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PÅSKE-AKTIVITETER 2012 

ONSDAG 4 april 

 Kl.21.00   Quiz på Røssnesvåg pub 

FREDAG  6.april  

Kl. 11.00  Gudstjeneste i Gammelkirken.  

Kl. 12.00  Påskekos med grilling og skattejakt  (værforbehold) Arr: Værøy IL 

Kl. 21.00  Pubkveld på Røssnesvåg pub 

Kl. 21.00  Radio Bingo 

LØRDAG  7. april 

Kl. 21.00  Hans-Arne spiller på Røssnesvågen pub 

SØNDAG  8.april 

Kl. 09.00   Det synges påskesanger ved fyret 

Kl. 10.00   Påskefrokost i menighetsalen  

Kl. 11.00   Gudstjeneste i ny kirken med sang av barnekoret 

MANDAG  9. april    

Kl. 11.00  Gudstjeneste med nattverd på Omsorgsentret 

 

15-17.JUNI: FOTBALLSKOLE         
07-08.JULI:FISKEFESTIVAL         
13-14.JULI: VÆRØYFESTIVAL       
16-24.JULI:VÆRØYDAGER           
25-29.JULI:LUNDEHUNDTREFF 

 PLANLAGTE SOMMERAKTIVITETER 



 

    VINTERBILDER AV LEIF ARNE OLAUSSEN 

   

     

         

                         



 

 

 

                                             

 

REPORTASJE VED ERLING SKARV JOHANSEN 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

BADELANDET PÅ 8-VEIEN VIP TRIBUNER 

Opplæring i livredning av konstituert 
badevakt Ronja .  Her tas sikkerheten på 
alvor.   

Her planlegges 
uteservering 

For å avhjelpe bassengtørken på øya –  tilbyr nå snekker og innovatør Asbjørn Myklebust å  bygge 
et badeland sentralt plassert på 8-veien med gangavstand til sentrum.  Han fikk ideen etter at 
ny strøm-kabel ble gravd ned nært huset og det oppstod et naturlig basseng rett utenfor.  Nå 
gjenstår det bare å utdype bassenget samt sette opp nødvendige faciliteter rundt.  Bl .a .  vil det 
bli stupebrett godt forankret på hustaket,  VIP tribuner,  undervannsmassasje og vannsklie til 
omsorgssenteret .  Han er heller ikke fremmed for tanken om å satse på motstrømsbasseng samt 
utnytte bassenget til oppdrett av sjørøye,  steinbit,  akkar,  gorrhyse og smågjedd i lavsesongen.  
Ser også potensialet som skøytebane på vinterstid.  Hans fortryllende kone Anne-Turid 
planlegger allerede uteservering på utvidet veranda med eksotiske retter som marinert 
flyvefisk,  halala-slaktet skrei,  hjelltørket kaninburger mv.  Ronja som allerede er engasjert som 
badevakt – vil i  tillegg bli lært opp til å tilby ulike former for massasje til badegjestene.   Vi 

BADELAND PÅ VÆRØY? 



 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

     GLIMT FRA FJERNE ØSTEN – THAILAND                          
Bilder og tekst V/Erling Skarv Johansen 

The Sea of Lotus(Talay Bua Daeng)i den nordlige del av Kumphawapi er en ny og foreløpig lite 
kjent turistattraksjon i  nordøst-Thailand i Udon Thani distriktet hvor min kone Punnara 
kommer fra .  Dette er en innsjø fylt av flere kvadratkilometer med lotusblomster .  Millioner av 
blomster som vokser her naturlig.  Fra desember til mars er innsjøen dekket av de lyserøde 
lotusblomstene som åpner seg om morgenen og lukker seg ut på kvelden. 

Denne delen av landet er kjent som en utpreget risdyrkingsområde,  men akkurat dette 
våtmarksområdet er dominert av det høye elefantgresset og har et rikt fugleliv(80 arter hvorav 
mange sjeldne) .  Folk fra nærmeste landsby fanger fisk,  samler snegler og lotusblomster hvor man 
kan bruke både frøene og stilken til lokale matretter.  Også vannbøflene trives i det klare og 
næringsrike vannet. 

Lotusblomsten er et viktig Buddhistisk 
symbol,  spesielt brukes den for å vise 
hengivenhet til Buddha.  Historien forteller 
at det grodde lotusblomster der Buddha 
satte sine føtter. 

  Punnara sammen med søster og niese 



 

 

 

 

 

 

 

 LEGE MED SJØ OG ØY I BLODET 
Tekst/bilder:  Erling Skarv Johansen 

Født og oppvokst på øy utenfor Arendal og med en stadig sterkere dragning mot Nord 
Norge etter blant annet et halvt års legevikariat i Loppa og Træna kommune – var det 
bare naturlig at Brynjulf søkte på jobb her ute i 1996.  Allerede på første turen og før 
helikopteret fikk landet skjønte han at dette var ”drømmestedet” .   Etter 1 1  år som lege 
ved Haukland sykehus i Bergen var han lei av byråkrati og byens mas og stress.  Ofte 
følte han seg som et reisebyrå hvor man bare henviste pasienter videre i systemet.  Han 
ønsket seg et fristed borte fra verdens sirkus.  Etter å  ha studert atlaset og tilfeldigvis 
truffet kollega Puntervoll som jobbet her ute – var det ikke lenger tvil .  Ble det ledig 
jobb her ute var valget lett.  Siden har det gått 15 år med mange utfordringer som  
lege i turnus kombinert med sin privatpraksis på Tromøya utenfor Arendal . 

Noe av det som fascinerer han mest med Værøy er foruten den fantastiske og 
særpreget natur - levende kystkultur og  den tydelige nordnorske humor .  Øya er et 
oversiktelig mikrokosmos hvor man kan holde noe av den støyende verden med all sin 
kommersialisme  på avstand .   I  dagens Norge representerer øysamfunn som Værøy en 
oase i  et stadig mere påtvunget firkantet og skjemabasert verden med A-4  mennesker 
som ikke evner å tenke kreativt og være løsningsorientert.  På Værøy kan han føle frihet 
og oppleve medmenneskelig romslighet og raushet. Værøy et eksklusivt og eksotisk sted 
som vi fastboende kanskje ikke er helt vet å  verdsette nok.   



         

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brynjulf er også opptatt av kostholdet som en viktig faktor i helsearbeidet.  I samarbeid med 
den kjente legen Fedon Lindberg gir han kostveiledning for de som ønsker det.   Han vil unngå å  
kun være en reseptlege – vil heller seg sammenhenger mellom livsstil,  kosthold og helse – og 
kunne gi pasientene veiledning slik at de i størst mulig grad kan bli frisk uten for mye 
medisinbruk.  Det er viktig for en lege å  oppføre seg som et medmenneske og ikke som en 
saksbehandler.  Når det gjelder kostholdsråd –  er Brynjulfs motto:”Sats på det dyriske – spis 
alt som har hode” .  Mennesket er fortsatt konstruert slik at det bør satse på ”huleboerdiett” –  
spise kjøtt,  bær,  nøtter,  egg,  grønnsaker  mv.  –  og minst mulig bearbeidet ferdigmat.  Det er 
viktig å spise variert og lage maten fra rene råvarer fra grunnen av.  Mange tror fremdeles at 
det som er sunt ikke er særlig god mat,  men dette mener Barexstein er en gammel myte som 
bør avlives.  God tilgang til råvarer og utallige oppskrifter både på nett og i kokebøker samt 
tekniske hjelpemidler gjør det enkelt å  lage sunn og god mat. 

Som lege i en liten kommune som Værøy må en lege kunne improvisere og  gjøre det meste selv –  
noe som er veldig lærerikt,  men faglig sett mer utfordrende pga .  mangel på kollegaer på stedet 
som man kan konsultere  og diskutere med.  Heldigvis er legekontoret godt utstyrt – ikke minst 
takket være gaver fra øyas fiskarkvinnelag.  Ellers er han fornøyd med omsorgssenteret som han 
sier fungerer veldig bra og at man her ute egentlig har praktisert den ”nyoppfunnede” 
samhandlingsreformen gjennom minst 20 år . 

