
              

                     

 
      

   

   

    

     

        

       

Utgiver Værøy kommune            Redaktør Erling Skarv Johansen  

 www.varoy.kommune.no      Mail:erling.skarv.johansen@varoy.kommune.no 
Tlf. 48199927/75420608         Kto.nr for abonnement(150/året): 4662.70.40849 

VÆRØYPOSTEN – VÅREN 2014 



2

 

 

   

 

KOMMUNENS NYE ANSIKT UTAD 
Tekst og bilder ved Erling Skarv Johansen 

Værøyposten har intervjuet Robert Hagen som i november 
i fjor ble ansatt som formannskapssekretær og er derfor 
vanligvis den første man møter på rådhuset og som 
betjener sentralbordet.  

Robert er 48 år og er ekte Andværing med bred og allsidig 
erfaring fra annen kommunal virksomhet samt politikk, 
organisasjons-og kulturelt arbeid. 

Kvifor eg valte Værøy? 
Ein kan vel seie at det var Værøy - her Værøy kommune som valte meg :) Eg hadde på dette tidspunkt 
søkt ein del jobbar og var litt overraska då eg fekk telefonen frå assisterande rådmann kor eg fekk 
tilbod om stillinga som sekretær. Eg tenkte meg ikkje to gongar om - men takka ja der og då.  
 
Kvifor eg søkte stillinga er kanskje eit betre spørsmål - og her er svaret at eg har arbeida innanfor 
same området - stillinga verka interessant, lønna var i orden, Værøy var ukjent for meg og verka litt 
spanande. No er eg frå Andøy opprinneleg - så det å bu på ei øy var ikkje uvant  
 
Kva bakgrunn eg har?  
Eg har ei samfunnsfagleg utdanning, med faga samfunnsfag, historie og pedagogikk. Eg har òg 
bibliotekfag i fagkrinsen. 
Arbeidserfaring er stort sett innanfor kontor - men òg lærar, ungdomsarbeidar, sjåfør, 
anleggsarbeidar og journalist.  
 
Rett eigenskap i stillinga eg har no? 
Ein må like folk - og det gjer eg! Alltid noko nytt som skjer - ingen dagar er like - flott med 
nærkontakt. Eg likar og hjelpe folk - og det får eg rikeleg sjanse til her  
 
Hjartesaker?  
Informasjon om kva som skjer i kommunen - likar Værøyposten godt. Målet må vere at dei kommunale 
internettsidene skal vere like bra.  
 
Inntrykk av Værøy?  
Kor skal ein starte - hmm - fin natur, hyggelege folk og lite stress - må vere nøkkelord her.  
 
Kva som fascinerar mest ved Værøy? 
Folk - dei eg har møtt så langt har utelukkande vore positive, hjelpsame og hyggelege. Særskilt for 
Værøy må det vere at alle seier hei når eg treff på dei - sjølv om eg ikkje veit kven dei er - det er 
nytt og gjer at ein kjenner seg velkomen.  
 
Noko eg saknar av tilbod? 
Nei - det kan eg ikkje seie - her er alt ein treng - arbeid, treningssenter, flott natur, tilgang på mykje 
god mat - og ikkje minst eit utruleg flott bibliotek - som enno ikkje har slutta å overraske meg med 
kva dei har av ulike tilbod! 
 
Kva som er viktig for at ein skal trivst i kommunen? 
Nei - kva det skulle vere? Eg har det eg treng :) Kan hende litt mere utval i godteri! 
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RÅDMANNEN ORIENTERER 
Forurensning – tiltak for et ryddig lokalsamfunn. 

Fra kommuneadministrasjonene side har vi ved flere anledninger anmodet om at brenning av søppel 
opphører. Både i Forurensingsloven og i lokal forskrift ”om forbud av brenning av søppel” er det nedlagt 
forbud mot forurensing.                                                                                                                     
Forbudet mot forurensning dekker alle former for aktive handlinger som kan medføre forurensning. 
Forbudet rammer også forurensning som oppstår ved at forurenseren er passiv og unnlater å forhindre 
et utslipp. Det innebærer også at det er forbudt å oppbevare, eller å ha noe som kan medføre 
forurensning. 

Det har gjennom flere år foregått en omfattende brenning av søppel på Værøy. Røyken fra 
søppelbrenning er giftig, og kan føre til helseskade for dem som utsettes for den, i tillegg er røyk fra 
både søppelbrenning og bråtebrenning til stor sjenanse for dem som bor og oppholder seg i området.  

 De siste par årene har vi fra kommunens side påpekt at denne brenningen er ulovlig og at reaksjonen 
vil kunne bli ileggelse av gebyr og anmeldelse. Denne våren er det blitt levert tre anmeldelser for 
ulovlig brenning, i alle disse tilfellene ble 110 sentralen alarmert og brannvesenet rykket ut.   
Kostnadene ved utrykning koster kommunen minimum 20 – 25 000 kroner per utrykning. Disse 
kostnadene blir fakturert eier av eiendommen hvor brenningen foregår, i tillegg blir eier av eiendommen 
politianmeldt, Politiet bøtelegger forholdet.  

Kommunen mottar mange klager på søppel som ligger og flyter på en rekke eiendommer på Værøy. 
Mange av Værøys innbyggere opplever at forsøplingen er skjemmende, skaper misstrivsel, og 
besøkende og turister et negativt inntrykk av Værøy. 

I henhold til forurensingsloven er det forbudt å forsøple, nevnte lovs § 28 sier blant annet følgende; 
"Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller 
være til skade eller ulempe for miljøet.”. 

Vi vil fra kommunes side igangsette en kartlegging av eiendommer eller områder hvor vi har fått melding 
om skjemmende lagring av avfall. Ved gjennomføring av kartleggingen har vi som mål å få til en 
forpliktende avtale med grunneier/forurenser med tanke på at oppryddingen gjennomføres umiddelbart.  

Dersom slik avtale ikke er mulig å få til vil kartleggingen vil bli fulgt opp med varsel om pålegg og pålegg 
om opprydding i medhold av Forurensingslovens § 37.                                                                     
Dersom oppryddingen ikke gjennomføres vil man vurdere tvangsmulkt etter forurensingslovens § 73, 
eller igangsette opprydding for forurensers regning etter § 76. 

Det er i alle innbyggeres interesse at forsøpling i lokalsamfunnet opphører, vi håper derfor at opprydding 
vil bli gjennomført uten at vi trenger å ta i bruk de virkemidlene vi har. Samtidig minner vi om at alle har 
et ansvar for at vårt lokalsamfunn holdes fri for søppel og forurensing. Vi håper derfor at alle bidrar med 
både å få ryddet opp, og at lokalsamfunnet holdes rent og ryddig etter at oppryddingsaksjonen er 
gjennomført. 

Avslutningsvis vil vi, som arbeider i Værøy kommune, ønske alle en riktig god 17. mai feiring og en fin 
sommer. 

Skardsura avfallsmottak har utvidet åpningstid i dagene før 17. mai.                                                  
Åpningstidene fremkommer av tømmekalenderen. I tillegg vil vi åpne søppelmottaket ved behov.                                                          
Alle som, i forbindelse med opprydding, ønsker å levere avfall utenom avfallsmottakets kan avtale 
tidspunkt for levering på telefon 957 69 398. 
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FORBEDRING AV INNSEILING TIL VÆRØY 
ORIENTERING VED RÅDMANN FRANK HANSEN     BILDER:ERLING S.JOHANSEN 

 

 

Værøy kommune har i dag 2 havner som er i aktiv bruk, Røstnesvågen og Sørlandsvågen. 

Røstnesvågen havn har en vanskelig innseiling. Havnen benyttes stort sett av fiskeflåten som leverer fiskeråstoff 
til industrien i havna. Mesteparten av råstoffene som leveres på Værøy leveres i Røstnesvågen. Fartøystypene 
som leverer råstoff har vært i stor endring de siste årene, man ser at fangstene tas med stadig større fiskefartøy. 
Også i årene fremmover vil man se at fartøystørrelsen for både hvitfisk og pelagisk fisk.  

Begge havnene på Værøy ble utdyppet i 2008, dette var tiltak som i ettertiden har gitt muligheter for økt aktivitet 
i fiskerinæringen, både på fangstsiden og på mottakssiden. Næringslivet har investert store summer i forbedring 
av utstyr og lokaler for mottak og videreforedling. 

Røstnesvågen har i dag en innseiling som er meget krevende når været er dårlig. Samtidig er havnen så trang at 
de største båtene som anløper havnen ikke klarer å snu inne i havnen. Havnen med dagens innseiling har et 
forholdsmessig stort potensiale for at ulykke kan skje ved ankomst eller avgang fra havnen. 

Også Sørlandsvågen har en innseiling som i dårlig vær kan være krevende. Værøy-samfunnet har mange ganger 
opplevd at ferge og andre fartøy ikke har kunnet anløpe på grunn av de vanskelige innseilingsforholdene ved 
havnen. 

Værøy kommune har siden 1998 hatt plan for å få til en felles innseiling til de to havnene. Av praktiske grunner 
lot ikke disse arbeidene seg utføre da havneutdypingen ble gjennomført for 6 – 7 år siden, men planene og 
kravene er minst like aktuelle i dag. Værøy havn er viktig for opprettholdelse av et stabilt og godt næringsliv. 
Aktivitetene knyttet til havnene er svært viktig både for å opprettholde arbeidsplassene i fiskerinæringen, men 
også for å opprettholde arbeidsplassene hos alle som leverer varer og tjenester til både næringsliv og til 
befolkningen på øya. Værøy kommune er en av veldig få kommuner som de siste årene kan vise til at antallet 
innbyggere vokser. Veksten i befolkningen kommer som en konsekvens av at næringslivet på øya ser med 
optimisme på fremtiden, de har og sier at de også i årene fremover vil gjennomføre investeringer for å sikre en 
økt produksjon. Sammenligner vi oss med andre kommuner med samme primærnæring er det grunn til å tro at 
den økte satsingen i næringen også har forhindret en nedgang i befolkningen. Per 1.1.2014 hadde Værøy 777 
innbyggere, til sammenligning var vi i 2011 748 innbyggere. 

Kommunens inntekter er sterkt knyttet opp mot hvor mange innbyggere vi har. Økning i antallet innbyggere 
sikrer økte inntekter til kommunen, og er en forutsetning for å opprettholde dagens det tjenestetilbud, og legge 
til rette for at man fra kommunens side kan realisere nye tjenestetilbud i tråd med innbyggernes ønsker. 

Det har vært en del skepsis og bekymringer knyttet til en felles innseiling til Røstnesvågen og Sørlandsvågen. 
Skepsisen har bunnet ut i frykt for at en sammenslåing av de to havnene kan føre til vanskeligere forhold for de 
som har fartøyene sine liggende ved kaiene i Røstnesvågen. Rapportene som tidligere er utarbeidet har ikke 
dempet denne frykten. Værøy kommune tar disse bekymringene på alvor og vil ha fokus på at endringer ikke 
skal medføre at forholdene i noen deler av havnen blir verre. Samtidig ser vi at forholdene knyttet till 
innseilingene til dagens havner må forbedres både for å sikre dagens brukere, og legge til rette for at havnen 
også i årene fremover er et av verktøyene for utvikling av næring og arbeidsplasser. 
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RÅDMANNEN ORIENTERER DEL 2 

Tiltak i vannforsyningen 
Værøy har i mange år slitt med tidvis vannmangel og/eller dårlig vannkvalitet.  

De siste par årene har Teknisk etat arbeidet målrettet for å iverksette tiltak som har redusert lekkasjer på 
vannettet, dette er tiltak som så langt har vist seg å være effektive. Av tiltak som er gjennomført er 
nesten 2000 meter gamle vannledninger blitt byttet ut og man har søkt frem en rekke lekkasjer som er 
blitt reparert. Også i 2014 vil det bli gjennomført tiltak for å forbedre og sikre vannforsyningen fra Sørland 
vannverk. 

De siste par årene har vi hatt perioder med ekstreme nedbørsmengder. Vi har erfart at store 
nedbørsmengder kan føre til inntrenging av overflatevann i brønnhullene. Overflatevann kan inneholde 
forurensing som kan føre til redusert vannkvalitet. 

I 2014 planlegges utskifting av ca 500 meter av kommunens vannledning. Det vil også iverksettes tiltak 
for å øke kapasiteten på vannproduksjonen. Noen av dagens brønner har dårlig vannkvalitet og/eller lav 
kapasitet. Disse brønnene vil bli erstattet med nye. I tillegg tar vi sikte på å bore nye brønner i Breivika 
for å sikre en reserveforsyning til Sørland vannverk. 

Norges Geologiske gjennomførte for noen år siden en kartlegging av vannforekomstene på Værøy.    
Med utgangspunkt i disse undersøkelsene pågår en vurdering av hvor eventuelt nye brønner kan bores. 
I tillegg vil vi gjennomgå de brønnene som fortsatt skal beholdes -  både for å øke kapasiteten og sikre 
dem bedre mot eventuell inntrenging av overflatevann.  

Plan for tiltak som skal iverksettes - vil foreligge i slutten av mai. Værøy kommune har engasjert et 
eksternt konsulentfirma med høy kompetanse på vannforsyning til å bistå oss i utarbeiding av 
tiltaksplanen. Vi tar sikte på å komme i gang med boring av nye brønner sommer/høst 2014. Det vil bli 
boret nye brønner både på Sørland og i Breivika. Eksakt fremdriftsplan utarbeides når tiltaksplanen 
foreligger. 

 

 

 

 
Værøy kommune har den store glede å meddele at vi får kongelig besøk den 
10.september 2014. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit besøker 
Værøy på sin reise i Nordland fylke med Kongeskipet Norge.                                    
Mer informasjon angående besøket kommer når programmet for dagen er klart. 

