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Januar 2019. Jeg sitter på et hotelltak i Phnom 
Penh i Kambodsja. Om to dager skal jeg møte syv 
nye venner jeg aldri har sett før. Eric fra USA, 
Eammon fra Australia, Euan og Kev fra Scotland 
og Mike, John og Phil fra England. Alle unntatt 

Eammon i 50 årene, Han er bare barnet med sine 
35 år. I tillegg skal Billy fra Irland møte oss når 
vi kommer til Laos. 

Sticky rice

På vei innover Jotunheimveien Vinstre i 
bakgrunnen. Endelig er turen i gang, og vi 
skal på de tre høyeste fjellveiene i Norge. 

og klasebomber
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        Av Kåre Lien

Turen går delvis langs Mekongelven, delvis 
langs Ho Chi Minh-veien gjennom Kambod-
sja og Laos. Etter 17 dager og 2700 km skal vi 
ende opp i Luang Prabang i Laos. Motorsykle-
ne er Kawasaki KLX250/300. Toby er medic på 
turen, han er i tillegg deleier av Rideexpedi-
tions.com som arrangerer turen. I tillegg har 
vi Vut som er guide, Lux som er mekaniker og 
Phon som kjører følgebilen.
Så, nok oppramsing. 
Første dag begynner rolig. Vi som har kom-
met litt tidlig møtes til frokost. Litt forsiktige 
spørsmål rundt i rommet gjør at vi etter hvert 
finner hverandre og Toby finner oss. Etter litt 
mat og prat blir vi enige om når vi skal møtes 
for sightseeing. Toby har ordnet guide og et 
par tuk-tuk som tar oss med til blant annet 
the Killing Fields og Genocide-museumet. 
Utrolig at slike ting kan skje, ca. 2 millioner 
mennesker drept av sine egne landsmenn, 
ca. 20 % av befolkningen! 
Tilbake på hotellet har resten av reisefølget 
pluss resten av teamet kommet, og vi reiser 
ut på solnedgangscruise på Mekong for å bli 
litt kjent. Vi rekker akkurat inn på restauran-

ten før himmelens sluser åpner seg og veiene 
forandres til Mekong i miniatyr. Når midda-
gen er ferdig har også regnet gitt seg, og det 
viser seg i ettertid å være det eneste regnvæ-
ret vi ble utsatt for på hele turen!!

Turen starter!
Følgebilen frakter all bagasje, så det eneste 
vi behøver å ha med er en liten ryggsekk 
med vann og småting for dagen. Begynner 
litt hektisk med morgenrush i Phnom Penh, 
men kjører ganske snart om bord i den første 
av mange ferger på turen. Denne har faktisk 
plass til følgebilen med sin store tilhenger OG 
alle syklene. Det kommer vi ikke til å oppleve 
igjen så ofte! På den andre siden begynner 
grusveiene og stiene, og vi får første opplæ-
ring i “cornerman”-systemet. Den som ligger 
nærmest guiden får beskjed om å stoppe 
hver gang det er et kryss, og stå der for å vise 
vei for de som kommer bak. Cornerman skal 
ikke kjøre videre før han ser sistemann, som 
alltid er mekanikeren. Dermed er det aldri 
noe stress med å holde følge, og alle kan kjø-
re i sitt eget tempo. Greit når man er uerfaren 
slik som meg. Dette er andre gang i min 35 år 
lange MC-historie jeg kjører offroad. 
Første stopp er et budhisttempel der vi og 
syklene blir velsignet av munkene før turen 

starter. Noe gikk nok feil der, men mer om det 
siden...
Manglende erfaring og trange stier, kombi-
nert med 35 varmegrader og begynnende  
diaré gjør at jeg kaster inn håndkle etter 
lunch. Da er alle krefter vekk, og følgebilen 
skal forlate oss. I tilfelle magen skulle bli verre, 
blir jeg enig med Toby at det beste er å slå føl-
ge med bilen. Sykkelen blir lastet opp på hen-
geren, og jeg haiker til kveldens hotell. Alle er 
slitne etter en tøff første dag, så etter en dusj 
og middag forsvinner alle til rommene for en 
god natt søvn. 
Magen er forholdsvis stabil, kun et par bana-
ner til frokost, men jeg er tilbake på sykkelen. 
Første etappe er ca. 100 km på smale asfalt-
veier gjennom masse små landsbyer, frem 
til lunch som er på et digert tempelområde 
med mange “vakre” skulpturer av frukt?? Der 
oppdager vi at vi har mistet to mann. Det var 
et kryss der det burde stått en cornerman, 
men en misforståelse gjorde at ingen stop-
pet. Jeg lå bakerst og hadde Lux og Toby 
å spørre, så jeg klarte å komme til rett sted, 
men de to som lå for seg selv hadde spurt 
noen lokale i krysset. Problemet er at spør 
du noen der nede om noe de ikke forstår, så 
er svaret alltid ja. Dermed kjørte de feil. Etter 
en drøy times leteaksjon var begge to fun-

