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Underveis med mange   pilegrimsmål 

Lars Verket er 
pilegrim i kajakk, 
på vei til Nidaros og 
olsokfeiring, men 
med mange mål for 
reisen.
Egil Mong
egil@dalane-tidende.no� �n�4000 8533

Eventyreren og forfatteren tok seg 
en velfortjent pause i Sokndal fra 
fredag til søndag. Da hadde han 
lagt bak seg en tøff tur fra Hidra 
på lørdag, og ikke minst etappen 
fra Korshavn til Hidra dagen før. 
På vestsida av Lista fikk han vir-
kelig føling med Nordsjøens lu-
nefulle forhold. Søndag sleit han 
i motstrøm inn Søra sundet til 
Egersund.

Start i Tunsberg
Pilegrimsturen startet i Tønsberg 
11. april. Målet er å være i Trond-
heim til feiringen av olsok i slutten 
av juli. Underveis samler Lars Ver-
ket på inntrykk, foto og det mes-
te som skal til for å formidle sine 
opplevelser i bokform i etterkant 
av ekspedisjonen langs kysten.

Helt siden 2006 har han tenkt 
seg at en slik padletur kunne gjen-
nomføres. Allerede da sikret han 
seg domenet padlepilegrim.no. 
Men så har det vært så travelt at 
andre oppgaver har måttet priori-
teres. Og travelhet er nettopp det 
en pilegrim skal legge bak seg. 

I årenes løp har Lars Verket 
skrevet fem bøker om padling, 
blant annet padleguiden for Da-
lane. Han har skrevet mange ar-
tikler, holdt foredrag og inspirert 
en rekke med sine kurs, blant 
annet. Lars Verket er trolig den 
eneste i Norge som lever av å pad-
le uten å delta i en eneste konkur-
ranse.

Fant roen under steinbruddet
Da han rundet inn mellom Åroså-
sen og Langholmen satte han kurs 
mot Hellevige. Han fant en idyllisk 
leirplass i vika under de gamle 
grunnmurene etter småbruket i 
Løgevik. Her dro han på land ka-
jakken, satte opp teltet og hvilte 

ut etter dagens heftige tur langs 
den ugjestmilde kysten fra Hidra 
til Sokndal.

– Det ble tøft ut av Åna-Sira. Der 
slo strømsjøene over kajakken, og 
jeg ble ganske våt. Jeg er forberedt 
på at disse etappene langs Lista, 
Dalane og Jæren blir de tøffeste på 
hele turen, sier Lars Verket.

Tøft på Lista
Dagen før la han bak seg en lang 
og hard etappe fra Sutnøy vest for 
Korshavn gjennom skjærgården 
utenfor Farsund, langs Lista og 
helt inn til Hidra.

– Da jeg kom fram til Hidra et-
ter å ha kjempet med vestlig vind 
fra fyret på Lista i retning Hidra, 
ble forholdene over Fedafjorden 
så tøffe at jeg ikke våget meg over 

til Rasvåg. Dermed måtte jeg fort-
sette på austsida av Hidra og opp 
Hidrasundet. Jeg fant ingen plass 
å gå i land og måtte bare fortsette 
opp til kanalen i sterk motvind, og 
så videre tilbake mot Rasvåg. Da 
jeg endelig kom meg på land, had-
de jeg sittet nesten 12 timer i ka-
jakken. Da var jeg virkelig sliten, 
innrømmer han.

God hviledag i Sokndal
Etter ei god natt i teltet med flotte 
naturopplevelser i Sokndal, våk-
net han til kuling og hvite bølge-
topper utenfor sokndalskysten. 
Da var det bare å roe helt ned og 
ta en hviledag.

– Her er et rikt fugle- og dyreliv. 
Jeg lå i teltet og så rådyrene vasse 
over bukta her. Dette er en flott 

plass, slår han fast der vi sitter på 
graset i ettermiddagssola.

Søndag stakk padlepilegrimen 
til sjøs tidlig om morgenen. Han 
fulgte tett langs land helt opp mot 
Mong og Nålaugvika før vinden 
frisknet og sjøen igjen bygde seg 
opp. Gjennom Svåholmsundet 
var strøm og bølger virkelig merk-
bare. Fra Svåholmen til Skarvøy 
kjempet han med vestavind. Inn 
Søra sundet fikk han motstrøm. 
Om ettermiddagen gikk han i land 
ved Eiebukta etter dagens økt. 
Neste etappe går over Jæren.

– Nå hviler jeg ut i noen dager 
og håper å komme meg videre på 
fredag, sier han.

Den langsomme rytmen
– Hvorfor pilegrimstur i kajakk?

– For noen år siden gikk jeg 
pilegrimsruta fra Hamar til 
Hjerkinn. Da fant jeg den roli-
ge, langsomme rytmen og det 
enkle, rolige livet. Det å ta seg 
fram i langsomhet, er tiltalende. 
Så tenkte jeg at en tilsvarende 
opplevelse kan jeg få i kajakken 
langs den nye pilegrimsleia langs 
kysten. Etter turen vil jeg lage ei 
guidebok som kan være nyttig for 
andre som ønsker å bli kjent med 
kystpilegrimsleia. Underveis har 
jeg sett meg ut mange delmål, for-
teller Lars Verket.

Etter turen langs Jæren har 
han et første mål på Utstein. Si-
den venter flere gode opplevelser 
i Ryfylke og på Haugalandet, der 
et besøk på Avaldsnes er lagt inn. 
Han vil også innom Klosterøya 

i Sunnhordland og Lyse kloster 
litt lenger nord. Ellers regner han 
med å få mange gode tips og inn-
spill av folk han møter underveis.

