
           

                    VÆRØYPOSTEN – JULI 2012 

 

     

        

         

           

 Utgiver Værøy kommune       Redaktør Erling Skarv Johansen (tlf.48199927) 

   www.varoy.kommune.no          Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 

http://www.fototips.no/images/reise/runde/_DSC6017_stor.jpg
http://www.varoy.kommune.no/


 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Værøydagene 15-17.Juli 2012            
ved Erling Skarv Johansen 

Værøydagene blir i år arrangert etter Værøyfestivalen i forkant av Lundehundfestivalen 

som er i tidsrommet 25-29.Juli. Kulturkontoret har sammen med lag, foreninger og 

næringsliv satt sammen et program for Værøydagene 15-22.Juli. 

Det vil bli utarbeidet et eget program som blir lagt ut på butikkene og på rådhuset.          

Av planlagte aktiviteter kan vi nevne Mannekengoppvisning på idrettshuset arrangert av 

Kaosheimen, åpen dag på redningsskøyta og fiskebåt samt tur med rib og tube. 

Spar og Coopen bidrar med VM i Rødbrusdrikking, VM i kanel-lefsespising(for barn) og 

ikke minst VM i sitronspising. Værøy Bunkers arrangerer VM i torskehaukasting. 

Ellers blir det åpen dag på rådhuset og Omsorgssenter med kaffe. Veien opp til NATO 

blir åpen for kjøring med bil/MC. Det blir også i år Gudstjeneste på Heia 22.7 

Båtforeningen planlegger rokonkuranse for barn og muligens tur til Måstad. 

Ungdomsklubben har kostymeparty og grilling. Idrettslaget arrangerer bil- rebusløp. 

Det blir også i år kunstutstillinger på Idrettshuset, bingo, festivalsending på radio, 

eldretreff, kafe på idrettshuset, quiz, skattejakt for barn mv. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Årets festival byr på variert underholdning både for store og små over 2 dager.      

Dette er tredje år på rad Rolf Helge Skavhaug og hans hjelpere arrangerer festival.        

Et arrangement vi håper er kommet for å bli.  
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Værøyfestivalen 13-14.Juli 

 

Tiger by the tail, Crying time again osv. Lista over Buck 

Owens slagere er lang. Den legendariske country artisten 

gikk dessverre bort i 2006, men musikken hans vil alltid leve 

videre. Odd Lauritsen fra Sarpsborg har hele sitt liv vært 

fascinert av Owens og hans musikkstil.  I 1998 tok han 

kontakt med en gjeng lokale musikere og fortalte om sine 

planer om et rendyrka country band, med vekt på stilarten til 

Buck Owens. Bandet fikk navnet «Bakersfield» 

Odd fikk anledning til å møte selveste legenden før han døde i 2006. 

I år 2000 gav plateselskapet EMI ut Buck Owens Norske Hits, et prosjekt Odd var en del av. 

Plata solgte raskt til platina og gull her hjemme. 

 FACE 84:Sveriges beste jenteband må oppleves LIVE!  

Dette unike, velklingende og engasjerte bandet har gjennomgått en 

revolusjonerende utvikling det siste året! Eventyret begynte for fem 

år siden da en venninnegjeng som brant for musikken, bestemte seg 

for å starte band. Få band behersker å spille så mye varierende 

musikk så overbevisende og naturlig som Face-84, og til og med får 

de mest forskjellige musikkstilene til å passe sammen helt genialt! 

De blander visemusikk, pop, hardrock, vals, rock og grand prix. . I 

tillegg spiller de gamle 60-talls hits. 

The Funka er et a cappella-kor som består av sju damer i sin 

beste alder. Veronica Saltnes startet det hele for 2 år siden, og 

det er også hun som arrangerer sangene for firestemt kor.  

Jentene i The Funka er glade i å synge, og repertoaret er sanger 

de selv liker. Ingen er proffe sangere, men trives godt i 

hverandres selskap. Det vi kan få høre er viser, pop og rockelåter 

i deres egen tolkning, alt fra Lisa Ekdahl til Pink Floyd. De har 

opptrådt ved flere anledninger, og er spente på hvordan det vil 

bli å synge i teltet under Rootsfestivalen. 

 

Reportasje ved Erling Skarv Johansen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

                                                       Glimt fra fjorårets Værøyfestival 

 

Festivalens høydepunkt blir nok for mange av de litt 

eldre garde :Kjetil og Tore med band som har et stort 

reportoire  innenfor flere musikksjangre. 

I tillegg til bandene over – opptrer det mere ukjente 

popbandet «The Action» . Også innslag av lokal 

underholdning står på programmet. 

I år er det kjøpt inn hoppeslott for de minste.  Som i 

fjor blir det salg av mat og drikke under hele festivalen. 

Vi ønsker arrangørene lykke til med arrangementet og 

oppfordrer  til godt oppmøte og høy stemning. 

Tore Hansen 

Sammen med Unit Five har Tore Hansen solgt 300.000 plater- og kassetter. Unit Five regnes 

som en av Norges mest populære band gjennom -80 og -90 tallet. Tore Hansen skrev og sang 

alle hitene og var bandets ubestridte leder. For de som fortsatt hører på radio er det vanskelig 

å unngå å høre sangene "Æ e nordlending æ", "Vit at jeg elsker deg", "Han Mikkel" eller "På 

Hver sin kant av landet”. De spilles på nytt og på nytt, og blir stadig etterspurt av et 

entusiastisk konsertpublikum. I 2004 skrev Tore sangene til "Langt til Hollywood med 

Hurtigruta", I 2008 kom "Sushi og Golf" samtidig med at skuespillet "Lys i stolpan" ble satt opp 

som åpningsforestilling på Arktisk Kultursenter i Hammerfest. 

Ketil Stokkan 

Ketil Stokkan er mest kjent som musiker og komponist i det nordnorske orkesteret ZOO og som 

vinner av Melodi Grand Prix i 1986 og 1990. Men mange kjenner også Ketil Stokkan som frontfigur i 

blues/rock trioen "Stokkan", et konsept som ga ut plata "To The Bone" i 1994. Zoo solgte 200000 

ekseplarer og Ketil Stokkan har selv solgt 10-15000 enheter av sine soloplater. Siden 1978 har det 

blitt i alt 12 utgivelser, og mange vil blant annet huske slagere som "Vent, ikkje legg på", "Evig Ung", 

"Romeo" og Brandenburger Tor". Statistikk viser 86 uker på Radio P1s "Norsktoppen" med 16 

forskjellige melodier/tekster hvor av 9 sanger inntok førsteplassen 



 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

           

  

Feiring av Påskemorgen 

Tradisjonen tro arrangerte kirken og menigheten samling ute ved Værøy gamle fyr tidlig 
påskemorgen hvor det ble sunget i nydelig vårvær. Eneste utfordring i år var tilgjengeligheten til 
fyret som ble noe hindret av en tett skog av torskehau i forskjellige stadier av tørking. 
Undertegnede døpte for anledningen veien ut til fyret for hodeskalleveien(etter inspirasjon fra 
tegneserien om Fantomet). 

Etterpå ble det nydelig frokost i menighetssalen hvor man hadde pyntet og laget et både 
innholdsrikt og velsmakende måltid.  

Til slutt var det Gudstjeneste forrettet av Magne prest(populært kalt «Lofotkatedralen» sammen 
med årets konfirmanter. Vi ønsker vel møtt til neste påskemorgen! 

Tekst og bilder ved Erling Skarv Johansen 



 

 

 

 

 

 

     

 

  

Fantasi og Ordnet Kaos 

En farverik og humørfylt Aina Johansen 

møter oss i døra til «Kaosheimen» i 2.etasje 

på Coopbygget.  

På spørsmål om hvorfor hun startet opp 

sin bedrift svarer hun kontant: «Gjøre det 

jeg vil mest av alt: skape noe med farger!  

Det er så mange fine tekstiler rundt 

omkring! I alle farger og varianter! 

Jeg er så glad i gammelt handverk.  

Gleden ved å skape noe nytt, men med 

respekt for en svunnen tid.  

Og utfordringen/spenningen det å gjøre noe 

helt annet med det opprinnelige; kall det 

gjerne litt seint ungdomsopprør!» 

