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En ”førstereisegutt” sine tanker og erfaringer

Som så mange andre, leste jeg Helge Ingstads bøker som ung og har siden tenkt 
at jeg en gang skal se de samme områdene som han jaktet og levde i. Etter at jeg 
fylte 50 år måtte noe gjøres. Som et første skritt meldte jeg meg inn i forenin-
gen Arktisk Villmarksklubb. På et av klubbens møter rakk jeg hånden i været og 
fortalte om mine planer, men måtte innrømme at jeg verken hadde erfaring eller 
noen å reise med. Noen dager senere tok Lars Brekke kontakt og fortalte at nå 
var det folk fra Telemark som var i gang med å planlegge en slik tur. I romjulen 
2015 reiste jeg for å møte Espen Paulsen i Siljan.

Lagoppstillingen besto da av åtte Telemarkinger, fem karer fra Siljanområdet og tre med røtter fra Rjukan. Her avbildet med 
to lokale før hjemreise fra Reliance. Fra venstre: Jens Nørve, Gus Catling, Odd Anders Fjeld, Roger Catling, Anders Godø 
Eliassen, Espen Paulsen, Thom Simonsen, Yngvar Frønæs, Eirik Eliassen og Erlend Andersen. Foto: Jens Nørve

Jeg forsto raskt at Espen visste hva han snakket om. 
Hans væremåte oste av erfaring og tillit. Dette ville bli 
en slags jubileumstur for Espen - dette var hans tur 
nummer 20. Jeg takket ja til å bli med og spurte om 
jeg kunne ta med noen venner. 

Planlegging og valg av reiserute.
Avtalen var at Espen skulle være ansvarlig for 
planlegging og gjennomføring av turen og vi 
andre skulle dekke hans kostnader. To av gutta 
hadde vært på tilsvarende turer tidligere (Er-
lend fem og Yngvar to). For oss andre ville det 
vært meget tidkrevende og gitt høy risiko å 
planlegge og gjennomføre alt dette selv.  Espen 
ordnet billetter via Island og Edmonton til Yel-
lowknife. Derfra fløy vi cirka en og en halv time 
østover til Whitefish Lake i et sjøfly. Vi padlet 
blant annet Huff, Tent, Eileen, Dion, Daisy og 
Meridian Lake, samt Sled og Snowdrift River. 
Turen ble avsluttet i Reliance i østre arm av Sto-
re Slavesjø, etter til sammen 28 døgn ute på tur. 

Hvilke tanker gjør jeg meg nå, etter om-
lag en måned tilbake i sivilisasjonen? Først og 
fremst må jeg erkjenne at turen var mer kre-
vende enn jeg hadde sett for meg, både fysisk 
og psykisk. Vi kom ikke i noen ekstremt farlige 
eller krevende situasjoner, men for en uerfaren 
førstereisgutt kunne oppgavene bli mange og 
dagene lange. 

Da Espen fortalte meg at vi skulle padle en del ”mot-
strøms” og at det totalt ville bli fem elver og to vassdrag vi 
skulle krysse, så burde jeg nok spurt litt mer om hva dette 
innebar. Han fortalte også at vi skulle krysse et utall av vann 
(de fleste uten navn) og at det nok ville bli ganske mange 
”bæringer”, uten at jeg forsto helt hva dette innebar. 

Nå vet jeg at det å padle motstrøms gir deg noen valg; 
mange og lange bæringer med tung bør på ryggen eller å 
vasse i elva med meget varierende dybder og glatte steiner. 
De mer erfarne gutta synes å være mer opptatt av hvor flott 
det var (etter deres syn), at det nesten ikke fantes mygg eller 
Black Flies. De syntes heller ikke å bry seg om at vi enkelte 

Det ble ofte slått opp tarp ved bålet for å gi ly under middagslagingen.

Foto: Thom Simonsen
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dager ikke fi kk fi sket fi sk eller 
skutt dyr, for det kom jo sikkert 
til å ordne seg i morgen. For en 
fersking, var det godt å se at de 
etter hvert fi kk rett. Jeg ble også 
glad da jeg så hvordan Odd An-
ders håndterte hagla og Tom 
fi skestanga fra kanoen. Bærin-
gen ned Mc Donald Cliff  var en 
interessant opplevelse og tok en 
hel dag. Andre steder måtte vi 
gå en ekstra tur med øks for å 
hogge løype i den tette skogen.

Når det gjaldt ”vær- og fø-
reforhold”, så ble det heller ikke 
helt slik jeg hadde sett for meg. 
De første dagene var varmere 
og fl ottere enn jeg hadde turt å 
håpe på, med 20 grader og sky-
fri himmel, men det gikk raskt 

mot høst. Det gikk ikke lang tid før vi 
omtalte oss selv som ”motvindskame-
ratene”, da vinden stadig snudde etter-
som vi padlet.

Ally-kanoene er meget stabile og 
fl eksible, men når bølgene begynte 
å slå over båtripa var det fl ere av oss 
som lurte på hvor høy sjø slike kanoer 
egentlig tåler. Etter hvert tok vinden 
seg opp til stiv kuling med tilsvarende 
bølger. Når planen på slike dager var å 
krysse store sjøer, ble det i stedet noen 
ufrivillige hviledager.

