
Padling i vintervåren på yttersida av Tromsø – rundt 1. mai 2008.  
 
Av Oddvar Svendsen 
 
Padlesesongen 2008 startet med et par fellesturer med padleklubben to torsdager rundt midten 
av april. På en av disse padlingene traff jeg Ann-Eva, som er selve ildsjelen i ”stormgjengen” 
– ei padlegruppe på Kvaløya utenfor Tromsø. Jeg hadde hørt om og lagt merke til dett enavnet 
i noen sammenhenger, men regnet med at navnet tydet på at dette var jenter og gutter som 

ikke likte seg særlig når kulingen løyet av. 
Så var ikke navnet mer mystisk enn at Ann-
Eva bærer etternavnet Storm!! (Sjekk 
Stormgjengen på ”Stormgjengen” på 
Facebook eller på egen hjemmeside 
www.stormgjengen.com).  
 
Én tur med disse folkene en onsdag i april 
utover Ersfjorden var nok: Dette var et 
gjeng jeg visste jeg ville like å padle med. 
Så siste helga i april ble jeg med på fellestur 
med Stormgjengen til Grøtfjord på Kvaløya. 
Vi dro utover lørdag litt utpå dagen, og heiv 

oss rett utpå fjorden da vi kom fram. Det var vestlig kuling, så vi sjøsatte litt inne i fjorden i ly 
for været, og vi holdt oss her inne under bratte kvaløyfjell. Snøen lå enda helt i fjæresteinene, 

og det var vinterlig tross noen solstråler nå og da. Først som en litt frisk avslutning på turen 
gikk tre av oss ut fjorden mot kulingen for å få prøvd oss litt. Samtidig som kulingen fikk tak 



og bølgene ga frisk sjøsprøyt, satte det også inn med en tett haglskur. Sikten ble lik null, og 
det var ikke helt enkelt å balansere på dette nordatlantiske dansegulvet uten synet i behold. 
Avgjørelsen ble tatt der og da: Etter et helt liv med et helvetes duggmareritt på vinterturer, var 
det kombinasjonen av sjøsprøyt og haglbyger i en av kvaløyfjordene som fikk meg til å ta til 
vett og skifte til kontaktlinser. Litt mer dramatikk ble det da en av jentene i følget mistet roret 
av festet. Vi fikk roret på plass, men valgte likevel å begi oss tilbake til resten av følget inne i 
fjorden. Sikkerhet er regel nummer én i en liten kayakk på storhavet.  
 

 
Lørdagskvelden ble en sosial happenning.Vi hadde leid et sted med grillhytte, badstu, 
badestamp og teltplass. Vi var alt i alt ca. 10 stukker. Noen kjente hverandre fra felles 
padlinger i tidligere, men det var ikke noe problem å føle seg vel og velkommen. Det hjalp vel 
kanskje på med et par drammer innabords, noen timer i stampen og badstua – og et bad i det 
iskalde sjøvannet. Så da kvelden seig på, var det en lun stemning i grilhytta der latteren satt 
løst. Det ble sein kveld, og søndagen ble derfor ikke den beste. Så da vi våknet til et tykt lag 
nysnø på telt, biler og kayakker, ble det å nyte morrastunda i grilhytta til promillene tillot 
kjøreturen hjem.  
 
Neste stunt med Stormgjengen ble pinsehelga fra 10. til 12. mai. Denne gang var målet 
Moldnes i Kaldfjorden på Kvaløya. Det var en engere krets denne gang. Fire stykker hadede 
lagt i vei fredag ettermiddag – Daniel, Nina, Markus og Anne – de tre første norwegianiserte 
tyskere og den siste arisk norsk. De brukte lørdagen til trening og øvelser i bølgene. Det er 

godt å kunne oppleve litt sjøgang under 
trygge forhold. Det ble rundturer og bading i 
tørrdrakten – med frivillige rundturer for 
noen og overraskende rundkast i bøgene for 
andre (se bilde og legg merke til åra til vers 
idet kayakken til Markus velter). 
 
Ida fra Vardø og jeg skulle komme etter på 
lørdag. På nytt var det uvær på ytterkysten. 
Ida valgte å gå langs land fra Lyfjord til 
Moldnes, en marsj på omkring timen. Jeg 
ville gjerne padle, men spurte om sikring ved 
at noen fra fredaggruppa padlet meg i møte. 

Da jeg kom utover, blåste det ekstra kraftig. Det ble en tur i kraftig motvind og solide bølger. 
Et anslag kan være at det var en kuling på ca. 17 m/s. Det var bare Markus som slo følge 
utover, mens Daniel og Anne valgte å legge kayakkene på land og ta beina fatt.  



 
Også denne helga ble det sosiale et høydepunkt. Vi holdt til i et gammelt nordlandshus fra sist 
på 1800-tallet, som nå brukes som hytte av Tromsø jeger- og fiskerforening. Noen ville 
sikkert kalt den for Hotell gjennomtrekk, men med god fyr i ovnen og anna varme innabords, 

ble det godt værende. Det var litt lunere vær 
søndag, og oppholdet ble avsluttet med 
rulletrening og anna lek langsmed land. Vi 
ville avslutte helga med enda mer villmarks-
liv, og dro alle til Fokus kino og så filmen 
”Into the Wild”.  Idealismen og gleden over 
naturen er kanskje den samme om man 
finner meninga i en utrangert buss i Alaske 
aller ei trekkfull hytte på uttersida av 
Tromsø. 

 
(Alle bilder fra Stormgjengen på Facebook) 