 

Intervju ved Erling Skarv Johansen 

Hvordan startet det hele?                                                                                                                                           
»Jeg har alltid sydd, strikket og heklet. Mor og bestemor har vist meg teknikker. Samt utdanning innen 
kreative fag/kultur. 

Firmaet ble startet i 2007. Jeg startet i det små, men nå er det mitt levebrød. Å flytte verkstedet ut av 
huset var en fin overgang til å få mer oversikt, være kreativ uten å bli distrahert av andre ting i heimen som 
burde vært gjort.» 

Hva trives du best med?                                                                                                                                                                         
«Jeg trives med så mye, og rekker nesten ikke å gjøre alt det jeg har lyst til. Med det morsomste er å 
finne gamle tekstiler, gjerne slitt av bruk, og så se muligheten i å kreere noe helt nytt og brukbart av det.» 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Største utfordring?:            

«Utfordringer er spennende, men det er 

ikke like artig med det ikke-kreative 

arbeidet; som regnskap, rydding og 

bestillinger.» 

Hva liker du best med Værøy:                 

«Jeg liker det meste med Værøy!            

Det eksklusive ved å være så lang ute til 

havs, mye vær, det er vakkert her! Og 

lettvinte folk, samhold, familie og venner. 

Fiskeritradisjonen er spennende, både 

historien og håndverket.» 

Største kvalitet på øya:                 

At vi er omgitt av hav. Havet er aldri 

kjedelig! 

 

Hjertesaker?:»Følg hjertet!» 

Favorittsted på øya?:» Ingen spesielle, bare det er rett ved havet! Lyden av hav er veldig 

beroligende og inspirerende.»  

Viktigste mht. trivsel:»Egentlig ligger nok trivselen i hodet mitt. Men det er viktig at ungene 

har det bra, og at jeg fortsatt kan gjøre det jeg helst vil, være kreativ på jobben. « 

Savner noen tilbud? «Ja, bassenget!» 

Gleder meg til/spesielle ønsker for fremtiden?»Det er så mye jeg gleder meg over, og så mye 

jeg har lyst til å gjøre.  

Reise og oppleve andre øyer rundt om i Norge/utlandet. Lære noe nytt og se likheter mellom oss 

øyboere. Dialekter er også så utrolig spennende! Foto, maling lære språk. 

Kunne og så tenkt å lære meg å synge, og å danse. Ungene mener det ikke er håp for meg, men 

det er vel egentlig bare å ta seg tid til å øve. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                   

 

       

Strålende 17.mai feiring 

Tekst/bilder ved Erling Skarv Johansen 

Årets 17.mai ble feiret i strålende vårvær, selv om det skyet litt til utover etter-

middagen. I tradisjonell stil holdt ordfører og avgangsskole-elevene tale og i tillegg til 

spilte musikkorpset og mannskoret sang ledet av evigunge Kjell Arntsen. Etterpå gikk 

toget rundt skole og omsorgssenter hvor det ble spilt og sunget. Gudstjeneste i 

kirken og kaffe på Idrettshuset samt leker for barna avsluttet festdagen. 



 

 

 

 

    

  

 Værøys «kaptein Sabeltann»? 

Som de fleste av oss her ute allerede vet – er øyas politimester Asgeir Jacobsen en mann med mange 
talenter. Værøyposten kan nå avsløre at han også behersker det våte element – i alle fall så lenge båten 
befinner seg godt fortøyd ved kaia. Men anonyme kilder hevder hårdnakket å ha observert Asgeir  
utenfor territorialgrensen – nærmere bestemt i nærheten av Seiklakken. Og han har betrodd oss at han i 
nærmeste fremtid skal ta fatt på den farefulle ferden fra flytebrygga og opp på Slippen for vårrengjøring. 
Imidlertid har det så langt vært vanskelig å verve fullbefarent mannskap til å krysse denne utsatte 
strekningen. Som siste utvei har han overveid å tvangsbeordre noen fra Sjøheimevernet som mannskap.  

Sjarken med det velklingende navnet «Sabben» vil for øvrig inngå som en del av Salten Politidistrikts 
terrorberedskap og vil følgelig bli utstyrt med blålys og også bli noe oppgradert for å møte tidens krav. 
Blant annet vil den bli forlenget fra 25 til 55 fot, få installert vannjet drevet av 2 Cummings 
Turbomotorer på nærmere 3000 hk som vil kunne gjøre båten istand til å komme opp i rundt 60 knop. 
Operasjonsområde vil bli utvidet til grensen mot Russland - og for å avskrekke eventuelle kriminelle 
element – vil den i tillegg bli utstyrt med norskproduserte Penguin raketter samt noen Scud missiler i 
reserve for påkommende tilfeller. Det vil trolig også kunne bli aktuelt med dypvannsminer og 
torpedoutrustning. Kontreadmiral Kurt Slagside sier i en kommentar til Værøyposten at «Sabben» vil bli 
et verdifullt tilskudd til den norske sjømilitære beredskap. Det er allerede kommet protester fra den 
russiske Nordflåten som sier at de ser på prosjektet til Asgeir som en klar provokasjon som kan forverre 
det gode forholdet mellom Norge og Russland – samt føre til landet føler seg tvunget til å utplassere 
flere langtrekkende raketter nær vår grense – samt bygge flere atomubåter for å verne om sin 
suverenitet. Selv tar Asgeir oppstyret med knusende ro, men legger til at han ser frem til å få utvidet sitt 
tjenesteområde fra dagens bilbeltesyndere, koneplagere og hjemmebrennere – til noe mere 
meningsfylt. Utenriksdepartementet vil ikke kommentere ryktene om at det også kan være aktuelt å 
sette inn m/s «Sabben» i patruljetjeneste utenfor Somalia for å bli kvitt problemet med piratene. Når vi 
spør Asgeir om det medfører riktighet at han vil kunne bli utnevnt til sjøadmiral i saken s anledning – 
smiler han bare lurt – og tilføyer at det fremdeles er god plass til noen ekstra striper på uniformen. 

Værøyposten er som kjent en seriøs og kritisk avis – og vi har derfor prøvd å teste den kommende  
admirals kunnskaper om skip og hav. På spørsmål om definisjon av uttrykket «babord» sier han at han 
heller foretrekker italiensk mat. Og styrbord er noe enhver sjømann bør ha med i tilfelle dårlig vær.  
Kjølsvin skal visstnok være velegnet som juleribbe. Dødvann finner man bare i Israel, nærmere bestemt i 
Dødehavet. Fyr må man ha når det er kaldt ute. Snurrevad er det samme som garnvase, mens spygatt er 
en velsmakende fisk i Middelhavet. Fribord er omtrent det samme som avspasering. Og legger til slutt til 
at pilking tilhører privatlivet.  Vi kan bare føye til «Skitt fiske» og ønske lykke til. 

 



   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           

På kvalfangst med med       

m/s «Småhaug» fra Værøy 

Bilder v/Børge Andreassen og Erling Skarv Johansen(tekst/bilde) 

Ved kaia til Br. Astrup i Vågen før avreise 

Jarle Andreassen om bord på «Småhaug» er nylig hjemkommet og er godt fornøyd med årets sesong. 

Fikk en tidlig start og til tross for periodevis mye dårlig vær – satte de ny fangstrekord med 36 

vågehval på til sammen 52 tonn. Årets hval er noe magrere enn i fjor og kjøttet derfor av svært god 

kvalitet. Pga. lite åte langs Finnmarkskysten – dro de til Bjørnøya og helt opp nord for Svalbard. Her 

kunne man observere store mengder hval – knølhval i hundretall og noen individer av de største 

hvalene:finnhval og blåhval hvor bestanden kan synes å være økende.  

Selv har de 2 konsesjoner, men brukte bare den ene i år. Markedssituasjonen i år ser så langt bra ut – 

etterspørselen er større enn tilbudet pga. totalt lavt fangstkvantum. Med kort fangsttid og brukbare 

priser er det brukbar lønnsomhet i år, men variasjonene er store fra år til år. Kvalfangsten sysselsetter 

5 mann om bord og 8-10 mann på land i  sesongen som skjærer og  pakker kjøttet. Etter hvert har de 

fått en del faste kunder – både butikker og private slik at fjorårets lager var tømt før årets sesong. De 

har åpent for direktesalg i Vågen hver ukedag 0830-1530 og alle ønskes velkommen til å komme og kjøpe 

sunt og vel-smakende kvalkjøtt. For øvrig er de det eneste fiskebruket som har åpent i sommer for 

mottak av ferskfisk. 

