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Lederen har ordet

Adventstida er så vidt i gang,
og vi legger bak oss den
mildeste novembermåneden i
manns minne. Dagene er
mørke og stormen Berit
skaper problem for mangt et
lokalsamfunn langs kysten.
Aktiviteten i laget gjennom året er
beskrevet annet sted i bladet. Fra
styrets arbeid vil jeg dra fram saka
om kjøp av grendehuset. Tidlig på
året blei vi kontakta av Narvik kommune der vi fikk opplyst
at kommunen ønsker å avhende 4 grendehus, ett av dem
på Vidrek. Huset skulle takseres og så skulle vi få et tilbud.
Hensikten for kommunen var etter sigende ikke å tjene
penger, men å få mindre å styre med. Hensynet til
lokalsamfunnet var også viktig for kommunen.
Overdragelsessummen skulle være symbolsk. Det ser ut til
at saka trekker ut. På forespørsel får vi vite at vi skal bli
innkalt til møte når saka er ferdig utredet. Vi venter i
spenning. Hva kan politikere finne på i disse ulvetider? Ett
er sikkert: dette huset hadde ikke vært mye verdt i dag om
ikke Vidrek grendelag hadde tatt fatt for 30 år siden og stått
på jevnt og trutt!
Lørdag 1 2. november gjennomførte grendelaget årets
viktigste arrangement – julemessa. Styret ønsker å takke
alle som bidro til at arrangementet kom vel i havn det være
seg ved å gi gevinster, bake kaker, sjaue før og etter
arrangementet og ikke minst stå på selve dagen. En
spesiell takk til de av husflidsgruppas medlemmer som ikke
bor i bygda. De deltok på lik linje med de fastboende og var
en viktig grunn til at arrangementet ble vellykka. Vi var
velsigna med godt vær, og myndige parkeringsvakter sørga
for at flest mulig biler fikk tømt innholdet sitt av ihuga
messebesøkende inn til et vell av varer i det gamle
klasserommet og hyggelig prat over kaffekoppen eller
lapskausen i gymsalen. Lysten til å kjøpe lodd var det heller
ikke noe i vegen med.
Julemessa er den viktigste inntektskilden grendelaget har.
Inntektene går først og fremst til drift av grendehuset, så det
er absolutt et bidrag til fellesskapet alle medvirkende har
gitt.
Til slutt vil jeg ønske alle ei fredfull jul og et godt nytt år.
Rønnaug Indregard
Styreleder

Nytt fra Grunneierlaget
av Martin Indregard
Virak Grunneierlag BA og Virak Sameielag hadde
årsmøter 20. februar. Styret, som er det samme i
begge lag, fikk da denne sammensettinga: leder
Martin Indregard, nestleder John Martin Overvåg,
kasserer Ivar Ravn, sekretær Jan Røssås og
styremedlem Gunnar Hansen. Varamedlemmer til
styret er Svein Ravn og Ole Kristian Løkken.
På Grunneierlaget sitt årsmøte vedtok laget en ny
5-års driftsplan for elgjakta. Planen er seinere
godkjent av Viltnemnda i Ballangen kommune.
Lagets driftsutbyttet for 201 0 ble kr. 60.000, som
går til fordeling på de 22 grunneierne i bygda i
forhold til eiendomsstørrelsen. Et forslag om å
avvikle elgfestene ble nedstemt.
Grunneierlaget har som vanlig hatt arbeid med
avviklinga av årets jakt. Jaktlaget fra Tromsø har
fortsatt jaktavtale (den går ut til neste år), og fikk i
år tildelt det samme antallet dyr (4 voksne og 4
kalver). De klarte ikke å felle de 3 siste kalvene –
et problem som går igjen i mange elgvall i Ofoten.
Ellers har styret vedtatt å gjøre undersøkelser om
å få i gang kultivering av fjellvatna. Saka er tenkt
lagt fram på neste årsmøte, som er fastsatt til 29.
januar 201 2.
I 2009 rekvirerte laget ei avklaringssak hos

Smånytt

Jordskifteretten for å få vurdert rettigheter og
plikter knytta til den felles sjøveien, fjæra,
utmarksretter, med mer. Det blei den gang opplyst
at det var ca. 4 års ventekø, så saka kommer
neppe opp før i 201 3. Men laget forsøker å purre
på saksgangen.
Grunneierlaget inviterer alle fastboende i bygda,
samt
grunneiere
som
bor
utafor
bygda(m/ektefeller) til tradisjonell Elgfest 1 8.
februar 201 2.
Virak Sameielag, som samler alle medeierne av
fellesområdet på fjellet, har arbeidet med å avklare
om den aller øverste delen av grensene mellom
gårdene Klubbvik og Vidrek er skikkelig bestemt
og klarert eller ikke. Det råder ennå noe usikkerhet
i saken, også etter møter med kommunens
kartansvarlige. Hvis det ikke blir anna avklaring, vil
vi rekvirere ei jordskiftesak om dette.
Sameielaget vedtok å gi de som hadde hytter i
fellesområdet da det ble oppretta et tilbud om
enten å punktfeste hytta og opprette festekontrakt,
eller kjøpe opptil 0,3 mål grunn rundt hytta. Laget
arbeider nå med en del juridiske formaliteter som
må være på plass før dette kan gjennomføres.
Martin

Olga Olsen har blitt bydame

i studio. De fikk selvsagt høre levende musikk, og
synes det var en hyggelig fornøyelse utenom det
Olga Olsen blei bydame da hun flyttet til Narvik i vanlige!
januar. Her bor hun på Kveldssol, og trives godt
med det. Hun prater ofte med noen andre damer Aina i Norge Rundt
som har flytta fra Virak og bor i samme bygget.
Fredag 21 . oktober kunne vi i beste sendetid på
få glimt av ho Aina i Kvaløyvågen. Norge
Utover dette deltar Olga på flere aktiviteter. Her kan NRK
Rundts
sendte et brev fra Bergen (forrige
nevnes strikkekafè, pensjonisttreff på Ankenes, sending)reporter
til
noen
som fortjente det. Brevet havnet
«kjerringmøte» på menighetshuset, aktiviteter nede i Tromsø der Norge
fulgte
på Kveldsol med musikk og samvær, eller hun kan brevet med landpostbudetRundt-reporteren
ut
til
Kvaløyvågen.
rett og slett gå til byen for å handle. I byen har hun
også to barn og barnebarn.
Tidlig en morgen stod han utenfor den nyåpna
der Aina og kollegaen Tone holdt på å
Olga er ei sosial dame. Å flytte til byen føles riktig, butikken
starte
dagen.
Brevet med ei T-skjorte til hver, var
sier hun. Knærne blir mindre belasta enn i huset på en overraskelse
til dem for å ha gjort en god
Virak, og hun får se flere folk.
innsats i forbindelse med gjenåpning av butikken.
kan fortelle at de var bra overrasket, men
Vi antar at Olga med sine 92 år, er blant byens Aina
synes
det var artig.
sprekeste damer, og ønsker henne lykke til videre i
byen!
Mindre plen å klippe
På gårdsplassen til Svein Yngve Eilertsen er det
Beat for beat
gjort endringer siden sist Austavind kom ut. Han
hans gode venn John Deere (grønn type med
Fredag 25. november kunne vi få øye på Ingebjørg og
fire
hjul som står parkert utenfor huset) har fylt på
og Osvald Eilertsen mens gullrekka på NRK masse
og planert ut. Slik ser det ut til å bli mindre
pågikk. De dukket opp som publikum hos Ivar plenklipping
til sommeren.
Dyrhaug på Beat for Beat. På rekka bak satt
sønnen Jørn med samboer Elin og deres sønn Med tiden håper Svein Yngve å få satt opp
Teodor.
garasje. Hvis han er lik sin far, kan det jo bli en
Ja, dette var artig! Regner med dette skjer en gang innholdsrik garasje med tiden!
i livet, kan Ingebjørg fortelle. Her fikk de se hvordan
programmet ble til. Opptak måtte gjøres om igjen,
og til 50 minutter med sending tar det over to timer
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Nytt fra Grendelaget

I 2011 ble det avholdt 8 styremøter, samt årsmøte
og medlemsøte. På årsmøtet/medlemsmøtet i
februar var det syv fremmøtte utenom styret.
Styret har i år også bestått av Rønnaug, Kjell Olav,
Trond Ø, Berit og Torgunn. Foruten om faste
punkter på styrets agenda, har det i år ikke vært
jobbet med større prosjekter i regì av grendelaget.
Største arrangementet i år var julemessa i
november.
I vinter fikk vi vite at
grendehuset er et av fire
grendehus kommunen
har tenkt å selge. Det er
foretatt ei taksering som
er
unndratt
offentligheten.
Dette
venter vi tilbakemelding
på.
På grendehuset er det
gjort følgende i løpet av
året:
I kjelleren er det ført
varmt
vann
fra
varmtvannstanken inn til
vaskene på begge
toalettene. Vaskene på
begge toalettene er byttet ut med nye vasker. Det
er kjøpt nytt do på dametoalettet. Avløpet til
utslagsvasken på bøttekottet er ordnet. Det er
også koblet varmt vann til springen på bøttekottet,
samt at vannet nå er koblet rett på
oppvaskmaskinen. Arbeidet er gort av Gunnar og
Osvald! Bra innsats!
Opplagrede saker og ting som stod i
speiderrommet,
er foreløpig
flyttet til
sanitetsrommet. I speiderrommet er det montert
hyller og kjøpt plastkasser til å lagre ting i. Alle
sakene som nå står på sanitetsrommet skal
sorteres, og noe eventuelt hives.
Vasking på grendehuset ble foretatt en lørdag i
april. Femten personer møtte til dyst! Her ble
klasserommet, gangen og resten av gymsalen
vasket. Kjøkkenet ble sett over.
Etterhvert ble det telt opp kopper og kar for
etterbestilling. I løpet av året ble serviset supplert.
Utover dette er det utført service på
oppvaskemaskinen og kjøpt ny komfyr. Bak
grendehuset er det klippet ned småskog.
Husflidsgruppa arrangerte husflidskafè i
begynnelsen av april. Her fikk man muligheten til å
kjøpe flott påskepynt og kaffe.
Rundt påsketider ble det avholdt søndagskafè.
Martin Indregard presenterte et flott opplegg der

han tok for seg de gamle Vidrekslektene med
fokus på 1 800-tallet.
I mai ble det avholdt rusken. Det var 1 4-1 5
personer som møtte opp. Det ble ryddet langs È6
og rundt grendehuset.
1 7. mai ble feiret på tradisjonelt vis med tog fra
Gjerdhågen til grendehuset. Her ble det servert
kaffe, kaker og is. Ulikt
andre år hadde grenda
besøk av Ballangen
mannskor
som
underholdt
med
korsang. Dette var en
flott opplevelse. Etter
at mange fra koret dro,
var det leker for barna.
Denne dagen var det
fullt på grendehuset.
Barnegruppa
og
husflidsgruppa har stått
for jevn aktivitet i vår
og høst.
Barnegruppa
har
møttes hver uke. De
arrangerte
Halloweenkafè i oktober.
Husflidsgruppa har møttes annenhver uke. De
holdt som sagt husflidskafè i april.
Julemessa ble gjennomført 1 2. november. Her var
husflidsgruppa godt reprensentert sammen med
de andre medarrangørene. I godt høstvær kom
det bra med folk til grendehuset. Dog ikke like
mange som i fjor, men stemninga var god og
dagen gav inntekter til laget.
Ifjor ble det arrangert juletrefest i romjula. Her var
det 21 personer, derav 3-4 barn i førskolealder.
Årets juletrefest blir holdt like over nyttår.
Det kan nevnes at det nå er utformet en manual
for juletrefesten.
Vi har fått 25 000 kroner i støtte fra Norkraft for å
ha innstallert varmepumper (ENØK tiltak). Dette
dekker innkjøpssummen på den ene pumpen.
Videre utfordringer vil bli å ivareta huset som ser
ut til å ha fått vannskader etter lekkasje fra
vegg/tak, samt holde laget igang. Vi venter spent
på å se resultatet av et eventuelt salg av
grendehuset.
Styret vil takke for innsatsen som har vært gjort i
år!

Quiz og dikt

har fått økende interesse blant folk. Utover dette
har Austavinden fått nyss i at Gard kan mer enn
bare quis. Samlaget har gitt ut ei bok;
«Diktkammeret 1 0 år.
Å våge seg ut i ord», der Gard har fått med et av
diktene sine! Så artig Gard! Vi gratulerer!

