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FULL GASS MED TORGHATTEN     v/Erling Skarv Johansen 

Værøy fikk 19. oktober besøk av den nye gassferja «Landegode» som var 
rundt på «signingsferd» etter nylig å ha blitt overlevert fra verftet i Polen. 
Som kjent skal denne ferjen trafikkere strekningen Bodø-Moskenes – mens 
den neste gassferja «Værøy» som er søsterskipet til «Landegode» - skal 
trafikkere strekningen Bodø-Værøy.  Ferjene skal senest settes i trafikk 
innen 1. januar 2013.  

 

Nyferja «Landegode» ruver godt ved ferjekaia på Værøy 

FAKTA OM M/F VÆRØY:                                              
Lengde : 96m     Bredde: 17m   Tonnasje: 5671 tonn         
Dyptgående 4,2m   Fart: 20,8 knop (max) 17 knop (service)  
Max personer om bord: 399      Max biler: 120                    
Max lastebiler/vogntog: 12       Gasstank: 150m3             
Hovedmotorer: Rolls Royce 5250 kW  Generator: 2150 kW 

 

 

    

 

LYNKARRIERE FOR ODD ARNE v/Erling Skarv Johansen 

Odd Arne Andreassen ble ansatt i sommer som vannverksoperatør, men pga. omorganiseringer innen 
administrasjonen hvor teknisk sjef Frank Hansen overtok som rådmann – fikk Odd Arne tilbudet om å 
fungere som teknisk sjef. Han jobber er nå på kontoret til teknisk sjef 50% og resten av tiden som 
vannverksoperatør. For øvrig er Bergiton Solaas fremdeles på teknisk etat i perioder. 

Odd Arne er ekte Værøyværing og vært bosatt her ute nesten hele sitt liv. Han sier til Værøyposten 
at jobben nok blir en faglig utfordring – men at han er en person som liker utfordringer og å tilegne 
seg ny kunnskap. Det å få være kreativ og skapende i jobben er viktig og gir inspirasjon. Det viktigste 
vil være å videreføre det arbeidet som er gjort – samt arbeide med nye større prosjekt som svømme-
basseng og sykehjem. Han gleder seg derfor til å ta fatt i den nye jobben. 

Etter at han sluttet som selvstendig næringsdrivende har det blitt mer fritid og han bruker derfor 
sykkelen ofte. Odd Arne synes det er vanskelig å peke ut noe favorittsted på øya – fordi øya har så 
variert natur at man alltid finner et høvelig sted for rekreasjon. Vi ønsker Odd Arne velkommen som 
en ny medarbeider i Værøy kommune. 

NYE RUTINER - AVTALER SENTRALADMINISTRASJONEN 
På grunn av sykefravær i sentraladministrasjonen har vi en lengre periode vært 
underbemannet. Dette har ført til at mange av våre medarbeidere har fått flere oppgaver 
som må løses. Tidvis fører dette til at de ansatte er under sterkt arbeidspress.  

For å minske arbeidspresset for våre saksbehandlere ber vi om at publikum, når det er mulig, 
gjør avtale på forhånd dersom de har saker de ønsker å ta opp med, eller ønsker bistand til. 
Avtale kan inngås enten på telefon, i brev eller på mail.   
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Bilder: Terje og Beate Hansen   Tekst: Harald Adolfsen    redigert av: Erling Skarv Johansn 
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PÅ SANGENS VINGER TIL ITALIA 

En liten trudelutt før avreise       Mannskorets støttelag klar til innsats         
 

Værøy Mannskor fyller 85 år i år. Koret har på alle disse årene kun hatt en lengre tur, da de deltok på et 
landssangerstevne i Bergen. Værøy Mannskor har lenge hatt en drøm om å kunne ta en lengre tur, mange av 
mannskorene i vår region reiser ofte på utenlandsturneer.  

Værøy kommunes fiskebedrifter har og har hatt foretningsforbindelser til Italia, Værøy Mannskor har flere 
ganger luftet ideen om å kunne legge turen akkurat til Italia. I januar i år ble ideen brakt på bane igjen, og 
entusiasmen blant alle kormedlemmene var stor. En slik reise er kostbar for et kor som Værøy Mannskor med 
begrensede midler, men alle var enige om at dette måtte vi få til på en eller annen måte. 

Korets sterke ønske om å få se og oppleve Italia hadde kommet for øre i Bedriften Lofoten Viking. Arne 
Mathisen avla koret et besøk og kom med den glade nyhet om at bedriften ville være medspiller til å realisere 
den sterkt ønskede turen, sett i gang å planlegg sa Arne, og vi så gjorde, nå skulle vår drøm gå i oppfyllelse. 
Onsdag 08. august var Værøy Mannskor på tur sammen med korets støttelag, første etappe gikk fra Bodø til 
Oslo derfra til Roma der det var flybytte til vår neste flystopp som var Catania, vi ble deretter fraktet i buss til 
vår første stopp på turen som var Giardini Naxos og innlosjering på Hotel Hilton Giardini Naxos. Neste dag gikk 
turen til Taormina en nydelig liten by som er grunnlagt omkring 400 f.Kr som ikke ligger langt fra vulkanen Etna. 
Under denne byens høyder ligger den mindre byen Giardini Naxos. Dag 3 på turen forlot vi nydelige hotell 
Hilton og turen gikk til Cittanova dette var en busstur på ca 3-4 timer inkl fergetur over Messinastredet. Etter 
bussturen var det innsjekk på Hotel Uliveto Principessa Park Hotel, hotellet hadde utendørs basseng og de aller 
fleste benyttet dette tilbudet etter en lang og heit busstur, varmen på vår tur til Italia var litt i meste laget for 
en nordboer. I Cittanova ligger tørrfisk agenten Stocco&Stocco  her fikk vi en flott lunsj og middag på kvelden, 
verten heter for øvrig Francesco 

 

Dag 4. Gikk turen til Reggio Calabria og møte med Presidenten Giuseppe Gentile der vi ble interjuvet av  
Italiensk TV (Raitv) hele følget var dresset opp i sangeruniform og koret sang som også gikk direkte på lufta på 
Italias største tv kanal. Det var også overrekkelse av gaver, og presidenten ønsket et vennskapsbånd med vår 
kommune 

 

Anne Margrethe leder allsangen 

Utenfor hos tørrfiskagenten        Hilton hotell på Sicilia            Endelig fremme!                     Håkon klar for fart 

        

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

    

 

   

 

Dag 5 var viet festival som arrangeres av Stocco&Stocco festivalen arrangeres i Cittanovas hovedgate der det 
var samlet 27 000 festivaldeltakere med en stor sene der koret opptrådte med korsang til en enorm jubel, det 
var en opptreden som vil sitte lenge hos koret, og oss alle som var der. Det ble en lang og minnerik dag for oss 
alle. Hele vårt opphold var en suksess fra første til siste dag i Italia, vi ble mottatt som konger, alle sto på pinne 
med god bevertning fra morgen til kveld. 

Etter noen korte nattetimer på hotellet er vi kommet til dag 6. Og hjemreise som gikk fra Lamezia Terme og 
Bodø som siste stopp på en lang flytur. 

 

Konsert på RTV                        Utveksling av gaver mellom Værøy og Presidenten          Intervju på RTV 

Værøy Mannskor vil rette en varm og stor takk til Lofoten Viking, Arne Og Vivi-Ann som gjorde denne reisen 
mulig, dere har med deres bidrag gitt oss en fantastisk opplevelse som vi vil ha i minne lenge lenge framover. 
Takk også til Mayrita som var en god reiseleder hele turen og takk til de mange gode venner vi fikk i løpet av 
de flotte dagene i Italia.Tusen Takk.    

