
JUNGEL: 
Mørke skyer over den tette vegetasjonen. 
Jungelen brer seg ut langs elvebredden, så nær, 
men likevel ofte utilgjengelig og utenfor vår 
rekkevidde.

SPENT: 
Joel Gillberg (t.v.)  
og Sølve H. Paulsen 
er spente på hva 
som ligger foran 
dem.  
– Regnskogen  
i Sør-Amerika er noe 
vi drømte om begge 
to fra vi var små.  
Nå er vi her,  i en 
verden og en 
virkelighet så totalt 
forskjellige fra det vi 
er vant med fra 
Norge. 
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Vi skulle padle ned 
amazonaselVen 

– En reise i Fransisco de Orellanas kjølvann 

I løpet av tre måneder 
skulle vi padle 

Amazonaselven fra 
Stillehavet til Atlanteren. 

Planen var storslagen 
og enkel, men det skulle 

snart vise seg at  
virkeligheten var alt 

annet enn enkel…

■ Joel Gillberg (35) og Sølve H. 
Paulsen (32) fra Oslo er på padle-
tur ned Amazonaselven. En reise 
fra kyst til kyst på tvers av det sør-
amerikanske kontinentet.

GUTTA PÅ TUR

Guayaquil

Quito
Rio Napo

Amazonas
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Uvær På GaNG: 
Sølve titter seg bekymret 
over skulderen. I horisonten 
er nok et uvær på vei inn 
over oss. Regnbuksa som 
henger til tørk er fortsatt våt 
etter forrige regnskyll.

vakThoLd: 
Vi følger et strengt vaktskjema der vi står opp hver annen time 
for å sjekke vannstanden og om båten fortsatt ligger trygt 
fortøyd. 

TraPPEr I LEIrEN: 
Regntiden er på full fart inn, men foreløpig er vannstanden 

ganske lav. Dette ser vi tydelig flere steder der landsbybeboere 
langs elven har gravd ut trapper i leiren ned til elva. 

”Allerede andre dagen ville 
guiden etterlate oss alene”

På vår vei ventet uvær og syk-
dommer; vi opplevde å bli 
lurt, bestjålet og til slutt 

kapret. Nei, vi klarte aldri å padle 
hele veien. Likevel angrer vi ikke på 
noen ting. Reisen ble til et eventyr 
vi aldri kommer å glemme, et even-
tyr fullt av både positive og spen-
nende opplevelser.  

En tidlig novembermorgen lander 
vi i millionbyen Guayaquil ved den 
ecuadorianske stillehavskysten. Det 
var også nettopp hit som vår reises 
gallionsfigur Orellana først ankom 
Ecuador i 1540. Snart hørte han ryk-
ter om at Gonzalo Pizarro holdt på å 
sette sammen en ekspedisjon med 
mål-setting å finne det myteomspunne 
kongedømmet El Dorado. Orellana 
reiste da omgående opp til Quito for 
å slutte seg til ekspedisjonen. 

Fra Stillehavet  
og over Andesfjellene

Fra Stillehavet følger vi Orellanas 
ferd opp i Andesfjellene til Quito, en 
vakker by med både moderne fasi-
liteter og velbevarte gamle bydeler. 

sjon bygger seg opp når dagene renner 
bort uten at vi kommer oss av gårde. 
På vår femte dag i byen blir lettelsen 
stor når vi endelig får ordnet med både 
båt og guide. 

 Ned Rio Napo
Båten er gammel, sliten og tung, noe 
som gjør den vanskelig å manøvrere. 

Guiden som skal følge oss er en  
peruansk indianer som heter Rambo. 
Han mangler begge fortennene, noe 
som gir ham et komisk utseende. Vi 
håper at han skal lære oss det vi tren-
ger å vite i forhold til det naturmiljøet 
som venter. Vi smiler bredt når vi 
endelig skyver ut båten på elven og 
tar de første padletakene. 

Det er lett å forestille seg hvordan 
Gonzalo i spissen for en veldig 
kolonne, bestående av hundretalls 
forventningsfulle og selvsikre span-
joler, marsjerte ut fra byen i 1541. 
Ned fra fjellene øst for Quito slyn-
ger den pittoreske ”Rua Conquesta-
dores” seg. Det sies at ekspedisjo-
nen fulgte nettopp denne veien ut 
fra byen 470 år tidligere. Langsmed 
den samme veien finner vi også 
flere statuer av Orellana.  

