
PRESSEMELDING 24.7.14!
Padle- og kystpilegrimen nærmer seg Nidaros!!
Prosjektet tok en overraskende vending da padlepilegrim Lars Verket måtte forlate kajakken 
Sunniva i Florø pga helseproblemer. Fra Florø ble det Sunnivaleden til fots mellom Kinn og Selja. 
Det er første gangen noen har gått Sunnivaleden alene.!!
I Selja ble Verket svært betatt av klosteret, lyset og stedet. Dermed tilbragte han tilsammen fem 
dager og to netter her ute. Bildene herfra sier sitt…!!
Fra Selja gikk ferden videre med haik, buss, ferge og føtter. Han har vært innom Åheim, Runde fyr. 
Veøya utenfor Molde, øyene rundt Ona - og Ona fyr, Atlanterhavsvegen, Gurispelet på Smøla, 
Edøy gamle kirke og Kulisteinen.!!
- Selv om jeg ikke kom til alle disse stedene med kajakk, så har de gjort stort inntrykk. Jeg var 

ærlig talt litt nedfor da jeg skjønte kajakken måtte bli, men så klarte jeg å tenke på nye 
muligheter. Det er jo KYST-pilegrimsleia som åpnes i år - og nå har jeg tilnærmet meg den på 
flere forskjellige måter.!!

- Jeg vil ikke si at padling er den beste måten å tilnærme seg kystpilegrimsleden på. Det er en av 
vår tids svøper at vi alltid skal rangere. I stedet vil jeg si at denne leia har mange forskjellige 
tilnærminger, som byr på forskjellige opplevelseskvaliteter. Padling og vandring gir rytme og 
slow-tid. Haiking, buss, ferge gir mulighet for større strekk, og flere menneskemøter.!!

Avslutningen på pilegrimsferden blir spektakulær. I kveld lastes Sunniva ombord i det gamle 
hurtigruteskipet Nordstjernen. Det gikk fra Stavanger for et par dager siden, og er den offisielle 
åpningsseilasen for Kystpilegrimsleia. Underveis vil det bli en spesiell markering på Selja 26. juli 
for å markere kystpilegrimsleden for åpnet. Riksantikvaren, biskoper m.fl. er ombord, og det blir 
stopp og foredrag underveis.!!
- Dermed har jeg fått med meg veldig mange forskjellige tilnærminger til leden siden 11. april, sier 

kystpilegrim Lars Verket. Å ha rent sengetøy, tilgang på vann og WC i umiddelbar nærhet på det 
siste strekket blir en stor overgang, men jeg skal takle det også sier han med et smil.!!

- Å komme frem til Nidaros etter 3 mnd på reise blir stort. Jeg gleder meg til å trille Sunniva tre 
ganger rundt Nidarosdomen før Olavsvaken natt til 29. juli. Den 30. juli skal jeg vise bilder fra 
turen som en del av Olavsprogrammet, sier kystpilegrimen fornøyd.!!

Kontaktinfo: Lars Verket - 911 311 03!
Bilder: https://www.flickr.com/photos/larsverket/sets!!
Se også de offisielle sidene til Kystpilegrimsleia: www.kystpilegrimsleia.no!
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