 

Tid til sosialt samvær                              Anne Margrethe og Dagfinn kjøler seg ned     Strandliv 

Konsert foran 25 000 tilskuere                                                                                Harald med reiseminner fra turen 

Støttelaget i det våte element med Anne Margrethe som dirigent             Eier av Stocco&Stocco viser vei 
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KONGEN AV GRAVEMASKINER 

Tekst/bilder : Erling Skarv Johansen 

Tor Magne Arnesen har gjennom firmaet Arnesen as fått anbudet på 
utbedringene av alle 4 moloarmene på Værøy. Som kjent ble det omfattende 
skader og utvasking etter storfloa Berit og det er nå bestemt at både moloene 
på Nordland og Sørland skal repareres. Arbeidene er beregnet til å koste om 
lag 3 millioner samt et ukjent beløp for en del tilleggsarbeider.  De regner med 
å ferdigstille disse arbeidene før nyttår. Tor Magne sier til Værøyposten at 
moloene skal tilbakeføres til opprinnelig stand – og helst enda bedre rustet til 
å tåle slike påkjenninger som den ble utsatt for. Utfordringen er å finne 
høvelig steinmasse – de vil derfor åpne nytt steinbrudd bak Br. Andreassen.         

Firmaet mener å ha tilstrekkelig mannskap og utstyr slik at disse arbeidene ikke skal gå utover det 
pågående prosjektet med nedgraving av strøm og fiberkabel.  For anledningen har de anskaffet seg en 
rekordstor CAT maskin på 55 tonn og hjullaster på 50 tonn. 

Fra arbeidene på sikringsmuren fra Lofototen Viking og ut til Værøy gamle fyr 

Firmaet Arnesen er også 
engasjert til arbeidene for å 
sikre Lofoten Viking mot 
naturkreftene. En svær 
sikringsmur er under bygging fra 
Lofoten Viking og bortover mot 
fyret. Disse arbeidene omfatter 
rundt om lag 20 000m3 
steinmasse og er iflg. Arne 
Mathisen kostnadsberegnet til 
rundt 5 millioner hvorav Lofoten 
Viking håper å få dekt om lag 
halvparten av forsikringen.  

Dette sees på som en langsiktig investering for å sikre seg mot slike skader som ”Berit” førte med seg 
da man fikk skader for flere titalls millioner inne i Røstnesvågen. 

Cat 55 tonn 

Gammelmoloen 

Tor Magne og Gjermund 

Værøys svar på ”den kinesiske mur” ut mot fyret 

 
 
 
 
 

  
 

  

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MORO PÅ UNGDOMSKLUBBEN bilde/tekst Rita Adolfsen 

Ungdomsrådet har begynt med noe som er veldig populært for barn i alle aldre. De har begynt med 
klubbkveld en gang i mnd der 1-5 klassingene er invitert. Ellers er aldersgrensen 6. klasse til 18 år. 
Det er fullt på disse kveldene. Sist helg var det karneval som sto på programmet. 
Disse kveldene for 1-5 klassingene består av dans, leker, taco, pizza og sosialt samvær. 
En av gangene var vi så heldige å få besøk av Minnie og Mikke:) 
 

KOSEKVELD FOR IDRETTSLAGET v/Rita Adolfsen 

I tradisjon tro hadde Idrettslaget sesongkos på høsten. I år var kosen på lørdag 13. oktober. 
Dette er et arrangement som vi i styret er veldig stolte over å arrangere og som betyr veldig mye for 
oss. En høytidelig kosestund. 
Her får vi vise barna hvor utrolig mye vi setter pris på den innsatsen de gjør på treninger og turer. 
Samtidlig synes vi det er fint å vise barna at vi setter pris på trenerne ved at de får en 
oppmerksomhet. 
Det vises bilder på disse kveldene, denne gangen var det laget en bildepresentasjon om Terje Hansen 
fra han begynte som ung fotballspiller til han står og klipper snora på åpningen av kunstgressbanen. 
Flere av foreldrene hadde bakt pizza til denne kvelden. 
Barna får pokaler, og de barna som hadde vært på alle treningene fikk en liten oppmerksomhet. 
De fleste av spillerne deltok på denne avslutningen. 
Det ble annonsert hvem som ble plukket ut til å reise på Sonesamling i Bodø 
Hvert år får vi plukke ut de tre beste spillerne (ut fra kondisjon og ferdigheter) til å reise på samling 
i Bodø der de skal konkurrere med andre spillere for å komme på kretslaget 
Utplukket i år ble : Kathrina Andorsen, Alexander Rahmin og Martin Fagertun. 
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-statistisk sentralbyrå opplyser at antall gravemaskiner pr. innbygger på Værøy i 2011 bare økte til 3,7 

REDAKTØRENS  TVILSOMME SIDE – HØST 2012 

Redaktør Erling Skarv Johansen  Tlf. 7542608 - 48199927 

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

DOMMEDAG 2012 – TEGN I TIDEN 
 

Den observante leser har sikkert gjennom media fått med seg debatten om jordas endetid som iflg.  
Mayakalenderen er like om hjørnet – nærmere bestemt tidfestet til 21.12.2012 da kalenderen brått ender. 
Det kan altså bli en litt stusselig julefeiring i år. Personlig synes jeg vi heller skulle holde oss til den gode 
gamle almanakken som i likhet med stortingspolitikernes valgløfter og tomprat ikke synes å ha noen ende. 

Enkelte religiøse grupper(som “de siste dagers heldige”) har allerede forskuttert den gledelige 
begivenheten opptil flere ganger og spådd jordas undergang foreløpig uten særlig hell. 

Og med dommedag mener jeg ikke at vi kanskje kan bli tvangs-sammenslåttmed Røst kommune eller at 
Supern går fri for ribbe før jul, men kanskje heller begivenheter av en litt mere dramatisk art. 

Noen forskere frykter for meteoritter, asteroider, komethaler og annen løsgrus skal treffe oss i hodet, 
men iflg. ekspertene er det matematisk større sjanse for å bli truffet av et takras eller vinne i lotto. 

Andre forståsegpåere er redd for at nord-og sørpolen skal skifte plass. I så fall vil nok en og annen føle 
seg litt urven dagen etterpå omtrent som etter en tur med Røstferja i sørøstkuling. Verst blir det nok for 
trekkfuglene og andre løse fugler å finne veien hjem. Blir vel også en liten overgang for oss å havne sammen 
med pingviner og isfjell i Sørishavet selv om krill er full av Omega 3 og 6. 

Det stadig økende antall vulkanutbrudd, jordskjelv, tsunamier og andre eksotiske påfunn er andre tegn i 
tiden. Men akkurat som når vi selv har fylt magen med tungfordøyelig ribbefett, pommes frites og 
grøttjukk bernaise-saus skylt ned med hjemmelaget ripsvin av ukjent årgang – og alt dette til slutt må ut 
igjen – så har nok også Moder Jord sine fordøyelsesproblemer – og da hjelper det ikke med tarmskylling. 

 

Noen frykter solstormer – men på Værøy er nok snøstorm et større problem i uoverskuelig fremtid. Og så 
har vi de sorte hull som ennå ingen har sett og man likevel er redd skal sluke hele solsystemet. Foreløpig er 
faren for sorte hull størst i lommeboka etter juleshoppingen og ferieturen til Kreta. 

Som ikke dette er nok til gjøre en stakkar søvnløs – har astronomene funnet ut at vår galakse vil kollidere 
med en annen galakse og de nærmer seg med ufattelige 1,5 millioner km/t – altså omtrent samme fart som 
de ansatte på rådhuset når det nærmer seg lunsj. Den gode nyheten er at det visstnok tar noen millioner år 
før vi treffer en annen galakse på vår vettløse ferd. Trippel airbag eller ABS bremser er nok bortkastet. 

Gjemt men ikke glemt er også den globale oppvarmingen som vi er blitt så plaget av. Skal den fortsette 
uhemmet i dagens takt, - kan vi risikere å bli solbrent en gang før neste stortingsvalg. Samt lokale hete-
bølger på over +5¤ om sommeren som svir av all vegetasjon og fører til skogbrann og en epidemi av heteslag. 

Når man tar dette i betraktning – blir småting som faren for atomkrig, terrorisme, orkan, restskatt, 
forurensing samt høyere priser på røyketobakk og andre livsnødvendigheter bagateller i sammenligning. 

