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rundt ikajakk
beredt og bruker all den plassen
som er tilgjengelig. 

Grundig planlegging
– I tillegg til det helt nødvendige
utstyret, har jeg også mye elektro-
nisk med meg. Turen skal foto-
graferes og !lmes og legges ut på
nett underveis. Jeg har festet et
solcellepanel på kajakken så tvi
tvi for godt vær.

Det kommer ikke som noe sjokk
at det er en modig mann som skal
ut på tur, men han er også struk-
turert og oppmerksom, noe en så
ekstrem ekspedisjon krever. Tu-
ren er nøye planlagt, helt ned til
siste detalj. 

– Jeg regner med at jeg er 20 da-
ger værfast, men ellers blir det
padling hver dag. Det blir nok litt

rolig her oppe i nord i begyn-
nelsen, litt på grunn av klima og
det at det er greit å starte rolig.
Når det blir mildere, og jeg kom-
mer ordentlig i gang, blir det
bånn gass.

Erik forventer å bruke tre måne-
der ned den norske kysten, to i
Sverige og en i Danmark, men
han håper og satser på at turen vil
gå enda raskere.

– Planen er jo å være fremme ved
endestoppet i Finland den 1. ok-
tober, men alt avhenger jo av væ-
ret. Jeg tar ingen unødige sjanser
og slår heller opp teltet enn å ut-
fordre været. Likevel er jo alt rela-
tivt og folk setter jo ulike grenser.
Vi får se hvordan det blir.

Han smiler og trykker den aller-
ede sammenklemte soveposen

enda mindre og dytter den ned i
det ene rommet på kajakken, som
ikke lenger ser ut til å ha mye lag-
ringsplass. 

Puslespill
– Nå håper jeg at jeg har lagt det
jeg trenger først lett tilgjengelig,
ler han og legger på lokkene.

Utrolig nok !kk hele 70 kilo
med utstyr plass. Han tar av seg
støvlene og jakka, tar på seg
vanntette sko, lukker igjen våt-
drakten og løfter kajakken bort
til vannkanten sammen med Leif.
Erik har hele tiden nye prosjekter
i tankene og før han har lagt ka-
jakken i vannet, planlegger han
allerede den neste turen.

– Når jeg er ferdig med denne
turen, skal jeg fullføre kitingen

over Grønland. Vi hadde nesten
kitet over hele Grønland da ka-
meraten min !kk akutt blind-
tarmbetennelse. Et rednings"y
kom, men sank ned i snøen. Et
helikopter ble så sendt for å redde
oss alle sammen. Det ble veldig
dramatisk, men turen skal fullfø-
res, det er allerede bestemt. 

Historiene til Erik er som tatt ut
av !lmer og bøker og det er umu-
lig å ikke stå å bare beundre even-
tyrlysten. Han hopper opp i ka-
jakken og dytter seg ut mot havet
med sine bare hender. Etter en
kald start padler han noen meter
ut, får på hanskene og snur seg
mot tilskuerne sine. Med et smil
løfter han den ene hånden og vin-
ker farvel. På få sekunder for-
svinner den lille røde kajakken

blant mektige hvitkledde fjell. På
land deler publikum en og samme
tanke. Vi ber om pent vær og øn-
sker Erik lykke til. Klarer han
dette, vil han foreviges i historie-
bøkene som den første mannen
som padlet langs hele kysten til
Norge, Sverige og Finland. 

Marianne Bergseth
marianne@sva.no

              (Alle foto: Marianne Bergseth)

LOGISTIKK: – Jeg har nok tatt med meg alt for mye utstyr, men det skal
vel gå sånn akkurat, forteller Erik. 

       seks dager, men har med seg pilk og
 

START: Først etter at Erik hadde kjørt i tre dager fra Danmark og puslet
70 kilo utstyr ned i kajakken kunne ha dytte kajakken ut i Barentshavet.
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