Broen vaskes vekk av flommen hvert år, og bygges opp igjen på dugnad.
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net, og vi var klar til å fortsette. Jeg hadde 
begynt å lekke i begge ender, så jeg havnet i 
bilen igjen. Muligens like bra, for dagen fort-
satte med to skader. John var litt for hissig inn 
i en sving og fikk seg en sklitur. Han brukte 
ribbena til brems mot en veimerking, men 
heldigvis i så lav fart at ribbena holdt. Var blå 
fra armhulen til belte, så nær verre skade. Eric 

fikk jeg tak i Toby og fortalte at det var 0 mu-
lighet for både MC og bil, og jeg så for meg at 
turen var slutt for min del også. Toby skaffet 
en hestekur med antibiotika, og vi la en plan 
for dagene fremover, da jeg hadde flaks med 
ruten. De to neste dagene skulle gå mye på 
kryss og tvers og ende opp kun 140 km fra 
hotellet, dagen etter skulle være hviledag. Så 
det betydde at jeg hadde tre dager på meg til 
å nå igjen de andre. Heldigvis hjalp antibioti-
kaen godt, og hjulpet av litt imodium i tillegg, 
rullet drosjen inn på hotellet der de andre var 
på kvelden dag to.  Der fikk jeg vite at Euan 
hadde veltet på King’s highway (tøff sti) og 
vrikket ankelen, så han satt med ispose og fo-
ten høyt. Hviledagen ble brukt til hvile, samt 
en tur til et gammelt vulkankrater som nå var 
blitt til en innsjø. Utrolig hvor mange man får 
med i en pickup når man ikke følger norske 
regler... Mye støv på planet, så et bad og litt 
kaldt å drikke smakte godt!

Med litt imodium som sikkerhetsbarriere var 
jeg heldigvis klar til å kjøre igjen. Euan må 
modifisere kjørestøvelen for å få den på seg. 
Store deler av innerstøvelen skjæres vekk og 
skoen er på. Dagen starter med en god blan-
ding av grusveier og asfalt. Etter lunch ble vi 
delt opp i to. Phil og jeg ble anbefalt å velge 
en enklere rute, da Toby tvilte på at vi kunne 
gjennomføre den avanserte trygt. Vi kjørte 
av gårde sammen med Lux og koste oss på 
noen smale, svingete grusveier. Vi endte opp 

 Denne hostet litt på slutten av dagen, men var 
frisk igjen neste morgen.

Fikk prøve litt eksotisk mat også. Smakte godt 
grillet.

Kreativiteten er stor i Laos.

Dette var den minste fergen på turen.

”Natten min ble tilbragt 
på toalettet, da 

avstanden fra sengen 
ble for lang.”

var nesten like uerfaren som meg, men kjørte 
ikke deretter. Han fikk panikk i et kryss og lås-
te fremhjulet på grusen. Ikke mye fart, men 
landet uheldig og skadet hånden. Vi plukket 
ham opp med følgebilen og var optimistiske. 
Trodde bare det var en liten forstuelse, og at 
han snart ville være tilbake på sykkelen. Toby 
tok ham til røntgen for sikkerhets skyld, og da 
viste det seg at det var brudd i hånden, og at 
han måtte pakke sammen og reise hjem. Surt 
etter to dager. Jeg fikk i meg litt middag og 
tok kveld, mens de andre tok seg en tur på 
konsert og feiring av 40 år siden Røde Khmer 
ble slått. 
Natten min ble tilbragt på toalettet, da av-
standen fra sengen ble for lang. På morgenen 



For those who like to push the limits of exploration, the new 
KTM 1290 SUPER ADVENTURE S is the ultimate high-performance 
traveler. This new generation V-Twin powerhouse challenges 
the status quo with refined ergonomics, performance-enhancing 
technology and high-end componentry.

