Kalle Zackari Wahlström provar cyklisternas liv i Kalles sex liv
För ett år sedan lämnade Carolina Nordfors och Per Karlström sina liv i Uppsala för
att cykla jorden runt. Då hade de sagt upp sig, sålt drömlägenhet och tillhörigheter
för att cykla jorden runt. I augusti är de med i den nya programserien Kalles sex liv
med Kalle Zackari Wahlström. I ett av programmen följer Kalle cyklisterna och deras
vardag.
Hemma hos Per och Carolina i Uppsala började diskussionerna efter att ha blivit
trollbundna av en familj på tv som seglade jorden runt. Paret längtade också efter tid med
varandra. Tid att uppleva saker. Njuta av vardagen utan någon stress. Att spendera varje
dag med sin partner kanske för många inte låter som en dröm men att leva så tätt inpå
varandra har fört dem närmare.
– Vi är hela tiden på samma våglängd utan något annat som tar uppmärksamheten
från det vi gör tillsammans säger Carolina.
Cykeln blev färdmedlet för paret då de saknade både båt eller seglingskunskaper. Allt de
äger bär de med sig på sina cyklar efter att ha sålt sina tillhörigheter och lägenhet för att
finansiera sina fyra år på cykel. Det är ett enkelt liv, varje sak de har med sig har
genomgått en noggrann granskning. Allt onödigt har sållats bort för att underlätta
cyklandet. Till en början kändes det jobbigt att sälja sitt bohag, men efter ett tag bidrog det
till frihetskänslan Carolina och Per var ute efter.
– Det blev viktigt för oss att inte ha ett jobb eller några fysiska saker att komma
tillbaka till, nu har vi bara det vi bär med oss att tänka på menar Carolina.
Parets lägenhet har bytts ut mot ett tält där de spenderar de flesta av sina nätter. Ibland
bor de hos främlingar som bjuder hem dem, hos kontakter från warmshowers eller
couchsur fing och ibland på hotell.
När paret cyklade genom Spanien hade de sällskap av Kalle Zackari Wahlström och ett tvteam under några dagar. Den 23 augusti 21.30 är det premiär för programserien Kalles
sex liv i SVT1 och i första programmet provar han cyklisternas liv.
– Det var spännande att få vara med om en tv-inspelning. Det var något nytt för oss.
Men det var också ovant att förhålla sig till andra människor när vi är vana vid att
bara vara vi två säger Per.
Inspelningen pågick när Carolina och Per cyklade i området runt Cabo de Palos.
- Det är ett fantastiskt fint område med fina stränder att campa på. Vi har tjuvkikat på lite
som filmades och det är fina vyer lovar Per.
Efter programmet har cyklisterna fortsatt sin resa och be finner sig nu i Senegal. Per och
Carolina ville inte bara ha tid för varandra utan också ett äventyr. Det har de fått sedan de
bytte kontinent. Efter att ha cyklat genom Marocko tog de sig an VästSahara och
Mauritanien. Att cykla genom öknen utan tillgång till civilisation eller vatten på 10mil var en
utmaning.
– Det är ett äventyr, men det är ändå ett enkelt liv vi lever. Att cykla genom öknen
kräver en del planering vad gäller vatten, mat och distanser, men annars försöker vi
att inte planera så mycket. Vi tar dagen som den kommer säger Per lugnt.
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