 

Kommunalt nytt: Pleie-og omsorgsavdelingen har flyttet fra sine lokaler på rådhuset – og over til 
sykehjemmet. Tlf.nr er det samme som tidligere.                                                                                           
Eva-Karin Evensen er ansatt som ny pleie-og omsorgssjef og begynner i stillingen 16.6.2014                        
Elin Borkamo er kst. pleie-og omsorgssjef inntil 15.6 
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PÅ OMSETNINGS-TOPPEN I LOFOTEN 

TEKST OG BILDER VED ERLING SKARV JOHANSEN 

Nylig forelå de endelige regnskapstall for 2012 – og iflg. den 
oversikten topper Lofoten Viking liste over selskap i Lofoten med 
størst omsetning. Vi har intervjuet daglig leder Arne Mathisen. 

Hvordan føles det å sitte som daglig leder i Lofotens største 
aksje-selskap(mht. omsetning)? Det er ikke noe jeg tenker på til 
daglig. Det er et resultat etter målrettet satsing gjennom mange år. 
Det viktigste er at vi klarer å få til aktivitet, sysselsette folk og 
genere inntekter både til bedriften og lokalsamfunnet. Hvordan tror 
du at resultatet for regnskapsåret 2013 vil bli mht. omsetning og 
driftsresultat? Vi er rimelig fornøyd med fjoråret sett i forhold til 
markedssituasjonen og kvoter. En tilfredstillende driftsmargin vil 
være minimum 8% hvis vi skal fylle kravene til sterk egenkapital og ha 
muligheten for å nødvendig videreutvikling av bedriften. 

 

Daglig leder Arne Mathisen 

Eksterne eiere krever hele tiden en viss avkastning på sine investeringer. Som kjent er det mange andre 
fiskeribedrifter rundt oss som sliter med lønnsomheten. Flere pelagiske anlegg har derfor blitt lagt ned den siste 
tiden, og vi kan på ingen måte ta det for gitt at vår bedrift er ”fredet”. Forutsetningen er hele tiden at man 
klarer å levere gode resultater. 

 

Hva slags planer foreligger mht. videre utbygging av anlegget? Det foreligger planer om fabrikk for produk-
sjon av protein/olje/mel av avskjær/biprodukter (som utgjør hele 50% for sild). Sluttproduktene er bl.a. høy-
verdig Omega-3. Ellers går en god del til fiskefôr. Men disse planene er lagt ”på is” inntil innseilingen er bedret. 

Hvordan har det nye 
mottaksanlegget 
fungert? Mottaks-
anlegget med sløyelinje 
for kvitfisk har fungert 
etter forutsetningene 
og vel så det. 

Fiskerne virker veldig fornøy å kunne levere fangsten rund – spesielt nå som kvotene er så vidt høye at det ville 
ha medført mye ekstra arbeid hvis de selv skulle sløyd fangsten. I tillegg har vi produsert flere hundre tonn 
ensilasje basert på slog – både eget og fra andre bedrifter på øya. Tor Kristian Fagertun – populært kalt ”slog-
ekspressen” har stått for transporten. Etter tilsetting av mausyre – blir det herfra for videre bearbeidelse – og 
sluttproduktet blir både til medisiner og mange andre bi-produkter, selv om mesteparten blir gjort om til 
fiskefôr(hovedsakelig til oppdrettslaks). 
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Hvordan vurderer du de siste 
forslagene som er utarbeidet i 
forhold til ny havneplan for å bedre 
innseilingen og havneforholdene? 

Målet er å få til en best mulig løsning 
som gavner både vår bedrift slik at vi 
kan utvikle oss videre og sikre 
fortsatt drift – og den løsningen som 
er best for lokalsamfunnet.        

Etter mitt syn er hele 
Værøysamfunnet avhengig av at vi får 
en bedre innseiling enn i dag. 

Dagens situasjon med tidvis dårlig regularitet mht. ferjeanløp og problemer med levering av fiskefangster – 
kan ikke vedvare. Næringslivet er helt avhengig av forutsigbarhet og kunne levere sine produkter til fastsatt 
tid for å overleve i et konkurranseutsatt marked.  Vi er nødt til å få en snarlig avklaring slik at vi kan plan-
legge driften ut fra en forbedret innseiling. Ny planlagt ferjelem på innsiden av eksisterende ferjekai vil 
også bedre regulariteten for ferjeanløp. 

 Hva er erfaringene med bruk av utenlandsk arbeids-
kraft(som utgjør 65-70% av 71 årsverk)? Vi har brukt 
utenlandsk arbeidskraft i mange år – og har bare gode 
erfaringer. Det har for øvrig ikke vært mulig å skaffe 
tilstrekkelig arbeidskraft lokalt til den type 
sesongpreget drift vi har.                                              
Vi har også tatt et bevisst valg ikke å leie inn arbeids-
kraft via kontraktører – selv om det hadde vært en 
billigere og enklere løsning hvor vi ville ha lavere 
kostnader og mindre ansvar. 

I stedet ”flagges” våre utenlandske arbeidere inn slik at de kan nye godt av de norske velferdsordningene og 
samtidig bidra til skatteinntekter for kommunen. De fleste arbeiderne kommer fra Litauen og Nordvest 
Russland(Murmansk-.området) samt en del fra Polen og Romania. Det virker som de aller flest integreres i 
lokalsamfunnet uten store problemer.  

Hva har det betydd for selskapets utvikling at Nergård har gått inn på eiersiden med 52,2%?           
Pga. satsingen på pelagisk fisk var det helt nødvendig å hente in ekstern kapital for å kunne realisere våre 
visjoner om et stort og moderne anlegg. Vi har så langt hatt et godt samarbeide med investorene, men er 
helt avhengig av å vise til gode økonomiske resultat for å kunne videreutvikle bedriften slik vi ønsker. 

 
Har den internasjonalt vanskelige finanssituasjonen medført at 
dere reduserer på innkjøp av torsk til henging i år?  Totalt sett har 
vi trolig hengt om lag samme volum som i fjor. Salget av fersk fisk til 
det europeiske markedet har vært rekordstort i år, noe som har vært 
helt nødvendig pga. det store fangstkvantum.  

Først senere i sommer vil vi vite kvaliteten på årets tørrfisk som 
naturlig nok er avhengig av været fremover. Markedsutsiktene for 
årets tørrfisk er det vanskelig å si noe om før til høsten. 
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Hvor store kvanta lodde har dere tatt imot i år og til hvilke markeder utenom Japan er interessert i 
denne fisken? Kvaliteten på årets lodde? Årets kvantum av lodde er på om lag 7-8 000 tonn og kvaliteten har 
vært tilfredstillende. Hunlodden/rogn går som kjent til Japan, mens hannlodden selges til Ukraina og Russland. 

Hvor lenge vil dere ha åpent mottak i år for hvit-
fisk etter at skreisesongen er over? Føler dere et 
ansvar for at også den mindre sjarkflåten skal 
kunne ha mulighet for å få levert sine kvoter? 

Erfaringsmessig er mai måned relativt stille da de 
fleste har fått opp sine kvoter – så da vil vi trolig ta 
en pause og holde stengt.  

Men etterpå vil vi forsøke å holde åpent resten av 
sommeren så lenge det er så vidt store kvantum at 
det er mulig å drive rasjonelt. 

 

Ut fra tilgjengelige regnskapsanalyser har Lofoten Viking god likviditet(2%), meget god 
lønnsomhet(15,5%) og meget god soliditet(52,7%) – hva er de største utfordringene for at dere kan 
opprettholde den situasjonen i fremtiden?                                                                                                  
Den største utfordringen – foruten vanskelig innseiling – er uten tvil at vi klarer å få tak i nok pelagisk 
råstoff. Sterkt reduserte sildekvoter gjør at vi ikke får utnyttet kapasiteten i vår anlegg. Vi må ganske 
enkelt ha flere produksjonsdager i året, både mht. lønnsomhet og at de ansatte skal ha jevn sysselsetting. 
Hver måned har vi faste avgifter på rundt 1,5 millioner uansett om vi bruker anlegget eller ikke. 

Det viktigste er nå å få en bedret innseiling og at kvotene holdes på et nivå som gjør at vi får nok råstoff til 
å drive lønnsomt og utvikle oss videre. Havneutbedringen i 2007 har ført til en rivende utvikling på øya både 
for næringsliv og private, men for å sikre fremtiden for Værøysamfunnet er vi helt avhengig at det gjøres 
snarlige grep når det gjelder innseilingsforholdene. 
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TERJE – EN ILDSJEL AV DE SJELDNE 

INTERVJU VED ERLING SKARV JOHANSEN 

 Nylig fikk Terje Hansen fortjent Norges 
Idrettsforbunds frivillighetspris for sitt 
mangfoldige og langvarige frivillige arbeid for 
Værøy Idrettslag gjennom en mannsalder.   
Han var en av 15 fra hele landet som fikk 
denne prisen som årets ildsjel. Prisen i form av 
en flott diplom ble overrakt av Bente 
Engelhardsen Widding fra Norges Idretts-
forbund under en tilstelning på Værøy 5. mars. 
Ordfører Harald Adolfsen overrakte blomster 
fra kommunen og fremhevet innsatsen til 
Terje som både har vært aktiv fotballspiller, 
kasserer, dommer og trener i idrettslaget. Alt 
arbeidet har vært utført på frivillig basis og  

 Terje har gjennom årene lagt ned mange tusen timer dugnadsarbeid gjennom årene og Idrettslagets primus 
motor. Han har et unikt og genuint engasjement for idretten som fortsatt er like glødende. 

Værøyposten har intervjuet den glade vinner: Hvordan føles det? Veldig overraskende.                        
Oppmuntrende med et ”klapp på skulderen” for mange års dugnadsarbeid for Værøy Idrettslag.  

Hvorfor tror du det ble akkurat deg som fikk prisen? Idrettslagets daværende leder Rita Adolfsen 
sendte inn forslag på meg uten at jeg visste noe. Årsaken til at jeg nådde opp og ble blant de 15 finale-
kandidatene til prisen ”Årets Ildsjel 2014” – kommer kanskje at jeg har brukt mesteparten av min fritid de 
siste 40-50 år til frivillig arbeid i Værøy Idrettslag. 

 Kan du i korte trekk fortelle om starten på ditt 
engasjement for laget? Jeg har hele livet vært 
interessert i idrett – og var tidlig aktiv både 
innenfor friidrett og fotball. Dette var starten på 
mitt store engasjement som jeg fortsatt har.  

Synes du det er vanskelig å drive Idrettslaget 
på Værøy? Det har selvsagt ikke alltid vært like 
lett å drive et idrettslag på et lite sted som 
Værøy med til dels vanskelige kommunikasjoner. 
Engasjementet blant folk har nok variert gjennom 
årene, men de siste årene har oppslutningen vært 

veldig bra, noe av det skyldes nok at vi fikk kunstgressbane. Den største utfordringen er å få nok ledere til 
de ulike aktivitetene. Stort sett er folk flinke til å stille opp når det trengs, men personlig skulle jeg ønske at 
dugnadsånden hadde vært noe bedre. 

Hva har den nye kunstgressbanen hatt å si for øya?                                                                                      
Den har hatt svært stor betydning for utendørs-aktivitetene – både for barn, ungdom og senior.                   
Selv har jeg lagt ned et betydelig antall dugnadstimer for å få banen ferdig. 

 

Fra åpningen av den nye kunstgressbanen 
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Hva slags inntrykk har du av utviklingen på Værøy de senere år? Jeg synes at det har skjedd mye 
positivt med bl.a. havneutbyggingen, ny ferje, fiber, positive trekk i kommunens næringsliv, tilflytting mv. 
Noe som kommunepolitikerne burde fokusere mer på? Få igangsatt basseng renovering snarest.           
Noen oppfordringer til folk flest? Fokusere på alt det positive som skjer her ute.                                  
Egne planer for sommeren? Håper på en solfylt sommer, litt utearbeid på eget hus, besøk av barna og 
deres familie. Hva gleder du deg mest til? Når det gjelder glede – er god helse en viktig ting. En stor 
glede for meg er at jeg er bestefar til 6 flotte barn. Noen nye planer for Idrettslaget?                        
Det blir først og fremst å videreføre dagens aktiviteter og kanskje få et lag i serien. 

 

Hva vil du skal drive 
på med når du nå er 
blitt pensjonist? 
Fullføring av 
prosjektet 
”Gammelhus” vil 
være første-
prioritet.         
Noen fritidssysler 
utenom Idretts-
laget? Værøy 
Mannskor. 
Værøyposten  
gratulerer Terje 
med prisen! 

 

Siste arbeidsdag på flyplassen Gode kollegaer og trivelig arbeidsmiljø 
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NY GIV FOR LOFOTEN VÆRØY BRYGGE 
INTERVJU VED ERLING SKARV JOHANSEN 

Værøyposten har intervjuet Johan Sverre Arnesen – som nå har overtatt 
hovedansvaret for familiebedriften Lofoten Værøy Brygge – og i likhet med 
flere andre i familien – flyr både høyt og lavt.                                              
Kan du si noe om dagens jobb? Jeg jobber nå som pilot i Norwegian på hele 
rutenettet – både innenlands og utenlands. Jeg startet i West Air i 2008 
med flyfrakt hovedsakelig i Norge og Sverige. Jobben min gjør at jeg 
samtidig blir kjent omkring i store deler av verden.  

Aktiv rolle i driften? I utgangspunktet fungerende daglig leder, selv om 
dette med titler i firmaet er underordnet – det viktigste er at alle bidrar 
til at bedriften fungerer på alle plan – og at de tiltak man planlegger blir 
gjennomført på best mulig måte. 

 
Vanskelig å kombinere med pilotjobben? Egentlig ikke pga. grei jobbturnus. Dessuten har vi knyttet til oss 
mange dyktige medarbeidere. Rolf Helge er selve ”episenteret” med lang erfaring med å koordinere de ulike 
tilbudene.   I tillegg har vi vært så heldige å få ansatt Tore Frantzen som skal drifte overnattig/servering. 