 

 



          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

            

Mye har skjedd siden Svend Foyn innledet vår første oljealder i 1868 da han avfyrte sin første vellykkede 

granat-harpun og utviklingen startet med fangsting av de aller største hvalene i Sørishavet som brakte 

Norge store inntekter. Den første kvalkanonen på Værøy ble montert i 1936 på skuta «Falken». Til tross for 

sterkt inter-nasjonalt press for å forby hvalfangsten – ser Jarle optimistisk på fremtiden for fangsten. 

Største utfordringen er å få avsetning for kjøttet og aller helst hvalspekket også(begrenset salg til 

hundefor i dag). Markedsrådet for kvalkjøtt og Råfisklaget jobber nå aktivt med å øke forbruket av 

kvalkjøtt – bl.a. ved felles emballasje og merking av kjøttet. Bestanden av vågekval er ut fra observasjoner 

stor og bærekraftig og bør så absolutt beskattes slik at det ikke går utover fiskebestandene iflg. Jarle. I 

mavesekken hos kval finner de ofte store mengder torsk, hyse og andre fiskeslag – selv om raudåte synes å 

være favorittmaten. 

På hjemmesiden www.hvalbiff.no finnes mange oppskrifter og tips for tilberedning av kvalkjøttet. Selv 

anbefaler Jarle marinering over natten med en blanding av olivenolje, løk, hvitløk, einebær og div. krydder 

samt kort tid på grillen for å beholde saftigheten. Kvalkjøtt er magert, holdbart, mørt og har både 

proteiner og vitaminer samtidig som det lille fettet som ligger i kjøttet er marint fett og utrolig godt. 

 

 

Fakta om vågekvalfangsten: 20 båter deltar med en total kvote på 1286 
dyr i år. I fjor ble det kun fanget 533 kval. Bestanden av vågekval i det 
nordøstlige Atlanterhavet er beregnet til 103 000 dyr. Bare Norge, Island 
og Japan driver hvalfangst i dag. For avliving brukes en spreng-granat som 
ble utviklet på 1980-tallet. Alle skyttere er pålagt skytter-prøve. Avliving 
som regel momentant. 

 

http://www.hvalbiff.no/


 

 

        

            

           

         

          

Værøy Havn –                     

Glimt fra trafikken i vår 

Bilder:Leif Arne Olaussen/Erling Johansen                  

  

 



    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kirkenytt                                      

ved Jill Arntsen(tekst)                                              
Erling Skarv Johansen og Harald Adolfsen (bilder) 

Formiddagstreff i menighetssalen. 
Den første onsdagen i måneden møtes kvinner og menn i menighetssalen til formiddagstreff.   
Det pleier å være over tyve personer tilstede på treffene.  
Man møtes til hyggelig sosialt samvær med kaffe og kaker, en liten andakt og loddsalg.    
Ansvaret for kaffe og kaker går på omgang. Det er Turhild Kvalnes som holder andakten. 
Pengene som kommer inn ved loddsalget blir brukt til forskjellige prosjekter i menigheten. 
Det er pengene fra dette loddsalget som har finansiert det nye gulvet i menighetssalen. 
Annie Johnsen er ansvarlig for formiddagstreffene. 
 
Ny organist: Hilde Liodden tiltrer som ny organist/menighetsmusiker fra 1. august. Hun vil også 
arbeide som kulturskolelærer og musikklærer på skolen. Vi ønsker henne hjertelig velkommen. 
 

Kirkegården 
Kirkevergen ber alle som har ansvar for gravsteiner på Værøy om å se etter dem nå i sommer. 
Det er de pårørende selv som har ansvaret for at gravsteinene står trygt. 
 
Kirkevergen har mottatt en del forespørsler om renovering av gravsteiner. Kirkekontoret har 
vært i kontakt med et firma i Bodø som kan komme utover og renovere steiner. 
Jo flere som er interessert i å renovere gravsteiner - jo billigere vil det bli for hver enkelt. 
Har du behov for å renovere en stein/steiner, ta kontakt med  
Kirkekontoret på tlf.nr.: 76095240/93486907 eller mail: kirkeverge@kirkeblad.no. 
 



 

 

 

 

   

     

       

                                             

 

BILDER AV LEIF ARNE OLAUSSEN 



 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Tekst og bilder ved vår utenrikskorrespondent Harald Adolfsen 

FULL GASS MED TORGHATTEN? 

Ordfører i Værøy kommune fikk sammen med Røst og Moskenes kommune invitasjon fra Torghatten 

Nord til å besøke skipsverftet i Gdansk som bygger vestfjordfergene. 

Besøket var i helga 11 – 13 mai, det var også deltakere fra Statens Vegvesen og  Barents Naturgass 

som har fått kontrakten med å levere LNG gass til alle fergene til Torghatten. 

Torghatten Nord får som kjent bygget fire ferger ved verftet, denne helga vi var der nede ble BF 

Lødingen sjøsatt, dette var en stor opplevelse da flere tusen tonn stål ble sjøsatt. 

Den ferga som er nesten klar for levering er Landegode, der fikk vi omvisning om bord, denne ferga 

er identisk med B/F Værøy som skal trafikkere i vårt farvann. Etter omvisningen om bord var vi alle 

besøkende enige om at dette var meget flott, vi får en fremtidsrettet ferge med lyse salonger med 

gode sittegrupper sofagrupper som er tilbaketrukket for de som vil hvile på overfarten. Med andre 

ord selskapet har gjort en fantastisk jobb for å gi de reisende en god og behagelig reise. 

Besøket var for en øyværing var stort og imponerende, det å gå rundt om på et slikt verft ga meg 

mange fantastiske inntrykk som er vanskelig å meddele Værøypostens lesere. På bildet ser vi fra 

statens vegvesen Kjell Skjerve, Tormod Christensen og Harald Adolfsen ved ferga Landegode. 

Iflg. Torghatten  skal  BF ”Værøy” overleveres og settes i drift i månedsskiftet august/september 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Svein Tommie ønsker velkommen inn  Inngangspartiet dekorert med lokal kunst   Nyrenovert overnattingsrom 

 

 

 

 

 

   

  

EN NY «VÅR» FOR FISKARHEIMEN 
Tekst og bilder ved Erling Skarv Johansen 

Gamle ærverdige Fiskarheimen som ble startet i 1973(den første Fiskarheimen her ute ble bygd i 1880)er nå 
overtatt av Svein Tommie Hardy – populært kalt «Riksantikvaren» pga. sitt store engasjement for bevaring 
av gamle bygg.  Han sier at hovedgrunnen til at han kjøpte bygget – var å kunne utvide kapasiteten på 
overnatting her ute. Fra før driver han Gammeltelegrafen og har også rom til utleie i Brygga. Totalt vil ha 
nå ha kunne ta inntil 43 overnattingsgjester.  Men han ønsket også med dette kjøpet å skape en sosial 
møteplass på Fiskarheimen med drift av kafeen – både for tilreisende og fastboende her ute.  

I løpet av vår og sommer har Fiskarheimen gjennomgått en betydelig og påtrengt renovering. Alle rom samt 
inngangsparti  er pusset opp, en del vinduer er skiftet, bad pusset opp og han har påbegynt oppussing av 
kjøkkenet slik at det kan tas i bruk. Svein Tommie sier bygget var i en langt dårligere forfatning pga. 
manglende vedlikehold enn han hadde forventet. Planen for sommeren er at alle rom skal være i drift og at 
man skal kunne servere mat til sine gjester. Han mener tilbudet mht. matservering er for dårlig på Værøy og 
ønsker derfor at kafeen kan bli tatt i bruk igjen. 

 

 

For øvrig tar han gjerne imot innspill og ideer for annen bruk av bygget – spesielle arrangement ol. det er 
spesielt ønskelig at det kan brukes til kulturelle aktiviteter etter hvert. Han ønsker at etter at hele bygget er 
renovert skal kunne åpne bl.a. for kurs, konferanser, utstillinger mv. I motsetning til de fleste andre 
overnattingsbedriftene vil ikke Svein Tommie satse på fisketurisme. 