Som i de fleste fiskeridominerte lokalsamfunn er det belastnings-og slitasjeskader  i  
skjelettsystemet som er mest utbredt av helseproblemer.   Det virker som folk de senere år etter 
hvert har fått mer forståelse for betydningen av forebyggende arbeid.   Men som ellers i Norge 
er det store forskjeller . Fysisk aktivitet i  enhver form er veldig viktig for å  ta vare på sin egen 
helse.  Følgene av fysisk passivitet utgjør det største helseproblemet.  Friluftsliv og mosjon er ofte 
den beste medisin – både for den psykiske og fysiske helse.  Regelmessige turer i naturen kan 
forebygge mange plager og gi bedre livskvalitet og gi større helsegevinst enn utstrakt pille-og 
medisinbruk.  Noen ganger kan en tur ut i  naturen gi bedre effekt enn å oppsøke lege.  Barexstein 
håper flere benytter seg av de fantastiske turmulighetene vi har her ute.  Vi  bør bli bevisst de 
muligheter som øyas natur kan tilby –  og som turister andre steder må betale en liten formue for 
å kunne bruke.  På ønskelisten er også lønnet instruktør til det kommunale helsestudioet slik at 
flere benytter seg av dette tilbudet.  Han håper også at Værøytrimmen og 5 fjelltopperstrimmen 
fortsetter og kanskje at man kan få i gang nye arrangement.  Brynjulfs resept for et langt og 
”lykkelig liv” er ganske enkel:  Gjør ting du trives med(både jobb og fritid),  spis sunt og variert  og 
mosjoner/beveg deg jevnlig.  Selv er han en storforbruker av natur og friluftsliv – og du har sikker 
truffet han ute joggende på stien eller på tur opp fjellet i høyt tempo.  Brynjulf synes det er et 
paradoks at nordmenn som er verdens friskeste folkeslag – samtidig er verdens største forbruker 
av helsetjenester.  Vi trenger egentlig ikke flere leger eller helsevesen – det vil neppe løse de 



  

VINDFULLE TANKER I TIDEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTØRENS  TVILSOMME SIDE – MARS 2012 

Redaktør Erling Skarv Johansen  Tlf .  7542608 -  48199927 

Epost:erling.skarv .johansen@varoy .kommune.no                             

I min barndom synes jeg å  huske at det bare ble uvær når vi etter mye strev hadde fått alt høyet 

på hesjene under slåtta – men til gjengjeld virket det da som værgudene hadde spesielt moro av å 

først sende kaskader av regn og deretter rive ned alle hesjene så vi ikke ble arbeidsledige,  men 

måtte slite pånytt med restene av avlingen som bestod av  søkkbløtt sammenrota gresstrå av tvilsom 

opprinnelse –  og måtte dope oss på grovbrød dyppet i kjøttrullkraft og med klappkaker smekkfull av 

sirup for å  klare akkorden. 

 Ellers var det nå den regelmessige nyttårs-stormen som startet hver nyttårsaften når vi var klare 

til å sende opp gamle nødraketter utgått på dato og som for sikkerhets skyld varte 2-3 dager sånn 

at inngangen til det nye året ikke skulle inntas med alt for store forhåpninger. 

Men resten av året var det stort sett sol og sommer så vidt jeg minnes. Når man nå kommer tilbake 

etter nærmere 40 år i utlendighet forventer man at ting skal være som i gamle dager.   Men enten er 

ikke alt som i gamle dager lenger –  eller så er hukommelsen min ikke helt patent i  likhet med andre 

unevnelige deler av mitt legeme av moden årgang. Jeg begynner å få en svak mistanke om at jeg nå 

er blitt en av de mange medlemmene av kortidsminneforeningen. 

I min hellige enfoldighet trodde jeg at Tyvnes var en fredfull oase .  Men etter vinterens konstante 

lavtrykk og herjinger med stadige illsinte stormrosser er jeg ikke lenger fullt så sikker på at teorien 

stemmer.  I utgangspunktet burde man kanskje være glad for at noen prøver å komme inn i huset –  

men når det dreier seg om vinduer synes jeg de fortsatt best egner seg til utvendig bruk.  Det burde 

for øvrig være obligatorisk med betongkjeller her ute som man kunne gjemme seg med sine nærmeste 

pårørende og vettskremte husdyr når det blåser som verst. 

For å sikre kona på en forsvarlig måte har jeg måttet vurdere å  innføre løypestreng og utstyre ho 

med drivanker og oppblåsbar redningsvest samt nødraketter.  Som de sier i flyselskapet Aeroflot – 

så kommer sikkerheten først.  Bardunering vil være absolutt siste utvei.  Å slippe ut noen som er lett 

til beins under verste uværet – er jo nesten på linje med å  tilby folk aktiv dødshjelp. 

Gammelmonsen går allerede på antidepressiva og har på egen hånd bestilt helseferie til Kypros.  De 

få ganger han våger seg utendørs  –  sjekker han både langtidsvarselet på yr.no og horoskopet.  Å 

opprettholde en sosial profil i  disse dager utenfor hjemmets tilsynelatende trygge vegger – må i 

disse dager ansees nærmest som høy-risikosport på lik linje med strikkhopping og fjellklatring. 

For de av oss som er opptatt av utseende vårt – kan man egentlig anbefale å stå ubeskyttet ute 

prisgitt en middels sørvestkuling –  så får man både sandblåst bort alle rynker i tillegg til gratis 

ansiktsløfting helt uten botox og kunstige tilsetninger.  Og ønsker man litt fornyelse av garderoben 

sin uten at det skal koste flesk – kan man bare henge ut klærne forsvarlig sikret til nærmeste 

høyspentstolpe – og etter noen lavtrykk og dertil hørende uskyldige vindkast – vil de ikke bare ha 

fått en grundig rens – men trolig har farvene blåst av klærne slik at man kan iføre seg 

tilsynelatende nye klær og slutte seg til den hvite skare. 



 

                                                                                                 

Under den kalde krigen – og da tenker jeg ikke tilbake på snøballkrig i min barndom mot rampen 
fra Vågen – så var begrepet hjernevask ofte nevnt i spionbøkene.  Jeg vil tro at hvis man stiller 
seg lagelig til oppe i  Skarsura iført overlevingsdrakt og er fortøyd med noen solide garn-iler en 
dag det er skikkelig nordveststorm – vil uttrykket hjernevask få nytt innhold og bli gjennomført 
rask og effektivt av vinden helt kostnadsfritt.  På dataspråket heter det visst formatering av 
harddisken.  Men faren er nok tilstede for at gjennomtrekket kan bli i  meste laget – i så fall kan 
man melde seg inn i et politisk part og drive valgkamp med godt resultat  -  for tilsynelatende kan 
det se ut som stortingspolitikerne blir temmelig blåst i toppen og har mistet noe av gangsynet 
underveis når de flytter til Oslo. 

Søppeldunkene bør nå fortøyes med kjetting og aller helst skrus fast i grunnmuren skal man unngå 
at kildesorteringen foretas av vinden.  Og mesteparten av posten vi får er flyvebrev. 

Medbrakt vindmåler klarte dessverre ikke overgangen fra Finnmark til mere sydlige strøk og har 
ligget i stabilt sideleie mesteparten av høsten.  Men man får trøste seg med at man slipper å bruke 
penger på aircondition for å  kjøle seg ned –  det er det bare behov for når strømregningen kommer.

Det politiske partiet som i  neste valgkamp med hånden på feil side av brystet kan love å forby vind 
på over 30 sekundmeter i løpet av vinteren samt garantere en gjennomsnitts-temperatur på minst 
+5 om sommeren vil i  alle fall få min stemme.  Hvis de i  tillegg kan love at bølgehøyden holder seg 
under 14 m i de to sommermånedene vil det trolig kunne utløse rene valgskredet. 

