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Starten på en drøm 

Det begynte med en drøm. Drømmen om Skjærgårdshavet. Jeg padlet fra Oslo 4. april (2002) 

og hadde et fantastisk møte med våren på Sørlandet i hele april. Så gikk turen til København. 

Padlet rundt Skåne, til Stockholm, rundt Åland og Skjærgårdshavet nasjonalpark i Finland til 

Helsingfors. Retur fra Stockholm via Göta kanal til Oslo. Hadde enorme forventninger, men 

selve turen oversteg selv mine villeste fantasier. Et fantastisk vær med sommertemperaturer 

allerede i april, skjønnheten i naturen og møtene med de utroligste mennesker. Rikdommen 

ved å eie sin egen tid 24 timer i døgnet, gleden ved å bo under åpen himmel så lenge – 

kontakten med natur, årstider, seg selv og alle en møter. Interessen for kajakk er enorm for 

tiden – og i Norden har vi noen av de vakreste kystområder i verden. Ferieparadis for 20 

millioner mennesker i Norden, samt tilreisende fra Hele Europa. Padlere, båtfolk, 

friluftsmennesker og turister. På de to siste turene har jeg levd syv måneder i dette eventyret. 

Tatt meg tid til å komme under huden på mye av denne magien. Padlereportasjene fra Norden 

gir en smakebit fra opplevelsene i 2002, samt fra turen til København i år 2000. Håper du 

også kan finne litt glede og inspirasjon. God reise i godstolen; husk at eventyret er nærmere 

enn vi tror. 

 

Del 1 Oslo – København år 2000  

Få tenker vel på Finland når de står på brygga ved Oslo Kajakklubb. Så også i kveld. Bevisst 

har jeg valgt å holde en lav profil. Man vet jo aldri hvor langt man kommer. Men en padler 

aner at noe er på gang. Han sitter selv i en VKV Offshore – og ser at min VKV ligger minst 

10 cm dypere i vannet. Og så mye bagasje trengs neppe for en kveldstur til Hovedøya? 
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Prøvende tar jeg noen padletak. Kajakken ligger fjellstøtt, men tungt i vannet. Drøyt 100 kilo 

utstyr krever sitt. Det virker langt til Helsinki når man etter fem hundre meters padling 

passerer Killingen. Ved Huk virker avstanden enda lenger: Gressholmen rett frem. Hovedøya 

til venstre. Sverige, Danmark og Finland til høyre. 

Men langsomt forsvinner alle de store tanker. Bekymringer om alt man måtte ha glemt, 

erstattes gradvis av forventninger om eventyret som venter. Snart har jeg funnet marsjfarten 

og stille glir det utover fjorden. Godt hjulpet av en svak medstrøm, viser GPS’en en snittfart 

på 7,5 km selv med rolig padling.  

Neste dag fortsetter værgudene med det som blir den mest regnfulle sommeren i Norden på 

100 år. Selv Drøbak virker trist i det ufyselige været. Helt folketomt, bortsett fra to fiskere i 

en liten robåt. Selv fortsetter jeg med nattpadling på innsiden av Jeløya mens regnet høljer 

ned, samtidig som det blåser opp. Når jeg endelig skal slå leir på Revlingen syd for Moss, er 

vinden så sterk at tunnelteltet står fire meter rett ut i luften når jeg får det ut av posen. 

Klokken er fem om morgenen når jeg har fått opp teltet. Jeg setter i en hysterisk latter. 

Endelig en regndråpe som ikke treffer meg midt i ansiktet. Snakk om luksus. 

De første dagene på en langtur er ofte de tyngste. Det tar tid for kroppen å venne seg til drøyt 

et hundre kilo ekstra bagasje. I et intervju i ”Utemagasinet” sa den svenske padleren Bernt 

Forsell at småturer ikke er noe for ham. Som han sa, er de første 2-3 ukene mest en plage for 

kroppen. Alltid en trøst å høre fra en som har padlet 6000 kilometer blant slanger og 

krokediller rundt hele Borneo. Ting blir bedre. 

Et par dager senere våkner jeg til knallvær. Yr av padleglede og det uventede godværet, 

padler jeg en dag det meste av Hvaler i verdens største åttetall. Finner en fantastisk 

”saltvannselv” som skjærer inn i landskapet fra Papperhavn. Bare det tykke teppet av blåskjell 

avslører at jeg ikke padler på en vanlig elv.  

Åttetall har aldri vært den korteste veien mellom to punker. Så når solen går ned, har jeg 

fortsatt bortimot 30 km igjen til bestemmelsesstedet. For jeg vil til det vakre friområdet på 

nordspissen av Nordre Sandøy. På vei inn i Singlefjorden får jeg være vitne til et av naturens 

vakre skuespill. Den siste rest etter en utrolig solnedgang henger fortsatt over Fredrikstad. 

Himmelen er knall rød og det ser ut som hele plankebyen står i brann. Ønsker meg vakkert 

god natt før jeg fortsetter med nattpadling blant alle øyene i en blikkstille Singlefjord. 

Det gode livet har begynt. Nystekte pannekaker, plukking av blåskjell, bær og kantareller. 

Fisking og leirbål i solnedgangen med lukten av nystekt middag. Og det fortsetter 

padlesightseeing på Hvaler, med fotturer på Nordre- og Søndre Sandøy før turen går over 

Säcken til Sverige. En strekning som jeg av egen erfaring vet kan være meget tøff, men som i 

dag ikke byr på mer enn et par meters bølger. 

Jeg smiler, jeg ler og jeg synger: ”Ta mig till havet och gör mig till kung, kung över sommar'n 

och natten.” Peter Lundblad får tilgi manglende sangstemme, men nå er jeg sjef. Nå er jeg 

konge. I dette øyeblikk er jeg selve kongen av Norden. Jeg står på toppen av Nord-Hällsö og 

ser utover hele verden.  

I nordvest ligger krabbeøya Tisler. I nord ser jeg store deler av Hvaler, med Herføl og Søndre 

Sandøy. Flytter jeg blikket litt mot øst, over Säcken, ser jeg inn over Dynekilen og alle 

”badeøyene” her. I øst ligger den vakre skjærgården utenfor Strømstad og i sør Koster-øyene 



- 7 - 

med sin fantastiske skjærgård. Dette er min verden. Et sted der kajakkminnene ligger tykt. Jeg 

er en byboer som endelig har våknet fra hverdagen – og som nå har våknet i kajakkparadiset. 

Men det viktigste: Foran meg ligger havet. Fornemmelsen av reelle dønninger og bølger. 

Eimen av eksotiske krydder som havet har ført med seg helt fra Østen. Luften er fylt med 

karri fra India, nybakt dansk leverpostei og frodige sjømannsviser. Jeg kjenner saltvannet 

bruse i blodårene. Bølgene som fulgte fra kjølvannet til vikingene, James Cook og Christoffer 

Columbus, slår mot bergveggen nedenfor meg. Endelig kan eventyret begynne. 

 

Koster-øyene 

Året før skulle Roy Willy (Johansen) og jeg arrangere en padletur til Koster-øyene. Roy Willy 

hadde aldri vært her tidligere, men var blitt nysgjerrig fordi jeg hadde skrytt så mye av 

skjærgården her. Dessverre måtte jeg trekke meg fra hele turen. Før avreise gikk vi i detalj 

gjennom sjøkart for at han skulle finne frem til ”høydepunktene” og de beste 

overnattingsstedene. Men da jeg foreslo at de skulle være hele uken rundt Koster, sperret han 

øynene opp. Blikket han sendte meg fortalte det meste: - Amatør. En hel uke på Koster. Selv 

mente han to dager var nok, før de padlet videre.  

Men tonen var en annen, da jeg snakket med ham etter hjemkomst. De hadde tilbrakt hele 

uken på Koster! Som han sa: - Man trenger minst en uke for å få sett alt her. Tidligere har jeg 

padlet med Roy Willy på Sørlandet. Aldri har jeg hørt ham si at han trenger en uke ett sted. 

Det forteller nok mye om de enorme mulighetene som finnes i skjærgården rundt Koster. 

Selv har jeg mitt lille paradis på en liten øy syd for Syd-Koster. Her stuper fjellsidene bratt 

ned i vannet og lager en vakker portal inn til strandbukten som er min egen. Her er det for 

langgrunt for andre båter å komme inn. På den store blomsterengen rundt teltet blomstrer 

villroser og alle mulige markblomster. I fjor gikk noen sauer og beitet her, men i år er de 
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flyttet til en annen øy. Slik søker Kosterboerne å få en naturlig nedbeiting og utvikling av 

floraen. Hvor jeg sitter, skal jeg ikke røpe. For noe av feriemagien er selv å finne sitt eget 

”smultronställe”. Men jeg skal røpe så mye at jeg befinner meg på 58º 51.756 min. nord. 

Skjærgården rett vest for Kostersundet er mildere enn resten. Her finner du flere holmer og 

øyer med små, nydelige badestrender. Men også flere mennesker. Lenger sørvest får man enn 

følelse av villmark. Her er alt villere, mer urørt, mer karrig og forblåst. Men det er vakkert, så 

utrolig vakkert. På enkelte skjær sitter små kolonier med skarv. Som en fjern slektning av 

pingvinen følger de karakteristiske silhuettene vaktsomt med på alt som skjer. 

Tidligere holdt selen til i skjærgården lenger nordvest for Koster, der det er opprettet egne 

selreservat. Nå har de hundrevis av sel trukket lenger sør. Så skal du på selsafari, bør du 

kanskje starte på Store Sockna mellom Tjälleskjær og Ursholmen. Og det er alltid like artig å 

få besøk av en selflokk når du padler. Studere dem når de svømmer rett under kajakken, før 

de nysgjerrig stikker hodet opp av vannet for å se på deg. 

Asfalten har ennå ikke kommet til Koster – og en sykkeltur rundt på disse naturskjønne og 

bilfrie øyene er balsam for sjelen. Selv liker jeg å ferdes langsomt, så jeg tok beina til hjelp. 

Men ikke bli skremt om det kommer 500 kilo langhåret kjøtt med meterlange horn mot deg. 

Det er eieren av naturcampingen som har plassert ut 18 Highland Cattle på Nord-Koster. Når 

de grynter rister jorden under deg. Selv har jeg ikke lyst til å utfordre disse kolossene. Øynene 

deres forteller så alt for tydelig hvem som er sjefen i dette møtet – og hvem som regjerer på 

Nord-Koster. 

 

Den svenske vestkysten har en stor fordel fremfor Sørlandet: Der det på Sørlandet er bygget 

hyttelandsbyer helt ut i havgapet, har svenskene i stedet laget naturreservat. Svenskene har 

vært dyktige til å verne kystlandskapet. Alle naturreservatene styres av Vestkyststiftelsen i 

Göteborg, men reglene varierer fra reservat til reservat. Naturreservatene er gjerne de vakreste 
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stedene; de som innbyr til de største naturopplevelsene. De er avmerket på sjøkartet – og 

overnatting i telt sjelden er tillatt. 

I tur og orden passerer jeg ferieidyllene langs den svenske vestkysten. Veksler på å padle 

innaskjærs og utaskjærs. Været, humøret og dagsformen bestemmer de mange veivalg. Mitt 

eneste mål er at jeg hver natt skal overnatte på verdens vakreste sandstrand og at jeg i løpet av 

dagen skal se mest mulig. Selv setter jeg min ære i å aldri å etterlate noen spor i naturen, så 

jeg tillater meg ulovlige overnattinger i naturreservat fjernt fra et yrende båtliv. Men også 

tøffe dager. For til tider kan 24 timer plaskregn og torden bli i meste laget.  

Men høydepunktene er selvsagt mange. Skjærgården utenfor Fjellbacka er veldig vakker og 

egner seg ypperlig til padling. Et besøk til Väderøyene anbefales på det sterkeste. Denne 

øygruppen innbyr til flotte naturopplevelser og store sel- og fuglekolonier. Sotenkanalen er 

også et hyggelig bekjentskap. Ikke misunner jeg de 200 lokale steinarbeiderne som i fem år 

gravde ut kanalen, før Gustaf Adolf kunne åpne den i 1935. For om jeg kan bli sliten på denne 

turen, er det sikkert blåbær sammenlignet med hvordan disse karene hadde det på slutten av 

en arbeidsuke. Kanalen er 4,8 km lang, men når jeg nærmer meg utløpet vurderer jeg å snu for 

å padle en gang til. Og selvsagt: Hele skjærgården fra Smögen til Marstrand innbyr til flotte 

padleopplevelser. 

Nå har også fellesferien begynt på "Sjösexan", sjøveien mellom Göteborg og Strømstad. Til 

tider blir det trangt om plassen midt i skipsleia. Selv padler jeg på kryss og tvers mellom 

holmer og skjær for å unngå det meste av trafikken. Før jeg legger meg i kjølvannet til en av 

båtene og følger den jevne båtstrømmen sørover. 

Gradvis begynner jeg å kjenne igjen mange båter og mennesker. Jeg ser dem i Fjellbacka, i 

Smögen, i Lysekil og alle andre ferieidyller. Vi har rett og slett holdt samme tempo nedover 

svenskekysten. Stadig er det noen som peker på meg, tydelig overrasket over kajakken som 

forfølger dem.  

Når jeg står på den lille broen som går fra Härmanö til Gullholmen, drømmer jeg om hvor 

vakkert det må være her i godvær. Ikke vet jeg, men Gullholmen må være Sveriges tettest 

befolkede øy. Jeg er så våt og kald som en bare kan bli etter å ha vært ute i 12 timer i 

skybrudd og tordenvær. Kroppen er tom for energi, så jeg sitter jeg utenfor den lokale 

matbutikken og stopper i meg tomme kalorier. Misunner båtfolket der de på rekke og rad 

kommer for å ta en varm dusj, før de varme vender tilbake til et glass temperert fransk rødvin 

og en varm middag. Begynner å fantasere om hva de forskjellige skal ha på menyen. Selv 

setter jeg meg i kajakken for å padle videre i skybruddet. 

Et marineblått Marstrand 

Det hviler noe marineblått over Marstrand. Et klassisk marineblått skjær som ingen steder på 

den svenske vestkysten kan konkurrere med. Jeg sitter på en liten strand utenfor en av de 

fasjonable restaurantene, mens taffelmusikken blander seg med de herligste matlukter. 

Jazzmusikerne spiller så lavt at man nesten hører klirringen fra sølvbestikket når det langsomt 

skjærer over Meissen-porselenet. Jeg er sulten. Fryktelig sulten. Drømmer om de lekre rettene 

som så fornemt fortæres innenfor de smårutete vinduene. 
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Jeg hadde planlagt å spise ute på et eller annet spisested i Marstrand. Synet av alle de 

marineblå dressene, lange kjoler, to og treetasjes yachter, samt helikopter som flyr gjester til 

og fra, får selvtilliten til å svikte under en svett padlejakke. I tillegg begynner det snart å bli 

mørkt. Skal jeg være ærlig, så føler jeg meg plutselig både liten og utilpass. For dette er ikke 

stedet å komme padlende i en kajakk, med et fjernt håp om skyss til Danmark.  

Mistrøstig begynner jeg å trekke kajakken ut i vannet, klar til å padle videre mot Göteborg. I 

det jeg skal sette meg i kajakken, snakker to menn til meg på engelsk: - Vi så deg i går kveld 

på Gullholmen. Du padlet forbi båten vår mens regnet bøttet ned. 

Undrenes tid er ikke forbi. De er tyskere, på vei til Danmark. I løpet av fem minutter blir jeg 

tilbudt skyss med deres 44 fot seilbåt til Sæby, rett syd for Frederikshavn. Det svært ustabile 

været i sommer, gjør en åpen krysning fra Sverige til Danmark risikabel. Ikke en dag til da 

hadde værmeldingene slått til - og været snudde flere ganger i løpet av en halvtime. Så jeg 

takker ja til deres tilbud med et bredt smil. Bedre padler er jeg ikke. 

Når jeg en time senere sitter foran teltet med min potetmos og en panoramautsikt over hele 

Marstrand, misunner jeg ikke det minste alle de som nå sitter på restaurantene. Lysene tennes 

på Karlstens festning og tanken går til Tordenskiold. Hvordan han ved hjelp av 200 mann 

klarte å innta festningen i 1719, som da var bemannet med det flerdoble antall soldater. 

Kanskje husker du episoden fra historietimen på skolen? Det var da Tordenskiold gjorde den 

genistrek å la soldatene gå i ring rundt bygningene foran festningen. Soldatene på festningen 

trodde Tordenskiold kom med flere tusen mann – og overga seg uten kamp. Så kan vi bare 

tenke oss reaksjonen deres, når den bitre sannheten gikk opp for dem. Men i dag ser det ut til 

at feriefolket som ligger ankret ved bryggene, tar det med stoisk ro. For hittil har vel ingen 

trussel kommet padlende i en kajakk? 
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Padling i Danmark 

Skjønnheten har mange ansikt. Jeg har drømt om skjærgården, men akkurat nå bor lykken på 

en sandstrand i Danmark. En sandstrand som lokker. Frister. Skal du ikke i land snart? 

Padling i Danmark er luksus. Krystallklart, middelhavsgrønt vann. Stranden venter og lokker. 

Uansett om det er til en kaffepause, en badetur eller overnatting. Når som helst kan jeg gjøre 

strandhugg. La baugen på kajakken gli mildt inn på den innbydende strandbredden. 

Jeg har satt teltet opp helt nede på stranden, akkurat der de første sivene begynner. Dønningen 

fra Kattegat er vakker kveldsmusikk og en følelse av luksus kommer over meg. Avslappede 

dansker som går kveldstur i strandkanten. Blide og hyggelige dansker. Nysgjerrige dansker 

som absolutt ikke er vant til å se en kajakk på havet. For de fleste dansker er kajakk noe som 

hører hjemme i ferskvann. Skal man på virkelig langtur og nyte naturen, padler man en tur på 

Gudenåen, fra Silkeborg til Himmelbjerget. 

I Danmark er allemannsretten et fremmedord. De har rett og slett ikke nok utmark til å åpne 

opp for fri camping. Til gjengjeld er stranden hellig. Hele strandsonen tilhører det danske folk 

– og ble for få år siden utvidet fra 100 til 300 meter. Derfor bor jeg for så vidt ulovlig på 

stranden. Men heldigvis har danskene et ganske rundt forhold til enkelte lover og regler. Alle 

jeg snakker med som går kveldstur, synes det er litt eksotisk med en havkajakk på deres 

strand og en original som bor i et lite grønt fjelltelt. Så jeg er hjertelig velkommen som flyktig 

sommergjest. 

 

 Men når en nesten blodrød fullmåne stiger opp av Kattegat, har den siste fotturist på stranden 

gått hjem for lengst. Nå sitter de med en lille en bak lukkede dører i sine sommerhus. Stengt 

ute lyden av de myke dønningene mot stranden. Og slik går de glipp av kanskje den vakreste 

timen ved Kattegat. Den blå timen med en rød fullmåne som lyser over Kattegat, 

Fladenbanken og mitt lille grønne fjelltelt. 
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En padlende campingvogn 

Padling i Danmark er en meget positiv overraskelse, med større naturopplevelser enn jeg 

hadde ventet. Det grunne vannet gjør at alle båter følger de utgravde skipsledene. Så mellom 

havnene har jeg mer eller mindre kysten for meg selv. De neste dagene er fantastiske. 

Variasjonene i kystlandskapet fra Nordjylland, Ålborg bukt og videre rundt Djursland. Inn i 

naturskjønne Ebeltoft vik, omkranset av Mols Bjerge. Riktig nok er det stor forskjell fra 

Jotunheimen til Mols Bjerge, men vakkert er det. Og det er her Molbohistoriene stammer fra. 

Til tider blir det lite villmarksliv over min padling i Danmark. Jeg føler meg mer som en 

padlende campingvogn; på leting etter nye sandstrender, det gode liv og den nærmeste baker. 

Selvsagt begynner jeg å bli preget av den danske mentaliteten. Overgangen fra Sverige gjelder 

ikke bare endringene i naturen. Danskenes oppfatning av det gode liv begynner også å smitte 

over på kapteinen i kajakken.  

Ned gjennom vestkysten av Sverige følte jeg meg til tider som verdensmester i potetstappe. 

Nå blir disse posene lagt til side. Erstattet av danske bakervarer og andre godsaker. Damen 

hos bakeren ser på meg med store, runde øyne. De forbløffede øynene hennes speider 

forgjeves etter fete bilringer på meg. For 20 minutter siden kjøpte jeg et stort grovbrød, 500 

gram leverpostei, en liter melk, to wienerbrød og en sjokolade av henne.  

Nå har jeg spist rubb og bit. Hoderystende gir hun meg tilbake vekslepenger og ser på 

brødene og leverposteien jeg nå har kjøpt. Tre grovbrød og halvannen kilo leverpostei er 

tydeligvis ikke det hun normalt selger til en person i løpet av en halvtime. Selv regner jeg med 

at det ene brødet forsvinner til kvelds – og da må jeg ha et brød i reserve til i morgen tidlig. 

Men også jeg reagerer på det høye energibehovet. Enda så mye jeg spiser, er jeg ikke engang 

på toalettet. All maten forbrennes, samtidig som jeg går ned i vekt. 

 

Ferieøya Samsø 

Mange hevder at øya Samsø er et av de absolutt vakreste stedene i hele Danmark. Selv har jeg 

slått opp teltet ved Stavns Fjord. Kjent for sin vakre natur og rike fugleliv. Det er tredje natten 

på rad jeg overnatter rett ved stranden i et naturreservat. Men samvittigheten er like ren som 

leirplassene jeg har forlatt. Ikke så mye som en brødsmule ligger igjen etter meg. Og jeg har 
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vært svært påpasselig med å slå opp teltet på et sted slik at den verneverdige floraen ikke 

kommer til skade. Det blir en vakker solnedgang med Jack Daniels og store seilbåter fra 

Nederland, Frankrike, USA, Tyskland og Sverige. 

Nå har jeg allerede sett kanskje titusenvis av skarv – og for å være ærlig gjør de ikke mer 

inntrykk enn en due midt på rådhusplassen i Oslo. Men heldigvis er det så enormt mye annet å 

glede seg over. Forventningene er derfor skyhøye når jeg setter meg på min leide sykkel for å 

bli bedre kjent med ferieparadiset i Århus bukt. 

Samsø kan bare oppleves på 

en måte – med hjertet. Glem 

bil, glem buss og glem båt. 

Samsø skal oppleves til fots 

eller på sykkel. Det ekte 

Samsø finner du langs de 

små landeveiene som går på 

kryss og tvers av det frodige 

landskapet. Sving av fra 

hovedveien og snart er du i 

en annen verden, flere tiår 

tilbake i tiden. Idylliske 

landsbyer, bondegårder, 

bindingsverkshus og alle 

slags husdyr som går fritt. 

Gyllne åkrer med solmodent 

korn og store åkrer med alle 

slags grønnsaker og 

rotfrukter. 

Pittoreske timer i de små, 

blomsterkledde gatene i 

Nordby. I Danmarks best 

bevarte landsby, som i 1990 

fikk en EF-pris som bevis. 

Fotturer på den vakre 

nordspissen av Samsø. 

Totalt urørt natur, 

kilometerlange sandstrender 

og særegne 

bakkeformasjoner som mest 

av alt minner om det skotske 

høyland. 

Møtet med sivilisasjonen, 

når jeg en dag sitter og hører 

på konsertene på Samsø Festival. Sjenansen som begynner å avta etter tre harde festivaldøgn 

og ivrige hender som søker seg frem til svært så intime og private steder. Litt av en overgang 

for en padler på vei i østerled. 
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Havnefogden og gjestfriheten i de små havner 

En tanke slo meg da jeg padlet i Ålborg bukt: Danskene har faktisk ingen kystkultur. Mangel 

av en skjærgård og det grunne vannet, gjør at danskene seiler fra havn til havn. Derfor blir 

havnefogden en meget sentral skikkelse i danske seileres ferieminner.  

Det er en fantastig gjestfrihet som hersker i de små havnene – og kajakken er en god døråpner 

for å komme i kontakt med nye mennesker. Faktisk har jeg sluttet med å si at jeg er på 

langtur. Middagsinvitasjonene begynner å bli så mange – og selv ønsker jeg å snakke om noe 

annet enn min egen kajakktur. 

Men når jeg kommer inn i havna på den lille øya Endelave, glemmer jeg alle forsetter. 

Seilbåtene ligger så tett i den lille havna at du kan gå tørrskodd i alle retninger. Etternølerne 

som ikke har fått plass, har ankret opp i bukten utenfor – og det er bare så vidt jeg klarer å få 

kajakken inn i havnen. 

To minutter senere er jeg invitert på middag om bord hos Kent og Inger Lise. De er selvsagt 

mektig imponert over den driftige havnefogden som så mirakuløst har klart å få plass til alle 

båtene. Selv lar jeg meg like mye imponere av den gode maten om bord i den vakre treskøyta 

Gaia. Gaia; alle mødres mor. Hun som i gresk mytologi ble til som det første vesen etter 

urtilværelsens kaos. Hun som fødte himmelen, havet og fjellene. En guddom snart uhyggelig 

som mørkets og de dødes herskerinne, i neste øyeblikk den milde mor for alle levende 

vesener.  

Seilbåten Gaia har en langt mer jordisk opprinnelse. Tegnet av faren til Jørn Utzon, arkitekten 

som tegnet den verdensberømte operaen i Sydney. På ansiktsuttrykket til Kent å dømme, er 

det lett å se at han selv vurderer seilbåten som et like stort arkitektonisk mesterverk. Men slik 

blir det vel for en som rent musikalsk foretrekker knirkingen i treverk på åpen sjø, fremfor 

arier i et operahus. 
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Det sydfynske øhav og Ærø 

Turen fortsetter gjennom Lillebælt, på veien mot det sydfynske øyhav. Bare de siste 100 år 

har Danmark mistet nesten et hundre øyer. Disse har enten vokst sammen med andre eller blitt 

landfaste. Årsaken er selvsagt sanden, som alltid er i bevegelse. Sanden er en troløs venn og 

byggesten, for en som er glad i skjærgård og øyer. Men i det sydfynske øyhav finnes det 

fortsatt nok av øyer. Vakre øyer som danskene er meget stolte av. Dette er deres skjærgård. 

Da jeg var på Samsø, gikk det rykter om to gutter som padlet rundt øya. Kanskje jeg selv snart 

skal få møte de første padlere i Danmark? Lykken smiler til meg når jeg padler rundt 

sydspissen av Horneland, rett vest for Faaborg. I strandkanten sitter fire padlere med hver sin 

havkajakk. De første havkajakkene jeg har sett i Danmark. Det viser seg at padlerne er tyske. 

Men alle som padler havkajakk har et felles, internasjonalt språk. Og det gjør godt igjen å 

være ”blant sine egne”.  

 

Livet i det sydfynske øyhav byr på mange hyggelige overraskelser. En kveld slår jeg leir med 

noen musikere på stranden – og livet er ikke så verst, med tonene fra gitar, tverrfløyte og 

didelido rundt bålet. 

Ærø er den største og mest kjente øya i det sydfynske øyhav. En vakker øy som lokker mange 

turister. Selv unner jeg meg selv landlov noen dager. Nyter stemningen i Ærøskøbing og 

Marstal, sykler rundt og lader batteriene på danske vertshus. Livet er bindingsverk, skjeve 2-

300 år gamle vegger, brosteinsbelagte gater, potteplanter på vinduskarmen bak smårutete 

vinduer – og mitt stambord på vertshuset Arrebo. 
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Når uhellet er ute 

På overfarten fra Langeland til Lolland skjer det. Kajakken begynner å ta inn vann. Problemet 

oppstår når det hvert tredje sekund kommer krappe bølger på minst halvannen meter, som 

bryter inn over kajakken. Med vært krapp sjø fra to kanter, er det ikke så morsomt å ligge 

blant store tankbåter midt i skipsleia 7-8 kilometer fra land, mens kajakken sank dypere og 

dypere. Til slutt ligger kajakken for det meste nesten 10 cm under vann og jeg har dårlig 

kontroll over situasjonen. Jeg klarer å padle slik at jeg kom en kilometer fra land, men da er 

det slutt. Uansett hva jeg gjør, er det nytteløst. Været er så dårlig at jeg ikke kan pumpe ut 

vannet. For hadde jeg sluttet å padle, hadde jeg gått rundt midtfjords. Nå havner jeg i vannet, 

men klarer ved hjelp av de ypperlige VKV SeaWings og komme opp i kajakken og padle til 

land. Uten VKV SeaWings hadde jeg hatt store problemer.  

En vanskelig beslutning 

Dagen før dette skjedde, kom jeg padlende inn i havnen i Bagenkop på sydvestre del av øya 

Langeland. Til min overraskelse lå det rundt 20 tyske seilbåter i havnen midt på dagen – og 

etter hvert gikk det opp for meg at de søkte ly for det dårlige været. Gjett om de kikket da jeg 

kom padlende! Så jeg mener selv at jeg på denne turen har padlet under ganske vanskelige 

værtyper.  

Likevel er situasjonen såpass alvorlig at jeg må ta en viktig avgjørelse. Enten fortsette til 

Helsinki, alternativt å padle til København. For så å padle neste del av turen neste sommer, 

når jeg har fått reparert og ordnet alt utstyret. Leverandøren av GPS'en lovte at den var 100 

prosent vanntett. Likevel slet jeg gjennom hele Danmark med mye kondens. Til slutt streiket 

også den et par dager før alt dette. Den hadde rett og slett fått for mye saltvann den også.  

Alt i alt er det en vanskelig beslutning å ta. Jeg velger å avbryte turen - og kun padle til 

København. Men ikke ett sekund etterpå har jeg tvilt på at det var en riktig avgjørelse. Først 

og fremst med tanke på egen sikkerhet. GPS'en er ødelagt, hodelykten ødelagt, kajakken har 

fått mye juling og spruttrekket er for dårlig i en bestemt værtype som jeg garantert ville få 

oppleve senere på turen. Selvsagt kan jeg få ordnet alt dette. Men det vil koste meg 10.000,- 

som jeg ikke har. I tillegg vil det ta et par uker å få ordnet det hele. Resultatet vil bli dårlig tid 

for resten for turen: Med svært lange dagsetapper, kun tid til padling og soving - ikke til 

opplevelser og fotografering.. 

Rent fysisk er jeg i god form til å fortsette turen, med dagsetapper på 50-60 kilometer de siste 

dagene før København. Men rent mentalt er det godt med en pause. Det blir så mange sterke 

og vakre inntrykk hele veien, så mitt lille hode har kanskje godt av en pause for virkelig å 

være fokusert og et hundre prosent mottakelig for nye steder.  

En flott tur til København 

Resten av turen går uten problemer, noe som tyder klart i retning av at det dårlige spruttrekket 

mitt må ta et hovedansvar for problemene mellom Langeland og Lolland.  

Hyggelige møter med øyene i Smålandsfarvannet, padling blant tusenvis av svaner på 

nordkysten av Lolland-Falster og nattpadling i Faksebukt. Høydepunktet på vei mot 

København blir likevel møtet med Stevns Klint på sørøstsiden av Sjælland. En to mil lang 

klint som stuper ned i havet. Vakre fjellformasjoner og små steinstrender gjør dette til en flott 

naturopplevelse. 
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I København får jeg en hjertelig mottagelse i Hvidovre Kajakklubb. Setter opp teltet mitt 

utenfor klubbhuset og har tilgang til alle fasiliteter, mens jeg padler sightseeing rundt i 

Kongens glade by. I kajakklubben er det konkurransepadling for alle pengene. Formannen i 

klubben er selvsagt nysgjerrig på min tur. Han ser tankefullt på meg etter som jeg forteller, før 

han sier:  - Ja, vi lever i to helt forskjellige verdener. Vi konkurransepadlere kan jo sitte en hel 

dag å padle, uten å registrere noe av det vi padler forbi. Kanskje vi har noe å lære av dere som 

padler havkajakk? 

København – Helsingfors 

Når jeg sitter i Nyhavn og ser på kajakken som er ankret opp blant hundre år gamle 

treskøyter, er det likevel med en god følelse i kroppen. For når man avbryter en slik reise, har 

man en stor fordel: Neste sommer skal jeg igjen prøve å komme til Finland. Med start i 

Nyhavn, midt i København, for å padle drømmeturen til Helsingfors. 

Jeg drømmer allerede om Stockholms skjærgård, de 7.500 øyene på Åland og 

Skjærgårdshavet Nasjonalpark i Finland med over 40.000 øyer, holmer og skjær. Dager langt 

utenfor skipsleia. Da alt er bare meg og min kajakk. Dager uten tanker. Da jorden er flat og 

hele verden er en eneste stor skjærgård. Da jeg heter Christoffer Columbus og skal utforske 

all denne skjønnhet.  

Del 2 Oslo – Kristiansand  

For en uke siden lå det is her i Bestumkilen. Det er fjerde april, vinteren har sluppet taket 

mens våren ennå lar vente på seg. Nå sitter jeg igjen i kajakken. På overflaten vinterblek, men 

under padlejakken har et bankende hjerte begynt å våkne av tanken på eventyret som venter. 

En deilig ro fyller meg mens jeg padler ut Oslofjorden. Det er så stille; faktisk er jeg i lange 

perioder den eneste båten på fjorden. Foran meg venter noe jeg har drømt om i mange år: Jeg 

skal rett og slett padle våren i møte. Være ute 24 timer i døgnet og oppleve våren komme til 

Sørlandet. Oppleve forandringene fra time til time. Reiseruten er enkel; jeg vil se mest mulig. 

Rette strekninger og rene transportetapper er bannlyst. Skal man først på sightseeing, er det 

åttetall som gjelder! Og jeg gleder meg. Gleder meg helt vilt. 

Det er noe spesielt med 

Oslofjorden. Så lang at den 

hindrer båtfolk på dagstur 

kontakt med havet. Men for 

en padler på langtur, er 

Oslofjorden drømmenes fjord 

– gateway til selve eventyret. 

Når man passerer Drøbak-

sundet og fjorden vider seg ut 

foran en, da har man passert 

selve nåløyet. På få meter 

forandres en grå hverdag til et 

fargerikt og forventningsfylt 

eventyr. 

Padling så tidlig på våren er også et møte med morgentåken. Selv om vannet ikke holder mer 

enn tre eller fire grader, er det likevel rundt ti grader varmere enn luften. Midt inne i det tykke 
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tåkehavet ser jeg ikke noe som helst. Padler i total stillhet, omgitt av et tykt, hvitt tåketeppe. 

Padler på kompasskurs, mens ørene er fokusert til det ytterste for å fange opp lyden av 

eventuelle båter. Nå er ikke båttrafikken så stor på innsiden av Jeløya. Og klokken syv om 

morgenen i begynnelsen av april, føler jeg meg rimelig sikker på at båtene fortsatt venter på 

sin vårpuss. Gradvis letter det noe, slik at en kan skimte land på veien videre mot Moss. 

Under et vennebesøk i Fredrikstad får jeg sjokk: En tekstmelding om at Ernst ligger i koma på 

sykehus. Beina rives et øyeblikk bort under meg. Da jeg padlet i Danmark for to år siden, fikk 

jeg den triste meldingen om Roy Willy på hans tur fra Grønland. Nå er en annen fra miljøet i 

Oslo Kajakklubb rammet; Ernst som har ansvaret for internettsidene til klubben. Det kjennes 

så merkelig. Snakket med ham for få dager siden. En liten påminnelse om hvor uforutsigbart 

livet kan være; hvor sårbare vi alle er når det kommer til stykket. Og en påminnelse om å ta 

vare på vår egen stund her på jorden. 

På den andre siden av fjorden får 

jeg litt andre utfordringer å 

hanskes med. Har våknet minst 

50 ganger de siste to nettene, stiv 

av frost. Nå forstår jeg at noe må 

gjøres. Bortimot ti minusgrader 

og meget rå sjøluft er en dårlig 

kombinasjon for en som bare har 

med en sovepose beregnet for 

sommeren. 

Et militærskip sperrer 

innseilingen til havnen i Horten. 

Det er kronprinsbesøk – og da 

blir selv kajakker med 

frostproblemer nektet adgang. 

Nå er kajakker ikke avhengig av 

vanndybden i et havnebasseng, 

så snart har jeg kjøpt inn en 

ekstra sovepose for å ha utenpå 

den gamle. Turen og nattesøvnen 

er reddet. 

Skjærgården rundt Tjøme er 

blant de mest populære 

områdene på norskekysten, kjent 

og kjært for både hytte- og 

båtfolket. Nå er de alle hjemme 

på jobb – og det er en 

ubeskrivelig luksus å padle alene 

blant alle de vakre øyene øst for 

Nøtterøy. Frodige øyer, flotte 

sandstrender og en variert 

skjærgård. 

Skjønnheten ved å våkne en tidlig morgen; våkne på en øy der man er eneste menneske. Hele 

øya er dekket av et hvitt lag rimfrost og teltet ligner mest en nedfrosset iglo; helt hvitt det 
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også. Stillheten når tåken ligger tykt nedover den hvite teltduken. Den tykke morgentåken gir 

et nesten trolsk vakkert landskap og innbyr til en stille rimfrostvandring. Selv vårkåte fugler 

kvitrer avdempet i dette tåkehav. 

En stadig varmere sol som løser opp tåken og gradvis tiner opp det frosne landskapet. 

Avslører en knallblå himmel og at en vakker vårdag har ventet tålmodig over tåkehavet. Fra 

vinter til vår på to timer. Fascinerende å betrakte og stort å være eneste menneske i 

skjærgården som får oppleve alt dette. For det er et lite under det jeg er vitne til; de første 

veene til en ny vår. En ny vår som fødes på Sørlandet. 

Møtet med et helt annet eventyr, når jeg i en uke bor hos noen venner i Hulebakk. I denne lille 

og idylliske grenda, som er et yndet utfartsmål for både fastboende og hyttefolk. Hadde Astrid 

Lindgren vært norsk, hadde bøkene hennes garantert blitt kalt ”Barna i Hulebakk”. I den store 

hagen vokser det eksotiske trær og planter man normalt bare finner mye lenger syd i Europa. 

Herlig avkobling og inspirasjon før man padler videre. 

Litt lenger syd, rett øst for Tjøme, er skjærgården totalt dominert av hytter. Likevel med 

mange vakre partier, selv om jeg er sjeleglad for at jeg slipper kaoset her midtsommers. 

Bodde for noen år siden en måned på Havna på Tjøme og vet hvor høyt støynivået kan være 

her. 

 

I syd lokker Bolærne med sine mange skjær og flotte padleområder, når jeg runder Verdens 

Ende. Padler blant alle de små, lave skjærene. Under lave broer som er satt opp for at fotfolket 

også skal komme seg helt ytterst i skjærgården. Samtidig som jeg lovpriser de enorme 

mulighetene kajakken gir i skjærgården. Er det vann, kommer man frem. Selv om det flere 

steder her er så trangt, at jeg må rygge flere ganger for å få manøvrert uten alt for mange 

grunnstøtninger.  
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Målet er Lindholmen, der jeg tidligere har overnattet med Roy Willy. Nå ønsker jeg å minne 

ham på min måte. Husker ennå teltplassen vi hadde; den deilige stranden, de avslepne 

skjærene, trærne og buskene av villroser rundt teltene. Nå er det en annen type villroser som 

ønsker velkommen denne gangen; mannskapet på tre snekker som allerede ligger fortøyd.  

Vanligvis er de samlet på 

Vakersholmen; Bjørn, 

Laila og resten av gjengen. 

De gir en fantastisk 

mottagelse – og snart er jeg 

fast gjest om bord i båtene 

til frokost, lunsj og middag. 

Vi er midt i april. Likevel 

er de allerede oppe i 50 

overnattingsdøgn i 

skjærgården hittil i år. 

Imponerende. Dette er 

mennesker som elsker livet 

og rytmen i skjærgården 

uansett årstid. Men å påstå 

at de gleder seg til det store 

inntoget av båtfolk setter 

inn, er nok en overdrivelse. 

For det er noe eget å sitte 

rundt et bål en lørdag kveld 

midt i april. 

Så går det i sikksakk 

sydover. Det kalde vannet 

gjør at jeg legger inn en 

ekstra sikkerhetsmargin 

med hva som er godt 

padlevær. Avslo et 

supertilbud på tørrdrakt i 

Goretex før avreise; i stedet 

satser jeg på ikke å padle 

hvis det blåser for mye. 

Likevel får jeg en ganske 

tøff overfart ved fjorden 

inn til Sandefjord. Med de 

klær jeg har med, er brytende bølger på 2-3 meter for mye i det kalde vannet. For å være 

ærlig, trives jeg absolutt ikke. De få båtene jeg møter, kikker hoderystende på galningen i 

kajakk, før de må konsentrere seg om sin egen sikkerhet. Vel over fjorden, bestemmer jeg 

meg for pause på en liten øy til været blir bedre. Regel nummer en i sommer: Jeg skal hel 

frem. 

Om kvelden får jeg en tekstmelding fra Iver, en god venn av meg. Meldingen lyder: Sitter i 

Torshavn og nyter en kald pils. Svaret mitt er enkelt: Sitter på utedo uten dør, men med flott 

utsikt til fastlandet innenfor. Neste dag blåser det like mye og jeg velger å bli på øya. Om 

kvelden får jeg en ny melding. Nå er han på hotell i København, klar til å ta morgenflyet til 

Tallin. Mitt svar er ganske greit: Sitter på samme øy, samme utedo og samme flotte utsikt. 
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Slike små hendelser får en til å tenke. Tenke på kontrastene i vår hverdag – og så ulik 

oppfatning vi får av vår egen tid. Han i sin hektiske hverdag, der tiden aldri strekker til. Mens 

jeg lever i en verden der det er overskudd av tid. Der hele døgnet tilhører meg. Der det ikke er 

noen katastrofe om man må vente en dag eller to før ferden går videre. 

For hvor ellers kan man hilse våren bedre velkommen? De første trekkfuglene som vender 

tilbake. Vårkåte småfugler i duggvått gress. Betrakte livet som gradvis vender tilbake i 

forfrosne trær etter en lang vinter. Små knopper som blir større time for time. Små knopper 

som utålmodig venter på å sprette; bli til grønt løvverk, fylles med klorofyll og lovnader om 

en deilig sommer.  

 

Og selv i langsomt tempo går både livet og turen fremover. Stavern og Citadelløya ønsker 

som alltid hjertelig velkommen. Langsomt går det også i Stavern denne formiddagen. Det 

dovne tempoet viser at alle lar seg forføre av det gode vårværet. Nå går de stort sett bare rundt 

og nyter den varme solen. Og jammen tror jeg de alle går rundt og nynner til Poul Dissing: 

”Åh, hvilken morgenstund. Solen er stor og rund.” 

Rett ut ligger Svenner; et av de vakreste områdene på hele kysten. De glattslepne 

fjellformasjonene er rett og slett imponerende. Vakker skulptur i stein, naturens egen 

kunstutstilling til havs. Og to flotte sandstrender for oss padlere. Men også under vann er 

Svenner et virkelig paradis. Har selv dykket i noen fantastiske undervannslabyrinter her. 

Metertrange passasjer med loddrette vegger, som skjærer seg på kryss og tvers. Fem meter 

høye fjellvegger der krabbene sitter tett i tett i sine små huler. Kun store klør som stikker ut, 

mens de febrilsk prøver å forsvare seg mot å havne i den sorte gryta. 

Før Helgeroa blir det som ventet en humpete opplevelse. Når vinden står i sørvest, som den 

ofte gjør her, blir sjøen her svært så rølpete. Ikke uten grunn at de fleste båtene velger å kjøre 

flere kilometer fra land på denne strekningen. Så i kontrast til de avskjermede og vakre øyene 

inne i Langesund-fjorden. 
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Kragerø er ikke bare en av Norges aller vakreste byer, den er også omkranset av en fantastisk 

flott skjærgård. Deler av Kragerø skjærgård er dominert av hytter, men store områder er 

fortsatt ubebygd. Naturen er vakker og frodig, med til dels bratte klipper og skjær. 

Padler åttetall , sirkler, buer og det som er mulig å padle, før jeg finner frem til en av de mest 

populære naturhavnene i skjærgården her. I dag er jeg eneste menneske i hele bukten. Det er 

en fantastisk luksus å kunne velge å vrake, padle langsomt rundt å se seg ut en teltplass: Vil 

man ha sandstrand, gress eller skjær? Hvor er det lengst sol? Skal man prioritere kveldsol 

eller morgensol? 

To svanepar er mine eneste naboer i bukten. For dem er denne vårdagen ikke fullt så enkel. 

Selv mener de at bukten kun har plass til et svanepar. Problemet er at de ikke klarer å avgjøre 

hvilket par som skal regjere her. Jeg kan for så vidt forstå deres lille kamp. Selv er jeg 

sjeleglad jeg ikke er her når horven av båtturister inntar denne bukten. Men for et svanepar 

vanker det nok mange gratis godbiter fra alle båtene under høysesong.  
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Svaner er i grunnen merkelige fugler; nesten som oss mennesker. Har sett tusenvis av dem i 

flokk i Danmark. Et flokkliv de takler meget bra. Men straks de danner par og familie, skal 

plutselig halve verden tilhøre dem. Kommer da andre svaner i nærheten, braker helvete løs. 

Merkelig hvordan et flokkdyr kan endre seg så drastisk; hvordan de på grunn av en dame kan 

gå fra utstrakt felleseie til å bli så revirorienterte. 

Kinesisk kalligrafi over Jomfruland 

Øyene blir mindre og lavere. Trærne blir til busker og avstanden mellom vegetasjonen blir 

stadig lenger. Så er jeg i Kragerøs ytre skjærgård - med nakne, runde skjær formet og slitt av 

vind og hav i årtusener.  

