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På selveste nasjonaldagen 
ankom to av dem Nordmøre, og 
sist helg ble tilbrakt hos Tronds 
familie på Tingvoll. Da var vel 

en tredel av turen, eller 1.205 kilometer, 
unnagjort. 
   Eldstemann falt ifra etter tre dager, 
men etter «reparasjon» på sykehus i 
Kragerø, hekter han seg på de to andre 
igjen når de snart er på Fosen i  
Trøndelag. 
   Han nekter å gå glipp av resten av 
eventyrferden, selv om han har padlet 
hele norskekysten i etapper tidligere. 
Det gjelder for øvrig også tingvoll
gjeldingen Trond Eri. 
   Mandag morgen denne uka. Trond Eri 
og makker Arne Budal ankommer 
Årsund ytterst i Tingvoll. De er klar for å 
fortsette den lange padleturen. 
   Neste stoppested er Smøla hvor de 
skal besøke Kristine og Anders Herm

stad. De er gamle padlevenner som 
driver Smøla kajakk, som tilbyr kajakk
utleie, padlekurs, guidede turer og 
overnatting. 
   Tronds søster, Inger Johanne Eri, lærer 
og inspektør ved Montessoriskolen i 
Nordreisa i Troms, er på hjemmebesøk i 
anledning morens nylige 89årsdag og 
nasjonaldagen. 
   Hun kjører karene og kajakkene utover 
til Årsund. Her kom de i land lørdag  
18. mai og tilbrakte helga på Tingvoll 
sammen med Trond og familien. 
   – Vi tok med kajakkene og utstyret til 
Tingvoll for ettersyn og vedlikehold. Vi 
vasket klær, impregnerte tørrdraktene 
og jeg har fått stoppet ullundertøyet, 
forteller Arne. 
   Han er av typen som sliter på klær og i 
tillegg har borrelåsen på tørrdrakten tatt 
noen jafs av tøyet. 120 mil med det 
samme ulltøyet hver dag merkes. 

   – Det underlige er at Trond sine klær er 
like hele. Noen burde forske på hvorfor 
det er slik, gliser trønderen mens alt 
som skal i kajakken klemmes sammen i 
vanntette poser og stuves om bord. 
   Med på turen får de hver sin Kraftkar 
fra Tingvollost som en liten gave fra 
Tidens Krav. Det påkalte jubel. Den vil 
nok smake sammen med litt godt øl og 
en liten akevitt som ankerdram som vi 
registrerer at karene diskret pakker ned.

start ved svinesund 
17. april startet eventyret. Da sjøsatte 
de kajakkene ved Sponvika ved 
Svinesund. Alle tre måtte over sundet 
for å klappe i berget på svensk side før 
de satte kursen vestover. 
   Trond hadde drømt om en slik tur i 
nærmere 20 år, men hadde aldri tid – 
før nå. De to andre hengte seg på da de 
fikk høre om planene. Innen 90 dager 

håper de å krysse GrenseJakobselv og 
ha fullført turen nordover til den 
norskrussiske grensa. 
   På bloggen sin «Tre rustne menn 
padler Norge» og på en egen Facebook
side med samme navn, meldte de om 
stille og fint vær den første dagen over 
Oslofjorden. 
   Her forteller de også at alle tre har 
rikelig med erfaring fra padling, faktisk 
til sammen nesten 120 år – og enda mer 
livserfaring. 
   Et fellestrekk er at de alle har bak
grunn fra Trondhjems Kajakklubb. Ut 
fra alderen vet du nå også at de 
allerede har passert middagshøyden og 
at alle ifølge bloggen har ganske høyt 
hårfeste. 
   Dessuten opplyser de om at alle har 
påviste (padle) skader i skuldrene, alle 
har havarerte ekteskap bak seg, de 
liker møte med nye mennesker og ikke 