Som kjent har han sammen med sin mor tilbakeført Rånesgården til sin opprinnelige stand slik den var for 
over 100 år siden, Gammeltelegrafen er blitt renovert, Gamle Logen er påbegynt restaureringen – og det 
samme er landhandel/postbygget og brygga i Røstnesvågen. Ikke uten grunn har han blitt den lokale 
«Riksantikvar». 

Av utfordringer på Værøy er han foruten å bevare kystkulturen – opptatt av søppelproblemet her ute, 
kommunikasjonene som absolutt kunne vært bedre – samt generell mangel på byggskikk. Vi benytter 
anledningen til å ønske han lykke til videre i sin gjerning. 

 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTBALLSKOLE PÅ VÆRØY                                           

Bilder Leif Arne Olaussen  Tekst Rita Adolfsen 

 

Leder for VIL forteller:»Vi hadde en fantastisk fotballskole på Værøy Lørdag 16 Juni.Fotballskolen ble 

arranget i regi av Nergård AS, TIL og Værøy I.L. Nergård ønsket å gi noe tilbake til lokalbefolkningen 

der de har sine hjørnesteinbedrifter, og gjennom samarbeid med TIL ble fotballskolen til. 

Fra TIL kom trener og spillerutvikler ved NTG Lars Petter Andressen og Steffen  

Andreassen. Fra Bodø Glimt kom  Ørjan Berg og Øyvind Iversen. Fra Nergård kom konsernsjef Magnar 

Pedersen, styreleder Arne Stang, økonomidirektør Tommy Torvanger, Stig-Tore Karlsen og info. 

koordinator Elisabeth Berger.Det kan nevnes at Tommy Torvanger har vært blant annet keeper i 

Werder Bremen, TUIL m.fl. Gjestene våre hadde - ifølge dem selv - en fantastisk helg på Værøy med 

sightseeing med helikopter, ribtur, matservering på Nordland prestegård og Lofoten Viking med råvarer 

fra Br.berg og Br.Astrup, besøk på Lofoten Sjokolade og Kaosheimen. 

Vi begynte fotballskolen kl 13.00 på lørdag,der 58 spente barn var med. De hadde en lærerik dag på 

banen sammen med gutta fra Tromsø,Bodø-glimt,trenerne fra Værøy,styret og foreldre. De minste som 

var med var 5 år,den eldste 16 år. Fotballskolen varte til kl 17.00,kun uavbrutt av matpause der de fikk 

servert fiskeburgere. Burgerne ble sponset av Lofoten produkter. 

 

På lørdag kl 17.30 var det fotballkamp der de to fra Bodø spilte sammen med Småguttene våre 

mot tromsøgutta spilte sammen med Seniorlaget. På søndag ble det holdt foredrag av Nergård,Bodø 

Glimt og TIL. Dette foredraget hadde stort oppmøte.  

Alle barna fikk pokal,fotball,drikkeflaske,buff,kalender fra Nergård og TIL.Fra Bodø glimt fikk vi 

signert lagbilde og invitasjon til å komme på hjemmekamp med ALLE spillerne våre. Det finnes ikke 

ord for å beskrive hvor mye dette betyr for øya vår,og jeg må innrømme at jeg har vært utrolig rørt 

MANGE ganger denne helgen. Denne helga har betydd veldig mye for barna våre,noe som betyr  mye 

for oss som klubb. 

Denne helgen har gått på skinner og vist oss at arrangement som dette lar seg gjøre på den lille øya 

vår takket være en flott arbeidsom foreldregruppe,styret,barna i idrettslaget og ikke minst Lofoten 

Viking .Viviann Olsen i Lofoten har gjort en kjempejobb i forkant og under arrangementet. Vi håper 

på at vi kan lage en turnering her på øya i slutten av  August med besøk fra lagene fra Leknes, 

Ballstad,Gravdal, Flakstad,Reine,Stamsund og Blest. Vi fikk en skikkelig gladnyhet på Lørdag,det var 

at vi skulle få fotballskole neste år også:)» 

 



 

 

 

       

 

    

 

         

 

Dagens sitat: Hjernen er et fantastisk organ. Den begynner å jobbe straks du slår opp øynene om 
morgenen – og slutter ikke å fungere før du kommer på jobb. (Sitat av Robert Frost) 

 

DEN SERIØSE SIDEN v/Erling Skarv Johansen 

Lurer bare på meningen med    
livet og hva jeg får til frokost! 

 

Jeg kan nok ikke gå på 
vannet, men trompet kan 
jeg nå spille! 

Ordentlig 
skittjobb!! 

Tror det er på tide med en liten 
utrykning til  Supern før de blir            

fri for baguetter! 

Glemte visst akterspeilet og 
krysspeiling i styrbord halser 

Ja,når du bli voksen kan du 
sikkert få jobbe her sammen 
med Bergiton! 

Ekte miljøburgere av 
oppdretts-tosk! 

Hvorfor skal alltid du                       
gå først i toget? 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

KRÅKE-TERMINATOR                                 

WITH LICENSE TO KILL 

 

 

Bilder og tekst:         

Erling Skarv Johansen 

Leif Arne Olaussen har kanskje den viktigste jobben når det gjelder å 
lage landets beste lutefisk – nemlig forhindre at fisken havner i magen 
hos grådige kråk, ravn og måse som ikke takker nei til litt ferskfisk eller 
endog hjellosing før fisken blir ordentlig tørr. I nærmere 15 år har han 
trofast passet på fisken og vært på jakt tidlig om morgenen og også i 
helgene i sesongen.  

Bedriften Br.Andreassen som også sist år ble Norgesmester i lutefisk - 
har valgt ikke å bruke garn over fisken eller den infernalske gasskanonen 
som andre produsenter benytter og som høres godt helt hit opp på øvre 
Tyvnes – eller Beverly Hills som vi sier vi som bor her fjernt fra stormflo 
og all annen elendighet. I år har bedriften hengt nærmere 900 tonn – 
hvorav trolig 350 tonn blir til velsmakende lutefisk nærmere jul. 

Leif Arne sier at han denne sesongen kun har nedlagt 3 kråker. Dette 
skyldes trolig at de har fått tilbørlig respekt for denne treffsikre jeger. 

«KNUSERN» TOR MAGNE BILDE/TEKST: Erling Skarv Johansen 

Tor Magne Arnesen – en av øyas mest kreative sjeler med mange jern i ilden samt en som flyr 

bokstavelig både høyt og lavt – har også anskaffet seg to splitter nye knuseverk samt 

sorteringsverk – en investering på nær 4 millioner. Verket har en kapasitet på å kunne knuse steiner 

helt opp til 0,6m3 og kan lage alt fra den aller fineste grus på under 1 cm og opp til grovpukk, 

dreneringsmasse og veigrus – alt etter kundens ønske. Eneste unntak er kanskje nyregrus.  

Han er veldig godt fornøyd så langt med investeringen og tar gjerne imot bestillinger fra både 

privatpersoner og bedrifter som trenger masse. Tor Magne understreker at steinen fra bruddet på 

Nordland er av veldig god kvalitet – hård og ren. Han beroliger samtidig undertegnede med at han 

ikke skal fjerne Nordlandsnupen helt ennå. 

For øvrig er han rimelig fornøyd med progresjonen på nedgraving av strøm og fiber – og sier at det 

bare er å ta kontakt med ham hvis man har spørsmål i den anledning. 



 

 

 

 

 

  

NY ASSISTERENDE RÅDMANN 
Intervju ved                     

Erling Skarv Johansen 

Værøyposten har benyttet 

anledningen til å intervjue den 

nytilsatte assisterende rådmann 

Hege Tangen Christensen som 

nettopp har startet sin gjerning.  

Vi har stilt Hege noen spørsmål 

som hun samvittighetsfullt har 

svart på: 

Hvorfor søkte du jobben? 
«Jeg har jobbet ved Værøy 
skole siden 1996 da jeg startet 
som ufaglært lærer.   

I 1998 gikk jeg i gang med lærerskolen, og var ferdig utdannet våren 2003. Jeg har siden 2006 
vært tillitsvalgt blant lærerne på Værøy skole, og har likt veldig godt å jobbe med saker som har 
berørt oss som arbeidstakere i kommunen. Jeg har gjennom fagforeningen fått god opplæring i 
kommunalt avtaleverk og ulike typer personalarbeid. 

