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Maksimal frihetsfølelse: Utflyttet nesbu, Lars Verket, har gitt ut ny padleguide, denne gang for Aust-Agder. Dette bildet er tatt seint i høst. – Da er høstmakrellen på sitt beste, sier Verket.
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Nesbu med padleguide
Utflyttet nesbu Lars
Verket kom nylig
med sin andre
padleguide. Denne
gangen tar han for
seg kyststrekningen
i Aust-Agder.
Heidi Wexels Riser
Tlf: 63 91 18 15
heidi.wexels.riser@raumnes.no
I fjor ga Lars Verket ut padleguiden for Vest-Agder. Nylig kom
padleguide nummer to. Denne
gangen er det kyststrekningen i
kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og
Risør som beskrives i detalj.
Auli og Fjellfoten
– Padling er en fantastisk aktivitet. I kajakken kan du nyte
naturen, oppleve stillheten og
samtidig få god fysisk trening,
sier Lars Verket, som bodde sine
første leveår på Auli og som
senere flyttet til Fjellfoten.
Det var ryggproblemer som
gjorde at Verket ville prøve å
padle kajakk. Padlingen gjorde
ryggen bedre, men han hadde

ingen planer om å skrive padleguider og bruke store deler av
tiden, året rundt ute på havet i
en havkajakk.
– Man vet aldri hva livet bringer. En dag jeg var ute og padlet
tenkte jeg at livet er en ikke—
lineær dynamisk prosess med
garantert dødelig utgang, smiler
Verket.
Motivasjonen for å lage guidene har vært ønske om at flere
skal oppdage den fantastiske
skjærgården og komme seg ut.
– Jeg ønsker at flere skal få
oppleve å finne en annen rytme i
livet. Det får en garantert ute i en
kajakk, sier Verket.
Tett på naturen
– En kajakk er en svært enkel farkost, i motsetning til mye annet
vi omgir oss med. I kajakken
behøver du ikke være redd for
vann i dieselen, motorstopp eller
kartplottere som streiker. Du sitter hele tida nede i vannskorpa,
og kommer tett på natur og dyrelivet. Herfra kan du nyte stillheten og langsomheten, men også
oppleve hylende vind, bølger og
strømninger, sier Verket.
Han forteller at å være sin
egen motor har mange kvaliteter.
– Du blir kjent med din egen

kropp, og kommer i god fysisk
form. Mangel på motor fører
også til langsomhet. I rytmen fra
padletakene er du underveis på
en god måte, fortsetter Verket.
Kano ved Storsjøen
Ved familiens hytte ved Storsjøen
padlet Verket kano som liten,
men havkajakken var et nytt
bekjentskap da han flyttet til
Kristiansand i 1996.
– Jeg har ikke prøvd kajakken
på Glomma ennå, men kanskje
tar jeg den med til Årnes en
gang. Noen padleguide for Glomma vassdraget og Nes har han
imidlertid ingen planer om.
– Friluftsliv i skjærgården forbindes ofte med noen hektiske
sommeruker. Da er det varmt i
været og dagene er lange. Resten
av året har padlerne stort sett
havet for seg selv. Padling på vinteren er en utrolig opplevelse,
men krever mer enn varm sommerpadling, forteller Verket.
– Hvilke årstid er den flotteste
i kajakken?
– Alle årstider har sin sjarm,
men det er ingen tvil om at
desember er den fineste måneden. Da er det et helt spesielt lys
og en spesiell horisontlinje. Da
går solen opp og ned av havet her
i Kristiansand, fortsetter Verket.

200 leirplasser
I guiden er hele kyststrekningen
i kommunene Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og
Risør beskrevet i detalj. I guiden
er over 200 leirplasser beskrevet
i detalj.
– Du er alltid sikret en plass til
teltet ditt uansett når på året du
er ute på tur, forteller Verket.
I boka er det fem kapitler, ett
for hver kommune. De inneholder blant annet informasjon om
hvilke kart du kan bruke, parkeringsplasser, campingplasser og
tilgang på ferskvann.
– Kysten vår inneholder mye
interessant og spennende historie, noe av dette er berørt i guiden. Spesielt er fyrene viet god
plass, forteller Verket.
Han har fått svært god
respons på padleguidene, og i
høst ble det norske folk kjent
med Verket gjennom «Ut i naturen» på NRK1
15 000 bilder
Foreløpig er det god plass på
øyene i skjærgården men padleinteressen i Norge har økt
enormt de siste årene.
De siste årene har Norges padleforbund doblet medlemstallet.
– Det å padle kajakk gir en
voldsom frihet. Det siste året har
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jeg vært rundt 100 dager på
havet, forteller Verket.
Fotoutstyr er alltid med i
kajakken og alle bildene i boka
har Verket tatt selv. Hvert eneste
år tar har mellom 10 000 og 15
000 bilder ute i naturen.
Det er nettstedet og forlaget
adrenaline.no som drives av Verket selv som har gitt ut Padleguiden. Støttespillere har blant
annet vært Aust-Agder fylkeskommune og Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Kona Ingunn
Trosby har stått for layout og
design av boka.
– Å gi ut en slik guide tar et
helt årsverk. Neste prosjekt er å
lage en padleguide for Telemark,
avslutter Verket.