Her på millionær-øya  Værøy(som avisa Nordland s å treffende har kalt oss) – kan man fristes til å stikke 
hodet i sanden(hvis det ikke var for fjærmakken)og tenke som så: at her er vi likevel trygge. 

Men for oss som har vært ute en vinterdag før(og har hatt vett til å gå inn igjen før man fikk dobbeltsidig 
lungebetennelse og koldbrann i utsatte kroppsdeler) – har man allerede sett tegn lokalt som gjør at tanken 
på dommedag og siste endetid likevel ikke synes så fjern.  

Flere av våre ivrige og aktive lesere har anonymt rapportert inn urovekkende ting som skjer her ute – og 
som tilsammen danner et skremmende bilde. Av de mest avslørende tips vi har fått inn kan vi i fleng nevne: 

-Mannskoret har ikke sunget offentlig salmen om Perleporten på minst 3 uker 

-Fellesrådets leder og uoffisiell hjelpeprest Arild har planer om å ta seg fri og dra sørover på en ukers 
langtur og menigheten er i lettere sjokktilstand og handlingslammet. Kirkeverge innkalt til krisemøte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ordfører er blitt iakttatt syklende ved flere anledninger i høst iflg. pålitelige vitner 

-fiskarkvinnelaget fikk ikke avholdt mer enn 17 styremøter i 2011 

-Odd på Supern vurderer å trappe ned på jobben sin før 2040 

-saksbehandlingstiden på kommunen har gått ned til nesten 7 mnd for hastesaker 

-all høyspent, lavspent samt alle overspente skal graves ned innen 2012;Del av en større plan??? 

-Asgeir har vært sett med m/s Sabben utenfor gammelmoloen 

Isolert sett kan man jo tenke at disse tingene ikke har noe med dommedag å gjøre. Men ser man alt dette 
i sammenheng - danner det seg et skremmende bilde. Spørsmålet er da: Kan vi gjøre noe selv for å 
forhindre at dommedag kommer uforvarende på oss? Og heldigvis er svaret et ubetinget JA.  
 

Her er noen enkle forslag til hva vi kan gjøre lokalt: 

-kommunen inngår en intensjonsavtale avtale med Tor Magne om konstruere og bygge en nyere utgave av 
Noas ark på Slippen. Dette prosjektet må allerede nå med i langtidsbudsjettet og strategisk næringsplan. 
Skulle man være så uheldig at det likevel ikke ble noen dommedag – vil prosjektet bli en flott turist-
attraksjon, asylmottak eller kanskje nytt sykehjem. Evigunge spesialkonsulent Bergiton har allerede 
avsatt høvelige arealer i hagen sin og gitt teknisk forhåndsgodkjenning av prosjektet. 

-regulere inn Jernheia og Måstadfjellet som fremtidig boligfelt i tilfelle tsunami 

-vurdere beredskapslagre av tørrfisk, lutefisk, solbriller, vaselin, kvikkplaster og paracet 

-videreutdanning og kompetanseheving av brannkorpset i tilfelle kollisjon med meteoritt 

-vedta et kommunalt påbud om at reglene for nabovarsling også skal omfatte evt. dommedag                           
-men viktigst av alt:Tenke positivt. Eller  i alle fall gi inntrykk av at man tenker. 

F.eks. kan man istedenfor å fokusere for mye på alt det fæle som kan vederfares oss – isteden visualisere 
(eller se for oss)i tankene at man sitter sorgløs på verandaen nede i en timeshare-leilighet i Costa del Fjas 
med en pinacolada eller lokal senorita i fanget og ser ut på azurblå dønninger i horisonten mens sola 
dukker opp like trofast som pensjonsutbetalingene og i bakgrunnen høres kun smektende toner fra en 
flamencogitar, betalingsterminal og en lokal gjøk samt noen halvfulle landsmenn. På den måten tilføres 
kroppen et ras av hormoner og antioksydanter fra de positive tankene som romesterer i hodet – en plass 
som vanligvis er eksponert for mye gjennomtrekk, slitasje og slitsomme tanker. 

Hva skal det egentlig tjene til å tenke på kometer og den slags på vidvanke som helt utilsiktet og uten 
rimelig nabovarsel kan komme stupende ned i hodet vårt mens vi nyter tilværelsen i stabilt sideleie på 
stresslessen og  egentlig har nok med å planlegge et hastig dobesøk når energinivået tillater det? 
Borkastet energi. Iflg. kjente forskere er faktisk sjansen statistisk større for at vi skal omkomme i en 
hjemme-ulykke F.eks hvis vi uforvarende stikker hele hånda ned i brødristeren eller ved et uhell får et 
helautomatisk strykejern i hodet av en lettere frustrert ektemake. Noen ganger kan det være nok at 
strømregningen kommer samtidig med kredittkortregningen fra konas siste shoppingrunde og gir et 
lettere hjerteinfarkt eller at yngste datter gifter seg med en skamklipt trygdemisbruker fra Røst.  

Et lite hjertesukk til slutt: Jeg så nettopp et program på fjernsynet hvor man i nærmere 40 år forgjeves 
har søkt med radioteleskop etter intelligent liv på andre planeter uten så mye som et lite pling tilbake.  

Dessverre tror jeg at hvis man isteden konsentrerte seg om å finne tegn til intelligens her nede på Jorda 
– ville resultatet trolig bli enda mere nedslående. Men man skal selvsagt ikke gi opp. Personlig holder jeg 
et våkent øye hver dag i tilfelle slike tegn på intelligens skulle dukke opp. Jeg håper leserne har 
forståelse for at julenummeret av Værøyposten blir noe forsinket i tilfelle dommedag! 
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 ”SAMMEN ER VI DYNAMITT” 

Bilde/tekst Erling Skarv Johansen 

Byggtorget ble som kjent solgt i sommer til nye eiere 
med Leif Roger Røstgård i spissen som styreleder. 
Lofoten Viking, Jarle Berg & Sønner samt kommunen er 
med i tillegg på eiersiden.  Styreleder Leif Roger sier 
til Værøyposten at han er godt fornøyd med 
eierstrukturen og at lokale bedrifter samt kommunen 
ser nødvendigheten og nytten av å ha denne type 
bedrift lokalt. Byggtorget vil sysselsette om lag 2,5 
årsverk med Dagfinn Arntsen(med lang fartstid i 
bedriften) som daglig leder Kundene vil ikke merke 
noen nevneverdig forskjell etter eierbytte. I første 
omgang vil man konsolidere bedriften og prioritere å 
opprettholde dagens tilbud. Bedriften vil fortsatt være 
en del av Byggtorgkjeden – noe som både er nødvendig i 
dagens marked – og gunstig for kundene. 

”Dreamteam” :Leif Roger,Mette,Dagfinn,Kent 

Kent – en erfaren truckfører Mette er både høyt og lavt Steinar – en god kunde 

Leif Roger som selv jobber som snekker på heltid – synes at lokalbefolkningen er flinke til å støtte 
opp om bedriften, noe som er helt avgjørende for at det skal være mulig å ha denne type bedrift her 
ute. Den nye bedriften har naturlig nok betydelige utgifter til renter og nedbetaling av lån slik at 
man hele tiden må være kostnadsbevisst. Han mener at lokalene er stort sett tilfredstillende – men 
hadde ønsket at man hadde et kaldlager i tillegg - slik at man hadde anledning til å ta inn større parti 
trelast og dermed kunne oppnå bedre pris. Ellers er logistikk, fraktpriser og været store 
utfordringer som gjør at det hele er som en stor kabal som skal gå opp. På sikt håper har de planer 
om utvidet sortiment i forhold til yrke-og fritidsfiskere samt utleie av hengere og stillasje. Leif 
Roger ser lyst på fremtiden, men det viktigste i starten vil være å driften i balanse. 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  LEGESPALTEN               
SPØRR DOKTER PLACEBO PARACET 

”Føler meg litt ufør til tider – spesielt hver gang kona vil ha meg til å pusse opp kjøkkenet. Men hver 
måned når jeg får trygden – er det som et eneste adrenalinsjokk og kroppen fylles av energi. 
Heldigvis går det raskt over, men jeg er redd for bivirkninger og evt. langtidsskader” Hva vil du 
anbefale meg å gjøre doktor? Dessverre har vi ingen effektiv medisin mot arbeidslyst, så du må nok 
bare prøve å leve med plagene. Men i de fleste tilfellene går slikt over av seg selv i løpet av kort tid. 

