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meget pent brukt: – Det er egentlig en ganske bra sykkel, altså, hevder Per Randers                              Haukaas om DBS-en som ikke har vært i bruk på femten år. – Jeg tror jammen jeg må koste på meg en service, sier BA-journalisten, som er 
mest kjent som avisens mat og vinekspert. Nå er målet å sykle Bergen-Voss 4. juni.  foto: arne ristesund

Feil på Feil:               – Det er noe feil med den ene bremsen, og så er det noe som ikke 
stemmer med                    giret også, sier Per Randers Haukaas.

Flate dekk: – Det er rart hva femten år i kjelleren gjør med sykkeldekk.  

30 år for gammel og 20 
kilo for tung kom BAs 
mat- og vinekspert, Per 
Randers Haukaas (55) på 
at han skal debutere i 
sykkelrittet Bergen-Voss.

Bjørn O. Mørch Larsen
bjorn.larsen@ba.no

Landås: – Er det ikke sånn at om 
du en gang har lært deg å sykle, så 
kan du det? Det regner jeg bare med, 
sier Per Randers Haukaas og ler.

Men det er alvor. Eller det vil si, det 
ble det, fortere enn han hadde tenkt. 

– Jeg satt på bussen på vei til jobb 
første dag etter en jul- og nyttårsfei-
ring med masse god mat og drikke. 
Og så tenkte jeg som så mange andre 
gjør på nyåret, at nå er det full skjer-
ping, sier BA-journalisten.

Så tok det ene det andre.

Morgenmøte fanger
For på bussen funderte Randers Hau-
kaas på hva han skulle presentere av 
ideer på årets første morgenmøte i 
kultur- og reportasjeavdelingen i BA.

– Jeg har et matprosjekt sammen 
med en kokk på gang. Men jeg tenkte 
at jeg måtte ha noe mer.

Så på bussen gikk han inn på mai-
len. Der lå det en pressemelding fra 
sykkelrittet Bergen-Voss. De rekla-
merte med at de i år har førtiårsjubi-
leum, og journalisten i Randers Hau-
kaas kjente at det rykket i pedalene.

– Jeg er tross alt gammel sportsjo-
urnalist. Har til og med dekket syk-
kel-VM for BA, i Stuttgart for 25 år si-
den. Derfor skjønte jeg at det i førti år 
med Bergen-Voss-historie, må ligge 
gode saker å fortelle leserne om. 

– Men det stoppet altså ikke der?
– Nei, på morgenmøtet sa jeg det, at 

det i år er førti år siden Bergen-Voss 
startet. Stemningen rundt bordet var, 
hva skal vi si, avventende interessert.

– Det er tross alt et halvt år til arran-
gementet.

– Og det var da det glapp ut?
– Det var det. Jeg hørte meg selv si, 

hva om jeg ..., sier Randers Haukaas.
– Mer trenger du ikke si i en sånn 

forsamling før bordet fanger.
– ... at du sykler det selv, hørte Ran-

ders Haukaas rundt bordet.
Og da var det gjort. Ideene fra sjefer 

og kolleger haglet.
– Da tenkte jeg et øyeblikk, «hva 

har jeg gjort nå, 16, 2 mil på sykkel, at 
jeg ikke kunne holde kjeft!». 

Men sagt var sagt, og rett fra møtet 
tok Per Randers Haukaas telefonen 
fatt og kontaktet daglig leder i Ber-
gen-Voss, Nils Olaf Solberg.

– Jeg sa til ham; jeg har satt i gang 
noe helt sinnssvakt. Men han tok det 
med fatning.

"

Det er i utgangspunktet 
en ganske bra sykkel. 
Og altså, meget pent 

brukt.
Per randers Haukaas, 
mat og vinekspert i Ba

– Ja vel, sa han, du skal sykle Ber-
gen-Voss?

Ikke galimatias
Morgenen etter er vi med Randers 
Haukaas for å lete etter sykkelen han 
satte fra seg i kjelleren for femten år 
siden. Siden har den knapt vært i 
bruk.

– Den skal være her et sted.
– Hva sa familien da du fortalte at 

du hadde meldt deg på Bergen-Voss?
– De holdt på å le seg i hjel, sier Ran-

ders Haukaas.
Så er den der, sykkelen, men at den 

er en åpenbaring er å ta hardt i.
– Begge dekkene flate, ser jeg, sier 

Randers Haukaas, sparker borti en 
pedal og trykker på bremsene.

– Det er en ganske bra sykkel, 
skjønner dere. Også så pent brukt, 
selv om den ikke ser sånn ut, sier han 
og finner frem en sykkelpumpe.

Utrolig nok holder slangene på luf-
ten. Det er på tide å la DBS-en se da-
gens lys.

– Det er noe feil med den ene brem-
sen. Jeg tror det er forbremsen, sier 
han og skrever noe stivt over stangen 
ute i bakgården hjemme på Landås.

Så tråkker han litt på pedalene.
– Det er noe med girene også. Jeg 

må visst spandere på meg en service.

Dette klarer du
Litt senere på formiddagen er vi på 
plass hos den daglige lederen i Ber-
gen-Voss, Nils Olaf Solberg. BA-jour-
nalisten vil finne ut litt mer om hva 
det er han har gitt seg ut på.

