
Lars Verket er padlar og 
pilegrim. I helga fekk bøm-
lingane høyra om opple-
vingane hans i kajakk frå 
Tønsberg til Nidaros. 

Bn: Nils-Tore Sele

Han sette seg føre å pilegrims-
padla frå Tønsberg til Nidaros 
i fjor, Lars Verket frå Kris-
tiansand. I løpet av to seks 
veker-lange bolkar, fordelt på 
våren og sommaren i fjor, la 
han unna distansen. Meste-
delen av ferda gjekk føre seg 
i kajakk, men ein vond rygg 
gjorde at han måtte impro-
visera undervegs. Ein del av 
reisa vart difor gjort unna til 
fots. I tillegg vart han med 
den gamle hurtigruta «Nord-
stjernen» frå Florø til Trond-
heim, då skipet la ut på kyst-
pilegrimsseglas i fjor sommar.

– Ferda mi starta 11. april 
frå Tønsberg. Fyrste etappe 
vart berre 20 kilometer, for eg 
fekk både kuling og kald vind 
mot meg sørover langs kysten, 
sa Verket til ei lydhøyr for-
samling i amfisalen sundag 
ettermiddag. Der sat kajak-
kentusiastar på rad og rekkje 
frå lokalområdet.

Spirituell dimensjon
Lars Verket er eit kjent namn 
i kajakkmiljøet i Noreg. I ni 
år har padling vore yrkesveg. 
Han har forfatta fem padle-
guidar for Sør-Noreg, og pile-
grimsferda hamna også mel-
lom to permar. I november i 
fjor kom boka «Padlepilegrim 
fra Tønsberg til Nidaros». I 
føredraget fortalde han om 
denne reisa, som også var vik-
tig for hans indre.

– Målet var å gjera unna 
ein langtur i kajakk som ingen 
hadde gjort før. Reisa hadde 
også ein spirituell dimensjon, 
og eg ville også gjerne vera 
med å marknadsføra kystpi-
legrimsleia som vart etablert. 
Eit siste mål var å gjeva ut 

bok, fortalde Verket.
– Undervegs fekk eg store 

naturopplevingar. Sommaren 
i fjor var jo av dei sjeldne, sa 
Verket med eit smil.

Moster 18. mai
Pilegrimspadlaren hadde sett 
seg som mål å feira 17. mai på 
Moster, men det greidde han 
ikkje. Havdønningar frå sør-
vest på byrjinga av Sletta, og 
sidan vindbølgjer frå nord-
vest på veg oppover havstyk-
ket gjorde at han måtte søkja 
hamn i Sveio. Han vifta difor 
med det norske flagget og 
song «Ja, vi elsker» utanfor 
Ryvarden fyr i staden.

– Eg møtte mange trivelege, 
gjestfrie menneske undervegs. 
Slik var det også på Moster 18. 

mai. Tilfeldig møtte eg amfi-
omvisar Turid der, me kom i 
prat og før eg visste ordet av 
det fekk eg ei privat omvising 
både i Moster Gamle Kyrkje, 
Moster Amfi og i utstillinga. 
Stempel i pilegrimspasset vart 
det også, fortalde Verket.

Frå Moster gjekk ferda mot 
Bergen. Vel framme i vest-
landshovudstaden tok ein 
Verket pause på seks veker, 
før han igjen sette seg i kajak-
ken med det velklingande pile-
grimsnamnet «Sunniva», og la 
i veg nordover mot Nidaros. 
Han var mellom anna sju 
dagar på øya Selja, der 
legenda om den irske kongs-
dottera Sankta Sunniva opp-
stod på slutten av 900-talet. 
Dei gamle klosterruinane, og 

atmosfæren på den ubebudde 
øya, saman med vakkert som-
marvêr, gav han store opple-
vingar, delte han med forsam-
linga i amfiet.

Padling på anna måte
– Padleekspedisjonen min 
langs kysten vart like mykje ei 
indre reise for meg. Det skriv 
eg også om i boka mi, fortalde 
Verket.

På Olavsvaka i Trondheim, 
natt til 29. juli, var Verket mel-
lom dei siste som forlet Nidar-
osdomen.

– Det var ei spesiell opp-
leving å sitja mest åleine att 
i den store katedralen denne 
natta, fortalde Verket. 

Då foredraget i amfiet var 
over fekk den lokale pad-

leguiden «Bømlo rundt i 
kajakk», skrive av Finn 
Bakke, som gåve. 

Bakke var sjølv til stades 
under foredraget.

– Foredraget var interes-
sant og inspirerande, seier han 
til Bømlo-nytt. 

– Lars Verket opplevde 
mykje på ferda i kajakk langs 
kysten, han var flink til å for-
telja og viste flotte bilete. Sjølv 
syntest eg det var spennande å 
høyra om ein som legg ut på 
ein anna type kajakktur enn 
det eg sjølv gjer. Her snakka 
ein mann som sat i kajak-
ken i vekesvis om opplevin-
gane han hadde. Om stilla han 
opplevde, det å vera åleine 
ute i naturen, slitet og strevet 
undervegs, fortel Bakke.
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Kjell Pettersen (t.v.) frå Sveio kjenner padlepilegrimen Lars Verket godt, og kjøpte boka om padleferda frå Tønsberg til Nidaros, då han fekk med seg fore-
draget padleentusiasten hadde på Moster. 

Forfattar og 
padlepilegrim 
Lars Verket 
skriv her ei per-
sonleg helsing 
til Kjell Pet-
tersen  i boka 
om padleferda 
frå Tønsberg 
til Nidaros som 
Verket skreiv 
i fjor.

Lars Verket hadde som mål å feira 17. mai på Moster i fjor, men kom berre til Ryvarden fyr. Dagen etter, 
18. mai, var han framme på Moster. Her frå leirplassen han og ein kompis fann seg ved Røyksundskana-
len, ikkje langt frå Skogbu. Foto: Lars Verket
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