Utenfor alt dette ligger en nesten ti kilometer lang øy. Med lange sandstrender, store 

eikeskoger, rullesteinsstrender, merkede stier, unik flora og flere sjeldne fuglearter. En av de 

vakreste og mest frodige øyene i Norge ligger rett og slett utenfor den ytre skjærgård. 

Går i land på Øytangen, på nordspissen av Jomfruland, der staten har et kurs- og feriested. 

Mange av pasientene her er svært syke. Likevel er det herlig å se hvor godt dette møtet med 

våren og naturen gjør dem. Nå trenger man absolutt ikke være syk for å ha godt av et møte 

med Jomfruland om våren. Eikeskogen tar varmt imot oss alle. 

 

Jomfruland er kjent for sin hvite skogsbunn og hver vår arrangeres det egne hvitveisturer hit. 

Har sett mye hvitveis i mitt liv, men aldri noe i nærheten av dette. Selv eldre mennesker som 

har bodd her hele sitt liv, har ikke opplevd så mye hvitveis som nå i år. Et tykt hvitt teppe som 

strekker seg flere kvadratkilometer på skogsbunnen av den store eikeskogen.  

Det er som naturen selv har laget sitt minnesmerke over våren. Vårens eget hvite silketeppe 

under alle eiketrærne som enda ikke har våknet etter vinterdvalen. Kombinasjonen av 

eikeskog og hvitveis er nesten naivt vakker. Som å vandre rundt i en barnebok, der verden er 
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vakker, menneskene snille og alt ender godt. Jeg speider etter Rødhette og ulven, de syv 

dvergene og Snehvit – men får nøye meg med et eventyr i grønt og hvitt. 

På Haga Vertshus har sesongen så vidt startet. Snart er jeg i snakk med flere av gjestene – og 

inviteres til å bo noen dager hjemme hos Knut. Knut er et fascinerende bekjentskap og en 

kajakkvenn med et stort hjerte. Med drøyt 70 fastboende på Jomfruland, setter nok også han 

pris på besøk så tidlig på våren. Selv om Jomfruland i sommerhalvåret er en av de mest 

besøkte øyene i landet, kan høsten og vinteren sikkert være lang nok her ute i havgapet når 

man bor alene. 

Han bor på en prakteiendom rett under det store fyret. Tidligere holdt Jomfruland 

Ornitologiske Forening til her. En forening Knut var med å starte og som i mange år kanskje 

var den mest veldrevne i hele Norge. Så her bor vi under cubansk flagg og feirer våren til alle 

døgnets tider. 

Nå bor ikke Knut helt alene, for på den store tomta er det mange som trives: Ekorn, kjøttmeis, 

blåmeis, dompap, linerle og alle typer meiser og spurver. Jeg ser på den humpete gangen til 

alle meisene og spurvene, så i kontrast til den lette og grasiøse gangen til linerla. Idyllen 

brytes tvert når to skygger kommer farende gjennom luften; en spurvehauk som jakter en 

svarttrost. Rett nedenfor meg slutter jakten – og det lille dramaet er over like raskt som det 

begynte. Kun noen svarte fjær og dunrester ligger tilbake når spurvehauken forsvinner inn 

mellom trærne med byttet. 

 

Jomfruland er kjent for sine gedigne rullesteinsstrender. Mindre kjent er en liten stamme av 

rullesteinsindianere. Faktisk er de bare to; Knut og Arja. Hvem som er høvding, blir de nok 

aldri enige om. Men når jeg en dag får melding om at Ernst klarer seg, blir det stor fest. 
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Rullesteinsindianere og medlemmene i Norsk Verandabevegelse samles hos Teddy på 

Jomfruland Hovedgård. 

Stemningen er på topp. Samtidig kjennes det rart å sitte på hovedgården å spille gitar med 

Teddy. For det var tippoldefaren hans som eide hele Jomfruland. Opprinnelig eide han en 

annen stor øy lenger inne i skjærgården, men så kastebyttet han med ham som eide 

Jomfruland. Det var tider det: Hør her, jeg har ikke bruk for Jomfruland lenger. Skal vi ikke 

bytte øy?  

Teddy har blant annet jobbet 

som oppsynsmann for 

lakseelver nordpå. Nå ser han 

lenge på meg før han stille 

sier:- Mogens, du er det første 

menneske som har fått spille 

på den gitaren utenom meg. 

Jeg ser ned på gitaren, en tolv 

strenger Ovation. Stolt og litt 

beruset spiller jeg videre. 

Beruset av våren. Beruset av 

livet. Og litt beruset av alt vi 

har drukket. 

Knut har skrevet og utgitt et 

par bøker, blant annet boken 

”Ankers tanker”. Anker bodde 

hele livet på Jomfruland 

Hovedgård – og det er med 

dyp respekt og ærbødighet jeg 

følger Knut når han viser noen 

av alle de tingene Anker lagde 

gjennom et langt liv. Anker er 

borte, men alle de lavmælte 

og vakre minnesmerkene etter 

et driftig menneske vil prege 

Jomfruland lenge. Det er 

nesten som jeg hører stemmen 

hans når han svarer Knut om 

han vil ha litt kaffe:- Ja takk, 

men bare en halv kopp. 

Nøysomhet hadde en helt 

annen dimensjon for menn 

som han. 

Fortsatt hører den store eikeskogen under Jomfruland hovedgård. Ikke vet jeg, men jammen 

tror jeg man får litt annet forhold til rikdom når verdens største samling av hvitveis vokser i 

ens egen forhage. 

For det er en følelse av luksus når vi går rundt på øya. Uten hast og uten mål, mens følelsen 

av virkelig å leve øker for hvert eneste skritt på vår vandring gjennom våren. Den enorme 

lyden fra rullesteinsstranden ved Vestre Saltstein når bølgene langsomt trekker seg tilbake. 
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Lyden er så kraftig at selv med moderate dønninger kan det høres ut som stormvær. Men nå er 

en storm ved å trekke opp fra sydøst. Vi betrakter de enorme skyformasjonene, når vi 

oppdager noe enda vakrere. En flokk kortnebbgås som kommer flygende inn foran stormen. 

Ikke i en v, men i flere v-former som går over i hverandre. Ingen av oss har sett noe lignende. 

Dette er flygende kunst. Kinesisk kalligrafi på himmelen over Jomfruland, framført av 200 

kortnebbgås på vei fra Afrika for å nyte den nordiske sommeren. Velkommen skal dere være. 

Senere på dagen får vi besøk av Gunnar Hasle, spesialist i infeksjonssykdommer, 

tropesykdommer og mannen bak Reiseklinikken i Oslo. I tillegg forsker han på skogsflått og 

sykdommer den fører med seg. Han og datteren har vært ute og samlet inn noen flått, som han 

har i et glass i lommen. Jeg forteller kort om turen og spør om det er spesielle vaksiner han vil 

anbefale? 

- Jeg vil nok anbefale en vaksine 

mot TBE, for den er skummel. 

Du skal følge TBE-områder stort 

sett hele turen. Bare i Sverige er 

det 50 tilfeller av TBE hvert år. 

Jeg nikker anerkjennende. Høres 

fornuftig ut det han sier, selv om 

jeg ikke aner hva TBE er for noe. 

Han står på farten til å dra, så jeg 

vil ikke bry ham med uvitende 

spørsmål. Men jeg har fått 

adressen til en reiseklinikk i 

Kristiansand der jeg kan få 

vaksine. 

Som nevnt er hele Jomfruland er 

et stort paradoks; all fornuft 

tilsier at den vakre øya rett og 

slett er feilplassert. Tanken har 

slått meg flere ganger når jeg ser 

inn mot fastlandet. Innenfor ser 

jeg utallige nakne skjær og 

holmer. Den ytre skjærgården 

ligger rett og slett innenfor 

Jomfruland. 

Men det er først når jeg stikker 

spaden i jorden i hagen til Knut, 

at det virkelig går opp for meg 

hvordan Jomfruland ble født. Det er som å grave midt i vår Herres klinkekule: Stein, stein og 

atter stein. Millioner av rullestein tett i tett. Flere stein enn i pengebingen til Onkel Skrue. 

Jomfruland er rett og slett et motsatt Atlantis: En moreneøy, vokst opp av havet.  

Takket være disse trillioner av stein, som gjennom årtusener samlet seg og til slutt dannet 

øyas grunnmur, ligger Jomfruland i dag som en frodig festning. En frodig utpost mot havet og 

en solid festning som beskytter skjærgården innenfor. Gjør Kragerø skjærgård til et paradis 

for kajakker og båtfolk. 
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Vårblomster født med keisersnitt 

Så går turen videre sørover. Forbi Lyngør, som for få år siden fikk EU-pris for sin unike 

bebyggelse. I dag stopper jeg ikke for å rusle på de meterbrede veiene, som snor seg blant alle 

de velholdte husene. For i Arendal har jeg avtale med Arne, en barndomsvenn som nettopp 

har vært i Nederland og hentet en 41 fots seilbåt de har kjøpt. En Bavaria, samme båt som ga 

meg skyss fra Marstrand til Danmark for to år siden. Nå skal vi en gjeng på seiltur i 

skjærgården, med kajakken på slep.  

Det tar litt tid å venne seg til den gedigne plassen om bord, men det har sine klare fordeler når 

vi stopper for å fiske. I løpet av en liten halvtime trekker vi opp 15 torsk og sei, nok til et 

festmåltid for alle ti om bord. Jo da, i slike øyeblikk kan jeg godt se fordelene med en stor 

seilbåt. Men så tar jeg meg i det. For det er en annen tanke som vinner: Oss 10 rundt et bål på 

en strand med 10 kajakker, mens vi propper i oss torsk og sei. 

Arne kikker misunnelig på meg. Han og Unni har tidligere reist mye; i Afrika, India, Asia og 

andre eksotiske steder. Nå ser jeg at han er syk. Syk av reiselyst. Forstår ham så godt, for en 

41 fots seilbåt er ikke skapt for å ligge fortøyd til en brygge i Arendal. Men sånn er det. En 41 

fots seilbåt krever betydelig større inntekter enn en kajakk. Så mens han går på jobb, padler 

jeg videre sydover. 

 

Våren har for alvor kommet. Dagtemperaturer på godt over 20 grader de siste dagene, gjør at 

alt nå kommer frem fra sin vinterdvale. En eksplosjon i grønt og alle vårens friske og glade 

farger. Over det hele står kirsebærtrærne vakkert i blomst. Det har gått så enormt fort: I år ble 

våren rett og slett født med keisersnitt. 

Lillesand er selvsagt blant klassikerne på Sørlandet. Samme hvite hus og samme idyll som i 

Kragerø. Overbefolket av turister i en hektisk sommersesong. Nå har alle god tid til å snakke. 

Tid til å nyte livet.  
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Flere steder har jeg spurt lokale fiskere om steder jeg bør få med meg, men svaret er det 

samme: - Spør snekkerne som jobber rundt på hyttene. Det er de som kjenner skjærgården. 

Svaret deres skremmer. Dersom snekkerne som bygger hytter, er de som kjenner skjærgården 

best, forteller det alt om hvordan vi i Norge forvalter kystområdene på Sørlandet. Har litt 

problemer med å forstå dette; for selv hyttefolk må da ha behov for friområder i skjærgården? 

Lillesand betyr også starten på en av de mest omtalte skipsleiene i hele Norge; Blindleia. Her 

er navnetrekkene til Olav V og kong Harald gravert inn i fjellveggen med gullskrift – og 

forteller vel det meste om nabolaget. Det er selvsagt vakkert i Blindleia. Men er man ikke ute 

for å se på hytter, er det enda flottere i alle sideleiene. 

Trange passasjer på grunt vann. Passasjer som tar en på kryss og tvers i et av de vakreste 

partiene på Sørlandet. Så mange labyrinter å utforske, så utrolig mye å se. Idyllen i de små 

uthavnene, der hvite sørlandshus og røde båthus står som vakre monument over en svunnen 

kystkultur. Båter som fortsatt venter på vårpussen; eiere som har blitt overrumplet av at vi nå 

har full sommer i slutten av april. 

Åttetall, spiraler og krøllstreker er den beste kursen når en skal utforske områder som dette. 

Uansett hvor urasjonelt man padler, er det likevel så mye igjen å oppdage. Heldigvis er det 

heller ikke mange som har oppdaget at sommeren har kommet til vakre Brekkestø. Med 

unntak av to friske damer som bader, mens selv makrellen synes vannet fortsatt er altfor kaldt 

å svømme i. Forelsket padler jeg den siste delen til Kristiansand. Forelsket i våren, forelsket i 

Sørlandet og forelsket i alle de lettkledde damene som også ser ut til å blomstre ekstra i det 

gode været. 

Neste dag får jeg både vaksine og svar på mitt spørsmål fra Jomfruland: TBE er østeuropeisk 

hjernebetennelse, som smittes med skogsflått. Jeg som trodde borealis var det verste de 

rakkerne førte med seg. Men TBE er verre: Blir du smittet av TBE, er det kort fortalt to 

muligheter: Enten blir du dum, eller så dør du. Grøss. Betenkt kikker jeg på kartet på veggen. 

Et kart som viser at det er funnet tilfeller av TBE fra Skåne og langs hele ruten jeg skal padle 

til Finland. Jeg grøsser litt. Best å ta den andre vaksinen i København, for TBE er tydelig ikke 

å spøke med. 

Hadde planlagt å padle til Lindesnes. Men med mulighet til gratis transport både for meg og 

kajakken til Frederikshavn, er valget enkelt. Finner nok alltids noe annet å bruke de pengene 

til på veien til Finland. Samtidig fylles jeg av en dyp takknemlighet, for det er et lite under det 

jeg har fått være vitne til. Måneden da jeg padlet våren i møte; da jeg fikk oppleve fødselen til 

atter en ny vår mellom båer og skjær på Sørlandet. De første veene. Fødselssmertene med 

nattefrost, morgentåke og en skjærgård dekket med frostrim. Til våren ble født med 

keisersnitt i løpet av noen uforglemmelige dager langs vår egen palmekyst.  

Del 3 København - Stockholm  

I Frederikshavn viser det seg at det ikke går noen båter til København. Nedtur. Å frakte 

kajakken med et spedisjonsfirma vil koste mange penger og tære unødig på reisekassen. Det 

må da være noen som selger fisk til København? Optimistisk sykler jeg langsomt rundt i 

industrihavnen. Snakker med menneskene jeg møter; verftsarbeidere, lastebilsjåfører og 

fiskere. Hos en truckfører får jeg blink. Det viser seg at han eier et firma som hver kveld 

kjører fersk fisk fra Skagen til København. 
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Allerede neste dag er det plass til meg og utstyret. Kajakken setter vi på toppen av alle 

kassene med laks, rødspette og røkt ål. Selve turen blir en opplevelse. Over motoren på 450 

HK er livet meget komfortabelt og utsikten er fantastisk: Vi sitter så høyt at vi nesten kan se 

over hele Himmelbjerget. Uvant for en som er vant til å sitte med rumpa i vannhøyde.  

For sene natteravner må det unektelig se litt komisk ut: Et atten meter langt vogntog, lastet 

med fisk fra Skagen, som kjører rundt i København klokken fire om natten for å finne et sted 

å sjøsette en kajakk. Til slutt finner vi et sted nedenfor Fiskertorget. Kajakken sjøsettes og 

nok en gang er det vakker nattpadling gjennom Kongens glade by. 

Når jeg kommer til Nyhavn, vaier det et stort norsk flagg på dekket av Poseidon. Under dekk 

har velkomstkomiteen sovnet. Bordet er pyntelig dekket av tomme ølflasker. Men selv for en 

festvant velkomstkomité, er det et ukristelig tidspunkt å komme padlende klokken fem om 

morgenen. 

Skulle padlet til Finland i fjor, men klarte aldri å komme ut av Nyhavn. Fjorårets mest 

mislykkede ekspedisjon, men et minne for livet. Nå er gjensynsgleden stor. Skippere, 

musikere, eventyrere og livsnytere; alle hilser meg hjertelig velkommen tilbake. Husker 

nordmannen fra hengekøyen i fjor. For dem er jeg tydelig en del av det fargerike miljøet her i 

Nyhavn. 

 

En kajakk kommer langsomt glidende inn i Nyhavn og jeg er ikke sen om å vinke ham bort til 

båten. Utstyret på dekk avslører at han ikke er en lokal padler på sightseeing i Nyhavn. 

Padleren er tysk og heter Jörg Knorr. Det viser seg at også han er på vei til Åland. Han 

kommer gladelig om bord – og plutselig har vi mye å snakke om. 



- 30 - 

Med de mange parker og 

grøntområder, er København 

vakker nå på forsommeren. For 

første gang ser jeg kastanjetrær 

med røde blomster. Et nærmest 

uvirkelig syn for en som er vant 

til de hvite kastanjene i Bygdøy 

allé. 

Siste kveld drar vi ut til 

Bakken, det flotte tivoliet nord 

for København. Jimmy, 

kapteinen på nabobåten, tar like 

godt hele turen barbeint. 

Selvsagt ikke helt uten 

kommentarer når vi tar bussen 

til hovedjernbanestasjonen, for 

å ta tog derfra. Stemningen er 

høy – og turen gjennom de 

kongelige bøkeskoger opp til 

Bakken en opplevelse. Når vi 

kommer opp til Bakken, er hele 

tivoliet omkranset av 

blomstrende kastanjetrær. Men 

disse er hvite – og ikke går det 

lyserøde elefanter mellom 

trærne heller. 

Enhver ekspedisjon krever en 

hatt eller caps. Min egen caps 

overlever både vertshus og berg 

og dalbane. Men når jeg skal i 

treningsleir i den gedigne vannsklia med rennende tømmerstokker, går det verre. Min båt eller 

tømmerstokk får en voldsom fart ned den siste fossen og capsen vil ikke være med lenger. 

Mistrøstig prøver jeg å finne den igjen, men uten hell. Mismotet forsvinner raskt med besøk i 

nye vertshus. Jeg har fått nødvendig vannfølelse før turen – og er klar til å dra.  

Rødgul patriotisme i Skåne 

Endelig. Jeg trekker et lettelsens sukk når jeg padler under broen. Endelig har jeg klart å 

komme ut av Nyhavn. Fikk den siste TBE-vaksinen i går, så i år går avreisen som planlagt. 

Forbi den lille havfrue og Langeline, før jeg runder Amager. Et minne fra i fjor får meg til å 

le. Det var ut hit en av Nyhavns store ekspedisjoner gikk, i følge ekspedisjonens eneste 

deltager. 

- Jeg var så langt ute på vannet at jeg kunne se hele melkeveien. Med pupiller store som 

parabolantenner prøvde han å forklare hvor langt ute han hadde vært i båten, selv om det 

eneste sikre var at han hadde røkt noe som var betydelig sterkere enn sigaretter. 
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Før øya Saltholm får jeg følge av femten sel. Nysgjerrig følger de meg mens jeg padler langs 

den nye Øresundbroen. Broen er stor, mektig og lang. Med en konstant strøm av biler, busser 

og vogntog øverst og en jevn strøm av lyntog og godstog på dekket under selve motorveien.  

Men også under kajakken er det en konstant strøm; den baltiske strøm som fører saltvannet ut 

– og meg inn i brakkvannet i Østersjøen. For å være helt presis er det noe annet som skjer: 

Den baltiske strøm fører brakkvannet ut av Østersjøen, mens en saltere strøm fra Skagerrak 

samtidig fører vann inn i Østersjøen. I den inngående understrøm er saltholdigheten dobbelt 

så stor som i den utgående strøm i overflaten, 28 mot 14 promille salt. Men det føres dobbelt 

så meget vann ut gjennom sundene, som det er kommet inn. Således bevarer Østersjøens 

saltholdighet sin konstante verdi. Så vet du det. 

Selv humrer jeg ennå over de hundre festkledde menneskene i den lille havnen på Amager, 

samlet for å feire en 50 årsdag. Undrende kikket de på padleren som bar et brett fylt med høye 

danske smørbrød ned til kajakken. Festmat til havs, men det var det eneste jeg klarte å skaffe 

av proviant. Danskene tok det med stor forståelse. Skal man padle helt til Finland, trenger 

man i det minste litt god mat med på lasset. Til gjengjeld får jeg nå en lang fottur i Sverige, 

før jeg endelig får lastet kajakken med mer passende mat for en langtur. 

Sparer noen kilometer på å padle gjennom Falsterbrokanalen. Så bærer det østover langs 

lange sandstrender. I idylliske Smygehamn ønsker Skåne meg velkommen i full fargeprakt. 

Hundrevis av rødgule flagg viser med all tydelighet at vi er i Skåne; faktisk ser jeg ikke et 

eneste svensk flagg. Her er det rødgul patriotisme over Skåne. 

 

Landskapet har allerede begynt å bli mer variert og kupert når jeg nærmer meg den lille 

landsbyen Abbekås. Den lille stranden rett nedenfor de gamle bindingsverkhusene, er som 

skapt for en liten matpause. Allerede før jeg får ned den første brødskiva, har flere av 

landsbyboerne kommet og hilst på. Hvor de kommer fra, aner jeg ikke: Ikke et eneste 
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menneske var ute i de trange gatene da jeg kom. Det er som å lande midt i en britisk 

fjernsynsserie midt ute på den engelske landsbyga. 

En trivelig kar blir stående å prate. Tenner seg en sigar mens han forteller om alle de prosjekt 

han skal gjøre det neste året; både til vanns og i luften. Vågale ekspedisjoner selv for en sprek 

ungdom; enda tøffere for en middelaldrende herre som hittil aldri har gjort noe spennende på 

den fronten. Jeg får nesten vondt av ham. For neste år vil han sitte på presist samme sted her 

på stranden å drømme de samme drømmene. Men jeg har lest Ibsen og har ingen planer om å 

ta fra mannen hans uskyldige livsløgner. Drømmer er viktige – og en vakker sandstrand ved 

en idyllisk liten landsby i Skåne er som skapt for drømmer. Drømmer om den man gjerne vil 

være; ikke om den livet har gjort en til. Derfor krysser jeg fingrene for ham og håper at neste 

sommer endelig skal bli hans. 

Betydelig større forhold er det i Ystad. Herfra går båtene til Bornholm og andre deler av det 

tidligere Øst-Europa. Geografisk er ikke avstanden stor over Øresund, men de kulturelle 

forskjellene er tydelige. Det er rett og slett et lavere støynivå enn i Danmark. Mer moderert, 

mer kontrollert; med fravær av spontanitet og impulsivitet. Fraværet av puber er like 

iøynefallende. Der man i Danmark finner et vertshus hver tiende meter, er disse byttet ut med 

spisesteder og konditori. Mobiltelefoner som spiller ”Du gamla, du fria …”, mens man venter 

på at noe skal skje. 

Gamlebyen i Ystad er utrolig vakker. Men de som venter på at ting skal skje, burde kanskje 

heller ta en av de mange båtene til Bornholm. Tankene går til Veras Bodega i Rønne. Vera, 

den gang 80 år gammel, men verdensmester i manikyr og med Bornholms mest velstelte 

negler. Med stor verdighet solgte hun alle gjenstander for 10 kroner i hennes egen bodega, 

mens hun fortalte historier om min oldefar. 
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Etter Ystad reiser Kåseberga seg. I det til dels flate landskapet, fremstår disse vakre åsene som 

majestetiske fjell.. Sveriges siste utpost mot syd. Utallige terrasser snor seg oppetter de 

frodige skråningene. På avstand ligner det nesten på risterrasser. Men realiteten er nok noe 

annerledes: Sand, sand og sand. Under den lave, men frodige vegetasjonen, er det sand som 

har rast sammen som har skapt alle terrassene. Selv ligger jeg i soveposen på taket av en 

bunkers fra krigens dager og ser på Kåseberga, den flotte stranden, Østersjøen og verdens 

rødeste solnedgang.  

Når jeg våkner, ligger tåken tett. Det er helt vindstille – og den tykke tåken gir en merkelig 

start på dagen. Overraskelsen er stor når jeg finner et slags Stonehenge her midt i Skåne; Ales 

stenar. Rundt 60 oppreiste stein plassert i en oval ring på en liten høyde med fantastisk utsikt 

over Østersjøen. Mytiske venter de på nok et sommersolverv 

Endringene i landskapet på denne strekningen er rett og slett imponerende. I vest Kåseberga 

som jeg nettopp har passert. Nå begynner en strand jeg aldri har sett maken til. Selve stranden 

er ikke så bred. Men krystallklart vann og en frodig vegetasjon som nesten velter over sanden, 

gjør hele strekningen ganske spektakulær. Når jeg runder den eksotiske sandlagunen på 

spissen av Sandhammaren, er det et annet imponerende syn som møter meg: En milelang 

sandstrand med den fineste sand. Like bred som den mer kjente Dueodde på Bornholm, men 

her er det ikke ett menneske på stranden. 

De siste timene har det begynt å blåse opp, kombinert med et kraftig regnvær. Så det er en 

gjennomvåt kajakkpadler som kommer inn til den store havnen i Simrishamn. Allerede mens 

jeg trekker kajakken opp på land, kommer jeg i snakk med en danske som inviterer meg inn i 

en hytte. Våt og takknemlig takker jeg ja. 

Hytta er et servicebygg for tilreisende laksefiskere, for Simrishamn er sentrum for et attraktivt 

trollingfiske etter laks. April og mai er høysesong for trollingfisket, når laksen samles i sjøen 

utenfor Simrishamn for å spise seg fete innen de svømmer opp i de forskjellige elvene og åene 

for å gyte. Både Thomas og kona Inge (dansk jentenavn) er ivrige laksefiskere. Laks på 10-20 

kilo er ikke uvanlig – og på veggen er det bilde av flere rugger på rundt 25 kilo. 

Thomas og Inge hoppet av hverdagen for 10 år siden, da de bestemte seg for reise ut i verden. 

Trekking i Nepal, rundreiser i Østen og New Zealand, jobbing som dykkerinstruktører på 

mange av de mest eksotiske stedene på denne jord. Alt dette er en naturlig del av deres liv de 

siste 10 årene. De behøver ikke si noe, for svaret står så tydelig i øynene deres: De har ikke 

angret en dag siden. Men nå gjelder det laksefiske – og de går tidlig i seng: Allerede klokken 

04.00 sitter de i den åpne båten igjen. 

Den gamle bydelen i Simrishamn er utrolig idyllisk. De gamle byene og landsbyene i Skåne 

har gang på gang overrasket meg. Både fordi jeg ikke hadde noen som helst forventninger, 

men aller mest fordi de er enormt vakre og sjarmerende. Men ikke mer enn at jeg gleder meg 

til å padle videre. 

Full av forventninger nærmer jeg meg Stenshuvud nasjonalpark. Padler langs den kritthvite 

stranden, der den frodige hasselskogen vokser helt ned på stranden. Like vakkert som en 

sydhavsøy, der palmene er byttet ut med hasseltrær.  

Tåken som ligger tett nedover selve Stenshuvud; kun de tyve nederste meterne er synlige. 

Resten av fjellet er innhyllet i en søramerikansk mystikk; et slags Machu Picchu som 

gjemmer sine hemmeligheter inne i det tykke tåkehavet. Et øyeblikk melder tanken seg om 
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det på toppen av dette lille fjellet sitter en liten mann med hvitt skjegg. En liten tykk mann 

kledd i rødt, som flirende fråtser i hasselnøtter og tror det er jul hele året. 

Når jeg runder Stenshuvud er oppfordringen klar til det danske folk: Gjenerobr Skåne. Gjør 

det til en del av Danmark igjen. Tidligere har dere erobret Grønland, kajakkens fødested. I 

Skåne flagrer de allerede patriotisk med sine rødgule flagg. De venter på dere. Kjør frem alle 

ølbilene; invader Skåne med hele panserdivisjonen til Tuborg og Carlsberg. Bytt ut alle 

konditoriene med danske vertshus. Lokk dem med billig øl, slik at Danebro nok en gang kan 

vaie over dette vakre landskap. Vaie over Stenshuvud, Ales Stenar og de milelange strendene 

rundt Skåne.  

En duft av kaprifol over Kalmarsund 

Ved Listershuvud syd for Karlshamn, kommer det aller første skjær til syne. Et lite skjær som 

nesten litt beklemt stikker opp av vannet. En indikasjon på at landskapet er i ferd med å endre 

karakter og at jeg nå forlater Skåne og padler inn i Blekinge skjærgård. 

Etter dager med sandstrender og åpen kystlinje, er det herlig å komme inn i skjærgård igjen. 

Bryte den rette padlingen med oppdagelsespadling i en ukjent øyverden. Parkere i et belte av 

blæretang, i trygg forvissning om at den fullastede kajakken ikke trenger mer fortøyning. 

Legge seg ned på flate skjær og kjenne urkraften fra grunnfjellet mot naken hud.  

Skjærgården er ikke så dyp, men den gir en kjærkommen forsmak på det som venter lenger 

nord. Går i land på Hasslö med en regnbueørret på drøyt to kilo. Noen fiskere kikker 

misunnelig på fisken jeg sløyer på de glattslepne skjærene. Ikke om jeg vil ødelegge deres 

lille misunnelse ved å avsløre at ørreten var en gave fra et fiskeoppdrett jeg passerte.  

 

Et svensk par feirer sølvbryllup med champagne. Det var på disse skjærene de møttes. Nå har 

de reist gjennom halve Sverige for å minnes deres første møte. Med et stykke nystekt 

regnbueørret i bryllupsgave sitter de på de avslepne skjærene og ser på den vakre 

solnedgangen. Og som alltid før: Straks solen har gått ned, går de alle hjem og overlater 

natten til meg. Så jeg kan legge meg i soveposen en meter fra vannkanten å beundre det 

fantastiske fargespillet på en blodrød sommerhimmel.  
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Ut fra Karlskrona er det vakker og variert skjærgård. Gradvis nærmer jeg meg Torhamns udde 

– og det er en deilig følelse å runde den lange odden og svinge kajakken nordover. Etter et par 

mil er jeg på høyde med sydspissen av Öland, klar for å padle gjennom det rundt 140 

kilometer lange Kalmarsund på innsiden av Öland. 

I Ekenäs blir jeg invitert om bord i en vakker treskøyte fra 1919, 56 fot lang og nesten 6 meter 

bred. Kanskje den vakreste skuta jeg har sett, perfekt restaurert av eierne gjennom mange år. 

De siste 10 årene har de bodd om bord – og jeg misunner dem. Under dekk har de alt man 

trenger, også etter vestlig standard. Og det er noe eget å sitte foran den store vedovnen, 

studere de vakre detaljene og kjenne hvordan hele båten oser av atmosfære og gammelt 

treverk. 

På vei tilbake til kajakken, går turen forbi gamle trehus med store hager. Ferien har ennå ikke 

begynt, men den søte lukten avslører at sommeren allerede er her. Lukter som først kommer 

frem nå om kvelden, når dugget legger seg. Det er en god duft. Duften av sommer og 

velholdte hager. Duften av nyslått gress. Syrinene har begynt å avblomstre. I stedet fylles den 

lune aften av sommerens kanskje beste lukt: Den søte duften av kaprifol, som henger tykt 

over Ekenäs og Kalmarsund. 

Med en eim av kaprifol og hodet fullt av unionstanker, går turen mot Kalmar. På et nes i 

Slottsfjorden ligger det majestetiske Kalmar slott, antagelig fra 1100-tallet. Et mektig minne 

om den nordiske Kalmarunionen i 1389-1521. Første unionskonge var Erik av Pommern, som 

ble kronet her i Kalmar i 1397. I følge unionsavtalen skulle de tre rikene for alltid være forent 

med felles konge.  

Men hele 1400-tallet var en eneste rojal såpeopera, som med all tydelighet viste hvor skjør 

selve unionen var. Danske og svenske konger fordrev hverandre i tur og orden; for det meste 

var det danskene som herjet i Sverige. Til slutt reiste svenskene seg i opprør under Gustav 

Vasa - og da han ble svensk konge i 1523, betydde det en endelig slutt på Kalmarunionen. 

Men danskene kom 

tilbake – og under 

Kalmarkrigen, 

krigen mellom 

Danmark-Norge og 

Sverige i 1611-

1613, erobret 

danskene til slutt 

slottet og 

festningen.  

Selv nyter jeg livet 

på den flotte 

stranden foran 

slottet. En 

jentegjeng slår seg 

ned rett ved siden 

av meg. Vakre 

jenter. Men så bleke. Hud som ennå ikke har møtt den varme solen. Bikinier som nettopp har 

blitt kvitt prislapper. Samtalen dreier seg om skole, eksamen og fremtidsplaner. Ingen av dem 

er faktisk til stede her på stranden. Jo, de observerer nok noe av det som skjer rundt dem. Men 

rent mentalt er de allerede i fremtiden.  
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Da forstår jeg hvor de svenske ungdommene er. De sitter rett og slett og pugger til eksamen i 

det flotte været. Slik ofrer de forsommerens vakreste dager for en fremtidig karriere. For en 

som sover de fleste netter under åpen himmel, blir dette et lite kultursjokk. Med et gufs 

minnes jeg boken ”Det fortapte forår” av Hans Scherfig. Så fortapt, så forsømt.  

Ikke om jeg vil bytte. Lettere skremt padler jeg under den drøyt 6 kilometer lange broen, som 

går over til Öland. Opp gjennom det meste av Kalmarsund har jeg selskap av noen seler. 

Sammen studerer vi den runde konturen av øya og nasjonalparken Blå Jungfrun. Ensom ligger 

hun langt ute i sundet og overvåker innseilingen til Kalmarsund. 

Det er først når jeg passerer Oskarshamn at jubelen når de store høyder i kajakken. Lave, 

glattslepne skjær som ligger tett i tett. Det er så vakkert at jeg synes oppriktig synd på båtene 

som må følge skipsleia. Godt de ikke selv vet hva de går glipp av. For dette er padling. Smyge 

seg rundt i en blikkstille skjærgård blant vakre skjær som nærmest roper etter å bli oppdaget. 

Strengt tatt er jeg lovbryter. Padler i et selskyddsområde – og det er dessverre ikke første gang 

det har skjedd. Likevel mener jeg at jeg har såpass erfaring i møte med sel, at jeg ikke vil 

være til sjenanse for dem. Padler forsiktig og holder god avstand der jeg tror det kan ligge sel. 

Klar til å rygge, slik at jeg ikke overrasker en flokk med unger på land. 

Men det går slik jeg antar. Ikke en sel å se. De siste dagene har jeg hatt følge av flere sel, men 

her inne i selve selskyddsområdet er de borte. Sannsynlig er det behovet for store mengder 

daglig fisk som får selen til å flytte på seg. Det er det samme i Koster-skjærgården. Sjelden 

holder selen seg inne i selve selskyddsområdet. Men det er vel ikke så greit å være en 

svømmende pelsdott, når en ikke kan lese et sjøkart. 

VKV- Vitudden Kanotvarv 

Det er fredag ettermiddag og været er fantastisk. Flåten av svenske seilbåter som kommer mot 

meg, avslører at selv her i VKV’ens fødeby blir kajakken utdanket av seilbåter. Skjærgården 

utenfor Västervik er nesten like imponerende som de kjente båtene fra Storebro som 

ferdigstilles inne i byen. 

Litt før klokken 08.00 lørdag morgen, kommer han padlende; Ingvar Ankervik. En mann jeg 

har hatt noe korrespondanse med, men som jeg aldri har møtt tidligere. For meg er dette et 

stort øyeblikk. Det er han som har konstruert og bygger VKV Seagull, kajakken jeg selv 

padler. Men ikke bare det: Ingen i Norden har gjort mer enn familien Ankervik for å utvikle 

kajakker tilpasset nordiske forhold. 

Kajakken var i utgangspunktet utviklet for jakt i arktiske farvann. I begynnelsen av 1900-talet 

formulerte Sven Thorell behovet av kajakker for svenske forhold. "En sjødyktig kajakk for 

krapp sjø og med tilstrekkelig volum for langferdsutrustning innenbords. Det er også viktig at 

sittebrønnen er tilpasset for i- og utstigning". Det var mellom øyene i skjærgården han så 

kajakkens store muligheter. Og slik ble den nordiske kajakken født. 
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Det var Ingvars farfar som startet Vitudden Båtvarv, mens det var faren Anker som startet 

med kajakkproduksjon. Allerede på 30-tallet skapte han ”Anita”; en- og tomannskajakker som 

fortsatt er i produksjon. Senere har Ingvar fulgt opp dette med konstruksjonen av kjente 

modeller: ”Lisa” på 70-tallet, Yoo-A-Kim som ble skapt i 1982 og endelig VKV Seagull Elite 

(Måken) i 1992. 

Det er med en andektig følelse jeg blir med Ingvar på en omvisning på fabrikken. I mange år 

var VKV verdens ledende produsent av racing kajakker (K1). Nå har de en stor samling av 

tidligere modeller i ekte Honduras-mahogni. En tresort som bare blir vakrere med årene. Men 

et tre som dessverre har fått lide for sin skjønnhet og patina. I dag nærmest totalutryddet og 

selvsagt fredet.  

Samlingens eldste er fra 1937 – og ble levert tilbake til VKV for kort siden. Eieren ville rett 

og slett være sikker på at kajakken havnet i rette hender, slik den ble ivaretatt i fremtiden. Her 

ligger også kajakken Ingvar var med å bygge sammen med faren – og som vant VM i 1952. 

En eim av italiensk design og eleganse midt i svenske Småland. Kunstverk og håndverk av 

ypperste kvalitet. Og derfor ekstra nostalgiske å se det gedigne trykkluftskammeret som ble 

brukt i produksjonen av trekajakkene. Vemodig å vite at de enorme kunnskapene Ingvar sitter 

inne med rundt produksjonen av kajakker i tre, ikke får plass i dagens samfunn og marked. 
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Men spennende er det å se produksjonsprosessen til dagens kajakker. Som kanskje eneste 

produsent i verden blir VKV støpt i to vertikaldelte former – i stålbeslåtte produksjonsformer 

for at skroget ikke skal bli så mye som en millimeter skjevt. Rundt på fabrikken ligger det 

kajakker i alle faser av produksjonen. Man kan ikke annet enn å bli dypt imponert over den 

kunnskap og det håndverk som er samlet her: Hele 37 arbeidstimer går med til hver Seagull 

kajakk. Slikt må det bli kvalitet av.  

Artig å se alle kajakkene som venter på sine nye eiere. Tenke seg hva slags liv de vil få: 

Hvordan de vil bli brukt, hva de vil oppleve, hvilke eventyr den nye eieren vil ta dem med på. 

Og en spesiell følelse å stå med kajakken til spanjolen Antonio Puertas, som sammen med 

Jesper Wennerholm rundet Kapp Horn. En VKV Offshore, samme som jeg selv padler. Selv 

om denne har utallig flere klistremerker. Sponsormerker som vitner om et liv i rampelyset. 

Apropos eventyr: Ingvar har gjennom årene møtt mange av de store eventyrerne i kajakk – og 

sitter derfor inne med førstehånds kjennskap om disse ekspedisjonene. Nå letter han på sløret 

med historier om det som virkelig hendte. 

Om Bernt Forsell og hans 5.400 km lange tur rundt Borneo, blant slanger, krokodiller og 

orangutanger. Jan Fasting og hans to forsøk på å overvinne Atlanteren. I 1995, da han prøvde 

å padle fra Grønland til Bergen. Et forsøk som strandet da han møtte pakkisen, men som fikk 

besøk av både hvaler, isbjørn og hvalrosser. Og i 1996 da han forsøkte å padle fra Island til 

Norge via Shetlandsøyene. Et forsøk som måtte avbrytes på grunn av orkanen Bertha og 

bølger på inntil 8 meter.  

Sven Gunnar Sjöberg og Kurt Hultgren som i en Yoo-A-Kim padlet rett over Østersjøen fra 

Oskarshamn till Estland. Og fargerike historier om mer ukjente eventyrere; historier så 

frodige at de neppe egner seg på trykk. Stemningen er god og Ingvar inviterer meg hjem til 

seg senere på dagen. 
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Pasient i Edens hage 

Selv er jeg litt redusert. Hele Kalmarsund padlet jeg 60 km om dagen i hard motvind og 

motsjø. Belønningen har jeg nå fått i form av en gedigen kul i armhulen. Så i stedet for 

kveldspadling i skjærgården, blir det besøk på sykehus, hard penicillinkur og padleforbud av 

legen. En betent svettekjertel må ta skylden. 

Likevel ser jeg absolutt ikke svart på tilværelsen. Nå blir jeg innlosjert i et eget gjestehus i 

hagen hos Ingvar. Et gjestehus som inneholder alt hva et menneske behøver, inkludert et 

rikholdig bibliotek med et rikt utvalg av litteratur om kajakk og eventyr. Oppildnet av alle 

samtalene om eventyrere i kajakk tidligere på dagen, kaster jeg meg nå over alle bøkene. 

Særlig er det en bok jeg har gledet meg til å lese lenge: ”The Hidden Coast” av Joel W. 

Rogers; om padling langs hele den amerikanske Stillehavskysten fra Alaska til Mexico. De 

flotte fotografiene i boken fortrenger raskt negative tanker om egen sykdom.  

Det er ikke bare meg som trenger et opphold på sykehus; kajakken har minst like stort behov 

for pleie. Når Ingvar løfter på kajakken, ser han vantro på meg før han utbryter: - Det er den 

tyngste kajakken jeg har opplevd i mitt liv. Ikke rart du har fått kul under armen. 

Sammen står vi og kikker mismodig på det mildt sagt herjede skroget. Jeg kan se det skjærer 

Ingvar langt inn i sjelen å se hvor stygg behandling kajakken har fått. Optimistisk kan man 

kanskje si at kajakken har fått sjel og patina. Realiteten er snarere at den er preget av et hardt 

liv. 

Kajakken ligner mest på en havarert sjørøverskute, som har utforsket alt for mye av 

skjærgården på alt for grunt vann. En 150 kg tung kajakk som flere ganger om dagen trekkes 

på strand og over stein uten beskyttelse under sliter på kjøl og bunn. Hardhendte møter med 

grunnfjell, fortøyninger i utallige havner uten fender, grunnstøtinger, situasjoner der jeg har 

truet kajakken over tykke tepper av blåskjell på grunt vann. Kort sagt alt man ikke skal gjøre 

med en kajakk.  

Mye verre er skadene etter at noen byggematerialer veltet over kajakken i Oslo Kajakk Klubb. 

Et åpent hull i siden, med diameter på rundt 10 cm, ble midlertidig reparert. Nå er det i ferd 

med å sprekke opp skikkelig. Samme episode førte sannsynligvis også til at kajakken nærmest 

ble knekket i to – og at hele seteryggen (veggen til det bakre skottet) løsnet fra selve bunnen. 

Godt at kajakker ikke skal godkjennes og sertifiseres av sjøfartsmyndighetene!  

- Det er nok der vannet har kommet inn. Ingvar kikker lettere oppgitt på meg. Sammen står vi 

og kikker på et hull i bunnen av sittebrønnen.- Jeg trodde det var der vannet rant ut, svarer jeg 

raskt. Et øyeblikk ser han ytterst oppgitt på meg. Hvordan kan man bli så dum? Så forstår han 

jeg spøker og ler godt av den nye bunnventilen. 

Selv har jeg sett hullet før. Men både Ingvar og Kåre er nesten overrasket over at den har 

holdt seg flytende med all den bagasjen. Og at jeg har padlet hele Sørlandet, samt fra 

København til Västervik, med synlig hull i bunnen av kajakken. Absolutt ikke noe å anbefale. 
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I hele ni dager bor jeg i gjestehuset hos Ingvar, rett ved Gränsö kanal. Nå som ansvaret for 

kajakken er trygt overlatt til Ingvar og sønnen Kåre, kan jeg utforske de vakre omgivelsene. 

Utstyrt med Ingvars sykkel, sykler jeg under de majestetiske gamle eiketrærne på vei mot 

Gränsö slott. Store deler av hele Gränsö er naturreservat; et lite paradis rett utenfor Västervik. 

For å holde kontakten med det maritime miljø, er jeg daglig nede i gjestehavnen. For en som 

nå har vært på reisefot ganske lenge, er det helt rart å konstatere at det store innrykket av 

feriebåter ennå ikke har begynt. 

Et sjøfly lander og kommer inn i gjestehavnen. Standmessig fløyet fra Stockholm for å ta en 

kopp kaffe i Västervik, før de flyr tilbake til Stockholm. En fin liten kveldstur midt i uken. 

Problemet er at de skader vingen på vei ut av havnen. Kombinasjonen motorstopp og sterk 

vind er lite gunstig for det lille flyet. Skaden er ikke verre enn at de kan fly hjem igjen etter en 

liten inspeksjon. Men med drivstoff og reparasjon, blir det en dyr kaffekopp. Sannsynligvis 

dyrere enn hele kajakkturen min. 
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Fra Lottas Kabyss har man god utsikt over hele Västervik. Kirkespirene til Sant Petri og 

Sankta Gertrud kirke hever seg høyt over den lave byen. Etter danskenes angrep i 1677, var 

det bare Sankta Gertrud kirke, skolehuset samt et mindre steinhus som stod igjen i hele 

Västervik. Nei, det lønner seg nok ikke å snakke dansk her i byen. 

Selv sykler jeg inn mot byen. Passerer den vakre mahognibåten som tilhørte Ivar Kreuer, en 

gang verdens rikeste mann. Passerer slottsholmen og slottsruinene, som danskene jevnet med 

jorden i 1677. Nei da, jeg snakker fortsatt ikke dansk. 