Men mest trasig er det for sjarkfiskerne som snart har hatt sammenhengende landligge i 3 uker og 
har hatt evig nok med å passe fortøyningene så båten ikke drar ut på egen hånd.  Istedenfor den 
gamle betegnelsen nattstått bruk – så er det vel mere nærliggende snart å snakke om ukestått 
bruk.  Det er nesten som man lure på om neste fiskerimelding blir slik: 

«For Værøy og nærliggende havområder har det vært heller slakt fiske med under 70 kg 
boknafesk på stampen – og litt innblanding av slappfisk og guano.  For snurrevad fangster opptil 400 
kg vindskjev breiflabb,  3 drukna svartbak og noen hjellosing.» For de av oss som er vant med skrei 
og mølje på denne tiden – må ty til historiebøker og internett for å  lese hvordan det ser ut og 
trøste oss så godt vi kan med Fjordlands og rester etter familieribba fra jula . 

I år så treng man kanskje ikke hagemøbler – men kan sitte ute på sparken de to dagene det ikke 
blås kuling ut på sommeren og filosofere over livet og tenke tilbake på gamle dager som man 
heldigvis ikke husker så mye av .  Og den store balkongen som var avsatt til grilling og den slags 
avlegse aktiviteter kan kanskje best bygges om så man har en plass å  lagre de 300 favn ved som 
trengs når ny vinter setter inn . 

I skrivende stund varsles det pånytt full storm,  kanskje orkan i kastene – som imidlertid  skal 
spakne til bare liten  storm i morgen og torsdag – så jeg tror at det er på tide jeg overveier å 
søke om politisk  asyl hos mamma som bor i hus av betong og er bygd på steingrunn som det 
anbefales i det gamle testamente.  Alternativt i kjelleren under rådhuset hvor gamle synder er 
behørlig katalogisert og arkivert.  Hvis ikke får vi bare legge oss på været ennå en tid og håpe på 
at værgudene har rast fra seg rundt St.Hans.   



              

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

                

 

                   

IRAJ NOURI - LIVET SOM KUNSTNER   

REPORTASJE VED ERLING SKARV JOHANSEN 

-For litt over et år siden kom du til Værøy, Hvordan har du opplevde øya? 
-Jeg husker første gang jeg besøkte øya var jeg i  en ubeskrivelig ekstase.  Jeg visste da 
at jeg måtte flytte hit .  Dragningen var mye større enn bare et ønske om å  male her.  
Den var altomfattende.  Jeg har trasket mye og spesielt rundt fiskefabrikken og 
fyrtårnet.  Har blitt fortalt at fyrtårnet var nedlagt og ikke er bruk.  For en drøm å 
kunne bo der,  tenkte jeg,  å  kunne gjøre det flott bygget til et fantastisk atelier,  
galleri,  kafé og kultursenter.  Det ville satt Værøy virkelig  på  Norgeskartet i  en 
kulturell sammenheng.  Hver gang jeg ser på eller tenker på fyrtårnet er alltid med et 
sukk.  Ellers var det veldig rart å oppleve var å  se at den norskeste arbeidsplassen -  
havet,  fiske og fiskeproduksjon -  som er så kraftig og dypt knyttet til 
nasjonalstoltheten,  tradisjon og kulturen -  blir mer og mer avhengig av utlendinger.                                                                                                
-Hvordan trives du her ute?                                                                                                        
-Jeg trives bra,  hodet og sansene er inn i  arbeidet mitt og trives godt i mitt eget 
selskap,  men noen ganger føles det som om jeg er Robinson Crusoe på min egen øy og du 
kan ikke flykte fra deg selv og ditt eget selskap. 



       

 -Ønsker du å bli boende på Værøy? 
Det er ingen garanti i livet for hva som vil skje i neste øyeblikk.  Er jeg i live i  morgen? Hvor 
befinner jeg meg i neste uke? Man har sine tanker,  plan og viktigste av alt håpet .  Men 
virkeligheten kan være noe helt annet enn man tror,  håper på og planlegger.  Jeg har også planer 
og håp om å kunne få mye av Værøy og resten av Lofoten på lerretet,  men huset jeg bor og 
jobber i  skal selges og jeg må flytte ut.  Det er svært usikker om hva vil skje og om jeg får bli 
på Værøy -  særlig med tanke på min svært usikre og uregelmessige inntekt som gjør det umulig 
for meg å  være punktlig betaler,  selv om jeg gjør opp alltid for meg når jeg får solgt bilder.  Men 
det er nesten alltid med store forsinkelser.  Her må jeg takke dyp og hjertelig familien som eier 
huset jeg bor i  for deres toleranse og tillit de har vist.  Uten deres vennlighet hadde ikke vært 
mulig for å være på Værøy nå etter alle de ulempene,  uhellene og hindringene som måtte jeg 
hanskes med.  Så jeg er i en sånn «vi får se» sitasjon nå . 
-Fortell litt om de nyeste maleriene dine. 
-Bildene du ser her er ikke helt ferdige.  Det er fordi jeg jobber med minst ti maleri samtidig til 
enhver tid.  Jeg synes landskapsmalerier skal ikke bare være en etterligning av naturen,  selv om 
motivene bør være gjenkjennbare -  men de skal gi noe mer enn bare en visuell opplevelse av et 
bestemt sted.  Jeg prøver å  få fram det som berører sansene våre i kontakt med naturen,  alle 
luktene,  lydene,  fuktigheten,  sårbarheten,  kraften og storheten.  Melankolien og friheten og alle 
tankene og følelsene de vekker i oss,  denne relasjonen mellom det enkelte og naturen er så 
personlig og uten andres innblanding og nærvær.  Derfor prøver jeg å  unngå å  sette et menneske 
eller en eller annen båt i maleriene (med mindre det er et bestemt mål med å fortelle å fortelle 
en bestemt historie) fordi de tar for mye oppmerksomhet og forstyrrer den intime kontakten 
mellom maleriet og den som ser på det.    
 -Planer om nye motiv? 
-De er mange! Motiver fra Mostad,  Nordland og veien mellom Nordland og Mostad.  To prosjekter 
står forrest i køen -  og det ene er Fyrtårnet og det andre handler om Båten Ventura som var eid 
av Petter Kristensen fra Mostad.  Men de er foreløpig på vent,  kan ikke begynne på disse før 
sitasjonen om hvor jeg eventuell skal bo er mer avklart. 
-Hvordan er respons på dine nye malerier, planer om å vise dem under Værøydagene? 
-  Responsen på maleriene fra i fjord var veldig bra,  både fra enkeltpersoner og på facebook samt 
noen aviser i sør .  Alle maleriene ble enten solgt eller gitt bort som gaver til de som det føltes 
riktig skulle få dem. De nye er ikke stilt ut noe sted ennå,  som sagt de er uferdig. 
- Tøft å livnære seg som kunstner. Hvor lenge? Ingen støtte? 
-  Nei jeg mottar ikke noe form for offentlig hjelp eller støtte.  Jeg har levd av å  male så lenge 
jeg husker.  Livet som billedkunstner gjør deg både fri,  ydmyk og hardbarket.  Mye hardt arbeid 
og det kreves stor selvdisiplin og tålmodighet og selvsagt mye kjærlighet både for livet,  
omverdenen og det du gjør.  Siste uken har jeg levd på en tunfiskboks og jobbet nesten døgnet 
rundt hundreprosent engasjert og fokusert i påvente av neste maleri kan bli solgt,  noe som kan ta 
et halvt år .  Likevel synes jeg det er verdt det,  i høyeste grad! Jeg håper at kanskje noen av 
Værøypostens lesere kan bidra med tips eller hjelp til husvære så jeg kan fortsette å  bo her ute. 
Jeg er overhodet ikke kravstor og betaler når jeg har mulighet for det .  Jeg kan kontaktes på 
Facebook eller tlf .  93045739.  Hvis noen vil stikke innom meg(grønne huset ved siden av 
Byggtorget)og se på maleriene – er de hjertelig velkommen.  Jeg tar også imot bestillinger på 
maleri av for eksempel spesielle landskap/natur fra Værøy,  evt .  maleri av fiske-båter eller hvis 
noen vil ha et bilde av huset sitt .  Portrett er for øvrig en av de tingene jeg har jobbet mest 
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  HISTORIE I STEIN ved Erling Skarv Johansen 

Som kjent herjet stormfloa før jul rundt om på øya – og 
heller ikke Breivika slapp unna –  selv om det mest gikk 
utover steingjerder og båtstøer.  En som ser verdien i 
de gamle steingjerdene er Rolf Eriksen,  nå bosatt på 
Fauske etter at familien flyttet fra Breivika i 1958.  
Hans familie har bodd på øya fra før 1800 og han føler 
defor en sterk tilknytning til sine røtter og en 
forpliktelse til å  ta vare på barndomshjemmet og 
omgivelsene .  Han begynte med slektsforskning i moden 
alder og oppdaget bl .a .  at mannen som senket det tyske 
slagskipet Blucher i Oslo-fjorden – var kommandant 
Birger Eriksen på Oscarsborg.  Hans far var fra Breivika 
og søskenbarnet til Rolfs farfar.  Gradvis utvidet han 
interessen også for lokalhistorie – og da spesielt for 
Breivika hvor det trolig på det meste bodde om lag 40-
50 mennesker.  Ellers er Rolf opptatt av natur,  
friluftsliv og folkehelse.  Han er her ute på øya 4-5 
ganger i året – og liker spesielt turer opp til 
fjelltoppene –  favorittstedet et Nordlandsnupen. Også 
naturvern opptar Rolf som håper at det kan bli ryddet 
for søppel rundt omkring og at man får tilrettelagt 
bedre forhold for turister mht.  