Ekspedisjonen fortsatte ned fra 
fjellene og trengte deretter dypere inn 
i jungelen. Fremdriften var langsom 
på grunn av den tropiske heten,  
sykdommer og ublide møter med  
farlige dyr. Da de nådde fram til  
elven Rio Napo bestemte de seg for å 
bygge en båt. Mannskapet var da blitt 
halvert etter skader, deserteringer og 
dødsfall. 

I dag brer det seg ut en by på den 
samme plassen og den har fått sitt 
navn etter nettopp Fransisco de  
Orellana. Når vi ankommer byen er 
det sent på kvelden og vi tar inn på et 
lite vandrerhjem rett ved siden av 
elven. De neste dagene blir en prø-
velse i tålmodighet. Det viser seg å 
være vanskelig for to gringos å få 
kjøpt en båt til rimelig pris. Frustra-
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vaNLIG 
SkUE: 

Flere steder ser 
vi at apekatter 
har et ganske 

fortrolig forhold 
til mennesker. 

NYSGJErrIG: 
Vi får ofte lange 
blikk fra de vi 
møter i de små 
landsbyene 
langs elva. 
Denne jenta lurer 
nok fælt på 
hvorfor to 
gringoer har 
forvillet seg til 
hennes landsby 
Santa Rosa, helt 
øst i Peru. 

rIkT dYrELIv: 
På vår vei ned 
elven ser vi et 
rikt dyreliv, men 
ikke alt er like 
hyggelig. Den 
elektriske mallen 
lammer sitt bytte 
med elektriske 
støt på opptil 
350 volt.

to store kaimaner som har passert rett 
fremfor teltet. 

I flere uker fulgte Pizarro og  
Orellana Rio Napo, men mangelen på 
mat begynte å bli akutt. Etter lange 
diskusjoner ble det besluttet at  
Orellana skulle fortsette med båten 
og 50 mann i et forsøk på å finne 
mat. 

Vi passerer grensen inn til Peru og 
det tar ikke lang tid før en majestetisk 
ro senker seg da jungelen brer seg  
ut overalt rundt oss. Det er noe  
spesielt ved lydløst å gli med strøm-
men og følge elveløpet forbi indianer-
bosettinger mens aper skriker i  
skogen, fugler synger og delfiner 
kommer opp for å trekke luft i vann-
skorpen. Alt dette mens tåken ligger 
som et magisk teppe over vannet tid-
lig om morgenen, eller solen glinser 
i det gråblå vannet litt senere på 
dagen. Disse spesielle stundene blir 
rett som det er brutalt avbrutt av sky-
brudd som kommer inn uten forvarsel 
og som pisker opp vannet rundt båten 
vår mens tordenskrallene høres nes-
ten uavbrutt. Så er det over igjen og 
vi kan konsentrere oss om å komme 
på rett kjøl mens vi legger fram klær 
og utstyr til tørk i solen. 

 Amazonaselven
Etter 17 dager på Rio Napo kommer 
vi fram til Amazonaselven. Varmen 
her midt i regnskogen er påtagelig og 
det regner mer for hver dag som går. 
Landskapet er monotont, men lyset 
maler fantastiske bilder med det 
begrensede fargespektret. Langs 
flodbankene vokser det en tett vegg 
av grønn vegetasjon. Villmark for det 
utrente øyet, men egentlig oftere et 
kulturlandskap enn et naturlandskap. 
Indianerne som er bosatte her driver 
en bærekraftig og lavintensiv form 
for landbruk. Deres små hytter, som 
oftest er bygget på påler med flettede 
palmeblader til tak, ligger utspredt 
med noen få kilometers avstand. 

Også Orellana nådde etter hvert 
fram til Amazonaselven, men uten å 
ha funnet noe mat. Tanken på den 
nesten umulige reisen tilbake opp til 
hovedekspedisjonen, enten mot-
strøms på elven eller til fots gjennom 
tett jungel, gjorde at han isteden 
besluttet seg for å fortsette med 
strømmen ned langs elven. Snart 
måtte de vel nå havet? 

