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Nå er jeg to kilo
meter utenfor 
Svolvær. Det er 
helt praktfullt, 

varmt og fint – sikkert 6–7 
grader, sol fra skyfri himmel 
og vindstille. Jeg våknet til 
 dette eventyret klokka 06, 
så da var det bare å få i seg 
 frokost og kaffe i teltåpning
en, forteller Normann 
 Natland på telefonen. 

Klokken har bare så vidt 
passert 08, men han er 
 allerede på vei ned til torget  
i sentrum for å se om det er 
noen besteforeldre han kan 
påvirke og kanskje også få en 
prat med Lofotposten? En 
par uker etter at turen star
tet startet 10. mai, har han 
nemlig erfart at hans per
sonlige prosjekt, Livsreisen, 

skaper avisoverskrifter. 
For en 68åring som skal 

sykle 220 mil og bo i telt 
 underveis, får avisoverskrif
ter. Særlig når han også sam
arbeider med Besteforel
drenes klimaaksjon og deres 
lokallag, når Livsreisen også 
er en Klimareise. 

– Lokallagene forteller at de 
opplever økt interesse, forkla
rer han. – Det er godt å høre. 

Folkelig og forståelig. 
Han konsentrerer seg om  
å  snakke med bestefor
eldre som er nysgjerrige på 
klimatrussel en. De som har 
bestemt seg for at den ikke er 
reell,  bruker han ikke tid på. 

– Jeg har møtt mennesker  
som ikke har reflektert 
over klimaendringene. Da 

er det fint å bruke drivhus 
som bilde, for folk vet at det 
blir varmt inni fordi sola 
kommer gjennom glasset. 
Men så har man kanskje 
ikke tenkt på dette med at 
 varmen ikke kan gå ut igjen 
gjennom  glasset. Det er 
samme prinsipp som gjør 
at jorda blir varmere. Og da 
spør jeg om de vil risikere at 
den blir enda varmere? At 
levekår ene til barnebarna 
blir dårlig ere? Jeg for søker 
å snakke så folk forstår, 
 understreker han. 

Motivasjonen for enga
sje mentet og turen er tre 
 barnebarn og fem bonus
barne barn. 

– Jeg savner dem enormt, 
utbryter han. 

Aktiv livsstil. Normann har 
ikke gjennomført noe tren
ingsopplegg i forkant av 
turen. 

– Men jeg har vært aktiv 
hele livet. 

– Jeg må jo ikke bli utslitt
før jeg har kommet i gang. 
Jeg er mentalt forberedt å 
bli  sliten og at jeg da bare må 
 sette ned farten, utdyper han. 

Normann forklarer at 
lengst mulig dagsetapper 
ikke er noe mål. Det er inn
trykkene underveis som tel
ler. Som kvelden før, da han 

syklet siste etappe på strek
ningen Sortland–Svolvær. 

– Jeg så rev og ørn og alt 
fugle livet på sjøen. Sola 
 skapte fantastiske skygge
virkninger. Og jeg tenkte at 
jeg var så glad jeg ikke satt i 
en bil!

Stresser ikke. – Nå som jeg er 
i Lofoten, vil jeg også gå litt i 
fjellet  dette er jo ferie også, 
sier han. 

Ved siden av naturopp
levelser har også møter med 
folk gjort ham varm i hjertet. 
Ungdommer som har til
budt båtskyss, butikkdama 
som insisterte på å skaffe 
overnatting – som var gratis, 
transportselskapet som ga 
ham gratis reise da storm 
gjorde det umulig å sykle. 

– Og menneskene jeg 
 møter i alle disse byene, de 
som er opptatt av klimaet, de 
er så varme og inkluderende. 
Det har vært helt fantastisk 
så langt, oppsummerer han. 

Normann minner om at 
det aldri er for sent å begyn
ne å sykle eller gå, eller å lig
ge i telt for den del, så lenge 
man har brukbar helse. 

– Det er i alle fall aldri for 
sent å begynne å tenke på 
klimaet, på fremtiden til 
barne barna! 
‚ besteforeldreaksjonen.no
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Under pandemien har alle som har kunnet i hele Norge 
jobbet hjemmefra for å unngå smittespredning. Det var 
intet unntak for Kongefamilien, og også Dronning Sonja 
gjennomførte møter som videosamtaler fra sin datamaskin.  

Her snakker hun med leder Fakhra Salimi ved Mira - 
 Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn om 
nettopp korona. Senteret har opplevd stor pågang fra 
 kvinner som trenger informasjon på flere språk. 

Dronningen har i mange år vært engasjert i innvandrer-
kvinners situasjon i Norge og har ved flere anledninger 
møtt representanter for minoritetskvinner i forbindelse 
med konferanser, seminarer, i mottakelse på Slottet og ved 
besøk til organisasjoner og private hjem. Nå også fra hytte-
kontoret på Kongsseteren i Oslo. (kongehuset.no) 

KONGELIG HYTTEKONTOR 
Vår moderne dronning måtte også ty til video
samtaler for å kunne gjennomføre planlagte møter 
under koronapandemien. 
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I videomøtet med Mirasenterets leder takket Dronningen 
for innsatsen gjennom de 30 årene senteret har eksistert.

RETTELSE

GIR LIV TIL GAMLE KLOKKER
Urmaker Morten Eilertsen på Hvaler er én av ildsjelene som 
tar vare på gamle klokker. I Pensjonisten 4 kom vi i skade for  
å gi ham feil etternavn, Eriksen. Det beklager vi. 

At han sto fram har ført til en rekke henvendelser. 
– Nye kunder har tatt kontakt, det setter jeg stor pris på,

bekrefter urmakeren som kan nås på mobil 907 41 813. 

Tallet på overnattinger i april er det laveste som er målt i noen måned 
siden SSB startet med overnattingsstatistikk i 1985. Sammenlignet mot 
april 2020 bortfalt mer enn 8 av 10 overnattinger. (SSB)-84,2 %

TRÅKKER TIL FOR KLIMAET
Normann Natland (68) ønsker å få flere besteforeldre til å bry seg om klimaet. 
Det gjør han ved å sykle fra Alta til Bergen – og snakke med folk underveis. 

Jeg har møtt mennesker  
som ikke har reflektert over 

klimaendringene.
Normann Natland

Turen fra Alta og hjem til 
Bergen vil ta i under
kant av to måneder for 
den spreke syklisten og 
klimaaktivisten.
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