RASERTE STEINGJERDER I MÅSTAD ETTER 

Rolf sier at steingjerdene er et viktig dokument over våre forfedres slit og bør tas vare på 
for etterslekten.  Steingjerdenes funksjon var både som deponi for all steinene som ble gravd 
opp på markene hvor man ville dyrke gress eller grønnsaker,  men de tjente også som 
eiendomsgrenser samt for å  holde husdyrene ute eller inne. 

Rolf kaller steingjerdene et monument over forfedrenes livberging.  Steingjerdene på hans egen 
eiendom har han funnet ut er om lag 130 år gamle.  Alle som har kjørt forbi eller stoppet i 
Breivika har kanskje lagt merke til at det er overraskende mange steingjerder i den vesle 
grenda.  Det samme er for øvrig tilfellet i Måstad hvor det også ble store ødeleggelser på 
steingjerdene nærmest havet.  Vi håper at noen ser verdien i å  utbedre gjerdene som er et 
viktig historisk dokument. 



 

 

                                                                                                       

                                                           

   

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

TEKNISK ETAT: INFORMASJON OM FEIING OG 
TILSYN 

Sommeren 2011  fattet kommunestyrene i fire av lofotkommunene vedtak om 
å etablere et interkommunalt brannvernsamarbeid.  Samarbeidet innebærer at 
Brannsjefen i Vestvågøy har brannsjefansvaret for kommunene Flakstad,  
Moskenes,  Vestvågøy og Værøy .   

For innbyggerne i Værøy kommune innebærer samarbeidet de lovfestede 
kravene om feiing og tilsyn nå vil bli utført.  Feier og tilsynspersonell vil 
komme til øya i mai/juni i år for å feie pipene og gjennomføre tilsyn i 
samsvar med brannvernloven og brannforskriften. Det vil bli sendt ut 
informasjon til husstandene om endelige datoer for når feiing og tilsyn skal 
utføres.   

Vi holder på med å utarbeide en brosjyre som forteller litt om 
tilsyn,  feiing og som gir noen tips til enkle brannforebyggende 
tiltak som den enkelte selv kan utføre.   

Feiing og tilsyn er et lovpålagt,  og skal gjennomføres minimum 
hvert fjerde år .  I oppstartsfasen legger vi opp til at feiing skjer 
med toårsintervall .  Dette gjøres for at man skal kunne danne seg 
et bilde av det reelle behovet. 

Gjennom brannloven og brannforskriften pålegges den enkelte huseier å legge til rette og sørge for 
at godkjente stiger er på plass før feieren kommer.   

Vi ber derfor alle huseierne om å kontrollere at de har typegodkjente taktrinn,  og stige for å 
komme seg opp på taket.  

Feiing vil ikke bli utført på piper hvor det ikke er sikker atkomst. 

Gjennomføring av tilsyn innebærer at det kontrolleres at ildsted og skorstein er intakt og virker 
som forutsatt.  Man vil også se på brannmeldere, slukkeutstyr og rømningsveier.  Tilsynspersonellet 
vil også kunne gi informasjon om fyring,  fyringsøkonomi og brannsikkerhet i  hjemmet. 

Dersom man finner avvik fra lover og forskrifter blir det skrevet tilsynsrapport som sendes eier og 
bruker.  Ta kontakt med teknisk etat hvis dere trenger flere opplysninger. 

RENOVERINGEN AV BASSENGET: 

Etter at renoveringen var ute på anbud i 
fjor og det ikke kom inn noen anbud på 
total-enteprisen som kommunen kunne 
godta – har man kontaktet et av Nordens 
største prosjekteringsfirma: FAIEVO 
som skal fungere som prosjektleder og 
dele opp de ulike arbeidene og legge de 
ut på anbud i løpet av sommeren.  Teknisk 
sjef Frank Hansen håper på 
prosjektstart i september. 



 

 

 

 

                                                                                    

 

   

”GLEDESPIKEN ”JUDITH MED HJERTE FOR DE ELDRE 

”Gledespiken” Judith Adolfsen har vært 
fast inventar på ”hjertebarnet hennes” 
:Omsorgs-senteret -  nesten kontinuerlig 
helt fra 1971 da gamle dager da senteret 
hadde tilhold i Gamle Helseheimen med litt 
annen og bedre utsikt -  et sted hun 
fortsatt savner.   

Hun startet i pleien først men pga .  
ryggproblemer gikk hun over til stillingen 
som kontorsjef og var også innom jobb i 
barnehagen i  5 år –  men savnet hele tiden 
livet blant de eldre og begynte som såkalt 
aktivitør eller miljøassistent som det nå 
heter – en stilling som hun nå deler med 
den andre gledessprederen Anne Turid 
Fagertun Myklebust.  For øvrig vil det 
kanskje være mer passende å kalle 
stillingen for ”miljøaktivist” –  da hun ikke 
nøler med å  kjempe for de eldres 
rettigheter og trivsel når hun mener de 

På Miljøstua hvor Judith og Anne Turid har sitt 
arbeidssted tilbys aktiviteter som bingo, høytlesing, 
baking, sang, trim, strikking og ulike arrangement .  Judith 
sier at det som gir henne mest er å se at beboerne  på 
senteret er engasjerte og trives.  En av de mange positive 
opplevelsene  hun minnes -   var å reise sammen med en av 
beboerne til 100-års kirkejubileum på Røst og se gleden 
og takknemligheten hans ved å  få treffe andre kjente og 
få være med på arrangementet.  Selv trives hun så godt 
med jobben at hun nok blir værende der og det bare blir 
en gradvis overgang til å bli beboer på senteret.  Spesielt 
vil hun fremheve samholdet og det gode samarbeids-
miljøet på senteret.  Likevel kan det nok være tunge 
stunder imellom når en av beboerne blir alvorlig syke eller 
går bort –  det er som om man mister et nært 

Tom med strikketøyet               Besøk av den yngre garde                           Vaffelmester 

Judith og Petrine 

Bingogeneral Anne-Turid 

  Bilder ved Rita Adolfsen  og tekst ved Erling Skarv 



   

   

 

  

    

 

 

 

   

 

Hun skulle også ønske enda flere kulturelle arrangement for alle aldersgrupper.  Ellers ville hun rive 
gamle helseheimen og bygge nytt omsorgssenter på samme tomta så de eldre fikk litt utsikt .  Også 
fyret ønsker hun restaurert.  Men viktigst i livet er at man trives både på jobb og i fritiden,  har 
god helse og en familie som tar vare på hverandre.  Når jeg spørr om ”meningen med livet” – ler hun 
og sier at det må være å ta vare på Harald.  Det er ikke mange ting som irriterer Judith,  men kan 
nevne søppel som ligger rundt og slenger,  forfalne hus samt alle de som bare sitter passive og 
forteller andre hva som skulle vært gjort. 