Smånytt

Lørdag 22. oktober dukka Gard Johan Gya opp på
NRK på QuisDan. Her deltok han på et
firemannlag fra Tromsø kalt «Grunker og Gryn».
De deltok sammen med to andre lag i første
runde.
Etter første runden gikk de desverre ut, men Gard
viste gode evner innenfor quis, som de siste årene
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Kåre Bjerkelunds minne
1 929 – 2011

Som venn og nabo hadde jeg gleden av å være
mye sammen med Kåre og hans kone Gerd, på
Bjerkelund eller inne i Røssåsen. Kåre var en
særdeles hyggelig og omgjengelig mann. Det tror
jeg er en alminnelig oppfatning på Virak. Hos han
og Gerd følte man seg straks velkommen. Godt
humør, morsomme replikker og latter kjennetegnet
atmosfæren der. Samtalene kunne mange ganger
selvsagt være preget av alvor også.
Jeg forstår av det jeg har hørt, og delvis husker jeg
fra min egen barn- og ungdom, at Kåre var en
markert, arbeidsom og godt likt person. Av yrke
var han yrkessjåfør på egen lastebil. Dette drev
han med i nærmere 50 år. Med sin sindige og
rolige måte å være på, fikk jeg inntrykk av at han
var trygt og godt forankret i sitt virke og væremåte.
Kåre deltok i Tysklandsbrigaden etter 2.
verdenskrig.
Han involverte seg i bygda, og la ned krefter og
ressurser i vannverket, grunneierlaget og
grendelaget. Da undertegnede spurte om
dugnadshjelp til parkeringsplassen til kirkegården,
var det ja med en gang. Det var slik du var! Positiv
og kunnskapsrik!
Kåre spiste middag hos Randi, Kåres svigerdatter
og nærmeste nabo, omtrent hver dag etter at han
ble alene.
Gaven fra sine barn til 80-årsdagen; tur og
opphold på Svalbard, pratet han mye om. Der var
han i sitt rette element i lag med fugler og dyr i den
barske naturen.
Fjellet med fiskevann, skogen og kaffebålet, havet

E6 gjennom bygda

og sjarken, ja hele naturen, og familien, var livet
for deg! Selv om du har lagt fra deg
vandringsstaven, vil gode og varme minner fra alle
årene leve videre hos oss alle!

Fred med ditt minne, kjære Kåre
Jan Røssås.

Vi som bor i og kjører gjennom bygda har vel fått gamle anlegget var utslitt, og varslingen ble ikke
med oss at det har skjedd skog- og krattrydding alltid korrekt.
langs E6. Vi har snakket med Alve Løkos hos
Vegvesenet, og han forteller at det er et prosjekt Anita
som går ut på å rydde bort skog og kratt for å få
det mer oversiktlig langs veien. Elgen blir ellers
gående og beite på dette kratt et tett inntil veien,
noe som øker ulykkesrisikoen både for elg og
mennesker.
Ryddinga har skjedd punktvis fra Narvik til
Ballangen, og Vegvesenet håper på flere midler
etter hvert, slik at arbeidet kan fortsette til neste år.
Vegvesenet bestilte jobben hos Mesta, som igjen
har satt det ut til Musikkforeninga i Ballangen.
Veden er lagt ut til siden slik at grunneierne kan
hente den.
Alve Løkås kunne også fortelle at det kommer nytt
varslingssystem for Skjombrua. De er ferdig med å
legge ut nye kabler. Det nye varslingssystemet vil
ikke være i drift før ut på nyåret. Anlegget vil ha ny
varslingstavle med gul-rødt lys, og vindmåler. Det

Den lange marsjen

Den første uka av august 2011 tok
jeg med meg seks venner fra
Jerusalem (hvor jeg har bodd de to
siste årene) på vandretur fra
Nikkaluokta til Skjomen.
Det var en broket forsamling,
bestående
av
en
kroatisk
valgobservatør (Vlad), en britisk
diplomat (John), en britisk journalist
(Nick), en svensk diplomat (Anna), en
belgisk EU-byråkrat (Joris) og en norsk
forsvarsanalytiker (Marianne). Vårt
kjennskap til terrenget var begrenset;
vår
generelle
kunnskap
om
fjellvandring var godt under pari; vår
fysiske form var tvilsom.
Alt dette ble imidlertid kompensert av
et urokkelig pågangsmot,
en
manglende evne til å innse egne
begrensninger, samt tre flasker whiskey for å
holde motivasjonen oppe.
Ruta gikk fra Nikkaluokta, sør om Kebnekaise,
over Singi, langsmed Hukejavre, forbi
Gauteslihytta, før vi til slutt gikk ned Skjomdalen.
Vi brukte seks dager, og sov tre netter på hytter
og to i telt. Landskapet var spektakulært, og
stemningen var upåklagelig hele turen. Vi hadde
dessuten griseflaks med været. Mens det regnet
over store deler av Nordkalotten, vandret vi
tørrskodd gjennom en solfylt korridor. Store deler
av turen sang vi – alt fra svenske juleviser til
jugoslaviske partisansanger om Titos seier ved
Sutjeska.
Turen ble også strabasiøs: Da vi klatret ned en
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fjellskrent øverst i Skjomdalen, skled britiske Nick
på en steinhelle og brakk armen. Uten
mobildekning hadde vi ikke annet å gjøre enn å
forbinde armen hans, og vandre videre (to dager
senere fikk han imidlertid utmerket behandling på
Narvik Sykehus).
Etter at vi kom tilbake til sivilasjonen (dvs
Elvebakken), tok vi drosje til Virek og avsluttet
turen med fire avslappende dager på Indregard –
hvor Martin og Ingrid vartet opp med det ene
festmåltidet etter det andre, og hvor Håkon
imponerte med sang og gitarspill. Vi fikk også med
oss et par fisketurer, en tur til krigsminnemuseet i
Narvik, og en historisk omvisning på Virek.
Her følger noen sitater fra turen:
“Landskapet var storslagent og gjestfriheten stor.
Mitt eneste ankepunkt er at Virek ikke har
Vinmonopol” (belgiske Joris).
“Jeg vokste opp i en landsby ved Adriaterhavet,
og har fisket hele livet. Men jeg har aldri opplevd
noe lignende som på Virek” (kroatiske Vlad etter å
ha fått tre sei på ti minutter).
“Å, det er bare en skramme. Det gjør ikke vondt i
det hele tatt” (britiske Nick etter å ha brukket
armen).
“Behandlingen jeg fikk på Narvik Sykehus var
sinnsykt bra – og den sto i sterk kontrast til den
elendige etterbehandlingen jeg fikk i London ”
(Nick).
“Merkelig at menneskene i Narvik er så mye
vakrere enn innbyggerne i Kiruna” (britiske John).
“Fisketuren – og spesielt sløyingen etterpå – var
en påkjenning. Det er jo det rene barbari!” (britiske
John).
Og forresten: To uker etter turen dro Nick til Tripoli
for å dekke borgerkrigen i Libya for “the
Economist”, nå med armen i gips. Det skapte stor
oppmerksomhet blant libyske journalister. Ikke
bare fordi han hadde reist inn i et krigsherjet
område med brukket arm, men også fordi det viste
at Skjomdalen kan være vel så farlig som Tripoli.
Andreas Indregard

Året i barnegruppa

I år som tidligere år har barnegruppa
hatt mange fine stunder og turer
sammen. Vi har bl.a. vært mye i fjæra
ved moloen og grillet, plukket skjell,
fanget krabber samt badet når
værgudene har vært på vår side. I
sommer var sønnen til Idun Gya, Arne
med sine to sønner på besøk. Eirin
Størmer og barna Hans-Christian (7 år)
og Kristina (4 år) fra Skjomnes har vært
flere ganger sammen med oss. Det har
også Gunn, Tobias (7) og Marthe (4). Vi
synes det er veldig koselig at flere er
ilag med oss.
Hallowèenkafèen ble arrangert 30.
oktober og likt tidligere hadde vi pyntet
med spindelvev, flaggermus og
edderkopper. Både barn og voksne
koset seg.
I høst var vi også så heldige å få besøk
av Trond (Østrem) med gitaren. Alle satt
i ring rundt han, lyttet og sang med. Det
var kjempekoselig. Noen av ungene
synger fortsatt på en av sangene til
Trond og vi håper alle på gjentagelse.
Vi har nå begynt med litt juleaktiviteter.
Barna har bakt pepperkaker og kanskje
blir det en smakebit på juletrefesten....
Videre frem mot jul blir vi å lage julepynt
sammens med barna.
Barnegruppa har også kjøpt inn bl.a.
leker og grill og takker grendelaget for
bidraget.
Til slutt vil vi i barnegruppa ønske store
og små ei riktig god jul og et fredfyllt nytt
år.
Anita J, Anita S, Vera, Kevin (7), Mathias
(5), Benjamin (5), Sandra (4) og Michelle
(3).

Kulturnytt fra Nisjedalen

Hans Gundersen har malt fjøset i sommer. Dette
bygget rommer mye gammel historie, men også
ny og spennende historie formes her, etter at han
innredet fjøset til øvingslokale med fullt
høytaleranlegg
og
diverse instrumenter.
Undertegnede tok turen bortover her om dagen
og ble oppdatert på kulturlivet i Nisjedalen over en
kopp kaffe.
I sommer satte han på nytt opp forestillingen
”Førstereisgutten” med sanger av Erik Bye. Hans
kom i kontakt med Margaret Guve i Gratangen og
luftet ideen om å fremføre forestillingen i Foldvik.
Hun fortalte da om det nystartede koret Enevja i
Grovfjord, og Hans tente på ideen om å ha et fullt
kor på
scenen.
Undertegnede
laget
korarrangement til noen av sangene.
Forestillingen ble satt opp i Grovfjord under
Grovfjorddagene sist sommer. ”Førstereisgutten”
kjøres på nytt til våren i Narvik og gjentas et halvt
år senere i Harstad, denne gang med ei lita
korgruppe.
Etter Everly Brothers prosjektet for to år siden,
snakket medlemmene i gruppa Gate 1 om å sette
opp et lignende prosjekt. Paal Ellingsen var da
kommet med i gruppa, og de landet på en konsert
med Simon & Garfunkels sanger, med Hans og
Paal som frontfigurer. De startet opp i januar og
øvde utover våren, og etter hvert utvidet de
besetningen med tangent og trommer. Det var
moro for Hans å ha med barnebarnet Roy Espen
Olsen på gitar. Konserten gikk av stabelen i
mi

dten av oktober i Jernbanens kulturhus i Narvik.
på Det jobbes for tiden med et stort korprosjekt
med Elvis-sanger, og siste helg i januar er det
fellesøving i Narvik. I den forbindelse er det
aktuelt å kjøre Simon & Garfunkel-konserten på
nytt.
Hans var også med og spilte gitar på
undertegnedes
plateprosjekt,
både
i
innspillingsfasen og under slipp-konserten i
Mørkholla. En stor takk for hjelpen, Hans!
Gamle ærverdige Nordnorsk viseforum har reist
seg opp av støvet etter flere tiårs tornerosesøvn.
Hans har takket ja til å være med i styret. I den
forbindelse ble tanken født om å få i gang en
viseklubb igjen i Narvik. Han tok da initiativ til å
danne et interimsstyre for den nystartede
viseklubben Borealis. Navnet betyr Nord og er
inspirert av nordlyset, som på latin heter Aurora
Borealis. I januar starter aktiviteten, og Narvik
Kulturhus (Folkets Hus) stiller med gratis lokale.
Klubben kommer til å ha åpen mikrofon for alle
som ønsker å delta.
For øvrig sysler Hans som før med nye
naturfilmprosjekter, men arbeidet er ennå på et så
tidlig stadium at undertegnede ikke fikk lurt noen
datoer ut av ham. Den som venter på noe godt,
venter ikke forgjeves, og TV-seerne kan trolig
atter la seg trollbinde av Hans Gundersens
filmkunst og lune fortellerstemme.
Trond

Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, er idèmaker- og
tekstforfatteduoen bak TV-serien Lillyhammer som
starter på NRK 1 1 . januar. I korte trekk går
handlingen ut på at mafiamedlem Frank Tagliano
går med på å vitne mot bossen sin i en rettssak i
New York
og
skal
inn
i
FBIs
vitnebeskyttelsesprogram. Men han har et uvanlig
krav: Frank ble nemlig så bergtatt av Lillehammer
da han så tv-bildene fra OL i -94 at han ønsker å
starte på nytt her. Men overgangen fra livet som
fryktet og respektert gangster i New York til
arbeidsledig innvandrer i Gudbrandsdalen, blir
ikke enkel. For å komme seg opp og fram i den
norske velferdsstaten, må Frank ty til gamle,
skruppelløse metoder.
I rollen som Frank opptrer ingen ringere enn
Steven Van Zandt med kunstnernavnet Little
Steven. Han er kjent fra den amerikanske TVserien Sopranos og som gitarist i bandet til Bruce
Springsteen. Serien er produsert av Rubicon TV
for NRK. Den er kjøpt av Netflix i USA og skal
vises parallelt i Norge , USA, Canada og LatinAmerika samt en del europeiske land.
Hvorfor er dette sak for Austavinden? Jo, Anne og
Eilif er datter og svigersønn til Rønnaug. De har
lang erfaring som tekstforfattere innenfor norsk
TV-humor. ”Vi hadde lenge lekt med denne
ideen. Den var jo litt vill, men til sist skreiv vi den

ut og den ble antatt av NRK. Bruce Springsteen
spilte i Bergen og vi fikk avtalt møte med Steven.
Han tente på ideen. Siden har vi værte hjemme
hos han i New York og jobba med manus. Det har
vært mange morsomme opplevelser,” sier Anne.
”Innspillingene startet i januar i år og det har vært
et travelt, men kjempeinteressant år”.