Setter meg på utecafé i gågata, samtidig som de på nabobordet er ved å gå. Straks den siste 

gjesten har forlatt bordet, kaster gågatas gribber seg over det forlatte festmåltidet. Smulene fra 

de rikes bord. I løpet av sekunder er de der alle sammen; utallige duer, hettemåker, kråker og 

spurver. Alle kaster de seg desperat inn i kampen om delikatessene på bordet. Snart er det 

duer med salat til langt opp på brystkassen – og hettemåker med nebbet dekket av 

béarnaisesaus 

Noen hettemåker klarer å fly en halv pizza midt ut i gågaten, noe som baner vei for de mer 

menneskesky stormåkene. Når de entrer arenaen, er det liten tvil om rangstigen. Så lenge det 

er pizza igjen, er det ren darwinisme; Survival of the fittest og gatas egne lover som gjelder. 

Men snart er selv det minste salatblad forsvunnet i disse glupske nebbene og langsomt vender 

roen tilbake i gågata. 

Ro har også jeg fått – og selv om kulen under armen ikke har forsvunnet, er det på tide å ta 

farvel med Ingvar. Takke for den enorme gjestfrihet og hjertevarme han har vist en padler på 

vei i østerled. Kajakken er ferdig leget. Selv om den kosmetisk fortsatt bærer preg av sin 

fortid, har den gjennomgått en omfattende reparasjon under overflaten. Takk til dere; Ingvar 

og Kåre! 
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Når jeg kommer rundt en liten odde på Vitudden, står hun på stranden ti meter fra meg. Mørk, 

vakker, naken og fristende. Later som hun ikke har sett meg, men både positur og kroppspråk 

avslører noe annet. Hun vet hun blir sett på – og for øyeblikket liker hun denne uskyldige 

oppmerksomheten fra en ukjent padler. 

I bakhodet dukker små bilder opp: Et eple, en slange og et lite blad. Er det ikke et eple hun 

holder i hånden? Lengtende kikker Adam en gang til på den nakne og fristende Eva på 

stranden, innen han motvillig padler videre. Vel vitende om at både jeg og kajakken i ni dager 

har vært pasienter i Edens Hage. 

Sankt Annas skjærgård 

Det er grytidlig morgen på Väderskär. De første solstrålene kikker morgentrøtt inn over øya. 

Et par fiskere er allerede på vei ut i sine små båter for å sjekke nattens fangst; for det meste 

flyndre og ål på denne årstiden. Selv fristes jeg til en stille morgenvandring på den vakre øya, 

blant små røde stuer som pryder landskapet. 

 

Inne på øya står et sjømerke, reist på 70-tallet for innspilning av Strindbergs film ”I 

Havsbandet”. Et annet skilt utenfor det gamle kapellet fra 1863, gir et lite gløtt inn i hvor tøft 

livet i skjærgården var for tidligere generasjoner: ”Rundt 1800 fikk hver dreng på Väderskär i 

lønn hvert år, foruten retten til å sette fiskegarn: 4 par sko, et par ullstrømper, to 

blågarnsskjorter, en Valmarstrøye med en vest og et par bukser.” Det var hele årslønna. 

Er nå i Gryt skjærgård – og her kan jeg padle helt uten lønn. Legger bort alt som heter kart. På 

GPS’en har jeg lagt inn posisjonen til Harstena, som er kveldens mål. Men nå padler jeg på 

kryss og tvers, uten annet mål og mening enn å padle dit hjertet ønsker. To ganger slår jeg på 

GPS’en for å få kurs og avstand, før jeg slår den av igjen. Selvsagt tar det lenger tid til 
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Harstena, men du verden så mye mer man får sett når man fokuserer på landskapet i stedet for 

kartet. 

På veggen over meg henger det styggeste hodet jeg noensinne har sett. Et jakttrofé fanget i 

garn. Nå helt inntørket. Hodet satt på en gjedde på 10,3 kilo. Tennene er over en cm lange og 

sitter tett i tett. Sylskarpe. Og en kjeft stor nok til å gape over det meste den møter; i hvert fall 

i sitt tidligere liv. Det stygge hodet og de lange tennene levner liten tvil om hvem som hersker 

under vannflaten i Østersjøen. En svømmende kjøttkvern; Østersjøens barrakuda. 

 

Men det er ikke bare gjedder som svømmer her ute. Det er både elg, rådyr og hjort i 

skjærgården. De svømmer mellom øyene og kan drikke brakkvannet i Østersjøen. Året før ble 

det skutt tre elger på Harstena. 

Sankt Annas skjærgård regnes for å være blant de vakreste i hele Sverige. Både på grunn av 

naturen – og fordi man her finner store områder som er tilnærmet urørt av menneskehender. 

Like ivrig som en babys første møte med sandkassen, padler jeg i tegneseriefart ut i den ytre 

skjærgården. Padler slalåm mellom de flate skjærene ytterst, før jeg like ivrig padler innover i 

mellomskjærgården. De fleste stedene er det ikke mer enn 50-100 meter mellom de små 

øyene. Finner labyrinter så trange at de er en utfordring selv i en kajakk. Og skjærgården her 

er dyp, så selv om båtsesongen nå for alvor har startet, er det ikke mange båter å se.  
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Båter er det derimot nok av i alle småbåthavnene i Arkösund. På vei over Bosöfjorden, som 

går inn til Norrköping, skifter vannet farge og blir helt grønt. Vakkert å se på, men dessverre 

forurensning. I mitt stille sinn tenker jeg at dette er første forsmak av Stockholm. 

Et midtsommereventyr i gult og blått 

Bortimot et hundre master samlet på en liten øy kan ikke være tilfeldig. Nysgjerrig padler jeg 

inn i den lille bukten der alle båtene er samlet. Det viser seg at jeg har havnet på Broken, en 

øy eid av Nyköping seilforening. I morgen er det midtsommeraften; men latter, sang og 

gitarspill vitner om at festen allerede har begynt. 

Sverige er uten tvil det land i Norden med de sterkeste og vakreste tradisjonene rundt feiring 

av midtsommer. I Norge og Danmark feires Sankthans de fleste steder den 23. juni, uansett 

hvilken ukedag dette faller på. I Sverige flyttes midtsommeraften alltid til den nærmeste 

fredag., som også er offentlig helligdag. I tillegg tar svært mange fri allerede på torsdag. 

Midtsommeraften blir alle sendt rundt på øya for å plukke løv og markblomster. Noen timer 

senere er hele øya så godt som ribbet for markblomster. Staselig pryder de nå den fargerike 

midtsommerstangen. Midtsommerstangen er sommerens juletre; selve symbolet på sommeren 

og årets lyseste dag. Et gedigent kors i tre, der alt synlig treverk blir dekket av oppbundet, 

ferskt løv.  

Med to store blomsterkranser, bundet i nyplukkede markblomster i alle farger. Og som med 

alle tradisjoner; med lokale varianter. Her skal det være en lerkekvist som henger ned i selve 

blomsterkransen. 

Svenskene elsker å synge og alle deres tradisjonsrike sanger og danser kommer virkelig til sin 

rett. For det er vakkert å se på når de danser rundt midtsommerstangen og synger sommeren 

inn. Dette er julaften midt på sommeren. Et svensk midtsommereventyr i gult og blått. En 

vakker tradisjon som både Danmark og Norge kan misunne broderfolket. 
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Ungdommen er de eneste som ikke deltar. Med skjulte flasker står de og betrakter det hele. 

Flørten er allerede i gang, nå venter de utålmodig på at selve festen kan komme i gang. Hvor 

mange svenske par som har funnet hverandre under feiringen av midtsommeren vet jeg ikke, 

men i kveld ser det ut til å bli enda noen til. 

Selv forblir jeg ungkar og fortsetter til Trosa, kanskje den mest idylliske sommerbyen langs 

hele Østkysten. De gamle trehusene ligger tett langs den lille elva som renner gjennom byen – 

og innbyggertallet flerdobles nå i sommermånedene. Hit kommer de fleste; båtfolk, bilister, 

campister og hva de nå er. Med andre ord trangt om plassen i de trange gatene. 

Trangt er det også når jeg nærmer meg Vasshammar, når jeg følger den indre leia på 

nordsiden av Torö og Oxnö. I det høye sivet har jeg enkelte steder problemer med å se hvor 

de trange passasjene i sivet begynner. Her kunne det trenges flybridge. Men jeg får med meg 

at det begynner å bli mørkt – og liker ikke skyene som er ved å trekke opp rundt meg. 

For en måte å feire Sankthans. Så i det som skal være årets lyseste dag, padler jeg rundt 

midnatt under kullsvarte skyer gjennom Dragets kanal og inn i Stockholm skjærgård. 

Sommeren ankommer i båt til Stockholms skjærgård 

Allerede når jeg går i land på Järflotta naturreservat, forstår jeg at jeg har tatt feil. Grundig 

feil. I bakhodet har jeg hatt bilder av en overbygd strandsone, gedigne sommerpalass og 

yachter større enn et middels cruiseskip.  

 

Så feil man kan ta. Stockholms skjærgård er rett og slett en av de hyggeligste overraskelsene 

på turen så langt. Nå ligger jeg i hengekøya og ser utover vakker og urørt natur; runde skjær, 

frodig og variert vegetasjon og en nydelig sandstrand. 
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Hvor mange øyer, holmer og skjær det virkelig er i Stockholms skjærgård, virker det som få 

har oversikt over. Noen steder står det 30.000 øyer, andre steder 24.000. Men aller viktigst; 

det spiller overhodet ingen rolle. For det er mer enn nok. Nok til alle, uansett om du kommer i 

ferge, katamaran eller en liten gummibåt. 

Skjærgårdsstiftelsen forvalter i dag ca 15 prosent av all mark i Stockholms skjærgård, fordelt 

på rundt 50 ulike naturreservat. Forventningene stiger betraktelig. Så mange naturreservat gir 

klare signaler om flotte naturopplevelser. 

I dag har feriestemningen kommet til skjærgården. Den ankommer Utö flerfoldige ganger om 

dagen – med de utallige rutebåtene som frakter feriefolket mellom øyene. Oppstemte ansikter 

som lyser av forventning. Forventninger om tidløse sommerdager i deres kjære ferieparadis. 

 

Men livet i skjærgården har ikke alltid vært like lett. Selv om gruvehullene etter de gamle 

jerngruvene i dag er fylt med vann, klarer de ikke å dekke over det slit som arbeiderne her 

måtte gjennom. På 1720-tallet var Mattihas Wefverstedt direktør for gruvene. Slekten hans 

ble senere adlet for all jernmalmen som ble hentet ut i Sveriges eldste jerngruve. Men 

arbeiderne forbannet sannsynligvis hele fyren og de ekstremt lange arbeidsdager han krevde: 

Vinteren så lenge dagen varte og om sommeren fra klokken 03.00 til 19.00! Et liv like barskt 

og karrig som den ytterste skjærgård. For med 18 timers arbeidsdag dypt inne i gruvene, fikk 

de neppe oppleve så mye av idyllen her i skjærgården. 

Damen på turistkontoret ser undrende på meg. Jeg har akkurat sett et bilde av en trang kile jeg 

ønsker å padle. Og da spiller det liten rolle at jeg må padle en hel dag tilbake for å komme dit. 

Bestemmer meg for å prøve kanalen mellom Utö og Ålö; kartet tilsier det skal være mulig å 

komme gjennom her. 
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En padler har tidligere vært like dum og sta. Fortsatt er det tydelige spor etter hans padling 

gjennom det tette sivet. Men gjennom skal jeg, selv om kajakken et par steder setter seg fast 

på grunn av mangel på vann. 

Når jeg endelig kommer gjennom, ligner jeg en fjern slektning av Livingstone. Både jeg og 

kajakken er totalt overdekket av et krypende teppe i grønt og sort; midd, lus, lopper, biller, 

årevinger, tovinger og fluer i tusentall. En padlende entomolog, som endelig har funnet sitt 

innsektsparadis her på jord. 

Kilen viser seg umulig å padle i den tøffe sjøen, så slik sett har jeg kastet bort to dager. Men 

selvsagt har jeg ikke det. For å være på tur handler om opplevelser – og dem fant jeg nok av i 

det høye sivet. I tillegg finner jeg noen praktfulle strender. Når jeg i tillegg får ha dem helt for 

meg selv, er camping her mer enn nok belønning for strevet. 

De neste dagene er rett og slett herlige, med utrolig mye å se og oppleve. Forelsker meg i 

skjærgården rundt Jungfruskär. Her er det nesten som å padle i en kinesisk eske – og vannet 

så grunt at andre båter holder seg på lang avstand. Stadig nye labyrinter å oppdage og 

utforske. Flotte naturopplevelser midt i Stockholms skjærgård. I ren gledesrus padler jeg rundt 

og rundt og rundt og rundt. 

"Natursköna Sandhamn, på tre sidor omslutet av vatten och på den fjärde havet". Slik skrev 

August Strindberg i 1873. I dag virker Sandhamn, eller Sandön som hela øya egentlig heter, 

som et fluepapir på pengesterke stockholmere. Havnen og strandpromenaden er en eneste lang 

catwalk og utstillingsvindu, der reglene er enkle: Se og bli sett. Når det så i tillegg tidligere på 

dagen har vært startskudd for seilasen Gotland rundt, med mange av båtene fra Volvo Ocean 

Race til stede, gir det seg selv at viraken er ekstra stor når jeg kommer padlende. Har yachten 

ikke minst to dekk, gjør du ikke alt for stort inntrykk i dette selskap. 
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Det er så tydelig at jeg ikke levner dette sirkuset alt for stor respekt. I tillegg er jeg sliten etter 

flere timer padling i ganske tøff sjø. Så jeg trekker kajakken opp på den lille stranden ved 

strandpromenaden og tar meg en liten høneblund. Ganske herlig å ankomme slik, for ute i 

havnebassenget kretser minst et hundre båter som desperat prøver å finne en ledig båtplass. 

Stadig hører jeg kommentarer fra de som går forbi: - Se han som ligger der på stranden. Han 

har den beste plassen i hele Sandhamn. Jeg flirer innvendig og legger til for egen regning: - 

Og den plassen er helt gratis. 

Men det er fint i Sandhamn. Havet og horisonten gir øya sin karakter. Ærverdige gamle 

bygninger blandet med fritidsvillaer fra slutten av 1800-tallet, skaper en atmosfære og en 

vakker ramme rundt dette menneskemylderet. At øya for det meste består av sand og 

sandstrender, gjør vel også sitt til at det er fullt på de mange badebåtene som anløper fra 

Stockholm. Selv finner jeg dette kaoset i meste laget og smyger meg stille av gårde. 

Samtidig er det disse enorme kontrastene som gjør Stockholms skjærgård så fascinerende. 

Valgmulighetene er så enorme. I det ene øyeblikk padler man i et naturreservat, en time 

senere er man og en del av livet på en yrende ferieøy. Selv for til dels uerfarne padlere er 

mulighetene enorme i Stockholms skjærgård. Ta med kajakken på en av de utallige fergene, 

eller lei en kajakk i skjærgården. 

Selvsagt blir man ikke kjent med bortimot 30.000 øyer på så kort tid. Men jeg har rukket å bli 

forelsket. Forelsket i smakebiten jeg fikk av det gode liv utenfor Stockholm. Områder som 

Jungfruskär finnes mange steder. Vel vitende om at det er mer jeg ikke har sett enn sett, 

padler jeg på kryss og tvers videre nordover. Passerer Möja skjærgård de store fuglekassene 

midt i fjellveggen på Ostholmen. En fjellvegg som med sin høyde indikerer at jeg begynner å 

komme ganske langt nord. 

I løpet av en halv time passerer fem store passasjerskip, noen mindre ferger, flere lasteskip og 

et utall fritidsbåter. Men slik kan man bli innhentet av virkeligheten. Etter å ha kost meg i 

dagevis i en skjærgård utilgjengelig for båtfolket, har jeg nå havnet midt i skipsleia nord for 

Stockholm. Hovedskipsleia for all båttrafikk nord- og østover.  

Opprinnelig hadde jeg planlagt å padle til Åland om været tillot det. Padler man helt opp til 

Grisslehamn, er det ikke mer enn 25 kilometer åpent hav før man møter den ålandske 

skjærgården. Altså en overkommelig oppgave i fint vær.  

Når jeg kommer til Kapellskjær, blåser det 14 sekundmeter. Selv er jeg ganske pragmatisk. 

Valget er derfor ganske enkelt for en som er mer opptatt av opplevelse enn prestasjon; jeg tar 

fergen. Billetten for meg og kajakken koster 80 kroner. På veien over fyller jeg kajakken opp 

med nytt lager av tax-free. Et tusen kroner spart er mange penger når man er på langtur. 

Skummet på Ålands Hav er også mye mer behagelig å se på når man selv sitter og spiser en 

bedre middag. Full av forventninger om det som venter i det selvstyrte skjærgårdsriket midt i 

Østersjøen. 
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Del 4 Stockholm - Helsingfors  

En jevn strøm av delegasjoner fra noen av verdens mest eksotiske og urolige områder har de 

siste årene søkt til en sparsomt befolket samling klipper og skjær i Østersjøen for å hente 

positiv inspirasjon: Kosovo. Kashmir. Det serbisk befolkede Krajina i Kroatia. Den 

armenskbefolkede enklave Nagorno-Karabakh i Aserbajdsjan. Det russiskbefolkede Trans-

Dnjestr i Moldavia. Abkhasia i Georgia. Falklandsøyene. Kurilene. Øst-Timor. Undertrykte 

ungarske minoriteter i Romania og Slovakia. 

Jeg sitter på et pizzeria i Mariehamn. Med meg har jeg et gammelt utklipp fra den danske 

avisen Jyllands-Posten, som jeg akkurat har lest. Dette er storpolitikk på høyeste plan – og 

Ålands historie er spennende lesning. Opp gjennom århundrene har Sverige og Russland vært 

i krig. Ambisiøse svenske konger har invadert i øst og like sikkert har russerne kommet 

tilbake. Den virkelige maktkampen i disse krigene har på mange måter funnet sted på Åland. 

Det land som har hatt Åland, har vært på offensiven. 

Åland har hatt en særstilling i alle disse krigene. Som regel som midtpunkt i et svensk 

storrike, som inkluderte så vel Finland som deler av Baltikum. Etter russernes invasjon ble 

Ålands status drastisk endret. Plutselig var Åland ytterste skanse for Russland mot Vest! Litt 

av en overgang selv for sindige bønder og fiskere. 

 

I dag ser jeg ingen eksotiske delegasjoner, kun en jevn strøm av turister. Nå vil også jeg være 

turist, ta fri fra padlingen og oppleve verden fra landsiden noen dager. Med kajakken på hjul 

bærer det rundt i Mariehamn på sightseeing. Byen ligger på en langstrakt holme, med sjøside 

både mot øst og vest. Mellom disse er det en drøy kilometer; akkurat passe for å trille en 

bortimot 150 kilo tung kajakk. 
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Rundt halvparten av de 25.000 innbyggerne på Åland, bor i Mariehamn. De snorrette og 

brede gatene forteller at Mariehamn er en planlagt by. En by oppkalt etter Maria, hustruen til 

Alexander II.  

Vesthavnen prydes av Pommern, verdens eneste firemasters bark i opprinnelig stand. Den 

gedigne småbåthavnen på østsiden av byen, er overfylt av fritidsbåter. Den like fulle 

gjestehavnen viser med all tydelighet hvor populær Åland er for båtfolket. Selvsagt med stor 

overvekt av svenske og finske båter, men også med langt mer eksotiske innslag.  

Den lille holmen rett ved gjestehavnen, er byens badeparadis. Men også et paradis for alt med 

fjær. Tilholdssted for hundrevis av fugler, som går fritt omkring: Påfugler, gjess og utallige 

arter av ulike eggleggere. Bortenfor dette igjen, er det både et vakkert naturreservat og 

camping.  

Det som likevel imponerer mest, er 

det enorme kulturtilbudet; 

teaterforestillinger, shows, 

konserter, festivaler og andre 

arrangement. Men i det ufyselige 

været, trives jeg bedre på byens 

bibliotek. Vil lese ferdig en bok jeg 

begynte på i Västervik: Tristan 

Jones’ fantastiske bok ”En utrolig 

reise”. Om hans forsøk på å sette 

verdensrekord i vertikal seiling. Ja, 

du leste riktig. Målet hans er å seile 

både på Dødehavet og Titicaca-

sjøen. Uten å røpe for mye; hans 

utrolige ferd opp Amasonas får min 

egen lille ferd til å virke som en 

søndagstur i sammenligning.  

En morgen våkner jeg lettere i tåke. 

Har sovet i bare sovepose under 

åpen himmel, det har sprutregnet og 

jeg er i bakrus. Lettere forvirret, 

mens jeg prøver å finne ut hva som 

har skjedd, dukker en mann opp. 

Ser på meg med vennlige øyne før 

han spør:- Vil du ha noe varmt å 

drikke? Lettere forvirret takker jeg 

ja..- Kaffe eller te? - Kaffe takk. 

Uten andre ord blir han borte. Selv 

sitter jeg og klør meg i hodet. 

Forstår absolutt ikke noe av det som skjer. Men et par minutter senere er han tilbake med en 

kopp rykende varm kaffe. - Vi har satt opp telt rett bak her. Jeg husker jeg gikk forbi noen 

store sirkustelt og tror jeg har funnet forklaringen. - Åh ja, kommer du fra sirkuset? Han ser 

på meg, smiler og forteller at de har satt opp egne telt rett bak lokalene til Mariehamn Kajakk 

Klubb. - Ja, jeg syntes det var mange telt her da jeg kom i natt. En ganske tynn forklaring, 

som med all tydelighet avslører at det ble en sen kveld i går. 
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Senere på dagen ser jeg en plakat i Mariehamn: Mirakel-uke står det med fete bokstaver. Nå 

var vel ikke dette det helt store miraklet, men en liten stund var det en fyllesyk padler som 

følte seg som Jeppe på Berget da han lettere omtåket våknet til varm kaffe i regnværet.  

Hele episoden vekker stor latter på puben og sikrer meg gratis kaffe resten av tiden i 

Mariehamn. For som eieren Håkan sier: - Kan du få gratis kaffe av de mirakelfolka, skal i 

hvert fall ikke jeg være dårligere.  

Hele grunnfjellet i flammer 

Etter en liten uke med ekte drittvær, er det nå lovet bedring. Jeg bestemmer meg for å fortsette 

turen – og padle rundt fastlands Åland. Mange og lange vinterkvelder har gått med til å se på 

kart over Ålandsøyene. Et kikk på kartet er nok til å fastslå de enorme mulighetene dette 

ferieparadiset i Østersjøen har å by. 6.500 øyer spredd over et stort område. Ved å velge riktig 

rute, kan en nærmest padle tørrskodd helt til Finland. 

Padler gjennom sundet mellom Hammarland og Eckerö. På land går det en jevn strøm av 

biler, motorsykler og syklister. Men på sjøen er det nesten ubegripelig god plass. Båtfolket tør 

rett og slett ikke begi seg inn blant alle skjærene her. Kajakker ser jeg heller ikke. Så bortsett 

fra noen joller, har jeg stort sett denne delen av skjærgården for meg selv. 

Stadig er det fjordarmer og sund som skjærer på kryss og tvers i den røde granitten. Gir 

beskyttelse, uansett vindretning. Fjordarmer og sund som raskt fører deg inn i en helt annen 

type landskap, til små uthavner og tettsteder. Mye urørt natur, bortsett fra sandstrendene jeg 

padler forbi. Er det bare to meter strand, kan du være garantert at noen har klart å sette opp 

noen utleiehytter der. 

 

Kontrasten mellom den røde granitten, furuene og det grønne havet er helt fenomenal. Når 

solnedgangen kommer, ser det ut som hele grunnfjellet på Åland står i flammer. 
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Når jeg runder Geta på nordvestsiden, endrer landskapet karakter. Høyere skjær, bratte 

fjellsider og noe som nesten kan ligne på fjell – selv om den høyeste åsen er lavere enn 

Himmelbjerget i Danmark. Prater med et norsk par på kajakkferie. Smilene deres forteller alt; 

ikke om de angrer på at det ble Åland i år. 

 

Et kraftig tordenvær passerer – og det ser ut til å klarne opp. Bestemmer meg for å padle hele 

natten også. Har padlet hele dagen allerede, men med så mye å se, har man rett og slett ikke 

tid til å bli sliten. Det er dette jeg har drømt om. Smørpadling i en blikkstille skjærgård. Øyer 

og holmer så langt øyet kan se. 

Men når jeg litt senere snur meg, får jeg en lite hyggelig overraskelse. Et nytt uvær har sneket 

seg inn fra blindsiden over land, skjult bak noen åser. I løpet av fem minutter båser det opp, 

plaskregner og lyn og torden fra alle kanter. Klokken har passert midnatt og det er bekmørkt. 

Mørket, kombinert med det kraftige regnet, gjør det umulig å se konturer av land noe sted. Må 

stole på hodelykten og padle etter kompasset. Snakk om kontrast til smørpadlingen tidligere 

på kvelden 

Etter hvert får jeg landkjenning; kan så vidt skimte konturen av land. Etter en times tid 

kommer jeg til et lite båthus. Forsiktig får jeg lirket kajakken inn mellom de to robåtene som 

ligger fortøyd. Med tak over hodet og en robåt på hver side til armlene, kommer en sterk 

følelse igjen av lykke – av å leve. Leve sitt eget liv. Så mens regner fortsetter å hølje ned, 

tester jeg ut ulike måter å sove på i kajakken med båtene som støtte. 
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Med sykkel på rød asfalt 

Om Åland er skapt til padling, er det like egnet til sykkelferie. Et imponerende nett av veier, 

broer og ferger binder de fleste større øyene sammen. Syklistene reiser gratis på fergene. I 

tillegg går det i høysesong egne sykkelferger – også de gratis. 

Etter måneder i kajakk, er det en herlig fartsfølelse å sette seg på en sykkel. Føler nesten jeg 

har havnet i en Ferrari når jeg ruller nedover lange bakker i 40-50 km/t. Il Tempo Gigante på 

to hjul. Med et slikt tempo kunne man padle helt til evigheten på mindre enn en måned. 

Selv motvind kjennes lett, fordi man slipper motsjøen i tillegg. Og navigasjonsproblemer 

eksisterer ikke. Alle veier og kryss er godt merket med egne sykkelskilt og avstander. Selv 

trives jeg best på de minste veiene, de som ennå ikke er asfaltert. Sykler i vei på røde 

grusveier som snor seg gjennom et kupert landskap. Forbi utallige småbruk med frodig inn- 

og utmark – og over alt er det noen som prøver å tjene noen ekstra kroner på turistene.  

Er på museum og slott, men ikke på sneglesafari på den lokale sneglefarmen. Hele 36 timer 

tar elskovsakten mellom to snegler. Verdens råeste og mest utholdende elskere, ja vel. Selv 

har jeg god tid på turen, men så god tid har jeg ikke. 

Stopper i stedet ved den vakre Finströms kirke, som har aner helt fra 1100-tallet. Foran den 

gamle steinkirken står en skinnende amerikaner, med en lang hale av blikkbokser. Litt senere 

kommer bruderpar og gjester ut av kirken. Halvparten av de hundre gjestene er amerikanske; 

et resultat av den gedigne emigrasjonen til USA for hundre år siden.  

I dag har Åland et befolkningsproblem. Det er rett og slett for få av dem. Dagens ålendinger 

er like sammensatt som øyas historie. Et lappeteppe av en internordisk opphav; nordmenn, 

svensker, fastlandsfinner og bornholmere er bare noen av de fastboende jeg har møtt. 

Åland står i en særstilling på de fleste områder: Ikke har de verneplikt og skattesatsen er 

misunnelsesverdig lav. De er eneste land i EU som fortsatt får opprettholde tax-free salg; en 

garanti for at hver eneste ferge mellom Sverige og Finland alltid vil mellomlande i 

Mariehamn. Ellers mister de rett og slett retten til å selge tax-free om bord. 

De tilhører formelt Finland, men få snakker finsk. Mange finner liker dem ikke; de synes rett 

og slett ålendingene har det for bra og koster den finske stat for mange penger. Svenskene har 

ikke råd til å reise hit etter at Euroen ble innført. Likevel kryr det av både finner og svensker 

her. Jo, de har det godt på Åland. 
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Skuddene i Bomarsund 

13. august kl. 04.00 i 1854: 12.000 franske soldater samt et førtitall engelske skip går til 

angrep på de 2.000 russiske soldatene som befinner seg inne i Bomarsund festning. 

Krimkrigen har kommet til Østersjøen. 

Etter slaget i 1854 tilbyr England og Frankrike Sverige å få Åland tilbake. Men nå får 

svenskene kalde føtter og takker nei. Selv om franskmennene og britene vant slaget ved 

Bomarsund, er ikke Krimkrigen ferdig ennå – og svenskene frykter russernes reaksjon. 

Derfor beholder Russland Åland, til tross for tapet. Men på fredskongressen i 1856 i Paris ble 

det bestemt at Åland skulle være demilitarisert område. Dette til tross var det fra 1906 til 1918 

rundt 750 russiske soldater på Åland. Alle telegrafister; på grunn av rykter om at Åland var et 

knutepunkt for våpensmugling til rebellene i Russland.  

På fredskongressen etter den 1. verdenskrig, ble det på britenes initiativ bestemt at det 

vanskelige Åland-spørsmålet skulle bli første viktige sak i Folkeforbundet; forløperen til FN. 

Og hadde ikke stormaktene den gang fryktet russernes reaksjon, hadde Åland tilhørt Sverige i 

dag. Nå ble det i stedet bestemt at Åland skulle høre inn under Finland på visse gitte vilkår. 

 

Nå står jeg foran de gedigne ruinene etter russernes ytterste forsvarsverk mot vest. Fasaden på 

festningen er imponerende. Den består av titusenvis av metertykke granittsteiner; alle 

sekskantede satt sammen i et bikubemønster og slipt helt glatte. Innenfor dette er det i tillegg 

en metertykk vegg med mindre granittstein. 

Det er en merkelig følelse å se på det såkalte tårn nummer en; det første tårnet som ble 

angrepet. Hundrevis av store skyteskår i de metertykke granittveggene vitner om mange 

fulltreffere fra de franske kanonenes bombardement. Kanonskudd som for Åland hadde like 

stor betydning som skuddene i Sarajevo.  
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Passiv blodgiver søker dekning 

Myggen har for alvor kommet til skjærgården. Flere dagers kraftig regnvær, etterfulgt av 

svært varme dager, har fått det til å eksplodere i luften over meg. Ikke tar de hensyn til en 

padler i Østerled heller. Straks den første myggen får øye på meg, går jungeltelegrafen. 

Onkler, tanter, filleonkler og søskenbarn – alle er de invitert – og snart er luften fylt av sultne 

flygere med snabel. Ikke siden Finmark har jeg sett slik en invasjon i luftrommet. 

Selv midt ute på vannet kryr det av dem. I deres øyne er jeg redusert til en padlende 

blodgiver. Et festmåltid som raskest mulig skal fortæres og deles. Men hvor kommer de fra? 

En snikende mistanke melder seg: Har de sendt ut egne spioner? Straks jeg er oppdaget, letter 

angrepstyrken fra et utall hangarskip i nærheten. Myggens egen angrepsflåte. 

Ledet av Den Røde Baron, luftens baron, angriper de i formasjon. Stukaer, dobbeltdekkere og 

jagerfly om hverandre. Fryktløse som japanske kamikazepiloter stuper de mot meg. Slaget 

ved Midway er ingenting sammenlignet med det blodbadet som finner sted i luftrommet over 

meg. Klarer å drepe noen tusen, men får i løpet av disse dagene enda flere stikk. Til tider får 

de en nesten desperat, samtidig som jeg misunner dem. De som mette flyr av gårde med blod 

rundt munnen, mens jeg selv er så sulten. 

 

I går var det verdensmesterskap i knottklapping i Lappland. I følge radioen klarte vinneren å 

drepe 137 knott i løpet av ett minutt. Kunne jeg deltatt i klassen myggdreping, hadde sjansene 

til topplassering vært meget gode. Et klapp på låret; 8 døde mygg. Et klapp i luften; 7 til nede. 

En finger i øret; to døde. Hånden over pannen; tre borte. Til og med sindige finner med opptil 

flere flasker vodka innenbords, blir til slutt lettere desperate av den tykke grøten som svirrer i 

luften. 

Myggen har rett og slett tvunget meg inn i teltet. Slutt er tiden i bare sovepose under åpen 

himmel. Nå er jeg redusert til en flyktning i et grønt fjelltelt. Lykken er når man endelig sitter 
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inne i teltet om kvelden og kan klø seg i fred, samtidig som man hører den desperate 

summingen til hundrevis av mygg som gjerne vil inn. Den intense lyden vitner om at alle er 

på plass. Samtidig gruer jeg meg litt. Av erfaring vet jeg att myggen utenfor ikke flyr av 

gårde. Tålmodig venter de. Slue som rever setter de seg i gresset og venter. Og når jeg neste 

morgen kommer ut og skal ta ned teltet, flyr de frem fra sine gjemmesteder. 500 ligger i 

forteltet, resten har omringet teltet. I formasjon, klare til angrep. Nå forsyner de seg dobbelt, 

fordi de måtte vente så lenge. Derfor tar de alltid siste stikk, disse flygende pirajaer med 

snabel.  

Likevel er det deilig for en stakket stund å kunne ligge trygt i teltet. Vite at man for et 

øyeblikk ikke er hovedmåltidet til denne flygende mobben. Så kan man håpe at en eller annen 

i løpet av natten er dum nok til å gå forbi teltet og lokke de flygende pirajaer med seg. Enkelte 

ganger virker situasjonen så truende at jeg vurderer å installere tørrklosett inne i selve teltet. 

Bunkre meg inne med nok drikke og nødproviant og bare vente til den første snøen kommer. 

For så trygt å bevege seg ut, i full forvissning om at den siste mygg nå hviler under minst to 

cm snø. 

Den lille prinsen på lappo 

 

Det er tidlig morgen på Lappo. En deilig, doven morgen der været er på sitt beste. Et like 

feriedovent båtfolk våkner langsomt til liv når jeg sitter og snakker med jentene på 

havnekontoret. Etter en stund kommer også Jarl Andersin gående. 

Med nykokt kaffe blir vi alle mer snakkesalige – og med myndig stemme gir han meg 

avreiseforbud. Selvsagt skal vi på teater om kvelden. Se forestillingen ”Den lille prinsen” av 

Antoine de Saint-Exupéry. Og man adlyder en mann som Jarl Andersin. Til daglig er han 

senior inspektør i det finske sjøfartsverket. Tidligere har han seilt som kaptein på de syv hav – 
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og de siste 15 årene har han brukt somrene som kaptein for båten som frakter skuespillerne 

ved Skjærgårdsteateret rundt i skjærgården. 

Jarl er et bereist og kunnskapsrikt menneske av det frodige slaget. Når vi litt senere sitter om 

bord i skøyta til Skjærgårdsteateret, springer samtalen i alt fra Shackleton til utfordringer i 

internasjonal skipsfart. Og vi lar oss selvsagt ikke distrahere av vakker kvinnelig nakenhet, 

når de kvinnelige skuespillerne tar sitt formiddagsbad.  

Når vi ser på de nakne jentene som svømmer i det varme vannet, virker avstanden ubegripelig 

stor til Sir Ernest Henry Shackleton og hans nærmest ufattelige prestasjoner i Sørishavet. 

Lettere er det å forstå Jarls forklaring på hvorfor Finland har så rike sjøfartstradisjoner: På 

mange måter har Finland vært i samme situasjon som en øy. I øst grensen til Russland/Sovjet 

og i nord en smal grense til Sverige og Norge. Dårlig utgangspunkt for et land som er så 

avhengig av handel med omverdenen. All transport har derfor måttet skje sjøveien. 

 

Neste dag holder jeg et improvisert kajakk-kurs på Lappo. Deltagerne er to brødre fra 

Helsingfors, som er på sykkelferie rundt i skjærgården. Samt de to jentene som har forsynt 

meg med gratis kaffe disse dagene. Ingen av dem har tidligere sittet i en kajakk – og alle er de 

litt nervøse. Men reaksjonen er den samme: Alle kommer de tilbake med verdens største smil 

rundt munnen. 

Aller mest i skyene er jenta fra havnekontoret. Ikke trenger jeg forklare henne om 

naturopplevelser, stillhet og nærhet til vannet. På sin første tur har hun opplevd og forstått alt 

dette. Til nå har hun trodd jeg har vært litt rar som padler rundt på denne måten; nå misunner 

hun meg av hele sitt hjerte. Drømmer allerede om sin første kajakk. Den skal være lyseblå 

med rosa padleåre og skal hete Mermaid. Gjerne med en liten blomsterkrukke på dekk. 

Herlig. En ekte 2CV til sjøs, fjernt fra alt som heter flybridge, teak, messing og marineblå 

dressjakker. 
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Når vi er ferdige, kommer et svensk par fra vestkysten padlende. Han har også en VKV 

Offshore – og for første gang ser jeg en elektrisk lensepumpe installert i en kajakk. Kajakken 

hennes er litt mindre prangende. Eneste ekstrautstyr er en liten bamse som er festet i baugen. 

Hans jobb er å holde utkikk etter grunner, steiner og undervannsskjær. Opprinnelig var han 

brun, men lange vakter på mange turer har gjort ham grå i pelsen. Sol og saltvann er ikke de 

beste venner for en liten bamse som ønsker å holde pelsen blank og ren. Selv synes jeg det 

hele er en ganske sleip måte å delegere ansvaret på – og dermed kunne fraskrive seg enhver 

skyld i tilfelle en grunnstøting. 

 

Tankene går til teaterforestillingen i går kveld. Den lille prinsen besøkte syv forskjellige 

planeter. Hans enkle og underfundige spørsmål til hva som er viktig i livet, kan få alle og 

enhver til å tenke. Min egen følelse av virkelig å leve, har økt dag for dag; proporsjonalt med 

turens varighet. Om jeg ikke har padlet på alle de syv hav, har jeg padlet på mange ulike 

havområder: Skagerrak, Kattegat, Øresund, Østersjøen og hva de nå heter. Derfor føler jeg 

meg nesten som en liten prins når jeg forlater Lappo. Klar til å padle over Skiftet. Og dermed 

forlate Åland å padle inn i Finland og Skjærgårdshavet nasjonalpark. 

Skjærgårdshavet - i drømmenes paradis 

Prøver å holde igjen noen tårer. Forgjeves. Dråpene som renner nedover kinnet, er ikke 

regndråper. Dette øyeblikket har jeg ventet lenge på. Ventet så lenge. Endelig er jeg her – i 

Skjærgårdshavet Nasjonalpark. Raust og gjestfritt ønsker hun meg velkommen med havblikk, 

slik jeg kan se og oppleve all hennes ynde. 
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40.000 øyer, holmer og skjær brer seg ut foran meg. Det er enda vakrere enn jeg hadde våget 

å håpe på. Storslagent. Jorden er flat, tiden står stille og hele verden er en eneste stor 

skjærgård. Jeg heter Christoffer Columbus og skal oppdage denne verden for aller første 

gang. Krype under huden på selveste Skjærgårdshavet og ta del i hennes mysterier og 

hemmeligheter. Utforske all denne skjønnhet. Dager langt utenfor skipsleia. Dager uten 

tanker, da alt er bare meg og min kajakk.  

Nå legger jeg kartet bort. Ikke om jeg vil ødelegge et slikt storslagent møte i livet med å sitte 

og kikke på et stykke papir. Ignorerer navnene på kartet. For i dette øyeblikk er skjærgården 

min: Titusenvis av øyer, holmer, skjær, rev, fluer, rabber, båer, dynger og skvalpeskjær jeg 

kan døpe som jeg vil. 

Nå elsker jeg at verden er blitt stor igjen. Verden er faktisk blitt enorm stor. Øya der borte 

døper jeg Fiji, klyngen med skjær der borte får navnet Great Barrier Reef. Der ligger Pitcairn 

– og de merkelige fuglene holder til på Galapagos. Snart har jeg gitt navn til både Hawaii, 

Honolulu, Bali, Indonesia, Mikronesia, Polynesia og hva de nå heter. Hele Stillehavet er i min 

skjærgård. På skjærene står halvnakne skjønnheter i bastskjørt. De synger og danser, mens de 

smilende vinker til meg når jeg padler forbi. 

Skjærgårdshavet. Langsomt smaker jeg på ordet. Et hav av skjærgård; der skjær og hav 

møtes. Nydelig navn. Padling i skjærgården er de små bokstavers alfabet. En stille reise, en 

ydmyk opplevelse. Små bokstaver som må settes sammen for å gi mening å helhet. Så mange 

veivalg, der hver av disse små avgjørelsene er med på å bestemme selve reisen. Hva man får 

se og oppleve bestemmes utelukkende av alle disse små veivalgene. Man padler mellom 

linjene, mellom selve ordene. For selve eventyrene, de finner du på havet mellom alle 

skjærene. 

Padling i skjærgården handler mye om dybde og perspektiv. Følelsen av rom. Den horisontale 

dybden i selve skjærgården og i det magiske møtet mellom himmel og hav. Som om 
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skjærgården fortsetter i det uendelige helt opp i selve himmelen. Et speilbilde av hele 

Melkeveien.  

For det er en liten oppdagelsesreise å padle her. Spenningen når man runder et lite 

skvalpeskjær. Hva skjuler seg rundt neste odde? Er det mulig å padle gjennom den trange 

kilen mellom skjærene der borte? Belønningen for denne type lekenhet og nysgjerrighet er 

enorm. 

Men ikke alle deler min voldsomme entusiasme for skjønnheten. Snakker med noen finner 

som har vokst opp her ute. Vokst opp med naturen og skjønnheten. Alt de ser nå, er en 

skjærgård der det ikke lenger finnes fastboende. Alt de husker er minner om en tid før 

fraflyttingen, da det fortsatt fantes skoler og levende samfunn på de største øyene. 

Neste dag møter jeg selv en realitet som er virkelig vond å svelge. Et guffent, brunt algebelte 

har lagt seg over Skjærgårdshavet. Padler i en brun grøt så tykk at årebladet forsvinner straks 

det når vannflaten; usynlig på en centimeter dybde. Det er så vondt å se på. Selv her midt ute i 

denne vakre nasjonalparken, er sporene etter oss mennesker så alt for tydelige. Mitt håp er at 

flere stopper opp og tenker. Tenker grundig gjennom de ubotelige skader, som naturen 

påføres i vår desperate kamp etter økt materiell velstand. For denne tykke suppa dreper alt på 

sin vei – og da er prisen alt for høy. Heldigvis blåser det opp, slik at den tykke suppa gradvis 

forsvinner. 

Fullmåne over en mørkeblå skjærgård 

Her ute i den ytre skjærgård, hvor himmel møter hav, hvor tidenes morgen møter enda en 

solnedgang, hvor mennesket møter tanker større enn seg selv: Her ute møter man friheten. 

Her møter man storheten. Her møter man evigheten. En liten bølge på evighetens hav; et lite 

møte med seg selv. Her ute stopper tiden. I dette vakre og karrige landskap – her hører jeg 

hjemme. 

Her ser man så tydelige spor av havets påvirkning: Runde, avslepne skjær som i tusener av år 

har forsvart landet og farvannet innenfor mot en evig strøm av bølger. De vakre skulpturene i 

bergene, mønstrene der ulike steinarter har smeltet sammen.  

Padling her er rett og slett renselse. Renselse for kropp og sjel. Harmoni. Kontakt med naturen 

og de beste sider av deg selv. Med på kjøpet for du en sunn porsjon ydmykhet og 

takknemlighet. Ydmykhet i møtet med noe så stort og vakkert. Takknemlighet for at du selv 

får være en del av noe så stort. 

Det hviler en søvnløs blues over den ytre skjærgård. En søvnløs blues i moll. En nesten 

melankolsk skjønnhet. Ensomheten. Karrigheten. Fugler som har trukket hit helt fra Antarktis 

for å hekke. Himmel møter hav og havet møter horisonten. Her er det ingen båter, ingen 

turister. Dette er den stille skjærgården. Dette er havets vidde. 

Enkelte kvelder er så vakre at selv måkene flyr i hjerteformasjon inn i solnedgangen. Alt er 

blått. Selv fullmånen er mørkeblå av lengsel, der hun lyser over en melankolsk skjærgård. 

Som ungpikebryst stikker de opp av vannet, virile skjær som har mistet all sin bluferdighet. 
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Jeg innrømmer det gjerne. Enkelte kvelder er så vakre at jeg savner deg. Du ukjente, som 

kjenner mine drømmer. Du som deler mine lengsler. Ser du det ikke? Sammen skal vi kjøre 

med Karlsvogna over et stjerneblått univers. Kjøre med Karlsvognen over hele Melkeveien, 

mens vi ser ned på Skjærgårdshavet. Søkende evigheter, der vi utforsker landet bakenfor 

fullmåne. Søker oss frem til usynlige stier der ingen har gått før oss.  

Vi er Yin og Yang, barn av Konfucius og hans lære. Sammen kjører vi Karlsvognen over et 

blått univers. Kjører berg- og dalbane på Melkeveiens erogene soner, før vi leende sklir ned 

på regnbuen. Havets stjerner speiler seg i himmelens morild når våre lepper møtes. To 

elskende i skjærgårdens univers. Ivrige, søkende, famlende. 

Sammen lar vi oss forføre av skjærgårdens magi mens natten ser på. Skjærgårdens 

parringsleik blant navnløse båer og skjær. Tause følger de oss, de som har sett har sett nye 

generasjoner bli skapt. 

Varmen i berget som møter naken hud. Naken hud som langsomt rødmer i glørne fra bålet. 