Av ønsker for fremtiden oppfordrer hun flere – og 
ikke bare pårørende og familie til beboerne  -  å  
komme på besøk på senteret.  Lag og foreninger 
samt skole og barnehage ønskes også velkommen til 
å lage arrange-ment eller bare komme og være 
sammen med de eldre.  Etterlyser mer dugnadsånd 
og at folk besøker hverandre mer.  Judith sier at 
hvis hun selv var ordfører og hadde et romslig 
budsjett –  ville hun ønske at man kunne ha noen på 
miljøstua hver dag og også på ettermiddag,   egen 
turbuss til beboerne og få et bedre tilbud – kanskje 
frivillighetssentral -  for de som sitter alene rundt 
på øya og som har problemer med å komme seg ut 

Ragnhild,  Janne og Gunnhild i  full strikking             Solfrid sammen med Nils Kåre,  Marie,  Malene 

Sjefskokkene Augusta og Irene i 
sving 

Kaffekos Gode venner:Nelly og 

Ragnhild,  Tordis og Inger venter på den store Ellen og Petrine følger med på 



 

 

                                        

                                        Intervju ved Erling Skarv Johansen 

 

 

 

 

 ”Duracell-piken” Rita 

Værøyposten har endelig fått ”årets Værøyværing 2011”-  
Rita Adolfsen -  til å  foreta en kort mellomlanding og sitte 
ned så pass lenge at det var mulig å få stilt noen sentrale 
spørsmål.  Hun sier at hun ble overrasket og veldig glad over 
prisen –  som hun for øvrig fikk også i 2005.  Rita tror det 
må være hennes engasjement innen Værøy Idrettslag som 
leder de 5-6 siste år for å  aktivisere barn og ungdom, og 
selvsagt også at man klarte å få bygget kunstgressbane her 
ute i fjor.  Her vil hun samtidig berømme kommunen og alle 
frivillige,  spesielt Terje Hansen – for innsatsen som 
muliggjorde dette prosjektet.   

Det hun aller mest liker å holde på med er nettopp å jobbe 
blant barn og ungdom samt lokalpolitikk hvor hun nå er 
medlem av formannskapet.  Av hjertesaker nevner hun gode 
tilbud til alle på øya –  og ikke bare begrenset til idrettslige 
aktiviteter.  Rita er også opptatt av de eldre –  og ønsker at 
det bygges nytt sykehjem nært havet med god utsikt og 
mange aktivitetstilbud.  Når hun selv blir pensjonist eller 
duracell-batteriet må byttes ut – vil hun besøke barnebarna 
som skal ta seg godt av henne.   

Blir nok også noen konserter med yndlingsartistene Alan 
Jackson og Bruce Springsteen.  Å vente til hun ”blir 66” for 
å ”slå ut håret” er nok ikke nødvendig – det virker som 
maskin-telegrafen står på ”full fart” allerede nå .   

Ikke helt uten saklig grunnlag har undertegnede tillat seg å  gi 
henne tilnavnet ”lille tsunami” etter erfaringene med henne som 
deltidsvikar på kulturkontoret.  Utrolig nok har hun likevel nylig 
sittet ned så vidt lenge at hun har lært seg å  strikke!! 

Tryggheten,  samholdet og at folk tar vare på hverandre er 
viktige kvaliteter ved å bo her ute – og hun kan ikke tenke seg 
å flytte herfra.  Ellers fascinerer den omskiftelige naturen og 
været – naturlig nok liker hun seg best når det stormer. 

Favorittstedet er Nordlandshagen med sin unike utsikt og fullkomne stillhet.  
Det hun misliker mest er folk som kjefter,  smeller og kritiserer andre uten 
at de selv er villige til å gjøre en innsats. 

Av fremtidsønsker nevner hun at flere vil flytte tilbake hit og at man 
klarer å opprettholde et godt offentlig tilbud .  Hun skulle også ønske en 
Frivillighets-sentral og besøkstjeneste for de eldre.  I all hemmelighet 
betror hun meg også at til 25-årsdagen sin ønsker hun seg en Harley 
Davidson MC m/effektanlegg samt at John Carew byr henne opp til dans.  
Ellers gleder hun seg til alle sommerens aktiviteter og kanskje spesielt 
fotballskolen 15- 17 .juli .  

Rita liker å ha mange 
baller i lufta på samme tid! 

Etter 17 .mai 

Kort karriere 
som 



 

 

  

   

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

                                          

  POSTKORT FRA CUBA 

BILDER/TEKST:BENJAMIN 

Cuba. Karibien. Sol og hav, palmer og salsa, kommunisme og kokosnøtter. 53 år etter 
revolusjonen er det fortsatt Castro som styrer, og det som er en vits for verden utenfor er 
ramme alvor for dem som bor der. 

Cuba har massive sosiale og økonomiske problemer .  Det er ikke rart at folk tyr til alternative 
løsninger når en normal månedslønn ligger på cirka 120 kroner og man er avhengig av minst fem 
ganger så mye bare for å overleve.  Da blir det til at man rasker med seg litt ekstra her og der.  
Han som jobber på bensinstasjonen stjeler litt bensin på en kanne og selger hjemme, han på 
sigarfabrikken tar med noen sigarer på innerlomma og han på immigrasjonkontoret tar imot en 
dollar eller tjue under bordet for å  få fart på sakene. 

I dette samfunnet,  som i teorien skal være det mest klasseløse samfunnet i verden,  kan man 
paradoksalt nok få tak i det meste hvis man har penger og innflytelse nok,  mens man ikke får 
tak i  en dritt hvis man ikke har noen av delene.   Ikke uventet er derfor arbeidsmoralen 
ganske lav.  Se for deg at du måtte stjele dopapir på Kroa for å bytte til deg melk på Super’n 
for igjen å betale for bensin med melka sånn at du kunne kjøre til kaia (for kjøre,  det gjør 
dere jo) for å tigge penger fra tyskere.   Da har fort arbeidsdagen gått,  liksom. 



 

 

 

  

 

 

Den første nye gassferga BF ”LANDEGODE” skal det 
være dåpsseremoni for i Bodø den 1 1 .juni.  Denne 
ferga skal trafikkere sambandet Bodø – Moskenes .  
Den vil gjøre noen prøveturer på alle samband -  også 
Værøy og Røst før den settes inn i  ordinær trafikk i 
det tiltenkte samband. 

Den neste ferga er det nå  bestemt skal hete BF 
”VÆRØY” og skal trafikkere sambandet Bodø –  
Værøy –  Røst – Bodø.  Denne ferja skal etter de 
planer som foreligger -  settes inn i trafikk i  første 
halvdel av september. 

 

Ordfører var i møte med statens 
vegvesen og fergeselskap den 22.  
Februar  sammen med ordførere 
fra Moskenes og Røst kommuner.  
Møtet kom i stand etter opp-
fordring fra ordfører i Værøy 
kommune,  der ruteprogram for 
sommer og vinter var tema.  Årets 
sommerruter blir nesten identisk 
med tidligere år,  med en endring 
på tirsdager og torsdager.  Da 
går ferga etter flg.  rutemønster:  
Bodø –  Røst – Værøy – Moskenes 
– Bodø.                  Tidligere år 
har den hatt følgende 
rutemønster: Bodø – Moskenes – 
Værøy – Røst – Bodø.   

Værøy kommunes forslag til endringer i  ruteproduksjon 
for vinterruten som skal iverksettes den 1 .januar 2013 er 
ikke vurdert fra Statens vegvesen,  dette vil vi komme 
tilbake til ved et senere tidspunkt.  Ellers henvises til 
Torghattens hjemmeside for nærmere informasjon 

 

BEDRE FERJERUTER UNDERVEIS v/Erling Skarv 

  Fra sjøsettingen av BF 
”Landegode”(bilde:Torghatten) 



 

 

   

                                                                                                    

 

 

 

                                                     

      VÆRØYPOLITIKER MED ”HAILL” 

  Reportasje ved Erling Skarv 

De fleste her ute har vel registrert at den lokale KrF politiker 
Dagfinn Arntsen nå har blitt valgt som ny leder for Nordland KrF 
for de 2 neste år .  Sammen med seg i fylkesstyret har han attpåtil 
fått med seg Jill Arntsen – slik at Værøy skulle vært godt 
representert.  Årsaken er trolig at man har markedsført øya godt 
over lengre tid og klart å skape gode kontakter og nettverk .                                               
Dagfinn er for øvrig kjent en ivrig sportsfisker – og drar stadig 
vekk i land den ene kveiten etter den andre.  Personlig rekord skal 
visst være 5 kveiter på 1  dag!! . 