SEE MORE AT KTM.COM

defy 
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Please make no attempt to imitate the illustrated riding scenes, always wear protective clothing and observe the applicable provisions of the road traffic regulations!  
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på Kambodsja-siden av Khone Phapheng-
strykene. Dette skal være verdens største i 
vannmengde. 50.000 m3/s. Her rygger vi sy-
klene om bord i en stor kano og kjører ned-
over elven for å møte de andre og parkere for 
kvelden. Etter å ha kvittet oss med kjøreutsty-
ret og hentet det vi trengte for natten, var det 
om bord i båten igjen. Etter en halvtimes båt-
tur er vi på øya vår, midt i Mekong, og en rek-
ke med småtelt står ferdig oppslått og venter 
på oss. Hele gjengen får på seg badebukser 
og hopper i elven. Ved solnedgang er bålet 
i gang og grillen er full av godsaker. Livet er 
ikke det verste man har.

På morgenkvisten dukker en kano opp med 
nybakt brød, og snart putrer kaffe og egg på 
et lite bål. 
I dag skal vi over til Laos. Det betyr at skiltene 
må monteres på syklene. Skilt er tydeligvis 
ekstrautstyr både i Kambodsja og Laos, men 
må være på ved grensepassering. Vi sitter en 
times tid på en liten kafé mens Toby og Vut 
fikser papirarbeidet på kjøretøyene. Etter 
det er det en kjapp runde med stempling av 
pass, også er vi i Laos. Phon reiser hjem, Vut 
tar over bilen og TK (Thongkoon) overtar som 
guide. Kort kjøretur til hotellet. Kontrastene 
er temmelig store. Telt en natt, luksushotell 
med svømmebasseng neste. 

I Laos blir veiene smalere og mer hullete, stie-
ne blir flere og vi begynner å se flere bevis på 
at vi er på Ho Chi Minh trail. I en liten landsby 

er det stilt ut en stor rakett. Russisk, beregnet 
på å skyte ned B-52 bombefly. Havarerte på 
vei til Vietnam og ble stående. Det var nok av 
fly å skyte på. Kun i Laos ble det sluppet ca. 
260 millioner klasebomber fordelt på 580.000 
bomberaid. Flere bomber ble sluppet over 
Laos enn den totale mengden som ble slup-
pet i hele andre verdenskrig. Og de var offi-

ta over 100 år å rydde opp det meste.
Over til hyggeligere ting igjen! Laos var også 
der vi fikk mest opplevelser og spenning. Jeg 
gikk riktignok glipp av mye i Kambodsja, men 
de andre var også enige i det. Vi hadde flere 
lange elvekrysninger på MC. Den bredeste 
elven vi kjørte over var 60–70 meter bred. An-
dre var flere meter dype på hver side av det 
kjørbare området. Merkelig nok var det ingen 
som klarte å velte i noen av de store elvene. 
John klarte å velte i en som var 2 meter bred 
og 10 cm dyp. Det var eneste tilfellet vårt, 
men året før måtte de på fisketur for å få en 
sykkel opp igjen fra 3 meters dyp. 

I Laos fikk vi en ny deltaker på turen, Billy fra 
Irland. Han fikk dessverre også bare to dager 
sammen med oss. Kom for fort inn i en feil-
dosert sving på en grusvei og gikk i grøften. 
Bommet heldigvis på et stort tre som sto der, 
men skadet foten. Han klarte å kjøre videre, 
men da vi stoppet for en kaffepause, var fo-
ten så vond at han hoppet over i bilen og ble 
kjørt til røntgen. Brudd i leggbeinet, og første 
fly hjem. 

Dagen etter ble Euan også tvunget til å reise 
på røntgen. Det viste seg at han hadde kjørt 
i 4 dager med to brudd i leggen. Sta Skotte! 
Han gikk med på å flytte over i bilen, men ville 
ikke hjem, da han hadde to kompiser med på 
turen. Nektet også å ta på gips, det fikk holde 
med støttebandasje… 

Sykkelen surres fast i båten før vi kjører gjennom en 7 km lang grotte.

På tur gjennom grotten. Fra Genocide (folkemord) museumet.

Klasebomber. Det finnes tusenvis ueksploderte 
fortsatt.

Mine/bomberydding pågår for fullt. Minst 100 
år igjen med rydding.

Bombeskall fra klasebomber brukes til husbyg-
ging, gjerdestolper, blomsterkasser…….