– Hva sier du når 55 år gamle, tyve 
kilo for tunge karer med stillesittende 
arbeid tror de kan sykle Bergen-Voss 
om under et halvår?

– Det er helt topp, de er akkurat 
sånne vi ønsker å få tak i, sier Solberg, 
og ser ut som om han mener det.

– Er det ikke dette som egentlig er 
risikosport, spør vi?

– Nei, det er ikke det. Ikke om man 
forbereder seg litt, sier Solberg og 
skilter med flere treningsopplegg, alt 
etter form, erfaring og målsetting.

– Vi har opplegg man kan følge en-
ten man tror man kommer til å bruke 
ti timer på turen, eller under seks.

– Hva med å skader?
– Sykkel er kanskje den mest skån-

somme sporten i så måte, for ledd og 
muskler, påstår Solberg, og troen sti-
ger i Per Randers Haukaas.

Fotografen også
Troen på at han skal være blant dem 
som fullfører det som er Norges stør-
ste turritt, med mellom 3–5000 delta-
kere. Bare førti-femti bryter.

– Og så er det vafler og kaffe i Nor-
heimsund, gliser Solberg, og fotograf, 
Arne Ristesund kvepper til og gliser.

– Da melder også jeg meg på, sier 
han, og så fanger bordet også ham.

– Okei, la oss komme i gang, sier 
Randers Haukaas og fotograf Riste-
sund fortrekker ikke en mine.

– Jeg mener det. Du trenger foto-
graf og du skal ikke få være alene om 
å gå ned i vekt på jobben!

– Flott, sier Per Randers Haukaas. 
– Da sier vi det sånn, at målet er å 

komme i mål før de slukker lysene på 
Vangen kafé.

Nå blir mat og vin-Per til sykkel-Per
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vurderer ny sykkel: Daglig leder for Bergen-Voss, Nils Olaf Solstad forklarer nye 
syklers fortreffelighet for Per Randers Haukaas.

Feil på Feil:               – Det er noe feil med den ene bremsen, og så er det noe som ikke 
stemmer med                    giret også, sier Per Randers Haukaas.

Nå blir mat og vin-Per til sykkel-Per
Sommeren før jeg fylte 15 var vi 
tre kompiser som dro på sykkel-
tur til Oslo. 

Fulle av ungdommelig pågangsmot 
satte vi avgårde fra hjembygden vår, 
Ulvik med hovedstaden som mål, Ove, 
Nils Arne og jeg.

Motivasjonen for å legge ut på denne 
lange turen var selvsagt det annet 
kjønn. Nærmere bestemt to Oslo-jenter 
som vi var blitt kjent med i Hardanger 
den sommeren for 40 år siden.

At vi var tre og de var to, og at én av 
oss ville – om det klaffet med kjærlig-
heten – sitte igjen med svarte-Per, må 
ha lurt i bakhodet på oss. Kanskje mest 
av alt hos han som het Per, og som var 
den yngste av de tre karene.

Kanskje var der derfor jeg lå så ofte i 
tet på turen østover, mens enorme trai-
lere durte forbi oss. Jeg ville vel vise at 
jeg var like sterk, og minst like modig.

Lurer du på hvordan det gikk med 
kurtiseringen i hovedstaden? Ikke rare 
greiene, for å være ærlig. Det var defini-
tivt tre ungkarer som satte seg på syk-
kelsetene etter å ha overnattet i telt på 
Ekeberg i fire netter.

Hjemreisen var en prøvelse. Da vi 
nådde Geilo, trøtte og leie av hele pro-
sjektet vårt, var vi i tillegg blakke som 
kirkerotter. Heldigvis fikk vi overnatte 
hos ex-kjæresten til storesøsteren til 
Nils Arne, som jobbet på Ustedalen Ho-
tell.

Neste morgen satte vi i gang med  
den siste etappen. Ti mil, over Hardan-
gervidden, uten nistepakke, og uten 
mer penger enn akkurat til fergen fra 
Brimnes til Ulvik.

Fra Haugastøl til Eidfjord, med den 
lange, seige stigningen opp til Dyranut, 
var det motvind. Hele forbanna veien.

Jeg var totalt utslitt. Uten mat og 
drikke ga kroppen klar beskjed. Jeg 
tråkket hjulene rundt på ren og skjær 
viljestyrke.

De to andre ble hengende etter. De 
prøvde å samle flasker i veikanten, som 
kanskje kunne gi uttelling i noe spise-
lig.

Det var ikke som Paul McCartney 
sang om i «The Long And Winding 
Road». Det var heller Chris Rea og «The 
Road To Hell».

Flaskesamlingen rakk til et lite kake-
stykke på deling på Dyranut. Så bar det 
nedover, uten lys i de gamle tunnellene 
i Måbødalen. Vi ga blaffen. Vi ville bare 
hjem.

Vel fremme, slukte jeg mutterens tre 
speilegg med karbonader, og stupte i 
seng.

Siden den gang, sommeren 1975, har 
jeg hatt ett prinsipp i livet: Aldri flere 
sykkelturer. Sorry. Glem det. Det blir 
ikke aktuelt.

Før nå.

The Road 
To Hell

Sykler Bergen–VoSS

l Per randers Haukaas skal delta i sykkelløpet 
Bergen-Voss 4. juni.  følg hans forberedelser  
til årets styrkeprøve i Ba!