Ofte på Værøy? Skulle selvsagt ønske jeg kunne være på Værøy oftere, men i dagens teknologiske samfunn 
er det forholdsvis enkelt å kommunisere via mobil, internett, skype – slik at jeg hele tiden har ganske god 
oversikt over driften. 

 

Hva var viktigste årsaken til at dere flyttet hyttene til Tyvneset? Ideen var å samle mest mulig av 
bedriften og aktivitetene på et sted. Samtidig som det vil gjøre driften mer rasjonell – ønsket vi å skape et 
sosialt samlingspunkt på Tyvnes – både for turister og øyas befolkning. I tillegg så vi et behov for 
oppgradering av hyttene – og at beliggenheten ville være mer gunstig på Tyvneset. 

Hva tror den nye beliggenheten vil bety for belegget?                                                                              
Jeg tror det vil ha en positiv effekt på belegget, ikke minst pga. den oppgradering som blir gjort samt den 
flotte utsikten de nå får. Totalt sett har vi nå økt overnattingskapasiteten til 64 og 2 nye rom i tillegg. 

Hvordan skal påbygget på hotellet brukes til? Det tenkes brukt til kurs og konferanser, men er foreløpig 
ikke helt ferdig innredet. 
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Vil fisketurisme fortsatt være en viktig del av 
virksomheten? Ja, men selve driften av denne delen 
er satt bort til firmaet Nordic Sea Angling – som 
stiller med egne folk og båter. Avtalen med dette 
selskapet vil frigjøre ressurser til ”land-delen” av 
bedriften som vi da kan konsentrere oss om. Og gjør 
det mulig for oss å gi et bedre tilbud til både turister 
og lokalbefolkningen.                                                  
Vi vil også presisere at vi er svært opptatt av 
havfisket skal foregå i ordnede former – spes. mht. at 
turistene ikke tar med seg mer enn de tillatte kvoter.  

 
Bruken av Måstad skole – bare servering? Den vil bare bli 
brukt til servering etter avtale i forbindelse med sightseeing-
turer. På sikt vil man vurdere om det kan være mulighet for et 
overnattingstilbud i Måstad – da det ser ut som om dette er noe 
som markedet etterspør i stadig større grad. 

Driften av Kroa fremover? Den vil fortsatt være en del av 
bedriften, men primært bli brukt til selskapslokale, catering, og 
spesielle arrangement. Den vil trolig ha faste åpningstider på 
sommeren, og etter behov resten av året. Driften vil hele tiden 
være basert på de erfaringer vi gjør underveis – og videre 
konsept evalueres fortløpende.  

 

 

Hva er bakgrunnen for det nystartede selskapet”Smitt og Smule”? Årsaken til navnet går langt tilbake i tid 
da min far og hans nå avdøde gode venn Werner Lorentzen som ble kalt «Smitt og Smule» og i sin tid på 80-
tallet planla byggingen av Kroa. Selskapet er et reint eiendomsselskap som leier ut bygningsmassen til Lofoten 
Værøy Brygge som står for driften.  

 

Største utfordringen med å drive med reiseliv på Værøy? Uten tvil kommunikasjonene som ofte gjør det 
vanskelig å planlegge og gjennomføre opplegg når folk skal til og fra øya. Hva kan vi gjøre for at turistene 

skal få et godt inntrykk av øya og komme igjen? Først og fremst være inkluderende og gjestfrie. 

Favorittstedet på Værøy? Utvilsomt Måstad som med sin beliggenhet og spesielle natur er et fantastisk 
sted som vi må ta godt vare på. 
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JARLE BERGS SØNNER OG BRØDRENE BERG MED ANLEGG 
FOR FREMTIDEN        TEKST OG BILDER VED ERLING SKARV JOHANSEN 

 
Undertegnede og ordfører ble invitert til åpningen og 
leveringen av første fangst til nyanlegget 11. februar.  
Daglig leder Roger Jakobsen sier de er fornøyd med 
anlegget som er på totalt 1150m2 og hadde en kostnads-
ramme på 17 millioner kr(finansiert med tilskudd og lån fra 
Innovasjon Norge). Han sier at mottaks- og produksjons-
kapasitet er nå blitt betydelig større enn tidligere.            
I tillegg er det nye og tidsmessige garderober og kontorer. 

Jakobsen sier at nyanlegg var helt nødvendig for å kunne 
drive rasjonelt og lønnsomt samt tilfredstille stadig 
strengere krav fra både kontrollverk og mattilsyn.  

Ordfører overrekker plakett med kommune-
våpen til daglig leder Roger Jakobsen og 
produksjonssjef Rolf Jarle Andreassen 

Sperring av skrei i de nye produksjonslokalene.                Full fart:Marius Andreassen og Arnt Georg Witzø  

Jakobsen sier at markedet etterspør stadig mer dokumentasjon på fiskeproduktene og det er derfor viktig 
å ligge i forkant av utviklingen. De har også forståelse for stadig strengere krav fra kontrollverk/mattilsyn 
som de har hatt en god og tett dialog med underveis. 

Værøyposten og ordfører var imponert av de nye tidsmessige lokalene(vi kunne for øvrig godt tenkt oss 
slikt kontor med panoramautsikt over havna) og ønsker bedriften lykke til videre.  

 

Den nye sløyelinjen Nye garderobe 
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  BRYNJULF PÅ DEN «YTTERSTE NAKNE Ø» - BOUVET 

Reportasje ved Erling Skarv Johansen  Bilder/kilder: Brynjulf Barexstein, Polarinstituttet m.fl. 

 Værøyposten har intervjuet 
vår egen kommunelege 
Brynjulf som nylig har vært 
på den «eksotiske» og gåte- 
fulle Bouvet-øya langt nede 
i Sørishavet hvor svært få 
mennesker har vært. 

Brynjulf er kjent for å 
være mer enn spesielt 
opptatt av sære øyer – og 
stort mere spesielt enn 
dette kan det knapt bli. BRYNULF BAREXSTEIN MED BOVETØYA I BAKGRUNNEN 

Hvordan fikk du muligheten til å bli med til verdens mest utilgjengelige øy?                                               
Det hele var nokså tilfeldig. Via en bekjent som var helikopterpilot hørte jeg om den historiske Bouvet-
ekspedisjonen til Bouvetøya som skulle av avgårde i januar 2014. Som den «øy-nerd» jeg er som har vært 
fascinert av denne «eksotiske» øya i årevis – tilbød jeg å være med hvis de trengte lege på turen. Jeg hadde 
egentlig glemt hele greia – da jeg uventet fikk telefon om jeg ville være med som ekspedisjonslege. Naturlig nok 
trengte jeg ikke betenkningstid for å si ja. Bouvetøya er kjent som å være verdens mest isolerte sted og færre 
enn 200 mennesker har vært i land på øya gjennom historien – av naturlige årsaker. 

 

Fakta: Bouvetøya ligger mellom Sør-Afrika og Antarktis, og er det stedet på kloden som ligger lengst 
unna sivilisasjonen i alle retninger – og har derfor fått betegnelsen ”Verdens Mest Ensomme Øy”. 
Bouvetøyas geografiske plassering er 54¤25’S og 3¤21’ Ø – 2200 km sør for Sør-Afrika og 1600 km fra 
Gough Island i Atlanterhavet – samt 1700 km fra Dronning Mauds land. Bouvetøya utgjør toppen av en 
basaltvulkan på den midt-atlantiske rygg som stikker opp av Sørishavet.                                                      
Øya er 49 kvadratkilometer stor og praktisk talt dekket av is(93%). Den måler ca 9,5 km fra øst til vest, 
og ca 7 km fra sør til nord og har en kystlinje på 29,6 km. Øya er veldig utilgjengelig på grunn av de 
bratte fjellveggene som stiger opp, - særlig på vestsiden, og som gjør ilandstigning meget vanskelig. Det 
høyeste punktet, Olavstoppen, ligger på 780 moh.  

Området et værhardt og øya er ofte omgitt av tåke. Bouvetøya har et maritimt antarktisk klima.   
Vestlige vinder dominerer ved Bouvetøya.  Gjennomsnittstemperaturen ved havnivået ligger rundt -1 °C, 
med et månedsgjennomsnitt på rundt 1 °C i januar og -3 °C i september.                                                                     
Bare noen få steder er det landingsmuligheter og da bare i godt vær. Ved sørvestkysten ligger en ca. 500 
meter lang, men ganske lav holme; Larsøya. 
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Hvem var med og hvordan gikk transporten dit ned? Med på Polarinstituttets ekspedisjon var 3 bygnings-
ingeniører fra Svalbard, en rørlegger, en IT-ingeniør, journalist, to helikopterpiloter og en flytekniker, 
undertegnede som ekspedisjonslege og «altmuligmann» samt mannskapet ombord på forskningsskipet. 
Ekspedisjonen ble ledet av en ingeniør med bred erfaring fra tilsvarende arbeid.                                         
Jeg mønstret om bord i Cape Town i Sør-Afrika 5. januar i år. I utgangspunktet skulle ikke ekspedisjonen 
være borte så lenge, men da skuta var lagt avgårde, kom nye opplysninger fra kapteinen, som selvfølgelig 
visste bedre hva han snakket om. Han kjente farvannene og fortalte da om betydelig usikkerhet mht. 
returtidspunkt, - det kunne lett bli langt ut i februar. Hele turen ble en helt vanvittig sterk opplevelse, ja la 
oss si rystende. Verden, spesielt havet, er jo så ubegripelig stort, og en selv føler seg tilsvarende liten.     
Vi lå der ute i dobbel orkan styrke i flere døgn i Sør-Atlanteren og kom ikke av flekken, stanget og stanget, 
bølgehøyder på opptil 20 (!) meter! Turen ned til Bouvet tok hele 9 døgn. 

 

Stormfullt i Sørishavet Avgangen fra Cape Town 

Øyas historie: Bouvetøya ble oppdaget 1.januar 1739 av den franske oppdagelsesreisende Jean Baptiste 
Charles Bouvet de Lozier med skipene Aigle og Marie. Han trodde at det landet som han så – var en del av det 
store Sydland man den gang drømte om – og gav det derfor navnet Cap de la Circoncision(Omskjærelsens 
forberg) etter kirkefesten samme dag. 

Den neste ekspedisjonen som klarte å finne øya – var kaptein James Lindsay om bord i hvalfangstskuta Snow 
Swan i 1808. Siden ble den også sett av George Norris og hans folk i 1825. Men fortsatt var angivelsen av øyas 
posisjon upresis – og både Cook, Ross og Moore lette etter Bovetøya uten hell på sine ekspedisjoner. Den var 
som ”sunken i havet”. Men så i 1898 klarte den tyske Valdiva-ekspedisjonen ledet av Carl Chun å finne igjen 
øya og samtidig sette tilnærmet riktige koordinater. Samtidig samlet han prøver fra havbunnen rundt øya. 

På grunn av de mange sprikende observasjoner trodde man lenge at det var snakk om en øygruppe, men den 
tyske ekspedisjonen med ”Gauss” i 1901-3 fikk endelig fastslått hva som var riktig. 

Bilder fra den første norske Norvegia ekspedisjonen til Bouvet i 1927 
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Bilde av Bouvetøyas sørkyst fotografert av Valdivia-
ekspedisjonen i 1898 og siden håndkolorert. 

 

Den første Norvegia-ekspedisjonen under kaptein 
H. Horntvedts ledelse gjorde landgang på øya 1. 
desember 1927 og annekterte den for Norge.   
Ved kgl.res. av 23. jan. 1928 ble Bouvetøya 
trukket inn under norsk statshøyhet, og i 1930 ble 
øya gitt status som biland.                                                        
1. januar 1958 oppdaget den amerikanske 
isbryteren Westwind at Bouvetøya plutselig hadde 
blitt større som et resultat av ras. Området som er 
700 meter langt ble gitt navnet Nyrøysa.   

 

Vanskelig å komme i land? Ekstremt vanskelig – omtrent som på Mosken i svært dårlig vær. Bare en mulig 
landingsplass ; Nyrøysa – et nylig oppdaget 700 bredt rasområde. Imidlertid i tillegg til brenningene – er 
området tettpakket med elefantsel(opptil 4 tonn) som ikke alltid er like gjestfrie og ofte litt grinete.         
Et bitt av disse kan være fatalt. Derfor ble alt utstyr og folk fløyet inn med helikopter fra forskningsskipet 
– i alt 60 turer måtte til.                                                                        Fortsettelse neste nr av VP 

 

Formålet med turen? I flere perioder har Norsk Polarinstitutt hatt forskningsstasjon på øya, men disse er 
etter tur blåst i stykker eller blitt tatt av ras. Den forrige stasjonen, et containerbygg på 36 kvadratmeter, 
ble bekreftet forsvunnet da satellittbilder i 2007 viste at området der stasjonen stod hadde rast ut i havet. 
86 år etter at øya ble erklært norsk territorium - skal den nye og moderne stasjonen videreføre forsknings- 
og forvaltningsarbeidet på og i området rundt Bouvetøya. Den nye stasjonen ble klargjort i Tromsø, og 
fraktet til Bouvetøya med båt fra Cape Town. Stasjonen er utstyrt med kamera og meteorologiske sensorer 
som hele året sender data via satellitt. Energiforsyningen er basert på vindkraft som gjør det mulig å drive 
måleutstyr, også i de lange periodene når stasjonen er ubetjent. Den gir plass til seks personer og er 
konstruert og innredet for å tåle tøffe værforhold. Stasjonen er selvforsynt på energi med vind- og solkraft. 
Den er dimensjonert for å stå på øya i 20 år, men i tillegg til vind og stadige skred vil grunnen sannsynlig 
smelte og gjøre den mindre stabil på sikt. 

 

Den nye stasjonen 2014 
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ELISE TAR FARVEL MED VÆRØY 
TEKST OG BILDER VED ERLING SKARV JOHANSEN                       DEL 1 

 
Værøyposten har intervjuet Elise Klouman under hennes 
siste turnus på Værøy og fikk lov til å ta bilder av 
henne under «utrykning». 