Hvilke egenskaper har du som vil være viktig i denne jobben?Jeg er opptatt av at jeg vil 
gjennomføre det jeg har begynt på. Jeg liker ikke å gi opp underveis.  
Jeg liker å planlegge, og prøver å være ryddig i gjennomføringen av ulike prosjekter.  
Jeg er løsningsorientert, og prøver å se andre muligheter når noe stopper opp.  

Hvilke viktige utfordringer mener du kommunen står ovenfor?Få tak i kvalifiserte folk i ledige 
stillinger. Komme til en løsning i bassengsaken slik at elevene ved skolen får svømmeopplæring, 
og at alle innbyggerne igjen får gleden av å kunne bruke svømmehallen på fritida. 

Hva liker du best å holde på med på fritiden?Jeg er en av tre instruktører på Værøy Spinning, 
og sykler i de mest aktive periodene 3 ganger pr uke. Om sommeren liker jeg å dra på turer 
med båten vår, både rundt øya, og på lengre turer. Jeg liker å reise, gjerne til varmere strøk. 
Jeg trives ellers veldig godt hjemme sammen med familien. 

Hva synes du er de viktigste kvaliteter/gir størst trivsel ved øya som gjør at du vil bo her 
ute?Godt og trygt miljø for ungene. Flott natur. Lite stress i hverdagen. Mange trivelige 
mennesker som bor her ute. 

Spesielle hjertesaker? Tatt i betraktning at jeg er utdannet lærer og mamma til 3 barn synes jeg 
det er veldig viktig at vi har et godt skole- og barnehagetilbud. Å gi ungene på Værøy den best 
mulige starten i sine unge år, og en god ballast når de skal gå videre på skole. 

Favorittsted på øya?  Å gå fra Nordland til Mostad synes jeg er utrolig flott. I tillegg synes jeg 
det er fantastisk å dra med båten til stranda på Mosken på fine sommerkvelder. 

Værøyposten ønsker henne lykke til i arbeidet sitt.! 



 

 

 

       

 

 

    

 

    

 

 

NATUR OG DYRERIKET 

v/Erling Skarv Johansen 

Kjærlighet ved første 
blikk(Karl Ludvik)? 

Ingenting i veien med 
rekrutteringen hos Byggtorget 

Broderlig deling av fangsten v/Sjyen 

Små sjarmtroll hos Renathe Kaninunger i Plantefeltet 

 Lav regnbue over plantefeltet Steinras i Gjerdheia 



                                                                         

    CASINO I MÅSTAD?      (Utdrag fra radiokåseri av Erling Skarv Johansen)                             

Værøy kommune har som målsetting å skape nye 

og varierte arbeidsplasser slik at vi får mange 

bein å stå på selv om beina noen ganger for 

utenforstående til tider kan virke noe ustøe. Vi 

kan jo ikke bare satse på sursild og hjellosing 

som en av stamkundene på kroa så treffende sa 

det under en fuktig konversasjon. Spesielt er 

det viktig med høyteknologiske arbeidsplasser 

som er i takt med tiden og utnytter våre 

naturlige fortrinn. Og akkurat mynt er jo her et 

stikkord. Da vår forøvrig utmerkede lokale 

bankforbindelse med sin fortryllende 

bankdirektør «No-cash» Hege stengte 

bankhvelvet og kassa – ble de et vakuum i 

markedet med mangel på kontanter som har satt 

dype spor etter seg. Ikke minst blant dem som 

har forsøkt å drive seriøst med svart arbeid er 

det nå blitt trange tider. Dette er for øvrig en 

utsatt gruppe som sjelden blir nevnt i fest-taler 

men som likevel er en nødvendig for å smøre vårt 

samfunnsmaskineri og ikke minst skifte 

kjellervindu, slå plenen eller male verandaen.

  

Men kreative sjeler på Værøy har nå startet et 

syndikat som allerede har utarbeidet et for-

prosjekt og søkt næringsfondet og Invasjon 

Norge om midler til omstilling og oppstart. 

Utilsiktede lekkasjer fra geriatrisk avdeling 

indikerer at det her er snakk om søknad til 

oppstart av et 5 stjerners spillecasino lokalisert i 

Måstad. Allerede har selskapets investorer vært 

på en lettere befaring i Las Vegas for å studere 

hvordan man drifter et slikt etablissement. 

Dessverre måtte noen av deltakerne sendes hjem 

etterpå på konsulatets regning og be om 

utsettelse på betaling av avdrag og renter på 

spillegjeld. Både for å få til mere differensierte 

arbeidsplasser og få mere kontanter i omløp igjen 

på den såkalte millionær-øya så har altså driftige 

lokale krefter tatt initiativ til spillecasino i 

Måstad under prosjekt-tittelen GM-casino ltd.  

Oppkalt etter høna til Monrad i Måstad – nemlig 

den populære: Golda Meyer som dessverre led 

den triste skjebne å bli til hønsebuljong for 

mange år siden, men som var en inspirasjonskilde 

og forbilde for mange(altså ikke høna, men 

navnesøstra). Ubekreftede sannferdige rykter vil 

ha det til at Åge Knudsen på Supern – populært 

kalt totalisator-Åge pga. hans lidenskapelige 

interesse for heste-veddeløp og V-6 som jo er 

nært beslektet med casinodrift – er 

styreformann for spillesyndikatet. Det er jo som 

kjent viktig med kompetanse – og Hege i 

sparebanken er derfor innleid som croupier og 

hovedkasserer på timebasis.  

 

Noen vil kanskje tro at prosjektet er kun et 

luftslott – da det som kjent ikke er lov med 

kasinodrift i Norge. De fleste har vel fått med 

seg at i USA som vi ynder å sammenligne oss med 

- har indianerne i egenskap av urbefolkning 

spesiell tillatelse til å drive casino i sine  

 

 

reservat.  De samme regler er gjort gjeldende 

her i landet gjennom et nylig vedtatt EU-

direktiv. Vittige tunger vil da hevde at det er 

svært få indianere på Værøy, men der tar de 

egentlig feil. I allefall er det mange blekansikter 

– bortsett fra de som har vært på Kreta eller 

Spania og blitt halvstekt og nokså røde på 

sentrale utesteder på kroppen.  

                                                

REDAKTØRENS TVILSOMME SIDE 



Værøy kommune har gjennom lang tid drevet 

lobbyvirksomhet for å få godkjent 

etterfølgerne til de opprinnelige 

Måstadværingene som en urbefolkning like 

sjelden og bevaringsverdig som lundehunden.        

Og etter intens politisk lobbyvirksomhet har 

man fått gjennomslag og status som 

urbefolkning. Beslutningen satt tydeligvis langt 

inne, men etter at en delegasjon fra Værøy 

med Håkon Fagertun i spissen dro til 

næringsdepartementet og hadde med seg 7 

argsinte lundehunder i overgangsalderen og 

med akutt hoftedysleksi – fikk pipen en annen 

låt – og det ble gjort et såkalt hastevedtak 

etter at en av departements-rådene ble bitt i 

baken og fikk et minne fra livet. Riktignok var 

et av vilkårene for konsesjonen at både hunde-

eiere og hundene må gå gjennom et obligatorisk 

aggresjonsmestringskurs. 

Som kjent har også samene i Norge status som 

urbefolkning – og man har derfor hentet inn en 

konsulent til prosjektet – nærmere bestemt 

den kjente Kåre Pongo Beivi – bedre kjent 

under navnet ”skvettlappen fra Skippagura”. 

Samene har jo sitt sameting – så det er jo bare 

naturlig at vi her på Værøy får opprettet et 

såkalt ”Lundeting” for å ivareta våre 

interesser. Det antydes allerede at valg til 

tinget kan avvikles allerede parallelt med neste 

stortingsvalg. En naturlig lokalisering av 

administrasjonen vil da være Måstad. Selv om 

man er tidlig i denne prosessen – kan det trolig 

dreie seg om rundt 300 nye arbeidsplasser 

fordelt på saksbehandlere, konsulenter o.a. 

nødvendig personale for å administrere 

lundetinget.  