Raslingen i sivet når nattebrisen kommer for å se hva som skjer. Rytmen i de svake bølgene, 

som stiger til erotiske stønn, før de tilfredse ruller inn over den myke sanden under oss. 

Et stjerneskudd som faller; Universet har hørt mine bønner. Utålmodig hvisker jeg min 

lengsel. Lydløst roper jeg ditt navn i natten. Ordløst skriver jeg ditt navn i sanden. Blindt 

skuer jeg etter deg i natten. Men ingen Afrodite kommer padlende til min lille strand.  

Men minnene om min drøm er boltet fast i det ytterste skjær, dine lydløse ord lenket i mine 

ører og ditt varme og underfundige smil tjoret fast på min netthinne. I morgengave skal jeg gi 

deg skjærgårdens soloppgang – og morgenbrisen skal re ditt hår. 
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Vikingenes kjølvann i Østerled 

De store elvene som renner ut i Østersjøen – og som i dag fører med seg så mye forurensning 

– var tidligere viktige transportårer for vikingene. Helt siden de første åretakene på den 

svenske vestkysten, har vikingene lurt i bakhodet. Tross alt har jeg lenge fulgt deler av deres 

handelsveier. 

I Rosala har de bygget et vikingsenter. Nå er finnene kanskje ikke mest kjent fra vikingtiden. 

Men Örsund, dagens Kyrkesund rett ved Rosala, var et kjent handelssted for vikingene på sin 

vei i østerled.  

Her er det flere kopier av bygningene fra vikingtiden, inkludert en gedigen høvdinghall med 

køyeplass til hele 60 gjester. Når man går rundt her, trenger man ikke være noen Steven 

Spielberg for å forestille seg hvordan livet kunne være her for 1.000 år siden.  

Når vikingene var samlet til blotfest i høvdingens hall, før de dro på lange handelsturer i 

østerled. Samlet for å ofre en gris og sølvpenger til Njord, sjøfarernes og vindens gud. For på 

den tiden måtte Hvite Krist konkurrere med mange guder: Havsguden Ägir, 

fruktbarhetsguden Frei, jaktguden Ull, krigsguden Tor, himmelguden Odin og dødsrikets 

gudinne Hel. 

Som vi vet, var vikingene ikke alt for populære nedover i Europa. Men i Østerled hadde 

vikingene et godt rykte som handelspartnere. Fredelige og pålitelige. Fra Örsund bar det i vei 

mot viktige handelsbyer som Aldigjuborg (St. Petersburg), Holmgård, Kønugard og selvsagt 

Myklagard. Ruten de fulgte, var på de store elvene i øst, som Dyna, Volchov, Dnepr, Volga 

og Don. 

Viktige varer de hadde med – og som de solgte i Myklagard, var blant annet slaver og treller. 

Særlig kristne munker vikingene tok som slaver etter sine herjinger i Europa, stod høyt i kurs 

på grunn av sin høye arbeidsmoral. Andre viktige varer var tørrfisk, ulike dyreskinn og 

seltran, som ble brukt både til lampeolje samt til å garve skinn 

Med seg tilbake hadde de porselen, glass og keramikk – da dreiekunsten enda ikke hadde 

kommet til Norden. I tillegg varer som salt, flintstein, vin, tøy og stoffer (der rødt og blått var 

det mest verdifulle). 

Det er til og med funnet bevis for at de handlet med så fjerne byer som Bagdad og 

Samarkand. Litt av en reise for et vikingskip. Men tro ikke at det var vikingene selv som fikk 

trevler i hendene. Til all roingen på de store østeuropeiske elvene, eller å trekke skipene der 

dette var nødvendig, brukte de trellene. Tilbakereisen var verre. Når trellene var solgt i 

Myklagard, måtte vikingene selv gjøre alt det tunge arbeidet på hjemturen. 

Derfor blir det spennende å følge debatten i de nærmeste årene: Hadde Thor Heyerdahl også 

rett i sitt siste prosjekt før sin død? På sin jakt etter Odin, startet Heyerdahl utgravinger i 

dagens Azov, på høyre elvebredden ved utløpet av elven Don. Så får fremtiden vise om også 

de gamle gudene østfra. 

Min blonde guide ser smilende på meg før hun sier: - Skinnet fra ekorn var viktige for 

vikingene, fordi de handlet med dette. Så ler hun og legger til - Ordet Euro kommer fra 

vikingenes ord for ekorn. - Komisk å tenke på. Etter 1.000 år, handler vi igjen med ekorn her i 

Europa. 
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Fnisende blir jeg vurdert til 300 gram sølv. Altså maksimalpris for en trell; en sum tilsvarende 

prisen for en hest. Men langt mindre enn en kraftig, blåøyd blondine med enda større 

brystmål. Jeg ser en ekstra gang på min private guide. Hun er blond, vakker og fager. 

Vurderer å ta henne med i kajakken. Kan nok få en meget høy pris for henne i Myklagard. 

Men ved nærmere ettertanke: Neimen om jeg ville solgt henne. Neimen om jeg ville solgt 

henne.  
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Sommer i verdens største skjærgård 

Første kontakt med Fastlandsfinland får jeg i Hangö. Dette er Finlands riviera, deres Monaco 

eller Cannes, med tradisjoner som eksklusivt feriested helt fra Tsartiden. Langs de 

kilometerlange sandstrendene, ligger gedigne feriepalass fra Tsartiden; så store at det er 

umulig å skille hvilke som er private og hvilke som er pensjonat. 

Kontrastene er herlige når man er på tur. I flere dager har jeg padlet langt fra folk og 

sivilisasjon. Nå befinner jeg meg plutselig i en kasinoby – og i den store havnen ligger det 

hundrevis av nesten like store båter. Utallige spisesteder rundt hele havnen, vitner om stor 

trafikk i sommermånedene. 

Nå er det lite som minner om Monaco oppe i sentrum. I gågata er det omtrent ikke et eneste 

menneske – og alle butikkene stenger tidlig. Det vil si med ett stort unntak. En butikk holder 

daglig oppe til åtte om kvelden – og her vrimler det med folk: Alko, det finske vinmonopolet. 

Resten av byen er så godt som fraflyttet. De har rett og slett flyttet hele sentrum ned til havna, 

der det er satt opp hundrevis av ulike boder. Og her er det til gjengjeld liv; veldig mye liv. 

Selv passer jeg bedre blant alle bodene, enn i byens kasino. Ikke hadde de vel sluppet meg inn 

i svett padlejakke heller, så det er vel like greit å padle videre. Har akkurat satt meg i 

kajakken, når en finne snakker til meg. Fra vannet får jeg forklart at jeg er norsk. – Har du 

taget deg hit hele vegen i den i den kanoten? Han ser spørrende på meg. Jeg nikker og 

begynner å padle. - Sisu! Norsk sisu! Bravo! Heia Norge. Han roper det høyt etter meg, før 

han begynner å klappe høyt. Ikke dårlig å forlate det eksklusive havneområdet til applaus fra 

bryggekanten.  

En stor fordel er at langs kysten av Finland, er rundt halvparten svenskspråklige. Spør du 

noen om de snakker svensk, svarer de som regel nei og haster videre. Sier du at du kommer 

fra Norge og spør om de snakker svensk, lyser de opp og gir et helt annet svar. Verden vil 

bedras. 

Stadig padler jeg forbi små badstuer i strandkanten, der det ryker fra pipa og der det fra tid til 

annen kommer løpende noen glade, ropende og nakne finner ut for å finne avkjøling i det 

varme vannet. Det er sommer i badstuens hjemland. Det er sommer i verdens største 

skjærgård.  

Skjærgården her er frodig og vakker, men lite variert. Gråfjell, furu, mose, lav og enkelte 

bjørk. Samtidig er det ganske bratt, altså vanskelig å finne landingssteder. Og er det antydning 

til en liten gressflekk, kan du være garantert at det ligger en hytte der. 
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Med tusenvis av øyer rundt seg, blir det noe magert med noen utrevne sider fra en veibok fra 

Shell. Så for første gang siden København legger jeg meg midt i skipsleia og følger den jevne 

strøm av båter. Livet er så enkelt her midt i skipsleia. En jevn strøm av båter mot Helsingfors 

på styrbord side og en tilsvarende strøm babord på vei til den finske rivieraen. 

Selv om denne freden og idyllen brytes når 60 fots store yachter kommer rasende i bortimot 

40 knop. Noe som skaper panikk blant de nærmeste båtene. Baugen opp mot de meterhøye 

bølgene som fosser mot oss. Knyttnever som knyttes mot fancy solbriller på flybridge, før 

idyllen langsomt vender tilbake i takt med at kjølvannet legger seg. 

Et par steder ser jeg at finnene har malt inn navnet på øyene i fjellveggen. Selv aner jeg ikke 

hvor langt jeg har kommet. Men ved et navn stusser jeg. Busö. Navnet virker kjent. Jeg kikker 

på kartet. Ganske riktig; Busö er den eneste av alle disse øyene som står oppført med navn i 

veiboka. Jeg smiler fornøyd. Nå vet jeg hvor jeg er og kan rolig padle videre. Trygg og sikker 

navigasjon – og litt flaks. 

Plutselig kjenner jeg det. Duften. Forstår først ikke hva det er, men lukten kommer sterkere og 

sterkere. Det lukter godt, fryktelig godt. Så går det opp for meg. Det er duften av stekt flesk. 

Forvirret ser jeg meg rundt, men det finnes verken båter eller mennesker så langt øyet kan se. 

Likevel lukter det sterkere og sterkere. Hele havet lukter av stekt flesk og persillesaus. 

Kjenner det langt ned i magen. Trekker inn de herlige matluktene. Padler fortere. Ser for meg 

hvitkledde kokker på skjærene, mens de steker enda mer flesk. 

Jeg begynner å bli sulten. Fryktelig sulten. Rent logisk forstår jeg det hele er innbilning. Men 

du verden så deilig det er å padle når hele havet lukter av stekt flesk og persillesaus. 

Den finske skjærgården er vakker, men på langt nær med samme servicetilbud som i Norge 

og Sverige. Greit når man er klar over det, ikke fullt så greit når matlageret i kajakken er 
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heller magert. En veldig muggen pølse var alt jeg klarte å finne i går – og jammen spiste jeg 

den uten å nøle. 

Men selv her i hovedleden så nær Helsingfors, er det likevel god plass også midt i skipsleia. 

Inntil videre må finnene leve med at de er vanskelig tilgjengelig for majoriteten av båtfolket. 

Nesten alle båtene er finske, med unntak av noen svensker, tyskere og nederlendere. Synd, for 

den finske skjærgård er virkelig unik og litt av en opplevelse. 

Den dag Estland og de øvrige baltiske landene får fart på økonomien, vil dette få positive 

konsekvenser for Finland. Nærhet i geografi og språk vil på sikt føre til storinnrykk av 

baltiske turister i den finske skjærgården. I tillegg vil Finland selvsagt oppleve en økning i 

båtcharter. Så vil du oppleve skjærgården her før den blir alt for utbygd, bør du ikke vente alt 

for lenge. 

I løpet av disse månedene har jeg blitt vant til at min kajakk er den tregeste på sjøen. Så er jeg 

da også den eneste uten motor. Men i dag tar jeg igjen en merkelig båt. En stor gummibåt med 

mast og full seilrigging. Om bord sitter tyskeren Rolf Kuhn.  

I tretti år har han kommet tilbake til det samme sted her i Finland. Han har god tid; ingen 

stress i den båten. Om det ikke blåser, bruker han tiden til fotografering. Om bord har han 

både digitalkamera og video. Gjennom årene har han fotografert mange båter som har passert 

i farleden her, også de gamle treskutene i ”Historic Tall Ship Race”. Når han hører om min 

tur, blir han himmelfaren og selvsagt blir jeg fotografert. 

Så tar vi avskjed, tror jeg. Men når jeg padler videre etter en matpause, får jeg øye på en 

fotograf med videokamera og stativ på en øy. Jeg smiler, for den mannen kjenner jeg igjen. 

Nå er også jeg med i videosamlingen til Rolf Kuhn aus Stuttgart. 

Nordens Korsikanere 

Ved innseilingen til Ingå har en finne parkert robåten langt inne i det meterhøye sivet. 

Selvsagt sitter han og fisker. Vi hilser og kommer i prat. Jeg spør også om dette er rett 

innseiling til Ingå. Kroppspråket avslører at dette er noe av det sprøeste og dummeste han har 

sett. Selv har jeg padlet så mye i slikt siv i sommer at jeg vet hvor mange millioner innsekter 

som holder til der.  

Slik tar vi avskjed. Begge overbevist om at den andre er ganske sprø. Men vi viser tydelig 

respekt for hverandres galskap. Det har vært et møte blant likemenn, der begge er like gale – 

og slik skal det være. Finnene setter pris på mennesker som tør å leve ut litt av sin galskap. 

Som tør være menneske, som tør være seg selv. Og slik er vel møtet mellom nordmenn og 

finner. Endelig har de møtt noen like gale som dem selv. 

Når jeg padler, ser jeg han klør seg i hodet. Undrende følger øynene kajakken som glir bort. 

Hoderystende sitter han tilbake. På et kort møte har han fått bekreftet sin mistanke: Nordmenn 

er totalt gale. Dette hadde han sikkert ikke trodd han skulle få oppleve; dagen da en nordmann 

kom padlende i en kajakk og spurte om han var på rett vei til Ingå. Selv ser det ut som han 

drømmer om alle andre steder i verden enn nettopp Ingå. For hva i all verden skal man der? 

Den som har sett finsk fjernsynsteater, er neppe i tvil om finnenes latente og iboende galskap. 

Nordiske bautaer i taushet, vodka og galskap. Selv tenker jeg på Asterix og Obelix. Da de var 
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på Korsika. Korsikanerne de møtte: Store, sterke, stolte, og tause. Men veldig lojale – og 

rause. For meg er finnene Nordens korsikanere. Og det er ment som et kompliment. 

Nå er oppdraget mitt i Ingå også ganske spesielt. I Mariehamn ble jeg kjent med en som var 

født i Ingå. Nå er jeg på vei for å se hans fødested. Selvsagt et litt diskutabelt oppdrag, all den 

tid han selv befinner seg på Åland. Men et løfte er et løfte, selv om ikke Patsky er der og 

løftet ble gitt etter et meget stort inntak av øl, også etter finsk standard. 

Matorgie på Vålö 

Vi har vært sammen et døgn. Ingen av oss vet hva den andre heter, men det spiller ingen rolle. 

For vi vet noe som er langt viktigere: Vi trives i hverandres selskap. Jeg har havnet på øya 

Vålö, rett utenfor Ingå. Her bor jeg i eget gjestehus i strandkanten, som gjest hos Per-Erik. 

Per-Erik har nettopp vært en uke på fiskeferie i Lappland, sammen med en kompis. Kanoen 

fikk de fløyet inn til de urørte naturområdene med helikopter. Det var nok felles interesse for 

natur, som førte oss sammen i Ingå. En gjensidig og usagt forståelse. Og kanoen hans er enda 

verre en kajakken min da jeg kom til Västervik. Store hull i bunnen, vitner om mange 

fulltreffere på stein på Lapplands elver. 

 

Det viser seg at Per-Erik av alle ting er eks svigerfaren til Patsky; han som er årsaken til at jeg 

havnet i Ingå. Og vi har faktisk snakket sammen før; på mobil da jeg var i Åland. Fortsatt 

forvirret? Snakk om liten verden – og snakk om tilfeldigheter. Eller …? Mennesker man skal 

møte, møter man. 

Tilholdsstedet er den overbygde brygga i det store båthuset. Ved langbordet tilbringer vi det 

meste av dagene. En fryser har nettopp gått i stykker – og maten må reddes. For noen dager 

siden var jeg overbevist om at hele havet luktet stekt flesk, så sulten var jeg. Nå sitter jeg og 
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fråtser i helstekt elgkjøtt til forrett. Kroppen skriker etter kjøtt. Spiser med begge hendene i 

beste Obelix-stil.  

Om jeg var pasient i Edens Hage i Västervik, må Vålö nærme seg paradis. Hele oppholdet er 

rett og slett en orgie i velvære og overflod. Snakk om kontraster, når en har vært vant til et 

spartansk liv i skjærgården. Vi ser på berget av tomme ølbokser og vodkaflasker. Jo, det ble 

nok en trivelig kveld i går. 

Når omeletten lages på en smijernspanne som er godt over en meter i diameter, så blir det en 

stor omelett. Ekte storhusholdning. Neste dag starter dagen med høye fjell av stekte poteter, 

egg, pølser og bacon. Et paradis for en utsultet padler. Et Himalaya i matorgie. 

Til tider kan det bli trangt om plassen rundt langbordet vårt i båthuset. Vi er drøyt 10 

personer; i tillegg kommer besøkende, fire hunder og en liten kattunge. Vi står på vannski, 

bader, forteller saftige løgner og alt som hører det gode sommerliv til. Datteren Lotta har reist 

alene rundt jorden i et halvt år; New Zealand og Sør-Afrika. Jeg ser på henne. Blondine med 

flott kropp og frekke tatoveringer. Kan hun reise jorden rundt uten å bli antastet, kan hvem 

som helst reise alene. Hvordan man selv oppfører seg i møtet med de som krysser ens vei, 

gjelder uansett om du er gutt eller jente. 

Det står respekt av de som bor og lever i skjærgården. Ressursgrunnlaget her er for spinkelt til 

at de har råd til å spesialisere seg. Skal man overleve og brødfø en familie, er man tvunget til 

å kunne litt om det meste. Men Per-Erik er et menneske som nok kan mer og har flere talenter 

enn de fleste; Naturmenneske, jeger, fisker, snekker, mekaniker og kokk. 

 

For hva gjør man når man nettopp har kjøpt en ny fiskebåt – og all torsken plutselig 

forsvinner? Mange kunne sikkert på søvnproblemer av å havne i en slik situasjon. Etter en tid 

i tenkeboksen hadde Per-Erik løsningen klar: Nå reiser de rundt i skjærgården og lager mat 

for ulike tilstelninger og arrangement. Om bord i båten har de alt de trenger: Komplett 
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kjøkken og en ovn for røking av fisk. Den gedigne ovnen har han laget og sveiset selv. Fisken 

fanger han selvsagt selv. Som grunneier har han fiskeretten over et ganske stort område i 

skjærgården – og opptil 60 garn settes daglig. 

Det store huset har han selv bygget sammen med en kompis. Det samme gjelder båthuset og 

det store gjestehuset der jeg bor. Her henger det gevir over alt: Elg, hjort og rådyr. Samt 

reveskinn og andre dyrehuder.  

Mer uvant er det å finne en spark og en snøscooter parkert bak noen trær. Forklaringen er 

enkel: Om vinteren fryser isen til her i skjærgården. Som regel kjører de bil til og fra 

fastlandet. Rett ved havnen i Ingå har de laget en vei som slutter i vannkanten: En typisk 

vintervei, som ikke bør brukes om sommeren. For det er her øyboerne kjører i land med 

bilene sine om vinteren. Men ligger det mye snø på isen, da er det snøscooteren som gjelder. 

Lørdag kveld vil Per-Erik teste hvor mye en kajakkpadler på langtur kan spise. Nylig har det 

vært et program og ham og maten hans på finsk tv, så det er på ingen måte noen nybegynner 

som nå går i gang. Vi er drøyt 10 til bords, men Per-Erik lager mat til en hel bataljon. 

Safranmarinert laks, ris, gresk salat og diverse tilbehør. Ekte safran er ikke standardutstyr i 

kajakken, så en halv time etter de andre er ferdige, sitter jeg fortsatt og spiser. Seks komplette 

middager ble det. Så mye safranlaks er det nok lenge siden noen har spist, selv i Finland. De 

venter nok jeg skal på toalettet før vi drar, men all energien tas opp i kroppen.  

 

Senere på kvelden tar vi en av båtene ut til en naboøy, der det både er orkester og utedans. Det 

er noe eksotisk, nesten surrealistisk over hele settingen. Dette er uten tvil et av sommerens 

høydepunkt for de fremmøtte. Når en blodrød måne stiger opp av skjærgården og over de 

dansende parene på dansegulvet, er det nesten som å befinne seg midt i innspillingen av en 

finsk fjernsynsfilm. Hvert øyeblikk venter man at noen skal rope kutt; opptaket er over. At de 

finske poplåtene skal fade ut sammen med surringen fra kameraene. Men på dansegulvet 

danses det videre – og ikke ser det ut til at ølkranene blir tomme med det første. 
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Porkala 

Padler du i dag mellom Ingå og Helsingfors, vil du sannsynligvis ikke registrere annet enn at 

skjærgården her er meget vakker. Du vil runde en lang odde – og så fortsette nordøst mot 

hovedstaden. Men for bare få tiår siden, utspant et av etterkrigstidens mest dramatiske 

maktovergrep seg her ved Porkala.  

I følge den midlertidige fredsavtalen finnene inngikk med russerne i Moskva 19. september 

1944, beholdt Sovjet det såkalte Porkala-området som militærbase i 50 år. Bommene på 

veiene ble senket ni dager senere, den 28. september. Hele området ble evakuert på ti dager. 

Erstattet av 20-30.000 russere på den nye marinebasen Sovjet bygde rett utenfor Helsingfors. 

En svart epoke i Finlands historie. Tankene går raskt til Berlinmuren og Checkpoint Charlie. 

En Berlinmur i eget land, rett utenfor hovedstaden.  

Høsten 1955 hadde forholdet mellom Finland og Sovjet blitt så mye bedre – og Porkala mistet 

sin militærstrategiske betydningen – slik at forhandlinger kunne starte igjen. 26. januar 1956 

trakk soldatene seg ut; finnene var igjen herre i eget hus. 

Først ble de angrepet av Sovjet under den store Vinterkrigen i 1939, får Porkala-området 

besatt og blir i tillegg pålagt av Sovjet å betale en enorm krigsskadeerstatning til Sovjet! Ikke 

lett å være finsk med en sånn nabo. 

Ironisk nok kan finnene takke den enorme krigsgjelden til Sovjet for at landet i dag er et av 

verdens fremste industri- og teknologinasjoner. Før den andre verdenskrig hadde Finland 

nesten ingen industri. For å klare den enorme oppgaven, måtte finnene bygge opp en helt ny 

industri. Blant annet har finnet bygget bortimot 1.000 store skip av alle slag gratis til Sovjet. 

Imponerende nok klarte de å innfri den enorme byrden Sovjet påtvang dem – og Finland er 

kanskje det eneste land i verden som i helhet har tilbakebetalt hele sin krigsgjeld. 

Hetebølge over Helsingfors 

Ikke vet jeg om hele Helsingfors har fått heteslag, eller om det bare er normal finsk galskap, 

som flyr over bølgene 

rundt meg. Store 

gummibåter med mc-

sete og 500 

hestekrefter. Større 

båter, med større 

motorer og større 

hekkbølger. En 

vrimmel av småbåter 

og turistbåter. Alle 

kjører de på kryss og 

tvers. Selv lukker jeg 

øynene, padler videre i 

de kaotiske 

hekkbølgene og håper 

det beste. Håper at 

disse fartsgale uhyrene 

i siste liten vil 

forbarme seg over kajakken midt i dette vepsebol av finsk fartsgalskap.  
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I havnen er det som å gå i land midt i en amerikansk roadmovie. I venstre hjørne av 

parkeringsplassen holder spoilergjengen til; europeiske og japanske biler Harry, Harry. I 

midten står de takløse; eksklusive kabrioleter fra hele verden. Likevel er det høyre hjørne som 

vekker mest oppmerksomhet: Gamle amerikanere og ombygde hotrods fra 20-tallet, med 

enorme V-8’ere. En ombygd japansk motorsykkel, med enorm motor – og fire hjul – er 

prikken over i-en. Et impulsivt showoff; et fesjå i finsk motorsport og bildilla.  

Sist jeg var i Helsingfors, var på midten av 80-tallet. Det var i en kraftig kuldeperiode 

midtvinters – og vi hadde nettopp kommet fra Leningrad (dagens St. Petersburg). Den gang 

kunne vi sikkert telle antall turister på en hånd. I dag er byen totalt forandret. En moderne by, 

som ikke på noen måter står tilbake vis a vis andre byer i Norden og Europa.  

Det formelig vrimler av ferger, cruiseskip og turister fra hele verden. Oslo blir rene statisten, 

sammenlignet med alle sightseeingbåtene her. Det som overrasker mest, er likevel det enorme 

fergetilbudet. Helsingfors er blitt en slags gateway til det tidligere Øst-Europa. Ikke noe sted i 

Norden har jeg sett så mange – og så store ferger.  

 

Men også en ny type turister fra Østblokken, som man ikke ser i de øvrige nordiske 

hovedsteder. Det er nesten litt eksotisk å gå i gatene. Se russiske biler stå side om side med 

EU-flaggene, som vaier over alt. EU-flagg som levner liten tvil om at finnene for alvor har 

tatt et oppgjør med fortiden. Ikke bare kommer du til en ny tidssone; jeg tror jammen de har 

skrudd klokka en time frem, for å komme raskere inn i fremtiden enn resten av Europa. Om 

galskapen ble oppfunnet her, skal være usagt. Men de har forstått noe viktig: At livet også kan 

være en lek. Slik tok de innersvingen på resten av verden. Fordi de var de første til å forstå at 

en mobiltelefon selvsagt ikke bare er til å snakke i. 

Selv bor jeg i sovepose under åpen himmel på en av de mest attraktive øyene i Helsingfors, 

med fri tilgang til toalett, dusj og badstue. Med på kjøpet følger gratis ferge, samt sterkt 

rabatterte nabopriser i den eksklusive restauranten på øya. Mitt ene mål er nådd: Jeg har 

padlet fra Oslo til Helsingfors uten å bruke fem øre til overnatting. Må nesten smile selv når 
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jeg tenker tilbake på alle stedene jeg har bodd. Det er i hvert fall ikke prisen på reisen, som 

bestemmer hva man får oppleve. 

På restauranten jobber mamma Dalton, som hun kalles av venner. Sannsynligvis er hun ikke 

moren til Dalton-brødrene i Lucky Luke, men det hersker liten tvil om hvor hun har fått 

navnet fra. De siste tolv årene har hun bodd i Londons West End, vant til ferier i Mexico og et 

fasjonabelt liv i West End. Nå jobber hun som servitør. Nok en påminnelse om hvor 

forgjengelig livet kan være; hvor brått og brutalt hverdagen kan endre seg for oss alle. Det er 

de samme menneskene man møter på vei opp – og på vei ned. 

Men heldig for meg, for jeg er hennes gjest og får alt gratis: Et lass av smørbrød samt drikke. 

Når brudeparet senere ankommer, er det en mett og fornøyd padler som smiler til dem. Vel 

vitende om at den varme eplekaken de skal ha, smaker aldeles praktfullt.  

Finnene har fått store deler av verden til å tro at julenissen er finsk – og jammen begynner jeg 

snart å tro dem jeg også. Aldri i mitt liv har jeg blitt møtt med så stor sjenerøsitet av så mange 

mennesker på så kort tid. 

På land er det reist et minnesmerke over alle krigens ofre. Fra toppen brenner det en evig ild 

for å minnes de falne. La den brenne evig. Dette folk har gjennom århundrene opplevd mer 

enn nok av lidelse og krig. La dem nå få være litt gale. Vise verden at livet også kan være en 

lek. Her i landet østenfor sol og vestenfor måne. 
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Del 5  Stockholm - Oslo  

Få byopplevelser kan sammenligne seg med å rusle rundt i Gamla Stan. Sitter man i tillegg på 

uterestaurant ved selve Stortorget, er det lite å klage over. Til alt overmål er de to damene på 

nabobordet norske – og begge padler kajakk. 

 

Selv et besøk på toalettet er en opplevelse. For i kjelleren, under buevelvinger fra 1300-tallet, 

må selv en teltboer la seg imponere. Ikke om man finner samme atmosfære under velvingene i 

et grønt tunneltelt. 
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Gatesystemet her på Stadsholmen, der Gamla Stan ligger, skriver seg helt fra middelalderen. 

Gatene ligger i kurver langs det skrånende terrenget, med trange sidegater og smale brolagte 

smug ned mot sjøen. De 3-400 år gamle murbygningene skaper en bydel som lokker turister 

fra hele verden. Men selv ikke et mylder av turister klarer å dempe min forelskelse i Gamla 

Stan, så gjennom årene har det blitt mange besøk hit. Dette er hjertet av Stockholm, med 

gangavstand til operaen, Dramaten, slottet – og Skansen med Wasamuseet og Gröne Lund. 

Midt i Gamla stan, er det laget et museum for Cornelis Vreeswijk. Mannen med alle 

kvinnene; Veronica, Felicia, Deirdre (Deirdres samba), Amanda og søte frøken Cecillia Lind. 

Alle udødeliggjort i hans vakre sanger. 

Noe forhold til penger, hadde den store sangpoeten ikke. I et monter ligger gullpennen han 

undertegnet sin første store sponsoravtale med. Fint skulle være. Men de 300.000 i kontanter; 

dem tok han med seg i en gammel plastpose. En sum som sikkert tilsvarte ti vanlige 
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personbiler den gang. Nå kjøpte han aldri så mange biler, men vi får tro at det ble litt liv på 

kroen de neste ukene.  

Mannen med alle oppturene og nedturene, en skjebne han delte med polaren Per. Men først og 

fremst ordkunstneren og musikeren Vreeswijk. Så Mäster Kääs; nå kan du selv stå i ditt lille 

museum og le av hele sirkuset utenfor. 

Så enkelt det er å reise med kajakk. 

Aldri parkeringsproblemer. For få timer 

siden kom jeg med fergen fra 

Helsingfors – og en time senere var 

kajakken sjøsatt. Nå ligger min lille båt 

fortøyd ved en utecafé et hundre meter 

fra Gamla Stan. Gratis. Kajakken ligger 

faktisk i Mälaren, for slusen til 

Østersjøen går rett under broen som 

forbinder Söder og Gamla Stan. 

Det er homsefestival i byen – og mens 

jeg gjør meg klar til å padle videre – 

passerer et gedigent opptog meg. Skal 

ikke en gang prøve å beskrive noen av 

kostymene. Nei, det er tryggere å 

komme seg på vannet. To damer 

begynner å stille en del spørsmål. 

Øynene deres blir større og større mens 

jeg svarer: Jeg har verken vann eller kart 

over Mälaren i kajakken – og jeg skal til 

Oslo. Så uten kart eller drikkevann 

padler jeg av sted. Eneste maten er en 

stor tax free boks med godteri. Snakk 

om forberedelser. 

Desto mer jeg har padlet, desto mer får 

jeg sansen for improviseringens edle 

kunst. Gang på gang erfarer jeg at de spesielle opplevelsene, er så mye nærmere og mer 

tilgjengelig når ting tas på sparket. Begynner å stole på min egen stemme, min egen intuisjon. 

Uten mat, drikke og kart tvinges man til å ta kontakt med nye mennesker. Og allerede i første 

havn har jeg fått bunkret vann og fått se på sjøkort over Mälaren.  

Strengt tatt behøver man ikke mer enn en tom kajakk, litt klær og et velfylt kredittkort for å 

padle hele turen. For mye planlegging kan drepe mye av opplevelsene. Man kan planlegge så 

mye, at man strengt tatt ikke trenger å være i kontakt med et eneste menneske på en slik tur. 

Men hva er poenget?  
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To mandelformede, brune øyne i Mälaren 

At Stockholm kalles Nordens Venedig, er ikke vanskelig å forstå når jeg nå padler ut av byen. 

Selv om alle de andre nordiske hovedstedene ligger vakkert, står Stockholm i en egen 

særklasse. I øst hele Stockholms skjærgård og i vest overgangen til sjøen Mälaren og alle 

øyene her.  

Selv om farten på sjøen minner mye om Helsingfors. Selv får jeg de samme antydningene til 

små angstanfall, når tre racerbåter kjører om kapp. Farten er minst 50 knop – og når det går 

opp for meg at den ene føreren sitter med lærhjelm i ekte Flåklypa-stil, synker jeg sammen og 

skulle et øyeblikk ønske jeg var kaptein på en undervannsbåt. Mangel på sjøkulturen er den 

samme i alle Nordens hovedsteder. Et storbyfenomen, der det er viktigere å bli sett enn å se. 

Nok en gang kniper jeg øynene igjen i håp om at de skal se meg.  

To mandelformede, brune øyne ser smilende på meg når jeg går i land på den store stranden. 

Så vakre at de rommer alle pyramidenes skjønnhet og mysterier på en gang. Hun står i bikini. 

Ung, men en kropp som en fullblods kvinne. Både hun og hennes tre lillebrødre begynner å 

snakke med det samme; alle er de fulle av spørsmål. Mitt spørsmål må hun svare negativt på; 

noen matbutikk finnes ikke rett i nærheten. 

Sikkert 50 ulike nasjonaliteter samlet på det gedigne strandområdet. Jeg har landets på 

Stockholms lengste strand – og det er like langt mellom hver blåøyd Medel-Svenson. Men det 

er en deilig, avslappet atmosfære på hele stranden. Venner og familie er samlet. For å bade, 

spille ball, grille og bare nyte livet på slik en herlig sommerkveld. 

Hennes ene lillebror kommer løpende etter meg på stranden. Har med seg noen poser pitabrød 

som han gir meg. Takknemlig tar jeg imot, for protester er til liten hjelp. Spiser dem med 

andakt senere på kvelden. Er evig takknemlig for den sjenerøsitet og gavmildhet som en ung 

skjønnhet av utenlandsk opprinnelse viste. Diplomatisk levert med hennes egen lillebror som 

kurer. Fire pitabrød – men en gave mer verd enn det vakreste smykke. Gitt av godhet, gitt av 

omtanke. 



- 78 - 

Når jeg svinger sydover for å padle inn i Södertälje kanal, står jeg overfor et dilemma: Rett 

vest ligger Mariefred med Gripsholm slott. Et gjensyn frister med det vakre slottet, som har 

en gedigen portrettsamling av de svenske kongene gjennom tidene. Og rett nord ligger øya 

Björkö. Kanskje ikke så kjent i dag, men her lå Birka – Sveriges viktigste handelsplass i 

vikingtiden. Allerede på 800-tallet, 400 år før Stockholm ble grunnlagt, ble Birka omtalt. På 

slutten av 1800-tallet ble det foretatt arkeologiske utgravninger i rundt halvparten av de 2.200 

gravhaugene. Et rikt materiale av våpen, smykker, verktøy og bruksgjenstander. Samt 

arabiske, angelsaksiske og frankiske mynter som viser at Birka hadde vidstrakte 

handelsforbindelser. 

I dag kunne man kanskje være fristet til å mene at en innsjø var et merkelig sted å legge en så 

viktig handelsplass. Men Mälaren var inntil 1100-tallet en vik av Østersjøen. Det er selve 

landhevningen som med århundrene har gjort Mälaren til en innsjø. 

Nei, det er ikke alltid like lett å være på langtur, når man stadig blir stilt overfor slike brutale 

valg og prioriteringer. Likevel er det ikke vanskelig å forstå vikingene når de la sitt 

handelssentrum hit. For det er utrolig vakkert i Mälaren. Frodige øyer ligger tett i tett og 

konkurrerer om oppmerksomheten. De største er ganske bebygget. Likevel er det ingen som 

helst problemer å finne et sted der man kan være helt for seg selv. 

I Södertälje får de skuelystne ved slusen seg en liten overraskelse. De har til nå stått og sett på 

en gedigen lastebåt bli sluset. Straks den store tankeren har kjørt ut av slusen, kommer en liten 

kajakk padlende inn den andre veien. Snakk om kontrast. Så er det også mange som smilende 

peker og ler. 

 

Dagene etter blir det gjensyn med idyllen i Trosa – og på Broken har de ennå ikke tatt ned 

midtsommerstangen. Om morgenen blir det frokost med Ingela, hun som driver Broken i 
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sommermånedene. Og Göran Andersson, tidligere svensk mester i kajakk flere ganger, viser 

at han absolutt ikke har glemt gamle kunster når han låner min kajakk. 

På hele turen har jeg hatt prinsipp: Skal ikke betale fem øre i overnatting og skal ikke 

overnatte på campingplass. Når jeg nærmer meg Arkösund, har jeg en anelse om at jeg 

kommer til å bryte det ene løftet for andre gang på denne turen. Ikke det med å betale, men 

overnatting på campingplass.  

Når jeg går inn på kafeen, er det de samme menneskene som satt der for noen uker siden. De 

kjenner meg straks igjen – og krever nå å bli oppdatert med nytt fra turen. 

- Er du blitt så gjerrig at du ikke har råd til en mineralvann til maten? Eieren av campingen ser 

fnysende på meg: - Jeg husker det nok. Du drakk tre røde appelsinbrus sist du var her. Men vi 

er ikke så gjerrige som du. Se, ta den her. Smilende setter han en rød appelsinbrus på bordet 

ved siden av den tredobbelte matporsjon han har laget til meg. Gjestene skal i hvert fall ikke 

gå sultne derfra. Man må nødvendigvis bli imponert av en mann som husker hva en tilfeldig 

gjest i kajakk drakk til maten for en evighet siden. Og som da jeg padlet den andre veien, lar 

han meg nok en gang ligge gratis i soveposen nede ved strandkanten. Før jeg padler de siste 

milene ned til Mem, startstedet for Göta kanal. 

Göta kanal – Sveriges blå bånd 

Det er tidlig kveld i Mem, det lille stedet der Göta kanal starter. Noen få båter ligger og venter 

på å slippe ut i Østersjøen neste morgen. Det hersker en deilig, avslappet ro her. Man kan 

nesten se at kanallivet har hatt en god virkning på mannskapene. Setter meg på kafeen i det 

gamle magasinet, rett ved kanalens første sluse. Det var i denne bygning kong Karl XIV 

Johan innviet Göta kanal i 1832. 
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Fra Østersjøen til Kattegat er hele kanalen snaut 400 kilometer lang. Det som på folkemunne 

kalles Göta kanal, består egentlig av to kanaler: Göta kanal og Trollhätte kanal. Göta kanal 

går fra Østersjøen til Vänern og Trollhätte kanal fra Vänern til Gøteborg. 

Den egentlige Göta kanal går fra Mem ved Østersjøen til Sjötorp ved Vänern og er 190 km 

lang. Av denne strekningen er 87 kilometer gravd kanal, mens resten går over sjøene Vättern, 

samt de mindre sjøene Asplången, Roxen, Boren og Viken. 58 sluser og et 40-tall broer over 

kanalen. 

Drømmen om en kanal gjennom Sverige hadde eksistert siden 1500-tallet. På 1700-tallet ble 

det gjort flere utredninger og undersøkelser, der alle hadde det til felles at man baserte seg på 

å bruke rennende vann i elvene. Daniel av Thunberg lanserte ideen om at man i stedet burde 

grave en helt ny kanal – og slik unngå problemet med strømmen i elvene. 

Ingenting skjedde før Baltzar von Platen, mannen med jernviljen, begynte å engasjere seg. 

Nærmest på egen hånd klarte han å få politisk aksept for å bygge denne kanalen. Med 

kongens velsignelse skrev Von Platen til Thomas Telford, Europas fremste kanalbygger. En 

av de aller største ingeniørtalenter til alle tider, som England kan takke for sine aller beste 

anlagte veier, de mest trafikkerte kanalene og de vakreste broene. Mannen bak Caledonian 

Canal i Skottland, som går fra kyst til kyst, tvers gjennom det skotske høyland. Og den vakre 

akvedukten i Point Cysyllte Llangollen Canal i Wales, 36 meter over floden Dee og 400 meter 

lang med kanaltrauet bygget i støpejern. 

I august 1808 red Thomas Telford og hans to skotske medhjelpere på hest gjennom Sverige. 

På kun tyve dager utførte de den fantastiske prestasjon å fastsette hele Göta kanal fra Vänern 

til Østersjøen: Oppmåling, nivellering, slusenes plassering og størrelse, samt utstakning av 

selve kanalen. 

Første spadetak ble tatt i 1810 ved Mottala. I 1832 var kanalen ferdig etter 22 års arbeid. 

Totalt var 58.000 mann involvert i dette gigantiske arbeidet. Reveljen gikk klokken 04.00 på 

morgenen og først klokken 21.00 ble det blåst til ro. 

Flere ganger holdt hele prosjektet på å bli stoppet. Enorme økonomiske overskridelser førte til 

mange kontroverser og stridigheter i den svenske riksdagen. Men ikke verre enn at von Platen 

i 1827 ble utnevnt til statsholder i Norge av kong Karl XIV, som belønning for arbeidet med 

kanalen.  

England var på dette tidspunkt den førende industrinasjon i verden – og von Platen innså 

allerede før byggestart behovet for å innføre britisk teknologi, arbeidskraft og kunnskap. De 

britiske arbeidsledere og håndverkere lærte opp svenskene – og byggingen av kanalen ble 

derfor et lokomotiv for utviklingen av svensk industri og kunnskap. 

Alle båtfolk har dessuten ekstra stor grunn til å takke kanalbolaget. For det var her at John 

Ericson, oppfinneren av propellen, ble ansatt. De nye propell- og dampdrevne fartøyene på 

1850-tallet førte til så stor økning i passasjertrafikken at midten av 1800-tallet kom til å bli 

den mest lønnsomme i Göta kanals historie. Mengder av utvandrere til Amerika; svensker, 

finner og russere, tok kanalveien til Gøteborg. 

Selv legger jeg meg i sovepose rett under det lille fyret som markerer startstedet for kanalen i 

Mem. Ikke har jeg propell og ikke skal jeg til Amerika, men endelig kan kanallivet begynne. 
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Barfotferie på Göta kanal 

For en drømmestart! De første kilometerne av kanalen er utrolig vakre; en variert og frodig 

vegetasjon som henger ut over kanalen. En deilig stillhet som bare brytes av lystig 

fuglekvitter fra den tettvokste kanalbredden. Allerede etter 500 meter forstår jeg at dette blir 

en opplevelse.  

Formiddagsstopp i Söderköping, med vandring 

rundt i den gamle bydelen, før kanallivet fortsetter. 

På selve kanalen er det 5 knops fartsgrense. Så om 

man ønsker, er det lett å få gratis drahjelp gjennom 

kanalen. Finne riktig båt og surfe på hekkbølgene. 

Selv gjør jeg dette på et par korte strekk, når jeg 

skal rekke en sluse. Men stort sett prøver jeg å holde 

litt avstand til båtene. Først når de er ute av syne, 

senker roen seg over kanalen. 

Langs hele kanalen har de plantet ulike trær, for det 

meste store løvtrær. Verdens største treallé går langs 

hele Göta kanal: 10.000 trær plantet for å pryde 

vannveien tvers gjennom Sverige. Der hestene og 

oksene en gang slet for å trekke prammer og 

fraktbåter, går det nå en jevn strøm av syklister. 

Faktisk er det langt flere sykler enn båter langs 

kanalen. På en måte deilig, samtidig som det er 

vanvittig irriterende: Selv den mest utrente av dem, 

sykler mye fortere enn jeg padler. 

 

 

Mange av båtfolkene er helt henrykte. Aldri har de opplevd en slik nærhet til land, på sine 

turer. Men selv i en kajakk er dette en opplevelse. Ikke nødvendigvis fordi kajakken kommer 

nærmere land, men fordi alt på land kommer så mye nærmere vannkanten. Fordi Göta kanal 

gjennom så mange år har vært så viktig for hele distriktet, er svært mye på land vendt mot 

kanalen. Tettsteder som ligger helt i vannkanten – og alle menneskene på land; syklister, 

spaserende og skuelystne. Göta kanal er rett og slett der det skjer, derfor er det meste av fokus 

rettet mot livet på kanalen.  
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Kajakker sluser gratis på hele Göta kanal. Selve slusingen er for det meste veldig enkel i 

kajakk. Flere ganger får jeg sluse alene, noe som skaper litt humør blant de skuelystne på 

land: En liten kajakk som ligger ensomt midt i slusen, var kanskje ikke det de ventet å se.  

Det har begynt å blåse opp ganske friskt; noe som skaper ganske livlige forhold på sjøen 

Roxen. En passasjerbåt nærmer seg langsomt. Tror først det er tilfeldig, men den legger seg 

kloss opptil meg. Finner aldri ut om de ligger der for å redde meg eller om jeg rett og slett er 

ufrivillig kveldsunderholdning for passasjerene om bord. Selv er jeg både sliten, sulten og 

trøtt etter en lang dag. 

Taust står mannskapet på dekk og betrakter idioten som padler midt ute på Roxen i denne 

vinden, samtidig som det begynner å bli mørkt for alvor. Innerst inne vet jeg at jeg ikke bare 

er ren underholdning. For på broen står en mann i stram uniform og følger med. Legger seg i 

samme fart – og følger meg i lang tid til jeg har kommet inn under land. 

På den mørklagte broen står kapteinen og manøvrerer fartøyet inn i neste sluse. Venter til de 

er inne, før jeg hilser i anerkjennelse over det sjømannskap han viste. Han kjenner meg igjen 

med en gang. Gjør stram honnør tilbake; en gest av respekt til en sliten padler på land. 

Tidlig neste morgen er det flere som sperrer øynene opp når jeg kommer padlende inn i 

slusen. Båtene jeg startet sammen med i Mem, var nok ganske sikre på at de hadde ristet 

kajakken av seg. Selv tenker jeg på hva det danske ekteparet sa i Mem: ”På Göta kanal er det 

umulig å stresse”. Men rundt 60 kilometer og 15 sluser på en dag, kan neppe kalles 

feriepadling. Bestemmer meg for å skru ned tempoet, ellers er jeg ferdig med hele kanalen 

nesten før jeg får begynt. 
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Grunnen til at jeg padlet såpass langt, er den gedigne Slusetrappen i Berg. I løpet av en 

strekning på tre kilometer, skal vi gjennom 15 sluser. Er man ikke med når toget går i første 

sluse, er det mange timer å vente til neste slusing. Forståelig nok krever en så stor slusetrapp 

samkjøring av båttrafikken. 