 
”Selv er jeg ekte Værøyværing, men jeg har en tremenning på morssiden som visstnok har vært 
samboer med en Røstværing en kort periode. Og nå er jeg bekymret for at kanskje noen gener 
derfra skal kunne gi seg uheldige utslag hos mine fremtidige barnebarn. Jeg er usikker på om dette 
DNA fra Røst kan smitte via luftveiene og føre til genetiske misdannelser. Av naturlige grunner vil 
jeg helst være anonym.”  I dagens samfunn er  angstproblemer ganske utbredt og det trauma som du 
beskriver er ganske vanlig. Jeg kan imidlertid berolige deg med at det er ganske uvanlig og ikke 
vitenskapelig bevist at DNA kan bli ført med vinden fra en øy til en annen. Det finnes også mange 
alternative behandlingsmåter for å kurere slik angst. Bl.a. har flere personer prøvd tarmskylling og 
selvhypnose med stort hell. I verste fall kan be om antidepressiva hos din fastlege. 

 
”Har hørt noen snakke om spanskesyken, men jeg er litt usikker på om jeg er i risikogruppen? Bruker 
å feriere ved Costa del Skjorta bare 6-7 ganger i året, men har måttet redusere noe pga. vanskelig 
arbeidsgiver.”?   Den egentlige spanskesyken er i historisk terminologi en for lengst tilbakelagt 
sykdom som riktignok tok mange liv over hele Europa på 1800-tallet. Dagens ”spanskesyke” er mest 
utbredt blant pensjonister som tilbringer mesteparten av året i Spania i sin feriebolig. En slik til dels 
utagerende livsstil er dog ikke helt uten faremomenter slik som solbrenthet, utbrenthet(både kropp 
og kredittkort), diare, overdreven sosialisering, solstikk og andre stikk m.m. Dessverre finnes det i 
dag ingen kjente effektive vaksiner mot denne varianten. Det tryggeste er nok å holde seg hjemme. 

 
”Har nettopp bygd meg en liten garasje på 450m2 i 2 etasjer med lite tårn, men da jeg var ferdig 
fikk jeg brev fra kommunen med påbud om riving fordi jeg ikke hadde søkt om byggetillatelse – jeg 
trodde det egentlig var vanlig fremgangsmåte her ute? Jeg hadde jo sendt nabovarsel på et skjema 
hvor det stod ”bagatellmessig tilbygg” og trodde det skulle være tilstrekkelig. Nå er jeg blitt 
deprimert og sitter dagen lang inne i garasjen og kjederøyker”    Her er et godt eksempel på at 
ressursvake individer nok en gang blir overkjørt av kommunen som burde vært mer aktiv med 
forebyggende arbeid. Heldigvis har vi et krise-team som har fått opplæring i å håndtere slike akutte 
problemer på en forsvarlig måte. Men oppsøk først fastlegen din som kan hjelpe med angstdempende 
medisin i en overgangsfase og tilby akutt terapi. 

 
«Jeg liker så godt å brenne bål om kvelden. Føler en egen glede ved å se gamle rorbuer, bildekk og 
annet skrot gå opp i flammer”. Er dette normalt doktor? Det er viktig med ”mykje lys og varme” i vår 
tilværelse, men hos noen her ute har det kanskje tatt litt overhånd til tider. Selv anbefaler jeg 
helst ”hjemmebrenning” – dvs. bruke egen ovn innendørs som er mer velegnet til formålet. 
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DEN SERIØSE SIDEN  v/Erling Skarv Johansen 

Bond – James Bond 

Noen ganger er 
en millimeter nok 

Finner ikke noe bredbånd her! 

Jobben kan jeg 
gjøre i søvne 

«jo mere vi er 
sammen, jo ..» 

Tror tampen 
brenner! 

 

Savner kjøttkakene 
til Judith 

Ikke vær lei deg. Jeg 
sang også falskt 

Nei, ikke Ellos 
,men Dior i Paris 

Det ble rene 
lundehundorgie 

Klar for lokale 
lønnsforhandlinger! Tror dette kan være noe 

for menigheten også! 

Gjør alt for litt 
«haill»! 

Her gelder det å bruke hodet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gudstjenester i Værøykirkene 

04. november kl. 18.00  Gudstjeneste i Gammelkirka, 
Allehelgensdag. 

11.  november kl. 11.00   Gudstjeneste i Nykirka. 

18. november kl. 11.00   Gudstjeneste i Nykirka,  

                                      utdeling av 4-årsbok. 

02. desember kl. 18.00    Familiegudstjeneste i Nykirka 

09. desember kl 11.00     Gudstjeneste i Nykirka. 

16. desember kl. 18.00   ”Vi synger julen inn” i Nykirka. 

24. desember kl. 16.00    Julegudstjeneste i Gammelkirka. 

25. desember kl. 12.00    Høgtidsgudstjeneste i Nykirka. 

26. desember kl. 11.00    Gudstjeneste på Omsorgssenteret. 

 
Arrangementer i Menighetssalen på Værøy 

Damekor kl. 20.30 i menighetssalen. 

                    Torsdag 1. november. 

Torsdag 15. november 

Torsdag 29. november 

Torsdag 13. desember 

Søndagsskolen – lørdager kl. 12.00. 

                    Lørdag 10. november. 

Lørdag 24. november. 

Alle er velkommen til å delta på disse 
aktivitetene i menighetssalen. 

 

 

 

Barnekor kl 17.30 i menighetssalen:        

Torsdag 8. november. 

Torsdag  23. november. 

Torsdag 6. desember. 

 

 

 

     

Lørdag den 24. november blir det Julemesse i menighetssalen. Det blir salg av grøt og 
julebakst samt åresalg. Velkommen!! 
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FUGLELIVET PÅ VÆRØY ved amatørornitolog Simon Rix 

Etter en vellykket tur til Værøy i fjor tok 
en gruppe fuglekikkere (eller birders som 
de kalles på engelsk) turen til Værøy i 
september i år. 

 I mange år har Røst viste seg å være et 
godt sted for å finne sjeldne fugler og 
etter fjorårets observasjoner var det klart 
at også Værøy tiltrekker seg mange sjeldne 
fugler.  

 

De fleste av disse fugler hekker langt øst i Russland og er trekkfugler som egentlig bør trekke sør-øst 
om høsten til Sør Øst Asia. Men, hvert er år det en del fugler som trekker i feil retning og fly mot nord 
vest. De kan derfor havne på vestkysten av Norge med bare sjøen foran seg og neste stopp nord Amerika 
eller Grønland. Mange lander derfor på den siste øya de ser og det kan tenkes at Værøy med sine mange 
grønne hager og ikke minste plantefeltet kan se ut som et fint sted å hvile. 

De fem Rogalendinger fra i fjor besøkte Værøy i perioden 15 – 23 september og bodde på Nordland. I 
tillegg hadde vi besøk av undertegnede som er engelskmann gift med niesen til Gudrun Johansen og som 
bodde på Sørland fra 20 – 25. september. Alle følte at de var godt mottatt av de fastboende selv om 
mange  har lurt på hva disse folk med kikkerter og store kameralinser gjorde utenfor hagene deres! 

Og i år var de veldig fornøyde med de fuglene de så. Sjeldne fugler som kan nevnes er tundrapiplerke, 
blåstjert, sibirpiplerke, busksanger, asia svartstrupe, haukugle, dvergfluesnapper og polarsisiker fra 
Grønland. En av de store opplevelse i år var rekord mange gulbrynsanger. Denne sangeren burde ha vært 
langt øst i Thailand, men opptil 30 individer var sett på en eneste dag. Plantefeltet på Marka viste seg å 
være det mest produktive stedet med flest observasjoner. 