Ble truffet av sen midtlivskrise – padler 3.000 km

Tingvoll: Trond Eri (til venstre) og 
Arne Budal fikk med seg hver sin Kraftkar 
produsert av Tingvollost som niste på den 
videre padleturen nordover til Grense-
Jakobselv. 

tema: Norge på langs
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Midtlivskrisen traff 
Trond Eri (60) fra Ting
voll og to kompiser på 50 
og 77 år litt forsinket. 
Men bedre sent enn aldri. 
Nå padler de rustne 
herrene norskekysten  
fra svenskegrensa til 
Russland, en tur på rundt 
3.000 kilometer!
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Ble truffet av sen midtlivskrise – padler 3.000 km

langTur: Trond 
Eri (til venstre) og 
Arne Budal – her 
med Årsundøya 
i bakgrunnen – 
klar til å padle 
videre nordover. 
Hele turen fra 
svenskegrensa i sør 
til russergrensa i 
nord er anslått til 
3.000 kilometer og 
turen ventes å ta 
tre måneder. 

minst er de glade i lystige lag. 
   På bloggen inviterer de alle interes-
serte til å følge med på GPS-loggen 
hvor de til enhver tid befinner seg, og 
gjerne til å ta kontakt. Slike møter med 
kjente og ukjente er det blitt mange av. 
   De skriver også at «skulle vi være så 
heldige å komme over en fest på veien, 
er vi ikke vanskelige å be inn, og byr 
noen oss et alternativ til fuktig telt så 
takker vi gjerne ja! Vi sier sjelden nei 
takk til en varm kopp kaffe og Arne  
har en hang til heimebakst og godt 
hjemmebrygget øl, så om noen tar 
hintet så følg med på hvor vi er og gi 
deg til kjenne».

de tre rustne herrene 
Men først en liten introduksjon av hver 
enkelt av de tre rustne herrene på 
padletur. 
   Trond Eri (60) flyttet til Tingvoll fra 

Kvikne sammen med familien da han 
var rundt 14 år gammel. Etter grunn-
skole og gymnas i hjembygda ble det 
lærerskole i Hamar og studier ved 
Trondheim Økonomiske Høgskole. 
   Innimellom ble det også tid til 
Sjøforsvarets gymnastikkskole som det 
het den gang. Så fulgte om lag 25 år i 
Trondheim ved Thora Storms videre-
gående skole avdeling Kvamsgrind, 
som er et kollektiv for unge med 
rusproblemer. 
   Her fikk han anledning til å praktisere 
sin store interesse for padling, aktiv 
som han var i Trondhjems Kajakklubb, 
og tok med de unge ut på ulike turer. 
Det ble ulike kurs og utdanning i 
padling, og han regnes i dag som en 
nestor innen havpadling i Norge. 
   I 2013 flyttet han hjem til Tingvoll 
igjen sammen med kona Synnøve Nes 
og deres to barn. Han har også to eldre 

barn fra et tidligere forhold. 
   De første to åra var han lærer ved 
Straumsnes skole, deretter ved Ting-
voll barne- og ungdomsskole. Men nå 
har han et hvileår eller sabbatsår om 
du vil. Mer om det senere. 
   Padlingen har fulgt ham i alle år. Han 
har padlet hele norskekysten, men da 
etappevis på turer av to til tre ukers 
varighet, gjerne sammen med Leif 
Edgard Tofte. 
   Leif Edgard Tofte (77) fra Trondheim 
beskrives som en av de på verdensbasis 
som har tilbakelagt flest mil i kajakk. 
Dette skyldes både en hang til lange 
turer, samt tilnærmet daglig aktivitet 
på Trondheimsfjorden. 
   Han har også en fortid som konkur-
ransepadler og er sølvvinner i NM i 
dobbel kajakk fra 1968, samme år som 
yngstemann i padle-troikaen ble født. 
Han kan også skilte med en fjerdeplass 