Foranledningen til at du valgte å søke jobb på 
Værøy? Jeg var på jakt etter en jobb hvor jeg kunne 
kombinere praksis og forskning. Så da jeg nokså 
tilfeldig tok kontakt med Brynjulf Barexstein og fikk 
vite at han var ute etter en å dele jobben med, skjønte 
jeg at jeg måtte gripe sjansen!                                    
Hvor lenge har du arbeidet her? Jeg har hatt Værøy 
som arbeidssted i 14 år, men har som alle vet i denne 
perioden også hatt noen lengre sykemeldingsperioder. 

Hva skal du gjøre nå? Nå skal jeg jobbe full tid ved 
universitetet i Tromsø med forskning og undervisning, 
forhåpentligvis til jeg blir 70 år om 3 år. Når jeg nå 
ikke skal pendle til Værøy, får jeg litt mer fritid.      
Det er på høy tid å være mer sammen med barnebarna 
mine, - og familie og venner! 

 Største utfordring som lege her? Det er Værøys geografiske beliggenhet og lille befolkning som medfører 
at vi bare er en lege her om gangen.  Selve jobben er allsidig og faglig utforende, men i det daglige jobber 
man som lege her veldig faglig isolert.  Det synes jeg har vært det vanskeligste.   

Hva synes du om at det er mange vikarleger her ute? Det føler jeg meg medansvarlig for, i og med jeg 
hadde et helt sykdomsår hvor jeg fikk det ene alvorlige helseproblemet etter det andre. Hadde vi visst at jeg 
skulle være borte ett år, kunne det kanskje vært mulig og fått en vikar for hele perioden. Generelt sett er 
det best å ha stabil legedekning, men et sted som Værøy må nok være forberedt på vikarer i perioder. 
Organiseringen med bare en lege på vakt er sårbar. Det forutsetter nesten at vi leger hverken blir syke eller 
havner i krevende familiesituasjoner som tilsier at vi må være mer nærværende på hjemmebane.                
Det er ikke så lett å finne andre modeller for legetjenesten på Værøy. 

Etter din mening: Hva er den viktigste egenskapen for en lege? En god allmennlege bør ha en kombinasjon 
av flere egenskaper: faglig interesse og kunnskap, og interesse for mennesker. En lege må også være villig til 
å påta seg ansvar og tåle å bære ansvar.  

Hva slags plager/sykdommer mest utbredt her/største helseproblem? Vi er også en del av Norge.  
Muskel/skjelettsykdommer og plager med en glidende overgang og overlapping til lettere psykiske lidelser og 
plager er en stor gruppe, og mange eldre har slitasjegikt etc. Både fiskere og fiskebruksarbeidere har tungt 
fysisk arbeid, og jeg synes f.eks. mange har skulderplager.  Dette er jo også farlige yrker og jeg har i min tid 
sett en del stygge arbeidsulykker. Damene i kommunal sektor i po-tjenesten og renholderne har også fysisk 
tunge yrker og helseplager knyttet til det. Ellers ser vi en økende forekomst av diabetes type to som henger 
sammen med både arv og livsstil. I den eldre del av befolkningen har vi mange med høyt blodtrykk/hjertekar 
sykdommer, og en del har kols som henger sammen med røkevaner.  I løpet av min tid på Værøy har vi allmenn-
leger har overtatt kontrollen av de som bruker blodfortynnende midler og denne gruppen har økt kraftig.        
I forhold til lands gjennomsnittet har vi også hatt et større narkotikaproblem enn jeg ville forventet.       
Ellers synes jeg det har vært slående med relativt liten forekomst av allergi hos barn, tross en noe laber 
ammefrekvens. Det hadde det vært interessant å forske på. 
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Slitsomt å ha døgnkontinuerlig vakt? Enten tåler man 
det, eller så tåler man det ikke. Jeg har alltid sagt at 
vår Herres spesielle gave til meg er mitt gode sove-
hjerte. Jeg kan fortsatt arbeide når jeg må, og sove når 
jeg kan. Har du ikke et godt sovehjerte, kan du ikke ha 
en slik jobb! En annen forutsetning er at befolkningen er 
såpass liten slik at kveld, natt og helgearbeid blir på et 
akseptabelt nivå. Fordeler finnes også. Som lege på 
døgnvakt kan jeg følge akutte sykdomsforløp over noe 
tid, og tiden er en av de viktigste diagnostiske redskap 
en allmennlege har. På vakt har jeg også opplevd veldig 
mange interessante faglig utfordringer.  

 
Hva kan ”kommunen” gjøre for å tilrettelegge for bedre helse og forebygge? Turstien er et godt 
eksempel på en særdeles vellykket tilrettelegging med stor helsegevinst. Det er fint at vi har fått et 
treningsstudio og at vi har Fysak. Jeg håper at det blir en times fysisk aktivitet daglig for alle alderstrinn i 
skolen. Det burde vedtas på nasjonalt nivå, men enkelte kommuner har allerede innført det! Dessuten ønsker 
vel alle en svømmehall? Den nye folkehelseloven setter krav om at helse skal inn i kommunal planlegging på alle 
nivåer. Der er det nok et stykke igjen, men det er et godt tegn at vi har fått en folkehelsekoordinator i 
kommunen.  

 
Hvilken gruppe i samfunnet har du vært spesielt opptatt av å hjelpe?  Vanskelig 
å svare, men de som er på tvers og tverke i forhold til samfunnets normer, har jeg 
kanskje hatt et spesielt øye til. Det dreier seg jo ofte om folk med rus eller 
psykiske problemer.  Dette er folk som ofte har en stor samlet sykdoms-byrde som 
man ikke får øye på før man ser etter, men det er ikke den gruppen det er lettest å 
hjelpe! Ungdom som sliter eller er spesielt sårbare, ligger meg også på hjertet.     
Og så er jeg glad i gamle mennesker, og noen av dem har jo kompliserte sykdoms-
bilder med mange lidelser samtidig. Da må man som lege klare å ha flere tanker i 
hodet samtidig! Etter hvert som jeg har fått mange års klinisk erfaring har jeg i 
grunnen blitt mer og mer interessert i det som er komplisert og sammensatt. 

 Gode råd for selv å ta vare på helsa? Beste måte å forebygge? Stole på egne krefter og satse på å leve 
så meningsfulle liv som mulig. Vi lever i en sterk egokultur. Antagelig er det helsebringende å være opptatt av 
andre, og ikke så opptatt av seg selv.   Jeg har ofte spurt gamle mennesker på Værøy hva de har gjort for å 
bli så gamle. Forbausende mange svarer “hardt arbeid”! Kroppen vår tåler mye og det er ikke farlig å ha litt 
vondt her og der. Noe av det mest helsenedbrytende som finnes er å være lenge i “usunne” og skadelige 
forhold, enten dette er på jobben eller hjemme.  Ordtak har mye livsvisdom i seg. En god latter forlenger 
livet! Det tror jeg på. Og så skulle vi selvsagt gjøre det vi alle vet: bevege oss, ikke røyke, ikke drikke for mye, 
spise sunt og ikke for mye, og finne en rimelig balanse mellom arbeid/hvile og tid til å leve i felleskap med de vi 
er glade i og som er glade i oss – selv om vi ikke er særlig perfekte noen av oss!  

 

FORTSETTELSE NESTE AVIS 
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Holdning til og evt. erfaring med 
alternativ behandling?            
Jeg har respekt for at folk prøver å 
bruke sitt eget hode og skjønn på 
egenbehandling. Det tror jeg det er 
bra!  Selv er jeg skole-medisiner og 
forsker som er skeptisk til at mye 
alternativ behandling “virker”, men 
så lenge den ikke er skadelig, legger 
ikke jeg meg oppi det. Dessuten 
lever både alternative behandlere og 
leger høyt på den såkalte “placebo-
effekten” som går ut på at tror vi 
selv på at behandlingen virker, så 
gjør den ofte det! 

 
Største utfordring ved det norske helsesystemet?                                                      
Økende byråkrati, og mye omstillinger som på sikt er nødvendig, men som er ganske smertefulle mens 
prosessene pågår. Det er ganske merkverdig at det ser ut til å være en tro hos bevilgende myndigheter på 
at omstillinger som på sikt trolig blir besparende, ikke skal koste noe når de innføres! Selv om jeg er veldig 
for å ha et godt offentlig helsevesen, ser jeg at det er bra at det finnes en viss konkurranse med private 
tiltak. Curato røntgen i Bodø, er et godt eksempel på at det at det er fint med private innslag i helse-
tjenesten som har kortere ventetid og dessuten er mer elastiske og hjelpsomme enn vårt offentlige 
sykehus. Dessuten tror jeg psykiatrien har store utfordringer og vil måtte forandre seg. Jeg ser fram til vi 
får kommunepsykologer. Selv om vi stadig kan finne enkeltpasienter som ikke har gode pasienterfaringer, 
mener jeg allikevel at vi har et godt helsevesen. Men det gjelder å følge med selv og det er veldig godt å ha 
pårørende som også bryr seg. En viktig oppgave for oss fastleger er å bistå våre pasienter og påse at de 
får den behandlingen de har krav på.  

 Hvilken erfaring har du selv som pasient i dette 
systemet? Jeg har god erfaring og har fått hjelp 
for både psykisk og fysisk sykdom. Jeg ville vært 
ute av arbeidslivet midt i 50 åra om jeg ikke hadde 
fått skiftet ledd i tur og orden.                              
Så har jeg trolig gjennomgått en helbredende 
kreftbehandling. Derfor hører jeg ikke til de som 
klager på egne vegne. Men da jeg fulgte min gamle, 
syke mor på tallrike sykehusopphold de siste år av 
hennes liv, så jeg hvor viktig det var at familien 
fulgte opp og passet på! 

 Hva vil du savne mest med Værøy? Det er både folket og naturen, og de fantastiske helikopterturene! 
Det har vært fabelaktig å ta helikopter til jobben! Det har jeg skrytt mye av!                                          
Men det er arbeidet jeg vil savne aller mest. Jeg kommer til å savne klinisk arbeid, og mine nære 
samarbeidspartnere på legekontoret. Jeg har kommet på jobben med glede hver dag, og opplevd et 
enestående teamarbeid! Jeg vil også savne sykepleierne og de andre i PO-tjenesten og skolen som jeg har 
samarbeidet med. Dessuten vil jeg savne å bo i legeboligen! 

Hva fascinerer deg mest ved Værøy? Det er både folket og naturen! En uslåelig kombinasjon! 
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Favorittsted på øya? Utsiktsplassen fra kjøkkenbordet i legeboligen! Å få sitte der hver morgen med utsikt 
til hav og fjell har vært en gave. Hva slags forhold har du til havet? Det er sterkt! Jeg har ofte sagt at jeg 
kan bo hvor som helst bare jeg ser havet, etterhvert håper jeg også at jeg får vært litt mer på havet!        
Det er ett av målene for pensjonisttilværelsen og jeg har aldri vært sjøsyk! Hjemme på Nesodden bor jeg på 
Oslofjordens tak,- og i Tromsø har jeg fri sikt til hav og sund i flere himmelretninger.  

 Noen spesielle endringer i samfunnet du 
har merket her ute siden du begynte?  

Da jeg kom hadde Værøy både posthus og 
ligningskontor, og adskilt sosialkontor og 
trygdekontor. Vi har fått Nav reformen, 
post i butikk og etter hvert har vi bare fått 
en butikk. Det har skjedd forandringer i 
næringslivet på den måten at det er blitt 
færre og større fiskebruk med økende 
innslag av utenlandske arbeidstakere.    

Hvordan tror du Værøy ser ut i 2050? Verden trenger fisk! Klarer vi å forvalte rikdommen i havet på en 
fornuftig måte, ser jeg for meg at Værøy fortsatt er et trivelig lokalsamfunn! Med bro over Moskenes-
straumen med generering av mye grønn energi, har jo dette samfunnet uante muligheter for en mer allsidig 
næringsutvikling. Arbeidsplasser basert på datateknologi, er det bare fantasien som setter begrensninger 
for. Befolkningen er blitt mer multikulturelt med innvandrere deltar aktivt i lokalmiljøet. Øya har kanskje 
fått sin første moské? Værøy er del av en storkommune. Og hvem som er med i den storkommunen vil jeg 
ikke spå om! Beste ”medisin” for et langt og ”lykkelig” liv? Jeg har vel svart en del på det i spørsmålet 
over om helse og forebygging. Dessuten får vi ikke alle hverken lange eller lykkelig liv. Det første man må 
lære er at livet ikke er rettferdig, og det bør vi lære barna våre også. Mange får ikke som fortjent!          
Og så gjelder det ikke å bli knust av de slag som livet gir og havne i en offerrolle. De som føler seg som 
offer, får i hvert fall ikke noe lykkelig liv! Jeg tror heller ikke man blir spesielt lykkelig av å jakte på lykken! 

 
Noen morsomme episoder du husker?                                                                        
Jeg har opplevd mye morsomt på jobben. Dessverre har jeg ikke skrevet det ned, og en hel del er selvsagt 
taushetsbelagt. Men jeg kan jo trekke fra en episode da jeg nettopp hadde begynt. En gammal gubbe 
konsulterte meg. Jeg gjorde mitt beste for å finne ut hvorfor han var kommet til legen. Det var ikke lett å 
skjønne, uansett hva jeg spurte om. Tilslutt måtte jeg spørre direkte om hvorfor han kom til legen idag og 
svaret var helt oppklarende: “ æ kan ikke være riktig fresk, om æ ikke gikk til doktoren nå som vi har fått ei 
damedoktor!” Han skulle rett og slett bare ta meg i øyesyn! Og det var han villig til å betale for!  

En”avskjedshilsen” til oss her ute? Det må være en takk for all den varme og tillit jeg har blitt møtt med, - 
og takk for at vi fikk slå følge et stykke på veien!  
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DEN SERIØSE SIDEN  v/Erling Skarv Johansen 

 Tro hva slags Tv-
program vi skal være 
med i neste gang? 