Totalt er det nå registrert 168 arter på Værøy og i løpet av de 11 dager med dekning i september var det 
sett 102 arter. Det er å håpe at man også neste år vil kunne observere nye fuglearter. 

Det er en god del konkurranse i fuglekikking. På Værøy i år var det naturlig nok litt konkurranse blant de 
som var på øya for å se hvem som kunne finne det meste spennende/mest sjeldne fugl, men det var også 
en uoffisiell konkurranse med de som var på Røst for å se hvilket øy som var best. Dessverre vant Røst i 
år når det gjelder antall sjeldne fugler men de hadde flere fuglekikkere på øya og i en lengre periode. 
Hvis man ser på antall sjeldne fugler per døgn per fuglekikkere er det ikke noe tvil at Værøy vinner! 

 

 

 

 

haukugle asiasvartstrupe 

polarsisik blåstjert gulbrunsanger 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

   

       FULL UTRYKNING    tekst/bilder: Erling Skarv Johansen 

 

Brannfolk, politi og helsepersonell i Værøy kommune deltok i slutten av september på kurs i hurtigfrigjøring 
av pasienter fra bilvrak, kommunikasjon og samhandling på skadestedet. Kurset: ”Tverrfaglig akutt-medisinsk 
samarbeid” ble arrangert gratis av stiftelsen Norsk Luftambulanse. Målsettingen er å spare tid – og dermed 
liv – ved trafikkulykker og andre ulykker som kan hende på øya. På landsbasis dør rundt 300 og hele 11000 
skades i trafikkulykker hvert år. Av de som dør – omkommer 50% innen en time etter ulykken. Jo raskere 
pasienter kommer frem til behandling – jo større er sjansen for å overleve uten alvorlige skader.  Den 
demonstrerte metoden for hurtigfrigjøring ved hjelp av vinsj og kjetting kan mer enn halvere tiden det tar å 
frigjøre en fastklemt person. Målet er at alle etater skal kunne kjenne til og beherske metoden. Metoden går 
ut på å trekke skaden i bilen ut samme vei som den kom inn for å minimalisere personskadene.    Vi får håpe at 
de ikke får bruk for kunnskapene her ute, men det er likevel betryggende å vite at man nå har den 
nødvendige kompetanse lokalt og håper at kunnskapene blir holdt vedlike. 
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VÆRØY PÅ LANGS OG PÅ TVERS – LEIF ARNE OLAUSSEN 
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OPPDATERING – KAPTEIN SABELTANN OG TARZAN ved 

stuntreporter Erling Skarv Johansen 

 

 

Mange av våre trofaste lesere har henvendt seg til vår redaksjon om hvordan det har gått med både 
kaptein Sabeltann og ”Tarzan” Gudrun siden siste utgave av avisa. Som en seriøs avis følger vi opp saker 
av allmenn interesse. Vi kan derfor berolige våre lesere at Gudrun nå har fått en viss form for 
bakkekontakt etter hvert og har antydet at det bare gjenstår innhøsting av rognebær med et element 
av høydebestigning. Imidlertid skal hun visstnok bruke stige til denne sporten med undertegnede som 
støttekontakt slik at hun ikke trenger å ta med vhf eller nødraketter med seg opp i høyden. For øvrig 
sier hun lettere medisinert i en kommentar at flere burde komme seg opp i høyere luftlag – bare se på 
toppidrettsutøvere som benytter seg stadig vekk av høydetrening for å kunne prestere på topp.  

 Vår politimester Asgeir med tilnavnet ”Kaptein Sabeltann” har tydeligvis innsett sine begrensinger mht. 
det maritime – og har lagt sjarken i opplag. Det skal visstnok ha oppstod problemer da Asgeir hadde 
Veritas på besøk for å få klasset sjarken som ”hurtiggående sjømissil velegnet for operativ tjeneste i 
utsatte tropiske kyststrøk”. Det viste seg også vanskelig med den planlagte forlengelsen til 55 fot og 
innsetting av turbojet på 3000 hk – idet Veritas mente dette kunne få negative følger for stabiliteten, 
noe rederen stilte seg uforstående til.  Han sier i en kommentar til Værøyposten at han isteden 
overveier å legge seg på svai med mesanen oppe på lovart side trygt plassert i rom sjø med drivankeret 
godt ute etter å ha tatt ny krysspeiling av kjølsvinet under spygattet. Vi ønsker skitt fiske og skip ohoi! 

 
TOR KRISTIAN MED NY BOBIL? v/Erling Skarv Johansen 

For utenforstående kunne det nesten 
se ut som om Værøy Bunker v/Tor 
Kristian Fagertun har gått til 
anskaffelse av bobil. Men 
virkeligheten var nok en litt annen. 
Foranledningen til denne spesielle 
transporten var flytting av en 120m3 
oljetank plassert ved anlegget til Br. 
Andreassen. Denne måtte flyttes 
pga. planlagte  

spregningsarbeider ved nytt steinbrudd bak nevnte bedrift. For anledningen måtte det leies inn 
mobilkrane fra Vestvågøy for å klare løftet på den om lag 12 tonn tunge oljetanken. Arbeidet gikk som 
planlagt og helt uten tekniske problemer uten noen art. 
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   FREMDRIFTEN AV FIBER v/Erling Skarv Johansen 

Værøyposten har kontaktet Lofotkraft Bredbånd med en 
del spørsmål rundt fiberprosjektet her ute.             
Daglig leder i Lofotkraft Bredbånd Espen Thorvaldsen 
har sendt oss flg. svar: 

"I henhold til prosjektets fremdriftsplan skal alle fiberkunder 
med unntak av Breivik og Nordland kobles opp i 2012. 
Breivik og Nordland blir koblet opp i januar. Dersom det 
skulle inntreffe uforutsette hendelser i løpet av november og 
desember som endrer prosjektets fremdrift vil berørte kunder 
bli informert. Selv om fiberanlegget blir ferdig bygd i januar 
vil Lofotkraft og Troms Kraft Entreprenør fortsatt ha 
anleggsvirksomhet i hele 2013 for å ferdigstille el-nettet. 
Anleggsvirksomheten har og vil berøre mange eiendommer 
og veier. Det er en selvfølge at områder og berørte veier 
skal settes i den stand  de var før vi startet vår 
anleggsvirksomhet. Dette gjelder også opprydding etter 
anleggsaktiviteten. 

 
Før anlegget ferdigstilles og overtas av Lofotkraft/Lofotkraft Bredbånd  skal alle grøftetraseer befares og 
godkjennes av representanter fra Lofotrådet, Værøy kommune og Nordland Fylke. Nordasfalt skal asfaltere 
alle veikryssinger. Om dette blir utført i høst er avhenhgig av vær og føre og tilgang på asfalt. All asfaltering 
blir befart og godkjent av veieiere som er Værøy kommune og Nordland Fylke.                                
Henvendelser relatert til anleggsvirksomheten skal rettes til stedlig anleggsleder ved Troms Kraft 
Entreprenør eller til vårt kundesenter på telefon 76300000. 

  
Dersom kunder i forbindelse med aktivering av Altibox produktene har utfordringer skal henvendelsen også 
rettes til telefon 76300000. Kundesentret har åpen hele døgnet.  
 
Når anlegget er ferdig bygd driftes fiberanlegget av Lofotkraft Bredbånd i samarbeid med Hovdan.  
 
Lofotkraft Bredbånd har avtale for levering av Altibox produkter med  234 privatkunder og 20 bedrifter på 
Værøy. Av disse er 116 privatkunder og 10 bedrifter koblet opp. I tillegg skal Værøy kommunes enheter 
kobles til fibernettet. Avtalene med kundene ble inngått i 2011.  Kundene har inngått kontrakt for levering av 
internett i kombinasjon med tv og telefon. For de kunder som har avtalt levering av pakken med alle tre 
produkter (eller som senere bestiller) oppgraderes internett hastigheten til 40/40 Mbit/s uten tillegg i pris. For 
de kunder som bare har avtalt internett er hastigheten 25/25 Mbit/s.  
 