”I dag skal vi over til 
Laos. Det betyr at 

skiltene må monteres 
på syklene. Skilt er 

tydeligvis ekstrautstyr 
både i Kambodsja og 

Laos, men må være på 
ved grensepassering.”

sielt ikke med i Vietnamkrigen... I veikantene 
står det fortsatt noen russiske tanks, ribbet 
for alt løst så klart. I fjellandsbyene, der vi i 
mange tilfeller er noen av de første turistene 
innbyggerne har sett, finner vi bombeskall 
brukt til gjerder, blomsterkasser og husbyg-
ging. Deler av fly er gjort om til kokekar og 
verktøy, og klasebomber er brukt som as-
kebeger. Vi kjørte i flere områder der vi fikk 
streng beskjed om å ikke forlate stien, da det 
ikke var ryddet for miner og bomber. Ca. 300 
mennesker, mange barn, dør fortsatt hvert år 
pga. gamle bomber. De regner med at det vil 
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Morgentåke i 
fjellene.

ROVIKMC.NO
Serviceverksted

Raskeste veien til utvalget! www.rovikmc.no

Nye og brukte MCNye og brukte MC
Rovik MC, Fabrikkvn 5, 4033 Stavanger, Tlf. 51588800

Større verksteds- og salgsavd.Større verksteds- og salgsavd.

Sinisalo Bengt KjørejakkeOptimate 4 Dual 12V 1A NYHET! IXS Vail 3 HelårshanskeArai Chaser-X

Halvarssons Halskrage SortIxs Regntøy Orca

NYHET!Macna Westcoast Jakke

Kjederens Motorex 

Batterilader

Yamalube Olje
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To dager etter skulle vi gjennom en 7 km 
vannfylt grotte, med sykkelen plassert i en 
kano sammen med oss. Euan ville gjerne få 
med seg dette, men da måtte han kjøre opp 
til starten av grotten. Etter litt diskusjon med 
Toby så fikk han lov til det. Kun 6–7 mil opp til 
grotten og rett til hotellet etter grotten. Euan 
mente dette hadde gått så fint at han ville 
fortsette å kjøre sykkel neste dag også. Toby 
kontaktet lege og fikk støtte fra legen om 
at Euan absolutt ikke burde kjøre, men at så 
lenge han var klar over risikoen, kunne ingen 
nekte ham det. Euan kjørte resten av turen! 

TK, lokalguiden fra Laos, tar oss alltid med på 
besøk til en skole i en eller annen liten fjel-
landsby for å vise oss frem. Vi får ikke lov til 
å ta med noe til barna, men han kjøper alltid 
med en bunke skrivebøker og blyanter. Stor 
stas å se turister og ikke minst å få prøvesitte 
syklene.

og ropte og vinket til oss. To ganger besøkte 
vi skoler der. Tror vi var mer eksotiske for dem, 
enn de var for oss. Vi kjørte også over en av 
verdens lengste bambusbroer. Ca. 300 meter 
lang. Den ødelegges av flommen hvert år, 
men bygges opp igjen i løpet av noen dager 
når elven har roet seg ned igjen. 
 
Maten var fantastisk i begge land. I Kambod-
sja spiste vi stort sett lunch ved bilen. Ferske 
baguetter kjøpt om morgenen, og diverse 
tilbehør og drikke fra kjølebag. Lunchen i 
Laos var vanligvis på en liten restaurant langs 
ruten. TK ringte en time i forveien, og 4–5 for-
skjellige retter sto klar idet vi parkerte. Mid-
dagen i begge land var, med unntak av grill-
kvelder når vi lå i telt, på lokale restauranter. 
Noen ganger bestilte vi selv, men vanligvis så 
var det mange retter å velge mellom, slik at 
man fikk prøvd litt av hvert. 

En av de bedre veiene.

”I Laos fikk vi en ny 
deltaker på turen, Billy 

fra Irland. Han fikk 
dessverre også bare 

to dager sammen med 
oss. Kom for fort inn i en 

feildosert sving på en 
grusvei og gikk i grøften.”

Typisk middag. Masse forskjellige retter på de-
ling. Det brune i vannflasken er hjemmebrent 
fra Laos. (Smaker verre enn dårlig norsk.)