i single kajakk i Nordisk mesterskap. 
   Leif har i likhet med Trond bl.a. 
padlet hele norskekysten i etapper. I 
2006 padlet dessuten den da 64 år 
unge Leif og en kompis like godt fra 
Drøbak til Middelhavet. Deretter 
fortsatte Leif alene til Altea i Spania, en 
tur på til sammen 3.800 kilometer. 
   Arne Budal (50) er ungsauen i 
trekløveret. Han er til daglig prosjekt-
leder i Kværner i Trondheim, der han 
designer små, ubemannede platt-
former. Arbeidsgiveren ga ham ikke 
bare permisjon, men sponset attpåtil 
turen med noen kroner. Dette mot 
løfte om et foredrag for andre ansatte 
om hvordan padlere jobber med helse-, 
miljø og sikkerhet på slike turer. 
   Arne deler hus og postkasse med 
samboer Torill Ringsø med røtter på 
Smøla, og er ellers far til to voksne 
barn fra et tidligere ekteskap. ▼
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– Jeg kjente Trond og Leif fra padler-
miljøet i Trondheim. Da jeg fikk høre 
om turen de planla, ble jeg tent. Jeg 
ringte og spurte om lov til å bli med. 
Heldigvis fikk jeg et enstemmig ja, selv 
om jeg bare hadde to-tre måneder på å 
forberede meg og ikke har samme 
padle-erfaring som de to andre, 
forteller trønderen.

havnet på sykehus 
Tre dager etter at de startet turen, ble 
det dramatisk. Leif var ikke i form. De 
to andre skjønte ganske raskt at det 
neppe ville bli et møte med Grense- 
Jakobselv på Leif. 
   Nærmeste legevakt i Kragerø ble 
første stoppested. Dit kostet det Leif 
absolutt alle krefter han kunne  
mobilisere. Men med litt hjelp fra de to 
andre «rustne menn» kom de da 
endelig fram. 
   Etter en legesjekk ble sykehuset 
neste stopp for Leif. Nedtur, for alle. 
Men selv om det var trist, så var det 
godt å vite for de to gjenværende at 
Leif ble godt ivaretatt. 
   Trond og Arne besluttet å fortsette, 
alene. Leif skulle være med både i 
ånden og som mentor. Buttet det imot 
eller de lurte på noe, var det bare å 
ringe. Det var trygt å vite at svært få 
har gjort så mye i kajakk som akkurat 
Leif. 
   I ettertid har de fått den oppløftende 
meldingen at padle-kompisen er på 
beina igjen og rede til å slå følge videre. 
Han gikk glipp av de 30–40 første 
dagene av turen, men trer inn i de 
rustnes herrers båtferd igjen så snart 
de ankommer Åfjord på Fosen. På 
Årsund brukte Trond og Arne nærmere 
halvannen time på å pakke og laste alt 
utstyr om bord i kajakkene. Samme 
prosedyre hver dag og det tar omtrent 
like lang tid hver gang. Alt må pakkes 
kompakt og vanntett. 
   Enten har de sovet i telt, eller så har 
de overnattet i hengekøye, iblant også i 
tomme naust eller på verandaen på 
ulike hytter. Men enkelte dager – ja  
faktisk ganske mange når sant skal sies 
etter å ha lest bloggen deres – har 
pakkingen gått litt kjappere. 
   Det skyldes at de rett som det er har 
oppsøkt bekjente –ja, vilt fremmede 
også for den saks skyld – som har 
invitert dem til å overnatte under tak 
og med dyne og pute i stedet for 
sovepose. Det har vært luksus! 
   Blant annet forteller de om  
ankomsten til Ny-Hellesund, en perle 
på jord. Her ble de invitert inn og fikk 
sove hos totalt ukjente de kom i 
kontakt med. 
   De serverte padlerne Genever, øl og 
fenalår. At nasjonalbrennevinet fra 
Nederland står høyt i kurs her, skyldes 
at mange loser på øya hadde omgang 
med hollandske fartøy i jobben. Det ble 
et særdeles trivelig minne blant mange 
andre fra padleturen.