Altibox kommer løpende med nye produkter. Vår nye tjeneste Altibox Loop lar kundene ringe med 
hjemmetelefonen selv om de ikke er hjemme. De kan med iPone, Ipad eller en Android telefon ringe via sin 
fasttelefon fra hytta, utenlandsferie eller ferieboligen. Det eneste som trengs er et trådløs nett (WiFi) , et 
abonnement på Altibox Hjemmetelefon og en app. Ved å bruke fasttelefonen på denne måten reduseres 
mobilregningen.  

 
Altibox Chill er et annet nytt produkt. Med Altibox chill blir tv- og filmtjenesten tilgjengelig på kundens 
iPhone, iPad, pc eller mac. Har kunden tv-basispakke fra Altibox og tilgjengelig internettforbindelse (WiFi) 
kan kunden se på sine tv kanaler og film i filmarkivet." 
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 Bilde til venstre:Utenfor inngangen til radiohula 

 

 

 

 

 

Krigshistorie: RADIOHULA I BREIVIKA      

fortalt av Gunnar Eriksen   Intervju/bilder: Erling Skarv Johansen 

 
Bakgrunn: Mandag 2. august 1941 ble det bestemt at alle radioapparat 
skulle være innlevert senest innen 7. august. Avleveringsplikten gjaldt for 
det meste av Vestlandet, Sørlandet, Telemark, Vestfold, Østfold, og deler 
av Nord-Norge. Resten fulgte etter senere på høsten.   Medlemmene i 
Nasjonal Samling fikk beholde sine apparater.  Folk syntes det var trist å 
måtte levere fra seg radioene og miste nyhetene som var særlig 
interessant p.g.a. krigen og værmeldingen- viktig for fiskerne samt 
underholdningen(værmeldingen kom pr. telegram og ble slått opp på 
telegrafstasjonen slik at folk kunne lese den der).  

 

 

På tur opp mot hula 

På Værøy var det lensmann Aldern som var ansvarlig for å 
kontrollere at alle radioapparatene ble levert inn. De ble låst inn 
på gamle sykestua ved Rånesgården i Røssnesvågen. Tre 
ungdommer fra Breivika bestemte seg for å få tak i en radio, det 
var viktig å få nyheter fra London fordi alle aviser ble sensurert 
av tyske myndigheter.   

 

Gamle sykestua i Røssnesvågen 

De tre var min bror Sigurd og de to brødrene Otto og 
Håkon. Høsten 1943, tror jeg det var, var planen klar. Med 
seg hadde de i en ryggsekk hammer, skrutrekker, 
skomakersyl, glasskjærer, noe ståltrå og en tynn stokk, 
kniv og lommelykter.  

Utvendig på vinduet de skulle gå inn i på sykestua var det 
spikret to bord og de måtte være veldig forsiktige når de 
løsnet disse i tilfelle spikeren var rusten og ville knake.  To 
av de jobbet mens den tredje holdt vakt.  

Mens de holdt på kom det en person ut av hovedhuset, men vedkommende merket ikke noe og gikk inn 
igjen.  Et bord var løsnet, kitt pirket løs, en liten trekant nederst ble skåret med glasskjærer og 
fjernet slik at de kom til haspene og vinduene kunne åpnes. Sigurd og Håkon gikk inn. Radioene var 
pakket i esker med navn på og den første de fant ville de ikke ta fordi den tilhørte en som nettopp var 
død. Så de bestemte seg for en stor radio som tilhørte Idar Staurvik. En stor radio var viktig fordi en 
da kunne bruke en mindre antenne som var lettere å skjule. En liten radio trengte nemlig en antenne 
som var minst 25 meter lang. Radioen de valgte var en Tandberg Sølvsuper med 6-8 lamper (rør).  
Dessuten var en stor radio nødvendig for å få inn London.  Oppdraget var gjort, radioen vart satt i 
ryggsekken og nå måtte vinduet lukkes. Haspene fikk de ikke på og bordet kunne de ikke banke på 
plass, noen kunne høre de. De bare trøkte med hammerskaftet spikeren forsiktig et stykke inn, nok til 
at bordet satt fast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

         

Gunnar har mange historier fra Breivika 

Da de tok opp radioen og verktøyet fra sekken så de at sylen manglet. KATASTROFE!! Hadde de glømt den 
måtte de gå tilbake og finne den. På treskaftet var nemlig bokstavene H.B. skåret inn. Alle visste at det 
sto for Hans Breivik. Heldigvis slapp de med skrekken, de fant den i sidelomma på sekken.  

Batterier var umulig å få kjøpt men de hadde et gammelt som de kunne bruke. Glassakkumulator hadde de 
og den måtte lades opp. Det gjorde Johannes Karlsen. Han passet motoren som laget strøm til 
telegrafstasjonen. Han var en utrulig flink elektriker. I manko av nytt radiobatteri loddet han sammen 
flere lommelyktbatterier - kanskje 20 stykker - for å få nok strøm. 

Sending fra London kl. 18.30. Signalet var "dong-dong-dong-dong" 2 ganger. Redaktør og nyhetsoppleser 
med den kjente stemmen Toralf Øksnevad kom med riktige nyheter om krigens gang. Jeg husker at vi 
hadde kart over Europa som de voksne merket av frontlinjene på, og spesielt husker jeg at de streket mye 
rundt Kiev men jeg skjønte jo ikke hva dette betydde. Kartene ble selvsagt gjemt.  

På sommeren var det for farlig å bruke radiohula på de lyse kveldene så da ble den flyttet opp i en åttring 
i naustet i Breivika. Den ble også skjult i en celluloseballe på en låve hos Albert i Breivika. Det var nok 
flere radioer som var gjømt på Værøya under krigen . Fem mann ble tatt av tyskerne og fengslet på grunn 
av radiolytting, sannsynligvis angitt. De ble sendt til Grini og et par av de til Tyskland. Alle kom velberget 
hjem etter krigen, men det er en annen historie.  

Sølvsuperen ble etter krigen levert tilbake til Idar Staurvik men før det- den 7. mai 1945- ble den satt på 
steintrappa på ei bu i Breivika. Da hørte jeg for først gang de 8 "dongene" og Toralf Øksnevad sin stemme 
forkynne det glade budskap: "dette er London"....  

 

 

 

Sigurd og Håkon gikk mot 
Torvågan, så utafor Gullaksla og 
Valtinden. Når de kom til 
Skjersvika - skulle de møte Otto 
som gikk den vanlige veien over 
Skaret. Det gjorde han fordi han 
ville sikre seg at ingen hadde sett 
de og fulgte etter. Så gikk alle 
tre til Breivika og opp til 
steinhula og satte radioen fra seg 
der. Hula hadde de leita opp og 
funnet fra før, ingen andre visste 
at den fantes. 

Inne i radiohula Batteriene fra radioen i hula Steinen på Nævkolla 
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BILDE/TEKST:RITA ADOLFSEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  NY BARNEHAGEAVDELING 

I høst ble det åpnet en midlertidig avdeling i den tidligere rådmannsboligen for 10 
barn i alderen 1-10 år. Personalet Eva Mathisen, Eirin Christensen og Carina 
Torstensen (Marianne Åberg ikke tilstede) er fornøyd med lokalene som har fått 
navnet Sjøstjerna. De stortrives med jobben, men aller best hadde vært en 
nærmere tilknytning til de andre avdelingene. 
 