Når jeg nå ser tilbake på turen, må 
jeg si at det fl otteste jeg opplevde var 
hvordan alle i gruppa bidro til å hånd-
tere de situasjonene som oppstod, ved å 
hjelpe hverandre. Det er virkelig til et-
tertanke at jeg på hele turen ikke hørte 
en eneste som klagde, ikke en eneste 

gang! Og tro meg, det var ikke fordi det 
ikke var mulig å fi nne noe å klage eller 
syte over på en slik tur. For eksempel 
etter at det hadde regnet noen dager og 
vi hadde hatt konstant motvind. Det 
kunne lett ha kommet noen sure kom-
mentarer da regnet gikk over til snø og 
vannet på tallerkenen frøs til is. Det er 
heller ikke spesielt gøy å padle alt en 
kan i snøføyka når en nesten ikke kan 
se at en beveger seg i forhold til land. 
Det toppet seg en dag da alt var dek-
ket av våt og tung snø. Vi pakket telt 
og brøt leir og prøvde en padleøkt. Et-
ter bare tre kilometer måtte vi slå leier 
og sette opp lavvoen igjen. På grunn av 
mer våt snø var forholdene så dårlig. 
Det var ikke forsvarlig å fortsette.

En dag veltet kanoen til Eirik og 
Anders i et stryk. Slikt må en regne 

med. Det ville vært forståelig 
om de ble litt sure da de oppda-
get at de hadde mistet primu-
sen og måtte dykke etter den i 
elva. Det var ingen steder å slå 
leir, så det var bare å padle vi-
dere i noen kilometer i det våte 
tøyet. Eirik hakket tenner etter 
dykkinga. Teorien var at om de 
bare padlet hardt nok, så ville 
de nok få igjen varmen. Utrolig 
hvor mye varme og glede et bål 
kan gi etter slike episoder.

For min del var nok den 
mest spesielle opplevelsen be-
søket hjemme hos Roger Cat-
ling og sønnen Gus. Mange av 
oss hadde sett fi lmene til Lars 
Monsen. På sin reise besøkte 
det han beskrev som verdens 

Odd Anders og Thom på vei ned et stryk i Eileen River. Foto: Espen Paulsen

Når det mørkner blir det riktig så fi nt i 
villmarken i Canada. Foto: Espen Paulsen

Odd Anders og Thom snart ferdig med dagens siste bæreetappe. Foto: Espen Paulsen

På dager med fi nt vær ble det mange leirplasser som denne. Her på Lynx 
Lake, kilden til Thelon River. Foto: Espen Paulsen

Stryk som dette ga sjeldent andre alternativer enn bæring, ofte i tett skog. Foto: Espen Paulsen

Anders og Erlend godt i gang med turens 
nest lengste bæring mellom Snowdrift River 
og Dion Lake. Foto: Espen Paulsen
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mest erfaren ulvejeger, som den gan-
gen hadde skutt cirka 3000 ulv. Å sitte 
og høre Roger og Gus fortelle om sine 
opplevelser var rett og slett fantastisk. 
Stemningen steg enda noen hakk da 
vi dagen etter hjalp dem å slakte en elg 
som kom svømmende over sundet ved 
hytta tidlig på morgenen. Kvelden med 
Roger og Gus som bød på lever, indre-
fi let, ytrefi let, hjerte og grillet snute av 
elg, samt Lake Trout og hjemmelaget 
rosinvin, vil jeg aldri glemme. (Lars 
Monsen; https://tv.nrk.no/serie/canada-
paa-tvers/ouha41001204/sesong-1/epi-
sode-2#  fra min. 23:20 )

BØKENE   
 Hjalmar Dale –
 Den glemte eventyrer
og    
Friluft sliv i 
Finnmark

Oppsummering.
Ville jeg tatt denne turen en gang til? 
Nei, og jeg er glad jeg ikke helt forsto 
hva jeg gikk til. Men, det var en fan-
tastisk opplevelse som jeg ikke ville 
vært foruten. Jeg har lært mye og fått 
erfaringer som gjør at jeg selv kan ta en 
roligere tur, for eksempel i 2019. Ikke 
minst har min respekt for de som rei-
ser på virkelige ekspedisjoner ikke blitt 
mindre! (Cecilie Skog WoW ;-)

Takk til dere alle syv, for at dere 
på hver deres måte gjorde dette til en 
fantastisk opplevelse.  Til Erlend som 
fungerte som gruppas hovedfotograf; 
jeg gleder meg til å se fi lmen. En særlig 
takk til jubilanten! Espen, din erfaring 
og tenkning om ledelse, demokrati, og 
gruppedynamikk var veldig interessant 
og nyttig. Du leverte det vi var forespei-
let og mer til.  

Hva er det folk spør om når en kom-
mer hjem fra en slik tur? Så du, …? Ja, 
en morgen da jeg sto og stekte bannock 
kom det en bjørn over åsen. En morgen 
da vi våknet så vi store, fl otte ulvespor 
fra tre ulver som nesten hadde vært inne 
i leiren i løpet av natten. Vi så også både 
død og levende moskus på nært hold. 
Og ikke minst; fi sket var helt utrolig! 
Vi var nok heldige, for dyretettheten er 
ikke så stor som mange tror.

Anders storfornøyd med denne fangsten 
på seks kilo.  Foto: Espen Paulsen.
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Espen, som vanlig med tekoppen i hånda 
etter endt padleøkt. Foto: Espen Paulsen

Denne nysgjerrige moskusen ville gjerne 
krysse Tent Lake. Foto: Espen Paulsen

Denne store oksen med mer enn 25 tagger viste seg en 
dag langs bredden av Eileen River. Foto: Jens Nørve.

Jubelscener da vi endelig kom frem til Reliance og huset til Catling. Foto: Espen Paulsen

Erlend er klar for en padleøkt i ruskevær på Store Slavesjø. Foto: Espen Paulsen

Artikkelforfatter Jens med personlig 
rekord på fi re og en halv kilo. Turens 
tyngste fi sk veide seks og en halv kilo 
og ble tatt av Thom. Foto: Jens Nørve
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Sikre deg en signert utgave!

Pris pr. bok kr. 398,-     samlet kr. 700,-  
Betales cash eller med Vipps