Den kveita var 
minst 15 kg! 

Mye bedre enn 
venner på 
Facebook! 

Bare ørebeinet var 
minst så stort! 

Og det 
skjedde i de 
dager at 
fellesrådet 
ba alle… 

Høydetrening er viktig! 
Tro om jeg skal si fra om 
alt flasset på skulderen? 

Er du sikker på at vi 
ikke synker nå? 

Skulle ønske flere ville 
fyre for kråka! 

Nei, den er ikke bra 
for blodsukkeret ditt! 

Tannreguleringen 
hjalp ikke stort! 

Strykinga må du ta! Breakdance er bare et 
spørsmål om nok trening 

All denne forb…. snøen kan 
vi takke kommunen for! 
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«SOMMER-VÆRØY» – FESTIVALER 
VED ERLING SKARV JOHANSEN 

Værøyposten har snakket med Festivalgeneral og primus 
motor Rolf Helge Skavhaug som også i år stiller opp med god 
underholdning for Værøyfolket og tilreisende. 

Værøyfestivalen arrangeres 11-12. juli og byr på musikk og 
underholdning både for store og små. 

Festivalen har i år gått til investering i eget partytelt som de 
også leier ut til andre arrangement. 

Hvordan var resultatet etter 2013 – balanse/fornøyd/hvor mange var innom festivalen?                      
Et lite underskudd etter 2013-festivalen. 230 personer fredag, og 320 på lørdag. 550 besøkende helga 
under et. 
Hovedattraksjon i år? ”Under The Kilt” fra Rognan som gjorde stor suksess på Sjyrockfestivalen i 2008 
 
Kommer flere artister enn de som nå står i programmet?  Muligens dukker det opp et band til utover de 
foreløpig 5 som er annonsert. 
 
Blir det noen famileforestilling? Det blir som vanlig Familieunderholdning kl. 16:00 med innslag fra noen av 
bandene + lokale artister og Værøy Mannskor 
 
Samarbeidspartnere for årets festival? Arnesen As, Lofoten Værøy Brygge as, Lofotslippen as, Værøy 
Bunker as, Tor Fagertun as, Fagertun eksport, brødrene Andreassen Værøy as 
 
Største utfordringen? Å få frivillige til å hjelpe til før og etter endt festival 
 
Hvor mange tror du det kommer på årets festival? Håper på noen flere en 2013-festivalen sånn at vi kan 
få en jevn økning år etter år. Men kommer det like mange som 2013 er vi fornøyd.   
 

 Attraksjoner på Værøyfestivalen 2014: 

Hovedattraksjonen blir som 
nevnt Under the Kilt fra 
Rognan som er et 6-manns band 
som spiller irsk folk-rock med 
usedvanlig trykk, presisjon og 
spilleglede. De har en av 
Norges desidert beste på  

Under The Kilt 

trekkspill, en tromme-slager av profesjonell kaliber, samt en vokalist med flere plate-utgivelser bak seg. 
Snoopy er alle drevne artister som blander musikk, humør og show på en herlig måte og spiller fengende 
dansbar musikk av alle sjangre. Youngstown lover gammelt og nytt materiale fra selveste Bruce Springsteen. 
Det lokale bandet Nødløsninga spiller underholdende pop/rock. Blandabandet er en lokal nyskaping som satser 
på å ha det «skøi» – spiller «P-4 musikk» fra de siste 4 tiår. 

Snoopy Nødløsninga 

Blandabandet 
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«SOMMER-VÆRØY» DEL 2 
Nytt i sommer er «Midnight Sun Festival» 
som arrangeres for første gang i Norge      i 
tiden 16-22. juli.  

Arrangøren er foreningen Arctic Light som 
har til hensikt å skape bærekraftige 
festivaler med elektronisk musikk som 
holder en høy internasjonal standard. 
Midnight Sun Festival vil fungere som en 
kulturell arena hvor ulike mennesker kan 
komme sammen å ha en unik musikk og 
naturopplevelse. 
 Værøyposten har kontaktet arrangørene og lar de fortelle om festivalen: 

«Arctic Light er hovedsakelig forankret i Oslo, men har medhjelpere fra hele verden. For Midnight Sun 
Festival vil vi jobbe i tett samarbeid med lokalmiljøet på Værøy. Vi har tillatelse fra både grunneier og 
kommune til å disponere området rundt gamle Værøy flyplass til dette arrangementet.                            
Fokuset på festivalen ligger i å kombinere nyskapende former for elektronisk musikk med vakker natur.       
Vi tar sikte på å skape en helhetlig festivalopplevelse som i tillegg til musikk og natur også vil inkludere 
kunstgallerier, workshops, dekorasjoner og teaterforestillinger. 
 
Visjon: Med Midnight Sun Festival 2014 ønsker foreningen Arctic Light å bringe eletronisk musikk av høy 
kvalitet til Norge. Dette vil gjennomføres ved å inkludere både lokale og internasjonale artister som holder 
et høyt kunstnerisk nivå, samt å gi disse en velegnet arena til å fremføre sin musikk. Den vakre naturen på 
Værøy i kombinasjon med profesjonelt utstyr vil muliggjøre dette. Siden festivalen har et fokus på miljø og 
bærekraft vil vi også inkludere kunstnere, foredragsholder og andre aktører som kan bidra til økt kunnskap 
på dette området. Alt i alt håper vi at dette vil tilgjengeliggjøre musikk av høyt nivå for et norsk, såvel som 
internasjonalt publikum. Midnight Sun Festival vil således fungere som en plattform hvor lokale artister kan 
presentere sin musikk for et internasjonalt publikum, samtidig som respekterte internasjonale artister vil 
bidra til kunstnerisk nyskaping i Norge. 
 
 
 

Hvorfor Værøy? 
Først og fremst er det den vakre naturen 
som gjør at Værøy egner seg godt som 
festivalområde. Vi er en gjeng med 
festivalarrangører som har lenge har hatt 
en drøm om å lage en festival nord for 
polarsirkelen. Sommeren 2012 dro vi derfor 
opp til Lofoten med mål om å finne en egnet 
plass til å arrangere en festival. Vi kjørte 
bokstavelig talt gjennom hver eneste vei i 
hele Lofoten før vi ankom Værøy.  
 

Som nevnt kommer Midnight Sun Festival til å bli den første 
festivalen av denne typen i Norge. Selv om norske artister 
har produsert internasjonalt anerkjent elektronisk musikk 
gjennom flere tiår, og denne musikkformen er svært populær 
blant mange yngre mennesker, oppleves det et manglende 
tilbud innen dette kulturfeltet i Norge.                           
Arctic Light ønsker å gjøre noe med dette, og som en 
nystiftet organisasjon har vi som målsetting å skape nye 
arenaer for å oppleve og fremføre nyskapende elektronisk 
musikk av høy kvalitet i Norge.  
 25

 

 

 

 

 

 

 

 

     

«SOMMER-VÆRØY» - DEL 3 
Midnight Sun Festival fs.:  

I dag har vi solgt 200 billetter til festivalen, og vi håper 
at flere ønsker å bli med. Flesteparten av billettene vi 
har solgt så langt har faktisk vært til folk utenfor 
Skandinavia, så vårt konsept har tydeligvis slått gått an 
i utlandet. For mange utlendinger er jo det at det ikke 
blir mørkt om natta et spesielt naturfenomen som 
mange gleder seg til å oppleve. 

Kombinert med bra musikk og hyggelige mennesker tror vi dette kan skape en unik festivalopplevelse. 
Mange av dem som kommer til vår festival planlegger å utforske Nord-Norge videre, så her er det nok 
mange muligheter for det lokale næringslivet! 
 

Musikere/band: I hovedsak kommer vi til å ha to scener på 
Midnight Sun festival. Den ene scenen har vi valgt å kalle Sun 
Observatorium. Her vil det være rolig, men variert musikk. Den 
anerkjente norske musikeren Biosphere kommer til å holde 
åpningskonsert. Biosphere lager musikk som ofte blir omtalt som 
«arktisk ambient», og vi tror derfor at hans musikk kommer til å 
passe bra til naturen på Værøy. Tidligere har han spilt på Træna 
festivalen, hvor han fikk veldig positiv omtale. Andre kjente 
artister som kommer til å spille på denne scenen er norske Circular , 
svenske i Carbon Based Lifeforms, Fairmont og Nathan Fake. Den 
andre scenen har vi valgt å kalle Sun Temple. Her blir det litt mer 
danseorientert med musikk med litt fart i. 
 
Tyske Star Sounds Orchestra kommer til å åpne denne scenen. De 
har med seg noen gigantiske gonger (slags store cymbaler) som de 
har med seg på scenen. Star Sounds Orchestra har spilt på flere 
store festivaler tidligere, blant annet på solformørkelses festival i 
Zambia og Ungarn, og vi tror dette vil slå godt an på Værøy!  
Aller sist vil vi benytte anledningen til å takke Remi og Jeanette 
Johansen, Værøy Kommune og Harald Adolfsen samt grunneierne 
Kjell Rønning, Steinar Torstensen og Per Sneve. Uten deres støtte 
hadde ikke dette prosjektet vært mulig!» 
 
 VÆRØYDAGENE 14-20.JULI  

Værøydagene går av stabelen som vanlig 14-20. Juli og vi håper på god oppslutning både av fastboende og 
tilreisende. Program for dagene er ikke fastsatt ennå. Vi oppfordrer både enkeltpersoner, lag/foreninger 
og næringslivet til aktivt å være med på å lage underholdning. Vi er helt avhengig av at frivillige stiller opp 
hvis vi skal kunne gi et godt program. Kulturkontoret oppfordrer alle til å ta kontakt med innspill og ideer. 

Biosphere 

Carbon Based Lifeforms 
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RENOVERING AV BARNEHAGEN 
TEKST: WENDY JOHANSEN         FOTO:JILL ARNTSEN/WENDY JOHANSEN 

Barnehagestyrer Wendy Johansen forteller: ”I sommerferien 2013 skulle det skiftes kjøkkeninnredning og 
belegg på avdeling Karibollen. Det ble da avdekket at betongen var veldig dårlig, og etter nærmere befaring 
viste det seg at gulvet var fullt av vann. 

Det ble da satt i gang et omfattende oppussingsprosjekt, hvor hele avdelingen ble renovert. 

Avdeling Karibollen flyttet inn i leide lokaler i Pinsekirken ved oppstart av barnehageåret 2013/2014.    
Lokalet egnet seg ikke noe særlig til barnehagedrift, så det var noen slitsomme måneder for barna og de 
voksne. Men vi var glade for å ha et sted å være, og takker pinsekirken for at vi fikk leie lokalene. 

Mandag 24.02.14 kunne 15 glade barn og de ansatte flytte inn i nyoppussede lokaler. Det var godt for både 
voksne og barn å få komme tilbake til barnehagen. Barna var henrykte over å få møte igjen vennene fra 
avdeling Krabben, og de voksne synes det var godt å få i gang samarbeidet med de andre ansatte på huset.   
Så nå gleder alle seg til tiden fremover.” 

 

Besøk hos ordfører 
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FOLKEHELSEUKEN 2014 
TEKST:IRENE TORSTENSEN    BILDER:TORSTENSEN,ADOLFSEN,JOHANSEN 

Irene:”Den andre folkehelseuka på Værøy gikk av stabelen i uke 10. 
Programmet var krydret med aktiviteter vi alle er kjent med, og 
noen nye bare for denne uka. Blant annet har senteret samlet folk 
til bingo og idrettslaget har hatt sine vanlige aktiviteter. 

Vi var så heldig at uken sammenfalt med feiring av fastelaven og 
kvinnedagen.  

 Fastelavensgudstjeneste  2. mars innledet uka. Vi som møtte opp hadde en hyggelig og litt annerledes guds-
tjeneste, og mange hadde tatt i mot utfordringen og kledd seg ut. Barna koste seg, og jeg tror høydepunktet 
for mange var å åpne Piµata´n. 

 

Tirsdag var skolens dag. Hele skolen markerte at det var 100 år siden Nordlandsveien åpnet, og skolen 
arrangerte turmarsj for alle elevene. Været viste seg fra sin beste side, med sol og ikke så mye vind. De 
sprekeste løp, mens vi andre nøt en hyggelig gåtur i det fine været. Det hele ble avsluttet med en samling i 
gymsalen, hvor det ble servert frukt og grønnsaker. Erling fra kulturkontoret fortalte historien bak 
Nordlandsveien, og det ble delt ut medaljer.  

På kvelden arrangerte FAU pysjamas partys, et vellykket arrangement, og mange av elevene deltok.              
KRIK arrangerte aktivitetskveld på fredagen, et tiltak som alltid er populært.                                               
Dessverre varte ikke det fine været så lenge. På lørdag var det kun jeg som tok meg et forfriskende bad. 

 

 

På kvelden arrangerte 
idrettsslaget kino for alle barn 
på Værøy, til tross for endring 
i timeplanen var det mange som 
møtte opp. 

Kvinnedagen ble markert med Rødkveld i kirken. Et flott arrangement hvor sang og musikk rammet inn Marens 
(presten) ord til ettertanke. 

Søndag skulle være den store turdagen for alle på Værøy, men dessverre spilte ikke værgudene på lag med oss. 
Likevel var vi en liten gjeng med barn og voksne som trosset vær og vind. Innimellom steinene på stranda fant vi 
en noenlunde lun krok, og det ble grilling og lek i fjæra.  

I år forsøkte vi for første gang å oppfordre til tur på Kvalneset og i turstien. Mange har skrevet seg i 
loddbøkene– og premier til de heldige er i ferd med å bli delt ut. 

Jeg vil takke alle dere som har stilt opp både med å lage til aktiviteter og delta på aktiviteter denne uka.  
Denne uka ville det ikke blitt noe av uten dere!”   hilsen Irene 
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NYTT FOR DE ELDRE ”som har vært ute en vinterdag før” 

ved Erling Skarv Johansen 

 Eldrerådet har hatt møte og vedtatt program for 
årets kultur-tur(populært kalt ”Heisa-tur”for eldre).             
Den opprinnelige planlagte tur måtte reduseres noe 
pga. lavere tilskudd fra ordningen ”Den kulturelle 
spaserstokken” enn forventet(tilskudd bare 15000). 

