
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Norsk Lundehundklubb og 
prosjektet ”Norsk Lundehunds 
betydning for kystkulturen på 
Værøy” 
  På bildet:  Herleif Røstgård.  

  Fotograf:  Arild Espelien 

 

 
 
For den som har en sterk interesse for en 
spesiell hunderase er det alltid veldig 
spennende å kunne utforske denne hundens 
fortid og opprinnelse, ikke minst hvordan 
hunden ble brukt, hvordan den levde sammen 
med menneskene sine og hvordan den 
fungerte i sitt opprinnelige miljø.  
 
 

 
 
 
Når det gjelder Norsk Lundehund er vi så 
heldige at vi har denne kilden, det 
opprinnelige miljøet, i Norge og på Værøy.  
 
Norsk lundehundklubb har siden tidlig på 90-
tallet hatt treff på Værøy hvert 4. år. For 
mange av klubbens medlemmer har denne 
reisen tilbake til rasens opprinnelsessted blitt 
en viktig anledning til å lære hunden og 
Værøys historie å kjenne.  
 
Norsk Lundehundklubb fikk i år en liten sum 
fra Norsk Kulturråd for å samle inn 
kildemateriale og formidle historien om norsk 
lundehunds betydning for kystkulturen på 
Værøy.  
Forts. neste side 
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Treffet på Værøy trekker folk fra hele Europa 
og USA, og selvsagt deltar veldig mange av 
klubbens norske medlemmer. Under årets 
lundehundtreff på Værøy 01.07-09.07. 2009 
lette vi etter nye historiske kilder, og fant til 
vår store glede at det fortsatt lever personer 
som har brukt lundehunden som jakthund på 
Måstad. Vi bestemte oss derfor for å reise ut 
og intervjue disse, samt å spørre om lov til å 
scanne bilder som disse personene har. 
Enkelte av bildene fantes ikke noen historiske 
arkiv fra før, verken hos norsk lundehund-
klubb eller på museer. Norsk lundehundklubb 
har selv en ganske stor samling av historiske 
bilder.  
 
Værøy høsten 2009 

I månedsskiftet oktober- november reiste tre 
av oss til Værøy. Vi hadde lyst til å se øya på 
en annen årstid. Vi ville samtidig intervjue folk 
på Værøy som hadde personlig erfaring fra det 
å leve med lundehunden på Måstad. Vi fikk en 
flott tur i godt høstvær, med det lave lyset 
som er så langt nord om høsten. Reisa med 
helikopteret ut til Værøy i solnedgangen var i 
seg selv en opplevelse for oss ”søringer”, noe 
stort mer eksotisk og spennende skal man lete 
lenge etter. Havet med de bratte øyene og det 
rosa lyset som forsvant sakte mens vi nærmet 
oss, kommer jeg til å huske lenge. 
 
Vi var så heldige å få reise til Måstad med 
Herleif Røstgård og hans lundehund, og fikk 
tid til å utforske den gamle bebyggelsen og til 
å fotografere. Vi gikk en tur opp på fjellet over 
Måstad og så ut mot Røst og ura ned mot 
sjøen på yttersida av Værøy. Det er hyggelig å 
se at flere er restaurert, men også trist å se at 
mange hus står til nedfalls. Herleif fortalte oss 
om hvordan han hadde opplevd lundehunden 
som ung om somrene når han var på Måstad. 
Tilbake i kommunesenteret intervjuet vi Marit 
Nikolaisen og Walter Berntsen. Det ble mer 
samtaler enn intervjuer, og disse vil være 
viktige når vi arbeider videre med prosjektet. 
De fortalte mye som vi ikke visste om hvordan 
hunden levde sammen med folk, hvordan den 

ble trent som jakthund og om arbeidet i ura 
under lundefangsten sammen med sine ofte 
svært unge eiere. Vi tre som deltok i dette 
arbeidet, Jan Opsanger, Arild Espelien og 
Ingvild Svorkmo Espelien, har ingen tilknytning 
til Værøy utover hundenes historie her, så for 
oss var det veldig spennende å høre om livet i 
gammel tid på Måstad.  
 
Norsk kulturråd ga midler til Norsk lundehund-
klubb for at klubben skulle formidle historien 
til andre som er interessert. I løpet av det 
kom-mende året vil vi forberede et foredrag 
som vi kan holde både for klubbens 
medlemmer og i andre relevante 
sammenhenger. Foredraget vil vi gjerne holde 
under neste treff på Værøy, samt i klubbens 
avdelinger rund omkring i landet. Foredraget 
vil være åpent for alle, og vil annonseres lokalt 
i avisene og på klubbens hjemmeside. Vi er 
ellers takknemlige for innspill om andre fora 
som kan passe for vår presentasjon. 
 
