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Innefrosset: Her er «Gypsy Life» innefrosset ved Labrador. Bildet er hentet fra hjemmesiden www.haraldpaul.com.
Dobbeltkrysset Atlanteren

I motorbåten «Gypsy Life», har Harald, Silvia og hunden Ratz
trosset vær og vind, og krysset Nord-Atlanterhavet to ganger. Nå
vender de tilbake til Holland, etter halvannet år på ekspedisjon.
Og tar en siste stopp i Arendal.
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Ekspedisjonen «Project Adventure Canada», strekker seg over en gammel vikingerute på tvers av Nord-Atlanterhavet. Det hollandske
paret, som nå har levd i båt de siste 7 årene, startet sin reiste i Skottland, fortsatte til Grønland, Kape Farwell, og krysset over til
Labrador, utenfor Canada. Der tilbragte de en hel vinter, med nærmeste sivilisasjon 30 iskalde km unna, i Nain.
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– Dette var den tøffeste opplevelsen under hele turen, forteller Harald mens konen, Silvia nikker.
Under ekspedisjonen tok Harald bilder, laget film og skrev artikler for blant andre Boote Magazine, Europas største motorbåtblad.
– Min visjon var å lære mer om naturen og gjøre noe business ut av det, sier Harald.
Parets engasjement for å bevare naturen er stort.
– Gjennom filmene jeg lager og bildene jeg tar, ønsker jeg å bringe naturen nærmere folket.
Han forteller om det han kaller for et «enveissystem»: Ved å for eksempel plukke opp søppel etter oss, fiske kun det vi trenger, jakte
kun det vi må ha og bruke biologisk nedbrytbare materialer i stedet for kjemiske, eliminerer vi flere ledd og ressurser som trengs for å
rette opp i når man ikke gjør det slik. Det er derfor søppel hoper seg opp, fiskebestander minsker, dyreriket reduseres og vi må ty til
kostbare maskiner for å rense vannet, sier Harald.

arendalsvenner: Silvia og Harald Paul har krysset Nord-Atlanteren to ganger det siste året. På vei hjem til Nederland har de tatt turen
innom Arendal.foto: stein Harald øigård

Overvintret i Labrador
Båten frøs fast og paret tilbragte en hel vinter på nordkysten av Labrador. De kjøpte en snøscooter som de brukte for å jakte, og kjøre
inn til Nain, det nordligste tettstedet i Canada. Her kunne de kjøpe fersk mat, men for det meste levde de av tørrmaten om bord og
jaktfangsten som besto av rapphøner og pinnsvin.
Motorbåten, som veier 18 tonn og er laget av stål, ble dekket med kvister av furu og mose for å holde varmen inne.
– Den største utfordringen er å tåle at båten konstant vaier fra side til side. Båten krenget i opptil 40 grader og henimot 1800 ganger
per time. Er man til sjøs i fem dager, kan båten krenge oppimot 200 000 ganger. Man blir helt knekt av slikt, beretter Paul.

Godt kjent i Arendal
I en tidligere ekspedisjon til Svalbard, kjørte paret en Nidelv 24 i Arendal. Dette er syvende gang paret legger til kai i byen.
– Om ikke jeg kan si at byen er mitt andre hjem, så er vi i hvert fall godt kjent her!, smiler Paul.
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