I det nye programmet har vi lagt opp til å reise med ferja til Bodø mandag formiddag 
og retur onsdag ettermiddag. Vi har valgt disse ukedagene for å få direktetur begge 
veier. På mandag blir det da innsjekking på Bodø hotell(spesialpris) og felles middag 
samt besøk på Luftfartsmuseum.  

Tirsdag morgen blir det ”øyhopping” i Væran utenfor 
Bodø med den ordinære hurtigbåten som anløper 
småstedene i Bodøs vakre skjærgård. Turen tar ca. 2,5 
timer. Etterpå blir det lunsj og en tur til Nordlands-
museumet og Jekta Caroline ved Bodøsjøen, evt. med en 
tur innom Bodøgaard Galleri. Etter middag tid til 
shopping. Onsdag morgen blir det utflukt med minibuss 
til Kjerringøy handelssted og Zahlfjøsen galleri og evt. 
båtbyggeri. Etter retur til Bodø blir det middag og 
shopping frem til avgang 1730. 

Pga. lite tilskudd til turen – ble det vedtatt å begrense deltakelsen til 15 personer(=maks. antall pr minibuss) – 
ellers blir egenandelen veldig høy. Med 15 deltakere+reiseleder blir det en egenandel på om lag 1200-1500 kr alt 
inkludert(overnatting/mat/transport/utflukter mv.). De første 15 (over 60 år)som melder seg på - får plass. 
Påmeldingen vil være bindende. Turen vil bli avviklet i slutten av august, evt. i september(avhenger av ledig 
kapasitet på hotellet). PÅMELDING SNAREST OG INNEN 28.MAI TIL ERLING TLF. 75420608/48199927 

Eldrerådet har også vedtatt kulturkontorets forslag om å søke 
midler for å dra med hurtigruten t/r Trondheim neste år.      
Det legges opp til div. sightseeing og aktiviteter underveis og 
selvsagt i Trondheim.  

DATAKURS FOR ELDRE  - 2014/2015  
Rådmannen i Værøy har fremmet ønske om å arrangere datakurs for eldre i regi av Værøy kommune. Saken er 
drøftet med eldrerådet og deres innspill er tatt med i den videre planlegging. Vi ser nå for oss 3 kurs – hvor av 
ett mer grunnleggende over 4 uker og med 3 timer hver dag – mandag til fredag og lagt til kveldstid, et kurs 
over 3 uker som er en blanding av repetisjon og bruk av teknologi som nettbrett og smarttelefon, samt ett mer 
viderekommende kurs over 3 uker – arrangert etter det første kurset er avholdt og med samme tidsperiode. 

Det første kurset vil ta utgangspunkt i at deltakerne har ingen eller svært få forkunnskaper om data – samt ha 
en progresjon som gjør at alle klarer å følge med.  Et overordnet mål må være at Værøy kommune gir kursene 
som en gratis tjeneste til de som er i gruppen senior – der målet er å inkludere de som til nå har følt seg utenfor 
når det gjelder denne nye teknologien. Et annet mål er at man i størst mulig grad satser på å hente økonomisk 
støtte utenfor kommunen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når vi har innhentet nødvendig økonomisk 
støtte til kursene og de praktiske sider ved opplegget er klart. 
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MED ET BEIN I FORTIDEN OG BLIKKET MOT FREMTIDEN 
TEKST OG BILDER VED ERLING SKARV JOHANSEN 

Fortidsminneforeningen avd. Nordland tildelte Bevaringsprisen for 
2013 til Hege og Marit Sørli.   

Leder for foreningen; Trygve Breivik – delte ut prisen under 
kommunestyremøte på Værøy 3. januar. Prisen ble gitt på 
bakgrunn av restaureringen som er gjort på Værøy gamle preste-
gård. Formålet med prisen er å stimulere eiere og forvaltere av 
bygninger og anlegg til å verne om antikvariske og arkitektoniske 
verdier.  Prisen består av et diplom og en plakett.  

 

Den gamle prestegården består av 3 bygninger. Hovedhuset stod ferdig i 1898 og 
var i bruk frem til sitt egentlige formål til 1970 da presten flyttet over til den nye 
prestegården på Sørland. I 1987 ble bygningene kjøpt av Lofotboka og i årene fra 
1989 har det blitt lagt ned et stort arbeide for å ta vare på bygningene og kunne 
bruke dem i forbindelse med reiseliv og servering. Restaureringsarbeidet er iflg. 
fortidsminneforeningen utført ”med stor pietet og etter antikvariske prinsipper”.  

Foruten hovedhuset består anlegget av Borgstua fra årene før 1870 hvor 
kunstneren Theodor Kittelsen bodde da han besøkte Værøy i 1888. Hønsehuset var 
opprinnelig et eldhus fra omkring 1870 som utvendig har beholdt sitt originale preg, 
men innvendig er det nå innredet som et koselig dobbeltrom med dusj og toalett. 

 

Prestegården 1902 

Intervju med Hege: Ble du og Marit overrasket når dere fikk beskjed om at dere hadde fått prisen?                                     
Ja, vi ble veldig over-rasket. Og ikke minst var det veldig hyggelig. Vil en slik pris være en ekstra drivkraft i det videre 
arbeidet med restaurering av Værøy gamle prestegård? Ingen tvil om det.                                                                                                                        
Hva har den viktigste motivasjonen vært for å bevare prestegården? Prestegården er et kulturminne med mye historie - og 
det er viktig å ta vare på det for kommende generasjoner. Har du noen formening om hvor mye du har brukt så langt på 
dette arbeidet? Såpass mye at det er like greit å ikke tenke over. Hva er den viktigste restaureringsjobben som nå gjenstår? 
Det er definitivt skifertaket på hovedbygningen. Skifer holder i 100 år, og nå er den grenset passert. Noe stein har falt av i 
årenes løp - og "Gudrun", "Kyrre" og dets like har sørget for enda flere. Har tilskuddet fra Kulturminnefondet vært 
avgjørende for at det er økonomisk forsvarlig å kunne ta fatt på den store jobben med taket? Ja, det har det vært.           
Når håper du at det nye taket kan være ferdig? Vi håper det er ferdig til i juni. 

Noen planer for opprusting av resten av bygningene? Med gamle bygg er det bestandig behov for opprustning, så planer har 
vi, eller kanskje mer ønsker. Men det er snakk om økonomi og tid, så vi får se. Hva er den største utfordringen når det 
gjelder restaureringsarbeid? Strenge regler håndhevet av Riksantikvaren, mangel på håndverkere med spesiell kompetanse 
eller at slikt arbeid er både svært arbeidskrevende og svært kostbart? En kombinasjon av alle faktorene. 

Noen planer om å utvide sesongen mht. overnatting/servering? Ingen konkrete planer, så det tar vi som det kommer       
Hva slags folk er det helst ønsker å overnatte på Prestegården og som kommer igjen år etter år?Det er de som ønsker å gå 
tur, lese litt i bøker, spise nordnorsk og slappe av.            Værøyposten ønsker lykke til med dette viktige bevaringsarbeidet. 
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FRA QUATAR TIL TROMSØ VIA VÆRØY 
Intervju ved Erling Skarv Johansen 

Værøyposten har intervjuet vår egen actionhelt Tor Magne Arnesen – som aldri slutter å overraske og utfører 
stadig nye krumspring både på bakken og i luften. De fleste kjenner ham som pilot på helikopter-ruten Værøy – 
Bodø gjennom mange år samt som entrepenør med mange jern i ilden. Ikke alle er klar over at han i tillegg også 
med jevne mellomrom er instruktør for andre helikopterpiloter ved flysimulatoren i Doha beliggende i Quatar.  
Vi har stilt Tor Magne noen spørsmål om denne spesielle jobben, hans opplevelse av Quatar samt hans nylige 
jobbskifte til ambulanseflyving. 

Med god utsikt over Doha 
havn 

I jobb ved flysimulatoren 

Hva slags arbeidsoppgaver har du i Doha? Lufttransport 
leier en helikoptersimulator her hvor norske piloter skal 
testes 2 g/året – og jeg har ansvaret som instruktør for 
utsjekking av piloter som jobber i sel-skapet. Det inne-
bærer at jeg er her nede minimum 2 ganger/året. 

 Hvilke lokale attraksjoner har du fått sett der nede? Stort sett har det vært arkitektur som er svært 
imponerende. Spektakulære skyskrapere, hoteller og kunstige øyer. Bl.a. et svært kjøpesenter som rommer en 
komplett kopi av en italiensk småby og tivoli. Ellers syntes jeg ikke det var så mye å se – stort sett bare sand når 
man kommer litt utenfor byen. 

Ditt inntrykk av Quatar – folk og kultur? For å være ærlig trives jeg ikke så godt her nede og kunne ikke 
tenke meg å bo her. Selv om landet har en imponerende infrastruktur, god service og alle moderne faciliteter. 
Noe av årsaken er slitsom hete med temperaturer over 50¤C samt negative og diskriminerende holdninger til 
andre folkeslag. At det er vanlig at mennene gifter seg med opptil 4 koner og at de må gå rundt tildekket med 
burka har jeg heller ikke helt sansen for. Sosial dumping mht. arbeidskraft fra India og andre asiatiske land 
synes å være svært utbredt. 

Noe vi kan lære av Quatar? I motsetning til Norge bruker de store deler av oljeinntektene med å bygge opp 
veier, skole, flyplasser, helse og andre offentlige tilbud. I tillegg satses store beløp på å bygge attraksjoner og 
tilrettelegge for turisme – slik at når oljeressursene tar slutt – kan inntektene fra turisme gjøre at 
levestandarden kan opprettholdes. Personlig vil likevel jeg ikke anbefale å reise dit som turist. 

 
En av de mest spektakulære prosjekt i Quatar: 

The Pearl-Qatar (TPQ) i Doha er en kunstig øy som strekker seg 
over nesten fire millioner kvadratmeter med mer enn 5000 
innbyggere. Når fullstendig utfylt, vil The Pearl skape over 32 
kilometer med ny kystlinje, for bruk som et boligfelt med en 
forventet 15 000 boliger og 45 000 innbyggere innen 2015 til en 
samlet pris på 15 milliarder dollar. 
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Doha har et varmt ørken klima. 
Sommeren er veldig lang, fra mai til 
september, når dets gjennom-
snittlig høye temperaturer overgår 
38 ° C. Gjennom hele sommeren har 
byen nesten ingen nedbør. Vintrene 
er varme og temperaturen synker 
sjelden under 7 ° C  

 I 1825 ble byen Doha stiftet under navnet Al-Bidda . Navnet "Doha" kom fra den arabisk Ad-Dawha , "det 
store treet." Referansen kan være til en fremtredende tre som sto på stedet der den opprinnelige 
fiskerlandsbyen oppsto, på den østlige kysten av Qatar halvøya. Byen ble gjort hovedstaden i det britiske 
protektoratet i Qatar i 1916, og ble landets hovedstad etter uavhengigheten i Qatar i 1971. 

 

Tor Magne sier at årsaken til jobbskifte er at ambulanse-
tjeneste og dermed muligheten for å hjelpe andre har 
lenge vært en drøm. En slik jobb er både meningsfull og 
byr på nye utfordringer, men han kan ikke helt utelukke at 
han en gang i fremtiden kommer tilbake til Værøy-Bodø 
ruten. Den gode kontakten både med ansatte på 
flyplassen, andre kolleger og ikke minst passasjerene er 
noe han vil savne i den nye jobben. Værøyposten vil 
benytte anledningen å ønske ham lykke til i den nye jobben 
og takke for mange trivelige turer over Vestfjorden. 

 

Som kanskje de fleste har registrert – har Tor Magne nå forlatt jobben som helikopterflyver på ruten Værøy-
Bodø etter 8 år og om lag 3500 flytimer. Årsaken er at han går over i jobb på ambulansehelikopter i Tromsø    
(tilknyttet Universitetssykehuset). Her er man 3 mann på døgnkontinuerlig vakt(pilot, redningsmann og lege) og 
jobber 1 uke og etterpå 2 uker fri. De dekker et relativt stort geografisk område med Tromsø som base. 
Værbegrensingene er omtrent de samme som for redningshelikopteret. 

Man bruker her samme helikoptertype som på flyruten Værøy-Bodø - Augusta Westland 139 som er et mellom-
stort to-motors turbinhelikopter utstyrt med PT6C-67C turboshaft-motorer med maksimal kontinuerlig 
effekt på 1 531 hk. Maksimal hastighet er 310 km/t og helikopteret oppgis å ha en maksimal rekkevidde på 
1 250 km og max høyde 20 000 fot. Maksimal startmasse er 6 800 kg og maksimal nyttelast oppgis til 2 570 
kg. 

Helikopteret er selvsagt spesialutstyrt som ambulansehelikopter. Dette er en modell som Tor Magne kjenner 
godt og mener at dette er en velegnet flytype til ambulanseoppdrag. Faktisk var han nede på fabrikken i Italia 
og hentet hjem det helikopteret som brukes i dag over Vestfjorden.  

 

Mere fakta om Quatar:                                                                                                                                     
I løpet av begynnelsen av det 20. århundre var mye av Qatar økonomi avhengig av fiske og perlefiske, og 
Doha hadde ca 350 Pearling båter og en befolkning på rundt 12000 på 1900 tallet. Men etter innføringen 
av den japanske kulturperler i 1930 førte til en alvorlig økonomisk depresjon og Qatar ble kastet ut i 
fattigdom. Dette varte til i slutten av 1930, da oljen ble oppdaget. Imidlertid ble det leting og utførsel 
stanset på grunn av den andre verdenskrig. I dag nasjonen som helhet produserer over 800 000 olje 
daglig. Det foregår omfattende byggeprosjekt i Doha, et resultat av økende bedrifts-og nærings-
virksomhet der. Dette er mest synlig med skiftende silhuetten av byen, som Doha har over 50 tårn(det 
største er de Dubai Towers)og 40 hoteller for tiden under bygging. 

