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Ett år på cykel, tre år kvar
För ett år sedan rullade Carolina Nordfors och Per Karlström ut från
Uppsala med siktet på att cykla jorden runt. Ett äventyr som tagit dem
genom Europa och delar av Afrikas västkust.
Carolina och Per har varit på resande fot i ett år. Nomadlivet innebär att aldrig riktigt veta
vart de ska spendera natten eller vilka människor de kommer att möta. Det är just mötena
med nya människor som har varit höjdpunkterna under året de spenderat på cykel.
Cyklisterna har blivit väl mottagna i all de 17 länder de trampat sig igenom.
När vi minst anar det så blir vi stoppade av någon som vill säga hej, bjuda in oss på mat,
eller erbjuda oss tak över huvudet förklarar Carolina.
Resan börjad egentligen innan. I tv-soffan hemma i Uppsala började diskussionerna paret
emellan efter att ha sett en familj segla jorden runt på tv.
Vi hade varken båt eller segelkunskaper så vi bestämde att vi skulle cykla jorden runt
säger Carolina.
Ett och ett halvt år av planering och sparande senare gav sig paret ut på sin
jordenruntresa på cykel. Då hade de sålt sin drömlägenhet och de flesta tillhörigheter.
Många tycker nog att vi är lite galna som ger oss ut på detta äventyr men samtidigt tror jag
att många vill ha en förändring i sitt liv. När man väl tagit beslutet är det inget svårt säger
Per Karlström.
Just nu be finner de sig i Senegal. Resan kommer fortsätta längs Afrikas västkust ner till
Kapstaden. Därifrån kommer de flyga till Asien, Australian och till sist Sydamerika för att
cykla till Canada. De räknar med att cykla i fyra år. En anledning till att det blev just cykel
som tar dem jorden runt är tempot.
-Upplevelsen blir så mycket större med cykel, vi hinner se och uppfatta allt runt omkring
oss. Vi kommer närmare platserna och människorna vi möter. Alla kan lätt ta kontakt med
oss när vi kommer trampandes säger Per.
Carolina och Per har upplevt saker under detta år de skulle missat om de rest på ett mer
traditionellt sätt. De har sovit på taket till ett getstall i Marocko, på militärposter i Väst
Sahara, i främlingars trädgårdar. De har cyklat genom öknen i över 40- graders hetta utan
skugga eller civilisation på 10 mils avstånd och de älskar äventyret de gett sig ut på.
Det har varit det bäst året i våra liv konstaterar Per och Carolina.
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