Selja er hovedmålet
Selja sør for Stad er et av hoved-
målene for pilegrimsturen. Her 
var det benediktinerkloster i mid-
delalderen, og her lå vestlandets 
første bispesete. Årlig besøker 
cirka 7.000 mennesker den vesle 
øya sør for Stad. Her døde etter 
sagnet også den irske prinsessa 
Sunniva på slutten av 900-tallet. 
Olav den Hellige skal ha vært på 
Stad og funnet levningene et-
ter Sunniva, som siden har blitt 
helgen. Kajakken til Lars Verket 
bærer det historiske navnet «Sun-
niva».

En «Thin place»
– Jeg har vært på Selja en gang tid-
ligere. Det var en god opplevelse 
å sitte i Sunniva-håla. Det er slik 
plass som faller inn under begre-
pet «Thin place», et begrep vi ikke 
har noe annet ord på her til lands. 
Noe av det jeg skal gruble over i 
kajakken er å finne et tilsvarende 
begrep på norsk, smiler Verket, 
som på ingen måte føler ensom-
het ved å sitte på en holme aleine 
og nyte naturen og samhørighe-
ten med det han mener er mye 
større enn oss selv.

Sola varmer ikke så mye i 
årets første maidager. Sjøen lig-
ger blank på bukta under leiren 
i Hellevige. Snart er det kveld i 
teltet, en av mange aleine, men 
ikke i ensomhet. Du må tåle å 

være med deg selv uten å være 
ensom, skal du legge i vei på den 
lange pilegrimsreisa fra Tunsberg 
til Nidaros.

Reisen tar ikke slutt
– Det blir nok litt rart å padle inn 
Trondheimsfjorden, opp Nidel-
ven og så finne fram til Nidarosdo-
men. Som pilegrim skal du gå tre 
ganger rundt katedralen før du er 
framme, forteller Lars Verket. 

Men mange pilegrimer mener 
at en ikke er framme da heller. 
Opplevelsene vil følge med videre 
på resten av livets pilegrimsreise. 
Fram til reisen slutter, er vi un-
derveis.

EVEnTYR: Lars Verket er underveis på en lang pilegrimstur fra Tønsberg til Trondheim.    Han regner med å være underveis i over tre måneder. alle Foto: egil Mong

lUn ViK: I Hellevige mellom Rekefjord og Stranda fant padlepilegrimen en perferkt leir i le for vind og med sol 
og utsikt. 

SPESiAlÅRE: Treåra av type Grønland sørger for en god framdrift, 
dersom «motoren» er i form. Han kan tilbakelegge opp mot 70 kilometer 
på én dag. 

PRinSESSEn: Etter sagnet var Sunniva en irsk prinsesse som flyktet og 
endte sine dager på Selja på Vestlandet. Siden ble det bygd et kloster på 
øya som også ble Norges første pilegrimsmål. Kajakken bærer prinses-
sens navn.

Sommerlig vår
Våren kom med 
stormskritt i april. 

ToM lEif RUSdAl
  
Både maksimumstemperaturen 
og middeltemperaturen gikk til 
værs. Maksimumstemperaturen 
skriver seg fra 27. april med 22,0 
grader, viser værobservasjoner 
ved Eik-Hove værstasjon i Hovs-
herad.  Dette var med på å dra 
opp middeltemperaturen til 7,6 
grader. Normalen for måneden 
er 4,4 grader. I alt sju døgn kan 
skilte med minusgrader, med 
minus 4,4 grader den 3. april 
som den kaldeste.

Aprilrekordene var nær ved å 
bli slettet, ifølge værobservatør 
Jonn Haga. 

– Kun en gang tidligere har   

maksimumstemperaturen over-
gått årets måling. Rekordnote-
ringen på 24,4 grader skriver seg 
fra 2000, ifølge Haga. 

Månedens middeltemperatur 
har to ganger vært høyere med 
7,7 grader i 2011 og toppnoterin-
gen på 7,9 grader i 2009.

– På nedbørsfronten er bildet 
likt; med adskillig høyere note-
ring enn den såkalte normalen. 
Månedens nedbørstotal endte 
på 159,3 millimeter – 68 prosent 
over normalen på 95 millimeter, 
ifølge Haga. 

Hittil i år har han samlet 1.268  
millimeter i målebegeret på 
Hove. 

– Dette er allerede 59 prosent 
av normal årstotal på 2.156, opp-
summerer værobservatør Jonn 
Haga.

MildT: April har vært sommerlig, som her på Midbrød hvor enga 
framsto gul som sola. Foto: egil Mong

Fotturer i  
Sør-Rogaland
SVEin JARl liESTøl
   

Dagen før frigjøringsdagen, 7. 
mai, presenterer Nils Helge Am-
dal sin nye turbok som omhand-
ler turer til steder der det var 
krigshandlinger i Sør-Rogaland 
og Agder.

Nils Helge Amdal, som er fra 
Figgjo og som daglig jobber ved 
Figgjo fajanse, har tidligere ut-
gitt boka om Kasper Idland, «Fra 
krig til kamp».

– Jeg har kalt boka «Krigshis-
toriske fotturer i Sør-Rogaland 

og Agder». Tanken er at flest 
mulig skal ta  turen innom de 
historiske plassene. Som de 
fleste vet, er det utrolig mange 
historiske plasser i de fire dala-
nekommunene  som hadde en 
meget stor betydning under sis-
te verdenskrig, sier Amdal.

Av de mest kjente plassene 
er Mysinghålå, Slettebø, Birke-
neset, Vaule, Vatlandsvika og 
Steinsland. Alle målene er nøy-
aktig beskrevet med avstand fra 
bilvei, parkering og spisemulig-
heter. 

VEilEdER: Nils Helge Amdal lanserer sin nye turbok.  
 Foto: Svein Jarl lieSt l


