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 Det er mange som gremmer seg 
når de kommer hit, for de får 
ikke med seg maten som må 
oppbevares kaldt. Til deg som 
sykler, anbefaler vi kjølebag til 

sykkelstyret, sier Astrid Aasen med et bredt 
smil. 

Jeg befinner meg på Gangstad Gårdsysteri 

tidlig en lørdags morgen. Astrid har nettopp 
åpnet gårdsbutikken og byr meg på smaks-
prøver nesten før jeg er kommet inn døra. 
Blåskimmelost, hvitskimmelost og salatost. 
På veggen henger et VG-oppslag som forteller 
at dronning Sonja er så begeistret for ostene 
fra Gangstad at hun bestiller herfra til spesi-
elle anledninger.

Øya som ikke er ei øy
«Det er omveiene, forsinkelsene og sidespo-
rene som beriker ens liv», skal forfatteren 
Nils Kjær en gang ha sagt. På halvøya Inderøy 
helt innerst i Trondheimsfjorden har Astrid 
Aasen og 19 andre aktører innen mat, kunst 
og kultur gått sammen om det de kaller Den 
Gyldne Omvei, som først og fremst er et mar-
kedsføringsgrep for å lokke bilistene av E6. 
Med korte avstander, beskjeden biltrafikk og 
vakkert kulturlandskap egner området seg 
også veldig godt for syklister. 

Med et par oster i sykkelveskene forlater 
jeg Astrid på Gangstad og fortsetter rundt Hu-
stadlandet. Snart åpner det seg panoramaut-
sikt mot Beistadfjorden. Når neset er rundet 
og jeg igjen setter kursen sørover mot Mære 
på vestsida av Borgenfjorden, som byr på den 

STRAUMEN|Inderøy i Nord-Trøndelag er et stykke bygde-
Norge med sjel der optimistiske, men ydmyke mennesker 
produserer lykkelige øyeblikk for den besøkende. Du vil 
ikke angre om du legger omveien dit. 
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Det kan itj bli finar 
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vakreste syklinga på Inderøy; gode grusveier 
på tilnærmet bilfrie veier og flott utsikt. 

«Det er stort, det er rikt»
Fra Røra stasjon er det sju kilometer til Strau-
men, kommunesenteret i Inderøy. Jeg triller 
ned til fjorden før et par heftige bakker må 
forseres. Vel oppe på toppen åpner landska-
pet seg opp, og Inderøy ligger foran meg i all 
sin prakt. Da dikteren Aasmund Olavsson 
Vinje sto omtrent på samme sted på sin reise 
rundt i landet, skrev han følgende i reise-
skildringa Ferdaminni fraa Sumaren 1860: 
«Nei dette er best Nordanfjølls, ja kanskje i 
heile Landet. Det er stort, det er rikt, og 

FAKTA INDERØY

Rute
To-tre dager er passe for sykling på 
Inderøy. Avstandene er små og du kan 
sykle mellom attraksjonene. Du kan 
fint sykle 100 km uten å ta samme 
strekning to ganger.

Reise dit
Buss eller tog til Røra, bil til Straumen.

Sesong
Best fra juni til august når stedene 
langs Den Gyldne Omvei holder 
åpent. Sjekk nettsiden for åpnings-
tider.

Passer for
Mat- og kulturinteresserte.

Vei & trafikk
Mange småveier med lite trafikk. En 
del trafikk langs riksvei 761 og 755. 
Grusveiene har god standard.

Kart & guider
For sykkelkart, guiding og spesialtil-
passet opplegg, kontakt ReisInderøy; 
post@reisinderoy.no. 

Sykkelutleie
Finnes ikke.

Kost & losji
Rødbrygga restaurant og Øynaparken 
i Straumen anbefales. Overnattingste-
der; Jægtvolden hotell, Fuglekassen og 
folkehøgskolen.

Nettsteder
www.dengyldneomvei.no
www.fuglekassen.no
På www.reisinderoy.no finner du fire 
forslag til sykkelturer. Disse er merket 
av på kommunes kart.

SENTRUM.  Alle attraksjonene langs Den gyldne 
omvei ligger i grei sykkelavstand fra kommune-
senteret Straumen.

BLÅMUGGOST.  Astrid Aasen viser stolt fram en 
av ostene de lager på Gangstad Gårdsysteri.

STAVHOPPER`N.  Skulpturen Stavhopper`n er 
blant Nils Aas´ mest særpregede kunstverk i den 
praktfulle Muustrøparken, som ble kåret til årets 
grønne park i 2007. 

KULTURLANDSKAP. Inderøy i 
Nord-Trøndelag byr på gårdsmat, 
kunst og noe av det vakreste av 
kulturlandskap Norge har å by på.
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det er Fjordar og Landskap i det mest ynde-
fulle Samspil». Noen dager på sykkelsetet 
bekrefter at Vinjes betraktninger fortsatt har 
gyldighet.

Så går det nedover mot fjorden igjen, og i 
bunn av bakken ligger Høie Glass & Metall 
som Oddveig Stenvig driver. Kunstneren har 

også anlagt en vidunderlig hage. Jeg spør om 
hva slags gjødsel hun bruker for å få til en 
slik hage.

– Kjærlighet vet du, kjærlighet er den 
beste gjødsel, svarer Oddveig.

Jeg ruller videre. Under brua før jeg 
kommer over til Straumen, renner Norges 

nest sterkeste tidevannsstrøm. Sentrum 
av bygda består av godt vedlikeholdt 
trehusbebyggelse. 

Mat med utsikt
Øynaparken som ligger på toppen av en 
ås like utenfor Straumen anbefales for de 
sultne. Jeg slår meg ned ved et utebord og 
ser jordbrukslandskapet ramme inn fjorden. 
I bakgrunnen ruver fjellene. Menyen består 
hovedsakelig av lokalt produsert mat. Jeg vel-
ger meg spekemattallerken med karvenakke, 
spekeskinke og koriandermorr. Sola domine-
rer på himmelen, graderstokken viser i over-
kant av tjue grader og fjorden ligger blank 
der nede. Når jeg setter tennene i den møre, 
smakfulle skinka, tenker jeg at livet blir ikke 
mye bedre enn et måltid her på Øynaparken 
i Inderøy.

– Det kainn itj bli finar, hører jeg en tilfeldig 
forbipasserende si om denne julikvelden. 

Så enig, så enig, tenker jeg. ●

5STRAUMEN.  Mellom sykkelturene er det  
hyggelig å vandre i trehusbebyggelsen i  
Straumen.

5FISKE.  I Borgenfjorden ligger en gammel sliter 
og hviler seg mellom slagene.

5GLASS OG METALL.  Kunstneren Oddveig Sten-
vig lager kunsthåndverk i glass og metall. Sett 
også av litt tid til å slappe av i hagen hennes.

5LOKALT.  Bakken opp til Øynaparken er små-
tøff. Vel oppe kan du nyte lokalt produsert mat 
og øl med restaurantutsikt i Norgestoppen.

VARIASJON. Inderøy byr på flere aktuelle sykkelruter av varierende lengde og landskap, her på etter-
middagstur rundt Straumen.
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