Årsaken til at han ble valgt tror han er pga .  han er tydelig om hva 
jeg mener er viktig for seg og KrF.  At ”kjemien” med sine 
medlemmene i  Nordland er ok .  Har også en rimelig lang fartstid 
som tillitsvalg på forskjellige nivåer i parti-organisajonen.  I 
valgkampen har KrF som motto ”Menneskeverd i  sentrum” .  Det er 
en radikal forpliktelse om å se og å  ta vare på det enkelte 
menneske.   Lokalt er det viktig at unge får etablere seg,  at 
næringslivet har rammer som gjør de mulig å ekspandere.  Man 
trenger også å få sterkere fokus på barnefamiliers vilkår .  
Nasjonalt ønsker han å arbeide for vår at primærnæring – fiskeri – 
skal ha den plass den etter hans mening fortjener – som en av og 
kanskje den viktigste næringer i  vår nasjon! Det betyr at vi må 
være villig til å  ta vare på sårbare områder for fiskeriene og gi 
den landbaserte delen rammer som gjør at verdiskapningen i størst 
mulig grad skjer lokalt og i alle fall innenfor våre landegrenser.   

Nordområdene bør også få større fokus -  og nedbygging 
av overvåkingen av havområdene her er uakseptabelt.   

Dagfinn mener at Værøy er et attraktivt og veldig aktivt 
øysamfunn med en høy andel barn og unge familier og det 
forteller at det er mange kvaliteter her ute som den 
befolkningsgruppen setter pris på .  Og muligheten til å  
gjøre øya til et enda bedre sted å  bo på ligger i våre egne 

Om hva som er viktigst i hans liv – så er svaret hans: kona, familien og Gudstroen .  Uten tvil! 
Dagfinn er også et naturmenneske og elsker å  gå på Heia tidlig søndags morgen – når øya ”sover”.  
Fantastisk stille og han føler at krefter fylles på til sjel og kropp.  Men den beste 
fritidsaktiviteten er nok fiske.  Utrolig artig og givende å  kunne dra uten et par timer på 
morgenkvisten før arbeide – dra line eller jukse litt.  Det er rett og slett livet! Senest sist uke 
fikk han en kveite 15 kg på juksa 

Han ønsker at det ”gode liv” vi har her på øya vår,  skal kunne fortsette.  Ønsker en god og 
bærekraftig forvaltning av fiskeriene og at vi lar oljen få ligge der den ligger.  Skulle det komme 
en tid i framtiden der vi er avhenging av å  få den opp –  så vår vi vurdere det da .  Men vi trenger 
den ikke i vår tid og trolig ikke i hans barns tide heller! Det vil nok komme en forandring på 
kommunekartet i Norge – men han vil arbeide for at flest mulig kommuner kan opprettholdes og 
også vår egen selv om den er liten.  Tror det handler om det ”gode liv” at vi  kan ha mulighet til 
innflytelse og selvbestemmelse på vår hverdag på lokalnivå . 



 

       

 

 

     

      

             

Skolen hadde karneval fredag 15 .  
mars for klasse 1 -7 .  Gymsalen var 
fylt av prinsesser,  monstre,  
supermenn,  pirater og alle andre 
tenkelige skapninger denne dagen.  
Det hele startet med Polonaise,  før 
det ble  limbo og sangleker.  Deilige 
ferske boller som foreldrene hadde 
bakt,  smakte godt for både søte og 
skumle karnevals-deltakere.  Dette er 
en morsom tradisjon som skolen vil 
fortsette med. 

 KARNEVAL   v/Strandquist og Johansen 



 

 

    

 

           

 

     

 

   

   REDAKTØRENS SERIØSE SIDE 

Blei du skremt no? 
Har du også 
mistet katta 
di? 

Ingen vil forklare 
meg hva løpetiden 

En kjempetosk på minst 
2m 

Inte så lett 
å være 
svensk i 

Kan komme opp Odd 
– nå er det lunsj! 

Nå skal det ikke 
bli så lett å 
rømme fra 
barnehagen 

Håper vi ikke blir stemt ut! 

Nei –  jeg tror ikke jeg 
har noe til Tv-
programmet:  
”Oppgrader” 



 

          

 

      

 AKSJON MOT FORSØPLING 
V/ERLING SKARV 

Kommunen får mange henvendelser fra 
Værøys befolkning om søppel som ligger å 
flyter rundt omkring.  Det er til og med 
kommet brev fra en turist som mente at 
Værøy var den styggeste plassen han hadde 
sett på grunn av alt skrotet omkring som er 
henslengt og flyter rund omkring på øya .  
Dette var med på å  ødelegge opplevelsen av 
øya for denne personen.  Ved siden av fiske 
vil turisme være en av de viktigste 
inntektskildene som gjør det mulig for oss å 
bo her ute . 

Vi er stolte av øya vår,  og vil gjerne at den skal fremstå som den perlen øya er .  Både for at 
vi selv skal trives her,  men også for at folk som kommer utenfra skal ha lyst til å besøke oss 
igjen.  Noen av våre gjester får kanskje lyst til å slå seg ned og bli en del av Værøy-
samfunnet. 

Med vår beliggenhet ute i  havet vil vi få mye søppel som flyter i land,  dette får vi ikke gjort 
annet med enn å rydde.  Men vi er også ganske flinke til å  slenge fra oss det vi ikke trenger. 

Værøy er ikke alene om å plages med søppel som ligger henslengt.  I  mange andre kommuner har 
man kommet til den erkjennelsen at nærmiljøet er et felles ansvar,  og innbyggerne går sammen 
om oppryddingen etter vinteren.  I  noen av disse kommunene har denne felles folkeaksjonen fått 
navnet ”RUSKEN”.  

Vi vil gjerne invitere alle innbyggerne til å  være med på en Ruskenaksjon for Værøy hvor vi alle 
deltar i fellesskap for å få ryddet opp alt søppelet som har samlet seg gjennom vinteren.   

I god tid før 17 .mai er målet å gjennomføre en felles Rusken-aksjon for å  fjerne søppel som 
ligger rundt boligområder, veier, fjæra og fellesarealer .  Det vil bli nærmere kunngjort på 
kommunens hjemmeside og oppslag når aksjonen vil starte.  Vi tar gjerne imot innspill og forslag 
til hvordan arbeidet skal organiseres – og ikke minst oppfordrer vi innbyggerne til å melde seg 
på som kontaktpersoner i forbindelse med oppryddingen.  Kommunen vil bidra med søppelsekker 
og henting  av søppel som er samlet inn under aksjonen.  Skrot og avfall som samles inn i denne 
aksjonen kan leveres gratis på søppelmottaket i Skardsura.   

Det er et mål at Ruskenaksjonen skal bli en årviss dugnad . 
Fra kommunens side vil vedtekter og forskrifter som er forankret i Forurensningsloven bli 
håndhevet strengere.  Denne loven sier blant annet ”Ingen må tømme,  etterlate,  oppbevare 
eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempefor 
miljøet 

Kommunen får også mange klager og tips med hensyn til ulovlig søppel-deponering og brenning 
samt gjenstander og skrot som står henslengt,  og som oppfattes som skjemmende.  I  løpet av 
våren legger vi opp til å  gjennomføre befaringer på alle bedrifter og næringseiendommer i  
kommunen.  Målet er å  avklare om der finnes forhold som er i strid med lover og forskrifter 
knyttet til miljøet.  Lovverket gir kommunen anledning til å gi pålegg om opprydding.  Dersom 
pålegg ikke følges vil kommunen,  for eiers regning,  få oppryddingen gjennomført.      