 FOTBALLTUR TIL VALNESFJORD      av Rita Adolfsen 

Her er bilder fra fotballturen til Valnesfjord for ungdomsgruppa vår.                                      
Det ble to seire og 1 tap, det viktigste var selvfølgelig at vi slo Bodø-Glimt:) 
Helikopteret kom helt til Valnesfjord og hentet oss og fløy oss til øya. De kombinerte denne 
turen med et oppdrag,så store deler av turen ble sponset av lufttransport. Helikopterturen var 
en stor opplevelse for spillerne våre. 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

SOMMERHILSEN FRA EN TURIST v/Johanna Grøntvedt Athammer , Hitra    

Bilder ved Erling Skarv Johansen 

 

Minner fra Værøy 

Søndag morgen hørte jeg en reportasje på radioen om Benjamin som hadde jobbet som lærer på Værøy i 
ett skoleår, og journalisten fulgte Benjamin de siste dagene på Værøy. Det var interessant å høre hvordan 
en Oslo-gutt opplevde å bo og jobbe på Værøy i ett år. Ekstra interessant var det å høre på, fordi vi selv 
var på Værøy i sommer – riktignok bare i 4 dager i forbindelse med Norsk Lundehundklubb sitt 50 
årsjubileum. Minnene om vårt opphold kom nok en gang frem, vi har i ettertid snakket mye om vår Værøy-
ferie. Mange av de minnene vi sitter igjen med, nevnte ikke Benjamin. Det å få oppleve Lundehundens 
opphavssted; turen til Måstad i strålende sommervær kan ikke beskrives, bare MÅ oppleves – helt 
fantastisk!!  Det var også spennende å få se Lundefugl på nært hold. Og på tilbaketuren var vi innom 
sjokoladefabrikken og fikk kjøpt oss masse deilig sjokolade og konfekt.  

Lørdag kveld feiret klubben sitt 50 årsjubileum med festmiddag i gymsalen. Under jubileumsmiddagen fikk 
vi sitte ved siden kommunens ordfører og kona. Det ble et hyggelig møte, og vi fikk høre mye interessant 
om kommunen. Dagen derpå ble også veldig spesiell da ordføreren kom til oss og våre to poder fikk 
Øyfolket del 2, boka om Værøy.   

Om vi har noen dårlige minner fra Værøy? Det må i så fall være fergekøen. Vi stilte oss i køen på lørdag 
morgen, og var heldige og fikk være med ferga som gikk fra Værøy søndag kveld. Men i etterkant fikk vi 
høre at folk hadde måttet vent til tirsdag før de fikk plass på ferga. Det er ikke spesielt gode minner…. 

Benjamin ble godt kjent med folket på Værøy, den muligheten fikk ikke vi etter kun få dager. Men vårt 
inntrykk av Værøy er; en utrolig natur, trivelige innbyggere og mange muligheter for ulike 
opplevelser. Vi vil med dette takke for et flott opphold på ei fantastisk øy! 

 

FISKERSTATUE TIL VÆRØY? v/Erling S.Johansen 

 

 
Etter initiativ fra Fiskarkvinnelaget 
om å få laget en statue av en fisker 
for å hedre fiskeren og betydningen 
den har hatt for øya – hadde man i 
første omgang kontakt med den 
kjente billedkunstneren Per Ung som 
har laget Fiskerkonen i Svolvær. 

Imidlertid ble prisen i høyeste laget. I ettertid ble kommunen kontaktet av billedhogger Ami Krogsæter – 
en elev av Per Ung. Det ble antydet en betydelig lavere pris og hun kom utover hit i sommer hvor 
Fiskarkvinnelagets leder Gudrun Johansen, ordfører og kulturkontoret sammen så på aktuell plassering av 
en slik statue. Foreløpig har man sett på plassering ytterst på Tyvnesmoloen som et godt alternativ. Det 
er så langt ikke tatt noen avgjørelse på verken plassering eller valg av kunstner.  
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  SOMMER-VÆRØY 

Mannskoret åpner Værøydagene        Fra fiskefestivalen i Røstnesvågen                   En engasjert prest Magne på Heia 

Luftig Gudstjeneste på Heia   Åpen dag på redningsskøyta      Åpen dag om bord i ”Værøygutten”    Mannekeng Karianne 

”Bakerfield” på Værøyfestivalen                       Syklet fra Stryn til Værøy               To ”gledespiker” oppe på Heia 

Populær sangkveld på Idrettshuset             Stemningsfull Midnattskonsert         ”Jo flere kokker – jo mer mat” 

v/Erling Skarv Johansen 

     

 

       

 

       

 

         

  Bra oppslutning på første VM i Torskehaukasting. Arrangert av Værøy Bunker v/Tor Kristian Fagertun 

Norsk Lundehundklubb feiret sitt 50-års jubileum på Værøy med nærmere 200 hunder fra flere land 

Værøy Båtforening arrangerte rokonkurranser for store og små                             Trine som mannekeng 

Per og Vigdis           En glad Værøyværing    Festivalgeneral Rolf Helge      Fra mannekengoppvisningen 
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Her er den eneste som nå står igjen: Sjåen til 
bestefar Frithjof. På Sjysjåbergan ble høyet tatt 
opp etter slåtta oppe i fjellene:Nupen , Nessan og 
Sanden. Stedet var også et yndet sted for å leke 
og erte sjybåra 

Tørkesjåene var kjøleskapene i min oppvekst hvor man oppbevarte saltfisk: ei tønne sei, kvartel 
kløvningshau, tola (lundefuglunger) og kanskje et kvartel sild. Råskjæring ble hengt på veggen og var 
en kjærkommen ekstrainntekt. Oppunder taket kunne det henge spekekjøtt til tørk – slik at hvis vi 
hadde dårlig matlyst – kunne mor gå dit og skjære et par sidebein til oss. Under slaktingen ble 
skinnene enten hengt i sjåen eller spent på veggen ute for å tørkes. Alle sjåene hadde torvtak. 

Sjåene ble også brukt til å tørke klær og matter når været var dårlig. Det var et yrende liv på bergan 
når kvinnfolkene vasket og skyllet klær.  

Skredderen som var vår nærmeste nabo kjøpte fisk i sin sjå. Han hadde en stor bismervekt til veiing 
av fisken. Han kjøpte opp fisken for Konrad Mathisen og hadde tilgang på biltransport gjennom Tore 
Johansen som var sjåfør og jobbet på fiskebruket til Konrad Mathisen. 

De fleste sjysjåer var eid av dem som bodde oppe i «Gårn». Jeg husker sjåene til Johndal, Mathisen, 
Hertevekka (senere Elling), Olsen (senere Havik), Nordal, Kristensen, Kasper og Ole Skredder. Sjåene 
til Benjaminsen og Bakken sto ute i havet på påler med molo som tok av for verste brottene. Lauritz 
Nordgårdsjåen stod på spissen av Sjysjåbergan. Han var oppkjøper av skinn og brukte hesten når han 
skulle kjøre skinn til sjåen. En annen tilhørte Maria Bugge som oppbevarte torv og annen brensel der. 
Huset hennes stod i røstet ved Lauritz Nordgårdhuset – og det ble mange slitsomme turer for en 
gammel kone å hente brensel.  

 

SJÅENE PÅ SYSJÅBERGAN    Fortalt av Arnold Johansen fra Stølen      
Bilder og redigering av Erling Skarv Johansen 

 

 

                                                                                          

   

 

 

 

 

 

   

 

KIRKENYTT                 

tekst og bilder:Erling Skarv Johansen 

Værøyposten har intervjuet 
Menighetsrådets særdeles aktive og 
engasjerte leder: Arild Jenssen – populært 
kalt ”hjelpepresten” – som er både høyt og 
lavt i bestrebelsen på å holde kirkebyggene 
i god stand samt aktivisere menigheten.   

Av større arbeider som er blitt utført i år – 
trekker han frem kirkegården som har fått 
nytt og utvidet gjerde samt både rydding og 
maling av bårehuset. Ellers kan nevnes at 
det elektriske anlegget i begge kirkene er 
oppgradert i h.h.t. tidligere påbud. I tillegg 
er det montert varmepumper i menighetssal. 

