag
UNG. Ordninga med det fyl-
kesdekkende «Opplevelses-
kortet» for barn mellom 2-16
år blir utsatt til 1. januar 2013.
Det melder fylkeskultursjef
Arvid Blindheim. Over halv-
parten av kommunene i Møre
og Romsdal har meldt at de
vil bli med på prøveprosjek-
tet. Utsettelsen begrunnes
med behov for grundigere
forarbeid, både fra kulturav-
delinga sin side og fra kom-
munen, NAV og

brukerstedene. Også den to
uker lange streiken i kommu-
nal sektor i vår, har ført til for-
sinkelser. Det opplyses at det
ikke er noe i vegen for å sette
av kvoter til Opplevelseskor-
tet på f.eks fotballkamper,
håndballkamper og kino, da
kulturavdelinga vil løse dette
ved dialog med hver enkelt
tilbyder.

Opplevelseskortet utsatt
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møtene med andre reisende kan
være vennskap som vil åpne nye
dører og kan være vennskap som
kan vare livet ut.

Savn. Røyset er ennå ikke sikker
på hvor vegen skal ende. Ett al-
ternativ er den såkalte Road of
Bones som han kan kjøre sam-
men med to andre nordmenn.
Om reisen ender iMagadan Vla-
divostok, USA eller Sør-Amerika
vil tiden vise.
– Har du noen gang vært i tvil

om dette var riktig ?
– Jeg var jo selvsagt litt i tvil

omdette var riktig å gjøre når jeg
bestemte meg for denne turen.
Jeg kjente også veldig på det den
dagen jeg sto der og skulle dra
hjemmefra - forlate den trygge
plattformen. Jeg følte at jeg for-
lot et fullt fungerende skip for å
sette avgårde ut i det ukjente i en
liten robåt. Men det gikk ganske
fort over når jeg traff nye men-
nesker og kom meg et stykke
hjemmefra. Jeg skal likevel ikke

legge skjul på at det har vært en-
kelte dager der jeg har lurt på
hva jeg holder på med.
Det er utrolig kjekt på tur og

jeg ønsker ikke at det skal slutte
riktig ennå, men kjenner også at
jeg begynner å glede meg til å
komme hjem. Jeg blir motivert
for nye prosjekter og å finne en
spennende og givende jobb, sier
Steve Røyset.

BJØRN VATNE
bjorn.vatne@smp.no

ild og ørken

GJESTFRIHET. Den iranske familien inviterte like godt til lunsj langs
veien da de oppdaget en sliten og sulten motorsyklist langveis fra.

ÅPENHET. I Tadsjikistan ble Steve innlosjert hos en gjestfri familie.

ULENDT. I Tadsjikistan kjørte Steve The Pamir Highway, her sammen
med tilfeldige følgesvenner i et fjellpass på 4.655 meters høyde.