Barfotferie i liten båt 

Slusetrappen i Berg er en opplevelse. Seks store, sammenhengende sluser som ender i en liten 

idyllisk sjø. Deretter noen sluser til, før man er på rett marsjhøyde og ferden kan fortsette. Det 

nytter nesten ikke å ha det travelt. Fordi slusingen tar såpass lang tid, tvinges man inn i 

kanalens egen rytme og tempo. 

 

På forhånd var jeg litt engstelig: Kunne kanallivet bli litt kjedelig og ensformig? Svaret er helt 

klart nei. Det skjer noe hele tiden. Selve slusingen er en opplevelse, det samme er kontakten 

en får med både båter, slusevakter og skuelystne på land. Variasjonen i landskapet – og 

variasjonen mellom å padle på selve kanalen og blant øyene på de mindre sjøene. 

I det ene øyeblikk er luften fylt av lukten av kumøkk, i neste passerer man det nydeligste 

tettsted. Stadig passerer man små rasteplasser der både syklister, båtfolk og padlere kan 

møtes. Små knutepunkt mellom land og vann. Noen båter har sykler om bord, slik at deler av 
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mannskapet kan sykle mens de andre fører båten. Damene på en av båtene har tilbrakt mer tid 

på sykkel enn om bord i båten. 

På en liten odde er det samlet mange mennesker for gratis konsert i det gode sommerværet. 

Selv blir jeg sittende i kajakken å høre på de 8 musikerne. Herlig. Hvor ellers kan man sitte i 

kajakk og høre på konsert, bare 10 meter fra selve scenen? Det blir noe intimt over slike 

opplevelser. Det samme gjelder alle båtene, de gamle turistskipene, de mange små broene der 

barn og ungdom stuper og bader i det deilige sommerværet  

Neste morgen er det på’n igjen. Tidlig opp; har bestemt meg for å rekke morgenslusingen ved 

slusetrappen i Borenshult. Turen over sjøen Boren blir ganske hard for en som nettopp har 

våknet. Med melkesyre helt opp i nakkeroten padler jeg inn i den første slusen. Straks jeg er 

innenfor, lukkes slusene. Jeg rakk det. Utrolig hvor fort man kan padle på ren viljestyrke, selv 

med en 150 kilo tung kajakk. 

Det har vært så mange båter at de måtte sluse i to omganger. De fleste båtene er allerede 

halvveis oppe i slusetrappen. Mannskapet fra flere av båtene kommer gående. De så meg 

komme i et heseblesende tempo ute på Boren og har rett og slett ventet med den siste 

slusingen for å få meg med. 

De 5 slusene i Borenshult er både høyere og litt annerledes konstruert, noe som gir kraftig 

strømføring i slusene. Den første slusen blir ganske slitsom: De voldsomme vannkreftene 

kjemper hele tiden for å tverrstille kajakken, så det krever ganske stor innsats å holde 

kajakken opp mot strømmen. Men i den andre slusen har jeg lært. Binder baugen fast i 

nabobåten – og så er livet enkelt igjen. 

Når vi kommer ut av den siste slusen, er det kun en kilometer til Motala. Bestemmer meg for 

litt småjuks: Legger meg kloss inntil skroget på fiskeskøyta omtrent midtskips. Selvsagt et 

risikofylt sted å ligge her 30 cm fra skroget; men belønningen er også tilsvarende: Nesten ikke 

et eneste åretak på tre kilometer – og likevel går det i 5 knop. Til både undring og store smil 

fra mannskapet, som flere ganger er framme med kamera. 

Rett før Motala venter de andre båtene på at den siste sluse før Vättern skal åpnes. - Hvem 

tror dere kommer først inn i Vättern? Mannskapet på de andre båtene ser undrende på meg, 

før de begynner å le. De har selv sett kajakken tyvstarte i flere andre sluser – og forstår at 

slaget er tapt. - Seier’n er min, seier’n er min, synger jeg høyt og strekker armene i været. - 

Typisk norsk, er de hoderystende og lett oppgitte kommentarene. 

Men smilet ligger på lur og stemningen meget god; det virker nesten som de har begynt å 

venne seg til kajakken som følger dem. Jo da, Sveriges blå bånd knytter også bånd mellom 

mennesker. 
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Göta kanals hjerte 

Det er lenge siden jeg var i Motala. Den gang i følgebil for en kamerat, som var en av de 

15.000 i sykkelrittet Vättern rundt. Da krydde det av mennesker i hele den vakre byen. I dag 

er det god plass i gjestehavnen. 

Nesten rart å tenke på. For på mange måter var det her det svenske industrieventyr startet – og 

helt inn i moderne tid har byen vært et lokomotiv for utviklingen. Her ligger huset der Baltzar 

von Platen laget skissene til det som skulle bli Sveriges fremste byggverk. På kanalmuseet har 

de en omfattende utstilling som dekker det meste av kanalens historie. For noen tegninger de 

produserte den gangen; mer lik kunstverk enn tekniske tegninger. Vakre tegninger over 

datidens fremste ingeniørkunst. 

Nord for Motala ligger kilometer på kilometer med flotte sandstrender. Noen kilometer lenger 

nord fortsetter det med flere strender; omkranset av vakker natur, frodig vegetasjon og 

krystallklart ferskvann. Her er det ikke problem å finne en kilometerlang sandstrand for seg 

selv. For første gang i mitt liv feilberegner jeg dybden i ferskvann, når jeg skal gå i land. 

Vannet er rett og slett så krystallklart at jeg bommer med nærmere en halvmeter. Flottere 

strender enn dette, trenger ikke jeg på tur. 

Herlig luksus å padle på et 

eneste stort vannreservoar, 

slippe å være redd for å gå 

tom for drikkevann. Siden 

Helsingfors har 

temperaturen ligget på 

bortimot 30 grader. Varmt å 

padle, mye svetting og mye 

vesketap. Nå er det bare å 

lene seg ut til siden og 

drikke alt man lyster. 

På kanalmuseet i Motala var 

det et kart over kjente 

skipsforlis i Vättern. Over 

30 større båter ligger på 

bunnen – og forteller det meste om hvor tøft det kan være her når det blåser opp. Og tross alt 

er det 32 kilometer tvers over Vättern fra Mottala til Karlsborg. 

I mange år var Karlsborg på vestsiden av Vättern, faktisk Sveriges reservehovedstad. I tilfelle 

krig med Russland, var det mye lettere å forsvare hele landets gullreserve, konge og regjering 

bak de solide murene i Karlsborg festning. Nå ble dette heldigvis aldri nødvendig – og 

gullbeholdningen har de vel tatt med seg for lenge siden. 

Alle kanaler bygger på ett enkelt prinsipp: Gjennom å kontrollere og utnytte avrenningen fra 

et stort vannreservat, kan man ved hjelp av sluser løfte fartøy og føre det på kanaler lenger inn 

i landet. Derfor er det litt spesielt når jeg sluser ved Forsvik. Dette er den siste slusen 

oppstrøms. 



- 86 - 

 

Fortsatt mett etter alle de herlige ferskvannskreps jeg fikk fra en seilbåt kvelden før, padler 

jeg inn i sjøen Viken. Med 91,8 meter over havet er dette kanalens høyeste punkt. Uten Viken 

kunne ikke en eneste båt ta seg fra Østersjøen til Kattegat. Dette er selve hjertet i Göta kanal; 

som sender vann ut til hele kanalen. Herfra er der bare nedstrøms slusing helt til Kattegat. 
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Første delen er en sann fornøyelse. Her er man i kanoland – og leden går gjennom små 

skogsvann og tjern. Omkranset av ”skikkelig skau”; furu, bjørk og lyng. Landskapet her er 

helt annerledes enn resten av kanalen; mer vilt og mer urørt. Det er vakkert – og hadde det 

ikke vært for alle merkene som markerte skipsleia – hadde jeg nektet å tro at dette var Göta 

kanal. 

På epleslang i kajakk 

Før Töreboda møter jeg en litt annen utfordring: Jernbroen over kanalen går meg omtrent til 

navlen – og byens pizzeria stenger om en drøy halvtime. Ingen i verden vil åpne en sterkt 

trafikkert, dobbeltsporet jernbanebro for en liten kajakk. Men ikke om det er mulig å komme 

under – og sulten er jeg. Derfor er det bare å hoppe i vannet. Når jeg svømmer ved siden av 

kajakken og trekker den med meg, er det bare to cm klaring opp til broen. 

Neste dag er jeg på tur med Linea, verdens minste ferge. Der motoren kunne ha vært, står 

Gullet og trekker fergen med håndkraft. Vi blir stående og prate – og han utsteder diplom på 

at jeg har seilt med verdens minste ferge. Når jeg skal padle videre, tror jeg nesten han 

misunner meg litt. Lurer på hvor mange ganger han har trukket fergen etter tauverket over 

kanalen? 

Det er overraskende liten trafikk på selve kanalen. Styrer du unna juli måned, unngår du 

stresset og flere timers venting ved enkelte sluser. Ventetid som følger den svenske 

fellesferien. Nå i midten av august, er det en herlig og laidback stemning. Slusene og de 

mange lave broene er samlingspunkt for skuelystne og badende. Bråkjekke gutter i tenårene 

som skal vise sine stupeferdigheter – og ungjenter som ikke har noe imot å vise frem sine 

kvinnelige former.  

Grenene på flere av epletrærne henger flere steder fristende ut over kanalen. Til slutt kan jeg 

ikke motstå fristelsen – og for første gang er jeg på epleslang, sittende i kajakk. Noen epler 

henger så lavt at jeg kan nå dem med hendene, andre krever mer aktiv bruk av padleåren. 

Snart er halve sittebrønnen fylt med epler – og jeg sender en varm tanke til kanalbolaget: 

Godt de ikke bare har plantet prydtrær. 

Jeg har møtt dem før; M/S 

Juno, M/S Wilhelm Tham og 

M/S Diana. Likevel er hvert 

møte like flott. De er Göta 

kanals hvite svaner. Stolte 

gamle damer bygget i 

henholdsvis 1874, 1914 og 

1931. I rundt et hundre år har 

de fraktet velhavende turister 

på kanalen. Og velhavende 

skal man være, om man 

planlegger en tur fra Göteborg 

til Stockholm med lugar på 

øverste dekk. Så snakkes det 

også mye tysk og amerikansk 

blant solsengene der. 
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M/S Juno er også Sveriges eldste kanalfartøy, bygget i 1874 på Mottala Verksted. Nå tvinger 

denne gamle dame meg på land. Hun er bygget på mål etter slusene – og krever hver eneste 

kvadratcentimeter for seg selv. Det er bare to kilometer igjen til Sjötorp og Vänern. Skal jeg 

sluse, kommer jeg ikke frem før i morgen tidlig. I slike situasjoner er det kjekt med en tralle 

om bord. 

Et stadig gjenvennende problem, er å få tak i diasfilm av god kvalitet. Etter oppblomstringen 

av digitalfoto, er det utenom de største byene nærmest umulig å få tak i lysbildefilm. Nå er jeg 

tom for film igjen; noe som er ganske frustrerende i disse vakre omgivelsene. 

 

Men kajakkguden som har vært med på hele turen, fortsetter å smile til meg. Når jeg har 

trukket kajakken bare noen få hundre meter, passerer jeg en rasteplass der en sykkel med 

henger står parkert. I skuret sitter danske Kim, som har en ekstra film av den filmen jeg ikke 

har klart å få tak i langs hele Göta kanal.  

Så med ny film i lomma, går jeg den siste kilometeren av Göta kanal ned til vakre Sjötorp. 

Her kommer jeg raskt i snakk med flere padlere, blant annet svensken Ulf Bolander. Av alle 

ting har også han møtt Jörg Knorr, den tyske padleren jeg møtte i Nyhavn – og som skulle 

padle til Åland. 
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Det er nærmest umulig å ikke bli imponert av arbeidet til von Platen og hans 58.000 mann. 

Men når jeg sitter i Sjötorp, er jeg nesten like imponert over Kanalbolaget. Ikke bare 

restaurerer de selve kanalen og alle kulturminnene langs kanalen. De har gjort hele Göta kanal 

til et lite folkeeventyr; en 200 kilometer lang opplevelsespakke.  

En opplevelsespakke som gjør at alle kan oppleve kanalen på sin måte, enten det er til lands 

eller vanns. Utleie av kajakker og en mengde ulike sykkelpakker, der det til og med er satt 

opp en sykkelbåt som frakter syklene over enkelte av sjøene. 

Alle arrangementene er med på å skape aktivitet i sesongen: Mosjonsløp, sykkelløp og 

dragebåtfestivaler. Holder ikke dette, kan du dra dit til vinteren og delta på skøyteløp på 

kanalisen! Selv skulle jeg gjerne vært tilstede under det nostalgiske mopedrallyet. Sett flere 

hundre gamle mopeder, stylet etter alle kunstens regler. Herlig.  

Selve produktet er i konstant utvikling. Flytende badstuer og rasteplasser med skur for 

overnatting, der de til og med har lagt ut gratis ferdigkløyvd ved. En venneforening jobber for 

å redde verdens lengste treallé med 10.000 trær – og de har interne konkurranser mellom de 

ulike slusestasjonene om hvem som kan lage de vakreste blomsterdekorasjonene. I tillegg til 

et gedigent tilbud av ulike kulturaktiviteter og arrangement langs hele kanalen. 

Tanken er enkel: For å trekke mange mennesker, må man også skape et attraktivt produkt. Et 

sammensatt produkt, tilpasset ulike målgrupper. Noen av disse produktene er gratis, for de 

skaper aktivitet og trivsel. De skaper opplevelser som trekker nye turister til seg. Et stort 

bravo for Göta kanal – og Kanalbolaget! 
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Gjestfrihet på Göta älv 

Fra Sjötorp til Vänersborg er det rundt 120 kilometer, som man må ferdes på Vänern. Smaker 

man ikke på vannet, ligner Vänern mer et innlandshav enn en innsjø. En gigantisk innsjø med 

mer enn 5.000 øyer. Skikkelig skjærgård med runde, avslepne skjær.  

Selv velger jeg å padle gjennom det trange sundet midt på halvøya Läckö. Et fantastisk flott 

område, med veldig varierte naturopplevelser på få kilometer. Trange passasjer og lave broer 

som ikke gir plass til mye mer enn en kajakk. 

Ved Vänersborg, i sydenden av 

Vänern, begynner kanallivet igjen. 

Trollhätte kanal har 6 sluser, før 

man følger Göta älv til utløpet ved 

vestkysten. Samarbeidet mellom 

Göta kanal og Trollhätte kanal er 

ikke helt knirkefritt i år. Trollhätte 

kanal har bestemt å stenge hele 

kanalen for vedlikehold neste dag, 

noe som selvsagt får store 

konsekvenser for Göta kanal og alle 

båtene som befinner seg et sted 

langs kanalen. Hjelper liksom lite 

om du slipper inn i kanalen fra 

Østersjøen, om ikke båten din 

kommer ut på vestkysten. 

Eieren av gjestehavnen i 

Vänersborg, er mildt sagt forbannet: 

- Tenk seg, de stenger kanalen midt i 

turistsesongen. Fortvilte seilere 

ringer meg hele tiden. Spør hva de 

skal gjøre. Spør hva de skal gjøre av 

båten sin i høst og vinter. Jeg tror 

ikke jeg tar mye feil, om jeg tipper 

denne stengingen får visse etterspill. 

Før de fire gigantslusene i 

Trollhättan skjer det som nesten 

setter en stopper for hele turen. Jeg 

fortøyer kajakken ved en lav brygge og går bort for å snakke med slusevakten. Når jeg 

kommer tilbake fem minutter senere, får jeg lettere sjokk. Vannstanden er regulert kraftig opp 

på grunn av slusingen – og kajakken har kilt seg under bryggen. 

Nå presser enorme vannkrefter kajakken opp mot den kraftige bjelken under bryggen. Jeg 

løper til kajakken og hopper opp i den. Står i cockpit og prøver å få den løs. Men det er 

umulig. Og til min fortvilelse fortsetter vannet å stige. Vannstanden er nå så høy at vannet 

begynner å sive over fordekket. Og hele dette enorme presset skjer kun på en bjelke. På dette 

punktet er fordekket presset minst ti centimeter ned og kanten rundt cockpitåpningen står i 

nitti grader. 
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Selv er jeg stresset, på grensen til panikk. Venter hele tiden på det store smellet. Da 

glassfiberen gir etter for de enorme kreftene. Som i en tegnefilm ser jeg for meg en million 

glassfiberbiter som fyker til himmels, mens alt mitt utstyr synker ned på bunnen av Göta älv.  

Etter fem minutters håpløs kamp, oppdager en ung svenske hva som holder på å skje. Raskt 

kommer han løpende til. Nå er vi to som står i kajakken; han på fordekk. Trykket er enormt. 

Men endelig… Endelig klarer vi sammen å få kajakken fri. 

Jeg takker den ukjente hjelperen av hele mitt hjerte, samtidig som jeg sender en varm tanke til 

en mann i Västervik. Han bygger ikke bare vakre kajakker. Han bygger også kajakker med en 

nesten ufattelig kvalitet. Ikke så mye som et eneste merke i kajakken forteller sitt. 

Om kvelden kommer jeg til Lilla Edet. Har vært maksimalt to minutter i den lille 

gjestehavnen når kapteinen på den eksklusive X-Yachts vinker meg bort til seg. Kapteinen på 

den franske seilbåten inviterer meg på en drink. Meget fristende, men jeg må avslå: Er 

allerede invitert på middag om bord i en stor dansk seilskute. 

En av mannskapet på ti mønstrer av i morgen, så i dag har de laget en luksuriøs 

avskjedsmiddag. Snakk om timing. Fem minutter å vente, før man kan boltre seg i festmiddag 

på en dansk skute fra Svendborg. Det er Kim selv som har bygget den store Colin Archer 

skuta helt fra bunnen av. På 80-tallet bodde han i egen båt i Nyhavn, så det blir en del snakk 

om hvilke av båtene og skipperne som fortsatt ligger der. 

Neste morgen kommer den franske kapteinen bort til min sovepose. Inviterer meg på 

morgenkaffe og frokost om bord i den eksklusive båten. Et svensk ektepar jeg snakket mye 

med i slusene, følger det hele fra sin snekke. Når jeg går forbi, erklærer de at de vurderer å 

kjøpe hver sin kajakk. Aldri har de opplevd noen bli invitert om bord i så mange båter. Jeg vil 

heller si det slik: Kajakken er en enorm døråpner i møtet med nye mennesker. 

Nysgjerrigheten, åpenheten, gavmildheten og rausheten til de jeg møter, stiger proporsjonalt 

med turens varighet. 
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De fløy i luften som kråker 

Der Göta älv og Nordre älv skiller lag, blir jeg liggende. Foran meg ligger flere seilbåter og 

venter; venter på at den gedigne E6-broen skal åpne og slippe dem gjennom. Blant dem ligger 

to båter jeg kjenner godt; en dansk og en fransk. Broen går opp og slipper seilbåtene forbi, 

selvsagt til stor ergrelse for den stadig voksende bilkøen på E6. Jeg smiler. Tenker på Kim 

som nå gleder seg til et gjensyn med vakre Svendborg, Valdemars slott og hele det sydfynske 

øyhav. Mens kapteinen på den franske X-Yachts allerede har begynt å planlegge neste års 

seilferie: Bohuslän og deler av norskekysten, før han setter kurs for Skottland. Med seg har 

han en liste fra en kajakkpadler over steder han bør besøke. 

Seilbåtene forsvinner og tankene mine vender langsomt tilbake. Her ute, midt i Göta älv, gikk 

den gamle riksgrensen mellom Norge og Sverige. På den tiden hadde ikke svenskene lange 

kyststrekningen her i vest. I sør lå hele Skåne og Halland under Danmark og i nord lå hele 

Bohuslän under Danmark-Norge. Svenskene selv hadde kun en smal landstripe ut til dagens 

Göteborg. Stakkars Sverige. I syd hadde de Øresundstollen og her måtte de betale 

Bohustollen. Ikke rart at de var ivrige etter å få bygget Göta kanal. 

På en høyde noen hundre meter lenger vest ser jeg festningen, som en gang ble regnet som en 

av sterkeste i hele Norden. Selv den dag i dag hviler en atmosfære av makt, styrke og 

uinntagelighet over den massive klippesilhuetten og ruinene av Bohus festning. Festningen 

ble angrepet og beleiret 14 ganger i løpet av 700 år, men aldri ble den beseiret. 

Under den nordiske sjuårskrigen som begynte i 1563, angrep svenskene flere ganger. Ved ett 

tilfelle, i 1566, trodde svenskene de endelig hadde seiret. Det ene tårnet ble erobret og det 

svenske flagget heist over festningen. Men en norsk soldat var modig nok til å sette fyr på 

hele ammunisjonslageret under tårnet. I følge øyenvitner var det en trist skjebne som møtte de 

svenske soldatene: - De fløy opp i luften som kråker og kom aldri levende tilbake på jorden. 

Selv går jeg rundt på festningen med en grønn Carlsberg t-skjorte fra Roskilde. Smiler litt 

over denne tilfeldigheten. For det var ved freden i Roskilde i 1658, at Bohus gikk over til 

Sverige igjen. Nå var det ikke alle som respekterte denne freden. En av dem var den norske 

statsholderen Ulrich Fredrik Gyldenlöwe. I 1678 kom han med 10-15.000 soldater for å innta 

Bohus. Det svenske og finske mannskapet som forsvarte festningen, var på det meste 900 

mann. I beleiringens sluttspill gjensto bare ca. 400 våpenføre menn, som i løpet av to 

sommermåneder ble utsatt for et bombardement uten like døgnet rundt. 

Dagbøkene forteller om 20-30.000 kanonkuler, flere tusen bomber, flere hundre glødende 

kuler, granater og steinkolosser. Til og med kastemaskiner med ekskrementer ble tatt i bruk; 

store hauger med avføring ble slengt inn over festningen! Ikke lett å forsvare landets ære når 

luften rundt en fylles med illeluktende diaré. Tenker de var glade, da den svenske armeen kom 

dem til unnsetning. 

Alt dette kan selvsagt bli i det meste laget for en liten padler som nå lengter etter saltvann. 

Mett av inntrykk etter alle opplevelsene langs hele Göta kanal, setter jeg meg i kajakken. For 

nå gleder jeg meg til å se vestkysten igjen. 
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Et padlende tivoli 

Dette er en stor dag. Et stort øyeblikk. Utløpet til Nordre älv vider seg ut; foran meg ligger et 

blikkstille hav og en kjær skjærgård badet i strålene fra den siste solnedgang. Kan ikke la 

være – må smake på vannet. Etter snart tre måneder med brakkvann og ferskvann, er jeg 

endelig tilbake i saltvann. Og det kjennes rett og slett herlig. 

 

I den vakre skjærgården rett syd for Marstrand, møtes jeg av et meget gledelig syn: Tretti 

kajakker ligger trukket opp på stranden. Når jeg kommer nærmere, er sannheten enda mer 

gledelig. Riktig formulering skal være: 30 kajakker og 30 jenter ligger inne på stranden. 

Nærmere kajakkparadis er det neppe mulig å komme.  

 

Flåten av fargerike kajakker er noe skjødesløst parkert på stranden. For med tretti 

varmegrader og knallblå himmel, frister et bad mye mer enn å sikre båter og utstyr. Stadig er 
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noe på drift. Selv berger jeg en kajakk og noen årer, mens den kvinnelige rektoren får med seg 

et helt favn med årer. Hvem som berger de siste kajakkene, er det neppe noen som har 

oversikt over.  

Forestill deg du er på tivoli. Ser på tretti tenåringsjenter som kjører radiobil samtidig. Ser du 

for deg kollisjonene? Hører du alle hylene og den herlige latteren? Så livsglade som bare 

jenter i denne alderen kan være. 

 

Selv ser jeg det samme, men radiobilene er byttet ut med tretti kajakker. Men de samme 

hylene, den samme latteren og de samme kollisjonene. Kajakker som ikke vil lystre og som 

seiler en helt annen retning enn kapteinen hadde tenkt seg. Tomannskajakker i utakt, årer og 

kajakker som driver løst i den lille bukten. Pedikyr og manikyr som ødelegges til stor 

fortvilelse. Så mange kollisjoner i liten båt har jeg aldri sett. Men morsomt er det – og aller 

morsomst har jentene det selv. Slik skal det være. Ekte vannglede. De er i beskyttet farvann 

og alle har vest. Så bortsett fra noen brukne negler, er det ingen fare med sikkerheten. 

Tretti tenåringsjenter kan støye utrolig mye. Alle kråkene har for lengst tatt til vingene – og 

den eneste måken som tør være i nærheten – er min VKV Seagull. Men til slutt roer jentene 

seg og padler av gårde. 
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Gjennom den trange kanalen til Marstrand er det showtime igjen. Jentene mener selvsagt de 

har forkjørsrett og noe forhold til røde og grønne staker i vannet har de neppe. Møtende båter 

kjører svært langsomt i sikksakk mellom denne armadaen av padlende bikinier, mens 

måpende mannskap klør seg undrende i hodet over dette sjeldne og underlige skuet. Først en 

horv med padlende ungjenter, så meg.  

Tre middelaldrende menn i en dansk seilbåt henger nærmest over ripa. Hvem som styrer, har 

de knapt nok oversikt over selv. Et slikt syn har de garantert ikke sett før – og jeg skulle gitt 

mye for å høre historien gjenfortalt på deres lokale vertshus. Der og da er jeg overbevist om at 

alle vi møter sitter og drømmer om en kajakk. At hver eneste kaptein i dette øyeblikk mer enn 

gjerne vil kastebytte båt med meg. Selv er jeg ikke i tvil: Det er gunstig å være dansk i 

Marstrand. Bare spør Tordenskjold.  

Jentene padler videre og selv går jeg i land på en helt spesiell øy; samme sted jeg overnattet 

for to år siden. Siste natten i Sverige før turen gikk til Danmark. Nok en gang sitter jeg og 

skuer utover et marineblått Marstrand. Her satt jeg for to år siden. Full av forventninger, håp 

og litt usikkerhet. Så stor forskjell det er på tur og retur. Spørsmål og usikkerhet er byttet ut 

med svar, forventninger med opplevelser og håp er byttet ut med varige minner. 

En gold og karrig skjønnhet 

Selv har jeg nesten glemt hvor gold denne delen av skjærgården kan være. Nakne fjell og 

holmer. Ingen trær, ingen busker. På avstand minner skjærgården litt om den greske 

øyverdenen. Noe av den samme goldheten og innimellom små klynger med hvite hus. Selv 

om de svenske landsbyene på nærmere hold ikke alltid kan konkurrere med den greske 

atmosfæren og sjarmen.  

 

Karrigheten her står i sterk kontrast til den frodige skjærgården i Østersjøen. Men vakkert er 

det. Så ufattelig vakkert. Krystallklart vann, smaken av salt og ikke minst liv under vannflaten 

igjen. Den første glassmaneten jeg har sett siden jeg forlot København. Selv den første lille 

brennmaneten er nesten et kjærkomment syn. 

Prikken over i-en kommer om kvelden. Det begynner å bli veldig mørkt og jeg må finne et 

sted å sove. De fleste øyene her har så taggete og ruglete fjellformasjon at selv en fakir vil få 

problemer med å ligge godt. Men skjult bak noen små skjær finner jeg en kritthvit sandstrand, 

omkranset av vakre og glatte fjellsider. 
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Det er nesten som hele Vestkysten utålmodig har ventet på meg. Litt sjalu for at jeg har vært 

borte så lenge. Nå vil hun en gang for alle vise hvilken skjærgård som er vakrest. Og for en 

velkomstfest hun har forberedt. Takknemlig må jeg erkjenne at Vestkysten fortsatt ligger mitt 

hjerte nærmest. 

Noe av det som skuffet meg mest i Østersjøen, var en nærmest total mangel på liv under vann. 

Et dødt hav og en død havbunn. For meg er en stor del av kajakkgleden å betrakte det 

fascinerende livet i vannet. Se på fisk, fjellformasjoner, skjell, tang, krabber og maneter. 

Studere en verden som er så totalt fremmed fra vår egen. Når man sitter i havflaten, får man 

en enorm kontakt med det som skjer under kajakken. Nå er dette fantastiske tilbake. Og det er 

en svært viktig del av opplevelsen i kajakk. 

Men det er ikke bare under vann skjønnheten bor: Hele kystveien nordover er som å padle i 

en sammenhengende bildekavalkade: Den vakre skjærgården utenfor Skärhamn, et av mine 

personlige favorittområder. Et område med små skjær og trange passasjer, som skapt til 

utforsking i kajakk, Før jeg i tur og orden passerer pittoreske uthavner som Kyrkesund, 

Mollösund og Hällevikstrand.  

Følger du skipsleia, må du faktisk helt til Härmanö før du finner de første trærne. Härmanö er 

til gjengjeld veldig frodig, med et stort naturreservat på øya. Og et kjært gjensyn med 

idylliske Gullholmen. I dag er det blå himmel over de små hustakene, så vanvittig i kontrast 

til skybruddet jeg opplevde her for to år siden. 
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Videre forbi alle øyene i Malmöfjorden, syd for Kungshamn. Nå er sesongen på hell – og selv 

i Smögen er det god plass i de trange gatene. Nå som turistene har forlatt arenaen, har alle de 

små butikkene salg – og overalt har de god til å snakke med en. 

God tid bruker jeg også gjennom den vakre Sotenkanalen – og til å betrakte de fantastiske 

fjellformasjonene på alle granittøyene på Sotefjorden. Så vakre at det nesten er som å padle 

rundt i naturens egen kunstutstilling. Kontrastene når man padler innover i skjærgården. Som 

ved Valö, rett syd for Hamburgsund. 

En klippeformet fasade mot sjøen, så steril at knapt et eneste gresstrå kan overleve. Men 

straks man komme bak denne granittfasaden, åpner det seg en ufattelig frodighet. Store og 

grønne strandenger som omkranser flotte sandstrender. Busker og trær som stortrives bak 

naturens egen forsvarsmur mot havet og vinden. 

Mange av de vakreste stedene ligger rett og slett litt bortgjemt. Som om de leker gjemsel med 

båtfolket; de som holder seg i skipsleia. Det er da kajakken kommer til sin rett. En vakker 

seilbåt i mahogni prøver å følge meg; kapteinen har fått et glimt av den frodige skjønnheten i 

bukten bak det trenge sundet. Jeg kan se både fortvilelsen og ergrelsen når han må snu, mens 

jeg padler rett inn på stranden. Vakker båt har han, men ikke søren om jeg vil bytte. 

I Østersjøen er mange av skjærgårdene så enormt store, slik at de som ferdes på sjøen blir 

spredt over et større område. Vestkysten er mer oversiktlig – og sjansene for å møte andre 

padlere desto større. Daglig møter jeg flere padlere, nesten like mange som jeg møtte på hele 

turen fra København til Helsingfors. Ja, du kan faktisk ta hele Göta kanal med også. 

Mange mener skjærgården utenfor Fjällbacka er den vakreste på hele vestkysten. Flott er det, 

men selv nå på tampen av sesongen, er det alt for mange mennesker her.  
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Men selvsagt er det et populært padleområde – og på en av øyene ligger ikke mindre enn 15 

kajakker. En trivelig gjeng fra Norge og to minst like sjarmerende jentegjenger fra Sverige. 

Fire av jentene padler hver sin VKV – og er på vei ut til Väderöarna. Det er fristende å bli 

med. Men jeg begynner å kjenne et savn og en lengsel. Lenger nord er det et sted som ligger 

mitt hjerte svært nært – og som nå venter utålmodig. Så selv om det begynner å bli sent på 

ettermiddagen, bestemmer jeg meg: Jeg vil til Koster-skjærgården i dag. Koste hva det koste 

vil. 

 

Med melkeveien som tak 

De vakreste nettene er de under åpen himmel. Når kajakken ligger en halv meter fra 

soveposen – og soveposen to meter fra vannet. I løpet av sommeren har jeg tilbrakt minst 50 

netter under åpen himmel. Minnene fra alle sterke opplevelsene,  
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Utallige solnedganger; like vakre hver gang. Fargespillet på himmelen som endrer seg fra 

minutt til minutt. Spise middag i strandkanten til lyden av gresshopper, måker og skvulpende 

sjø mot stranden. En liten frosk som har det godt i den friske luften. En sjøørret som vaker. 

For deg som ikke ferdes i naturen, lyder dette kanskje naivt. Men sjelen har godt av det. Her 

finner man ro og frihet – og det er svært langt mellom stressede øyne. 

Ligge i soveposen og kikke opp på stjernehimmelen. Se på månen som kommer opp og kaster 

en blå glans over hele skjærgården. Trekke inn den friske luften og se rett opp i universets 

små lysende hemmeligheter. 

Opplevelser så sterke at de treffer urmennesket i deg. Lader batteriene minutt for minutt, 

samtidig som sjelen tømmes for alle tanker. Øyeblikk da gleden av å være til – gleden av å 

leve – overskygger alt annet. Da alt, absolutt alt, handler om delaktighet og tilstedeværelse.  

Våkne til fargespillet fra enda en soloppgang. Dyr og fugler som våkner til liv. Vinden som 

rasler i trærne; prøver forsiktig å vekke både deg og enda en dag. Frokost i visshet om at dette 

er det vakreste sted i hele universet akkurat nå – og at nye steder like vakre venter på å bli 

oppdaget. Før man trekker kajakken langsomt ut i vannet. Opprømt, fordi man enda en dag er 

så utrolig heldig å få oppleve nye steder og nye eventyr. 

Slitet. Kontrastene. Enkelheten og klarheten i hverdagen. Rutinene. Den dype tilfredsstillelsen 

når du går i land om kvelden. Opplevelsene du ikke kan kjøpe for penger. Opplevelser som 

krever så mye av deg selv – men som også raust gir tilsvarende mye tilbake. 

Ikke blir man rik av å padle kajakk. Men når jeg ligger og kikker på landet bak Karlsvogna, 

undrer jeg: Hvem i denne verden er rikere enn meg akkurat nå? For i slike øyeblikk eier jeg 

hele jorden. Jeg eier alt så langt øyet kan se. Hver eneste holme, hvert et skjær og hele 

stranden er min. Rikere kan intet menneske bli. Ikke kan ett menneske eie noe som er så stort 

og vakkert – og likevel eier vi det hele alle sammen. 
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Livet er en gave når man bor i en sovepose med hele Melkeveien som tak. Så liten man er i 

dette møtet – og likevel så uendelig takknemlig for at man selv er en bitteliten del av dette 

storslagne univers. Ikke vet jeg, men jammen tror jeg dette må være å leve. Virkelig leve. 

Ringen er sluttet 

Som vanlig er jeg sulten. Fryktelig sulten. Men gjensynsglede er sterk energi, selv om den er 

fattig både på karbohydrater, protein og fettstoffer. Jeg gleder meg vilt – og kunne padle langt 

forbi solnedgangen for det gjensyn som venter.  

Foran meg ligger Koster-øyene og hele Koster-skjærgården. Ser nesten litt puslete ut etter at 

jeg har vært så lenge i de gedigne skjærgårdsområdene i Østersjøen. Men jeg lar med ikke 

lure. For foran meg ligger et av Nordens beste padleparadis og venter.  

Lenge blir jeg sittende å se utover fjorden; den vakre solnedgangen og silhuetten av Koster-

øyene. Dette øyeblikket er stort. Så enormt stort. For andre gang på turen presser tårene seg 

på. 

Presis når jeg skal padle ut i Koster-fjorden, får jeg et av sommerens mest gledelige syn: Et 

selhode stikker opp av vannet og ser nysgjerrig på meg. Svømmer nærmere og stopper på kun 

fem meters avstand. Vi blir liggende en stund å se på hverandre, før den dykker ned igjen. Så 

vanvittig herlig. Har vært redd for at seldøden kunne ha utryddet hele selbestanden her. 

Spenningen stiger etter hvert som jeg padler over fjorden. Hadde tenkt å avslutte turen i 

Helsingfors og hadde derfor ikke regnet med å komme hit i år. Nå gleder jeg meg voldsomt 

og er spent på om det er noen på ”øya mi”. Et nytt selhode stikker opp av vannet presis når 

jeg runder odden inn til bukten. På stranden foran meg skimter jeg fire kajakker. For en 

velkomst. 

Padlerne er norske og vi finner raskt tonen. Vi blir sittende rundt pyramidebålet på stranden til 

langt på natt, før de trekker seg tilbake i lavvoen. Selv legger jeg meg i soveposen på 

stranden. Ser nok en gang opp på stjernehimmelen, mens jeg funderer over hvorfor disse 

naturmenneskene stenger seg inne i et telt. Vanskelig å forstå, når Karlsvognen langsomt 

kommer ridende inn i mine drømmer. 
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Neste morgen blir ganske komisk. Mike har nesten med mer, enn jeg har for fem måneder. 

Forskjellen er at de er på helgtur – og har alt med seg i land. Den store lavvoen er nesten for 

liten til så mye utstyr. Ikke rart de bruker evigheter på å pakke. Selv har jeg kun tatt ut 

sovepose, liggeunderlag og en matpose. Finn ler også. Han er selv opptatt av å leve enkelt ute 

i naturen – og ser helt klart antydningen til byfolk på tur. Samtidig gjør det også godt; litt 

erfaring har man i det minste fått med seg på turen. 

Når alt er på plass, padler vi sammen til Tjälleskjær. Finn, Mike, Jan og Anne er alle i fyr og 

flamme. Ingen av dem har tidligere padlet blant alle labyrintene her. For Jan er det i tillegg 

aller første gang han er på kajakktur. Snakk om debut. Nå sitter han allerede og planlegger å 

ta sønnen med hit neste år. Jeg smiler. Vet så alt for godt hvordan han har det. Min første tur 

med overnatting gikk også hit. Snakk om flaks. Minnene om dette første møtet vil aldri 

slippe; derfor vil andre steder langs kysten aldri helt kunne konkurrere. For skjærgården her er 

mitt sted. Dette er min stubbe i skogen, der mitt hjerte finner ro. 

 

- Hei Finn. Se på den vakre fjellveggen der. Han snur seg, ser på noe bak meg og flirer. Jeg 

snur meg i kajakken. Halvannen meter fra meg ligger en mørkhåret, naken skjønnhet og soler 

seg. ”Fjellveggen” med de myke formene reiser seg delvis opp og ser smilende på meg. Tror 

hun nettopp har fått et kompliment. Som to små guttunger padler vi flirende videre. De andre 

har fulgt det hele og ler høylytt av den lille episoden. Vel vitende om at jeg mente en annen 

fjellvegg. Men slik er det. Noen ganger ser man ikke skogen for bare trær. 

Herfra er det to dagers paradepadling til Oslo. De siste ukene har det gått fort, med rundt 60 

kilometer hver dag. Det er i hvert fall fordelen med å være på langtur: Kroppen kommer i 

form til slutt. 

Jeg padlet fra Oslo fjerde april. Opplevde sommertemperaturer på Sørlandet i slutten av april. 

Avslutningen på turen ble like fantastisk: Varmeste august siden målingene startet omkring 
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1860. Litt flaks er det lov å ha. For alt har gått min vei på denne turen. Absolutt alt. 

Forventningene var skyhøye – og da kan man lett møte skuffelser underveis. Men selve turen 

ble langt bedre enn jeg selv innerst inne trodde var teoretisk mulig. Alle jeg har møtt, alt jeg 

har sett, alt jeg har opplevd. 

Først og fremst husker jeg alle møtene med så utrolig mange rause mennesker. De står så klart 

for meg, alle dem jeg har møtt. Hundrevis av padlere, seilere, venner, eventyrere og 

mennesker jeg har møtt. Takk til hver eneste av dere. Takk for at dere gjorde denne reisen til 

et slikt ufattelig eventyr. Takk fordi dere tok så åpenhjertelig imot meg. 

Nå som du har kommet til siste side; håper jeg at det er først nå ditt eget eventyr begynner. I 

Norden har vi noen av de vakreste kystområder i hele verden. Alt dette venter på deg. Hører 

du ikke det svake ekkoet mellom svake bølgeskvulp mot nakne skjær?  
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Backpacking i kajakk  

Når det kommer til stykket, er det få ting i livet som virkelig er viktige for oss. Lite ante jeg 

for noen år siden, da jeg satt på en strand og kikket misunnelig på kajakkene som gled så 

elegant og stillferdig forbi. Lite ante jeg hvor dyp min kjærlighet skulle bli til denne enkle, 

men geniale, farkost. Til å gjenoppdage en verden, som i en kajakk er blitt så uendelig stor og 

spennende igjen.  

Turen i Europa er ingen ekspedisjon. Dette er rett og slett backpacking i en kajakk. En måte å 

reise på. En måte å leve på. En vagabond til sjøs. En havets sigøyner. Tørre å sette seg i en 

situasjon der man ikke eier noe jordisk gull. Der alt man trenger har plass i en kajakk – og 

likevel har man kanskje det hele?  

Min måte å vise at vår vestlige verden er helt ute av proporsjoner: Vi trenger rett og slett ikke 

så mange materielle goder for å leve det gode liv. Vår stund på jorden er her og nå – og 

eventyret venter rett utenfor vår egen lille dør. Hva mer trenger vi? 

Turene i Norden overbeviste meg at kajakken er verdens beste døråpner i møtet med nye 

mennesker. Derfor gleder jeg meg vilt til alle ukjente venner jeg kommer til å møte: Måtte det 

bli flere livslange vennskap av det. 

Men selv ikke jeg kan komme til Istanbul, med bare drømmer som drivstoff. Det blir daglig 

tid til fiske – og i perioder må jeg prøve å skaffe meg noen småjobber rundt omkring. Blir det 

plutselig en stopp i reportasjene, har jeg sannsynlig ikke hatt hellet med meg. Da sitter jeg i 

husarrest på et skotsk whiskyslott, arrestert av en kiltkledd lord, for at jeg i ren nød og 

desperasjon prøvde å stjele noen poteter fra hans familiedynasti.  
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Mogens i Europa 

Oslo - Svendborg 

I 1349 bega en enslig kvinne seg ut i Europa. Hun var åttebarns mor, svartedøden herjet, 

paven hadde flyttet fra Vatikanet til Avignon - og hun ville gå til fots fra Sverige til Roma. Ti 

år tidligere hadde hun og ektemannen vært på pilegrimsreise til Nidaros og i 1340 startet de 

en ny pilegrimsvandring til sankt Jakobs grav i Santiago de Compostela i Spania. Senere 

valfartet hun også til Betlehem. Hennes navn var Birgitta Birgersdotter, senere kjent som den 

hellige Birgitta - og i 1999 ble hun utpekt av paven som en av Europas tre kvinnelige 

skytshelgen. 

Hun var verken på ekspedisjon eller oppdagelsesreise. Utstyret var heller ikke å skryte av. 

Typisk utrustning for en pilegrim var en bredremmet hatt, en skulderveske samt en 

pilegrimsstav. Nå tror jeg ikke nødvendigvis at en 8-barnsmors fottur gjennom Europa var 

mindre strevsom enn mange av vår tids "ekspedisjoner". Ordet ekspedisjon har fått en 

nærmest magisk kraft i vårt prestasjonsorienterte samfunn. Vår egen misjon i livet er byttet ut 

med vår egen prestasjon, som vi til gjengjeld tar meget alvorlig. 

Når det usannsynlige blir daglig 

Paeblo Coelho ble med boken Alkymisten en av verdens mest leste forfattere. Den lille 

fabelen om gjetergutten Santiago, har også blitt kalt en reise til verdens sjel. Alkymisten er 

den magiske historien om gjetergutten Santiago, som følger sin drøm om å finne en av 

verdens rikeste skatter. Historien om skattene Santiago finner på sin vei, lærer oss den 

viktigste visdommen: Å lytte til sitt hjerte; å forstå tegnene på livets vei og fremfor alt om det 

å følge sine drømmer. 

Paeblo Coelho er i flere av sine bøker opptatt av at vi skal legge merke til dagen i dag; 

oppdage de små magiske øyeblikk som bare ligger der og venter på oss. Som han skriver i 

romanen "Ved elven Piedra satt jeg og gråt": Det er først når vi lar det uventede skje, at vi 

forstår livets mirakel. 

Min reise i Europa handler om nettopp dette. Ikke planlegge for mye, slik at det er rom for de 

uventede opplevelsene og små magiske øyeblikk. Opplevelser og møter med mennesker det 

normalt ikke er en vanlig gjetergutt forundt å få oppleve. Jeg gleder meg. Gleder meg helt 

vilt. Hører allerede de ukjente stemmene som smilende ønsker meg velkommen. Ukjente 

stemmer, med ukjente ansikt, som en dag vil bli hyggelige bekjentskap og nære vennskap - på 

denne reisen som også skal bli mitt digitale fotspor gjennom Europa. 

For det er noe merkelig som skjer, straks jeg kaster anker og legger ut på tur. Usannsynlige 

hendelser som skjer så ofte at de ikke lenger virker verken usannsynlige eller tilfeldige. Selv 

har jeg for lengst sluttet å la meg overraske over alle disse hendelsene. De skjer så ofte at de 

er blitt en naturlig del av det å være på langtur. 

