En israelisk viking

Yassir Arafat och Shimon Peres i samtal. Shimon Peres ville inte konfrontera Arafat för hans tal i Stockholm för att inte riskera
fredsprocessen, något som Benjamin Netanyahu kom att utnyttja i valrörelsen några månader senare.

Erik Claster tillsammans med tre svenska turister på marknaden Machane Yehudah i Jerusalem under förra årets röstningskampanj

Det svenska företaget och varumärket Fjällräven anordnar varje år en polarexpedition med start
i Nordnorge och med målgång i Lappland. Deltagarna i expeditionen utses genom omröstning på
företagets hemsida. I år hoppas den israeliske fembarnspappan Erik Claster knipa en av platserna.
Erik är född och uppvuxen i Kansas City, USA,
och gjorde aliyah (immigrerade) till Israel ensam som
19-åring. Under sin militärtjänsgöring träffade han sin
fru Karen, som också hade gjort aliyah från USA, utan
sin familj. När de lärde känna varandra hade hon redan
avslutat sin obligatoriska tjänstgöring och sedan fortsatt
som karriärofficer. De gifte sig 2003 och har fem barn i
åldrarna 12, 10, 6, 4 och 2 år. De bor i Efrat, strax söder
om Betlehem, där jag själv hade det stora nöjet att bo
grannar med dem under ett år.

Det började som ett skämt
Det började mest som ett skämt för ett år sedan när Erik
Claster först hörde talas om Fjällrävens årliga polarexpedition med hundsläde. Med sitt långa rödblonda hår
och helskägg ser den 1.77 meter långe och 88 kilo tunge
fembarnspappan ut som en viking. Detta i kombination
med hans äventyrlighet och optimism borde vara den
perfekta deltagaren i en polarexpedition, tyckte Erik.
Registreringen var snabbt avklarad och på sociala medier började han sedan uppmana familj och vänner att
rösta på honom.
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– Om Jamaica kan ha ett bobsleighlag borde Israel
kunna ha en hundslädeförare, sade han.
Som tävlingsdeltagare från Israel placerades Erik i
gruppen ”övriga världen”, som omfattade alla länder i
Sydamerika, Afrika och Mellanöstern. I takt med att
han fick fler och fler röster började han ta tävlingen på
större allvar. Inte helt olikt en politiker inledde han en
aktiv kampanj, både på sociala medier och ute på stan,
främst i Jerusalem
och Tel Aviv. Flera
israeliska tidningar
skrev reportage om
honom och ingen
mindre än Israels dåvarande ambassadör i
Sverige, Isaac Bachman, uppmanade sina
följare på Facebook
att rösta på honom.
Över 5 000 personer lade sina röster på
Erik 2016, vilket led-

sta plats har han ändå en chans att säkra den andra platsen i gruppen, som utses av Fjällrävens jury utan hänsyn
till antalet röster. Där spelar bakgrund och personlighet
en stor roll och Erik hoppas att hans unika profil ska
fånga juryns uppmärksamhet.
Så vad motiverar en 37-årig fembarnspappa att försöka vinna en plats på en polarexpedition med hundsläde
genom 300 km av nordisk ödemark?
– Jag har alltid gillat äventyr och jag älskar när det är
kallt, förklarar Erik. Polarexpeditionen ger mig möjlighet att kombinera min entusiasm med min önskan att
representera mitt land.

Erik Claster älskar att bli utmanad och ser fram emot att få
representera Israel i Fjällrävens polarexpedition som utgår från
Nordnorge och går i mål i Lappland

de till en sjätteplats i hans grupp. Trots att detta inte räckte för att knipa en plats i polarexpeditionen var han nöjd
med sin insats, inte minst för att han inledde sin kampanj
relativt sent och bara ägnade sig åt den på sin fritid.

Uppmärksammad i både Israel och USA
I år beslutade sig Erik för att satsa betydligt hårdare och
driva sin kampanj på heltid. Årets tävling råkade sammanfalla med att han befann sig mellan två anställningar inom högteknologibranschen och därför inte hade ett
jobb att ta hänsyn till. När omröstningen på Fjällrävens
hemsida inleddes var han beredd med en egen sida på
Facebook (Arctic Erik), där han även köpte annonsplatser för att nå fler människor. Tillsammans med en
professionell videofotograf spelade han in en kort kampanjfilm i vilken Erik kan ses stappla genom Juda öken
i full polarexpeditionsmundering och som avslutas med
en uppmaning att hjälpa ”Viking-Erik” att ta sig dit han
hör hemma genom att rösta.
Även i år har Erik uppmärksammats i media, både i
Israel och i sin gamla hemstad Kansas City. Förra året
var det främst engelskspråkiga medier som intresserade
sig för hans kampanj, men i år har även flera hebreiskspråkiga medier gjort reportage om honom, både i TV,
radio och tidningar.
Gillar kyla
I skrivande stund ligger Erik på elfte plats i sin grupp,
men även om han inte hinner ikapp täten och vinner för-

Tycker om att bli utmanad
– I gruppen du tävlar ingår hela arabvärlden och ytterligare flera muslimska länder där synen på Israel är
mycket fientlig. I flera av länderna är det till och med
förbjudet att delta i arrangemang eller tävlingar tillsammans med israeliska medborgare. Hur ser du på detta?
– Jag kommer med ett öppet sinne och jag hoppas att
någon från de länderna också vinner en plats, svarar
Erik. Det skulle bara göra det hela mer intressant. Jag
tycker om att bli utmanad, jag tycker om människor som
är diametralt motsatta till mig själv, jag älskar den typen
av interaktioner och tycker att de berikar mig och mina
upplevelser, inte tvärtom, och jag ser fram emot en sådan situation.
Röstningen pågår till och med den 14 december och
dagen därpå offentliggörs vinnarna i var och en av de tio
tävlingsgrupperna. En vecka senare presenterar juryn
sitt val av ytterligare tio deltagare som också får delta
i polarexpeditionen. Då kan ni gå in på Shalom över Israels hemsida och se om Erik Clasters dröm om att få
åka hundsläde i de nordiska vidderna gick i uppfyllelse.
Paul Widen
Jerusalem
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