Vi begynner å få dårlig med tid og 
har derfor iblant begynt å padle også 
på nettene. Mens en av oss sover,  
prøver den andre å holde seg våken, 
alene med båten, vannet og mørket. 
Man føler seg ganske alene i verden 
når båten glir lydløst nedover elven. 
Frykten for å krasje inn et tre, en natt-
fiskende indianer eller en kaiman er 
hele tiden til stede. 

Når lek blir alvor
Etter noen dagers hvile på grensen 
mellom de tre landene Peru, Colom-
bia og Brasil fortsetter vi vår ferd. 
Snart innhentes vi av mørke skyer. 
Vinden griper tak i båten, truer med 
å velte den. Vi driver uvilkårlig 
med naturkreftene. Båten vår 
løftes opp av skummende vann 

Allerede neste dag finner Rambo 
det for godt å forlate oss. Etterlatte  
og måpende blir vi stående ved elve-
bredden med en båt som begynner å 
ta inn mer og mer vann. Sølve tar det 
hele tungt og ønsker først å avbryte 
ekspedisjonen. 

– Det kan være det samme med 
hele greia!, sier han oppgitt. Etter 

hvert får Joel overbevist ham om å 
fortsette. Litt nølende setter vi oss ned 
i båten igjen og fortsetter vår ferd. 
Snart lærer vi å kontrollere båten, 
størrelsen og den sterke strømmen til 
tross. Den første natten vi camper på 
en sandbanke kan vi i det fjerne høre 
indianertrommer fra tre hold. Mor-
genen etter ser vi spor i sanden etter 
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GodSakEr: Sølve leter 
etter søtsaker og sjokolade 
i byen Pevas, helt nord  
i Peru.

LEIrPLaSS: 
Døgnrytmen vår følger 

solen. Vi står opp litt før 
klokken seks, og kryper til 

køys rundt halv sju på 
kvelden. 

BYTTEhaNdEL: 
Rett som det er kommer 

nysgjerrige indianerfamilier 
padlende mot oss for å 

hilse på. Flere ganger bytter 
vi til oss sukkerrør og andre 

nyttige ting, mot klær og 
matvarer de gjerne vil ha. 

”Politimannen har ikke  
mindre enn fire pistoler på seg”

JULafTEN: Vi har store 
planer for dagen og ser 

fram til å nyte en tidlig kveld 
og en sekspakning med øl. 
Det skal imidlertid vise seg 

at dagen ikke blir så 
trivelig…

og presses inn i det høye sivet langs 
elvebredden. Når styrken i vinden 
endelig avtar, hugger vi oss vei ut med 
macheter og får omsider båten løs. 

Regnet minker, men gir seg aldri 
helt. Det følger etter oss som en sjalu 
elsker og lar oss aldri være helt i fred. 
En natt vi camper på en gressbank er 
det en grønn slange som nesten klarer 
å sette tennene i Joel. Hendelsen kas-
ter lys over hvor sårbare vi er i denne 
situasjonen. Det ville tatt mange 
dager for oss å nå fram til nærmeste 
sted å få hjelp, og da kunne det meget 
vel vært for sent. 

Lille julaften hjemsøkes vi igjen 
av en storm. Større, sterkere og mer 
iherdig enn det vi noen gang tidligere 
har opplevd. Den tar tak i oss, kaster 
og slenger oss rundt i et frenetisk vir-
var av rasende, spinnende og skum-
mende vann. Elven tygger oss, fråder, 
sikler og spytter til slutt ut oss på 
elvebredden. Her søker vi ly i teltet 
og venter ut stormen. 

På julaften våkner vi opp av at 
solen skinner inn det fuktige teltet 
vårt, og tilbake på elven kan vi ende-
lig begynne å tørke opp. Sølve finner 
fram ukulelen og stemningen er god. 
Plutselig er det noe som slår inn i 
båten, et tidels sekund senere smeller 
det fra et geværskudd i skogen. Joel 
begynner fort å padle over mot den 
andre siden, mens Sølve spontant 
søker beskyttelse i bunnen av båten. 

Vi har sett en del som tyder på en 
ganske så stor våpentetthet i disse 
områdene. På et marked i Peru så vi 
haglpatroner som lå til salgs i en plast-
bøtte. I sentrum av Leticia solgte de 
håndvåpen i samme butikk som de 
solgte barneleker. Dette er ikke første 
gangen vi har hørt skudd fra skog-
kanten langs elvebredden, men det er 
første gang det virker som noen har 
siktet på oss. 