Men i tillegg kommer alle ringvirkningene av slik 

etablering – man regner med at utenom selve 

casinoet vil det komme ny virksomhet innenfor 

servicenæringen som småflyplass på 

Måstadfjellet som kan fly inn ivrige gamblere 

fra hele verden. Arbeidstittelen som Avinor 

har på dette prosjektet er «Monrad airport» 

hvor det også blir en taxfreebutikk med utsikt 

til Lundeura. For å lette transporten til 

casinoet vil det bli rulletrapp ned fra fjellet. 

Men man vil også tilrettelegge for transport til 

sjøs – og Torghatten har planer om en egen 

gassferje drevet av miljøvennlig heliumgass og 

med spesialutviklet jet-turbin som gjør at 

overfarten fra Bodø gjøres unna på i underkant 

av 15 minutter til den nye havneterminalen i 

Måstad hvor man har kalkulert med et 

trafikkgrunnlag på om lag 270 000 ivrige 

gamblere pr år bare i oppstartsfasen. 

 Alt dette krever selvsagt en omfattende 

infrastruktur for å kunne yte den nødvendige 

service. Allerede er det signalisert fra lokale 

tunge investorer at man er villig til å gå inn med 

risikovillig kapital. Bl.a. åpner Kroa en drive-in 

restaurant med lokale retter med 

internasjonalt tilsnitt som nyutviklede 

rulettburgere, sjetongpølser og enarmede 

banditt-baguetter samt casino-tacos. 

Røssnesvågen Pub oppretter også en filial og 

skal servere gourmet tradisjonsfisk tilpasset 

spesielt for gamblere – som f.eks. lutefisklefse, 

marinert hjellosingsbiff, utvannet 

tørrfisksalsa, krydret fisketungebuljong, 

sitronfritert saltsei-kebab, gravet hasard-uer, 

pokerhyse i saltlake og litt utradisjonelle og 

sofistikerte lokale drikkevarer som 

lundeMartini, Manhatten Monrad, Bloody 

Måhornet, Punn Sanden on the rocks, Nupen 

Sunrise og Tequila Torvågan. 

Med så mye folk til stede er det viktig at man 

ikke glemmer helse-aspektet. Fra Sveits har 

man engasjert den kjente Dr. med. Paracet 

Alfzheimer som skal fungere som Måstads egen 

«medisinmann» og kunne foreta livsviktige 

kosmetiske operasjoner samt tilby egen 

spabehandling med fettsuging som spesialitet. 

Et lite shoppingsenter kalt Odds cash and carry 

er også under prosjektering hvor Odd på 

Supern skal jobbe i Nordsjø-turnus som en del 

av hans langsiktige nedtrappingsplan – 3 uker på 

og en halv time fri hver måned.

 

                                 



 

Værøy radio har for øvrig også tenkt å 

etablere seg med et 1200m2 mediasenter 

med daglige bingo-sendinger og poker-

turneringer samt lokalTV med egne TV-show 

som skal sendes via koreansk spionsatellitt 

til seere over hele verden. Innholdet i 

sendingene vil være varierte og spenne fra 

overføring av møtene i menighetsrådet, 

lutefiskproduksjon og gamle opptak fra 

lundehund-festivaler og Værøy Mannskor. 

Selve spillehallen vil bli oppført i 7 etasjer i 

såkalt tysk funkis-stil. Noen naboer har 

hevdet at de frykter at Måstad blir det 

reneste Sodoma og Gomorgen med umoral og 

skjørlevenhet i hittil uante dimensjoner, noe 

som prosjektleder foreløpig ikke har 

benektet. Men etter at det samtidig ble 

lansert en ide om nudiststrand nede i fjæra 

har de fleste protester forsvunnet. 

Totalisator-Åge fra Supern har allerede 

designet egne sjetonger med lundefugl på 

som skal være gangbar mynt og kan veksles 

inn i hard valuta etterpå. Man satser på 

pengesterke turister – så det blir ikke noe 

10-kroners torg der i gården – sier han i en 

pressemelding. Foruten de tradisjonelle spill 

som rulett, terninger, backgammon, 

hasardspill, ludo og andre pengespill – vil Åge 

bygge en veddeløpsbane hvor omplasserte og 

lettere medisinerte lundehunder med 

tvilsom stamtavle skal delta i veddeløp 

tilsvarende V-6 på Øvrevoll galoppbane. 

Banen vil trolig legges i en løype rundt den 

gamle brønnen til Monrad. Så til neste år så 

kan du kanskje vinne den store premie-

potten ved å satse penger på hunder som: 

Sutredalsprinsen, Grapongen, Isjaslynet, 

Fjottpongen, Surprompen, Gorrhysa-

spretten, Duracellhøna, Skoddefjerten, 

Blackout, Lortegrauten m.fl. 

Værøy kommune sitter ikke tiltaksløse bare 

på gjerdet. Rådmannen har allerede søkt 

skjønnsmidler fra fylket og Invasjon Norge 

for å lage en konsekvensanalyse over hvilke 

ringvirkninger prosjektet vil ha hvis man 

samtidig innfører Svalbard-skatt i Måstad. 

Trolig vil området bli så attraktivt at man 

må vurdere å stoppe ut eller å flytte de få 

gjenværende fuglene i fuglefjellet til en 

annen lokalitet så at man kan bygge ut 

leiligheter på baksiden av Måstadfjellet. Et 

differensiert og aktivt næringsliv er en 

absolutt forutsetning for at Værøy fortsatt 

skal være et levedyktig samfunn – og da må 

man noen ganger ta upopulære avgjørelser. 

Og føyer til:»at det er bedre med en 

utstoppet fugl og 100 pengesterke skatte-

ytere i Måstadfjellet enn 10 underernærte 

lundefugler på taket» – som det heter i et 

kjent ordtak. Man har også vurdert 

mulighetene for en egen alpinbakke i 

Måstadfjellet med både utfor, nedfor og 

uttafør-løyper.  Det vil nok kunne bety at 

man i perioder må kunne bruke snøkanoner – 

og Werner Sørheim som har planlagt å 

trappe ned på jobben når han blir 85 - skal 

visstnok være kontaktet for oppgaven. 

Til selve åpningen som blir direktesendt over 

satellitt til hel 87 land og som planlegges 

sommeren 2013 har man bl.a. engasjert Dan 

Børge og Sissel Kyrkjebø som konferansier, 

mens det musikalske ennå ikke er helt 

avklart – men foreløpig har man booket inn 

Edgar Skavhaug på trekkspill, Rolling 

Stones, Paal Arnesen, Arild Jensen med 

eget band, Sivert Høyem, Klovner i kamp, 

Onkel P, Bob Dylan, Mari Boine og Sputnik. 

Som vanlig vil Værøy Mannskor avslutte 

konserten på verdig måte med Perleporten 

og Skomværsvalsen.  

           
To Totalisatorsjef Åge er klar 

 

Arbeidet med casinoet i Måstad allerede startet?? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  

Norsk Lundehund klubbs 50-års jubileum 

på Værøy med spesialutstilling. 

Tre år er gått siden Norsk Lundehund klubb sist arrangerte treff og utstilling på vakre Værøy og Måstad - 
Lundehundens vugge. Det er viktig å komme tilbake til stedet der lundehunden sist ble brukt i aktiv fangst av 
lundefugl. Lundehunden er ikke bare en hund. Den er kulturhistorisk viktig, den er en norsk urhund og den er 
en fantastisk turvenn og familiemedlem. 

Så langt er det over 200 mennesker og omtrent like mange hunder fra 10 land påmeldt. De første 
påmeldingene kom allerede for et år siden, så her er det mange som har planlagt turen lenge og som gleder 
seg stort til arrangementet. 

Vi har vært så heldige å få fiolinisten Susanne Lundeng til å komme utover å ha en åpen konsert i kirka, og da 
vil også Værøy mannskor være med.  Billetter til konserten vil bli solgt i døra – se på plakater som er satt opp.  
Ellers skal Roar Torsteinsen holde et bildeforedrag om turen til Måstad, det vil bli boklansering av Norsk 
Lundehund klubbs bok om Lundehunden.  

 

UTDRAG AV PROGRAMMET FOR JUBILEUMSFEIRINGEN: (25-28.7.2012) 

Onsdag 25. juli  

kl 13.00 Åpning på Idrettshuset. Minikonsert med Værøy mannskor. Kafé. 