 
Det som gjenstår i år er lys i inngang og oppgangen til Nykirka. Videre ferdigstillelse av nedre etasje av 
menighetsshuset med møbler og diverse utstyr. I årene fremover har man store utfordringer :Det største 
løftet blir Gammelkirka med ny ytterkledning og restaurering av alle vinduene. Skadene på syllen haster 
det også med å utbedre. Nykirka har lekkasje og det er nå utarbeidet ny tilstandsrapport for alt som 
trengs å bli gjort. Arild sier at det største problemet ikke er å skaffe nødvendige økonomiske midler til 
vedlikehold og utbedringer – men å skaffe riktige materialer, få godkjent materialbruk og finne noen som 
har kompetanse og anledning til å gjøre jobben. 

 
Arild mener menighetsrådets viktigste arbeid er å tilrettelegge 
for god forkynning til alle her ute. Nå er det barn og unge som 
det jobbes mest med samtidig som det nylig er vedtatt ny 
gudstjenesteordning. Det aller viktigste arbeid har for ham 
vært å legge til rette for at ALLE kan bruke kirkene. 

 
Ønsket er at kirkehusene fylles av varierte tilbud der vi alle kan finne vår 
plass og kjenne at her er det godt å komme. Til dette trengs det mange 
innspill og god dugnadsånd. Han har ei stor oppfordring og det er at 
kirkehusene må brukes. Og da må vi ikke la tidligere holdninger hindre oss i 
å komme med innspill til aktiviteter. Kirka skal være en sosial arena for alle, 
og da kan også alle være der. Inkluderende kirke er viktig for Aril.                                                                                          

Arild er optimistisk og sier at med tanken på fremtiden - tilsier håpet og 
trua at begge kirkene skal være fornyet i løpet av 2013. I tillegg så ser han 
for seg mange fine arrangementer med vår nye menighetsmusiker. Og neste 
år er kirka også med i Værøyfestival og Værøydagan og gleder seg til å 
feire årets konfirmanter og de som feirer sine 50 år. 
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 «SJYEN» av Erling Skarv Johansen 

Her følger noen inntrykk av området «Sjyen» på Værøy hvor jeg vokste opp – og hvor 
kontrastene i dag er store – blanding av nytt og gammelt. Flere av fiskebrukene er borte nå, 
men fremdeles er dette et fascinerende område med nostalgi, magi, fiske og mye sjel. 
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Fra kveite til kebab v/Benjamin Strandquist 
 
 

Man flytter ikke fra Oslo til Værøy og tilbake til Oslo igjen uten å preges av det.  
 
BANG! Der gikk jeg inn i et skilt jeg ikke så fordi jeg var i ferd med å sjekke månedskort-appen på 
telefonen for å se om jeg hadde gyldig reisebevis etter å ha konstatert at neste T-bane fra Stortinget 
til Blindern går om tre minutter og at jeg må gå en omvei for å komme til Stortinget T-banestasjon fordi 
noen bestemte seg for å sprenge Regjeringskvartalet i fillebiter. Nå har jeg vondt i hodet og folket på 
uteserveringen som drikker øl og røyker og koser seg på en tirsdag formiddag ler av meg. Ydmyket, 
lettere skadd og med enda litt dårligere tid blir jeg nødt til å løpe akkurat så fort for å rekke T-banen 
at jeg blir svett på veien sånn at jeg må være svett resten av dagen fordi det ikke akkurat er tid til å 
reise hjemom og skifte. Hvis jeg hadde brukte bilen hadde jeg sluppet å løpe, tenker du kanskje? Niks, 
nærmeste parkeringsmulighet er tre bussholdeplasser unna der jeg bor. Bilen er med andre ord solgt, og 
det til langt under innkjøpspris siden det er stort tilbud av bruktbiler og ingen vil ha YA-skilter når de 
kan få DJ eller BP. 
 

Det er oktober og høst i Oslo. For ett år siden var jeg i ferd med å akklimatiseres til mitt nye liv på 
Værøy, mens jeg nå er i ferd med å akklimatiseres til bylivet på ny. Det burde jo ikke være noe stress, 
siden jeg har bodd her før og til og med er tilbake i den samme leiligheten der jeg en kveld skrev 
jobbsøknaden til Værøy skole som utløste det hele. Allikevel er det ting som overrasker. Det var trist å 
forlate øya, men samtidig gledet jeg meg til å treffe familie, venner og å bo i byen igjen. 
 
Jeg visste hva jeg gikk tilbake til, men jeg ser det allikevel på en litt annen måte nå. Alt er stress, alt går 
fortere, venner må inn i kalenderen hvis man skal huske på å treffe dem. Sånn var det før også, men det 
var før erfaringen om at det finnes steder der man har tid, der man ikke trenger å ringe på forhånd, og 
der Ingebjørg og Kjell varter opp med kaffe og vafler når man er daff på en søndag. 
 
Moralen blir vel kanskje: Vær glad for det du har, for når som helst kan du slå hodet i et skilt og bli 
underholdning for fylliker. 
 

PS. Som en del av dere sikkert har fått med dere har det blitt produsert en radiodokumentar om mitt år 
på Værøy. Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger, men noen har også vært kritiske til 
fremstillingen av Værøy. Jeg vil i den forbindelse gjerne få sagt at jeg har ikke vært med på å bestemme 
hva som skulle vektlegges. Det er Christian som lagde dokumentaren som valgte å provosere frem en by-
mot-land-debatt med Værøy som eksempel på en bygd. De aller fleste som hører dokumentaren vil nok 
ikke tenke at fremstillingen handler om Værøy spesielt, men om bygda generelt. Jeg leser i dokumentaren 
for øvrig opp en del notater jeg skrev mens jeg bodde på Værøy. Notatene er preget av humøret jeg var i 
der og da. De av dere som kjenner meg vet jo hva jeg egentlig synes, så ikke legg for mye i dem! Jeg har 
over 40 sider med notater og det aller meste er positivt, men det var da altså ikke like interessant for 
dokumentarens del. 
 
Til dere som eventuelt ikke har hørt programmet og som har lyst til å høre det, så ligger det på 
www.p3.no/dokumentar.            Mvh Benjamin 
 

 

 

 

   

    

 

     

 

 

     

GLIMT FRA VÆRØYNATUREN SOMMER/HØST 
Foto av Erling Skarv Johansen 

Velnærte og fornøyde kobber med tilhold i Breivika 

Hegrer som nyter livet i Kvalnesskjæran Bjørkefink ved turstien 

Rekordstor rognebærhøst Pusi fra Sjyen Skog vokser også på toppen av Tinden 

Skarv i farta utenfor Kvalnes Mette og tilfredse hester ”Tyvnesgeit”
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TV-AKSJONEN 2012  tekst/bilde Anne Margrethe Ofte Arntsen 

Værøy Skole hadde åpen skole med kafè og 
loddsalg onsdag 17. oktober.  

Der var det dekket med kopper på bordet, mange kom 
både små og store. For å se, lukte og smake. Få seg 
litt kaffe og kanskje en kake.  Vi sendte en tanke til 
alle langt borte fra oss, som må reise seg daglig og 
kjempe og sloss. Vi ville hjelpe - vi ville gi, for å støtte 
AMNESTY. Resultatet ble hele kr 17.202!!                 
Takk til alle som bidro! 

 VÆRØY – EN AV VERDENS VAKRESTE ØYER? 

Magasinet ”Reiser og ferier” har hatt spørreundersøkelse blant sine lesere på Facebook  
som har plukket ut de 14 vakreste øyer i verden  – og Værøy kom med på listen! (se 
utklipp over)Og best av alt – Røst var ikke der(eller noen andre øyer i Norge). 

Andreas Beer Wilse har i 1933 tatt en del bilder på Værøy. I dette nr presenteres 2 bilder som jeg 
har ”renovert” litt. Bildene er trolig fra h.h.vis Stølen og Røstnesvågen(dampskipskaia). Jeg tar gjerne 
imot historier rundt bildene som vi da kan trykke senere.  Tips meg på 48199927/75420608 Erling 

Har du andre gamle bilder og/eller historie – kontakt meg.! 