sikkerheten trumfer alt 
Sikkerheten er alfa og omega på turen. 
Trond og Arne har ennå til gode å gå 
rundt med kajakken på denne turen, 
men medgir at de iblant har hatt vind 
og sjø som har gjort inntrykk. 
   Stadhavet var eksempelvis tøffere 

enn de trodde og ga dem litt lærdom 
som du kan lese i dagboksutdragene 
litt senere. To dager etter passering av 
det værharde sjøområdet, røk snora til 
roret på Arnes kajakk. Godt det ikke 
skjedde utenfor Stadt! 
   I Haugesund la de seg også til ro ett 
døgn da det var meldt vind opp til 17 
sekundmeter. Kryssingen av Sogne-
fjorden bød også på utfordringer. 
   – Før turen startet inngikk vi en 
avtale som trumfer alt annet: Det er 
viktigere å komme hjem enn å komme 
fram. Derfor tar vi ingen sjanser. Vi tar 
heller en hviledag enn å stresse med å 
komme oss videre hvis været er 
lunefullt og utrygt, sier de to. 
   Med på ferden har de også både 
GPS-utstyr, VHF-radio, nødpeilesender 
og vanlige mobiltelefoner pluss iPad 
for å skrive daglige rapporter på 
bloggen. 
   Begge er spent på ferden videre. 
Oppover i Trøndelag og langs kysten på 
Helgeland og i Nordland er det mange 
fine ruter innaskjærs som byr på god 
beskyttelse mot vind og krapp sjø. 
   Verre blir det når de kommer til 
Finnmark. Der er det mange partier 

uten skjerming som vil by på ut-
fordringer og i verste fall landligge 
mens de venter på et værvindu.

Uvenn med nordavinden 
Været er verd et lite kapittel for seg. De 
kler seg godt, blant annet med spesial-
utviklede ullklær med flåttbeskyttende 
impregnering fra Lanullva i Eide. De 
fleste dager så langt har imidlertid 
været vært slik at de også har brukt 
tørrdrakt utenpå. 
   Navigeringen skjer stort sett ved 
hjelp av plastlaminerte kart som de 
fikk et trykkeri til å lage. Han som laget 
dem viste seg å være padleentusiast, så 
der var servicen på topp. 
   Under padlingen følger de så langt 
som mulig land, og helst i le for 
vinden. Her er det også mest å oppleve 
både på land og til vanns i stedet for 
midtfjords. 
   På turen har de observert over-
raskende mye oter, men lite mink. På 
Østlandet var det mye sel, og sjøfugl av 
alle slag finnes langs hele ruta. De har 
også sett en del nise, og regner med å 
få kontakt med hval når de kommer 
lenger nord. 

   Nordavinden har vært lei på  
hele turen.  
   – Det må da for f ... snart bli tomt  
for luft der oppe i nord, het det på 
padlernes blogg drøyt tre uker etter at 
turen startet. 
   Hver fjerde eller femte dag sikter de 
seg inn mot et handelssted for å 
proviantere. Hver mann sørger da for 
to middager, og så har de litt ekstra i 
reserve slik at det ikke er noen  
problemer om det drøyer fem eller seks 
dager før neste tur på butikken. 
   – Jeg har også med fiskestang så vi 
kan skaffe oss fersk fisk til middag, 
forteller Trond. Han medgir imidlertid 
raskt at fiskestanga har vært ubrukt så 
langt på turen, men håper det skal bli 
anledning når de kommer lenger 
nordover.