Enkeltpersoner,  lag og foreninger,  skoler,  bedrifter som ønsker å bidra med hjelp og tips – ta 
kontakt med: Erling Skarv Johansen/kulturkontoret    Per Egil Kristensen/frivillig kontaktperson       
tlf .  75420608-48199927                                             tlf .  99432003                                              



 

      

   

 

 

 

 

 

    

   

        

   

DEN STORE BARNEHAGEDAGEN v/Rita Adolfsen og Erling S.Johansen 

Marit forteller:Tirsdag 20.mars ble den årlige barnehagedagen markert med kaffe og kake i 
Værøy kommunale barnehage.  Avdelingen for de minste,  Marihøna,  var noe amputert ettersom 
mange av dem var syke.  På avdeling Fjellstua var det imidlertid full rulle med nesten alle barna 
på plass i tillegg til presten,  mødre,  fedre,  tanter,  onkler og besteforeldre,  som hadde tatt seg 
tid til å  komme innom. I tillegg hadde vi besøk fra den midlertidige avdelingen i Menighetssalen.  
Det ble ei trivelig stund med servering av deilig marsipankake,  vafler og kaffe,  tid til en prat 
med barna og ei anledning til å se hva de flinke barna vi har her har produsert dette året.  For 
barna og for oss som jobber her,  er dette en svært koselig markering selv om det kan bli noe 
hektisk og trangt om plassen.  Vi vil alle benytte anledningen til å  takke alle som kom innom og 
hilste på,  og oppfordre til gjentakelse også neste år☺ 



 

       

    

     

I disse dager skal entrepenør,  humør-
spreder og helikopterpilot Tor Magne 
Arnesen få oppfylt en gammel drøm: 
Helt siden han for nærmere 20 år siden 
var med på å  sende avgårde siste last 
herfra med oppdrettsfisk – har han 
hatt et ønske om pånytt å  være en del 
av et oppdretts-eventyr her ute på 
Værøy og gjennom det skape 
sysselsetting,  aktivitet og 
arbeidsplasser.                                         
Etter å  ha prøvd alene for noen år 
siden – innså ha at det ville være 
nødvendig med et samarbeid med 
aktører som allerede var etablert innen 
næringen og hadde bred erfaring med 

Gjennom firmaene Maritim Supplier v/Rydland og Johansen Næringspark på Røs(eier av bl .a .  
Røst Sjømat) – har prosjektet blitt tilført både mere kapital og kompetanse .  Selv sitter Tor 
Magne tilbake med en personlig eierandel på 40% i  prosjektet.   

I første omgang blir det nå satt ut 10 tonn torsk med en gjennomsnittsvekt på vel 2 kg som 
skal få stå i mærdene frem til planlagt slakting ved juletider .  Torsken er fanget med snurrevad 
og skal være akklimatisert og sykdomsfri.  Torsken blir fraktet med brønnbåt fra Harstad denne 
uken.  Konsesjonen på anlegget i Vika er på i alt 1560 tonn,  slik at potensialet for stordrift er 
tilstede hvis det viser seg at prøveutsettingen blir vellykket. 

Tor Magne satser på torsk i et marked som er presset på pris og der det så langt har vært lav 
eller ingen lønnsomhet for de som driver med torskeoppdrett.  I tillegg har næringen slitt med 
sykdommer. Selv om en torskekonsesjon er nesten gratis i utgangspunktet  -   har han nå bruk 
nærmere en halv million så langt på forundersøkelse av lokalitetene,  registrering av vannkvalitet,  
strømforhold m .m .     Å velge Vika som lokalitet har mange fordeler:  God gjennomstrømming og 
ingen forurensing i området.  I tillegg til at det er relativt godt skjermet mot uvær.  Han 
presiserer at man ikke vil legge restriksjoner på trafikk i  området utover det som er helt 
nødvendig for å ivareta sikkerheten til anlegget. 

Målet er at det på sikt kan bli 5-10 helårige arbeidsplasser hvis hele konsesjonsvolumet blir 
utnyttet.  Man tar sikte på utsetting av småtorsk om våren –  som deretter slaktes i perioder på 
høsten og nærmere jul hvor det tradisjonelt er lite torsk i markedet.  Dette vil være helt 
avgjørende for lønnsomheten.  Han ønsker å benytte sild, lodde og evt. avskjær fra lokale 
bedrifter som for og ikke kunstig produsert for som de fleste gjør.  Fordelene er at torsken da 
med rette kan markedsføres som  «Miljøtorsk» og hele produksjonen kan kalles bærekraftig og 
ikke truer andre fiskebestander.  En annen fordel er at man vil være mye mindre utsatt for 
sykdommer og at evt.  rømming fra anlegget ikke vil innebære noen som helst miljøtrussel.  Tor 
Magne satser på et utstrakt og konstruktivt samarbeide med fiskeindustrien og lokale fiskere på 
Værøy og skape best mulig synergier for alle . 

På sikt ser han mulighetene for eget slakteri hvor mesteparten av torsken trolig blir produsert 
som filet og resten fersk.  På den måten vil man kunne skape mest mulig lokal verdiskaping og 
sysselsetting. 

Man ser heller ikke bort fra at andre fiskeslag kan være aktuelle på et senere tidspunkt.          
Nettopp muligheten for å skape arbeidsplasser i  sitt eget lokalsamfunn med et miljøprodukt er 
det overordnede mål for ham.  Værøyposten vil følge opp forsøket og ønsker lykke til med 

MILJØTORSK TIL VÆRØY  Reportasje v/Erling Skarv Johansen 



 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAKONI og OMSORG PÅ VÆRØY 

MAGNE PREST har som kjent ”mange jern i ilden”,  og med 
en energi som selv ikke Lofotkraft med ny kabel kan 
konkurrere med – så dukker han stadig opp på de mest 
uventede steder og med en iderikdom og engasjement uten 
grenser.   

Han ønsker nå å  starte en liten uformell gruppe med – som 
han selv sier: Avdankede og skrøpelige mennesker som 
spiller eller har spilt et eller annet instrument – og han 
understreker at det kan gjerne være på et nybegynnernivå 
eller at det er mange år siden siste man spilte.  Det skal 
først og fremst være et sosialt og uhøytidelig tiltak.  Ingen 
aldersgrense og all slags musikk kan spilles.  Ønsker også 
allerhelst et gammelt sjøhus eller tilsvarende som 

Værøy menighetsråd inviterte helse og sosialutvalg samt kommunalt ansatt innen sosial og 
kultur i tillegg til noen lag og foreninger til et fellesmøte om framtidig diakoni på øya. 

Diakoni betyr jo omsorg. Målet var hva vi sammen kunne bidra for å bedre 
omsorgstilbudet for alle her ute. Som bildet viser var det mange som møtte fram for å se 
hvilken tilbud vi har, men også for å drøfte hvilke utfordringer man har og hvordan man 
kan få i gang nye tilbud til grupper som har et behov for omsorg som i dag er udekket.    

Mange gode ideer ble satt fram. Man kom frem til att aller først bør dette tas opp i 
Værøyposten og deretter kirkebladet for å få tilbakemeldinger på behov og nye 
ideer/innspill fra alle her ute. Det er viktig å få i gang en dialog rundt dette emnet og at 
flest mulig engasjerer seg for å få et best mulig tilpasset tilbud. 

Videre ønsker man å få tilbakemeldinger på de som selv ønsker å bidra, og hva de kan 
bidra med. I stedet for at vi hver på vår plass lager planer om diakoniarbeide i denne lille 
kommunen er bedre at vi lager en helhetlig plan hvor vi sammen kan se på de mulighetene 
som finnes og på den måten også styrke det totale tilbudet og samholdet her ute.  

Noen må jobbe videre med denne utfordringen. Menighetsrådet ønsker å være aktivt med. 
Derfor ønsker vi at du som leser gir tilbakemelding til Kirkekontoret på tlf. 76095240, 
Mobil Jill 93486907 mailadr:jillarntsen@hotmail.com eller til Arild på mobil 45065800. 
Alle ideer ønskes velkommen, og vil du selv bidra på en eller annen måte - så ikke vent 
med å gi tilbakemelding. 



 

 

 

 

 

 

 

       

    

NY LEDER PÅ SJYEN UNGDOMSKLUBB 

Renathe Johnsen ble tilsatt som vikar på Sjyen ungdomsklubb etter 
at stillingen var lyst ut.  Hun vil fungere i 20% stilling foreløpig frem 
til august med mulighet for forlengelse ut året.  Hun har tidligere 
vært vikar i stillingen i kortere periode.  Hun er bl.a .  utdannet 
barne-og ungdomsarbeider og har allsidig praksis med arbeid blant 
ungdom. 