Som når de tøffe værforholdene gjør det nærmest umulig å padle rett ut Koster-fjorden, men 

tvinger meg inn i labyrinten av øyer syd for Strømstad. En nydelig skjærgård og selvsagt ikke 

noe problem; bortsett fra at jeg padler uten kart og at mange av sundene ender som rene 

blindfjorder. Jeg har nettopp padlet en kilometer gjennom noe som best kan beskrives som en 

bekk; 1-2 meter bred og kanskje 30 centimeter dypt. Når jeg kommer ut i et større sund, støter 
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jeg rett på kajakkgruppen til Høyskolen i Østfold. Av dem får jeg vite raskeste vei - og at jeg 

må skynde meg: Lavvannet gjør at en større strekning kun er mulig å padle en halv time til. 

 

Jeg rekker dette med nød og neppe - og når jeg ligger og lurer på hvor jeg nå skal ta veien; 

hva er da mer naturlig enn at to kajakker kommer padlende mot meg? Den ene er Tom 

Bastiansen; kjenner igjen den vakre kajakken han har bygget selv. Kameraten hans forstår jeg 

ikke har sjøkart - og insisterer på at jeg skal ta hans; han skal likevel bytte ut det gamle. Så 

der sitter jeg, med et sjøkart der hele padleruten i tillegg er tegnet inn. For de har akkurat 

padlet samme rute i motsatt retning. Hva sjansene er for at alt dette skal skje samtidig er, aner 

jeg ikke. De er ikke store. Men slike merkelige sammentreff skjer alt for ofte til at de er 

tilfeldige. Selv tror jeg Paeblo Coelho er inne på noe meget vesentlig i det han skriver. Man 

må rett og slett lære seg å stole på tilværelsen. Lytte til sin indre stemme. Tørre å kaste anker 

og la det uventede skje. 

Et våreventyr i regn og motvind 

I fjor padlet jeg våren i møte på. Opplevde fra time til time forandringene; fra de første 

dagene med nattefrost, morgentåke og en skjærgård dekket med frostrim. Til våren ble født i 

en eksplosjon av farger i løpet av noen uforglemmelige dager. Mitt vakreste eventyr til nå; 

måneden da jeg fikk oppleve fødselen til atter en ny vår mellom båer og skjær på Sørlandet. 

I år skal jeg oppleve våren på den svenske vestkysten. Jeg reiser en måned senere, men 

forventningene er ikke mindre av den grunn. Men værgudene som til de grader var på min 

side alle fem måneder i fjor, har minst tatt seg en lang ferie på en fjern galakse nå. På en øy 

utenfor Son blir jeg liggende lenge i teltet om morgenen. Det er bikkjekalt og utenfor plasker 

det ned. Selv har jeg liten lyst til å gå ut. En time senere stopper det å regne - tror jeg. Men 

når jeg kommer ut har det i stedet begynt å snø. Ikke mye vårstemning. Hard vind fra sør, snø 

og kaldt. Akkurat da frister det ikke mye å sette seg i kajakken å padle i ti timer. 
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På en øy syd for Strømstad er det et hyggelig syn som møter meg; drøyt 20 kanoer som ligger 

i strandkanten. De tilhører kommende førskolelærere fra Høyskolen i Østfold som skal lære 

mer om turlivet, samt det å høste av naturen. Lage et festmåltid av det man finner i 

skjærgården. Men om jeg kommer for sent til å smake på blåskjellsuppen de har laget, 

kommer jeg ikke for sent til å ta del i et hyggelig leirliv om kvelden. Og 20 jenter i kano er 

neppe de verste å ha som naboer. 

 

Aldri har den svenske vestkysten vært så lang som i år. Snø, vannrett regn, motstrøm og en 

konstant hard motvind suger kreftene ut av kroppen. Sliten er man kun de første timene på 

dagen. Det som følger de neste timene, skal jeg ikke prøve å beskrive engang. Om kvelden, 

når skuldrene henger nedenfor hoftene, albuene subber i bakken og kroppens overskudd og 

energi er like langt borte som nærmeste høytrykk - konfronteres man med enda en utfordring: 

Kjente leirsteder der jeg flere ganger tidligere har overnattet, ligner nå mer på 

våtmarksområder. De enorme nedbørsområdene gjør det nærmest umulig å finne brukbare 

steder å sette opp teltet - og flere ganger får jeg følelsen av å våkne i en gedigen vannseng. 

Teltet står nærmest og flyter ovenpå vannmassene. 

Noe av det beste som kan sies om en uke med regn og snø døgnet rundt og en konstant hard 

motvind, er at man virkelig får testet utstyret. Helsport har kommet med en rekke nye detaljer 

som imponerer meg. Det nye teltet er både utrolig lett og kompakt, meget raskt å sette opp og 

er et ideelt valg for turen. Samme godord kan sies om soveposen, som også er en testvinner. 

De som påstår at Gore-Tex ikke kan brukes i saltvann, aner ikke hva de snakker om og har 

ikke fulgt med på den teknologiske utviklingen de siste årene. Selv har jeg sittet i en Gore-

Tex tørrdrakt fra Kokatat konstant til nå. Aldri før har jeg vært så tørr etter å ha padlet så mye 
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i regnvær og svettet så mye. Og ikke minst; aldri har jeg hatt en så stor følelse av trygghet 

selv med iskaldt vann og dårlig vær. 

Den nye kajakken fra VKV er en ren drøm. Med kullfiberforterket skrog og aluminiumskjøl, 

skjærer den bølgene så det er en fryd. Jeg kikker ned og ser på spruttrekket. Det skulle vært 

mørkeblått, men er helt lyseblått. Falmet av saltvann og sol. En sterk sol. Solen over Borneo. 

For trekket jeg har med, er brukt. Dette spruttrekket var det Bernt Forsell brukte da han padlet 

rundt hele Borneo. Falmet av en het tropesol på hans ferd rundt verdens tredje største øy. 

Jeg nynner tilfreds og sender en varm tanke til Ingvar Ankervik. Det gir unektelig en svært 

god følelse å padle rundt med et spruttrekk som allerede har vært med på så eksotiske og 

dramatiske opplevelser på den andre siden av kloden. Ser for meg bildene der Bernt Forsell 

møter både krokodiller og langhårete orangutanger. Og hans møter med dovne 

indianerlandsbyer ved strandbredden til en doven elv. Det lukter eventyr. En eim av den store 

verden. 

Mitt eget lille eventyr er også i gang. Når en skal være på reisefot så lenge, er perioder med 

dårlig vær ikke til å unngå. Og heldigvis blir det også stunder med godvær. Timer og dager til 

å nyte livet, nyte våren og nyte gleden av å være til. I Grebbestad møter jeg to andre som 

synes det blir i meste laget av motvind og regn: Tine Larsen og hennes australske kjæreste. 

Dette er deres første langtur i kajakk. De er på vei til København, men på kroppsspråket deres 

er det lett å se at kongens glade by virker fryktelig langt vekk i den harde motvinden. 
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Politimester Bastian og hans rustne sykkel 

Jeg elsker å padle om våren. Naturen er på sitt vakreste og menneskene viser seg fra sin beste 

side. Folk man møter har tid til å prate. De jeg møter, forstår intuitivt at jeg selv søker det som 

er viktig i mitt liv. Derfor begynner svært mange også uoppfordret og snakke om det som er 

viktig i deres eget liv; snakke om deres egne drømmer. Kanskje er det godt å snakke med en 

fremmed om slike personlige forhold. Kanskje er det vel så viktig å snakke med en du tror 

forstår. I tillegg viser de en omtanke og hjelpsomhet som nærmest er fraværende i en hektisk 

hverdag. 

En forklaring er selvsagt at det også skjer noe med meg. For også jeg tar meg mye mer tid til 

å snakke med dem jeg møter. Er selv mer åpen og nysgjerrig til livet og de som krysser min 

vei. Det begynte allerede i Drøbak. Snakket lenge med ham som har den lille kiosken i 

havnen. Normalt ville jeg kanskje bare veksle et vennlig ord med ham når jeg bestilte min 

kaffe. Nå vet jeg både at han bygger en båt, at han bor i Thailand i vinterhalvåret og at han har 

reist mye rundt i verden. Samme mann, men så forskjellig vi kan vurdere ham: I noens øyne 

kun ham i kiosken - i mine øyne en liten globetrotter som virkelig vet å leve livet. 

 

Lignende samtaler fortsetter videre sydover. Hyggelige møter med ukjente mennesker som 

blander seg med vakre naturopplevelser og gjensyn med idylliske feriesteder langs den 

svenske vestkysten vakre Hamburgsund, Sotenkanalen, Smøgen og Gullholmen. 

I Mollösund har jeg en lang og trivelig prat med Erik Wahlström, når to uniformskledde 

politimenn kommer ned i havnen. Det viser seg at den ene politimannen også padler kajakk. 

Hans, som han heter, bor i tillegg i Skärhamn, dit jeg selv er på vei. Neste morgen er det en 
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som roper navnet mitt utenfor teltet. Hans er tilbake. Jeg blir invitert hjem til dem; til en dusj, 

morgenkaffe og et velfylt matbord tilpasset en sulten kajakkpadler. 

Snart skal jeg erfare at Hans har en stor kjærlighet til alt med sidevogner. Han har konkurrert 

med mc med sidevogn siden 70-tallet. I garasjen står hans selvbygde motorsykkel som han og 

broren fortsatt deltar på veteranstevner rundt i Sverige. Men synet som møter meg i hagen, 

overgår alt som heter motorsykler: En gammel og rusten minisykkel med sidevogn! Og på 

sidevognen ligger hans selvbygde kajakk. Verdens heftigste måte å transportere en kajakk på.  

 

Dette er folk og røvere i Kardemommeby. Skärhamns svar på politimester Bastian. Jeg går 

ved siden av politimester Bastian og venter hvert øyeblikk at Kasper, Jesper og Jonatan skal 

krysse veien. Men ingen røvere kommer - ei heller kommer tante Sofie løpende for å tilkalle 

lovens lange arm. I stedet går jeg ved siden av verdens snilleste politimann, som for 

anledningen sykler på sin rustne minisykkel med sidevogn og kajakk. For at vi sammen skal 

padle mot Marstrand. 

Lady and the tramp i Marstrand 

Flere ganger har jeg opplevd at mennesker spør hvordan jeg har råd til å reise rundt slik. De 

som spør, står gjerne ved siden av en stor Mercedes, i en diger båt og har sikkert en like stor 

villa. Mitt svar er gjerne: -Jeg reiser rundt i en liten kajakk. Hvordan har du selv råd til alt det 

du eier? De ser gjerne litt spørrende på meg, før de ettertenksomt begynner å ane svaret. 

Langsomt går det opp for dem hvor mye hverdagens jag etter økt komfort og prestisje 

egentlig koster dem. 

Men i dag er det ikke mye flytende luksus igjen i Marstrand. Jeg sitter på en italiensk 

restaurant med panoramautsyn over hele Marstrand. Den majestetiske Karlstens festning 
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ruver over en folketom ferieidyll. Alt, bortsett fra hotellet, er stengt på Marstrand nå utenfor 

sesong. Borte er helikoptrene, de gedigne yachtene og de hundrevis av seilbåter du finner her 

i høysesong. 

Adskillig høyere er aktiviteten rundt restaurantbordet mitt. Det fotograferes, det kommer mer 

mat og tomme tallerkener fjernes. De andre gjestene kikker i smug bort på ham som sitter og 

spiser i en mangogul tørrdrakt. Nysgjerrige hvorfor eierne av restauranten vier meg så stor 

oppmerksomhet. Uvitende om at jeg i tillegg spiser alt gratis. En gave fra det svensk-

italienske eierparet, da de fikk føre jeg var på vei mot pizzaens hjemland i en kajakk. 

Når jeg skal sette meg i kajakken, kommer deres lille datter løpende. Et lite svensk-italiensk 

sjarmtroll med mørke krøller. Ser underfundig på meg før hun gir meg en liten grønn 

glasskule hun holder i hånden. Vi blir sittende å snakke en stund, før hun plutselig blir 

tankefull. Ser lenge på meg, før hun sier: - Du skal få denne også. 

I hånden holder hun et kronestykke. Jeg prøver å protestere. Få henne til å forstå at jeg er 

veldig takknemlig for glasskulen, men at hun selv skal kjøpe noe smågodt for sine ene krone. 

Hun ser lenge på meg, ser så lenge på kronestykket i hånden. Jeg kan se at hun tenker hardt. 

At dette er en viktig beslutning for henne. Så ser hun lenge på meg igjen. Nå har hun besluttet 

seg: -Nei, du skal ha denne kronen også. 

Med på kjøpet får jeg verdens deiligste klem. Så ser hun på de grønne vannflaskene fra 

Optimus jeg har på fordekket. Samme dype grønnfarge som glasskulen hun nettopp ga meg. 

Det lille sjarmtrollet ser på meg og sier stille: -Når jeg ser en slik farge igjen, vil jeg alltid 

huske deg. 

Det er som hun har gitt tankene mine en klem - og kysset meg ømt rett i hjertet. Hennes vakre 

barneøyne og hennes varme ønsker er meislet som runer i mitt hjerte når jeg legger fra land. 

Inne i restauranten står hele familien og ser på. Selv kokkene har tatt seg fri på kjøkkenet. Nå 

står de i vinduet og vinker meg farvel. Dette er Walt Disney. Dette er Lady og landstrykeren - 

Lady and the Tramp. Men denne gang er rollene byttet om; for nå er det landstrykeren som får 

den siste kjøttbollen i spagettiskålen. Luften fylles av italiensk amore. Av spagetti, pasta og 

pizza. Ciao, ciao bambino. Momento. Momento. Til ære for dem alle, legger jeg ut i en 

drepende fart. Får nesten følelsen av å kjøre en ildrød Ferrari når jeg padler forbi en seilbåt 

som går for motor. Det brommer hissig under panseret. Jeg er på vei, italiano. Jeg er på vei. 

Ferieidyll forsvunnet i tåke 

Til for få år siden kunne ikke utlendinger ferdes i Gøteborg-skjærgården. Nå er heldigvis 

disse militære restriksjonene fjernet, for skjærgården her er vakker. Eller rettere sagt; kan 

være vakker, bare det er mulig å se noe. Når jeg kommer nord for Gøteborg, ligger tåken så 

tykk at det ikke er mulig å se så mye som en øy. Kun antydninger til skygger enkelte steder, 

som antyder at kompasskursen jeg følger ikke bærer rett mot Danmark. 

Heldigvis letter tåken, slik at jeg både trygt kan passere den sterkt trafikkerte skipsleden inn 

til Gøteborg og nyte den vakre skjærgården videre sydover. Dette er nytt farvann for meg - og 

jeg lar meg lett begeistre. Enkelte partier ned mot Varberg hører til de vakreste på hele 

vestkysten. 
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Varberg er selve feriebyen for mange svensker - og forventningene mine er store når jeg 

nærmer meg. Den siste halvtimen har jeg hørt et voldsomt folkeleven og spetakkel. 

Nysgerrigheten er derfor stor når jeg går i land på den vakre bystranden, omkranset av den 

ærværdige badeanstalten og det gamle festningsområdet. Det viser seg å være en stor 

dragebåtfestival - og folk har reist langveis fra for å ta del i den gedigne folkefesten. Selv 

kommer jeg akkurat for sent til å ta bilder av de fargerike dragebåtene i vollgraven foran 

festningen. Dødsergelig. 

Bestemmer meg derfor å vente til tidlig neste morgen; ta bilder når de første solstråler 

varsomt angriper det vakre festningsområdet. Men i løpet av natten har det lille snev av 

høytrykk dagen før blitt angrepet av et langt kraftigere lavtrykk - og har for lengst flyktet fra 

Varberg. Og enten tok det både festning og badehus med seg, eller så ligger de begge fortsatt 

godt gjemt i regnet og den tykke tåken. Uansett ikke mye å ta bilder av. 

Danmark 

Gjensyn med Danmark 

På turen rundt i Norden ble jeg veldig glad i kajakkvognen jeg har med. En helt ny måte å 

reise på i kajakk. En helt ny måte å tenke 

på. Frihet og fleksibilitet på hjul. Nå elsker 

jeg denne friheten og fleksibiliteten. Får 

kajakken gratis med på fergen fra Varberg 

til Grenaa. Juks sier du? Selvsagt kunne 

jeg padlet Helsingborg-Helsingør i stedet - 

og kunne da uten problemer padlet hele 

veien. Men syd for Varberg er det slutt på 

skjærgården - og da frister det mye mer 

med padling langs noen av de vakreste 

stedene i Danmark. Samme tankegang bak 

flere av rutevalgene gjør at jeg kan love en 

ting: -Dette blir ikke siste gang kajakken 

får seg en fergetur i Europa. 

Overgangen fra Sverige til Danmark er 

alltid like fascinerende. Fra vakker 

skjærgård til innbydende sandstrender på 

få timer. Jeg kan skrive mye vakkert om 

Sverige, men de har nordens dårligste 

brød. Danskenes definisjon av det søte liv, 

er noe annerledes enn i Sverige. Nå er jeg i 

wienerbrødets hjemland - og et besøk hos 

bakeren er som å ha hele universets 

fristelser samlet mellom fire vegger. Og 

for de som sier det er deilig å være norsk i 

Danmark; jammen er det også deilig å 

være dansk i Danmark. Snakke dansk, 

tenke dansk og ikke minst leve dansk. 
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De neste dagene byr på deilige gjensyn med steder jeg har meget kjært. I Ebeltoft ligger det 

en norsk seilbåt, Eldrebølgen, som er på vei mot Middelhavet. Gjett om skipper Anton blir 

overrasket når det går opp for ham at også den nyankomne kajakken har samme kurs. 

Langs Samsø får jeg besøk av en tumler; en liten delfin på drøyt tre meter. Egentlig er 

tumleren ikke en delfin, men en småhval. Men den ligner Flipper og når den kommer under 

10 meter fra kajakken, er det alltid en spesiell opplevelse. 

Dessverre blir det stadig færre tumlere (eller marsvin som de kalles på dansk). Bare danske 

fiskere tar livet av rundt 7.000 av de fredete småhvalene hvert år - og i Nordsjøen anslås det at 

4-5.000 tumlere havner i fiskegarn når det fiskes etter torsk og piggvar. 

Tumleren kan ikke oppdage de tynne nylontrådene i dagens moderne fiskegarn, setter seg fast 

og drukner. Heldigvis arbeider nå forskere med en teknisk løsning på problemet; en sender 

med ultrahøy lyd som skremmer småhvalen bort. La oss håpe de lykkes. For hele Norden ville 

bli en fattigere naturopplevelse uten besøk av den lille delfinen; unnskyld småhvalen. 

Fattig på naturopplevelser blir man ikke etter et besøk på Samsø. Selv går jeg mange 

kilometer til fots langs de små landeveiene på den vakre øya. Smale landeveier som snor seg 

mellom solmodne rapsåkre, små landsbyer av bindingsverkshus og alle busker og trær som nå 

står i full blomst. 

Tror jeg har litt dårlig tid. Men desto langsommer jeg går, desto bedre tid får jeg. Og slik er 

det kanskje også? Desto langsommere vi beveger oss gjennom livet, desto bedre tid får vi? 

Tid til å nyte lyden av stillhet. En stillhet som bare overdøves av vårkåt fuglekvitter i 

blomstrende frukttrær. Følelsen av ro. Små landsbyer som åpenbarer sine små hemmeligheter 

til en som ferdes så stillferdig. Gleden ved å leve - og lykken ved å oppleve øyeblikket. Da alt 

står stille - og lykken bor i en liten bakhage i en navnløs landsby på Samsø. 

Selv rekker jeg både 

lørdagsdans på Samsø og alt 

annet jeg skulle gjøre. Neste 

dag føles unektelig litt 

merkelig å padle fra Samsø 

mot Fyn, uten å se land noen 

steder. Men etter en tids 

padling dukker det små tegn 

til land i det fjerne. Jeg er på 

vei gjennom Storebælt, til 

konsert med Kim Larsen i 

Svendborg og et gledelig 

gjensyn med det sydfynske 

øhav.  
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Ernst. W. Poleszynski 

En dag mottar jeg det overraskende og veldig triste budskap at Ernst er død. Ernst var 

webmaster for Oslo Kajakklubb - og det var også han som la mine sider ut på nettet. Helt til 

min avreise sendte vi inntil flere mail til hverandre daglig. Nå føles det nærmest uvirkelig å 

sitte på internett-café og lese mail Ernst har skrevet etter jeg reiste - og samtidig vite at han er 

borte.  

Døden er aldri lett - og skal ikke være lett. Ekstra fælt må det være å dø - uten å ha levd. Dø 

uten å hatt følelsen av virkelig å ha levd. Dø uten å ha tatt sjansen til å leve ut noen av de 

innerste drømmer. Heldigvis fikk Ernst også både oppleve og leve noen av eventyrene i livet. 

Derfor hever jeg glasset høyt for deg i dag, Ernst. En personlig takk for alt arbeid du gjorde 

for meg. For arbeidet du gjorde for Oslo Kajakklubb. Men mest av alt i honnør og til minne 

om den tiden da du virkelig levde. Da livet var filmstjerner i stilett, filmfestivaler i Cannes, 

fransk gåselever og rosa champagne av beste merke. 

Nyhavns siste bohem 

For to år siden bodde jeg fem måneder ombord i Poseidon, kanskje den mest fargerike av alle 

de gamle treskutene i Nyhavn. Poseidon av Nyhavn var de siste årene neppe havets gudinne. 

Ikke kunne hun seile - og hun trivdes nok best vel fortøyd utenfor Nyhavn nr. 17.  

Til slutt ble også dette for mye for henne. Midt i juleferien, nedtynget og mett av dansk 

fleskestek, rødkål og annen julemat - sank Poseidon midt i Nyhavn. En uke senere ble hun 

hevet - og alt så lovende ut. Til hun fikk en dårlig dag og sank igjen. Nå hadde ikke skipper 

Hans penger til flere redningsaksjoner, så han satt en annonse i avisen: Treskute gis bort 

gratis, mot at de nye eierne sørget for selve hevingen. 

En forening for tidligere rusmisbrukere fikk Poseidon - og atter en gang ble hun hevet. Nå 

holdt hun seg flytende et par måneder, før hun sank for tredje gang - også denne gang midt i 

Nyhavn. Nå forstod Poseidons nye eiere at den gamle damen i sin nåværende stand, trives 

best på land. For tredje gang ble hun hevet - og nå står hun endelig trygt på land og venter på 

å bli restaurert. 

Hver gang Poseidon ble hevet, havnet hun på nyhetene i tv. Nyhetsredaksjonen må ha fått et 

litt spesielt forhold til den gamle treskute. Da de viste bilder fra Poseidons tredje 

oppstandelse, hadde selv nyhetsoppleseren problemer med å holde seg alvorlig. Føljetongen 

om Poseidon så ut til ingen ende å ha. En teatralsk sorti, verdig en gammel dame, som var 

vant til rampelyset. Selv om ingen forstod den gamle damens aller siste ønske: En verdig 

begravelse midt i selve Nyhavn. 

Borte er de gamle kneipene, sjømennene, bordellene og det gamle Nyhavn. Og med 

Poseidons tre forlis, forsvant også Nyhavns aller siste virkelige bohem. Noen kalte henne 

"Lille Christiania". Som det het i sangen om henne: "Slightly illeagal, loved by the people". 

For det var på Poseidon de var samlet; musikere, kunstnere og livsnytere. Vi var etter hvert 

mange som var nært knyttet til Poseidon. Fargerike mennesker, knyttet sammen i et meget 

varmt vennskap. 

Derfor er en reise gjennom Danmark utenkelig for meg, uten et besøk i Nyhavn. Har man en 

gang prøvd å leve en hel sommer i en hengekøye på dekk utenfor Nyhavn nr. 17, er det ikke 
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lett å glemme den gamle damen. Eller glemme hengekøyen der man så ofte våknet med en 

skjønn dansk blondine i armkroken, mens vi søvndrukne kikket opp i ett eller to tv-kamera 

som var i full sving å fotografere de to i hengekøyen. Og før vi hadde rukket å få søvnen ut av 

øynene, var man fotografert av ytterligere 30 smilende og bukkende japanske turister. Til 

tider følte jeg meg mer fotografert enn den lille havfrue. 

Men livet i Nyhavn går videre, også uten Poseidon. Med både karneval og landskamp i fotball 

mellom Danmark og Norge, er det et fargerikt og folkerikt Nyhavn som ønsker meg 

velkommen tilbake. Det synges og drikkes i rødt, hvitt og blått. En nordisk forbrødring i tre 

døgn, der selve fotballkampen til tider virker ha en mer perifér betydning. 

 

Forbrødring er det også når vi fra Poseidon nå samles på en annen båt i Nyhavn. Stadig 

kommer nye musikere ombord. Med seg har de nyskrevne sanger som nå skal spilles for et 

lydhørt publikum. I løpet av noen hektiske dager er det sikkert like mye live musikk på båten 

vår, som resten av Nyhavn til sammen. Betalende gjester på de mange uterestaurantene kikker 

undrende og misunnelig ned på all aktiviteten på båten. Ser ut som de på det minste tegn er 

klare til å kaste både dressjakker og slips for å ta del i fellesskapet ombord. På dagtid 

avgrenses vår lille verden av styrbord og babord lanterne - og når solen går ned over Kongens 

Nytorv, lokker en storby med konserter og besøk hos noen av byens eldste og mest 

tradisjonsrike vertshus. 
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Vi er alle barn av Poseidon og vi trekkes alle til Nyhavn. Men selv er jeg ikke helt sikker, for i 

bakgrunnen kan jeg høre knirkingen i treverket til en kjent fiskeskute. Og jammen lurer jeg på 

om det i virkeligheten er Poseidon som nok en gang har kalt sitt gamle mannskap sammen. 

Sherpa og globetrotter 

Som 18-åring tok han den legendariske hippie-trail til Nepal. Året etter var det samme 

reisemåte til Marokko. Senere har det blitt så mange reiser at Lenze neppe selv har helt 

oversikten. Han har kjørt egen lastebil i Afrika - også gjennom Sahara; fra Marokko til Togo. 

Og han har jobbet for Dansk Flyktninge Hjælp i Kosovo.  

I 1988 kjørte han moped fra Hanstholm i Danmark til Alta, for å delta i demonstrasjonen mot 

utbygging av Alta-vassdraget. På en dansk knallert uten plombe, 16 timer kjøring om dagen, 

jevn medvind, et fandenivolsk uttrykk i øynene og hjelmen presset flatt ned mot 

speedometeret, tok turen til Alta 5 dager. Slikt står det respekt av. Men om Lenze fikk samme 

respekt for sine meddemonstranter fra Sør-Norge, skal være usagt. På et stort allmannamøte 

dreide diskusjonen seg om nattesøvn under demonstrasjonen. Selvsagt skulle samene ha lov 

til å joike. Men ikke om natten, for da skulle søringene sove! 

Han har ledet vandreturer i Nepal, Pakistan, India, Tyrkia, Frankrike, Norge og Sverige. Kjørt 

lastebil med turister; selve Trans Asian Tour fra Danmark til Kathmandu. På gamle 

karavaneveier; gjennom øde ørkener og isolerte områder i Tyrkia, Syria, Iran, Pakistan og 

India. Har tilsammen bodd et år i Nepal, et år i Marokko, et år i Tyrkia og et halvt år i India. 

Slikt blir det mange trekking-turer av. I en periode var han så godt trent at han nok er en av de 

få fra vesten, som har klart å gå en sherpa i Nepal sønder og sammen. Noe som selvsagt ga 

stor gjenlyd og respekt blant sherpaene. Så går du i Nepal i dag, vil du blant de mektige 



- 116 - 

Himalaya-toppene kanskje fortsatt høre gjenlyden og ekkoet etter en crazy fjellguide fra 

Nederland. 

 

Opprinnelig kommer han fra Amsterdam. Like fargerik som et maleri av Vincent van Gogh. 

Men han snakker ikke mye om seg selv. Ikke fordi han er uvillig. Snarere fordi han mener det 

han har opplevd, ikke er så spesielt eller noe å fortelle om. Men det er vel som Lenze sier: -

Dette er jo ikke noe spesielt. Det er bare mitt liv, slik jeg har levd i mange år. Så kan vi andre 

sitte grønne av misunnelse over at noen er så heldige å ha opplevd slike hverdager. 

For Lenze er det å drikke te med en beduin i hans ørkentelt, like vanlig som et kaffebesøk hos 

naboen. Han er vant til å omgås fremmede og tildels eksotiske kulturer, enten de er 

hinduistisk, buddistisk eller muslimsk. Han elsker Peter Wessel Zappfe. Så kan du sitere hans 

dikt om tindesporten, gjetter jeg du kan slippe meget billig fra ditt opphold på 

havkajakksenteret. 
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Når du har gått to timer i sterke lysskinnet fra en krystallklar stjernehimmel - og så får være 

vitne til at morgensolen varsomt begynner å spre sine første solstråler over de mektige 

toppene i Himalaya - er dette sterke opplevelser som også er med på å forme deg som 

menneske. De første solstråler som stillferdig begynner å farge de majestetiske fjellsidene og 

langsomt jager nattefrosten bort. Før dagen i Nepal fortsetter med hullete og gyngende 

hengebroer av bambus, tibetanske bedemøller, røde pandaer og store gribber som stille rir på 

vinden mellom Himalayas mektige fjelltopper. 

Lenze har alltid vært trukket mot de store vidder. De åpne landskap, der solen får slippe til. 

Der vakre soloppganger og solnedganger ikke skjules bak høye trær. Åpne landskap, men 

også karrige landskap. Ørkenen. De høye fjellområder i Himalaya - høyt over tregrensen. 

Landskap der det kreves litt av oss som menneske å oppdage og nyte nyansene og 

skjønnheten i et goldt landskap. 

 

Derfor er det ikke så merkelig at han de siste årene har følt seg trukket mot havets vidde. Nå 

er han i ferd med å bygge opp et praktsenter for kajakker midt i det sydfynske øhav. Den 

20.000 m2 store eiendommen er stor nok til at alle får plass - og intim nok til at du kan finne 

din lille kosekrok. Bor du i telt her, har du også tilgang til fascilitetene på senteret; et 

velutstyrt felleskjøkken samt bad/wc. Rundt leirbålet kan du nyte varmen fra bålet og 

gjenoppleve minnene fra dagens padling. Senteret har et stort utvalg av kajakker for utleie, en 

velutstyrt kajakkforretning - og kanskje best av alt: En storslagen utsikt over hele det 

sydfynske øhav. 

Sine kvalifikasjoner i kajakk har han fått gjennom flere BCU-kurs i Wales. Hos Nigel Dennis 

på hans verdenskjente kajakksenter på Anglesey. Til å hjelpe seg, har han Nicolai Ilcus som 

sjefsinstruktør. Nicolai er en av Danmarks mest erfarne og høyest utdannede 
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havkajakkinstruktører, utdannet ved to kanadiske kajakkforbund. Så det er ingen tvil om 

kvaliteten på kursene ved havkajakksenteret er i fremste rekke - og at det undervises etter 

internasjonale standarder. 

 

Selv nyter jeg livet ved kajakksenteret og tar daglige turer i kajakken. Til Birkholm, der jeg 

kjører traktor med tre av øyas fire fastboende. Til Ærø og Ærøskøbing, der det både blir 

gjensyn med vertshuset Arrebo og de jeg ble kjent med for tre år siden. Og til mange av de 

andre idylliske øyene i det sydfynske øhav. Og når solen går ned over det sydfynske øhav, ser 

jeg fra teltet rett over til lysene som tennes i Ærøskøbing. Bedre kan man ikke ha det i 

Danmark. 

Grågåsen gåsse og paret fra tolouse 

I dag fikk vi uventet tre gjess her på kajakksenteret. Slapp dem inn til sauene, noe som skapte 

et salig kaos. Først var alle redde. Så fattet sauene mot og kom i samlet flokk for å studere de 

merkelige skapningene i fjær. Omringet av sauer, fikk gjessene panikk: Med flaksende vinger 

rømte de i desperasjon rett inn i sauflokken. Dette skapte selvsagt panikk blant sauene, så de 

flyktet til alle kanter. Så nå står de på hver sin side og frykter like mye de ukjente 

skapningene på den andre siden. 

To av gjessene er franske adelsgjess fra Tolouse. Med sine ti kilo har de ingen sjanse til å fly - 

og ender vel sine dager på en varm tallerken juleaften; Lenze har allerede begynt å fundere på 

hvilken hvitvin som passer best til fransk gåselever. Den tredje gåsen er en tam grågås. Ikke 

havner den på et dansk julebord - men den kan fly! I dag har jeg løpt rundt med den på jordet. 

Meg foran og den baksende etter. Noen ganger løpende, andre ganger flygende. Jeg prøver å 

lære den det en poet en gang skrev: -Ingen fugl flyr for høyt, når den flyr med egne vinger. 
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Turene blir lengre og lengre. Noe hasardiøst å se på i begynnelsen, for det krever tross alt 

hard trening for å lære å fly. Lære å sveve høyt. Mestre medvind og motvind, kastevind fra 

sidene og høye trær som plutselig står i veien for en ivrig grågås som kommer i lav høyde. 

Men iveren etter å lære er stor, innsatsen nærmest fryktinngytende - og allerede etter et par 

dagers trening blir Gåsse borte inntil en time på en flytur. Inn i mellom ser jeg ham hastig 

over noen tretopper, i det han panisk prøver å nødlande på en grusvei i nærheten. 

Hver gang grågåsen Gåsse tar seg en flytur, skaper det dyp uro blant de franske adels-

gjessene. Nervøse og småkvaklende følger de det hele innenfor saueinnhegningen. 

Uforstående og misunnelig kikker paret fra Tolouse på flydemonstrasjonen. Noe selvsagt 

Gåsse merker. På grunn av sine flyferdigheter nyter Gåsse plutselig både frihet og en anseelig 

mengde respekt. Det er liten tvil om at den lille grågåsen på snaue tre måneder, med ett er blitt 

selve kongen i den lille gåseflokken. For langsomt har den harde sannhet gått opp for paret fra 

Tolouse: Enkelte gjess er ikke skapt for å leve i et bur. De er skapt for å fly - og for dem er 

friheten selve livet. 

Nå har han funnet et nytt hjem rett utenfor saueinnhegningen. For den som først har kjent 

friheten, vil da ikke sperres inne igjen? Der ligger han nå hver natt, mens de noble gjess fra 

Tolouse fortvilet prøver å komme ut til ham. Gåsse nyter sitt nye liv til fulle. Daglige 

svømmeturer i badebaljen og turer i det sydfynske øhav på fordekket av en kajakk. 
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Sover jeg for lenge en dag, kommer han og vekker meg i teltet. Får han for liten 

oppmerksomhet, kommer han og napper pennen ut av hånden min. Holder ikke det, tar han 

papirene i tillegg. For det er ikke alltid lett å være gås. Er man født uten hender, er det nebbet 

som skal brukes når verden skal undersøkes. Alt skal det bites i; sandaler, capser og alt hva et 

lite nebb kan gape over. 

Sankthans blir Gåsse med på en av havkajakkene når en gjeng padler til øya Skarø for å feire 

årets lyseste dag. Men Gåsse er ikke så opptatt av bål og tradisjoner. Så utpå kvelden finner 

han ut at han vil hjem igjen. Uten forvarsel tar han til vingene og flyr for egen maskin hjem til 

paret fra Tolouse. Ikke dårlig av en grågås som for en uke siden hadde sin lengste flytur rundt 

saueinnheiningen. Nå flyr han 10 kilometer nonstop - og navigeringen har han også full 

kontroll over. 
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Selv er jeg glad i mennesker som en gang har vært ute å fly. De som har svevd høyt. De som 

har hatt luft under vingene. Noen svever fortsatt, noen er borte og noen har landet - kanskje til 

og med krasjlandet. Men de har levd. De har fløyet. De har søkt sine eventyr. De har søkt noe 

bortenfor hverdagens sirkulære rutiner. Ernst var en slik person, Lenze er det og de jeg 

kjenner i Nyhavn er slike personer. 

Den russikfødte, amerikanske forfatterinnen Ayn Rand skrev en roman som het "Kun den 

sterke er fri". Selvsagt vet jeg at den dag vil komme, da grågåsen Gåsse ikke vender tilbake 

fra sin daglige flytur. Da han finner ut at livet kan være større eventyr enn daglige flyturer 

rundt saueinnhegningen. Kanskje en dag til høsten, når de første v-formasjonene tegner seg på 

himmelen over det sydfynske øhav, vil Gåsse ta til vingene. Legge seg ytterst i en av de 

mange gåseflokkene og starte den lange reisen mot varmere strøk. Men da skal du vite, min 

lille fjærkledde venn som nå lærer å fly: - Ingen fugl flyr for høyt, så lenge den flyr med egne 

vinger. 
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 Tyskland 

Fire par øyne stirrer på meg. Stirrer på meg – lenge. Veldig lenge. Alt for lenge. Åtte olme 

øyne som stirrer dypt inn i urmennesket i meg. Før de kommer enda noen skritt nærmere. Åtte 

øyne med urkraftens ro og villskap i seg. De fire oksene kommer langsomt nærmere. 

Ubehagelig mye nærmere. Dette har pågått i snart tyve minutter – og nå er oksene ikke mer 

enn ti meter fra meg. 

Selv sitter jeg i soveposen på stranden. Det er sent på kvelden, solen har gått ned og jeg er 

trøtt. Har nettopp padlet over Flensburg-fjorden fra Sønderborg i Danmark og dette er min 

første natt på tysk jord. Men fire okser som står urørlig ti meter fra der du skal sove, er ikke 

verdens beste sovemedisin. Det er nok bare ungdyr, men særlig den ene vil gjerne vise at han 

allerede har minst like store baller som de lange hornene. 

De står helt urørlig. Gad vite hva som foregår langt der nede i hodene deres under de 

halvmeter lange hornene? Er de bare nysgjerrige? Nei; selvsagt er dette taktikk. En ren 

maktdemonstrasjon, mens de planlegger det store frontalangrepet. Provosert av at en kajakk 

og en padler i sovepose har inntatt deres strand – og at jeg nå sperrer veien for deres 

kveldsvandring. 

Jeg forbanner bonden som lar sine ett-tonns kjæledyr gå fritt på stranden. Men hvem trenger 

vel en vakthund når man har fire okser patruljerende på eiendommen og holder enhver 

badegjest på milevis avstand? 

Et raskt blikk på de fire muskelbuntene dreper ethvert snev av optimisme. Jeg er dømt til å 

tape enhver fysisk konfrontasjon. Kolossale angrepsmaskiner i pels. Utemmet villskap under 

en halv meter lange horn. I et øyeblikks svartsinn ser jeg meg selv løpe bortover stranden; en 

flyktende matador med disse beistene i hælene. Ikke mye heroisk med en padlende matador 

som panisk veiver med et oransje soveposetrekk. Lite grasiøst og neppe egnet til å imponere 

på tyrefekterarenaer rundt i verden.  

Her gjelder det å bevare roen. Vise disse kolossene hvem som er sjef. Hvem som har kontroll 

over situasjonen. Noe må gjøres, men hva? I mangel på initiativ fra deres side, bestemmer jeg 

meg for å synge en sang. For de kan da ikke være så respektløse at de angriper en syngende 

trubadur? 

Lavmælt begynner jeg å synge første vers av «Streets of London». Ingen reaksjon fra oksene, 

så refrenget synges litt høyere: «So how can you tell me, you're lonely ...». Fortsatt ingen 

reaksjon. Skal jeg gi opp, slutte å synge? Nei, jeg fortsetter. Enda høyere. I fjerde og siste vers 

begynner endelig ting å skje. 

Undere over alle undere: De fire kolossene er i villrede. Ser tvilende på meg. Ser spørrende på 

hverandre. Tydelig urolige. Så snur de seg langsomt. Begynner å gå bort fra meg. Først 

langsomt, så raskere og raskere. Til slutt begynner de å løpe! Tar beina fatt og flykter i full 

firsprang og forvirring bortover stranden. Stopper ikke før de er minst fem hundre meter 

borte. 

For et syn. Århundrets bløff gikk i boks. Slaget om stranden i Schleswig-Holstein er vunnet. 

The King of rock'n roll is back. Kom tilbake, små feige kryp! Kom tilbake og kjemp! Hører 

dere ikke? Matadoren over alle matadorer utfordrer dere. Jeg var ikke redd dere likevel, så. 
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Finsk vodka i verdens mest trafikkerte kanal  

Neste morgen er kajakken nesten ferdigpakket når en illsint tysk bondekone begynner å kjefte 

på meg. Det verbale angrepet lyder som en mitraljøse gjennom trærne. Samme snert i 

konsonantene og ordene fyres av like fort. Visstnok er stranden fredet for å verne fuglelivet. 

Med oksene friskt i minnet frister det lite med en diskusjon med en illsint tysk bondekone. 

Utrolig hvor lite tysk man kan forstå om det er nødvendig. Til slutt begriper også hun at det 

har lite for seg å fortsette å skjelle ut en som ikke forstår et eneste ord. Nok en gang er 

situasjonen reddet. 

Har tidligere padlet mange måneder i Norden uten å oppleve ubehageligheter. På under tolv 

timer har jeg allerede halve den tyske bondestand mot meg. Foruroligende. Håper ikke dette 

gir en indikasjon på hva som er i vente i Tyskland. 

Naturen er en fortsettelse av Danmark og en rask kikk på kartet avslører at dette er gamle 

danske landområder. Steder som Grödersby, Nieby, Rieseby og Fleckeby har lite med det 

tyske ordforråd å gjøre. De kan ha mye fint i Tyskland, med ordet by finnes ikke i noen tyske 

ordbøker. Schleswig-Holstein er tydelig et populært ferieområde. Selv er jeg sjeleglad for 

ikke å tilbringe ferien på de overbefolkede strendene og campingplassene. Når jeg senere på 

dagen passerer det største og styggeste hotellkomplekset jeg har sett, har jeg mest av alt lyst 

til å snu. Padle nonstop til kajakken er trygt tilbake i en urørt skjærgård på den svenske 

vestkysten. 

Ved innseilingen til Kiel får jeg oppleve tysk høysommer. Det blåser friskt og hele 

Kielfjorden er full av seilbåter. Kaotisk å padle blant kanskje et tusen stramme seil som 

kommer i alle retninger. Plass for meg selv får jeg heller ikke når jeg går i land, for strendene 

er enda mer overfylte. Det er sommer og det er søndag i Schleswig-Holstein. 

På vei inn mot første sluse for Kiel-kanalen, brer smilet seg: Kiel er hjemmehavn for et snes 

gamle seilskuter og nå ligger de vakkert fortøyde langs kaiene. Jeg har sett de fleste før i 
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Danmark. For det er her de seiler fra, de nederlandske praktskutene som seiler med tyske 

turister i det sydfynske øhav. 

 

Planen er å padle utover kvelden, men det viser seg at fritidsbåter ikke har lov til å ferdes på 

Kiel-kanalen kveldstid. Et øyeblikk blir jeg liggende foran første sluse. Banner litt. Må 

erkjenne at det ikke finnes noen enkel måte å smugle kajakken inn i kanalen. Kikker 

misunnelig på alle seilbåtene som ligger fortøyd. Lurer på hva tyskerne sier til en som ligger i 

sovepose midt på brygga? 

Fem minutter senere er jeg invitert om bord i en finsk motorseiler. Birka og Vekka har seilt 

hit fra Helsingfors – og er på vei gjennom Europa. Bortsett fra noen turer i en gammel robåt 

på finske innsjøer, har Birka aldri vært om bord i en båt før. En modig debut og førstereise av 

en godt moden dame. 

Rundt oss ligger flere mektige seilbåter. Flotte å se på, kanskje ikke fullt så flotte å ha som 

naboer om en ikke selv seiler rundt i samme prisklasse. I disse svært så prangende 

omgivelser, er det sikkert godt å møte en som reiser rundt i enda mindre båt enn dem selv. Vi 

finner raskt tonen – og når jeg forteller om kajakkturen til Helsingfors året før – er alle 

barrièrer brutt. 

Den nesten et hundre kilometer lange Nord-Ostsee kanalen fra Kile/Holtenau til Brunsbüttel 

er verdens mest trafikkerte kanal. Dette er primært en kanal for at den tunge skipstrafikken 

skal slippe turen rundt Danmark. En snarvei som forbinder Østersjøen med Nordsjøen. Kiel-

kanalen må derfor ikke sammenlignes med for eksempel Gøta kanal. Selv om det er mange 

lystfartøyer her nå midt i sommersesongen, er det nyttetrafikken som dominerer. Og i møtet 

med noen av verdens større fraktebåter, bør en kajakk vike kurs. 

Kiel prøver også å markedsføre seg som et maritimt knutepunkt for den sterkt økende 

cruisetrafikken til Østersjøen og Baltikum. Derfor er det ikke overraskende at jeg møter noen 

av verdens største cruiseskip. På dekket en halv kilometer over meg, står hundrevis av 

passasjerer og vinker. De står så høyt oppe at de sikkert kan se helt til Nederland. Men selv 

om de står på cruiseskipet «Norwegian Dream», kan det hende at den største drømmen padler 

i en liten kajakk under dem. 
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Det virker nesten som tyskerne bevisst ikke har bygget ut et servicetilbud langs kanalen. Alt 

er basert på å få båtene raskest mulig gjennom. Så totalt forskjellig fra alle de idylliske 

stedene langs Gøta kanal. Men heldigvis er det mulig å ta avstikkere – og straks er man i en 

helt annen verden med små havner og vakker idyll. 