20 år gammel drøm 
Drømmen om et eventyr som å padle 
langs hele norskekysten slo rot i Trond 
allerede for om lag 20 år siden.  
   – Men da jeg var 40 hadde jeg aldri 
tid, konstaterer han tørt. 
   Nå ved passerte 60 var derimot tida 
inne. Ikke bare til en tre måneders 

drar videre: Pakking og klargjøring av kajakkene på Årsund i Tingvoll sist mandag.

tema: Norge på langs
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drar videre: Pakking og klargjøring av kajakkene på Årsund i Tingvoll sist mandag. sola: Det gjelder å smøre seg godt inn med solkrem ...

på land: Inger Johanne Eri overvåker broren og padler-
kompisens pakking og klargjøring til ferden videre nordover langs 
norskekysten.

uT fjorden: Turen fra Årsund er startet og første del av 
ferden går gjennom Langøysundet. Det er mange padletak som 
gjenstår.

egotripp i kajakk sammen med padle-
venner, men et sabbatsår med reiser og 
opplevelser der også familien var 
inkludert. 
   I fem måneder, fra oktober i fjor til 
mars i år, dro han og kona og de fire 
barna på rundreise til USA og Latin-
Amerika. Først krysset de USA fra 
Florida til California. 
   Deretter gikk turen til Mexico, 
Bolivia, Brasil og Peru hvor de blant an-
net fulgte stien i Andesfjellene til 
Inkaenes tapte by, Machu Picchu. 
   Det hører forresten med til historien 
at eldste datter er bosatt i Mexico City 
og at de to eldste deltok på deler av 
turen, mens resten av flokken var med 
på hele ferden. 
   – Men få med at de yngste periodevis 
lengtet tilbake til Tingvoll og at ingen 
steder er så fantastisk som hjembygda 
og hjemkommunen, presiserer Trond 
som ser fram til å ta fatt på lærergjer-
ningen igjen til høsten etter et år fullt 
av opplevelser.  

smakebiter fra dagboka 
Som en liten smakebit for leserne har 
vi sakset og komprimert enkelte av 

dagboknotatene på bloggen. Her er 
noen eksempler: 
Dag 1: Start fra Sponvika ved  
Svinesund. Måtte over sundet for å  
ta i Sverige før vi satte kursen vestover. 
Fin tur og en god start. Ble dog en lang 
dag på oss. Stille og fint over Oslo-
fjorden.  
Dag 3: Dagen i dag ble tung. Leif var 
ikke i form. Vi forsto fort at det ikke 
ville bli Grense-Jakobselv på ham. Vi 
søkte inn mot nærmeste legevakt. Det 
ble Kragerø. Etter en legesjekk ble det 
klart at sykehuset ble neste stopp for 
Leif. Trist at ikke Leif blir med oss 
videre, men samtidig godt å vite at han 
nå er godt tatt vare på. Det var rett å 
avslutte for Leif her. Han er på  
bedringens vei. Det er vi utrolig glade 
for å høre. 
Dag 4: Lyngør er kjent for å ha mye 
kaksefolk som ikke liker fremmedfolk 
på eiendommen sin. Her har Trond en 
fin filosofi. Finn en plass som ser dyr 
ut, her er det neppe noen hjemme 
likevel. Slike folk har selvfølgelig hytte 
på Hafjell også. Vi fant oss da ei fin 
brygge med ei lita strand og Trond 
serverte ei fortreffelig grønnsaksuppe 

med svenske kjøttboller. 
Dag 5: Turen gikk så videre til  
Enghaven like utenfor Arendal. Her har 
vi sommerhus og min mor var på plass 
for å servere og varte opp. Utstyr har 
blitt vasket og ulløyet har fått en 
omgang med Milo. Etter ei natt i laken 
tenker jeg vi er klare for en ny dag i 
morgen. 
Dag 8: Vi var litt sultne etter å ha 
droppet middagen i går og stoppet 
underveis for å få i oss noe varmmat. 
Det ble satt til livs én kg med laks og en 
god slump spagetti. Tydelig at kroppen 
trenger næring. Vi er snart fremme ved 
Spangereid- kanalen. Det blir ikke 
Lindesnes på oss. Det er meldt for mye 
vind. Vi går altså på innsiden. 
Dag 9: Skuldra til Arne krangler. Det ble 
dermed ikke noen lang etappe i dag, 
3,5 mil. Har også kjøpt Voltarol salve og 
medisin mot menssmerter. 
Dag 14: Første del av dagen ble padlet i 
en tåkegraut. Vi skimtet av og til land, 
men mye av tiden så vi bare tåka rundt 
oss. 
Dag 15: Dersom det skal ett ord til å 
beskrive dag 15, så må det være 
motvind. Skal det brukes to ord må det 