Klubben vil holde åpent 2 dager i uken og målet er flest mulig 
varierte aktiviteter som alle kan delta på .  Det vil bli laget en 
langsiktig plan som tar hensyn til andre aktiviteter som foregår i  
regi av lag/foreninger.  Hun kan kontaktes på tlf .  :94218760 

  NY BARNEHAGEAVDELING I MENIGHETSSALEN 

Kommunestyret har opprettet en midlertidig avdeling for at de barna som stod på venteliste 
– skulle kunne få et tilbud.  Avdelingen ble åpnet 19 .  mars og holder til i  kjelleren på 
menighetssalen hvor det nå er 5 barn i alderen 1-5  år som har plass. 

Avdelingen er en del av Værøy kommunale barnehage og de samarbeider derfor med de 
øvrige avdelingene.  Man drar på tur sammen, besøker hverandre og har ulike aktiviteter 
sammen.  Idrettshuset også blir noen ganger brukt til lek . 



 

             

 Driftsleder Tor Magne Arnesen ved firmaet Arnesen as ønsker  å orientere om fremdriften 
og ulike problemstillinger ved det store prosjektet med nedgraving av strømkabler og fiber til 
hele øya .  Etter at den nye 50 km lange kabelen mellom Solbjørn i  Lofoten og Værøy ble 
spenningssatt 28.  oktober i fjor – er det vel neppe noen som har kunnet unngå å  legge merke 
til den utstrakte gravevirksomheten rundt omkring på øya .   For Lofotkraft er dette 
prosjektet det langt største i nyere historie med en kostnadsramme på 140 millioner,  hvorav 
det offentlige har bidratt med 46 millioner.  Lokalt har firmaet Arnesen as ansvaret for all 
gravingen.  Han sier at dette er et prosjekt med mange utfordringer ,  men at man så lang er 
sånn noenlunde i rute i  forhold til oppsatte planer.   Nødvendig og uforutsett opprydding på 
deler av kabelnettet samt helikopterflyplassen etter stormfloa i høst – førte til mindre 
forsinkelser – men man regner med å avslutte sin del av arbeidet våren 2013 .  Fibernettet 
skal iflg.  tromskraft være ferdig innen 23.12 i år . 

Han ber om folks forståelse for at dette er et stort prosjekt hvor mye skal gjøres på kort 
tid og hvor man hele tiden støter på nye utfordringer.  Noen av stedene kan det være litt 
vanskelig å  få nødvendig oversikt over eksisterende kabel/rørnett samt en del uregistrerte 
telekabler og annen infrastruktur man må være forsiktig med for å unngå skader.   Mange 
steder er det mye vann i grunnen og trangt å  komme til med maskinene.  Nevnes kan også at 
man fortløpende gps-registrerer med stor nøyaktighet  alle kabler slik at det for ettertiden 
vil være en enkel sak å finne tilbake.  Nye strømskap vil også lette fremtidig feilsøking.  Dette 
i tillegg til at strømkabler ligger i jorden vil bidra til et tilnærmet 100% stabilt og trygt 
strømnett i  uoverskuelig fremtid. 

Mht.  fremdriften vil man nå fortsette mot Tyvnes/Kvalnes først – deretter Marka og til slutt 
Nordland.  Han gir mye ros til sine ansatte som har stått på hele vinteren på tross av mye 
uvær og uforutsette problemer.  I disse dager vil han også gå ut med rekruttering av flere 
medarbeidere.Hans klare målsetting er at alle skal være helt fornøyd med arbeidet når de er 
ferdige neste vår.  Der det er mulig forsøker man å  gjøre seg helt ferdige med planering og 
opprydding etter hvert – eller så snart det er praktisk mulig.  Men lokale grunnforhold,  været 
og andre forhold kan forsinke prosessen noe,  men han understreker at man forsøker hele 
tiden å gjøre så godt man kan .  Tor Magne ber om at lokalbefolkningen som er berørt av 
arbeidene og som har spørsmål eller klager –  ikke henvender seg til kommunen – men direkte 
til ham selv:  tlf .  91611446 eller på mailadr. :  tor@arnesen.as 

Han håper videre at innbyggerne setter pris på det fantastiske prosjektet til Lofotkraft og 
det offentlige med nedgraving av strømnett og fiber til alle – noe som vi alle vil nyte godt av 
i årtier fremover og som var en helt klar forutsetning for at Værøy skulle kunne fortsette 
den positive næringsutviklingen .  Allerede ser man at satsingen har ført til nyetableringer og 
at eksisterende fiskeindustri gjør store nyinvesteringer 

”JORDFESTING” AV STRØMNETT OG FIBER PÅ VÆRØY 

TEKST/BILDER:ERLING SKARV JOHANSEN 



 

 

 

 

 

 

Avsløring av ukjend drama rundt prinsessefødsel v/VPs 
Hoff-reporter Gøran Holm från Norrkøping 

                                                             
                                  

                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EKSLUSI V H OFFREPORTASJE 

FRA D ET SVENSKE KONGEH US 

Som väl alla på det vackra Väröy kunnat ta del av så har ju det 
svenska kongahuset fått tillökning av en liten ….. ja vad blir det 
….”blivande kronprinsessa” kanske, för det är ju fortfarande 
Vickan som är kronprinsessa. Lilla Estelle blir nog utan titel 
fram till dess att Victoria blir dronning den dag då kongen går 
til de evige jaktmarker. Jag tror personligen att det dröjer 
eftersom han tycks leva ett godt liv och tilldelas ökat apanage 
när hoffet belastas med någon kostnad. Hur som helst så 
tycker jeg att Estelle bör få en titel som anknyter till att den 
svenske kongen ofta är i Nord-Norge og jager. Mitt förslag 
blir därfor att hon tilldeles titeln ”Heders-hertiginne af 
Mosken og Svarven” 
 
Väröy-Postens chefsredaktör bad att jeg skulle försöka gräve 
frem litt fakta kring händelsen eftersom jeg berättat för 
honom att jag har regelbunden kontakt med en av kongens 
mange perifere dame-bekjentskap som flyttat till Norrköping, 
där jeg og bodde før jag flyttade til Nordens Venice – 
nemligen Værøy.Jeg bruker levere fersk fisk till henne og hon 
fortaler meg litt hemmeligheter fra det svenske hoffet. Hon 
har fortalt meg ganska mye om vad Hans Majones Kongen og 
hans venner har för sig på sine hemmelige möten og vad som 
skjer när de är ute og jager. 
 

När Vicktoria signalerade att ”Det är dags nu” skjedde dette 
samme dag som kongen og hans venner dratt för att jage 
sjöfugl. Denne jakt liker kongen eftersom det kommer en hel 
flock med änder og då skjer det noen gang att sjelv kongen 
träffer en fugl. När det begynte att bli kvell fick kongen syn 
på en meget nydelig fugl som kom flygande inom skotthåll. 
Kongen såg sin chans, tog frem geväret og hann skjute fem, 
seks skott mot den nydelige fugeln innan hans venner kom 

springende mot honom og skrek: Eld opphör, skjut ikke 
mer, det är storken som kommer med 
Estelle…du skal bli bestefar!! 
 

Kongen trodde att det var en skarv 
med en fisk i nebben når han begynt                          
att skjute. Kongen missade dock, 
(vilken flax), og en livredd stork 
kunde levere en velskapt jente till 
Victoria och Daniel   

                                                                 

”Denne gang såg jeg feil, men jeg kan 
intyge at tjeg har en godkjend våpen-

lisens. Jeg tror att Estelle kommer att 
ärve mine talanger og bli en meget 

flink ski-skjuter sier kongen i ett 
exklusivt uttalande för Väröy-Posten.   

Som alle sikkert förstår så kunde 
Konga-jakten slutt i katastrofe (som 
så mange ganger förr). 

Takk vare rask ingripande av kongens venner (som så mange ganger 

VPs Hoffreporter Gøran Holm 