Kl 14.30 Prosesjon / tog gjennom «sentrum»  

Kl 20.00 Sosialt samvær på skolen. 

 Lansering av boken om Lundehunden. 

 Foredrag i ord og bilder av Roar Torsteinsen om «turen til Måstad»  

Torsdag 26.  

Fotturer på egen hånd bl.a. til Måstad. 

Kl 18.00 Årsmøte i Norsk lundehund klubb 

Kl 20.00 Sosialt samvær på skolen 

Fredag 27. 

Fotturer på egen hånd bl.a. til Måstad. 

Kl 18.00 Konsert med et nordnorsk fyrverkeri av en felespiller. Susanne Lundeng i Værøy kirke. 
Innslag med Værøy mannskor. Billett: kr 150,- selges i døren. 

Kl 20.00 Sosialt samvær på skolen med bl.a. lansering av Norsk lundehund klubb sin database. 

Lørdag 28.  

kl 10.00 Spesialutstilling på Idrettsplassen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

       

  

GUDRUN TIL TOPPS IGJEN! 

Værøyposten  har normalt ikke for vane å henge ut folk på 

en utilbørlig måte – selv om det enkelte ganger kan være 

ganske fristende. Men ingen regel uten unntak. Når 

vedkommende her selv presterer å bli hengende helt uten 

ekstern hjelp i et tre i sin egen hage – og ikke vanligvis 

hører til den kategori som er snar med å tilkalle hjelp uten 

skjelig grunn – så mener vi almennheten har krav på bred 

dekning - selv om undertegnede i kraft av å være den 

omtaltes sønn er blitt truet med å bli gjort arveløs. Men 

sannhetens røst kan ikke knebles. 

En vakker vårdag i juni får undertegnede en iltelefon fra 

sin moder som etter eget utsagn henger fast i et tre i 

hagen og har behov for akutt hjelp til nedstigning. Som 

den plikt-oppfyllende sønn jeg av og til er – foretok jeg 

full utrykning til åstedet. I mellomtiden var det kommet til 

en barmhjertig samaritan(Vidar Andreassen)som tilfeldig  

hadde fått øye på en medtatt skapning i treet som syntes å ha det heller ukomfortabelt. Ved felles 

innsats fikk vi så mamma ned på jorden. Deretter ble hun lettere pleietrengende overlatt til sin kjære  

Lodotten, hennes samboer gjennom mange år – som for øvrig ble tilgodesett i hennes testamente i vinter 

da hun under sin andre lungebetennelse i løpet av kort tid – var beredt til å forlate denne jammerdal. 

De som har stiftet bekjentskap med Gudrun gjennom hennes regjeringstid som leder av både fiskar-

kvinnelaget og havnestyre(hvor hun fremdeles er leder) – vet at hun ikke er av den sorten som 

foretrekker å sitte i sofaen med hekletøyet og passivt mimre og  alderdommen passere i revy .  Man 

oppdager at hun som regel ikke lenge er nede for  telling etter de slag som livet ofte  gir. Men karrieren 

som tindebestiger fikk seg en lite knekk og det tok hele to dager før neste klatre-ekspedisjon. I 

mellomtiden fikk hun tiden til å gå med å grave frem noen kampestein i hagen som hun kunne slepe til sin 

rettmessige plass.                                                                                                                            

Mamma er en ivrig leser av tegneseriehelten Fantomet som jo også liker seg i skogen sammen med Guran 

og Sala, men så vidt jeg minnes er det selv ikke for dem dagligdags kost å svinge seg i trærne i utide. 

Mere nærliggende er det å tro at hun henter sin inspirasjon fra Tarzan-heftene hvor helten 

rutinemessig foretrekker å holde seg over bakkenivå. Som kjent er hun heller sta av natur – og selv 

leddgikt, benskjørhet, astma og en mengde andre unevnelige skavanker – kan ikke bremse innsatsen 

hverken i hage, politikk eller foreningsliv. Det eneste som i et svakt øyeblikk kan skremme henne til 

redusere farten en smule –  er trusselen om at vi skal søke plass på omsorgssenteret til henne eller at 

Lodotten kan bli hjemløs. 

 

Tekst og bilder: Erling Skarv Johansen 

Bildeforklaring:                       
Lodotten – trofast samboer 
gjennom mange år.                         
Møte som leder i havnestyret      
Sirkeline – trofast måse som har 
kommet regelmessig på besøk de 
siste 10 år. 

Værøys svar på Tarzan? 



 

  

       

       

      

        

                        

 

Fotomaleri fra Værøy       
Laget av Erling Skarv Johansen             
Utstilling på rådhuset og Gamle Sykestuen 



 

 

    

        

 

 

 

 

    

          

  

RUSK OG RASK PÅ VÆRØY  Bilder:Rita Adolfsen og Erling S.Johansen 

I tillegg til en felles Rusken-aksjon hvor alle innbyggerne på øya ble oppfordret til å delta for å gjøre 

øya vår mere trivelig og presentabel – var det også behov for ytterliggere opprydding på en del 

fellesområder. Kommunen engasjerte Idrettslaget som gjorde en utmerket jobb. Fiskarkvinnelaget 

hadde som vanlig sitt område som de har ryddet i alle år på dugnad uten godtgjørelse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

LOSA PÅ VÆRØY SKOLEÅRET 2011/2012 

Tekst:Hege Tangen Christensen            Foto:Rita Adolfsen 

Betegnelsen LOSA står for Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet, og har eksistert på 

Værøy siden 2002.  

LOSA er et tilbud som eksisterer i utkantkommuner, og i tillegg til her på Værøy finner man tilbudet 

ved Andøy videregående skole, Sortland videregående skole, avdeling Bø, Lødingen videregående 

skole, Knut Hamsun videregående skole og i kommunene Træna, Lurøy og Beiarn. 

Tilbudet går ut på å kunne ta første året på videregående skole her på Værøy. Undervisningen skjer 

via Internett, der elevene har daglig kontakt med sine faglærere. Antallet elever på LOSA har 

variert fra år til år. Noen av årene har tilbudet vært ”nede” pga for få søkere. 

Skoleåret 2011/2012 har vært et rekordår for LOSA Værøy med 8 elever fordelt på ulike 

programfag. Fem elever på studiespesialisering (det gamle allmennfag), en elev på naturbruk, en på 

design- og håndverk og en på restaurant- og matfag. Å finne egnet lokale til såpass mange elever var 

en utfordring, men heldigvis var Sionmenigheten villige til å leie ut deler av sitt lokale. Elevene var 

svært fornøyde med å være på Sion. 

Elevene på yrkesfag er avhengige av å komme seg ut i praksisbedrifter på øya. Her har man møtt 

velvillighet fra alle som er forespurt, og elevene har fått en unik mulighet til å komme seg ut i 

bedrifter og fått opplæring i arbeidsområder som de neppe hadde møtt på ved å velge å ta 1.året på 

vanlig måte.  Faglig sett har elevene oppnådd gode resultater jevnt over, og ingenting tyder på at de 

har kommet dårligere ut ved å velge nettbasert undervisning, og å utsette hybeltilværelsen ett år. 

Dessverre er framtiden til LOSA uviss. Tilbudet er dyrt for fylkeskommunen, så det går mot en 

omlegging av organiseringen. Slik forslaget ligger i dag ser det ut til at det skal slås sammen med 

voksenopplæring på nett, noe som kan bety at elevene ikke får den tette oppfølgingen fra faglærerne 

som det de har hatt hittil. Da blir elevene mer overlatt til seg selv, noe som nok kan slå uheldig ut når 

de er såpass unge. Da det i tillegg var det svært få elever som søkte LOSA i nordland kommende 

skoleår fikk fylkeskommunen enda bedre argumenter for en omorganisering. Neste skoleårs 

avgangselever vil nok få vite mer om hvordan tilbudet blir når søknadsfristen nærmer seg på nyåret. 