 

 



32

 

 

   

   

   

 

 

VÆRØY PÅ LANGS OG PÅ TVERS – LEIF ARNE OLAUSSEN 

Redigert av Erling Skarv Johansen 
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                                                                                                                               Leif Arne Olaussen s.2 
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INFORMASJON FRA POLITIET 

TEKST OG BILDER VED ERLING SKARV JOHANSEN 

Værøyposten har intervjuet politioverbetjent Asgeir Jacobsen om nye 
rutiner/praktisering av lovverket som kan gjøre det enklere å få meldt fra om 
lovbrudd og få iverksatt reaksjoner – spesielt når det gjelder uforsvarlig 
kjøring og tilsvarende situasjoner som innebærer fare for liv og helse. 

Dagens lovverk gjør det mulig å inndra førerkort og andre tillatelser i flg. 
tilfeller: 

2. Strafferettslig avgjørelse etter for eksempel å ha bli tatt i kontroll 
3. Det opprettes forvaltningssak på bakgrunn av innsendt 

bekymringsmelding. Slik melding kommer først til det stedlige 
politikontor – som da etter vurdering sendes med evt. merknader til 
Politiets Forvaltningsavdeling i Bodø.                                                                

1. Dette kan gjøres på bakgrunn av melding fra private og der man har rimelig grunn til mistanke om at det 
meldte forhold medfører riktighet, har gjentatt seg tidligere, vil kunne skje igjen – eller er av en særs 
alvorlig grad. Vedkommende som bekymringsmeldingen omfatter – får anledning til å svare på anklagene før 
avgjørelse om evt. inndragning eller annen reaksjon.  
Det er også verd å merke seg at Forvaltningsavdelingen ikke bare kan inndra førerkort, men også andre 
tillatelser som for eksempel bæretillatelse for våpen. 
 
Asgeir Jacobsen sier at alternativ 2 med bekymringsmelding vil heretter bli brukt i stadig større grad – og 
oppfordrer samtidig folk til å melde fra om situasjoner og klare brudd på lovverket. Etter kontortid må slike 
meldinger gis til Salten Politikammer tlf. 75545800 eller 02800(evt. nødnr 112).  

 ADVARSEL: ”PIRAT-TAXI” KJØRING 

Iflg. Værøy Taxi er dette et problem – 
spesielt i helgene. Dette undergraver selvsagt 
inntjeningsmulighetene for ordinær drosje – 
og kan på sikt føre til at vi risikerer å miste 
denne servicen som mange er avhengig av.  
 
Tom Erik Eilertsen v/Værøy Taxi sier for øvrig 
at drosjetakstene bestemmes av Nordland 
Taxi og er de samme overalt i fylket. 
 
Iflg. Politiet regnes all kjøring av passasjerer 
mot betaling uten spesiell tillatelse - som 
pirat-taxi kjøring og iflg. politiet kan dette  

 

 

medføre inndragning både av førerkort og bil. I tillegg er forsikringen ugyldig i tilfelle ulykke, noe som 
selvsagt kan få alvorlige konsekvenser for sjåfør/bileier. 
Politiet på Værøy melder samtidig at vi før sommeren får besøk av både Tolletaten og Biltilsynet som vil 
foreta utvidet kontroll av kjøretøy. Som kjent ble nylig 10 biler avskiltet ved kontroll. 
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ØKER VÆRØYS BEFOLKNING MED 5,9% 
ved Erling Skarv Johansen 

 Steinar Brogeland fra Kargerø Speidergruppe forteller til Værøyposten:            
”I tiden 02. til 09. juli vil Værøy få besøk av 21 speidere/ledere/foreldre fra 
Kragerø speidergruppe og 25 speidere/ledere/foreldre fra 6. Narvik speider-
gruppe. Gruppene fikk kontakt med hverandre på en speiderleir i 1960 og har 
holdt kontakten siden. 

Speiderne vil arrangere en Vennskapsleir på Værøy, en leir som ble planlagt i 
2010 med gjennomføring sommeren 2014. I 1967 var speidere fra disse to 
grupper på Rorbuleir på Røst, en leir som ble planlagt av Dag Sørli som hadde 
vært speiderleder i Kragerø før han flyttet til Værøy. 

 Speiderne håpet da (2010) å få litt hjelp av Dag med sin tilstedeværelse på Værøy til denne leiren også, 
men kontakten med Hege Sørli har også gitt mye informasjon som speiderne har arbeidet videre med. 

Jeg har vært i kontakt med mange personer allerede, forteller gruppeleder Steinar Brogeland  (som var en 
nær venn av Dag), og er meget glad for den velvilje og entusiasme alle han har vært i kontakt med har vist 
for prosjektet. Dette kommer til å bli en utrolig fin uke, og ikke minst en opplevelse for oss alle. 

Speiderne fra Kragerø og Narvik vil benytte de mange turstier som er på Værøy, oppleve midnattsolen fra 
Nordlandshagen og ikke minst det nordnorske badevannet som etter sigende er kaldere enn i Kragerø. 
Lundefuglen håper vi selvsagt å kunne se under en dagstur til Måstad, og vi håper også å kunne få se den 
spesielle Lundehunden. 

 Noen har også et høyt ønske å få mulighetene til en tur ut for å prøve fiskelykken. Dessverre har vi ikke 
lykkes enda å få kontakter som kan hjelpe oss med båt, selv om vi muligens kan få hjelp når det gjelder 
sikkerheten. Det hadde vært en opplevelse for oss fra sør å kunne dra inn en skikkelig stor fisk, så nå 
håper vi bare på "napp". 

I våre undersøkelser i forbindelse med Vennskapsleiren har vi registrert at det er et aktivt barne- og 
ungdomsmiljø på Værøy. Dersom lokalbefolkningen ønsker å lære litt om speiderarbeide er det bare å ta 
kontakt under vårt besøk, muligens vi kan være behjelpelig med oppstart av speiderarbeide på Værøy? 
Speiderne vil bo på den gamle skolen under besøket på Værøy. 

Når speidere er på leir lages det som oftest et "leirmerke" som er ment som et minne fra arrangementet. 
Årets "leirmerke" har et omriss av Værøy med "speiderhodet" over denne. Dette speiderhodet ble laget av 
Dag Sørli i 1968 i forbindelse med et jubileumsskrift for speiderne i Kragerø. 

Speiderne ser frem til Vennskapsleiren på Værøy, og har de siste årene vært på leir i syd-Sverige (2011) i 
sammen med 6. Narvik; Holstebro i Danmark (2012) og på landsleir i Stavanger (2013).” 

Kan kontaktes på: speider@kragerospeider.no           Info:www.kragerospeider.no 
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”PÅSKEMORGEN SLUKKER SORGEN…” 

TEKST OG BILDER VED ERLING SKARV JOHANSEN 

 Tradisjonen tro ble påskemorgen feiret med sang og 
musikk ved Værøy fyr. Naturlig nok hadde vi som 
vanlig værgudene på vår side. Strålende sol og 
ubetydelig vind satte en fantastisk ramme for 
arrangementet. Organist og korleder Hilde sammen 
med ”hjelpeprest” Arild styrte sangen med stø hånd. 

Måkeskrik og halvtørkede torskehoder bidro også til 
en spesiell atmosfære. 

 

PÅSKEHARER I PLANTEFELTET  - Tekst/bilder ved Rita Adolfsen 

På skjærtorsdag hadde idrettslaget i 
tradisjons tro den årlige påskekosen i 
plantefeltet. 
Påskeharene kom for å hilse på og det var 
skattejakt for barna. 
Rundt 65 barn med foreldre og beste-
foreldre tok veien i plantefeltet  på den  
fine påskedagen. 
 
Idrettslaget hadde filmkos på idrettshuset 
for ungdom og voksne  på mandag 21.april. 
22 ungdommer deltok på arrangementet. 
 

Årets Bunny 
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MARKERING 1814 – GRUNNLOVSJUBILEUM 
Tekst og bilder: Erling Skarv Johansen 

I forbindelse med 200-års 
jubileum for grunnloven – 
avholdt Værøy menighetsråd 
festgudstjeneste i Gammelkirka 
– som var valgkirke -  16. mars 
og markerte dagen med 
avduking av valgfullmakter og 
skilt ved menighetsrådets leder 
Arild Jenssen og ordfører 
Harald Adolfsen. 

 

Forhistorien i korte trekk:                                                      
Vi vet at 112 representanter møttes på Eidsvoll den 10. 
april for å gi Norge en grunnlov, og at Grunnloven var 
ferdig 17. mai. Men før de kom sammen, var det valg i kirker 
over hele landet for å velge hvem som skulle dra. 

Alle lokalvalg ble holdt i kirkene, med prestene som 
valgledere. I denne førsterunden valgte hver menighet to 
valgmenn. Senere møttes alle valgmenn i hvert amt (fylke) og 
valgte seg imellom tre representanter til Eidsvoll. Valget i  
Gammelkirka ble holdt 19. mai 1814. 
Imidlertid kom det ingen representanter fra Nord Norge. 
Først i det ordinære storting i 1815 deltok representanter  
fra Nordland Amt. Årsaken til at ingen fra fylket var med 
under grunnlovsprosessen i 1814 var flere:  
 
 
 
 

Hovedårsaken var sein postgang(opptil 1 mnd), en lite effektiv lokal administrasjon – samt 
hastverk i sentraladministrasjonen for å avverge union med Sverige. Man måtte fatte formelle 
vedtak og søke internasjonal støtte før det var for seint.  
Det mest positive for nordlendingene var imidlertid at man utsatte det neste ordentlige Storting til 
juli 1815 for å få med representanter fra hele landet, noe som var begynnelsen på et bedre politisk 
og administrativ integrering av Nord- og Sør Norge. 

Værøy ble det avholdt valg i Gammelkirka 19. mai 1814 hvor man i høytidelige vendinger stilet et 
hyldningsbrev med takk og støtte til kong Frederik den 6. Brevet ble underskrevet av den tids 
dannede og kultiverte krets. Valgt ble Borger og Skipper Niels Røst og Lensmand Jacob Erichsen.                              
De som skrev under fra Værøy og Røst var:                                                                                                 
Jonas Kirsebom Dahl, Sognepræst til Wærøe og Røst. Ole Kibsgaard, giæstgiver.  Niels Røst, skieper og giæstgiver.  
Jacob Erichsen, Lensmand og Bøygde Commisair. Christoph. Erichsen, Forligelse og Bøygde Commissiar.            
Christopher Christensen, Skoleholder og Forsanger. Torsten Hanssøn, Bøygde Commisair. Biørn Biømsen, Bøygde 
Commisair. Hans Knudsøn, bøygde Commisair. Mons Pedersen, Gaardmand. Johanes Græger, Skoleholder og 
Forsanger. Christen Jansen, gaardmand. Hans Nielssen, Gaardmand. 
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MED ASGEIR I DET FJERNE ØSTEN – THAILAND 
Reportasje ved Erling Skarv Johansen        Del 1 

Det var stilt store forventninger til vår alles politimester og maritimt sakkyndige 
Asgeir som – kanskje mot bedre vitende – hadde bestilt seg tur til smilets land i 
januar i år. Som kjent hadde det vært omfattende demonstrasjoner og uro i 
Thailand siden i fjor høst, men vi regnet med at en handlekraftig Asgeir med 
erfaringer bl.a. fra bygdefester i Berlevåg – ville bidra til en brå slutt på 
urolighetene. Og allerede dagen etter ankomst Thailand ble det innført unntaks-
tilstand i Bangkok!!  Men etter at Asgeir mistet mobilen sin og dermed direkte-
linjen til sittende statsminister Shinawat som han hadde nærkontakt med på 
Facebook  – ble situasjonen noe mere komplisert.  

 Som kjent er destinasjonen Pattaya hvor 
Asgeir først havnet – for mange 
Thailands svar på Bibelens svovelpøl 
Sodoma og Gomorra med et natteliv som 
overgår selv Berlevåg - og med tusenvis 
av turister fra hele verden i ulike 
stadier av utagerende adferd. 
Kultursjokket ble derfor stort for en 
uskyldig øyværing med jetlag. Etter 
langvarig og slitsom akklimatisering –  Ivrig ventende tilhengere venter på at Asgeir ankommer Pattaya 

tok Asgeir kontakt med de lokale politimyndigheter for å tilby sin kompetanse og få slutt på de ville tilstandene.        
Å få ødelagt sin nattesøvn av en feilnavigert gjøk oppe i Marka(jfr. tidligere artikkel)er nå en ting – men at 
skjønnhets-søvnen og hårdt tiltrengt rehabilitering til stadighet blir forstyrret av innpåslitne, promillehjulbeinte 
og halvfulle skandinaver er noe helt annet. Asgeir møtte stor imøtekommenhet og forståelse hos sin kollega - den 
lokale politi-mester(forøvrig med en hårsveis som reiret til en utdødd fugleart)som skjønte at her hadde man å 
gjøre med en kapasitet som kunne bidra til å gjenopprette lov og orden. Med bred erfaring i krisehåndtering – 
bl.a. fra Værøyfestivalen og utallige julebord – og med bestått brevkurs i anti-terrorisme og infiltrasjon var det 
liten tvil om at et nærmere samarbeide ville kunne gi konkrete resultater.  