Idyll er det også om kvelden når jeg møter mine nye finske venner igjen. Allerede etter et par 

netter er jeg ikke bare en fast besetning på båten; jeg har faktisk blitt en del av familien deres 

med egen sengeplass om bord. På en måte føles det herlig befriende – og slik ferdes vi 

sammen gjennom verdens mest trafikkerte kanal. Som meg har de god tid. Vi skiller lag om 

morgenen og avtaler et sted å møtes om kvelden. 

 Når havet blir borte 

Møtet med Nordsjøen, er også mitt første møte i kajakk med reelt tidevann. Slutt er tiden da 

man kunne padle når man ønsket. Tidlig neste morgen ligger det en liten flåte av seilbåter 

foran siste sluse i Brunsbüttel. Dette er utgangen av Kiel-kanalen og alle har ventet på det 

rette øyeblikk, slik at vi kan nytte medstrømmen ut Elbe. 

Skipstrafikken her i Ausserelbe (ytre del av elven Elbe) er svært tung. I tillegg til alle båtene 

som skal gjennom Nord-Ostsee-Kanal, kommer alle båtene som skal opp Elbe til Hamburg. 

Selv har jeg tatt farvel med Vekka og Pirka. De er på vei mot Cuxhaven og Helgoland, mens 

jeg delvis har bestemt meg for å ta Hadelner-kanalen til Bremerhaven. Men når jeg passerer 

innseilingen til kanalen, ombestemmer jeg meg uten engang å stoppe kajakken. Sørover i det 

flate landskapet ser det ikke alt for spennende ut. 

Tidevannsstrømmen blir sterkere og sterkere. Flere steder er det kraftige strømvirvler, store 

strømsjøer med tilhørende motstrømmer som gjør at den tungt lastede kajakken skjærer ut og 

forandrer kurs. Så det krever full konsentrasjon å padle i den sterke strømmen. Når jeg 

nærmer meg Cuxhaven, er medstrømmen på over fem knop – og da går det fort selv i en 

fullastet kajakk. På en brygge høyt over meg, står flere hundre passasjerer og venter på 

fergen. Mange av dem klapper åpenlyst til den lille racerbåten som farer forbi under dem. 

Når jeg svinger ut av tidevannsstrømmen og inn i den store lystbåthavnen, kjenner jeg varmen 

bre seg i hele kroppen: Synet av en nedslitt, mørkeblå motorseiler med et falmet finsk flagg 

som ligger og smiler mot meg 
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Vekka begynner nesten å gråte, mens Pirka blir sittende og le i flere minutter uten å få frem et 

eneste ord. Gjensynsgleden er enorm. For første gang kan jeg forstå en hund som nærmest 

overfaller deg i ren gjensynsglede, selv om du bare har vært borte i fem minutter. Alle hadde 

vi kanskje fryktet at vi aldri ville se hverandre igjen. Nå har vi glemt at det kun var få timer 

siden vi så hverandre sist.  

Nå står vi og logrer med halen i evigheter, mens vi stilltiende er enige om at vi ikke ønsker en 

ny avskjed allerede samme kveld. Der og da bestemmer de å utsette turen til Helgoland noen 

dager, så vi virkelig kan feire dette uventede gjensynet til ende. Hadde noen sett oss nå, ville 

de aldri trodd at vi tre møttes første gang for en liten uke siden. Utrolig hvor sterke bånd en 

kan knytte til mennesker på så kort tid. 

Noen dager senere er det atter en tung avskjed med mine finske venner. Clipper forsvinner 

tidlig om morgenen mot Helgoland, mens jeg står overfor en vanskelig utfordring. Jeg trenger 

høyvann for å komme over noen sanddyner vest for Cuxhaven, samtidig som jeg i neste 

øyeblikk ønsker medstrømmen som lavvannet vil gi meg inn mot Bremerhaven. 

Jeg tror dette kan løses ved å frakte kajakken en kilometer over land – forbi de lange 

sanddynene som stikker ut. Starte ved lavvann – og utnytte medstrømmen når høyvannet 

kommer sivende inn. Men synet som møter meg på den andre siden, er mildt sagt 

deprimerende. Ikke vann å se noe sted! Ikke så mye som en vanndråpe så langt øyet kan se. 

Havet har rett og slett forsvunnet. Alt som er igjen, er sand. Kilometer på kilometer med sand. 

Uttørket havbunn så langt øyet kan se.  
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I den danske byen Sønderborg kjøpte jeg alle kartene jeg skal bruke for å navigere gjennom 

Europa. Birka og Vekka lo så de holdt på å miste hele samlingen av finsk vodka, da jeg viste 

min komplette samling av sjøkart for turen: En bok til 150 kroner som heter ”Veiatlas for 

Europa”. 

Et problem med å bruke en bok som ”Veiatlas for Europa”, er at denne mildt sagt tar lite 

hensyn til forholdene på havet. Alt som er eller burde være hav, er merket blått. Også selv om 

det i lange perioder ikke er noe vann der i det hele tatt. 

Så her sitter jeg, midt i Niedersächsische Wattenmeer, og venter på havet. Faktisk kan man 

ved lavvann gå tørrskodd til øya Neuwerk ti kilometer lenger ut. Kanskje derfor de kaller det 

vadehav? Selvsagt litt sent å finne ut av nå. Speider forgjeves etter så mye som en liten 

vannpytt. Fortvilende; som å stå midt i Sahara, med en kajakk på slep. Bare pyramidene som 

mangler. Det er ti kilometer ut til nærmeste sted der en kan bli våt på knærne, så det er bare å 

vente til havet kommer tilbake. 

Til slutt kommer vannet – og jeg kan fortsette noen få timer til. Men det blir en stresset og 

hektisk opplevelse. Padle for livet for å komme til neste havn. Selv under høyvann er det aldri 

mer enn snaut en meter dypt her – og snart begynner padleåren å skrape stadig oftere mot 

sandbunnen. Våt av svette rekker jeg så vidt til feriestedet Dorum før havet tørker ut igjen. En 

halv time senere har hundrevis av par og familier inntatt havet og rusler nå fredfullt rundt på 

de uttørkede sandbankene. 

Neste høyvann kommer rundt midnatt. Når mørket senker seg, forlater en håndfull fiskebåter 

den lille havnen. Sprøtt å se på: Hele havet er tørrlagt, mens de har vann nok i den utgravde 

seilrenna til å komme ut i åpen sjø. Selvsagt kunne jeg også bruke denne kunstige vannveien 

selv. Problemet er at renna går nordvestover, mens jeg for øyeblikket holder en sydlig kurs. 

Så det er bare å vente. 
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Kamp mot tidevannet 

Ved første øyekast kan det synes veldig enkelt å ta seg fra Tyskland mot Amsterdam. Men 

faktisk finnes det ingen åpenbar rute som skiller seg ut, for en som padler i kajakk. Selvsagt 

kan en padle sydover og følge en av de mange innenlandske elvene og kanalene gjennom 

Tyskland og Nederland. Men dette er både tidkrevende – og en lang omvei.  

På innsiden av de øst-frisiske øyene i Tyskland og Waden-øyene i Nederland, tørker store 

havområder helt inn ved lavvann. Skal man unngå dette problemet, må man på yttersiden av 

alle disse øyene. Men også da må man planlegge dagen ut fra tidevannstabeller, om en ikke 

vil padle i en kraftig motstrøm. 

Alternativt kan en velge en slags alternativ; det som for svært mange er hovedvalget mellom 

Kiel og Groningen i Nederland. En rute som veksler mellom å følge kysten og delvis kanaler. 

Men denne løsningen krever også at du tar deg over munningen og utløpet til flere av de store 

elvene i Europa. Der du møter den sterkeste tidevannsstrømmen og den tyngste 

skipstrafikken. Da tenker jeg ikke bare på den havgående trafikken mot hele Østersjø-

regionen. Elvene her er også viktige innfallsporter til det industrialiserte Ruhr-området og 

store deler av Tyskland og de fleste storbyer og industriområder i Europa. Et nett av 

vannveier der hele Europa knyttes sammen, fra Nordsjøen til Middelhavet og Sortehavet. 

Alle disse vurderingene foregår oppe i hodet mens jeg ligger blant gedigne containerskip rett 

ved skipsleia inn til Bremerhaven og Wilhelmshaven. Men i bunn og grunn er valget som 

følger: Skal jeg padle til høyre eller venstre? Det er lovet vindstille de neste dagene, så 

værmessig står jeg helt fritt. Men jeg begynner å bli lei av å vente på havet. Liker dårlig en 

situasjon der en kun kan padle 4-5 timer om dagen. I nord lokker øyrekken Waden-øyene. 

Vakre å se på bilder. Samtidig vet jeg at jeg på turen så langt har sett dusinvis med minst like 

attraktive øyer. Ikke enda flere strender med badende turister. Nei, jeg vil oppleve noe mer av 

Nederland. Oppleve noe av livet på noen av de vakre kanalene. 

Tror jeg padler fort, men etterhvert får jeg en gnagende mistanke om at noe er galt. Tar 

krysspeiling på to punkter på land – og får bekreftet min mistanke: Det går bakover! 

Tidevannet har snudd og nå er motstrømmen sterkere enn meg. Forskjellen på flo og fjære er 
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her på inntil 4,5 meter. Når så mye vann skal forflyttes, oppstår det naturlig også sterke 

tidevannsstrømmer. 

Biter tennene sammen. Padler enda fortere. Tar i alt jeg orker, mens jeg holder øye med 

punktene på land. Kajakken beveger seg såvidt fremover, selv om det går uendelig langsomt. 

Den neste timen blir en intens kamp mot tidevannsstrømmen. Med svetten rennende, klarer 

jeg til slutt å komme meg over sundet. Finne en svakere strøm inne ved land, få kajakken 

rundt den siste odden og endelig inn mot Wilhelmshaven. Men havet har gitt meg en kraftig 

påminnelse: Hadde tilsvarende skjedd utenfor sydvestkysten av England, ville jeg fått en 

høyst ufrivillig sightseeing langt ute på Atlanteren. 

 

 Møte med de små kanaler 

I Wilhelmshaven advarer store plakater om at den store havnen er militært område. Jeg har en 

mistanke om at man må gjennom den militære havnen for å komme til første sluse av Ems-

Jade kanal. Det begynner å bli sent og erfaringene fra Kiel-kanalen gjør meg lite optimistisk. 

De mektige fregattene fra Bundeswehr som ligger fortøyd i havnen, virker skremmende store 

når man sitter i en kajakk. Ikke om jeg vil ha dem i helene. Ikke om jeg padler inn i en militær 

havn i Tyskland uten å være hundre prosent sikker på at jeg er på rett kurs. Da er det lettere å 

frakte kajakken et par kilometer over land. 

Wilhelmshaven er startstedet for den lille Ems-Jade kanal. På drøyt 70 kilometer skal en 

passere drøyt 40 broer og 6 sluser. Enkelte av broene er så lave at jeg har problemer med å 

komme under med kajakken. Verken broene eller slusene her er betjente. Så de andre båtene 

for selskap av slusevokteren, som likegodt sykler hele strekningen samtidig som hjelper 

båtene gjennom sluser og forbi alle broene. 

En stor fordel med så mange hindringer, er at de skremmer svært mange båter vekk. For de 

fleste blir det rett og slett for tidkrevende å ta en kanal som Ems-Jade. Her er det knapt en 

eneste seilbåt, kun lokale motorbåter. Tror ikke seilbåtfolket orker all jobben med å rigge 

masten ned for å ferdes på de minste vannveiene. 
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Den gode følelsen er tilbake. kanalfølelsen jeg hadde gjennom Gøta Kanal, er tilbake. Nyter 

det vakre landskapet i Øst-Friesland. Nyter roen og stillheten. Så herlig det er å slippe alle de 

store tankbåtene. Slippe en skog av seilbåtmaster i hver en havn. Slippe all trafikken. For det 

kan være noe masete i de populære havnene midt i høysesong. Et lite race som pågår, med 

seilbåter som legger grytidlig avgårde om morgenen for å sikre seg de beste plassene i neste 

havn.  

Ved innseilingen til Emden er det full stopp. Selv om det er tidlig ettermiddag, har 

slusevokterne allerede tatt seg fri i det gode været. Så ble det ikke Nederland i dag. Men det 

uplanlagte stoppet er en god anledning til å gjøre seg bedre kjent med den vakre byen – og det 

spesielle slusesystemet her. En oppfinnelse så genial at jeg allerede gleder meg til neste 

morgen. 

Superheftig! Et veikryss for kryssende kanaler. Ikke bare krysser kanalene hverandre; de har 

også ulik vannstand. Slusevokteren påstår at Emden er eneste sted i verden der en finner dette 

sinnrike systemet, men for alt jeg vet kan halve Europa være oversvømmet med samme 

konstruksjoner. 

Selvsagt kan en slik Petter Smart-løsning ikke bare medføre fordeler. Den store ulempen er 

selvsagt venting. For det tar tid. Selvsagt tar det tid. Båter fra styrbord som skal mot babord. 

Noen fra styrbord som skal enda mer styrbord – og de fleste som bare skal rett frem. 

Forvirret? Det tror jeg til og med de sindige slusevokterne er nå midt i sommertrafikken. 

Heldigvis blir jeg sluset riktig, og kan fortsette med kurs mot Nederland. 

Nederland 

Han ligner en sjørøverkaptein som har røkt gress hver bidige dag siden sjørøverskutene 

hersket over de 7 hav. Et stort skjegg og krøllete hår. En vill og ruvende skikkelse som kunne 

drevet hele flåten til Lord Nelson på flukt bare ved sitt blotte nærvær. Stolt, nesten 

majestetisk, ruver han midt på den gamle slepebåten som ligger og venter på slusing rett før 

Groningen.  
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Vi kommer raskt i snakk og et minutt senere sitter jeg ombord. Men gjemt bak den viltre 

fasaden, banker et enda større hjerte. Hans, som han heter, er godheten selv. Han kjenner 

kanalene i Nederland bedre enn noen. I 12 år hadde han og kona en lastebåt. 12 år som de 

levde på kanalene. 12 år som de fraktet last på de nederlandske vannveiene, mens ungene 

vokste opp og delvis tok sin skolegang ombord. 

 

For to år siden solgte han lastebåten, kjøpte et hus til familien og investerte i den gamle og 

vakre slepebåten. Nå har han akkurat kjørt en lastepram fra Rotterdam til nordøstdelen av 

Holland. En godt betalt jobb, men også en jobb uten søvn i flere døgn. 

Nå viser han kartene med alle vannveiene i Nederland. Gir meg tips, mens vi diskuterer det 

mest fornuftige veivalg til Amsterdam. Intuitivt har han forstått at en padler på langferd er 

både sulten og tørst; nå fråtser jeg i kaffe og store smørbrød. 

Så langt har jeg flere ganger fått tilbud om skyss. Ta med kajakken på slep etter en eller annen 

båt. Hver gang har jeg takket nei. Også Hans tilbyr meg skyss. Det virker utrolig fristende. 

Legge kajakken på dekk og nyte hans selskap helt til Amsterdam. Jeg liker denne villmannen 

med den kraftige røsten, de gnistrende øynene og det store hjertet. 

Samtidig vet jeg at jeg må takke nei. Vet at jeg må padle hele veien. Kanskje er det et idiotisk 

prinsipp, men for meg er det et viktig prinsipp. Hans ser hoderystende på meg. Smiler oppgitt 

av den sta padleren Men dypt i øynene hans ser jeg også et snev av respekt og anerkjennelse. 

Jeg vet at han forstår. Han som i så mange år selv har jobbet og slitt på de nederlandske 

vannveiene for å skape det gode liv for seg selv og familien. 

  

 “Orange state of mind” 

Svært mange assosierer nok Nederland med tulipaner, kanaler, vindmøller og Amsterdam. 

Selv forbinder jeg Nederland med fargen oransje. Et smilende og syngende oransje folkehav. 

Du ser dem på tv under de store mesterskap i fotball og skøyter. Selv om Nederlands flagg er 

rødt, hvitt og blått – er det likevel fargen oransje som går igjen. 
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Det nederlandske kongehuset har siden 1500-tallet tilhørt slekten «van Oranje» (på engelsk 

«of Orange»). Det var Vilhelm av Oranien som ledet det nederlandske opprøret mot 

spanjolene på 1500-tallet. Vilhelm ble en bitter fiende med Filip 2. av Spania og satte seg som 

mål å samle alle nederlenderne i ett rike. Vilhelm av Oranien var i tillegg til å være en rik og 

mektig adelsmann i nederlandene, også fyrste av det uavhengige fyrstedømmet Orange i 

Frankrike. Derfor kunne han som selvstendig hersker føre lovlig krig mot Spania.  

I 1500 år hadde nederlenderne vært underlagt andre; romere, frankere, vikinger og spanjoler. 

Endelig kunne de danne sin egen nasjon. Vilhelm ble myrdet og fikk aldri oppleve sin drøm 

om et selvstendig Nederland, men nederlenderne har aldri glemt innsatsen. Selv i dag har den 

nederlandske kronprins den offisielle tittel «prins av oranien». Så du skal ikke se helt bort fra 

at nederlenderne kan ha et stort innslag av oransje blod i årene. 

Allerede etter noen få minutter i Groningen merker jeg overgangen fra Tyskland. Det syder, 

det koker, det pulserer – og det lever. Gedigne markeder med et nesten ufattelig utvalg av 

ferske matvarer; frukt, grønnsaker, brødvarer, ost og eksotiske varer fra halve verden. Et 

sydlandsk temperament, blandet med trafikkulturen fra Athen og Paris. Livet i gatene, trendy 

og uforutsigbart. Et øyeblikk mister jeg noe av selvtilliten, for det er en overgang å komme 

inn i et slikt folkehav når en har tilbrakt så mye tid alene. Så tar jeg meg sammen. Kikker ned 

på den mango-gule padlejakken fra Kokatat. Jeg har nå de tøffeste klærne av alle; ser ut som 

jeg har på den gule ledertrøya fra Tour de France.  

Havner midt oppe i et karneval. Livsglede, smilende øyne, kritthvite tenner, sjokoladebrun 

hud og fargerike fjær. Først barnetoget, så de litt eldre og vakre sommerfugler. Minst like mye 

fjær, men ikke fullt så mye klær. Eggende rytmer, eggende bevegelser, eggende smil. 

Sensuelle kropper som danser midt i et oransje folkehav. Og jammen begynner jeg selv å føle 

meg en anelse oransje allerede etter en dag i Nederland. Føler meg mer og mer oransje for 

hver av skjønnhetene som danser forbi. Skjønnheter som generøst belønner meg med noen 

ekstra sensuelle hoftebevegelser, når de oppdager kameralinsen som følger dem.  
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En mil etter Groningen hører jeg tidlig neste morgen en velkjent lyd. Først svakt, så gradvis 

høyere og høyere. En orgie av rytmer fyller luften bak meg. Som om alle trommeslagerne i 

Rio Janeiro har vært på karnevalet dagen før – og at de ikke har klart å stoppe festen. I pur 

ekstase kommer de nå marsjerende nedover kanalen bak meg. 

Jeg smiler. Lytter til dette samspillet av stempler, akslinger og ventiler. Jo, motoren har det 

godt i dag. Har fått sitt daglige oljestell av skipper Hans. En serie dype og kraftige salutter fra 

slepebåtens signalhorn, vitner om at også den gamle sjørøveren har fått øye på meg. 

På dekket står den krøllete piraten. En stolt sjørøver, herskeren over alle Nederlands kanaler. 

Med en karisma og aura som fyller luften halveis til «The White Cliffs of Dover». Den 

kraftige røsten overdøver hele rytmeseksjonen i motoren når han roper til meg. Som 

etterdønningene etter et kraftig tordenskrall ruller stemmen hans nedover kanalen bak meg: 

-Are you still the same stubborn Norwegian? 

Han ser spørrende på meg, selv om han allerede vet svaret. Jeg smiler og nikker tilbake. 

Selvsagt må jeg padle. Han smiler over hele kroppen, vinker og roper: 

-See you in Amsterdam. 

På vei mot Asterdam  

De neste dagene blir som å padle i en utklippsbok fra Nederland. Selv om jeg følger Princess 

Margriet Kanaal, hovedkanalen for alle nederlands lastebåter, tar jeg stadig små avstikkere i 

noen av de idylliske sidekanalene.Ti minutter senere er jeg midt i den nederlandske 

landsbygda, omgitt av en eim av kumøkk og beitende sauer. 

Overnattingssteder er det nok av langs de små kanalene. Utfordringen består i å finne et 

soverom du ikke må dele med et hundretalls sauer eller kuer. En natt overnatter jeg ved en 

brygge der det ligger en del båter. Tror det er et offentlig sted, men det viser seg at jeg har gått 

i land på en privat eiendom.  

Eieren er 70 år gammel og kan 

ikke ett eneste ord engelsk eller 

tysk. Så her sitter vi og snakker 

det samme språk som de snakker 

på eksotiske steder som Surinam, 

Aruba og de nederlandske 

antiller. Ja selv afrikaans, som 

brukes i store deler av det sydlige 

Afrika, er en avledet form av 

nederlandsk.  

Han viser meg rundt på gården. 

Viser meg de gamle båtene han er 

i ferd med å restaurere. Gamle 

stålskrog som fraktet ost til 

Amsterdam. Og skulle man stå bånn fast midt i diskusjonens hete, er det bare å konstatere at 

et avansert fingerspråk er verdens mest undervurderte språk. Utrolig hva man kan forstå av 

noen fingre som peker eller litt ansiktsmimikk. 

Padling i kajakk er gratis på kanalene i Nederland. I motsetning til Kielerkanalen, der jeg 

måtte betale en lengdeavgift på lik linje med alle andre båter. Nå lar jeg meg forføre av dette 

vakre kanallandskapet. Lar meg forføre av vakre og idylliske småbyer, atmosfæren i havnene, 

naturen: Alt dette minner om noe annet. Det minner om sommer i skjærgården. Jammen sitter 

jeg ikke her og får en skjærgårdsfølelse midt i det flate Nederland. Som i skjærgården kan du 
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nesten dra på en liten 

oppdagelsesreise på alle 

kanalene. Kanalene krysser 

hverandre så tett. Dette, 

kombinert med alle de små 

sjøene og elvene, gjør at 

grensene mellom vann og 

land viskes ut. Det er 

annerledes fra alt jeg har 

opplevd tidligere. Det er 

vakkert og det er trivelig. 

Veldig trivelig. 

De siste milene før Ijsselmeer 

åpner landskapet seg enda 

mer. Jeg passerer en rekke 

små sjøer og det går kanaler 

på kryss og tvers hele tiden. 

Så mange at det faktisk 

kreves en viss konsentrasjon 

for å holde rett kurs. Det er 

tydelig at dette er meget 

populære ferieområder for 

nederlenderne. Aldri har jeg 

opplevd så mange mennesker 

og båter stuet så tett sammen. 

Nesten som å være i 

Oslofjorden rett før starten til 

Færder-seilasen. Heldigvis 

legger jeg folkehavet bak 

meg når jeg padler ut i 

Ijsselmeer. 

Mytteri og sorte hull  

I dag er Ijsselmeer et stort 

innlandshav av ferskvann og 

uten tidevann. Avskjermet fra Waddenzee/Nordsjøen av den 32 kilometer lange Afsluitdijk, 

diken som sto ferdig i 1932. I byen Lelystad ligger Batavia, en stolt og prektig seilskute.  

Batavia er 56 meter lang, 10 meter bred og 55 meter høy. 24 jernkanoner skulle holde pirater 

på sikker avstand. Siden 1985 har over 200 ungdommer vært med å bygge en tro kopi av den 

staselige skuta. De har gjort en fantastisk jobb med restaureringen. Faktisk har de lært mye fra 

Sverige; fra Vasa-museet i Stockholm. 

1600-tallet var gullalderen for nederlandsk velstand – og skuta er et eneste stort vitnesbyrd 

om den enorme fortjeneste og velstand den ost-indiske handelen førte med seg. En 

utsmykking så overdådig at hun får dagens båter til å se ut som de alle var bygget midt under 

Sovjetunionens grå jernteppe. Ingen tvil om at det var svært lønnsomt å drive handel med 

India, Ceylon (Sri Lanka) og Java. 

Den opprinnelige Batavia ble bygget i Amsterdam i 1628, av det hollandske ost-indiske 

kompaniet. På selve jomfruturen havarerte Batavia på noen rev utenfor den australske 
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vestkysten. Av mannskapet på 341, druknet 40 umiddelbart. Resten klarte å komme seg i land 

på nærmeste lille øy, der det raskt viste seg verken å finnes mat eller drikkevann. 

Kaptein Francisco Pelsaert besluttet derfor å forsøke å seile til Batavia (dagens Djakarta). 

Sammen med noen offiserer la han i vei i skipets lille redningsbåt på den nesten 3.000 sjømil 

lange turen til Java. 

I kapteinens fravær utviklet det seg til et mytteri ledet av Jeronimus Cornelisz. Om det var 

mangel på vann og mat som gjorde utslaget, aner jeg ikke. Men plutselig så han seg selv som 

grunnleggeren av et nytt kongedømme utenfor Australia – og et hundre av den øvrige 

besetning som var imot dette «kongedømmet» – ble brutalt slaktet ned. 

Snakk om brutal og tragisk jomfrutur. Da er det langt fredeligere her jeg sitter. For endelig har 

jeg funnet ut hva som skjuler seg bak de vakre overbyggene og utskjæringene akter på 

styrbord og babord side. Nå vet jeg hva som møter en når en går gjennom de tykke eikedørene 

fra kapteinens hovedrom: Det er rett og slett verdens heftigste og mest eksklusive utedo! 10 

meter fritt fall og en fantastisk utsikt. 

Senere samme natt skal jeg få nyte en minst like flott utsikt, men først etter å ha vært en liten 

tur i kjelleren. Mørkt var det for en time siden. Nå er det svart. Kullsvart. Sortere hull finnes 

garantert ikke i hele Melkeveien. En del av meg begriper ikke hvordan det er mulig å sitte 

midt i Europas tettest befolkede land – og samtidig føle seg så alene. Med hodelykten rettet 

mot en utrevet side fra «Veiatlas for Europa» prøver jeg å tyde omgivelsene. Kunne kanskje 

padle rett over Ijsselmeer og inn mot Amsterdam. Men det er en lang tur i mørket. Det har 

begynt å blåse opp, jeg er sulten og sliten – og har absolutt ikke lyst til å ankomme en storby 

som Amsterdam midt på natten. 

Forbanner nederlenderne som har laget denne gedigne innsjøen uten så mye som en ørliten 

landingsplass for en kajakk som ønsker hvile for natten. Forbanner meg selv. Hvorfor kunne 

jeg ikke si meg fornøyd i den siste havnen jeg var i etter Lelystad? Solen var da allerede ved å 

gå ned, jeg begynte å bli sliten – og foran meg var det ingen klare alternative 

overnattingssteder. Av erfaring vet jeg at en slik kombinasjon gjerne kan resultere i en svært 

lang padleetappe. 

Av en eller annen grunn kommer mange av de største opplevelsene nettopp når alt ser mer 

eller mindre håpløst ut, eller når en minst venter det. Slik er det også nå. Et øyeblikk senere 

aner jeg noe hvitt i mørket. Forstår først ikke hva det er, men langsomt går det opp for meg at 

det er skroget på en båt. Samtidig er det noe håpløst tåpelig over hele situasjonen. Jeg ligger 

fem meter fra en trebeplantet steinmur. Selv med hodelykten rettet rett mot trærne, er det 

nesten umulig å tyde hva som befinner seg på den andre siden. Til slutt innser jeg at det er en 

liten havn – og ved å følge muren klarer selv en sliten padler å finne innseilingen. 

Hele havnen og stranden ovenfor er fylt opp av hundrevis av toskrogede seiljoller. Senere 

viser det seg at jeg har kommet til den største havnen i Europa for katamaran-båter. Men jeg 

holdt på å kollidere med selve havnemoloen – og selv ikke innseilingen var merket med lys. 

Har kollidert med mye i kajakken, men aldri tidligere har jeg holdt på å kollidere med en hel 

havn! 
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Når jeg trekker kajakken opp på den lille stranden blant alle katamaranene, ser jeg det: 

Pastellfargede neonlys som lyser i natten. Går nærmere. Så nært at jeg kan høre de kjære 

lydene. En hel gledessymfoni av musikk, levende mennesker og glass som klirrer. Det er en 

bar – og den er åpen! Glemt er usikkerheten. Glemt er slitet. Tilbake er kun belønningen. 

Tilfredsheten ved å ha vært så sta og fortsatt padlingen. Takknemligheten for at man endelig 

kan slappe av. Sitte på en art deco inspirert utebar og la kroppen få hvile. 

På bordet foran meg ligger det høyeste fjellet i hele Nederland – et berg av peanøtter. Jeg 

bestiller en iskald halvliter og nyter det svake lysskimtet i horisonten: For hver halvliter blir 

synet vakrere og vakrere: En beksvart augustnatt som i det fjerne lyses opp av lysskinnet fra 

Amsterdam. 

Med kajakk i Amsterdam  

Endelig. Endelig er jeg i Amsterdam. Smilet under den slitte capsen kan få se selv Mona Lisa 

til å ligne en halvsur peppermø. For jeg sitter i min kajakk – på kanalene midt i Amsterdam – 

og jeg har padlet hit fra Oslo. Følelsen er ubeskrivelig god. 

Opprømt som en nyfødt andunge begynner jeg å padle på kryss og tvers. Øyne på størrelse 

med parabolantenner som sluker alt kajakken passerer; livet på gatene langs kanalene, de 

vakre gamle bygningene, alle broene med fortauskaféer og alle båtene som ligger fortøyd 

langs kanalene. 

Alle inntrykkene gir enorm energi. I mange timer padler jeg rundt på hovedkanalene sammen 

med et utall turistbåter, før jeg kommer inn i kanaler så trange at det nesten ikke er plass til en 

robåt.  

På de smaleste kanalene er det ingen veier. Bygningene gåt helt ut til kanalen. Sitter i 

kajakken og snakker med en av kokkene på en restaurant gjennom et åpent vindu. Mer intimt 

enn dette får du det ikke i en kajakk. 

Turistkartet over kanalene legges bort. Dette handler tross alt ikke om navigering, men om å 

leve. Ta del i det eventyret som åpenbarer seg langs kanalene. Til slutt aner jeg ikke hvor jeg 

er. Solen har gått ned i nord, månen henger skjevt og selv Karlsvognen har kjørt seg vill. Men 

det spiller overhodet ingen rolle. For jeg er midt i Amsterdam, jeg er sliten – og jeg er 
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lykkelig. Og når kreftene endelig tar slutt, er det bare å parkere kajakken foran en av de 

mange kanalkafeene og ta steget opp på land.  

 

Blander meg med folk fra 150 forskjellige land som bor fast i Amsterdam. Hele 45 prosent av 

innbyggerne i Amsterdam er etniske minoriteter; den største andel av alle byer i Europa. 

Blander meg med en evig turiststrøm fra hele verden. Pakketurister på jakt etter neste 

severdighet, dreadlocks på leting etter nærmeste coffee shop, japanere oppstilt for et 

samlefoto og backpackere som bare vil finne et sted å sette ryggsekken fra seg. 

En stor fordel med de trange gatene i gamlebyen, er at mange av gatene er tilnærmet bilfrie. 

Til gjengjeld kommer syklistene desto fortere. Over alt finner du klare vitnesbyrd på byens 

fortid som kolonimakt. Tross alt drev Nederland omfattende handel i Sør-Asia fra 1596 til 

japanerne kastet dem ut i 1942. 

Avslutter en lang dags opplevelser midt på Dam. Her ligger det kongelige slott og midt på 

torget står Nasjonalmonumentet fra 1956, som er tilegnet alle de nederlandske soldater som 

falt under 2. verdenskrig. Dam var på 60-tallet også sentrum for den hollandske flower power-

bevegelse. I dag er det sentrum for slitne føtter. Slitne føtter som bare vil sitte ned og studere 

et mylder av mennesker fra hele verden. En enslig kajakkpadler sitter og kikker ned på 

brostenene. Rett under beina mine ligger et merke like viktig som tidssone-merket i 

Greenwich utenfor London. Gjemt under brostenene på den sentrale slottsplassen, ligger selve 

nullmerket fra 1684 som brukes i Europa for å måle høyde over havet. Så akkurat nå har jeg 

definitivt hodet over vannet. 

Den neste uken kan jeg i ro å mak gjøre meg bedre kjent med byen. Og skulle du være i tvil: 

Kajakken er suveren for sightseeing i Amsterdam. Der det er en gate, er det stort sett også en 

kanal. I kajakken slipper man folkehavet på land og kan i ro og mak padle i eget tempo. Man 

kommer lett under alle broene og ingen kanal er for trang.  

Hele Amsterdam ligger under havnivå – og når man ferdes rundt i den vakre byen, er det 

nesten umulig å fatte at her skulle egentlig ikke være en by. Snarere skulle man stå med 
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saltvann nesten opp til ansiktet. Opprinnelig hviler byen på rundt 90 forskjellige øyer, og 

gjennom århundrene har det vært en hard kamp for at byen skal vinne over havet. 

Bygningene i gamlebyen står på store trepåler som er banket dypt ned i den løse sandbunnen. 

Sammen utgjør denne usynlige skog grunnmuren til bygningene i gamlebyen. Hvor mange 

trær som står slik under jorden i Amsterdams skjulte skog, er det vel ingen som aner. Bare 

sentralstasjonen alene står på 9.000 slike trepilarer; så at det har gått med ufattelige mengder 

trær er ingen overdrivelse. 

Totalt er det 165 kanaler på tilsammen mer en 80 kilometer. Med så mange kanaler må det 

nødvendigvis også bli mange broer. Tallet er svimlende. Hele 1.281 broer binder byen 

sammen. Den vakre gamlebyen med de mange kanalene danner et halvsirkelformet område, 

omkranset av kanalen Singel. Parallelt med Singel går en rekke andre kanaler i samme 

halvsirkelform; Herengracht, Keizersgracht, Prinsengracht og hva de nå heter. Resten av 

kanalene går ut i en vifteform fra gamlebyen. Prinsippet med en halvsirkel og en vifteform 

gjør det enkel å ta seg frem på kanalene. 

Amsterdam kultiverer en spesiell sjarme, som delvis har vokst frem fra gjestfrihet og delvis 

fra de fysiske rammene til selve byen. De trange kvarterene og de smale husene krever rett og 

slett samarbeid og forståelse når så mange mennesker skal leve så tett sammen. 

Nederlenderne selv beskriver dette som «gezelligheid»; en blanding av hygge, 

omgjengelighet og gjensidig avhengighet. Du møter denne sjarmen i gatene, på cafeene og 

overalt der du ferdes – og det gjør det veldig trivelig å være turist i Amsterdam. 

I Amsterdam finner du faktisk flere av verdens smaleste hus. Det skal visst være enkelte 

bygninger her som ikke er mer enn 1-1,5 meter brede! Da er det bare så vidt du får plass til 

ytterdøren før huset til naboen begynner. Årsaken er den høye eiendomsskatten innbyggerne 

måtte betale i tidligere århundreder, basert på fassadebredden mot gaten. For å unngå høye 

skatter ble løsningen for mange å bygge smale hus.  
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Resultatet kan vi nyte i dag. Det er som å padle rundt i en eventyrby fylt av pepperkakehus. 

Smale fasader på 400 år gamle bygninger. Klokkeformede gavler, trappeformede, spisse 

gavler, nakkegavler og forhøyde gavler; vakre utsmykkede gesimser og gavler som diskret 

prøver å overgå hverandre med sin skjønnhet. Små arkitektoniske mesterverk som stolte og 

med stor verdighet løfter sine tak mot himmelen. Klassiske og tidløse bevis for at Amsterdam 

i mange århundrer har vært en rik by; sentrum for en europeisk stormakt med kolonier rundt i 

verden – og sentrum for sliping og handel med diamanter. 

Mer uslepne diamanter handles det med på De Wallen. For når månen stiger opp over slottet 

og Dam, er det liten tvil hvor de fleste turistene søker seg til. Hva som er nattens trekkplaster i 

Amsterdam. Som et magisk fluepapir lokker De Wallen, eller Red Light Distrct. Vi havner 

her – alle sammen. Bussgrupper med guide, familier med og uten barnevogn, gamle damer 

med små hunder, samt menn med søkende blikk og buksene fulle av testosteron.  

Bak små vindusruter står unge skjønnheter fra hele verden. Med forføriske smil, bitte små 

bikinier og et enda mindre sjenert kroppsspråk, prøver de å lokke deg inn til deres erotiske 

paradis for en stakket stund. 

På gatehjørnene står selgerne som forsvinner sporløst bare ved lukten av en uniform som 

nærmer seg. Ivrig prøver de å overbevise alle og enhver at lykken kan kjøpes i pulver eller 

små tabletter. Derfor er Amsterdam også en krevende by som har huket tak i mange av de 

som har kommet hit. En storby på godt og vondt. En storby som også tiltrekker seg de 

grådigste av de grådige. 

Men først og fremst er Amsterdam en vakker by. En pirrende by. En fristende by. En 

forførende by. Skjønnheten når mørket senker seg. De vakre bygningene som nesten 

majestetisk speiler seg i det blikkstille kanalvannet. Lysene som tennes i smale fasader. 

Lysene som tennes i alle husbåtene. Gatelysene som tennes langs de trange kanalgatene. Og 

enda flere lys som tennes på de tusenvis av restauranter, coffee shops, puber og på alle 

broene. 

Millioner av små lys som tennes i Amsterdam. Millioner av små lys som møtes i vannet. 

Skinnende morild av diamanter, smaragder og rubiner som leker i vannet. Et eventyr i farger 

og vann. Av vann og farger. Som om hele byen er malt i vannfarger av van Gogh. Og midt i 

denne blå akvarellen; en enslig kajakk som glir nesten lydløst rundt i all skjønnheten under en 

oransje regnbue. 

Jordhuler og mongolske telt  

Godt gjemt bak et enormt industriområde en halv time utenfor Amsterdam, får jeg ta del i en 

av de mer spesielle festivaler på vår planet. Det er min nye nederlandske venn Renzo som har 

invitert meg. I tillegg har han tatt med sin søster, i håp om at hun og jeg skal gifte oss, slik at 

vi alle kan bevare kontakten i fremtiden. Kanskje noe ambisiøst, i og med jeg aldri har møtt 

henne tidligere. Men samtidig et hyggelig kompliment og nok bekreftelse på hvor god kontakt 

en kan få på kort tid til de som krysser ens vei.  

På festivalområdet blant hundrevis av wigwamer, jordhuler, mongolske steppetelt og nesten 

utenkelige boformer, er det en mildt sagt fargerik gjeng som er samlet. Den nedslitte og noe 

brokete bilparken vitner om at mange av disse bilene har kjørt hippie trail’en hele veien til 

India mer enn en gang. Over det hele vaier oransje og pastellfargede flagg og vimpler. 

Signaliserer at du nå tar skrittet inn i en annen hverdag. 

Dem som tør påstå at livet er en endimensjonal reise, med sykluser fra mandag til fredag, vil 

ikke komme langt i dette selskap. Husk; vi snakker om det som er alternativt for livsstilen i 

Amsterdam. Og det er en ganske markant forskjell til hva som er alternativt i Norge, Danmark 

eller Sverige. Hvem som er normale – og hvem som er avvikere – synes å være av mindre 
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essensiell betydning. Et øyeblikk føler jeg at den mest normale her er en enslig padler på vei 

mot Istanbul i kajakk; hvor normalt det nå kan være. 

 

Min nye venn Renzo er guide og introduserer meg i en teatralsk verden av kreativitet og 

kunst. Livet er en åndelig og psykedelisk reise, der kreativitet og galskap forbrødres i en 

høyere enhet. Men mest av alt; det er troverdig. Troverdig, fordi disse menneskene oppriktig 

søker etter en virkelighet og en hverdag annerledes den de finner i dagens Europa. Utenfor 

festivalen et kaldt samfunn der jakt på penger og mangel på tid gjør at ensomhet er i ferd med 

å bli vår samfunnssykdom nummer en. På festivalen er vanlige penger ugyldige. Her handles 

det med gule plastmynter – og ennå har jeg til gode å treffe et menneske som lever i ensomhet 

her. 

Ensomme er heller ikke vi. 

Lytter til et tolv manns orkester 

som spiller funky reggae, når 

strømmen går på hele 

festivalområdet. Hundrevis av 

tilskuere som blir revet ut av de 

livsglade rytmene. Hundrevis av 

tilskuere som ikke vil la seg rive 

ut av musikken. Som fortsetter å 

klappe og danse i det 

stummende mørket. 

Trommeslageren lar seg rive 

med. Opplyst av en enslig 

lommelykt følger en 15 

minutter lang trommesolo, 

akkompagnert av en enslig trompet og hundrevis av festivaldeltagere som klapper takten. 

Klapper av rus og livsglede. Klapper til strømmen kommer tilbake og resten av bandet 

endelig kan ta del i det magiske øyeblikket. Ta del i den energien som fyller sommernatten 

utenfor Amsterdam. For i natt pulserer hele universet i reggae-takt. 



- 141 - 

Senere på natten, i et annet telt, når lommene nesten er tomme for gule plastmynter. På scenen 

er det kabaret. En melankolsk tristesse som får tankene til å tenke på Berlin på 20-tallet. Før 

hele teltet omdannes til et houseparty. Et visuelt melodrama der alle flykter fra noe i natten. 

Utkledde festdeltagere som alle prøver å overgå hverandre. Livets sirkus der alle ønsker å 

være i manesjen til samme tid. Være stjerne et kort sekund. 

Gamle låter av ABBA blandes med den klare stemmen til Liza Minelli når hun synger ”Life is 

a Cabaret”. På dansegulvet står drag queens, Travolta-kopier og en enkelt skrulling med 

padleklær. Alle synger vi med; Life Is A Cabaret, My Friend. Life Is A Cabaret”. 

  

Blant rotter og isbjørn  

Året før padlet jeg fem måneder i Norden uten å bruke fem øre til overnatting. Nå bærer jeg 

på en ”hemmelig” og svært ambisiøs drøm: Å ta meg gjennom hele Europa uten å betale noe 

som helst for overnattingen. I Tyskland er det verken lov å slå opp telt eller å ligge i sovepose 

på stranden. Så da jeg kom gjennom Tyskland uten å betale, steg håpet. Kan man klare det i 

konservative Tyskland, kan man kanskje klare det hvor som helst? 

Skal en være lenge på reisefot, sier det seg selv at de daglige utgiftene må holdes nede. Da 

nytter det ikke å bruke et hundre kroner om dagen til overnatting på en campingplass. Kanskje 

enda viktigere er at dette til slutt blir et viktig prinsipp for min reiseform. For det ligger en 

betydelig utfordring i at man hver dag må finne et gratis sted for overnatting.  

I slike situasjoner passer jeg alltid på å ha kajakken liggende rett ved siden av. Kajakken gir le 

for vinden – og meg et kjærkomment alibi for å bo så freidig som jeg gjør. Et logisk 

vitnesbyrd som svært overbevisende forteller forbipasserende at det ikke er mulig for meg å 

sove i båten. En havets sigøyner som har sovet i båtramper så bratte at jeg var dypt bekymret 

for å skli på sjøen i løpet av natten. Og nettopp takket være kajakken har jeg utallige ganger 

blitt møtt med et ukjent og lattermildt ansikt om morgenen. 

I ren desperasjon har jeg bodd på steder som selv den mest garvede uteligger ville takket pent 

nei til. I Emden sov jeg helt ytterst på kanten av en kanal. Hadde jeg beveget meg noen få 

centimeter i løpet av natten, hadde jeg våknet rimelig våt. Og bunnen av en kanal er neppe det 

beste stedet å våkne når en er «innelåst» i en sovepose med eget vind- og regntrekk utenpå. 
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Flere har kommentert min reiseform. Lenze (Havkajakcenter Svendborg) kom til den 

konklusjon at jeg dypest sett ikke er noe annet enn en padlende hippie. Andre har kalt meg en 

padlende luksusboms. Jeg både liker og morer meg over begge karakteristikkene. Bor man i 

telt eller sovepose ute i naturen, er man et friluftsmenneske. Gjør man det samme i en storby, 

er man dypest sett ikke noe annet enn en … Ja nettopp, en boms. Med en viktig 

nyanseforskjell: Kajakken og selve turen gir meg nødvendig alibi for å bo som jeg gjør. 

Uansett hva du kaller meg, krever denne reiseform en solid porsjon improvisering og 

smidighet. Særlig storbyer kan være litt vanskelige. Ikke det å finne seg et egnet sted. Vel så 

viktig er å finne et trygt sted å sove. I en by som Amsterdam er det et utall av parker der en 

kunne sove. Men noe sier meg at disse parkene også er befolket med et minst like stort antall 

rusmisbrukere. Mennesker som i den rette situasjon kan gjøre stort sett hva som helst for å få 

sin daglige dose. Selv har jeg liten lyst til å bli robbet fire ganger før frokost. 

I Amsterdam har jeg funnet en liten lystbåthavn på den andre siden av elven Amstel. Her bor 

jeg i sovepose blant eksklusive yachter, en ytterst variert samling av husbåter og et 

kunstnermiljø der jeg stadig blir invitert til fest. 

Men stedet der jeg sover, har minst en innbygger jeg gjerne skulle vært foruten. En stor og fet 

rotte, som med stor selvtillit og freidighet løper frem og tilbake et par meter fra soveposen. 

Når den kommer så nær når jeg er våken, ønsker jeg ikke tenke på hvor nær den kommer når 

jeg sover. 