Little Steven i Norge
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9. klassingen Tobias Bjørnstad - Annes nevø, møtte
Little Steven da han var utplassert hos Rubicon TV

Trond Østrem's CDdebut og releasekonsert
27.1 0.2011 inviterte Trond til cd realese konsert i
anledning ”Vagabondens navnløse lengsel”, hans
1 . album, i Mørkholla. Trond har laget tekstene,
melodiene og arrangementene selv. Mange
hadde møtt opp, og Vidrekdamene benket seg på
1 . rad. Flere av dem hadde vært med i visegruppa
med Trond tidligere, og var spente på resultatet.
Noen av sangene hadde de vært med å synge før
og hadde også hørt råutkastet av plata, for de
stemte med på refrengene til visa ”En fjern
planet”, Den handler om at kvinner er forskjellige
fra menn, at» kvinnen bor på Venus og mannen
på Mars». Refrenget
lyder:”Jeg tror de
kommer fra en fjern
planet, de later som
de tror de vet” osv.
,en riktig slager ! Det
hørtes ut som det var
dissonans
i
instrumentene som
svarte hverandre på
denne låta, men
dette
var nok
poenget med både
teksten og musikken,
Dissonans kan være
vakkert,
kanskje
også i et samliv? Her
var ingenting tilfeldig,
men fiffig arrangert.
Trond påpekte at
han hadde hele
fanklubben
på
konserten, for vi Vidrekdamene var ikke stille!
Hans lune humor og vittige anekdoter bandt
konserten fint sammen.
Noen av visene var humoristiske, som den
ironiske visa om kjernefamilien på ferietur,
sommerens anarki eller ”bitter lemmen”, hyllesten
til vår sinte gnager som kan bli så sint at den
sprekker. Ellers var visene lyriske og litt
melankolske. De var en hyllest til naturen på
Vidrek og kjærligheten, storpolitikk ble også

Smånytt

Gammelhytte revet

skildret.
To av de vakreste var for oss var visa om
nordlyset, hvor Tronds fantastiske symfoniske
musikk, hørtes ut som nordlyset, som om vi nå
fikk høre det for første gang.
Vi har også fått en ny favoritt blant julesangene,
en julesang blottet for nisser og engler.
”Desemberfred”, var en nydelig melodi som gav
fred i sjela.
Trond hadde invitert med fantastiske musikere og
sangere, noen proffe og andre flinke amatører.
Jeg vil spesielt
trekke frem de
sarte, lyse og
klokkeklare
kvinnestemmene.
Ellers var de to
anmelderne uenige
om bruken av
trommer til noen av
sangene. Der den
ene syns de ble for
dominerende til de
vare
melodiene,
syns den andre det
var
fint med
trommer for å løse
litt opp i de
følelsesladede
tekstene.
Ved siden av
musikken,
viste
han frem nydelige
bilder som passet til teksten og stemningene i
dem.
Det var et lydhørt publikum og det virket som de
koste seg like mye som oss. All honnør til Trond
for at han har satt sin drøm ut i livet og laget
denne plata og deler den med oss. Den er en
super julegave, så løp og kjøp!
Ingerid How Indregard og Anne Berit Søfteland

denne høsten. Gunnar-Arne er politioverbetjent og
skal være i Narvik et års tid. I Narvik er han
nestleder ved Narvik politistasjon, og har ansvar
for alt av vakt, beredskap og straksetterforskning i
region Ofoten (som innebærer fem kommuner).
Utenom tida han tilbringer i uniform, sies det at
han er en aktiv mann. Sykling og tur i fjellet skal
være noen favoritter. Gunnar ukependler mellom
Narvik og Gravdal i Lofoten der han bor til vanlig. I
Lofoten har han kona, mens deres to døtre bor i
Tromsø og Trondheim. De to døtrene er mamma
til hver sin gutt. Gunnar-Arne tok permisjon fra
stillinga si i Lofoten for å prøve seg på gamle
hjemtrakter. Han kan fortelle at oppholdet i Narvik
Gunnar-Arne Disington,
så langt har blitt akkurat så bra som han hadde
sønn av Arne og Gunvor Disington, med røtter i håpet på.
Øverstua, er observert i Ofoten flere ganger
Marius Hansen Buschman, pappa Gunnar og
Terje Sørås har i høst revet hytta etter Per Olof
Roman som stod i «inner-Sildvik». Materialet etter
den revne hytta har Marius tatt vare på. Dette har
han tenkt å bruke til egen hyttebygging en gang i
fremtiden. Marius som bor i Ballangen med familie
har ikke lang vei til mamma og pappa på
Sildvikhøgda, men blir det hyttebygging i Sildvik,
blir det enda nærmere til barn, »svigerbarn» og
barnebarn for Toril og Gunnar!
Der hytta til Per Olof Roman stod, har
barnebarnet hans satt opp ei ny hytte.

Skjombrua fyller år

Skjombrua har etter 1 972 gjort det mulig med
daglige arbeidsreiser til byen, både for Vidrekfolk
Neste år, den 1 0. november, er det 40 år sida (og folk fra heile Ballangen kommune). Uten brua
Skjombrua blei åpna, og livet på Vidrek endra hadde det knapt vore fastboandes folk igjen på
Vidrek. Så sjøl om det også kom noen negative
karakter.
følger av bruåpninga, som nedlegginga av skolen
Ja, for i dag har vi lett for å glømme for ei og bortfall av arbeidsplassane på fergene over
begrensning Skjomen og fergene var for bygda. Å Skjomen, er det ingen som ønsker seg tilbake til
reise til byen var en heil prosess, og venting i tida før brua. No susar vi over brua, 35 meter over
fergekøa på Skjærvik var obligatorisk. Når det var vassflata i Skjomen, glad og fornøyd, og tenker
ikkje på det, en gong. Berre når det kjem en
mye
trafikk,
Narve-storm
måtte man være
og stenger
på fergekaia i
brua, merkar
god tid, for Virak
vi
kor
tok berre 20 bilar.
avhengige vi
Sjøl om turen
er blitt og kor
over til Grindjord
viktig brua er.
tok under 1 0
minutt,
Skjombrua er
opplevdes
711
meter
avbrekket i reisa
lang
og
har
som
større.
et fritt spenn
Astanden til byen
på
525
var rett og slett
meter.
Brua
større mentalt
var
den
enn den kanskje
lengste
faktisk
var.
hengebrua i
Derfor var det
Norge
og
nesten
ingen
Norden
da
som bodde på
den var ny,
Vidrek
og
og fortsatt er
arbeidde i byen.
spennet
det 8.
Bare
brukar
og
kabler,
og
ingen
kjørebane.
De få som hadde
lengste
her i
arbeid i Narvik,
var vekependlarar: bodde på hybel eller i landet.
anleggsbrakke, og reiste berre heim i helga – som
var frå lørdags ettermiddag til søndags kveld den Andreas Indregard sitt hyllingsdikt til brua da ho
var ny, har ennå aktualitet ved 40-årsjubileet.
gongen.
Av Martin Indregard

Her i Skjærvik har mange venta i fergekøa.
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Til Skjombrua

Helsing til Skjombrua her vil eg bera,

Sant er at langsamt vart landet vårt eie,
- meir etter kvart det vert stelt og i stand,
fram til den dag vi med sanning kan seie:
Sjå, det er sambunde, heile vårt land!
Storverket her er eit vinnande steg, dugnad som retteleg monnar og dreg.

Skjomen har blinka framom her og blåna,
skjoma 1 i solskin og susa i storm.
Folk her har fare, i godver, i gråna,
- ferdsla har skifta i fart og i form.
Tusen års tolmodig basking i båt,
- tallause ferder med trøyene våt.

Blinka no fjorden framom her og blåna, brusande kvitt kringom steinvor og stø.
Dagar som lida med lys og med gråna, glitrande sol eller føykje med snø.
Støtt skal ho standa her, Skjombrua vår.
Tena trafikken i aldrar og år.
(1 972)

Norderlands lengste og djervaste spenn.
Sterkt vil ho telja i Nord-Noregs æra,
stort skal ho gagna si nord-norske grend.
Med denne storbrua reist her i nord
renn det ei ny-tid for folk og for fjord.

Her var det titt at i stormar dei stridde
hardt under segel i hivande båt.
Her hende òg at i rokket dei ridde
kvelvet på fjorden til dess dei gjekk åt.
Signa dei alle som stridde i rokk, dei som kom att, og dei arme som sokk.
Dagen er inne, - om lenge det drygde,
stort er her satsa i midlar og makt.
Brua står ferdig, - og folket som bygde
helsar eg her med den høgaste akt.
Alle som skapte, - med ånd og med hand,
vere dei hylla, kvar einaste mann!
Spana 2 i dag lik ein lynskoten loge
løfter seg brua i stål og betong.
Fritt over fjorden på berande boge
susar no ferdsla seg fram som ein song.
Ei meir det våttar3 om storm eller straum,
- brua ber over så blidt som ein draum.
Finaste fjellband i syn attmed fjorden
vitnar med velde om skapande makt.
Tindar og toppar og høgreiste horn
ris imot høgda i skiftander drakt.
Skjomtinden, sveipt i sitt skinande sjal,
standa her fremst i sin opphøgde sal.
Ser du så formrein og fin denne boge
femner om fjorden og føyer seg i, stemt imot storfjell som fagre og fjåge 4
ser ifrå sky nedåt Skjombrua si.
Der susar bilane snøggføtt forbi, under ligg fjordleia framleies fri.

Andreas Indregard
1 - glitre, blinke
2 - spenna (bruspenna)
3 - ha noe å seie, bety noe, vyrde
4 - glade, blide

Lemeninvasjon
Så var det det året igjen. Lemmen inntok
nærmiljøet i hele bygda og oppe i fjellet. Det
var jo en og annen lemmen i fjor også, men ut
på sommeren i år tok det helt av, først til fjells.
Når æ var og gikk i fjellet så og hørte æ den
overalt, men den stikker jo alltid av gårde, helt
tilA
Æ var på moltebærplukking. Tenk dere fargen på
lemmen og multa, ja, ikke sant, en del av de
samme fargene, guloransje.
Og når en er kommet i den alderen at brillene må
på nesen når en skal gjøre noe i nærhet av ca. 1
m, da kan det skje en del.
Godt om multer var det, og æ var godt i gang med
plukkinga. Bøyer meg ned, og der er det noe som
hyler – freser – skriker mot mæ. Æ skvett og
roper høyt. Og der, midt mellom to modne multer
som var på tur å bli plukka av mæ, eller kanskje
handa mi var på tur mot lemmen, brillan var ikke
på nesen, der sto lemmen på to og fresa til mæ.
Æ fikk mæ en skikkelig støkk, men etter hvert tok
latteren overhånd. Måtte se mæ rundtomkring.
Var det folk i nærheta som først hørte et
kvinnemenneske – ei kjærring – som hylte for så
å storflire, så måtte de nå begynne å lure på om
ho var helt ”god”.
I alle fall, æ fikk studert lemmen godt der den sto
på bakbeina og fresa. To store fortenner og
forlabbene klar til angrep midt mellom to modne
multer. Lemmen vant og æ trakk mæ tilbake. Var
tilbake på samme plass noen dager seinere, og
da var moltene blitt overmodne.