Vi feirer nyttårsaften i Tefé. Etter 
et par dager forlater vi byen, solen 
skinner, men det går trått. Dager der 
det ikke skjer noe spesielt, glir fort 
over i hverandre. Blir det for varmt, 
kjøler vi oss ned med en dukkert i 
elven. Blir det for kaldt, koker vi 
kaffe. Vi prøver å stå opp tidligere og 
å padle lenger utover kvelden, men 
merker likevel at tiden renner i vei. 

En dag mens vi legger til ved en 
liten landsby for å fylle opp matfor-
rådet vårt, dukker det opp en morsk 
fyr fra Policia Federal. Han er på jakt 
etter dop. Politimannen, med ikke 
mindre enn fire pistoler på seg, går 
løs på utstyr og båt. To av pistolene 
har han bare dyttet ned i buksa slik 
man ser gangsterne gjør det på film. 
Flere ganger er de i ferd med å dette 

ut, og vi må konsentrere oss for ikke 
å trekke på smilebåndet over det  
tragikomiske i hele situasjonen. Han 
finner selvfølgelig ikke noe, men 
hendelsen viser at vi nå er i et område 
der narkotikasmugling er ”big busi-
ness” og et stort problem. 

 Pirater
Snart kommer igjen regnværet som 
gjør oss gjennomvåte og forsinker oss 
ytterligere. Idet solen så vidt titter 
fram et lite øyeblikk mellom flere 
regnskyll, kommer en båt mot oss i 
stor fart. Det er fire personer i båten. 
To av dem er bevæpnet, og de to andre 
er tydelig ruset. De to med våpen 
kommanderer mens de andre border 
oss og brutalt begynner å søke igjen-
nom båten vår. 

– Har dere narkotika?, skriker de 
igjen og igjen. De tror ikke på oss. 
De kaster pc-er, kameraer, lomme-
bøker og mobiltelefoner voldsomt 
rundt seg. To kameraer går i stykker, 
men det kan vi leve med. Her og nå 
er vi glade hvis vi får beholde livet. 

 Like fort som de kom, forsvinner 
de igjen. Vi sitter lamslått tilbake, 
men kan ikke gjøre annet enn å fort-
sette å padle og prøve å bevare roen. 
Hadde vi bare hatt motor … 

Mørket holder på å omslutte oss 
når vi omsider padler inn til en liten 
bosetning. Vi føler oss fortsatt ikke 
trygge. Piratene må ha et tilholdssted, 
og det kan veldig gjerne være akkurat 
her.

I løpet av natten diskuterer vi våre 
muligheter. Etter å ha blitt beskutt, 

bordet og ransaket av både pirater  
og politi, har vårt tidsskjema defini-
tivt sprukket. Vår padletur nedover 
Amazonaselven ender dermed brått 
etter ca. 2500 km. 

Også Orellana møtte fiendtlighet 
i disse områdene. Indianere på elve-
bredden jaget dem bort med prosjek-
tiler og stridsklubber. Ved en anled-
ning kunne de observere hvordan 
indianerne anføres av høyreiste, lang-
hårede kvinner.

 Slutten på eventyret
Neste dag får vi stoppet en passerende 
passasjerbåt, og fram mot kvelden 
ankommer vi byen Coari. Herfra fort-
setter vi ferden østover med motorbåt. 
Det er rolige dager mens vi ser elven 
rundt oss vokse og rase forbi. Det  
er en helt annen opplevelse å reise  
på denne måten, og vi er glade for at 
vi har padlet så langt som vi har 
gjort. 

Åtte måneder etter at Orellana 
skilte lag med Pizzaro nådde han 
fram til Atlanterhavet. En av histori-
ens mest fantastiske oppdagelsesrei-
ser fikk dermed sin slutt. Også vi når 
snart fram til Atlanteren og har  
dermed krysset hele det søramerikan-
ske kontinentet. Vår ferd ned Ama-
zonaselven har vært fantastisk, selv 
om den ikke ble helt som ventet,  
og dessverre fikk en noe brå over-
gang til motorisert ferdsel. Det er 
utrolig fascinerende å reise i et 
område så forskjellig fra det vi er vant 
til, og det har vært ekstra spesielt å 
gjøre det i så lang tid uten å bruke 
motor.  ■
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