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Intervjuet Sykkelentusiasten
hNår
h regnet plasker ned og den sure vinden sliter i sykkelen og kroppen til Jostein Kolnes,
spør han seg ofte om dette virkelig er ferie. Som oftest er svaret ja.

– Sykkel betyr frihet og stillhet
RANDABERG

Dagens navn

– Jeg ble bitt av basillen da jeg i
2008 syklet fra Stavanger til Oslo.
Sykkelruten langs kysten var om
lag 900 kilometer. Senere startet
jeg på North Sea Cycle Route som
er en 6200 km lang sykkeltur gjennom Norge, Sverige, Danmark,
Tyskland, Nederland, England og
Skottland, forteller han.
Turen er omtalt i Guiness rekordbok som verdens lengste skiltede sykkelrute.
– Det høres sikkert langt og avskrekkende ut. Men tar man tiden
til hjelp og sykler i sitt eget tempo,
går det helt fint, sier Jostein.

1953.
hh
SIVILSTAND:
Skilt, fire barn og
tre barnebarn.
hh
BOSTED:
Randaberg.
hh
YRKE: Førsteamanuensis ved
Universitetet
i Stavanger.
hh
BESKRIV DEG

Ikke utstyrsfreak

SELV MED TRE
ORD:

Store krav til utstyr har han ikke.
Han er godt fornøyd med en DBSsykkel til noen få tusenlapper.
De siste årene har Jostein Kolnes
brukt sommerferiene til å sykle.
– Hvorfor velger du å bruke ferien
på å sykle gjennom halve Europa i
stedet for å slappe av på en strand
i Syden?
– Friheten og stillheten tiltaler
meg. Alt du har behov for er med
på sykkelen. Det blir som en fjellvandrer som har det han trenger i
ryggsekken. Fordelen med å sykle
er at man kan stoppe og slappe av
på en kafè eller restaurant, det blir
mer urbant enn en fjelltur.
I sykkelvesken har Jostein alltid
med seg fotoapparatet. Han er en
ivrig hobbyfotograf, og kjøpte sitt
første Minolta halvautomatiske kamera som 19-åring. Siden den gang
har det blitt flere kamera og mange bilder. Insekter og fugler samt
naturens mangfold er han spesielt
opptatt av. Sykkelturer og fotografering er en fin kombinasjon.

hh
JOSTEIN
KOLNES
hh
FØDT: 10. april

hh
Snill, nysgjerrig,
kreativ.
hh
HVA ER DU MEST
OPPTATT AV FOR
TIDEN? Astronomi.
hh
ANLEDNING:

Deltar i verdens
lengste skiltede
sykkelrute.
hh
HVA PROVOSERER DEG?

hh
Urettferdighet.

Tastagutt

Jostein Kolnes har alltid vært glad
i naturen. Han vokste opp på Ytre
Tasta i landlige omgivelser. Den
gangen var det hesten som dro høylasset, og han minnes med glede de
gangene han fikk sitte på hestekjerren.
Etter kjemistudier ved Universitetet i Bergen ble han ansatt ved
Rogalandsforskning i 1980. Senere
ble det Høgskolen i Stavanger som
i dag er Universitetet i Stavanger.
Her er han fremdeles ansatt ved Institutt for Petroleum.
– Dette er en interessant arbeidsplass med mange flotte kolleger,
sier han.
Avstanden mellom Randaberg
og Universitetet i Stavanger er 12
kilometer. Flere ganger i uken velger den spreke 60-åringen å parkere sykkelen for å ta beina fatt. Turen tar halvannen time hver vei, og

Siden 2008 har Randaberg-mannen
Jostein Kolnes tilbrakt mangfoldige kilometer på sykkelsetet. Foto: erling jensen

”For tre år
siden fant
jeg ut at jeg
hadde oversett to ting
i livet, nemlig
insektene og
stjernene.”

han begynner å gå allerede klokken
seks om morgenen.
Ved glassdøren ut mot verandaen i leiligheten er stjernekikkerten
rettet mot himmelen. Astronomi er
en annen av Josteins store lidenskaper.
– For tre år siden fant jeg ut at jeg
hadde oversett to ting i livet, nemlig insektene og stjernene. Insektene tar jeg bilder av, og stjernene og
planetene kikker jeg på. Jeg katego-

riserer stjernene i forhold til navn,
avstand og lysstyrke.
Den enorme LP- og CD-samlingen røper om allsidige interesser.
– Jeg liker det meste av musikk,
unntatt dansebandsjangeren. Jazz,
rock, og klassisk musikk er det jeg
helst lytter til.
Gateskiltet som henger i stuen
med påskriften Miles Davis Street
levner ingen tvil om hvem som er
favorittmusikeren til Jostein.

– Hva er det flotteste med sykkelturene?
– Å sovne inn på et svaberg og
høre bølgeskvulp mens man ser på
stjernene er fantastisk.
Neste sommer sykler Jostein siste etappe på North Sea Cycle Route, som starter i den engelske byen
Harwich. Deretter går turen videre
til Skottland, Shetland og Orknøyene.
Erling JEnsEn