Side 1 2

Etter hvert kom lemmen mer og mer ned til bygda.
Og vi har vel alle kjørt mer eller mindre zikk zakk
til Skjombrua for å prøve å unngå å kjøre på den.
Hver morgen så vi tydelig at mange hadde måttet
bøte med livet. Vetle begynte å telle de som var
ihjelkjørt, og det var snakk om 60 stk en morgen.
Æ har sykla en del i sommer og høst, og da har æ
virkelig sett hvor mange som har ligget etter veien
og i grøftene. De må ha en sterk følelse av å følge
etter hverandre. Under berget ved de høye
skjæringene opp til Skjombrua var det opp til 1 5
stk som lå i hauger under berget, og de kom aldri
så langt som ut på veien. De må ha følgt etter
lederen og rapa utfor berget i den sikre død, et litt
makabert syn.
Nå skal det sies at jordrotta også har vært på
besøk i år, og den gjør stor skade, men det gjør i
alle fall ikke lemmen. I et forsøk på å unngå så
store skader i hagen har æ hatt masse feller rundt
omkring. Æ var jo ute etter å ta jordrotta og mus,
men det var jo ikke til å unngå at lemmen også
blei tatt, ganske mange. Svein påstod at hvis det
blei å fortsette sånn, så hadde æ snart til
pelskåpe av lemmen! Tror det kunne blitt ei fin
kåpe, fine farger.
Nå har det heldigvis blitt mindre jordrotter og
lemmen etter hvert, og æ håper det blir noen år til
neste invasjon. Spesielt av jordrottene, for det er
en del stauder som har blitt ødelagt. Får håpe det
kommer opp fra rota når vi får en ny vår.
Anita

Ainas begivenhetsrike år i Kvaløyvågen

Med mann, fire gutter, katter, hund, hus og koselig vielse, ble det noen fine timer ute på øya.
fiskerier, er det alltid nok å henge fingrene i Etterpå bar det til land igjen. Der hadde gode
her oppe i vågen.
venner laget til en farkost som vi ble fraktet med
Hverdagen inneholder, som hos de fleste andre,
mest rutine og av og til små overraskelser. I år har
vi likevel hatt noen begivenheter utenom det
vanlige.
Etter 1 0 år som kjærester, ble Frank-Arne endelig
min mann. 1 3. august i år giftet vi oss på Gåsvær,
ei lita øy ut i havet det tar vel 40 minutter å gå ut
til med sjarken. På Gåsvær ligger ei lita kirke og
en kirkegård. Noen få hus er det der også. Dette
var fra gammelt av gravlunden, og etterhvert
kirka, som omliggende områder (mest øyer)
soknet til fra gammelt av. Der er også alle guttene
våre døpt.
Etter måneder med planlegging kom endelig
dagen. Brudepar, familie og bryllupsgjester gikk
alle ombord i båtene, og i deilig augustsol fikk
brudefølget en fin overfart.
På Gåsvær kom bryllupskjole og dress på mens
gjestene minglet rundt på gresset og drakk kaffe.
Med så godt vær, god stemning, greie unger og

gjennom hele vågen og til festlokalet. Mange fikk
seg en god latter da de så naboens tohjulstraktor
med henger og oss oppi, og med en hale av
privatbiler med bryllupsgjester etter. Resten av
dagen innebar i korte drag god mat, flotte gaver
og en trivelig fest. På kvelden kom fullmånen opp
og lyste over vågen. Vi var veldig glad og fornøyd
da vi krøp til køys den natta. Da oppryddinga var
overstått dagen etter, koste vi oss med restemat
og kaker. Nå i ettertid koser vi oss med alle
bildene og mimrer litt.
Etter flere år med butikkjobb på Rimi
Stakkevollan, har jeg siden 2007 jobbet hos
Frank-Arne med egning og sløying. I slutten av
august skulle jeg også være med på blåkveita.
Frank-Arnes mor stilte som så mange ganger
ellers opp som barnevakt. Det er mye takket være
henne at jeg har hatt mulighet til å bistå han i
arbeidet som fisker.
Til blåkveita er det lang vei å gå med sjarken.
Cirka 1 2 timer èn vei. Det innebar at vi kom til å

være borte i nesten to døgn. Jobben min skulle
være å styre båten sånn at han fikk sove, både til
og fra feltet. Vi forlot Kvaløyvågen i strålende
solskinn og med bare litt vind.
Vinden økte på da vi kom lenger ut. Frank-Arne
gikk og la seg, og fikk jeg beskjed om å styre etter
en strek på en skjerm. Joda, styringa gikk greit,
men så mye vind hadde jeg ikke opplevd på havet
før. Jeg klamret meg fast i stolen, tok spenntak,
og tenkte hvordan i alle dager Frank- Arne kunne
overlate båten til meg i dette været, mens han
selv sov søtt nede i lugaren.
Etter noen timer klarte jeg ikke mer. Jeg vekket
Frank-Arne som selv måtte styre resten av natta.
Jeg torde ikke å gå og legge meg nede i lugaren.
Så med overkroppen hvilende på ei pute på
bordet i styrhuset, med ei dyne over meg, med
ræva filende på benken ved siden av, med et godt
tak i bordet når de største bølgene kom, og med
hodet ut av styrhusdøra for å mate krabbene med
jevne mellomrom, lengtet jeg hjem! Heldigvis
duppet jeg ofte av, men tida sneglet seg av gårde.
Da Frank-Arne etter ett døgn dro siste lina opp,
var jeg utrolig glad. Selv om vinden ikke hadde
løyet noe særlig, var formen min bedre. Så da
Frank- Arne skulle ta seg noen velfortjente timers
søvn, ble jeg på nytt satt til å føre båten. Denne
gangen gikk det bare godt! Med dyna som
polstring mot et armlene, styrte jeg atter en gang
etter streken, på god utkikk etter andre båter som
jeg ikke måtte komme for nær, og jeg svarte både
telefon og VHF. Slik rullet vi av gårde, time etter
time.
Etter seks timer måtte jeg på nytt melde pass,
men denne gangen fordi jeg holdt på å sovne.
Frank-Arne ble vekket, og jeg la meg på benken
som jeg tidligere hadde fått så vondt i ræva av.
Jeg sovnet, og sov så godt som jeg nesten aldri
har gjort før. Da vi endelig la til kai på kvelden, var
det utrolig godt med land under føttene igjen. Det
tok noen dager før kroppen hadde kommet seg
etter denne opplevelsen, men hva gjør man ikke
for mannen sin!
Etter denne sjelsettende erfaringa, og bryllupet
vel i havn, kunne vi på nytt konsentrere oss om
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noe annet viktig som skulle skje utpå høsten;
nyåpning av butikken i bygda vår. Den ble nedlagt
i jan/feb da de forrige eierne ikke ønsket å drive
videre. Lederen i utviklingslaget foreslo at bygda
kunne gå sammen om å starte opp på nytt. Slik
ble det til at folk kunne kjøpe aksjer som ga en
grunnsum vi måtte ha, og Kvaløyvåg Landhandleri
AS ble stiftet. Med mange timers dugnadsarbeid,
spesielt fra noen nevenyttige mannfolk, ble
butikklokalene pusset opp og forbedret. Og med
hektisk innsats de siste dagene før åpning, klarte
vi å bli ferdig.
6. oktober kunne vi åpne Nærbutikken
Kvaløyvågen. Med lokal-tv og -avis, og
varaordfører til stede, ble snoren klippet. Ei ung
dame fra bygda er daglig leder, jeg jobber noen
timer per uke, samt at det er to ekstrahjelper vi
deler lørdagene med. Jeg trives veldig godt med å
være tilbake i dagligvarebransjen, selv om
forholdene er i mindre skala enn det jeg var vant
med tidligere. Synes det er kjekt å få se og prate
med dem som bor i bygda, og mange synes det er
trivelig å ha butikken som et samlingspunkt igjen.
Det kan jo nevnes at butikken forskyner
fiskebåtene ved fiskemottaket her, skole og
barnehage, samt fisketuristene i fire rorbuer bare
meter unna butikken.
Noen uker etter åpning fikk vi oss en stor
overraskelse på butikken. Styreformannen sa vi
begge to måtte på jobb denne torsdagsmorgenen,
fordi vi skulle ha et møte med posten. Men det
viste seg jo å være bare tull! Inn døra kom Norge
Rundt! Det ble mye knising og fnising, men
innslaget var heldigvis godt redigert. Vi fikk både
Norge Rundt T-skjorte og kopp. Dette var utrolig
artig, og mange hadde fått programmet med seg
da det ble sendt uka etter.
Tilbake er hverdagen og rutinen, men hendelsene
som er beskrevet over, gjør at man kan mimre og
få seg noen lyspunkter. Med denne lille
oppsummeringa av livet her i Kvaløyvågen,
ønsker jeg alle ei riktig god jul og et godt nytt år!
Aina med familie

Australia
Tenk deg et land der Orion står opp ned på
himmelen, der nordavinden er varm og
sønnavinden er kald, der vestavinden er tørr
og austavinden er fuktig. Da er du i Australia,
nærmere bestemt på østkysten.
Jeg reiste dit i begynnelsen av november i
forbindelse med jobben. Arbeidet besto i å delta
på en konferanse i Melbourne over tre dager. Jeg
benyttet selvsagt anledningen til å tilbringe noen
dager ekstra der nede, både i forkant og etterkant
av konferansen.
En skolekamerat av meg emigrerte til Australia for
mer enn 20 år siden. Det falt derfor naturlig å
besøke ham og familien hans. De bor i Maitland,
ikke langt fra Sydney. Det var greit å ha huset
deres som operasjonsbase, og de tok vare på
meg på aller beste måte. Vi besøkte milelange
sandstrender, gikk opp på fjellknauser med
Stillehavsutsikt og besøkte små sjarmerende
kafeer. I noen innhegninger så jeg kenguruer,
emuer og koalabjørner, samt en vrimmel av
papegøyer og andre eksotiske fugler. Vi besøkte
et våtmarksområde med mangroveskog. Ellers
vokser det eukalyptustrær hvor man snur og
vender seg. Det var tidlig forsommer da jeg var
der nede, og temperaturen i skyggen varierte
mellom 22 og 32 grader. Sola sto svært høyt på
himmelen, og jeg rakk å bli ganske solbrent.
Melbourne er en sjarmerende storby med omtrent
4 millioner innbyggere. Flyreisen sørvestover fra
Sydney tar en og en halv time, så klimaet er noe
svalere der nede og mer tilpasset en nordlending i
høstmodus. Det vrimler av asiater i Melbourne, og
hotellet mitt lå bare et kvartal unna Chinatown.
Sydney er den største byen i Australia, med fire
og en halv millioner mennesker. Jeg var så vidt
innom byen den siste dagen før jeg reiste heim,
og da tok jeg meg en tur ned til havna for å se på
operaen og Great Harbour bridge. Både brua og
operabygget er mye større enn jeg hadde forestilt
meg; særlig brua med seks felts motorvei og to

j

ernbanespor.
Jeg reiste fra Oslo via Bangkok til Sydney og
tilbake samme vei. Turen tar omtrent 24 timer, og
på denne tida av året er det en tidsforskjell
mellom Norge og Sydney på 1 0 timer.
Flyselskapet jeg reiste med er Thai Airways. De
har et høyt servicenivå og anbefales på det
varmeste. I Bangkok så jeg mange oversvømte
veier og hager. De har litt å stri med der nede.
Takke meg til vånd og lemen fremfor slanger og
krokodiller i hagen!
Ellers måtte jeg selvsagt teste ut hvordan en
vegemite sandwich smaker. Vegemite er et
merkelig smørepålegg som er laget av en slags
gjærekstrakt. Det er svart på farge, ganske salt og
har en utpreget bitter smak. Det smakte ikke stygt,
bare merkelig, og hvis man legger ei skive hvitost
på toppen, smaker det ikke så
verst. Det er nesten like absurd
som lutefisk, men det går ned på
høykant hos australierne. Jeg ba
om å få diplom på at jeg har spist
vegemite, men jeg venter fortsatt.
Reisetiden og tidsforskjellen til
tross, jeg reiser gjerne til Australia
en annen gang, men jeg tror jeg
velger en litt annen årstid. Dagen
etter at jeg var kommet heim,
sendte mine venner i Maitland en
e-post hvor de fortalte at det var
36 grader ute og 29 grader inne.
Det er i meste laget. Jeg kom meg
heldigvis unna i tide!
Trond

Reisebrev fra kiropraktorstudenten i England
For omtrent 3 år siden bestemte jeg meg for at Livet som student i England er ganske forskjellig
jeg skulle følge drømmen om en karriere som fra et studentliv I Norge, den største forskjellen er
nok at jeg må betale skolepenger som ligger på
kiropraktor.
I Norge finnes det dessverre ingen universiteter
eller høyskoler som tilbyr denne utdanningen.
Løsningen ble at jeg pakket ned livet mitt I 2
blytunge kofferter og flyttet til Englands sørkysts
perle, Bournemouth som har milevis med
strandlinje. Byen ligger ca 2,5 time sør for London
med omtrent 200 000 innbyggere.
Det var en lang søknadsprosess med mye
papirarbeid som personlige og profesjonelle
anbefalinger og et intervju i Oslo, og en stund var
jeg litt i tvil om dette var det jeg ville.
Nå etter snart 2,5
år og godt inne i
mitt tredje år har
jeg ikke angret
en eneste dag
på valgene jeg
tok.
Skolen jeg går
på er privat og
heter
AngloEuropean
College
of
Chiropractic og
har
kun
kiropraktorstuden
ter. Totalt er vi
rundt
600
studenter, derav
er omtrent 1 30
av disse norske,
så vi er godt
representert. Vi
har tatt med oss en rekke norske tradisjoner, som
1 7.mai feiring, russefest og julebord med
pinnekjøtt og ribbe.
Skolen er et ombygd kloster, så er en veldig
spesiell skole, hvor biblioteket er selve
kirkerommet. Så skolen er fylt med historie,
hvorav en er om en nonne som går igjen i tredje
etasje, men jeg har heldigvis verken sett eller hørt
henne fram til denne dag.