 Man ble enig om å starte forsiktig med at Asgeir opptrådte inkognito som undercover 
agent i en av de mange toppløse karaokebarene i området. For å gli rett inn i miljøet – 
måtte han(noe motvillig) innta noen paraplydrinker, iføre seg en T-shirt med teksten: FBI 
– female Body Inspector,  mørke Guzzi solbriller, rufsete hentesveis og kulørte 
Bermudashirts. Etter utallige oppfordringer fra en synlig påvirket og rabiat finnlender 
samt noen av etablissementets formfulle servitriser – inntok Asgeir scenen og fremførte 
en nærmest feilfri versjon av bl.a. den gamle slageren «I en seng på hospitalet..», 
«Mellom Bakkar og Berg ut med havet» samt Sputniks største hit:»Skal vi skilles 
Johanne». Publikum var nok noe overrasket mht. repertoaret og ikke minst 

fremførelsen i tilnærmet modulert og tostemt c-moll, men etter hvert steg stemningen til uante høyder og 
publikum forlangte stadig ekstranummer. Asgeir er som kjent ikke tung å be – og den ene svisken etter den andre 
fylte lokalet så ingen seter var tørre. Nye versjoner av Teigens «mil etter mil», Erik Byes «Skomværvalsen» 
samt coverversjon av Ylvis «What does the fox say» fikk nesten taket til å løfte seg. Først etter en ny runde 
utallige ekstranummer som : «Burning love», «Alle mann til pumpene», «Så lenge skuta kan gå», «Hvem kan seile 
uten vind» og «It is now or never» - ble det mulig å få litt hard tiltrengt avløsning.  

Dessverre var ryktene om hans tidligere ferdigheter på dansegulvet spredt via Facebook og mulighetene for å bli 
anonym veggpryd for resten av kvelden - fordampet raskt. I stedet ble det en heidundrende oppvisning – men dog 
noenlunde kontrollert – både i techno-rumba, rave-inspirert tango, lyrisk hiphop, Paso Doble(m/innoverskru), 
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Slow Fox(på lavt turtall), franskinspirert Salsa og avsluttet med cha tja 
cha i spagat og stabilt sideleie til overdøvende jubel. Av noen barmfagre 
ansatte ble han etterpå utfordret til mavedanskonkurranse. Som kjent 
tar Asgeir de fleste utfordringer på strak arm – og har dessuten 
betydelige kroppslige ressurser/BMI til disposisjon til ulike formål – og 
tok imot invitasjonen uten videre betenkeligheter.                               
Men selv om ånden mange ganger er villig – så kan det være at kjødet 
setter sine begrensinger. Men topp motivasjon og innsats brakte Asgeir 
inn på en overraskende pallplass. Premien i form av gratis tur med en av 
de lokale fiskebåtene var midt i blinken for Asgeir som selv er en 
dedikert og erfaren sjarkfisker både utenfor og innenfor moloen. 

 

I kø for å danse med Asgeir 

Med ubetydelig skallebank påfølgende morgen ved 
soloppgang ble det utror med en lokal fisker med 
det klingende navn Pattapong Uraporn.       
Farkosten var en kanolignende enkel konstruksjon 
sammenlignet med Asgeirs egen «Sabben» av god 
gammel årgang. Men med upåklagelig fart bar det 
utover for styrbord halser og med rev i bramseilet. 
Ute på feltet ble det lite tid til spygatt og dørk. 
Fiskemetoden her var Lystring som er en gammel 
fiskemetode som foregår ved at man i mørket 

Asgeir om bord i M/S Sabben 

retter en lyskilde ned i vannet og fanger (spidder) fisken med et fiskeredskap kalt lystregaffel. Noen vil nok 
kunne betegne Asgeir som en lokal «lysfontene», men likevel ble fangstutbyttet heller magert med 7 små reker, 
en halvdau ål, 3 brisling og 5 fortumlede blekksprut uten sprut. Imidlertid på tvers av landegrensene og uten 
felles språk ble det her knyttet varige vennskapsbånd. Asgeir har sett potensiale for å øke de lokale fiskernes 
fangstmuligheter – og har derfor tatt kontakt med Sortland juksamaskiner. Selv om juksing i dag bare er 
utbredt blant korrupte embetsmenn og politikere i Thailand – tror han at innføring av Juksamaskiner vil kunne 
bety en revolusjon for fiskeriene i landet. Asgeir har derfor allerede sikret seg agenturet for Sortland juksa-
maskiner og Mustad gummimakk for Sørøst-Asia. Samtidig har han påtatt seg oppgaven med kompetanseheving 
hvor opplæring i ferdigheter som kjølhaling, misvisning, mot strømmen, dødvann, fribord og pilk blir vektlagt.  

 For sikkerhets skyld og på bakgrunn av advarsler før avreise om 
bakterier og påfølgende diare og magetrøbbel – hadde Asgeir 
med seg hjemlige delikatesser som brunost, leverpostei og hjell-
osing. En lokal restauranteier fattet interessen for hjellosing 
etter først å ha trodd at det ut fra lukten dreide seg om en 
spesiell norsk aftershave som også holdt malarimyggen på trygg 
avstand. Det viste seg nemlig at denne spesialiteten med kraftig 
odør også holdt hjemløse katter og løse hunder unna. 

Asgeir har derfor kontaktet hjemlige 
produsenter som vil spesiallage en egen 
duftspray basert på hjellosing som skal virke 
avskrekkkende på uønskede element. Det 
ryktes også at firmaet Wunderbaum har vist 
sin interesse og har tro på at middelet kan 
virke avskrekkende på potensielle biltyver.    
Spennende fortsettelse følger!!! 
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Etter den tidligere nevnte opptreden på toppløs karaokebar – innså Asgeir 
at det kunne medføre visse komplikasjoner å bistå det lokale politi med å 
slå ned på umoral og lovstridige forhold, men for å vise solidaritet med sine 
kolleger – ble han med på en nattlig razzia i byens lysløype for å avdekke 
kriminelle forhold blant stedets løse fugler – og her kom hans kunnskaper 
mht. konflikthåndtering av gjøken i plantefeltet på Værøy til god nytte. 
Det viste seg imidlertid at i stedet for å raide et såkalt «crack house» fylt 
med narkobaroner -  havnet de midt opp i et nachspiel for pensjonerte 

lutefiskentusiaster fra Henningsvær som mildt sagt ble noe overrasket 
da tungt en bevæpnet innsatsgruppe utstyrt med AG3 og full 
stridsuniform - sparket inn døra og kastet inn tåregass. Den stramme 
lutefisklukten hadde fått informanter innen politiet til å tro at det 
foregikk produksjon av tunge narkotiske stoffer, men misforståelsen ble 
rask oppklart etter en runde Løiten Akevitt og Asgeir som forsikret at 
lutefisken til tross for at den kan være avhengighetsskapende – er et 
fullt lovlig rusmiddel og turistene unnslapp glattcelle denne gangen. 

  

Uteservering av lutefisk i Pattaya 

Asgeirs uselviske innsats for å rydde opp i de lovløse tilstander resulterte etter kort tid at 
den lokale avisen Pattaya News foretok et intervju med sheriff Jacobsen som han ble kalt. 
Reportasjen med midtsidebilde hvor han ble fremstilt som reinkarnasjon av den kjente 
westernhelten John Wayne vakte berettiget oppsikt og førte til deltakelse i talkshow på 
nasjonal TV i beste sendetid - der han etter hvert fremstod som Clint Eastwood som 
kommer for å redde Bangkok fra kriminelle element. Ved en tilfeldighet(som det viste seg 
senere) fikk demonstrasjonene en foreløpig stans dagen etter. Dette ble tolket som et 
resultat av nevnte intervju og fikk mange uventede konsekvenser. Intervjuet ble naturlig 
nok sendt via satellitt og ble uventet fanget opp av den kjente arabiske TV-stasjonen Al 
Jazzera som kringkastet intervjuet videre til de fleste arabiske land. Allerede dagen derpå 
kom det diplomatiske henvendelser fra myndighetene både i Afghanistan, Egypt og Irak om 
hjelp til å gjenopprette lov og orden i sine respektive hjemland. Oppildnet av denne 
suksessen – har Asgeir opprettet eget konsulentselskap kalt «Jacobsen Security ltd» med 
lokale avdelinger rundt i den muslimske verden. For at ikke Værøy og Røst skal bli 
skadelidende – vil kontorene foreløpig bli betjent av lokalt ansatte via Facebook.  

 
En av de mer kuriøse henvendelser 
etter TV opptreden kom fra 
bilfabrikanten Toyota som ønsket å 
kalle opp sin nye 4wd muskelbil-
modell for ”Asgeir Viking GT” som 
med sine aerodynamiske linjer, 
massive fremtoning, justerbar 
fjæring, kraftige bunndrag, doble 
ventiler og overdrive hadde mange 
likhetstrekk med Asgeir selv.      
Det er foreløpig usikkert om denne 
modellen – som bare blir produsert i 
begrenset antall – blir solgt i Norge, 
pga. høye importavgifter. 

Det ryktes allerede at både filmstjernene Arnold Schwarzenegger og Tom Cruise samt Sylvester Stallone har 
forhåndsbestilt bilen. Det skal også foreligge planer om en tilsvarende miljøutgave i form av hybridmodell 
(strøm+lystgass) skal lanseres for det asiatiske marked kalt ”Asgeir Hybrid Speedy Gaz GT”. 
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Enkelte som Asgeir har evnen til å blande «business og pleasure» og foruten å ha sikret seg agenturer for 
hjellosingspray, juksamaskiner og gummimakk eksklusivt for markedetThailand, har han også sett muligheter 
for å eksportere ideer andre veien. Bl.a. konseptet flyttbare Happy Toilet som nå skal utprøves under 
kommende Technofestival på Værøy. Happy Toilet er et Thai-basert selskap som har som motto som oversatt 
til godt norsk blir noe slikt som:»måtte lykken gro som gresset bak do!». 

 Til tross for enkelte problemer og 
utfordringer under sitt korte opphold i 
Thailand – har Asgeir sett store 
muligheter for øke norsk turisttrafikk til 
landet. Han vurderer derfor sammen med 
den kjente helikopterpilot og multitalent 
Tor Magne Arnesen å starte eget 
charterselskap kalt Happy Airlines med  

toppløs servering og underholdning om bord av kjente artister som Sputnik og Paal Arnesen band.           
Planen er å kjøpe opp en flåte av Sikorsky redningshelikoptre etter hvert som de skal fases ut. Naturlig nok 
blir det en del stopp underveis til Thailand på eksotiske steder, men nettopp dette vil gjøre reisen anner-
ledes og mer unik. Naturlig nok vil Asgeir selv stå for sikkerheten om bord og har dessuten meldt seg på 
intensivkurs i karate, motorlære og arabisk grunnfag.  Underveis blir det mange eksotiske stopp på steder 
som Tsjernobul, Bagdad, Ulan Bator, Bhutan, Doha, Helligvær og Calcutta. Med seg på turen blir den lokale 
kjendiskokk Magne Berntsen som serverer kortreist kalorifattig mat garantert diarefri. Første prøvetur 
høsten 2014 med innleid helikopter fra Lufttransport ryktes allerede å være fulltegnet av eventyrlystne 
medlemmer av Værøy Spinning, Fiskarkvinnelaget og Lars Monsen. 

NB! Historien er basert på utdrag fra TV-intervju i Bangkok, div. avisartikler, løse rykter, muligens litt 
fantasi og selvsagt intervju av Asgeir Jacobsen(kortidsminne), men forbehold om småfeil pga. visse 
språkvansker med oversettelsen fra thai. Vedk. hovedperson har lest manus og har utrolig nok enkelte 
problemer med å kjenne seg igjen i alle situasjoner, men har under tvil godkjent artikkelen for publisering. 

 

Avdelingskontor for 
Happy Airlines Flyvertinner klare til innsats 

Avreise til Norge for Asgeir 
Fra avskjedsfesten Pattaya by feirer Asgeirs avskjed  
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SMÅNYTT FRA VÆRØY        ved Erling Skarv Johansen 

Iflg ny statistikk har Værøy hele 413 biler. Imidlertid har siste kontroll fra biltilsynet medvirket til 
at antall biler med skilt har blitt redusert med 10.  

Værøyværingene er på spilletoppen pr innbygger i Lofoten. I 2013 brukte vi totalt kr 4419 pr 
innbygger på lotto/viking/extra/oddsen/tipping totalt.  Gevinsten er trolig noe mindre. 

Den lenge planlagte 
renovering av vegg på idretts-
huset ble gjort i april av 
firmaet ” Absolutt Bygg ” med 
snekker Roy Edvardsen som 
utførte  arbeidet. 
 

Som det fremgår av bildene – er 
store deler av gamle ”Supern” nå 
revet og skal gi plass til nye Coop 
Prix. Betongarbeidet utføres av 
Fagmek fra Værøy. 

Værøyposten har kontaktet Coop Prix ved fungerende daglig leder og alltid humørfylte Britt som kan fortelle 
at det nye bygget neppe blir tatt i bruk for i september/oktober i høst. Inntil videre blir det ”business as 
usual” i det gamle Coop-bygget samt at kafeen på Supern holder åpent som før. Hun håper kundene har 
forståelse for at det i perioder kan være ”trangt om saligheten” i butikken og kø-tendenser. Det utvidede 
varesortiment gjør at det naturlig nok blir plassproblemer inntil man er på plass i nye lokaler. 

Det henstilles til 
at folk ikke på 
egen hånd 
begynner med 
uttynning av trær 
i plantefeltet.  

Lesere av avisa 
ber oss oppfordre 
hunde-eiere å ta 
opp hundebæsjen 
når de er på tur. 

Ståle ”Betong” 
Myhre  i aksjon 

Reperasjon av den kommunale flytebrygga 

 

Tor Magne Arnesen i Lofot-torsk as planlegger å 
utvide oppdretten av torsk til nærmere 500 tonn 
og søker etter ny medarbeider som er positiv, 
engasjert og løsningsorientert. Ta kontakt med 
Tor Magne Arnesen for mer info. 

KURS SENIORDANS: Vi har vært så heldige å få tilbud om kurs i seniordans(alle 
typer dans som tango, swing, salsa …)hvis vi har 10 deltakere eller flere.  

Alle aldre og nivå(også for ”veggpryd” - ikke nødvendig med tidligere erfaring). Ingen 
kursavgift. Påmelding til Lill Hansen tlf. 46414574 innen 1.juni 
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