Andre spesielle opplevelser var den andre 
natten i telt. Fantastisk teltplass på en lang 
odde. Masse døde trær som stakk opp av 
vannet rundt oss. Nydelig sted! TK hadde 
vært på det lokale markedet for å skaffe litt 
lokale delikatesser til oss. Etter at vi hadde 
spist oss gode og mette på “normale” grillret-
ter, fikk vi mulighet til å prøve bambusrotte, 
ekorn, gjødselbillelarver, mauregg og friterte 
biller. Jeg testet alt, men skal ikke påstå alt var 
like godt. 

Elvekryssing med ferge som besto av en kano 
der du kjørte inn og satt med en fot på hver 
side av kanoen, var også noe som kilte litt i 
magen. Vi overnattet et par netter oppe i 
fjellene, og våknet om morgenen i tykk tåke 
og kjørte en time oppover i fjellet før vi brøt 
igjennom tåken og kjørte i nydelig sol med 
tåkehav under oss. Da vi kjørte gjennom av-
sidesliggende landsbyer, kom barna løpende 

Vi bodde i telt, små lokale gjestehus, hytter i 
skogen, kaffeplantasjer og luksushotell med 
svømmebaseng. Det var mulig å velge en-
keltrom mot tillegg i prisen. Jeg spanderte 
på meg den luksusen. Det er herlig å kunne 
koble helt ut etter så mange inntrykk.

Det var en skitten, sliten og mørbanket gjeng 
som rullet inn i Luang Prabang etter 2700 km 
og 17 dager på sykkelen, to punkteringer og 
et motorhavari på syklene, punktering på 
både bil og henger, brudd i en hånd og to 
beinbrudd, en god samling med blåmerker 
og skrubbsår, noen nye venner og masse 
minner rikere. 

Hvis noen skulle få lyst til å ta seg en lignende 
tur, så kan jeg ikke få anbefalt Rideexpedi-
tions.com nok. Det er et lite firma, men de 
er superprofesjonelle. Følgebil og medisinsk 
kompetanse på alle turene. Selv om det ikke 
ser slik ut her, så er sikkerheten på topp, men 
på slike turer kan man ikke gardere seg mot 
alt. Det er aldri noe press på å kjøre fortere 
eller forsøk på å presse folk til å ta sjanser. 
GPS-tracking og satelittelefon er med på alle 
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turene, og de har folk standby døgnet rundt for å kunne ta seg av 
problemer som kan dukke opp. Alt er tilrettelagt til minste detalj. Fer-
gene lå og ventet når vi kom, og hotellrom og mat var klart når vi 
kom. Topp firma! Nok reklame!

Kan virkelig anbefale å bryte ut av komfortsonen og utfordre seg selv. 
Jeg hadde null offroaderfaring da jeg meldte meg på en tur fra Laos 
til Vietnam for tre år siden. Tok det rolig og kjørte etter egne evner og 
gjorde ingen forsøk på å holde følge med de som hadde kjørt offroad 
hele livet. Kom frem uten et blåmerke, og ble hektet på slike turer. 
Dette var min tredje tur med Ride, og nå venter jeg på at det skal bli 
mulig å reise på tur igjen. Jeg er påmeldt offroad Vietnam i oktober 
og nordlige Laos i februar, så da er det bare å håpe at verden snart 
begynner å bli litt mer normal igjen.

En skål ved reisens slutt.

Mosseveien 47-49, Fredrikstad. Tlf. 69 31 79 59
www.leeres.no - mcsalg@leeres.no

Best på service av Honda, Suzuki, MV og BMW
NORGES ELDSTE MC-FORHANDLER! 61 ÅR I BRANSJEN!

Honda CRF1100L Africa Twin

Med lidenskap for motorsykkel
www.online-mc.no

Alt du trenger av deler og utstyr til moped, scooter, lett 
og tung motorsykkel og ATV finner du på våre nettsider.

Vårt skiltsøk hjelper deg med å finne riktige deler. 

Bestiller du før kl. 13.00 sender vi varene samme dag. 

Besøk oss på www.online-mc.no

PRØV VÅRT
SKILTSØK!

NETTBUTIKK MED STORT UTVALG PÅ LAGER I NORGE

www.snellingen.no

Årets 125cc-nyhet!

Husqvarna
Svartpilen 
125

SUZUKI-forhandleren i Oslo!

I vår daglig oppdaterte nettbutikk finner 
du alt du trenger til din MC, samt 

kjøreutstyr for MC-entusiaster, Motocross/
Enduroutøvere og Mountainbike-kjørere!
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