1 00 000 i året pluss det jeg trenger til mat og tak
over hodet.
Jeg bor i et typisk engelsk hus sammen med 3
andre norske jenter, så har fått et hjem og en liten
familie her nede også. Selv om ingenting kan slå
barndomshjemmet hjemme på Vollen, trives jeg
kjempegodt her.
Ting jeg savner er varmekabler på badet og rent
vann i springen, og selvfølgelig brunost og
mammas hjemmebakst. Hver gang jeg har vært
hjemme i Norge fylles kofferten med brunost,
leverpostei, knekkebrød og en god dose norsk
melkesjokolade.
Klima
her
nede er veldig
behagelig, så
savner ikke
nordavinden i
det hele tatt,
selv om det
kan
blåse
småjævlor og
hølje ned her
også.
Selve
utdanningen
går i mye
praktiske fag,
men
også
mye
teoretiske fag
som anatomi
og fysiologi,
for å nevne
ett par. Utdanningen tar 5 år, hvor 4 er
undervisningsår og siste året jobber man i en
klinikk her. Vi har en haug med kjempedyktige
lærere som er eksperter på sine felt, så kvaliteten
på skolen er utmerket.
Jeg er ferdigutdannet sommeren 201 4 så da
vendes nesen tilbake til Norge for å gjennomføre
ett turnusår før jeg slippes fri som selvstendig
kiropraktor, noe jeg ser veldig fram til.

Brønn borte

1 08 år gamle vindskier

Smånytt

Den gamle brønnen og det svært råtne
brønnhuset til Åsheim, som i mange år var en
risikofaktor både for dyr og menneska, er nå sletta
fra jordas overflate. Brønnen lå på
Indregardmarka, oppe ved granskogen i
Storskjedalen. I forbindelse med bygginga sendte
Ole Kristian en tung gravemaskin oppover, og den
jamna alt med jorda.
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Martin holdt i sommer ei større vøling på
gammelhuset på Indregard, med både maling og
reparasjona. Et av tiltakan var å bytte ut vindskier,
som faktisk var de originale frå 1 903, da huset blei
bygd. De må ha vore av god material, de
vindskiene som hadde klart seg i regn og drefs i
1 08 år!

Året fra Stornaustdøra

I år har jeg fått brukt mye god tid i fjæra. Dette
har imidlertid vært en delt glede, da all
«gratistida» kom som et resultat av at REC
Scancell, der jeg til daglig jobber som IT-leder,
måtte permittere oss på grunn av dårlige
solcelletider ute i verden. -Men aldri så galt at
det ikke er godt for noe, da.
Nå har jeg fått felt på plass alle skråbandene som
manglet, bygd vannklosett, forlenga vorren med
1 0-1 2 meter, og kanskje mest synlig – fått meg
tak over mobilsagbruket med innlagt strøm.
Dermed er det enkelt å sage en plank og et bord
når det trenges. På nedsida er det også vunnet
nytt land, da massen jeg tok vekk for å gjøre plass
til sagbruket ble fylt ut. Dermed har jeg fått på
plass arealet jeg trenger for neste lafteprosjekt. Det alltid blide serveringspersonalet på jobb i Stornaustet...
Tømmeret er allerede på plass og nå verker det også. Rart å tenke at min gamle farfar sprang
en smule i laftelysten.
rundt i gresset der som liten.
Det blir mer aktivitet i fjæra utover våren. Der blir
nok enda en seksjon eller to på vorren. Det er noe
tungvint å arbeide om kapp med floa, så nå laftes
grinda på land, før jeg plukker den ned, flytter den
og fyller med stein.
Det ble tilløp til dramatikk under storflo-dagene
her i høst. Jeg stod med gitaren og skråla for
noen gjester vi hadde der, da Sølvi kom inn og
kviskra meg at jeg måtte ta en titt ut. Da hadde jeg
vatn under hele kjølen på Hildringstimen inne i
naustet. Imidlertid var der ingen skader, og det
hadde kanskje vært greit å bestille ei slik flo igjen
til utsettinga som blir først i mai. Det blir nemlig
ingen Lofottur med Hildringstimen i år, da jeg er
opptatt i «oppvaskkomiteen» på REC Scancell.
Her på Stranda sag & Høvleri... Enkelt å skaffe en plank nå
Der har vært noen arrangementer i året som gikk, Men når sommeren kommer er vi igjen på
men pågangen på Breidablikk har vært stor, så vi bølgene og klar for enda flere fantastiske
har begrenset dette til et nivå som gjør at det er opplevelser.
morsomt å holde på uten å slite oss fordervet.
Hildringstimen har hatt sine turer. Den sedvanlige -Anders
Vestfjordseilasen St. Hanshelga ble mer Takket være
dramatisk enn ønsket, da jeg falt utafor en vorren, er sjø- og
berghall og braut av handleddet. Men med kyndig landsetting en lek
hjelp fikk vi nå teipa det sammen slik at vi kunne nå, og jeg lovde
delta på regattaene fredag og lørdag. Etterpå bar at neste års
det til Tromsø for å få klinket inn noe isenkram til oppsett skulle
å holde beinstumpene i armen sammen – men foregå i smoking.
ikke uten å ha sikra en pen tredjeplass i Fra vi la til ved
regattaen. Ikke verst med handicap. Det verste moloen, til båten
var nok å måtte ta pause fra gitaren. Nå virker alt stod i naustdøra
bra igjen, men det ser ganske Frankenstein ut på brukte vi akkurat
bildene med skruer og jern gjennom fingre og en time og ti
minutter - og vi
handledd...
var to mann og ei
som utførte
I slutten av juli tok vi hele familien – bestefar, dame
hele
jobben
bestemor og unger med oss, og dro på besøk til inkludert tømming
Kystkulturdagene i Vestbygda. Et skikkelig trivelig av ballast og
arrangement, da det var første besøk til nedlegging av
arnestedet for familien vår – Øksneshamn. Ekstra rigg. Slik skal det
artig når hele familien er sammen, og blir så godt være!
mottatt av fjern slekt som kunne fortelle oss om
opphavet og deres virke. En liten tur til gården
Øksnes
ble
det

Selvdiggersteinen

Denne er saksa fra Harstad Tidende. Og selve
steinen kan du daglig beskue mellom Lundnes og

Mere smånytt
Jobb i Burma

Andreas Indregard d.y. har ikke bare vandra fra
Nikkaluokta til Skjomen i år, men også fått seg ny
jobb – i Burma, av alle plasser. Han skal lede
Norsk Folkehjelp sitt arbeid der. Nå ser det jo ut til
at regimet der mjukner opp, så da kan det bli en
jobb med god utvikling han har fått seg.

Kongsvik videregående kommer

Kjetil Indregard har mange jern i ilden, og et av
dem er å lage neste serie om Kongsvik – som da
endres til Kongsvik videregående skole. Noen av
de vi møtte på Kongsvik ungdomsskole har flytta
over dit, til og med Kine (som ikke kom inn på
danselinja på Fagerborg).
Kjetil har i år hatt noe manus og regi på Tomas
Gjertsen sin serie Helt perfekt. Han har også vært
med i produksjonen av den koselige
barn/ungdomsserien Vaffelhjarte, der kona hans,
Ingrid Anne, hadde ei viktig mors-rolle.

Innerklubben.

beboeran som i all stillhet og hemmelighet hadde
begynt å trene skateboard. Men vi fikk det ikke til
å stemme heilt. Vi hadde ondt for å se for oss
verken han John Martin og ho Liv (som no er flytta
tilbake til Bakkan etter utlendighet på Ankenes),
eller ho Ingebjørg og han Osvald i full fart på
rullebrett. Det kunne nu forøvrig ha vært et
kostelig syn.

Anders hyller mørketidslyset

"I mørketidslyset er det varme å hente" heter et
musikalsk prosjekt som Anders Øgsnes skal lede i
Vinterfestuka. Han har satt sammen et band som
fremfører tekster av Helge Stangnes, melodisatt
av Johs Røde. Det samme prosjektet ble kjørt i
Lokstall 1 for noen år siden med samme
besetning, men da med Sangvirkelaget og Johs
Røde selv bak mikrofonen. Denne gangen blir det
"salongversjonen" - uten kor, og med Narviks
egen Marit Lamvik bak mikrofonen. Musikerene er
de beste vi har - Dag Okstad, bass (Tromsø),
Skateboardrampen på Bakkan.
Eivind Valnes, piano (Sørreisa), Jan Erik Steen,
Vi var mange som observerte at det var blitt sax og fløyte, Paul Steinar Samuelsen, trommer
anlagt en skateboard-rampe på Bakkan. Og så og perk, og altså Anders på gitarer. Dette blir å
gikk vi rundt og lurte på om det var de fire høre mandagen under VU i Sjømannskirken
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Renate blir serieforfatter
Lørdag 1 9. november detonerte Fremover ei
aldri så lita bokbombe: Renate Josefsen, ho
som kjøpte Mattisheimen i fjor, blir
serieforfatter i 201 2!
Ho har kontrakt med forlaget Cappelen/Damm,
som er stor på seriemarkedet, med for tida 23
løpende serier, med ei bok i måneden.
Austavinden har hatt en prat med Renate, som
forteller at ho er svært tilfreds med måten forlaget
har assistert henne med produksjonen av boka.
Alt lover godt for lansering og markedsføring av
serien, der forlaget har stram styring. Renate sjøl
er forsiktig med å fortelle mer enn avtalt med
forlaget.
På nettsidene til Capppelen Damm fant vi at
serien heter Stina Saga. Forlaget beskriver
historia slik:

Stina Saga er et uforglemmelig bekjentskap!
En eventyrlig, magisk og mektig historie fra
en tid da nordmenn ikke var herrer i eget
land, og et sted der kampen for å overleve
kom foran alt.
En utarmet bygd, en ubarmhjertig hersker,
en ung kvinne med store drømmer.. Som
liten blir Stina vitne til at en kvinne blir brent
på bålet, anklaget for hekseri og trolldom.
Men hvilke krefter rår egentlig Stina selv
over?
Hun hadde sett speilbildet sitt i stille vann.
Ett sort og ett blått øye.
Trolløye D
Stina Saga er skrevet av Renate Josefsen.

Til oss og Fremover fortalte Renate at bøkene
handler om ei sterk, ung jente som lever på 1 600tallet, i et nordnorsk miljø. Om stedet ho bor kan
lokaliseres nærmere må vi vente med å finne ut til
bøkene kommer.
Renate har røtter på Mattisheimen. Bestemora
hennes, Karine, var barnefødt der og datter av
Einar Knutsen og Sofie Mikkelsen. Einars foreldre
var Knut Finnesen og Karen Jonsdatter, eller JoKaren som ho alltid blei kalt. Ho var dattera til den
legendariske jegeren Jo Larsen, mannen som har
gitt navn til Jo Larsa-skaret mellom Råntindaksla
og Klubbviktinden. Renate er svært interessert i å
få fram mer kunnskap om slekta si i gammel tid,
så den som har opplysninger å gi, kan bare ta
kontakt med henne.
Så, da kan vi bare vente spent på Stina Sagaserien. Lanseringsdatoen er ennå ikke
offentliggjort, men det blir i 201 2, sier forlaget på
sine nettsider. Løp og kjøp!
Martin

Uværet Berit og storflo

I tida rundt fredag og lørdag 25. og 26.
november var uværet Berit med sine herjinge
meldt. Eller storm som nån kalte det.
I Ofoten gikk det likevel stille for seg, men
høyvann fikk flere merke. Nu ska det sies at man
treng ikke vær redd førr å få et uvær oppkalt etter
sæ, hvis det
foregår sånn som
her i fjorden. Andre
derimot syns det
godt kunne vært
mer trøkk i uværet
når de først sku
oppkalles.
Som
sagt
meldinge
fra
Kjøpsvik
og
Harstad
kunne
også fortelle at floa
var stor. Havet
drog sæ over
kaikanta
og
fergekaie. På Virak
hadde vi stor flo på
fredag formiddag,
men større blei ho ved 24.00-tida. Et arrangement
i stornaustet gjorde at ho Sølvi, han Anders og æ
befant oss i fjæra ved midnatt. Litt vind var det
blidd i lufta. Bila måtte fløttes og nån vedstranga
bei berga (spør Anders om temperaturen i vannet
da vassing ble et faktum). Svilla hadde tidligere
lagt på svøm. Hildringstimen som stod godt opp i
naustet, fikk vann på skinnegangen under sæ. Fra
bilysan så vi vannet som kom opp et støkke
mellom gammelnaustet og stornaustet.