Tenker på alle de dyr, fugler og insekter jeg har overnattet blant på turene mine. Okser, rådyr, 

mink, oter, frosk, piggsvin, kuer, sauer, jordrotter, ender, gjess, svaner og en halv million 

ulike insekter. Og dette er de jeg har sett fra soveposen. Hva som har besøkt meg i løpet av 

natten, er kanskje like godt ikke å tenke på. 

For noen år siden overnattet jeg en del i Oslomarka. På disse turene ble jeg kjent med en 

fargerik kar som overnattet minst femti netter i marka hvert år. Rømte fra kone og unger og 

stakk til skogs; helst bare med sovepose. Mens han studerte på Blindern Universitet, gravde 

han og en studiekamerat en jordhule i marka, som de bodde i to av studieårene. Sommer og 

vinter bodde de der – og til slutt var jordhulen så stor at den ble møblert med bokhyller og det 

hele. Snakk om å holde boutgiftene nede! 

På en av turene våknet han med en sterk følelse av at noen sto å så på ham. Han følte seg rett 

og slett iakttatt der han lå en tidlig morgenstund – i sin sovepose langt oppe i Nordmarka. 

Uten å røre seg, dreide han hodet forsiktig rundt. For et sjokk som møtte ham. Rett over ham 

ruvet det enorme hodet til en fullvoksen elg. Elgen hadde ennå ikke sett ham. Men da vår 

kjære venn skrek ut i forskrekkelse og redsel, hoppet ut av soveposen og løp i desperat fart 

den ene veien, ble elgen minst like forskrekket. Ikke hadde vel han sett noen ligge å sove rett 

under ham. Minst like forskrekket tar skogens konge beina fatt og flyktet i enda større fart den 

andre veien. 

Enda mer dramatisk var det da Nicolai, sjefsinstruktøren på Havkajakcenter Svendborg, ble 

vekket av et voldsomt leven midt på natten. Sammen med tre andre var de på kajakktur på 

Grønland for å lage et tv-program for dansk fjernsyn. 

Den første tanke som slår ham, er isbjørn. Nærmest i ren refleks hopper han ut av soveposen, 

griper geværet og løper utenfor. Slik står han: Splitter naken, med hevet gevær. Mens han 

intenst prøver å få øye på isbjørnen. Midt på natten. Utenfor teltet, på en liten slette på 

Grønland.  

Den neste som kommer farende ut, er fotografen. Han er også bevæpnet. Men hva er det 

første en fotograf tenker på når han værer at noe er på gang?Jo selvsagt; kameraet. Sammen 

står de oppildnet og speider etter isbjørnen. Den ene splitter naken, med hevet gevær. Den 
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andre i underbukse, med filmkameraet klart til å forevige det store øyeblikket. Men til slutt 

går det så smått opp for dem: Det er ingen isbjørn. 

En kraftig kastevind har rett og slett klart å løfte den ene tomannskajakken og kaste den på 

vannet. Alt bråket de hørte var kajakken som ble slått mot steinene ned mot fjorden. Nå ligger 

den og driver langt ute på fjorden! Dette er nesten like kritisk som et besøk av en isbjørn. Ikke 

bare står to av dem i fare for å miste kajakken, noe som i seg selv er kritisk nok på Grønland. 

Kanskje enda mer alvorlig er at alt deres kommunikasjonsutstyr i tilfelle en nødssituasjon, 

ligger nedpakket i kajakken som nå er i ferd med å forsvinne for dem. 

Situasjonen er dramatisk og det må handles raskt. Kajakken og utstyret må reddes. En naken 

jeger og en halvnaken fotograf kaster det de har i hendene, løper til den andre kajakken, får 

den på vannet og starter et nervepirrende forfølgelsesritt for å ta igjen den drivende båten. Nå 

tror jeg ikke dette var noen varm fornøyelse, men til slutt klarer de å innhente den andre 

kajakken og få den trygt tilbake på land. 

En heltemodig redningsaksjon utført av to lettkledde herrer, en forblåst sommernatt, på 

Grønland. Forhåpentlig fikk begge de djerve unge helter til slutt også et varmere og mer 

sømmelig antrekk på seg. 

Situasjonen er tross alt litt mindre kritisk her i Amsterdam. Nå har ikke jeg tenkt å emigrere 

på grunn av en rotte som får litt kveldsmosjon. For hver morgen jeg våkner uten rottebitt i 

soveposen, slapper jeg mer og mer av. Etter et par dager, tenker jeg ikke lenger på rotten; han 

har blitt en del av mitt soverom i havnen. Nesten ufattelig hva man kan vende seg til. Kanskje 

begynner man å bli mer hardfør? Men så er man da dypest sett bare en padlende boms på vei 

gjennom Europa. 

Nei; man skal ikke klage. Selv ikke med en rotte løpende rundt soveposen. Da kan det faktisk 

være nyttig å minnes noen vise ord fra en liten bjørn i skogen: -Livet er ikke hvordan man har 

det; men hvordan man tar det. 

  

”Gud skapte verden, nederlenderne skapte Nederland”  

På vei ut av Amsterdam sentrum padler jeg forbi huset der Rembrandt bodde fra 1639 til 

1658. Her malte han og jobbet han. Her levde han sammen med kona Saskia, sønnen Titus – 

og elskerinnen Hendrickje. 

Minuttet senere er jeg i elven Amstel, som jeg skal følge videre mot Rotterdam. Passerer 

kilometer på kilometer med bobåter av alle slag. Alt som kan flyte, kan tydeligvis brukes. 

Ordinære båter, ombygde lastebåter og prammer. Alt fra selvgjorte konstruksjoner til 

arkitekttegnede palass. Arkitektoniske mesterverk på flytende betongkonstruksjoner; selvsagt 

med full kjeller og gedigne terrasser. Noen har til og med en egen lastepram fortøyd foran 

bobåten, for å ha en egen liten hage flytende på vannet. Ikke tvil om at det begynner å bli både 

svært populært og eksklusivt å bo på kanalene i Nederland. 

Nå er det vel ikke så mange som har sin elskerinne boende hjemme, som Rembrandt. Men de 

talløse bobåtene er flytende bevis på nederlendernes kjærlighet til vann – og at de ønsker å bo 

og leve alternativt. 
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«Gud skapte verden, men det var 

nederlenderne som skapte Nederland», er det 

et gammelt nederlandsk ordtak som sier. I et 

land der nesten halvparten av landmassene 

ligger under havoverflaten, kan man ikke 

annet enn å bli dypt imponert over det arbeid 

nederlenderne gjennom århundrene har lagt 

ned, for å få kontroll over vannet. Et nesten 

ufattelig arbeid for å skape nytt land. Et 

sofistikert system med diker, demninger, 

sluser, kunstige sjøer, pumper og kanaler for å 

erobre nye landområder – samt hindre 

naturkatastrofer og oversvømmelser. Der 

kanalene har tjent som drenering – og selvsagt 

som transport- og ferdselsåre.  

Det beste eksempel er Ijsselmeer. Tidligere 

var dette en stor bukt av Nordsjøen. I dag er 

alt saltvannet borte, erstattet av ferskvann. 

Oppskriften er enkel: Først graver man ut den 

leirholdige jorden på bunnen av sjøen. Disse 

massene brukes så til å lage dikene som skal 

sperre mot nordsjøen og elvene. Når dikene er 

ferdig, lager man gedigne pumpestasjoner for 

å pumpe alt vannet ut. Deretter flyr man over 

områdene og sår frø til hardføre planter. Disse plantene er med til å tørke ut leirmassene og 

føre nødvendig oksygen ned i jorda. Olantene brennes og de kommende årene planter en ulike 

kornslag for å bedre jorden ytterligere; først raps, så hvete, bygg, rug etc. Og så er man i mål 

– og kan bygge nye veier, broer, industriområder, boligkvarter – og helt nye byer.  

Enkelt, ikke sant? Bare en glemmer og ser bort fra de enorme mengder sand og leire som skal 

flyttes. Avslutningsdiken mot Nordsjøen i nord er 32 km lang 900 meter bred – og Ijsselmeer 

er i dag fysisk delt i to av en 28 km lang dike som sto ferdig i 1975. 

Dette er samfunnsplanlegging og ingeniørkunst på høyt nivå. Hele 2.600 kvadratkilometer 

nytt land er skapt i Nederland på denne måten bare de siste hundre år. Dette tilsvarer grovt et 

landstykke på en kilometers bredde rundt hele norskekysten! Faktisk er hele provinsen 

Flevoland med byen Lelystad nye landområder skapt av nederlenderne. Kostnadene ved slike 

prosjekt må være enorme. Men inntjening på sikt kanskje enda høyere? 

Likevel skulle kanskje nederlenderne også sende en liten takk til romerne og Julius Caesar. 

For da romerne invaderte Benelux-landene omkring år 50 e.Kr, var det faktisk romerne som 

lærte nederlenderne å bygge mer effektive diker. Selv om nederlenderne har lært seg mye 

siden da. Utrolig mye, i dette elvedeltaet mellom elvene Rhinen, Waal og Maas. 

Mange av de gamle vindmøllene hadde til oppgave å pumpe vann fra dikene og ut i en kanal, 

en elv eller rett ut i Nordsjøen. I dag er denne oppgaven selvsagt overtatt av moderne 

pumpestasjoner. Gjennom et sinnrikt system av demninger, sluser og pumpestasjoner – kan en 

i dag bestemme vannstanden på de fleste kanalene i Nederland. Det imponerende 

pumpesystemet er faktisk en nødvendighet. Om ikke alt vannet som kommer med de store 

elvene, kunne pumpes eller sluses ut i Nordsjøen, ville en oppleve en konstant 

oversvømmelse i det flate landet.  

Har snakket med flere båtfolk som bare for få år siden aldri ville ha badet i kanalene. 

Forurensning fra landbruk og industri, kloakk som ble sluppet rett ut i kanalene fra båtene, 
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pvc-basert maling fra båtene: Vannet i kanalene var rett og slett forurenset, møkkete og 

ulekkert. De siste årene har det blitt gjort mye for å rette opp gamle miljøsynder, selv om 

skroget på kajakken blir skikkelig møkkete etter noen dager i kanalvannet. 

Totalt er det over 5.000 kilometer kanaler og kanaliserte elver i Nederland. Ja, du leste riktig: 

5.000 kilometer. Tradisjonelt er det mye stillestående vann i de mindre kanalene. Etter hvert 

som systemet med vannpumper blir bygget ut, innebærer dette at vannet i kanalene både kan 

reguleres og byttes ut. Man kan faktisk snakke om en liten miljørevolusjon som har funnet 

sted på de nederlandske kanalene de siste årene. 

Desto mer jeg lærer og leser om deres prestasjoner, desto mer imponert blir jeg. 

Nederlendernes kjærlighet til vann er like dyp som en beduins kjærlighet til sand. Å snakke 

om et Holland uten vann, er som å tenke på et Sahara uten sand. Skal man virkelig forstå 

Nederland og nederlenderne, må man ferdes vannveien en stund på noen av alle kanalene. 

Først da får man en anelse om hvor dypt forhold disse menneskene har til sine kanaler. Hvor 

mye disse vannveiene betyr som transportåre, levesett, rekreasjon, aktiviteter og ferieform. 

Og selvsagt som bosted. For det er ingen tvil om at det er attraktivt å ha strandtomt mot en 

eller annen kanal. 

Derfor er det ikke overraskende at de internasjonale standarder som gjelder i dag for å 

beregne høyde over havoverflaten, er utviklet i Nederland. Basert på gjennomsnittlig 

vannstand i Amsterdam på 1600-tallet. 

Men Amstel tar ingen hensyn til høytsvevende tanker og båtmannskap i tidsnød, der elven 

snor og bukter seg seg frem i et nesten flatt landskap. Til tider svinger kompassnålen inntil 

270 grader. I det ene øyeblikk er solen på kajakkens venstre side, så er den på høyre side og 

litt senere er den helt borte. Så selv med lange padleetapper, går det ikke så mye fremover. På 

det verste frykter man nesten man har havnet i en evig rundkjøring. Men vakkert er det. 

Over oss svever herrene i dress. De som alltid mangler tid. For jeg befinner meg rett under 

innflyvingen til Schiphol. En evig strøm av fly som letter og lander. Men her under 

innflyvingen til en av verdens største flyplasser, går livet i langsomt tempo. 

Det krever god tid og ferdes på de innenlandske vannveiene, noe de som ferdes her synes å 

trives svært godt med. Her møter man en helt annen båtkultur enn i saltvann. De flåste båtene 

som ferdes på elvene og kanalene, er flatbunnede båter som aldri vil oppleve saltvann under 

kjølen. Bygget og konstruert for å leve hele livet på kanalene. Den flate bunnen gjør at de rett 

og slett ikke egner seg for et møte med havet. De ville begynne å rulle tungt selv i lett sjø. 

Mange av disse båtene har så dårlige sjøegenskaper at de får store problemer bare det blåser 

opp på Ijsselmeer. 

Og båtkulturen er preget av dette. Her kan man se mange eksempler som hadde fått nordiske 

båteiere til å rive seg i skjegget. Fendere som henger ute dagen lang, tauverk som mest av alt 

ligner et sammenfiltret fiskesnøre, samt til tider en svært så tvilsom navigering i slusene. Men 

viktigst av alt: Det hersker en veldig god og avslappet stemning – og da spiller det mindre 

rolle at disse båtene i bunn og grunn ikke er annet enn flytende campingvogner. 

  

Mot strømmen gjennom verdens største havn  

Et par dager befinner jeg meg midt i en av verdens største og mest trafikkerte havner. Noe sier 

meg at ikke alt for mange har padlet i kajakk gjennom hele den gedigne havnen i Rotterdam.. 

Og skal jeg være ærlig, kan jeg godt forstå dem som klokelig har stått over. 
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I den anerkjente «Macmillan Reeds Nautical Almanac», som jeg leste i ettertid i England, står 

det: -Alle fritidsbåter, bortsett fra lokale, anbefales ikke å seile på elven Nieuwe Maas, fordi 

det på elven alltid er betydelig sjø og opprørt vann. 

Europort/Rotterdam er visstnok verdens største havn – og da hjelper det selvsagt lite å sitte i 

en kajakk midt i Rotterdam å vise finger'n til alle de store båtene som ikke viser hensyn til 

deg. De er på jobb – og mener sannsynlig at den pokkers kajakken burde se å pelle seg ut av 

hele Rotterdam. Det er bare å bite tennene sammen å fortsette.  

Fortsette i en opprørt og kaotisk sjø. Store bølger som reflekteres av de loddrette 

havneveggene. Kastes tilbake og kolliderer med et utall andre bølger. Bølgene fra de store 

lastebåtene har jeg vennet meg til gjennom Tyskland og Nederland. De verste bølgene i 

Rotterdam kommer fra store hurtiggående losbåter, når de haster forbi for å finne neste båt å 

eskortere. Så på grunn av all båttrafikken, er det nesten en liten storm her selv om det er 

vindstille.  

Litt senere blir jeg oppmerksom på en fremmed lyd. Høres nesten ut som noen klapper. Tror 

først det er ren innbilning, men lyden fortsetter. Snur meg i alle retninger, men først når hodet 

er i nærmest vannrett posisjon, klarer jeg å lokalisere lyden. Et hundre mann i mørk dress, på 

en eksklusiv uterestaurant, som har reist seg opp og nå høylytt klapper og applauderer for 

kajakken som kjemper under dem. Jeg smiler og vinker tilbake. Takker for den humoristiske 

vennligheten de dresskledde viser meg midt i middagen. 

Men mest av alt er Rotterdam et dystert monument og vitnesbyrd om at noen mener at vi i 

morgen trenger enda flere materielle goder for å leve det gode liv. En million stappfulle 

containere fullastet med alt vi trenger for å klare oss gjennom hverdagen. Enorme 

lagerbygninger med enda flere nødvendigheter. Og en halv million gedigne lastekraner som 

står klare til å losse enda flere varer til en glupsk vestlig verden. 

Midt i alt dette kaos en liten kajakk som standhaftig prøver å kjempe mot strømmen. Som 

forgjeves forsøker å kjempe mot en evig strøm av varer i vår vestlige verden. Men også mot 

en motstrøm som nå blir sterkere og sterkere. Tidevannet har snudd. Det er slitsomt og det går 

ufattelig langsomt gjennom verdens største havn. 

I bakhodet hører jeg ekkoet av den kraftige røsten til en velkjent pirat på en nederlandsk 

slepebåt: 

-Are You Still the same Stubborn Norwegian? 

England 

The Pilgrim Father 

I år 1620 fant en av historiens mest kjente seilaser sted. Selv om utreisen skjedde fra 

Southampton, var såvel skip som kaptein fra Harwich i England. Båten het Mayflower, 

kapteinen var Christopher Jones og den historiske reisen førte «The Pilgrim Fathers» til Det 

nye land. 13 år tidligere, i 1607, hadde en annen kaptein fra Harwich seilt samme rute. Det 

var Cristopher Newport, som ledet ekspedisjonen som grunnla kolonien i Jamestown, den 

første permanente bosetning av europeere i Nord-Amerika (ja da, selvsagt noen år etter 

vikingenes bosetting på L’Anse aux Meadows på nordspissen av Newfoundland). 

Derfor føler jeg et visst historisk sus når jeg går i land i Harwich. Et historisk sus av anglere, 

saksere, vikinger på tokt, Richard Løvehjerte og litt Robin Hood. Og selvsagt Lord Nelson. 

For hvem kan vel glemme Lord Nelson når man nå banker på døren til det engelske imperiet? 
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Et verdensimperium som startet med seieren over den store spanske Armadaen i 1588 og gav 

britene dominans over verdenshavene i de neste 350 år. Ekkoet kan vi fortsatt høre i dag, når 

engelskmennene med kraftfulle stemmer synger «Rule Britania, Britania rules the Waves». 

Om de ikke regjerer på verdenshavene lenger, oppdager jeg raskt at de fortsatt hersker i 

gatene. Holder selvsagt på å bli kjørt ned hver gang jeg skal krysse veien. Det gjelder ikke 

bare om å se tilbake i historien, man må også lære seg å se etter biler som både kommer i feil 

kjørebane og feil retning. 

  

En drøm blir knust 

Har vært i England i to dager og har allerede skaffet meg en jobb. Livet smiler og det skotske 

høyland føles allerede mye nærmere. Kroppen er topp trent og vil gjerne fortsette padlingen 

med det samme. Men etter en lang sommer på kryss og tvers, begynner reisekassen å bli 

slunken. Det er på tide å spare opp litt ekstra kapital før turen fortsetter nordover. 

En av de største lastebåtene har vært ute i storm, slik at lasten har forskutt seg. Så i stedet for 

å komme på land pent stablet på paller, ligger lasten nå som et kaotisk fjell i havnen. Et 

himmelberg av treklosser. Et øyeblikk undrer jeg på om hele det skotske høyland i løpet av 

natten har flyttet seg sørover i løpet av natten. Men jeg er sprek etter all padlingen. Nå skal 

kreftene brukes som havnearbeider i England. 

Det går bra et par uker. Fjellet av treklosser minker betraktelig og nesten like stor reduksjon 

har det vært i arbeidsgjengen. Det er hardt arbeid og slitasjen begynner nå å sette sine spor. 

Selv føler jeg meg fortsatt sprek, men har fått en arbeidsskade i ryggen. Tror dette vil gå over. 

Spiser smertestillende tabletter og fortsetter arbeidet, mens smertene øker fra dag til dag. 

Går til og fra jobb, men bruker nå en time lenger hver vei. For hvert eneste skritt kjennes det 

som ryggen skal brekke. Selv ikke en kamel er så skjev i pukkelen, der jeg går med ryggen og 

hodet bøyd 20 centimeter til den ene siden for å avlaste smertene. 

Klarer å fullføre jobben. Hele fjellet av treklosser er borte, men til en meget høy pris. Ryggen 

er rett og slett ødelagt. De neste ukene smiler ikke livet lenger. Tiden er en fiende, der hvert 

eneste minutt føles som en pine. Smertene er uutholdelige; kan ikke gå, kan ikke sitte, kan 

ikke sove. Spiser smertestillende tabletter av sterkeste merke som drops. Går rundt i en tåke 

av smerter og medisinsk rus. Når denne rusen gir seg, drikker jeg meg full om kvelden for å 

slippe smertene som tablettene ikke klarte å ta livet av.  

I første halvdel av november er ryggen blitt litt bedre. Jeg ligner ikke lenger en kamel og kan 

nesten gå med rett rygg. Kunne nok klare å sitte i en kajakk igjen, selv om hoftevridninger og 

støttetak fortsatt er en hypotese. Men nå har de harde høststormene begynt. Går inn i meg 

selv. Tenker og tenker. Grubler. Vil så gjerne fortsette. Vet også at jeg meget sannsynlig 

underskriver min egen dødsdom om jeg legger ut nå. Flere mennesker ble faktisk drept på 

land under de kraftige høststormene. Da har man ikke noe på havet å gjøre i en kajakk. 

Den britiske kysten er farlig. Veldig farlig. Har selv holdt på å bli ført til havs av tidevannet 

under en svømmetur på Isle of Wight for noen år siden – og har sett resultatet av 

tidevannsforskjeller på inntil 12 meter på Jersey. Havnen i St. Hellier helt tømt for vann, 

seilbåtene som står på to kjøl på bunnen av havnen. Når så mye tidevann skal transporteres, 

oppstår det nødvendigvis også meget sterke tidevannsstrømmer. 

Noe verden får se et tragisk vitnesbyrd på litt senere i Morecambe bay, med de 21 kinesiske 

skjell-plukkerne som druknet da tidevannet kom inn. Hele bukten i Nord-vest England blir 

tørrlagt ved lavvann. På den tørrlagte sandbunnen har skjell-plukkere tradisjonelt utnyttet 

lavvannet til å plukke skjell for store verdier. Men nå går det galt. Overrasket av en vegg av 



- 148 - 

vann som kommer inn like fort som en hest kan løpe – og selvsagt mye hurtigere enn noe 

menneske kan bevege seg. Denne tragedien skjedde på en dag med pent vær. Så kan du 

kanskje selv forestille deg forholdene når de kraftige høst- og vinterstormene herjer? 

I de smaleste sund i Nord-Skottland er det tidevannsstrømmer på inntil 12-13 knop. 

Kombinerer du dette med en liten storm, er det lite som minner om havblikk. Selv de store 

fergene til Irland blir innstilt under slike forhold. 

Min drøm om å padle i Europa ble for alvor født da jeg sto på kanalmuset i Motala. Da jeg 

leste om arbeidet bak Gøta kanal. Om Baltzar von Platen og hvordan han fikk Europas 

fremste kanalbygger til Sverige: Thomas Telford, som tidligere blant annet var mannen bak 

Caledonian Canal i Skottland. Ville så fryktelig gjerne padle Caledonian Canal gjennom det 

skotske høyland. Oppleve Thomas Thelfords mesterverk. Nyte den storslagne naturen, bade 

sammen med uhyret i Loch Nes og vandre på høyslettene. Nå smuldrer min drøm slik det 

engelske imperiet gradvis falt fra hverandre. 

Min eneste sjanse for å nå Skottland, var å komme dit før høststormene. Smertelig er jeg klar 

over at kommer jeg ikke dit nå, kommer jeg ikke til Skottland på denne turen. Vet at jeg ikke 

klarer å padle både Skottland og Biskaya-bukten samme sommer. Både Skottland og Biskaya 

er så værutsatte områder at de bør padles i sommermånedene eller tidlig høst. 

Vissheten om dette gjør ondt. Veldig ondt. En personlig drøm som knuses på grunn av en 

ryggskade som havnearbeider i Harwich. Selv ikke Hemingway kunne skrevet den historien 

bedre. F... ta! F... ta mannen og havet, klokkene som ringer for deg og alle dine katter med for 

mange klør. 

  

Verden tre bredeste mil 

Nå er det mange personlige drømmer som har havarert gjennom tidene – og alltid viser det 

seg at solen står opp igjen neste dag. En fordel med ryggskaden er at man nå tvinges til et 

lengre opphold i East Anglia i Essex. For tunge avskjeder med mennesker en møter, har det 

vært nok av i kajakken.  

Gradvis lærer man seg å se til rett side når gaten skal krysses. Gradvis lærer man seg engelsk 

dagligtale, slik at man kan gå i butikken uten å komme tilbake med fjorten kilo bananer. 

Lærer at det ikke er noe som heter brun saus. Den kjøpes i pulverform (bittesmå runde kuler) 

og heter gravy. 

At engelskmennene er ville med sin te, er ingen historisk bombe. Men selv middagen kaller 

de for te! Sier en engelskmann «I'm giong home for tea», skal han sannsynligvis over gaten 

for å hente dagens middag; en karri-rett. For Englands nye nasjonalrett er curry – og den 

kjøpes som regel på en kinesiske take-away. De kan sitte å diskutere hvor du får den beste 

curry i en hel uke. Deres hang til eksotiske krydder er nok en arv fra det gamle imperium. På 

det meste hadde England 100.000 soldater stasjonert i India. Da er det ikke så merkelig om de 

tok med seg en del nye mattradisjoner hjem. 

Gradvis lærer man engelskmennene litt bedre å forstå (du diskuterer ikke Nord-Irland i en 

pub, om du ikke er minst to meter høyere enn dem du diskuterer med). Gradvis begynner man 

å forstå noen av verdiene og tradisjonene som binder det engelske kongeriket sammen. 

England er så enormt motsetningsfylt. På den ene side Monty Pyton med John Cleese og 

Michael Palin. På den annen side er det vel ikke et folkeslag som tar seg selv og sine 

tradisjoner så dødsalvorlig. Parykker, nesen i sky og revejakt. Overhus og Underhus. Lorder, 

adelsmenn og hooligans i skjønn blanding. Selv en ivrig Sir David Attenborough ville fått 

problemer med å forklare alt dette for seerne. 



- 149 - 

Dagens britpop er ikke mye å skryte av, men England har selvsagt hatt en enorm innflytelse 

på moderne popmusikk. Legender som Beatles, Rolling Stones, David Bowie og Pink Floyd 

vil for evig stå med store bokstaver i musikkhistorien. Men i dag er heltene fra 60-, 70- og 80-

tallet blitt adlet.  

Sir Mick Jagger, Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Cliff Richard, Sir Bob Geldof og 

Dame Shirley Bassey, blander seg med historiske storheter som William Shakespeare, James 

Cook, Francis Drake og Sir Ernest Shackleton. Selv om en annen engelskmann, Charles 

Darwin, påstod at vi alle stammer fra apene. 

Når verdens navle i så mange århundreder lå i England, får vi heller tilgi at de til tider kan 

virke litt navlebeskuende. De har mistet så mye. De tapte kappløpet til Sydpolen i 1911 og har 

mistet hele sitt imperium. Selv James Bond har problemer med å finne en engelsk bil i dag. 

Aston Martin, den gamle Bond-bilen, eies av amerikanerne; i likhet med Jaguar og Land 

Rover. Mens flaggskipet Rolls Royce har gått til Tyskland. Til og med den legendariske Mini 

Cooper har tyskerne stukket av med. Og i puben slukkes sorgen med øl fra Danmark. 

Verdens verste tabloidpresse er det ennå ingen som har tatt fra dem. Ingen skandaler i verden 

er så store som de engelske. Og har det engelske kongehus for en gang skyld ikke laget noen 

skandaler, kan du likevel lese om dem på første side. 

Tilbake har de sin humor. Den karakteristiske tørre og ofte så bisarre humoren. Så ironisk og 

skarp at du på en dårlig dag kan tro at alle er ute etter å starte en krangel. Tvetydigheten. Alle 

ordspillene der du skal ha en meget god språkkunnskap for i det hele tatt å begripe hvorfor 

alle på puben plutselig ligger langflate av latter. 

Lettere å forstå er deres totale sportsgalskap. Ikke bare fotball, men også cricket, rugby, 

hesteløp, hundeløp, friidrett og biljard/snooker. Selv den årlige rokonkurransen mellom 

universitetslagene fra Oxford og Cambridge, kan få de som ikke er særlig sportsinteresserte til 

å skrike så engasjert at en til slutt bare må la seg rive med. 

Enda større er spillegalskapen. Det spilles på absolutt alt. Har bookmakerne ikke regnet ut 

oddsen, kan du likevel levere inn en kupong: Sannsynligheten for en hvit jul, at et kjendispar 

vil gå fra hverandre eller at en bestemt hest vil brekke beinet i tredje løp. Bookmakerne 

kjenner ingen grenser og akkurat nå kan du sikkert få ganske gode odds på at en viss 

kajakkpadler aldri når frem til Istanbul. 

England er rett og slett verdens største spillebule. Har selv lest de tykke arbeidsmanualene for 

ansatte hos en av de landsdekkende bookmakerne. Så vanvittig komplisert og innfløkt. Et 

utall av ulike spillemåter, som kan kombineres på enda flere måter. Basert på 

sannsynlighetsberegninger og garderinger. På puben diskuteres det hele. Når du tror du 

begynner å forstå logikken i et system, kommer en annen gjest med en egen variant som mest 

av alt ligner en formel av Einstein for universets begynnelse. 

Det er fortsatt så mye man ikke forstår. Men man begynner å forstå at den engelske kanal, 

sannsynligvis må være verdens tre bredeste mil. 

  

Tøffeste pub i Essex 

Knapt noe sted i verden betyr puben så mye som på de britiske øyer. For svært mange er 

puben noe av det viktigste i livet. Det er rett og slett her de lever; her de finner det gode liv og 

her de møter alle vennene. Her de diskuterer sport, veddemål og curry; altså alt det som gir 

livet mening, mens de får sine daglige pints. 

Allerede mens ryggen begynte å svikte, begynte jeg å gå på puben om kveldene. Ikke at jeg 

trenger ryggproblemer som påskudd for å ta en øl. Likevel føltes det mer komfortabelt 
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innendørs når plagene var som verst. Besøkene er gunstige på flere måter. Snart har jeg jobb 

som bartender og etterhvert flytter faktisk både jeg og kajakken inn i puben. Halve vertshuset 

er engasjert den dagen vi skal ha kajakken inn gjennom vinduet.  

Garantert den eneste pub i England med en kajakk liggende inne i selve vertshuset. Faktisk 

har vi stengt av et helt rom i baren for at kajakken skal ligge godt. Tror stamgjestene synes det 

er litt eksotisk med en padler i østerled har inntatt deres lokale vertshus. Og tilfeldige turister 

både fra Norge, Sverige og Danmark, får en liten overraskelse når de kommer inn.  

Først nå får jeg vite at det finnes skorpioner i England. At jeg de siste ukene har bodd side ved 

side med skorpioner nede på stranden. I følge de lokalkjente skal det spesielt være på stranden 

ved elvemunninger du finner skorpionene. Nå finnes det veldig mange forskjellige typer 

skorpioner – og jeg tror ikke skorpionene her er dødelige. 

Nei, da var det kanskje like greit å komme seg under tak. Faktisk har jeg et helt hotell for meg 

selv. For jeg bor på et nedlagt hotell med pub i første etasje. Et Fawlty Towers uten gjester. 

Men nå som høststormene herjer om natten, føler jeg meg absolutt ikke alene i den store 

bygningen. Dører som hamrer og slår i alle etasjer, vinduer som blåser opp og knuses. Han 

som jobbet før meg, var livredd for å være her om natten. Hellig overbevist om at det fantes 

spøkelser – og jeg bebreider ham ikke. Lyder er det i hvert fall nok av. 

Når man både bor i et slikt miljø 24 timer i døgnet, blir man selvsagt kjent med menneskene 

på en helt annen måte. Er man i tillegg barkeeper, da er man virkelig familie. Stamgjester 

kommer stadig med ferdiglagde middager til meg når de har noe til overs eller de har hatt noe 

ekstra godt. Bare til selve julemiddagen, årets mest høytidelige familiebegivenhet, er jeg 

invitert til tre forskjellige familier. Jeg har sett og opplevd det tidligere. Det virker nesten som 

evnen til å bry seg øker motsatt proporsjonalt med menneskenes gods og gull. Dette er 

mennesker som ikke eier så mye. Men de eier noe uhyre verdifullt; evnen til å bry seg. Bry 

seg om hverandre, vise omtanke og samhold. Man begynner rett og slett å få mange venner. 

Man får også alt nærmere på kroppen. Du får livet i konsentrat. Gledene blir større, sorgene 

kommer tettere og blir kanskje enda vanskeligere å takle. Ikke bare egne sorger, også dem du 

møter gjennom mennesker du har omgang med. I løpet av to måneder dør tre av stamgjestene. 

Flere hundre mennesker møtt opp i puben for å ta et siste farvel med Rudi, som var født 

samme år som meg. Det er tungt. Tungt fordi vi var sammen 12 timer i døgnet. Så mye tid 

tilbringer ikke engang de fleste kjernefamilier sammen. 

Slik går høsten og vinteren. Man er barkeeper på deltid i det som i følge politiet er det tøffeste 

vertshus i hele Essex. Rundt juletider har jeg påtatt meg en jobb å rydde hele det nedlagte 

hotellet fra kjeller til loft. Beskjeden fra politiet er klar: Skulle det dukke opp noen lik, så 

ring! Ordene var ikke sagt bare i spøk. En klar fordel med de røffe omgivelsene er at kajakken 

min ligger trygt. Veldig trygt. For du skal være ganske tøff for å få den kajakken ut av puben  

På det største omfattet det britiske imperiet en fjerdedel av verdens overflate. Så gedigent at 

det ble sagt solen aldri gikk ned i det britiske imperium. Vittige tunger har en annen 

forklaring: Vårherre ønsket nemlig ikke å møte en brite etter mørkets frembrudd! 

  

Shine On You Crazy Diamond 

I et par måneder går jeg daglig tur med hunden til en god venn; en Great Dane (Grand 

Danois) som er høyere enn meg når han står oppreist på bakbeina. Stor som en hest, med en 

nydelig svart pels. 

Floyd har vært pubens ukronede konge de siste årene. Puben er hans andre hjem. Han elsker 

puben og gjestene – og gjestene elsker ham. Ungene kan klatre på ham og henge i ørene hans 
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uten at han kommer med så mye som et lite bjeff. Men kommer en annen hund i nærheten, er 

helvete løs. Noen ganger kommer han løpende i full firsprang gjennom baren. Kaster seg i full 

kraft mot vinduet. Knurrer og bjeffer så høyt at alle ute på gaten rømmer skrekkslagne i alle 

himmelretninger. 

Selvsagt kan det være slitsomt å gå tur med en hund som er så rabiat. Før jeg kom til England, 

var det flere som prøvde å gå med ham. De fleste ga opp. Hadde vel fått nok av å henge 

dinglende i hundebåndet etter en Floyd som hadde fått øye på en eller annen hund å angripe i 

det fjerne. 

Nå er han bare sjeleglad for at det har dukket opp en ny sjel som vil lufte ham. Floyd vet han 

blir hentet om morgenen. Vet at han får sin morgentur. Allerede før jeg får satt nøkkelen å 

døren, kommer den store og fuktige snuten hans gjennom brevsprekken. Hilser meg 

takknemlig velkommen. Vet at han skal tilbringe resten av dagen i puben sammen med de han 

er glad i, i stedet for å ligge alene i et tomt hus. 

Men før vi vender tilbake til puben, skal den store dansken selvsagt ha litt mat. Hver dag går 

vi derfor innom en off license, en kiosk i nabolaget. Stakkars Yuka, den skjønne japanske 

jenta som eier kiosken, første gang det går opp for henne at boksen med corned beef er til den 

store hunden. Forferdet utbryter hun: -Is this dogfood (er dette hundemat)? Rødmende ser hun 

på meg, før hun beskjemmet innrømmer at de selv ofte bruker å ha corned beef til middag. Nå 

er hun tydelig flau over å ha spist «hundemat». Noe lattermild må jeg introdusere henne for 

sin nye stamgjest: -This is not a dog. This is Floyd.  

Få dager senere har hun fått hjem et stort lager av corned beef. Hun blir raskt godvenner med 

«verdens snilleste hund». Til vi en dag står inne i kiosken og Floyd plutselig får øye på en 

annen hund. Stakkars Yuka – og stakkars kiosk. Butikken ser ut som et lite katastrofeområde 

etterpå. Alt på grunn av en liten puddel på den andre siden av gaten. Så selv om hunden er 

verdens snilleste, mistenker jeg ham noen ganger for å ha en liten skrue løs. Men slik er det 

ofte: Har vi ikke alle en tendens til å bli ekstra glade i dem som viser sin personlighet? Aldri 

har jeg møtt en hund med så mye personlighet som Floyd. 

De siste dagene er vi litt engstelige. Bakbeina til Floyd har begynt å synke en anelse når han 

står. En kveld frykter jeg det verste. Sier det til noen av gjestene. Om morgenen har jeg en 

sterk følelse av at noe er galt. Gruer meg når jeg skal bort for å hente min firbente venn. 

Roper på Floyd, men ingen ivrig hundesnute i brevsprekken. Vil ikke åpne døren. På 

kjøkkengulvet ligger en livløs venn. Floyd er død. 

Gavin, Floyds eier, er helt sønderknust. For ham var Floyd selve livet, et liv de hadde delt 

sammen de siste syv årene. Floyd ble oppkalt etter verdens kanskje beste band. De neste 

kveldene spiller vi Pink Floyd uavbrutt: Dark Side of the Moon, The Final Cut og Wish You 

Where Here. Atmosfæren er trykket og stille. Alle savner vi ham så sårt. Puben virker med ett 

så skremmende tom. 

Inn i mellom sorgen kan vi plutselig minnes noen av de galskaper vår firbeinte venn sto for. 

Som da verdens kuleste neger var på vei inn i puben sammen med øyrikets mest sexy 

modelldame. Uvitende om både Floyd – og at det faktisk er to ting den store hunden ikke 

liker. Andre hunder – og negrer! I det han skal åpne døren til den andre baren, er det plutselig 

en sortpelset hund som står urørlig en halv meter fra ham. Så stor og høy at Floyd nesten ser 

ham rett inn i øynene. Et kraftig bjeff fra Floyd er nok. Aldri har noen løpt så fort ut av puben. 

Først når jeg klarer å overbevise ham om at Floyd er bundet i den ene baren, klarer jeg å lokke 

negeren inn i den andre baren igjen. Fortsatt vettskremt, utbryter han: -This is not a dog. This 

is a horse! 
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Så vender vi tilbake til vår tause sorg. Lytter sårt med på neste låt som innledes med de fire 

tonene A#, F, G og E. Kanskje de mest lett kjennelige tonene i verden og innledningen til den 

klassiske Floyd-låta «Shine On You Crazy Diamond». 

Sangen er en hyldest til Syd Barret, en gang leder, gitarist, låtskriver og frontfigur i Pink 

Floyd.. Som fra å være en karismatisk og kunstnerisk drivkraft gradvis mistet kontakten med 

virkeligheten. Ødelagt av narkotika kunne han stå på scenen å spille den samme tonen om og 

om igjen. Til slutt var hans tilstand så dårlig at han ble erstattet av Dave Gilmour. 

Så utrolig smertefullt det må ha vært for de andre bandmedlemmene da Syd Barret uventet 

dukket opp i deres studio i 1975. Se så ødelagt den gamle stjernen var blitt. Dave Gilmour 

kjente ikke Syd Barret igjen engang; totalt ødelagt av mat og narkotika. Syd Barret hadde rett 

og slett forsvunnet mentalt fra denne verden. Da kan du snakke om å miste det. 

Roger Waters skrev teksten til «Shine On You Crazy Diamond». Et rop om å få sin gamle 

venn og Floyd-medlem tilbake. En av verdens vakreste sanger; kanskje den aller såreste 

kjærlighetserklæring om mistet vennskap som er skrevet: 

Remember when you were young, you shone like the sun. Shine on you crazy diamond. Now 

there’s a look in your eyes, like black holes in the sky. Shine on you crazy diamond. You 

were caught on the crossfire of childhood and stardom, blown on the steel breeze. Come on 

you target for faraway laughter, come on you stranger, you legend, you martyr, and shine! 

You reached for the secret too soon, you cried for the moon. Shine on you crazy diamond. 

Threatened by shadows at night, and exposed in the light. Shine on you crazy diamond. Well 

you wore out your welcome with random precision, rode on the steel breeze. Come on you 

raver, you seer of visions, come on you painter, you piper, you prisoner, and shine! 

Vi i puben har også mistet en Floyd – og nå sørger vi sammen. I tredje vers bryter vi inn og 

synger i lavmælt allsang: «No body knows where you are, how near or how far. Shine on you 

crazy diamond». 
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The Pilgrim Fathers 

Våren er kommet til England, selv om det fortsatt er full vinter i Norden. East Anglia er 

faktisk den mest solfylte region i England. Nå går jeg lange dagsturer og nyter den vakre 

engelske landsbygda. Blomstrende påskeliljer som gror vilt under gamle eiketrær. Eiketrær så 

gamle at de sikkert sto her når vikingene herjet som verst. Frodige klatreplanter som vokser 

opp på trærne. Slynger seg rundt trestammene og gjør det hele så frodig at selv en liten 

skogstur føles som en jungelekspedisjon. Det er så frodig og vakkert – og først nå merker man 

hvor langt syd i Europa man faktisk befinner seg. Jeg smiler: Verden kan være vakker selv 

om man ikke sitter i en kajakk. 

Landskapet er like vakkert som det er rikt på kulturminner. Du kan knapt sette en spade i 

jorden noe sted i England, uten å finne arkeologiske vitnesbyrd fra fortiden. Colchester, 

nabobyen til Harwich, er faktisk den eldste byen i hele England. Den romerske skribenten 

Pliny den eldre, beskrev Camulodunum (Colchester) allerede i år 87 e.Kr. Ironisk nok var han 

selv en av de som døde i Pompei under vulkanutbruddet til Vesuv to år senere. 

Spor fra vikingene finner du nesten over alt. I tillegg er det tydelig at britene er opptatt av alt 

som har med vikingtiden å gjøre. En viktig forklaring er sikkert at vikingene er de eneste 

siden Romerriket som har klart å okkupere England. Grovt sett var det danskene som herjet 

og slo seg ned i England. Svenskene dro gjerne østover, mens de norske vikingene 

konsentrerte seg om Irland, Skottland og de mindre britiske øyene. På et historisk 

dokumentarprogram fra BBC ble det hevdet at mer enn 450 engelske by- og stedsnavn er 

primært danske fra vikingtiden. Derby er et typisk dansk navn. Og skulle du en gang lande på 

Stansted lufthavn utenfor London, vet du nå hvor navnet kommer fra (Stans sted). 

Hvor jeg skal ta veien, begynner å bli mer usikkert. Siden november har jeg blitt lovet en godt 

betalt jobb for et engelsk jernbaneselskap. Har ventet og ventet på å komme i gang. 

Utålmodig på å tjene opp penger til å finansiere resten av turen. Hver gang har det blitt 

utsettelser og forsinkelser. I februar/mars får jeg beskjeden jeg har fryktet de siste par uker; 

jobben blir ikke noe av. Kan ennå høre lyden. Lyden av den siste spiker som slås i kisten til 

min drøm. 

Tenker på «The Pilgrim Fathers». De var forfulgt. Religiøst forfulgt. Jeg føler meg også 

forfulgt. Forfulgt av uhell. Uhell og dårlige nyheter som kommer med tettere mellomrom enn 

lavtrykkene over Storbritannia. Krise i Melkeveien. Jeg sender opp alle mine nødraketter. Et 

gedigent SOS lyser over den britiske stjernehimmelen. Mann i pengenød. Mann trenger hjelp. 

Mann grunnstøtt i England og trenger hjelp til å komme seg på vannet igjen. 

Ikke om jeg vil padle til Frankrike og Italia uten penger. Kanskje greit nok om du snakker 

fransk eller italiensk. Vet at jeg tidligere har skrevet mye pent om fingerspråket. Men på 

arbeidsmarkedet kommer nok dette til kort. Eneste fingerspråk jeg kan akkurat nå er en finger 

rett i været – og det er ikke lillefingeren! Nei, da er det bedre å utsette hele prosjektet et år. 

Slikke sårene og komme opp med en bedre plan. 

Enda verre gikk det med ham som skulle skaffe meg jobben. Hele universet sto imot ham, 

selv hadde han ikke en sjanse den uken alt begynte å rakne. Ikke bare mistet han en meget 

godt betalt sjefsjobb. Nå står han uten jobb, uten penger og uten familie. Faktisk er det eneste 

han eier en dress, en dongeribukse og en t-skjorte. Resten av klærne har kona klippet i stykker 

med saks og kastet! 

Når dette skrives, har han både fått seg en ny jobb, flyttet sammen med kona og familien 

igjen. Du skal heller ikke se bort fra at han har fått noen klær også. Slik han hadde stilt opp 

for så mange tidligere, slik var jeg der da han trengte litt støtte. Vet hvor tett han var på å 

gjøre en slutt på det hele – og i slike situasjoner betyr fremdrift på en kajakktur ikke så mye. 
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Tenker på ordene som den engelske klatrelegenden og utforskeren Eric Shipton skrev i sin 

biografi. -Kursen i livene våres styres av en kompleks samhandling av påvirkninger – og det 

er ofte gjennom våre tilbakeslag, ja til og med våre svakheter, at vi oppnår noen av våre 

største innsikter og prestasjoner. 

Jeg tar meg i det. Klarte kaptein Christopher Jones å føre Mayflower og «The Pilfrim 

Fathers» trygt til den nye verden, skal jammen også jeg klare å føre kajakken videre mot den 

store by, vikingenes Myklagard. Når livet lukker en dør, åpnes en annen. Ikke har jeg tidsnød 

og selve reisen er fortsatt det viktigste. Men det jeg har lært så langt, er at selve padlingen 

kanskje blir den letteste utfordring på ferden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