 

Ny turistbrosjyre for 2012: Som i fjor har kulturkontoret 

laget ny turistbrosjyre på norsk og engelsk som har blitt delt 

ut til overnattings-steder, turistinformasjon her og ellers i 

Lofoten samt butikker på øya. Alle som ønsker et eksemplar – 

kan kontakte turistkontoret eller kulturkontoret. Brosjyren 

inneholder kart samt oversikt over næringsliv og attraksjoner, 

kulturminner m.m. og mange bilder fra øya. 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det er rart å være tilbake i den samme sofaen 

der jeg for et drøyt år siden skrev jobbsøknad til 

Værøy skole. Den gang var jeg midt i eksamens-

kjøret, klassekompisene mine skaffet seg jobb en 

etter en og jeg var spent på hvor jeg skulle ende 

opp selv. For noen ble det L'Oreal, for noen andre 

Discovery Channel og for under-tegnede altså 

Værøy skole. Et år er virkelig ikke langt. Eller, det 

virket ganske langt et stykke ut i desember, men 

så snudde humøret med solen og jeg hadde en 

strålende finale på Værøy. 

Hver gang noen kom for å besøke meg skulle været vise seg fra sin beste side, sånn at de fikk et 

fullstendig skjevt inntrykk av hvordan det pleier å være. Men bra for dem! 

 

Jeg har blandede følelser med å være tilbake i Oslo. På mange måter føles det bra fordi jeg har 

vendt tilbake til venner og familie og alt det kjente her hjemme. Samtidig er det vemodig å ha 

forlatt et samfunn som jeg har lært å like og som jeg aldri kommer til å glemme. Og så er det 

sjukt masete at jeg må parkere bilen så langt unna  hjemme at jeg må ta bussen tre stopp for å 

komme til den, i motsetning til på Værøy der alt er en parkeringsplass og hvor folk omgår øyas 

eneste betalingsparkering med å sette bilen under hjellene. Men uansett hvor livsfarlig og 

stressende og bråkete det er å bo i en by, så er det her jeg hører hjemme. Det er best å gi seg 

mens man er på topp, og jeg kommer til å huske Værøy-året som et eventyrår. Vi har ikke møtt 

hverandre for siste gang, Værøy. Jeg kommer på besøk! 
 

SOMMERHILSEN FRA BENJAMIN STRANDQUIST 

NY TURIST-INFORMATØR        Intervju ved Erling Skarv Johansen 

Etter at Kim Bjerkeli har vært den faste turist-informatør de 

siste 3 år – har vi nå fått inn Marie Konstanse Eilertsen i 

stillingen. Hun er en blid og omgjengelig jente fra Værøy som 

kan fortelle om seg selv:  

«Jeg er en jente på 16 år. Har bodd på Værøy hele livet, og 

trives godt på denne vakre øya. Til høsten flytter jeg til 

Svolvær med søsteren min for å gå videre på skole. Jeg har i år 

gått på studiespesialisering (allmenn) og det skal jeg fortsette 

med til høsten. Når jeg er ferdig med videregående skole skal 

jeg søke meg inn på jusstudier fordi målet mitt er å bli 

advokat. Jeg er ellers glad i musikk og tegning. « 

 

ABONNEMENT VÆRØYPOSTEN? 

For de som ikke er fastboende på Værøy er det anledning å bestille avisa levert i 

posten hjem til seg for kr 150/året. Det blir 4-5 utgaver pr. år. Du kan betale inn 

til kto.  4662 7040849     Merk innbetalingen med «Værøyposten» og ring, send 

etterpå mail eller sms til meg (se forsiden)med fullt navn og adresse. 



 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       

 

 

 

FISKEFESTIVAL I STRÅLENDE VÆR            v/Erling Skarv Johansen 

Årets fiskefestival med VM i kveitefiske ble arranger sist helg for 2.gang. Også i år var arrangørene 

Sten Tore og Mariann heldige med været. Strålende sommervær hele dagen og mange fornøyde innom 

alle arrangementene som foruten selve fiskekonkurransene omfattet både Waterball for barn, 

hoppeslott, grilling og quiz. Man antar at rundt 3-400 personer var innom i løpet av lørdagen. 

Fiskekonkurransen med VM i kveitefiske som det store trekkplasteret samlet i år 44 deltakere. 

Premien for samlet størst fangst gikk denne gangen til Siv Røstgård og Torje Nilsen med h.h.v.                                                         

35 og 71 kg total. Størst kveite fikk Eldar Eilertsen på rundt 12 kg. Frank Ramberg fikk største torsk 

og Bjørnar Olsen størst sei. Alt i alt en vellykket fiskefestival med stor oppslutning og høy stemning 

som gjør at det også neste år blir festival. Arrangørene benytter anledningen til å takke alle hjelpere 

og sponsorer(Værøy kommune, Supern, Br.Astrup og Kaosheimen). 

PÅ DEN SMALE STI – VEIEN TIL MÅSTAD TEKST/BILDER: 
Erling S. Johansen 

 

Fritz Kristiansen sammen med Birger Røstgård og Erling Johansen fra kulturkontoret har nå gjort den 

smale stien fra Eidet til Måstad tryggere for turgåere. Nesten all wire og bolter var lagt ned og måtte 

rettes opp samt noen nye bolter monteres. I tillegg er stien ryddet for utrast stein og gresset slått. 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

TURN HAR GITT MEG ET LANGT LIV   
intervju ved Erling Skarv Johansen 

Heiberg Varheim er en av øyas aller eldste med 

sine vel 90 år og har kun en gang i sitt liv vært 

nevneverdig syk. Årsaken til sin gode helse er 

ifølge ham selv at han har drevet med idrett 

hele livet – og da spesielt med turn. Fra 

legehold fikk han nylig høre ved en 

rutineundersøkelse at han kanskje var øyas 

friskeste person med både perfekt hjerte, puls, 

blodtrykk og mere til. Han sier at han blir ikke 

engang andpusten. 

Turnforeningen på Værøy ble startet helt 

tilbake i 1936, men da var Heiberg ennå litt for 

ung til å bli med – selv om han og mange andre 

ungdommer drev med turntrening og all slags 

annen trening rundt omkring hvor det var mulig. 
I sommerdrakt Vinterutgaven 

Han har trent hele livet, spist sunt og sluttet å røyke for mer enn 50 år siden. Som ungdom drev han 

og mange andre her ute med svømming – og det helt uten noen svømmehall. Nede ved «Sjyen» tok han 

svømmeknappen(200m) allerede som 11-åring. Ofte svømte de fra Vika og helt ut til Rognan og 

tilbake. Det var også vanlig å dra til Punn Sanden – hoppe fra rorhustaket – og svømme i land.     

Fotball var ikke lett å få tak i, men hans mor hadde sydd en fotball av blæra til en okse og den ble 

fort populær og temmelig nedslitt etter hvert. Det var vanlig å spille fotball både ute i Sørlands-

hagen og til og med oppe på Heia nedenfor NATO-stasjonen. Friidrett med både kule og diskos var 

også populært og selvsagt løping både korte og lange distanser. Til og med boksing drev man på med 

her ute. Men favorittgrenen var turn og han husker godt lederen Oscar Wemmervoll som var 

turnlærer fra Trondheim garnison. På idrettshuset som ble bygd i 1923 fantes det da all slags 

turnapparater som svingstang, skranke, ringer og hest som ble flittig brukt. Ofte var det turn-

oppvisninger på øya som samlet mange tilskuere. Det gode miljøet rundt turnforeningen gjorde at    

det den gang var status å få lov til å bli med i foreningen.  

Turnforeningen ble lagt ned under krigen, men Heiberg fortsatte å trene – overalt hvor det var mulig 

– også uten apparater var det fullt mulig å gjøre øvelser. Han husker mange episoder spesielt fra sitt  

liv som uteseiler frem til han mønstret 

av i 1975 og ble fisker på heltid. Blant 

annet jobbet han på Amerikabåten 

«Oslofjord» som gikk over Atlanteren 

til New York etter krigen. Han minnes 

kamerater og det gode samhold og 

vennskap som det var ombord den gang. 

I dag er dessverre Amerika-båtene 

borte og det samme er trolig alle 

vennene fra den tiden.  

Treningen har gitt Heiberg mye :God 

helse, godt humør, en smidig kropp, lett 

til beins og en god hukommelse. Sommer 

som vinter kan man se han ute på sykkel 

rundt omkring på øya. En stilig gjeng Værøy-turnere for ca. 75 år siden 