Nytt av gammelt

Av gamle tøvde ullgensra syr æ votta
som gir varme hender i vinterkulda. Æ
syr også vesker nåleputer og anna
småtteri.
Ta med gammelgensern eller berre kom
og ta en titt på de varan som allerede er
laga.
Rønnaug Indregard
Vidrek 11 3, 8520 Ankenesstrand
Tlf: 991 65924
E-mail: rindre@online.no
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Formiddagen etter opprant litt kald, klar og heilt
stilla. Igjen va floa litt større enn normalt. Havet va
blankt mens det dekte til skjæret for ei stund.
Det er fasineranes, så lenge ikke ødeleggelsa finn
sted. I Lofoten fikk de merke mer av ho Berit. Der
va det blant anna et hus, rorbue, veia og en
hønsefjøs som blei berørt. På Værøy fikk
helikopterlandingsplassen og fergakaia hard
medfart. De va uten
meieriprodukta og
ferskt kjøtt hvertfall
ei uke etter. Vi va
heldig her på Virak.
Æ har ikke hørt om
ødeleggelsa.
Utenom havet er
det vel stort sett
bare vinden som
prøve seg på oss.
Og nu står vinteren
for tur. Kem huske
ikke ekstremværet
Narve i januar
2006?! (dokker ser
at det e oppkalt
etter en mann!!) Da
kraftig
høytrykk
over nordlige Sibir blanda seg med lavtrykk i
Norskehavet, og endte med at sørausten slo sæ
laus her i bygda! Fasineranes på sitt vis, men
herjinge på byggverk og skog blei det. Det e
uansett så lite vi kan gjøre med. Håpe likevel at vi
får godt stabilt vintervær, og ingen kvinnfolk i
bygda får navnesøstre i løpet av vintermånan!
Torgunn

Mere smånytt
Jobb i Burma

Andreas Indregard d.y. har ikke bare vandra fra
Nikkaluokta til Skjomen i år, men også fått seg ny
jobb – i Burma, av alle plasser. Han skal lede
Norsk Folkehjelp sitt arbeid der. Nå ser det jo ut til
at regimet der mjukner opp, så da kan det bli en
jobb med god utvikling han har fått seg.

og hemmelighet hadde begynt å trene
skateboard. Men vi fikk det ikke til å stemme heilt.
Vi hadde ondt for å se for oss verken han John
Martin og ho Liv (som no er flytta tilbake til
Bakkan etter utlendighet på Ankenes), eller ho
Ingebjørg og han Osvald i full fart på rullebrett.
Det kunne nu forøvrig ha vært et kostelig syn.

Kongsvik videregående kommer

Anders hyller mørketidslyset

Kjetil Indregard har mange jern i ilden, og et av
dem er å lage neste serie om Kongsvik – som da
endres til Kongsvik videregående skole. Noen av
de vi møtte på Kongsvik ungdomsskole har flytta
over dit, til og med Kine (som ikke kom inn på
danselinja på Fagerborg).
Kjetil har i år hatt noe manus og regi på Tomas
Gjertsen sin serie Helt perfekt. Han har også vært
med i produksjonen av den koselige
barn/ungdomsserien Vaffelhjarte, der kona hans,
Ingrid Anne, hadde ei viktig mors-rolle.

"I mørketidslyset er det varme å hente" heter et
musikalsk prosjekt som Anders Øgsnes skal lede i
Vinterfestuka. Han har satt sammen et band som
fremfører tekster av Helge Stangnes, melodisatt
av Johs Røde. Det samme prosjektet ble kjørt i
Lokstall 1 for noen år siden med samme
besetning, men da med Sangvirkelaget og Johs
Røde selv bak mikrofonen. Denne gangen blir det
"salongversjonen" - uten kor, og med Narviks
egen Marit Lamvik bak mikrofonen. Musikerene er
de beste vi har - Dag Okstad, bass (Tromsø),
Eivind Valnes, piano (Sørreisa), Jan Erik Steen,
Skateboardrampen på Bakkan.
sax og fløyte, Paul Steinar Samuelsen, trommer
Vi var mange som observerte at det var blitt og perk, og altså Anders på gitarer. Dette blir å
anlagt en skateboard-rampe på Bakkan. Og så høre mandagen under VU i Sjømannskirken
gikk vi rundt og lurte på om det var de fire
beboeran
som
i
all
stillhet

Ukuleler over de syv hav

Kjell-Olav Ravn har en glødende ukuleleinteresse. Det begynte med at han en gang var
på jakt etter en liten gitar og i stedet endte opp
med en ukulele.
Etter hvert har det blitt ei hel lita samling i et
hjørne av stua, med ukuleler i ulike størrelser og
fasonger, blant annet en flat reise-ukulele og en
elektrisk ukulele med en sigarkasse som
klangbunn. Den fikk han bygd på bestilling.
I overgangen mellom to jobber tok Kjell-Olav en
måned fri og reiste til Hawaii i februar i år. Reisen
var ei historie for seg. Han skulle reise fra Oslo
via Frankfurt til San Francisco og videre til Hawaii,
men siden flyet til Frankfurt var forsinket, rakk han
ikke flyet videre til USA. Det fristet ikke å
overnatte i Frankfurt, og etter litt om og men fikk
han plass på et fly via Tokyo og videre til Hawaii.
Tilbakereisen gikk via USA. Hawaii-turen endte
derfor opp som en reise rundt jordkloden.
Han bodde i et par uker i Honolulu, ikke langt fra
Waikiki beach. Selv om Honolulu bare ligger 21
grader nord for ekvator, var temperaturen
behagelig for en nordlending og lå stort sett rundt
25 – 28 grader. Hawaii er en turistmaskin, og
Kjell-Olav erfarte at det var lettest å komme i
kontakt med folk når man gikk rundt alene. Han
var på jakt etter en eksklusiv ukulele og lette opp
ukulelebutikker rundt i byen, noen i nærheten av
hotellet. Han endte opp med å kjøpe en ukulele
fra 50-tallet av et svært anerkjent merke til en
gunstig pris.
En dag han vandret rundt med videokameraet sitt,

hørte han reggaemusikk fra et lokale. Han gikk inn
og fant ei gruppe som spilte akustisk reggae. I
pausen spurte han om han fikk lov å filme dem.
Det ble et bra opptak. Kjell-Olav brente en DVD
som han ga dem noen dager senere. Det endte
opp med at de ba ham filme en hel konsert, og
siden har de holdt kontakten. Han dro også til en
ukulele-festival som gikk fra soloppgang til
solnedgang, og der møtte han en 1 03 år gammel
entusiast som han fikk lov å filme.
Lyd og bilde er i det hele tatt noe Kjell-Olav kan.
Han driver et lite firma hvor han blant annet
konverterer gamle lydkassetter og videokassetter
til DVD format. I tillegg gjør han ofte filmopptak av
konserter, og han legger også ut YouTube
filmsnutter for dem som måtte ønske det. Råfilene
til filmopptakene blir gjerne lagt på egne
harddisker som kundene kan kjøpe og beholde
om de måtte ønske det.
Kjell-Olav har en bred musikalsk interesse og
bakgrunn, og han er en sann blues-entusiast som
savnet en bluesklubb i Narvik. Kjell-Olav fikk med
seg Freddy Iversen, og de gikk i spissen for å
etablere.Narvik Bluesklubb. Den startet for vel ett
år siden. I tillegg til å arrangere konserter av ymse
slag, arrangerer de blant annet workshops for
ungdommer. De har stor musikalsk takhøyde og
er ikke redd for å tøye blues-begrepet i ulike
retninger. Klubbens interimstyre hadde sine faste
møter på Brubakken, og da er det vel
nærliggende å anta at Dave Brubeck inngår i
standardrepertoaret.
Trond

Fisketur
Denne gang var Middagstuvvann målet. Et mer enn to kjøringer av storfisk med gammel
vann jeg ikke har fiska i på over 20 år. Men i nylon på en og samme tur.
Neste akt var ny tur til fjells, med nytt
natt skulle det prøves igjen.
Jeg valgte spinner etter lyset og begynte å fiske
bortover mot utløpet. Jobba i vifteform, helt rundt
til den andre enden, og tilbake, - før jeg gjentok
viften. Brått, da jeg sveiva inn fra et kast rett ut i
vannet, smalt det til. Jeg fisker med tungt utstyr i
forhold til ørreten jeg vanligvis får her oppe, men
nå kjentes stang og snelle i spinkleste laget.
Stanga bøyde seg hardt og det hylte i
snellebremsen mens snøret raste ut.
Jeg stramma opp
så mye jeg turte,
og fikk stoppa
utraset. Begynte å
snelle inn, og det
var tungt! Så kom
et utras til, og jeg
følte på meg at
dette ikke gikk
bra. Ganske riktig;
snøret
brast.
Måtte
bare
konkludere med
at 7 år gammel
nylon ikke var
tingenY Jeg satte
meg ned med en
kaffekopp, mens
jeg kjente på
skuffelsen.
Bestemte
meg
likevel for å prøve
litt til.
Så jeg fortsatte å fiske meg rundt hele vannet,
tålmodig, med samme viftemønster. Jeg kjente
lyst til å gå ned, men det var fòr trasig å komme
tomhendt etter å ha kjent så diger fisk, så jeg
begynte på en ny runde. Det var mørkere nå, så
jeg skifta til en mørkere spinner. Samme stedet
som fisken bet på forrige runde, ga nytt napp,
denne gang på første kast langs land. Bremsen
var mye strammere denne gangen, men det ble
likevel et voldsomt utras. Jeg slakka bremsen,
svært bevisst på før nevnte gamle nylon. Fisken
raste ut, og da den roet seg, lista jeg den
langsomt og forsiktig innover.
Slik holdt vi på ei stund, og til slutt var den så nær
land at jeg kunne se den. Den var lang som en
underarm med hånd! Jeg lirka fram
teleskophoven. Og fikk den under fisken mens
den lå med sida i været. Og i dèt hov og fisk var
over myra, velta fisken over kanten og ned på
bakken. Men altså på land! Jeg hev meg over den
og ga den et par solide kakk i hodet. Vekt og
målbånd kom fram, og feit kan den vel egentlig
ikke kalles med nøyaktig to kilo på 59
centimeter...
Med det var den turen over. Jeg har ikke nerver til
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monofilamentsnøre pålagt. Men tåka seig brått på,
så tett at Helligdagsvann ble overnattingsstopp.
Det gjorde ikke så mye, for stemninga var
eventyrlig med knapt en meter sikt, og de to
småørretene jeg fikk var utmerket kveldsmat.
Dagen etter valgte jeg å bruke hele tida på
Middagstuvann. Mens jeg satt med kaffen hadde
jeg sett det største spranget av fisk jeg har sett, trodde ærlig talt ikke at så stor fisk kunne hoppe
nesten klar av vannet. I myra ved innløpet hogg
det til igjen. Og
det beit like vilt
som på forrige
tur. Men med nytt
snøre
denne
gangen turte jeg
stramme
opp
bremsen til jeg
følte
kontroll.
Fisken
blei
buksert mot land,
og klar til hoving.
Men der var ei ny
utfordring.
Myrkanten bar
ikke vekta mi.
Fisken var for
tung til å vippes
på land med
stanga, så jeg
måtte
strekke
venstre arm med
hov så langt jeg
kunne mot den, og samtidig trekke fisk og stang
mot land det beste jeg rakk med høyre, - mens jeg
lå på kne i myra og trakk vann som bare dårlig
impregnerte turbukser kan.
Jeg prøvde å løfte fisken med hodet først inn i
hoven - men så ble vekta av bakparten fòr mye.
Dermed velta hele fisken ut og svømte dovent
bort og ut av syne, og jeg lå vasstrukken igjen i
myra og slapp noen gloser det er greit at ingen
hørte. - Etter mat og kaffe prøvde jeg på en ny
runde, og igjen beit det, på samme sted. Historien
forløp helt likt, bortsett fra at nå var jeg
gjennomvåt til midt på lårene fra før, og alt jeg
stod igjen med var synet av stor fisk, og en
spinner fast i hoven.
Men neste år, da har jeg større hov med lengre
skaftY .
Arne E. Sørli Gya.