være motvind og slit. 
Dag 16 (Haugesund): I dag har vi  
sett på været ca. 1.000 ganger. Det blir 
ikke bedre av det forstår vi. Tok turen 
ut på kaia og snakket med en på 
Redningsskøyta. Ble ikke akkurat 
oppmuntret av det heller. Ingen god 
idé å ta Sletta i disse forholdene fikk vi 
høre. 
Dag 18: I dag har vi lekt litt katt og mus 
med nordavinden. Vi fulgte landet så 
godt vi kunne, men etter å passert 
Røyksundkanalen var det ikke fler 
plasser å gjemme seg. Vi holdt god driv 
ei stund og GPS'en viste mellom 4–5 
km/t, men vinden økte på (meldingene 
sa 15 m/s) og etter å ha prøvd oss ut på 
neset like før Folderøyhavn var det 
stopp. 
Dag 19: Starten var fin, sånn rent 
bortsett fra at Arne måtte i land to 
ganger. Det svir noe infernalsk i lysken. 
Tenkte først at jeg måtte ha på meg 
noe ull som ikke var fullt av salt.  
Inn på land av med drakt, strippe  
ned og på med tørr ulltruse. Litt lenger 
ned svei det like forbannet. Inn på 
land, av med drakt for så grave fram en 
mikrofiber bokser. Det svir litt mindre, 
men fortsatt ubehagelig. Talkum er 
prøvd, salver er prøvd og diverse 
bannskap er prøvd. Ser ikke ut til å gi 
seg. 
Dag 20: Fryktelig så kaldt det skal være 
her på Sør-Vestlandet. Da vi våknet i 
dag var teltet fullt av rim. Heldigvis var 
det klar himmel og solen tittet snart 
fram og varmet godt. Så var den 
forbannede nordavinden da. Krysset 
over fra Sotra til fastlandet i le av noen 
øyer og det gikk bra, men så var det å 
ta kursen nordover. Det gikk sakte og 
vi slet. Når strømmen gikk imot i 
tillegg, var det rett før vi mistet motet. 
Dag 22: Vi rakk fram til Alverstraumen i 
god tid til å bli med floa inn. Været 
skifter fort her på Vestlandet og inne i 
sundet snødde det faktisk kraftig. Arne 
angret en stund på at tørrdrakten ikke 
ble beholdt på. Like før vi skulle legge 
over Fensfjorden sto det en dame på et 
nes og vinket til oss. Det viste seg å 
være Valborg, svigerinnen til Trond. 
Hun var i området og fant oss ved hjelp 
av sporingen. 
Dag 23: I dag blir det en kort blogg. Jeg 
er trøtt og vil legge meg. Dagen startet 
bra med god framdrift. Trodde vi 
skulle få en grei reis over Sognefjorden, 
men den gang ei. Virket som fjorden 
ønsket å spytte oss ut i havet, med 
både strøm og vind. Ble en langvarig og 
strabasiøs tur over. 
Dag 24: Startet med blaut ull igjen på 
en litt uffsen plass. Kom oss i båtene og 
fikk etter hvert en grei start. Hvor lenge 
var Adam i paradis? Vår venn norda-
vinden kom selvfølgelig på besøk igjen. 
Må da for f. snart bli tomt med luft der 
oppe i nord. Begynner å bli dritt lei 
motvindspadling. 
Dag 33 (Tingvoll): Å så deilig å sove  
lenge i seng. Jeg har kost meg og 
slappet av hos familien Eri/Nes og 
Trond har fått litt tid sammen med 
flokken sin. Vi har fått vasket klær og 
impregnert tørrdrakter og jeg har fått 
stoppet ullundertøyet.