Planer om bok om lundehunden 

På lengre sikt jobber klubben for å lage en 
egen bok om norsk lundehund. Klubben har 
en mindre sum som startet som en donasjon 
fra et anonymt medlem øremerket til dette 
formålet, og har opp igjennom årene spart 
opp litt mer midler. Vi benyttet anledningen 
da vi var på Værøy til å ta en prat med Dag 
Sørli, Lofotboka forlag, og fikk lovnad på at 
han vil hjelpe norsk lundehundklubb med å 
lage bok om rasen. Fra klubbens side synes vi 
det passer veldig godt at nettopp Værøys eget 
forlag er med og gir ut bok om øyas 
hunderase. Vi håper å ha boka klar for salg til 
Norsk Lundehundklubbs 50 - års jubileum i 
2012. 

Av Ingvild S. Espelien 

 

Lill Eilertsen holder tegnekurs 
 lørdag 16. og søndag 17. januar kl. 13.00-

16.00 på Rådhuset.  
ÅPENT FOR ALLE! Ta med tegnesaker! 
Se oppslag eller www.varoy.kommune.no  for mer informasjon.
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PLAN FOR KIRKEHELGER PÅ VÆRØY, VINTEREN 2010

 

 

 

 

 

 

 

Fra 1. Januar til over påske vil prostiprest 

Odd J. Eidner (53)  fungere som 

sokneprest på Værøy.  Det vil organiseres 

slik at han kommer utover ei helg hver 

tredje eller fjerde uke, slik det ble gjort 

på Røst i fjor.  

Eidner er prostiprest i domprostiet, og 

går inn der det er behov for ekstrahjelp. I 

tillegg til å være prest er han også 

foredrags-holder og forfatter. Hans siste 

bok, som kom ut i 2006, heter ”Den doble 

sorgen”.      

Fredag: Kontortid på Kirkekontoret kl. 10.00 – 14.00. Besøk på Omsorgssenteret kl. 17.00 

(Evt. møte i menighetsrådet om kvelden) 

Lørdag:  Konfirmantundervisning kl. 11.00 – 16.00 i kirka sammen med lærer Hege Tangen 

Søndag:  Gudstjeneste i Nykirka 

I samråd med leder i Menighetsrådet, Arild Jensen, er det planlagt følgende kirkehelger: 

15. – 17. januar 

5. – 7. februar 

5. – 7. mars 

19. – 21. mars  

3. – 4. April (påske):  

Konfirmanttur til Bodø (”bynatt”) 

Eventuelle begravelser kommer i tillegg. 

 

Fungerende kirkeverge Jill Arntsen 

treffes på tlf: 934 86 907 

Fungerende sokneprest Odd J. 

Eidner treffes på tlf: 951 65 334 

VI OPPLYSER om at det er vedtatt økninger av kommunale avgifter: 
Vann- og avløpsavgiften med 3 %, ferskvann 8,6 % og 
renovasjonsavgiften med 65 %. Det ble også vedtatt at det ikke skal 
skilles mellom ordinære husstander og fritidsboliger i 
ferskvannsavgiften.  
Detaljert informasjon finnes på kommunens nettsider og på rådhuset.  
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Ta med saks! 

Værøy idrettslag oppfordrer alle 
brukere av turstien til å ta med saks 
og kniv utover vinteren og våren, 
slik at grener og buskas kan kappes.  

En real dugnad hvor vi fjerner tuster 
og tuver, drikker kaffe og griller 
pølser, er kanskje på sin plass etter 
hvert. Oppslag kommer.  

 
Værøy kommune har ledige 
hjemmehjelpstimer! 
 
Ta kontakt med hjemmehjelp-
stjenesten ved Værøy omsorgs-
senter ved behov, tlf: 75 42 06 22 

 
Næringsforening på Værøy 
 

Ved inngangen til det nye året har 
ordfører tatt et initiativ, og invitert 
bedrifter og aktører i det lokale 
næringslivet til opprettelse av en 
næringsforening i Værøy kommune. 
Samarbeid mellom kommune og 
næringsliv er meget viktig, og 
ordfører mener at dannelse av en 
slik forening kan bidra til å forsterke 
samarbeidet mellom de ulike 
aktørene i kommunen. Sammen er 
vi en styrke! 

Harald AdolfsenHarald AdolfsenHarald AdolfsenHarald Adolfsen 

 

 
GLADNYHET! 
 

Sjyen ungdomsklubb  

har fått midler både fra  

Sparebank1 Nord-Norges  

gavefond (kr. 50 000,-) 

og DnB NORs sparebank- 

stiftelse (kr. 40 000,-).   

 

Dermed blir det  

mulig både å kjøpe  

nytt musikkanlegg etter at det forrige 

dels ble ødelagt gjennom utlån, dels 

stjålet, og å sikre ytterdøren. Planene om 

å lage kunstgalleri med kafébord i fremre 

del av lokalene lar seg også gjennomføre.  

 

En stor takk rettes både til Sparebank1 

Nord-Norge, DnB Nor og lokale sponsorer 

(en liste vil offentliggjøres etter hvert)!  

 

En stor takk også til Elin Røstgård for 

hvitevarer og oppussing, samt for å la 

ungdommen disponere hennes lokaler. Vi 

har også vært heldige å få slippe husleie i 

oppussingsperioden. Vi regner med å få 

klubben i gang i løpet av februar

 