Si hei til Lilja
Hei! Lille prinsessa vår Lilja kom til verden 9 mai
2011 , og veide da hele 4520 g og var 52 cm.
Hun er blitt litt større nå, og gleder seg til jul
sammen med storebror Martin.
Vi ønsker alle en god jul og ett godt nytt år :)
Hilsen Martin, Lilja, Anne og Marius.

Vannledninga i bygda
Gjennom lang tid har det vært gravd gjennom
hele bygda, men nå er arbeidet ferdigstilt. Vi har
snakket med Odd Arne Nyborg hos Narvik VAR,
som er den som har oppsynet med vannverket.
Han forteller at det opp gjennom årene har vært
mange lekkasjer på ledningene, men nå er mye
skiftet ut. En del av rørene var enten av dårlig
kvalitet eller hadde produksjonsfeil.
Det var store utfordringer med utskiftningen av
rørene da kart og terreng ikke stemte helt. Rundt
Åsheim/Grendehuset ga de til slutt opp å finne
den gamle ledningen, men gravde ned nytt.

Gammelhuset på Åsheim

Det er nå satt ned kummer langs ledningen slik at
vannet kan stenges av i flere soner for å søke
etter feil. Ute i Storelva skal det nå bygges en ny
demning ovafor Grønnsletta. Det skal graves ned
nye rør fra den kommen som er der i dag og opp
til demningen. Dette gjøres for at vi skal få bedre
kvalitet på drikkevannet og mer stabil
vanntilførsel.
Nyanlegget vil ikke komme i drift før ut på nyåret,
og Nordkraft står for utbyggingen.
Anita

I vår blei det gamle huset på Åsheim, bygd i 1 936,
brent ned av Brannvesenet, for å gi plass for
nyhuset til Vera og Ole Kristian. Så her er det
siste bildet som blei tatt av det vakre bygget, slik
vi minnes det.
Tida går, ingenting består.

Trim

Smånytt

Etter en pause er det flere som har snakket
frampå om oppstart av trimmen igjen.
Vi kan vel alle trenge litt bøy og tøy og sosialt
samvær, så det kan være greitt å starte opp igjen.
Før har det vært mye hopp og sprett, men flere
ønsker en litt roligere treningsøkt, og det skal det
bli.
Vi møtes på grendehuset mandag 9. janur kl.
20.00 for en runde med trim og avklaring om
hvilken dag som passer for flest mulig av de som
ønsker å være med.
Anita

Liv og John Martin tilbake på Virak

Vi ønsker Liv og John Martin velkommen tilbake
på Bakken! Ved påsketider blei de igjen Virakværinga etter et halvt år på Ankenes.
Yngstedattera Britt Oddveig med samboer og
datter, flytta tilbake til Ankenes etter å ha prøvd
seg i foreldrenes hus på Virak. På Ankenes har de
kjøpt seg hus. Vi ønsker dem alle lykke til videre!

På fjelltur i Ballangen
Etter år med turer i Virakområdet,
også lagt til nabokommunen
Ballangen med omegn kan by
turområder gjennom hele året. I ti
samlet turopplevelser herfra.

ble turene
Ballangen.
på flotte
år har jeg

du rett ned på Ballangen sentrum. Herfra ser du
mange andre topper, både i kommunen, men
også utenfor. Du kan se rett på Sepmola og bort til
nasjonalfjellet Stetind. Et flott skue er fjellrekka du
ser når du skuer innover Ofotfjorden og inn mot
Ballangen;
Tøttatoppen,
Fagernesfjellet,
Ankenesfjellet,
Dronninga,
Råntind,
Klubbviktinden og Sepmola.
Ser du nordover ser du mot Håfjelltuva, det
høyeste punktet i Håfjellet. Fjellet ser ut som en
vulkan når man befinner seg på 60-strekka på

Det begynte med «Ti på topp». Dette var satt i
gang i 2000, året før det nådde mine ører. Tanken
på fjelltopper som ikke var prøvd ut i nærområdet
fikk ikke bli gammel. Jeg og en kamerat rekte 3-4
topper høsten 2001 , før snøen kom. Resten ble
gjort året etter. Siden da er disse toppene gått om
igjen flere ganger.
Følgende topper i «Ti på topp» fortjener å bli
nevnt; Råntind 1 200 moh (kommunegrensen
mellom Narvik og Ballangen går rett over
tinden og aksla), Sepmola (1 342 moh),
Rundtuva (51 6 moh), Skjåfjellet (621 moh),
Håfjelltuva (81 7 moh), Bruna (596 moh), Linken
(665 moh), Kufjellet (645 moh), Vargfjortinden
(885 moh) og Skarstadtoppen (526 moh).
Blant fjellområdene i Ballangen ligger Håfjellet
sentralt. Området er lett tilgjengelig fra flere
kanter. En godt brukt tursti går opp fra
Kråfjellholla,
opp
mot
Storfjell,
landbruksområdene du ser fra E6 på høyre
side på tur sørover. Her er det en stor
parkeringsplass, 2-3 km fra Ballangen sentrum.
Det første stykket kan man følge en traktorvei
som svinger seg oppover fjellet. Et turmål for "So kom eg til ei krasafarin steinbu" - Steinhytta på Håfjellet
mange er Hulderheimen, ei hytte satt opp på
frivillig basis og som eies av Haafjeldets venner. Virak og ser videre utover veien. Bak Håfjelltuva
Et rom står bestandig åpent, mens resten av hytta har du blant annet Tjeldsund.
er avlåst og kan leies. Videre oppover kan du En svært positiv oppdagelse var at sola både
velge mellom ulike stier. Da kan du havne på forsvinner seinere på høsten og kommer tilbake
Gapahuken eller Steinbua, og selvfølgelig videre tidligere på vinteren sammenliknet med Virak.
innover Håfjellet. Steinbua er bygd av frivillige og Flotte turer i måneskinn har jeg også fått med
stod ferdig i 2005. Hytta er plassert i østenden av meg.
Skoleklasser, pensjonister og turgjengere finner
Langvann (568 m.o.h) og består av skiferheller.
veien hit. Dette er en lett tilgjengelig trasè,
På veien oppover fjellet får du fort utsikt. Vel oppe sommer som vinter. Hyttene og løyper/veitrasèer
på Bruna (596 moh), ikke langt fra Steinbua, ser holdes i gang av Haafjeldets venner (HV). Dette er
ei forening som er basert på frivillig innsats.
Det skal dog nevnes at en liten gruppe
mannfolk har gjort en utrettelig innsats med
vedhogst, oppkjøring av løyper og vedlikehold i
flere år. Det siste året har undertegnede også
vært med i styret i HV.

Hulderheimen
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Samme gjengen arrangerer Kråfjellrennet.
Dette skirennet har gått av stabelen flere år
hver palmelørdag. Løypa går fra Kalvåsen
(Pippira Siida A/S) og langs skogkanten på
Bruna (fjellveggen bak jordbruksområdene du
ser fra E6) og rundt mot Bøstrand, og avsluttes
ved Bøstrand skole. Totalt 1 6 km.
I løpet av vinteren håper Haafjeldets venner å
få til komsekjøring (snøscooter med komse
etter) der eldre og syke kan fraktes opp i fjellet
på tur.
Foruten om nevnte fjelltopper og Håfjellet,

finnes det andre plasser der folk har sin
favoritter. Synes jeg må nevne Efjorden med
innerfjorden, Efjordsvaet og Kuglhorn.
Melkedalen, Børsvannet og Råndalen. Skuet fra
Vargfjordtinden oppleves som ei åpenbaring i
det man runder høydedraget nedenfor toppen
og ser utover ytre Efjorden og Ofotfjorden.
Ikke bare fjell og skog lokker i Ballangen.
Padling, båt- og badeaktiviteter er velegna
aktiviteter her.
Nytt av året var at jeg gjennomførte «Ti på topp
på tre dager». De samme ti toppene som ble
nevnt lenger opp, ble gjort unna fra fredag 8. juli
kl.1 6.00 til søndag1 0. juli på kvelden. Dette ble
første gang gjennomført i 2005. Primus motor
for dette er Ingolf Kvandahl ved Pippira Siida
A/S i Kalvåsen.
Etter å nesten ha klart det i fjor (meget ublide
værguder slo da til), kom vi i mål i år. Været varHer kan vi se lukt heim til katta i stuvinduet!
variert; overskya og oppholdsvær, knallsol, 1 0 i Ballangen.
minutter med kraftig vind, og regn og torden på Da vil jeg bare si: Velkommen til fjells! Dette
avstand. Vi snudde litt på den opprinnelig anbefales! Godt turår ønskes alle! Torgunn
rekkefølgen på toppene, men gikk ca. 5600
høydemeter fordelt på 75 km de tre dagene.
Ekstra artig var det at jeg hadde to venninner
med, men hele gjengen bidro til flotte dager. Vi var
svært fornøyd med den helga!
I år var det arrangert «Barnas ti på topp» av
Ballangen ski, Ball. friidrett, Ball. turn og speiderne

Skinnfyken tilbake i Kongsbakknaustet

Etter et par år med fravær fra vinteropplag på I samme slengen gjøv de dugnadsvillige
Vidrek, er Narvik Kystlags åttring, Skinnfyken Kystlagsgubbene løs på bygging av sårt trengte
nye dører til naustet. Det ble riktig bra, og til våren
tilbake i Kongsbakknaustet.
De to siste årene har den av praktiske grunner
hatt opplag på Kystlagets brygge i byen. Der har
den fått løfting og motorbrønn.
Oppsettinga gikk på slede som ble bygget og slept
inn i naustet med båten på. Dette ble gjort for å
ikke skade propell og gear, som stikker noe under
kjølen. Men med traktorhjelp bød det ikke på noen
problemer – til tross for at vi snakker om ti meter
båt og et drøyt tonns vekt.

Bjørn Gunnar poserer foran ny naustdør

skal malerkosten svinges, slik at bygget i gjen kan
stråle i sin fordums glans.

Skinnfyken ble berget av Narvik Kystlag fra en
traurig tilværelse på en parkeringsplass i
Stavern(!) i 2002. Den 34 fot store og 1 06 år
gamle åttringen fikk en grundig restaurering, og
fremstår nå som en av de absolutt peneste
eksemplarene av sitt slag. Den har
oppsiktsvekkende seileregenskaper, og vinner
stort sett der den er med.

...så må vi ta med et bilde for å vise hvor vakker den er

Dubai

I februar pakket jeg kofferten og dro sammen
med 1 8 andre damer på trim-opplevelsestur til
Dubai. Dubai er en by i De forente arabiske
emirater og ligger ved Persiabukta. De første
tankene jeg fikk var: 1 001 natt, kameler, ørken
persiske tepper, olje og oljesheiker.
Mye stemte, men vi kom til et moderne samfunn.
Tok inn på et fantastisk flott hotell, og der ble vi en
del av et indisk bryllup. Brura ble gitt bort til
brudgommen under en fantastisk seremoni.
Bryllupet varte i 3 dager. En flott opplevelse,
masse fine klær, underholdning, musikk, og
damene hadde malt indiske mønster oppetter
armene.
Vi hadde to treningsøkter pr. dag med Pilates,
yoga, salsa, zumba, hip hop, med mer. Det var
flott å trene ute i varmen med palme- og bølgesus.
Det ble også flere shoppingrunder, i februar er det
Shopping Festival i Dubai med store prisavslag.
Alle damene skulle jo også til gull-souken og på
kryddermarkedet. Det ble kjøpt gull, ringer,
smykker og armbånd med diamanter. Billig var
det, så kredittkortene ble flittig brukt.
Vi måtte selvfølgelig innom verdens høyeste
bygning, Burj Khalifa, som er 828 meter. Vi tok
heis opp til 1 24. etasje, og det tok 1 minutt. Derfra
var det en fantastisk utsikt, fra en plattform som
hadde glassrekkverk. Etterpå dro vi til en
restaurant med fantastisk mat, masse småretter,
det
kom

Finn Fem Feil

nye retter på bordet hele tiden. Her hadde vi utsikt
til lys- og fonteneshowet. Det syntes jeg var helt
fantastisk, veldig stemningsfullt og trolsk. Da
Andrea Bocelli i duett med Sarah Brightmann
sang Time to say goodbye, og sangen var
synkronisert med fonteneanlegget, stoppet blodet
i årene. Tror aldri jeg har opplevd noe så
fantastisk. Bare den opplevelsen er verd en tur
tilbake til Dubai.
Ellers var vi innom verdens største kjøpesenter på
223 000 m2 med over 400 butikker, 63
restauranter og innendørs alpinbakke. Kjørte på
en rundtur omkring i Dubai by. Så de kunstige
øyene – The World – som er begynt å sige i
havet. Hotellet Atlantis, masse flott bygninger, helt
spesielle båter på havna. Kameler og masse
ørken med små oaser. Nedover fasaden på
skyskraperne hang det masse folk som
rappellerte, dvs. de vasket vinduene. Alt skulle
være reint til enhver tid. Hvis bilen var skitten,
kunne en få bot. Bilene blir skiftet ut når de blir 1 0
år.
25% av hele verdens beholdning av
byggekraner var i Dubai, men pga finanskrisen
var det stopp i de fleste byggeprosjektene. Landet
er helt avhengig av arbeidskraft fra andre land, og
da spesielt Østen.
Dubai var et spesielt land, ny og gammel kultur på
en gang. Flott å oppleve, men totalt annerledes
enn den verden vi er vant til.
Anita

Her har fotografen noe feil med med fremkallingsutstyret sitt. På bildet til høyre har det falt ut
fem detaljer i fremkallingsprosessen. Finn dem.
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Brev fra Bergen

Johan Kongsbakk, født i 1 920, bror av Lilly og Arne Kongsbakk, Deberg Larsen, Reidar Larsen,
Jørgen, har sendt oss noen bilder han tok for (ukjent nesten helt skjult), Edvin Ravn, Olaf
65 år siden. H
Kvamme, Helge Ravn, Arild Larsen og Andreas
an skriver: ”Av en bestemt årsak, - var jeg på
Vidrek i to-tre mnd. våren og sommeren 1 947. Og
det skjedde utrolig mye i bygda akkurat da.
Kirkegården blei
vigslet med stor
festivitas, - oppi
utmark og åser
gikk ingeniører og
hjelpere
med
instrumenter og
lange pinner, malt
med rød og hvit
farge. De stakk
kursen for den
etterlengtede
kraftlinjen. Vidrek
skulle få elektrisk
kraft!!!”
To av bildene er fra
kirkegården. På
det første ser vi
biskop
Wollert
Krohn Hanssen,
domprost Aschim
og pastor Mørch
foreta
den
høytidelige
vigslingen, - foran
Kristian
Thomassens grav. ”Jeg mener å huske at
biskopen godkjente at Kristian blei gravlagt før
den offisielle vigslingen. De to var jo godt kjent fra
før, - Krohn Hanssen var jo mange ganger på
Vidrek i sin prestetid i Ofoten,” forteller Johan.
Om bildet av sangkoret sier han: ” I det vakre
sommerværet på
vigslingsdagen
stilte
Elisabeth
Åsheim, lærerinna
i bygda, med
sangkoret
og
skapte en ekstra
fin stemning på
den fine plassen
der oppe bak
Storhaugen. Selv
etter så mange år,
så tror jeg at jeg
kjenner igjen de
fleste.”
Vi har snoka litt og
har klart å finne
navnet på de
fleste (gi oss
beskjed om du
mener vi tar feil).
Vi trur det er:
Bakerst e rad, f.v.:
Rolf Gundersen,

Indregard.
Fremste rad, f.v.: Gunvor Olsen (Nygård), Edith
Skogseth (Stoltenberg), Olufine (hushjelp på

Indregard, fra Råndalen), Agnes Larsen, Karine
Gundersen, Sigfrid Indregard, Konstanse
Kvamme og ? Bakkeli (fra Ballangen, bodde i
Strand-huset på Krøkebærnes).
Linselusa ytterst t.v. er austavindmedarbeider
Martin Indregard (6).

Kryssord
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Høsten 2011

Mange har bemerka at dennan høsten har vært
nokka for seg sjølv. Overskya vær, og mye
regn i støytan har det vært. Da ligg det i kortan
at soldagan har vært få. Men de som har vært,
har virkelig vært fin, og vi har fått glimt av kor
sola befant seg.
Det æ likevel vil huske, er den varme
temperaturen vi har kjent. Vi har hatt det mildar
enn vi bruke, og på NRK kunne de opplyse om at
temperaturen i november har vært fem grader
over det normale! Ei helg mot andre halvdel av
november, var det minus seks grader, og to dager
etter var det 8-1 0 varmegrader. Den dagen gikk
turen til Helligdagsvannet, og der oppe kunne æ
kjenne på fønvind mens høstlyset blei betrakta.
Vinteren har dog prøvd seg med temperaturfall og

Julekveita i hus

sny. Forsøket har fort blitt spist opp av mildvær. Æ
må innrømme at tørt føre for føtter og bila, og 5-8
varmegrader, kjennes ikke så verst ut. Praktisk
kan det også være. Da vi bekka desember, tenkte
æ; tru om det er sånn de har det i England og
nedover i Europa til vanlig på dennan tida? Nokka
mørkt, fine temperatura, kanskje nedbør og........
julelys! Som unge hadde æ nesten gråte av
dettan været! For nu er det snyen sin tur. Ja,
smak og behag si æ bare. Fordela og ulempa
med alt. Per 3. desember e toppan nu blidd kvit,
og temperaturen kryp sakte nedover. På
kalendern blir det uansett vinter. Så nu e det bare
å se!
Torgunn

På Bjerkelund blir ingen settanes på nausttaket
julenatta! Han Alf Harald har nemlig fått julekveita!
Den var på 60 kg rund! Som han sa; Æ strauk ho
Randi fire gang over ræva! -før han flira godt!

Postkassenytt

Etter pålegg fra posten, blei det felles
postkassestativet som stod nedenfor Kjell Olav på
Brubakken, fløtta nærmar elva. Nu finn du det på
venstre sida av oppkjøringa til Torfinn og
Gunn/vannverket. Før folk var klar over det, blei
det en overraskelse da lappa i bygda sku deles ut,
og Fremover sku i postkassene. Førr kor var
nemlig kassene blitt av? Postkassene blei
gjenfunnet -på ny plass. Dette ser ut til å fungere
bare godt!

Årsmøte
Vidrek grendelag

Årsmøte 201 2 i Vidrek
Grendelag avholdes
søndag 1 2. februar.
Innkomne saker skal være
styret i hende senest
1 5. januar 201 2.

Årets jubilanter

Også 2011 er et år for "runde" jubilanter. Vi har
gleden av å gratulere følgende:

Martin Indregard 70 år!
Tor Nygård 60 år!
Leif Røsås 60 år.
Ivar Ravn 60 år!
Vår fremtidige sambygding på Åsheim; Vera
Olaussen 50 år!
Roar Gundsersen 40 år!

Husflidsgruppa fram mot julebasaren
Husflidsgruppa har vært samla annenhver
tirsdag på grendehuset siden gruppa starta
opp igjen i høst. Damen som kommer innom,
er som før både fra Virak og utenbygds fra. Fra
lengst nord har vi ho Britt Sofie Illguth, og i
sør har vi ho Sissel Bjerkelund fra Bøstrand.
På grendehuset blir det mye prat og litt å bite i.
Praten går i håndarbeid, men også mya anna.
Nokka blir laga på tirsdagan, men mesteparten blir
vel egentlig produsert i heimhusan. Idun Ravn,
som tok initiativ til å starte gruppa, har absolutt
satsa på heimeproduksjon. Som vi ser har lille Tiril
kommet til verden siden sist julemesse. Her med
nokka røde fine strikkavotta. Tidlig krøkes som
god krok skal bli, si æ bare. Æ må nu bare føye til
at ho ikke e til salgs!
Foruten om likjpia, har vi hatt Oekie på besøk her,
hunden til ho Britt Sofie (va med ho Britt Sofie).
Uka før julemessa begynte gruppa og rigge seg til
på grendehuset. Spesielt for i år, var at
klasserommet og gymsalen ble bytta om, i den
forstand at kafèen var på gymsalen for å få større
plass. Det innebar flytting av nokka utstyr!
Nedenfor har vi husflidsgruppa/styret i aksjon .
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Minneord  Angnar Larsen

Agnar døde 31 . juli i år, nesten 85 år gammel. snekkerverkstedet i kjelleren han oppholdt seg
Han ble gravlagt på sin egen bryllupsdag. mest. Det er ikke få bord, skap, kister osv. som ble
laga der. Han hadde utrolig mange ideer, og fant
Elida og han giftet seg 1 2. august 1 961 .
Det er ca. 3 år siden han ble alvorlig syk av kreft.
Både han og vi var lenge optimister, for det så ut
til å gå bra. Så tok sykdommen seg opp igjen, og
det siste året hadde han mange plager og mye
ondt. Men humøret det beholdt han til siste dagen.
Agnar likte seg aller best heime i Holtvik. Det var
ikke så ofte han dro bort på besøk, men ingen ble
vel mer glad over å få besøk enn han. Kaffen stod
alltid klar på bordet når noen stakk innom.
Han var en ekte friluftsmann, og fjellet kunne godt
kalles hans andre ”heim”. På Virakfjellet er det vel
ikke en knaus eller et dalsøkk han ikke var
grunnkjent i. Det samme var på Skjomfjellet. Ingen
har nok tall på all den fisken som har funnet veien
til steikepanna etter alle fjellturene hans.
Etter at Agnar ble pensjonist var det på

Ny i verden

løysing på det meste.
Noe av det han var aller mest glad for, var at
Synnøve og Bjørn overtok Holtvika. At gården fikk
bli i slekta, betydde alt for Agnar. Han tenkte også
på Fred, og alle oss andre i familien. Vi kunne nå
komme dit og ennå føle oss heime. Han sa ofte at
ingen hadde det vel bedre enn han hadde fått det
nå. Så fikk han også være heime helt til bare 3
uker før han døde.
Savnet etter Agnar er stort, men vi må være glad
han slipper alle smertene nå. Vi vil heller tenke
tilbake på alle de gode minnene fra Holtvika, alle
middagene han laga og ba oss på. Humøret og
latteren var alltid med da.
Takk, Agnar, for den gode broren du var for oss!
Reidun g

Tiril Ravn Stokkedal ble født 28.mai. Stolt pappa Heidrun Indreer Benny Stokkedal og ditto mamma er Idun gard Kamfjord ,,
Ravn.

Til Harry Johansens minne

Av Ingebjørg Eilertsen
Harry var født 1 2. august 1 925. I barndommen
hans bodde familien i Narvik. Søskenflokken telte
11 og de fleste av dem blei i voksen alder bosatt i
nærområdet her i Ofoten.
I hele sitt liv var han Harry glad i naturen og
tilbrakte mange dager på fjellet. Hytta hans ved
Helligdagsvatnet var ofte besøkt, i alle år, også
etter at helsa blei dårligere og han sleit for å
komme dit. Han var særdeles engasjert i
Hjelpekorpset sitt arbeid i fjellet. Han var gjennom
årene viden kjent for sine lavinehunder, og Jenny
fulgte han også der i både trening og arbeid med
hundene deres til alle tider.
I 1 977 sto nyhuset deres ferdig på Bårstuhågen.
Det var en fryd å komme dit for oss alle. De var

datter av Pål
Brekke
Indregard og Vilde
Kamfjord,
ble
født 1 5. desember
2009,
akkurat
da
Austavinden
gikk i trykken.
Derfor blei ho
ikke med det
året, og heller
ikke i 201 0. Så
derfor får ho nå
endelig
sin
debut i Austavinden.

begge engasjert i grendelaget da det blei stifta og
hadde mange dugnadstimer for laget i årene som
fulgte.
Dessverre gikk Jenny bort i april 1 983, og det var
et stort tap. Han Harry blei boende i bygda frem til
1 999. Da hadde han blitt mye plaga med helsa.
Alléen bofellesskap i Narvik stod da ferdig, og han
flytta inn der. Også der var han med i det som
skjedde og var medlem av husstyret, i tillegg til at
han var ei hjelpende hand for flere av beboerne.
Men etter som årene kom, blei helsa stadig
sviktende. Den siste tida var han på Furumoen
sykehjem i Narvik.
Den 1 3. juli i år gikk han bort, nær 86 år gammel.
Vi lyser fred over Harry sitt minne.
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Her er løsningene på årets små utfordringer.
Skinnfyken får seg en luftetur, og assosieres
lett med Askeladdens eventyrskip.
På ferga har følgende feil dukket opp:
- Ett av vinduene foran mangler
- Oljefatet foran på dekk mangler,
- En davit er borte,
- Ei bæresøyle mangler,
- Dekkslast akter mangler.
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Vi ønsker alle leserne en fredfull høytid!

