Lofoten

LOFOT-KULISSE:
Flakstad-ordfører
Stein Iversen intervjues av Katharina
Mila Hesby på
Rambergstranda,
nedenfor rådhuset.

En svart reportasjebil snirkler seg fram langs
hovedåren E10 gjennom Lofoten. Landskapet
utenfor bilvinduet består av klart, grønt vann
på havsiden og taggete topper som skyter opp
på landsiden. Og denne junimorgenen viser
Lofotværet seg fra sin beste side.
Dette er nedslagsfeltet til Lofot-Tidende
og arbeidsstedet til journalist Katharina Mila
Hesbys fra Vestfold. Denne morgenen er
24-åringen på vei vestover fra redaksjonslokalene i Leknes til tettstedet Ramberg i Flakstad
kommune.
– Jeg skal lage en sak om elbiler og hurtigladere da Lofoten ikke har en eneste hurtigladestasjon ennå, sier Hesby.
Avkrok
Først intervjuer hun ordfører Stein Iversen
som mener det ikke er kommunens opp-
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gave å bygge dyre elbilladere. Deretter reiser
hun videre til den lokale kustneren og oljeboringmotstanderen Johs. Røde. Han er nyfrelst
elbilfantast.
– Sett dere inn i bilen, så skal dere få en prøvetur, sier Røde, da Hesby møter ham utenfor
hjemmet hans i andre enden av bukta fra der
rådhuset ligger.
Pensjonisten skryter av kjøretøyets egenskaper mens han kjører, men erkjenner at rekkevidden blir knapp på Lofotveiene vinterstid når
varmeapparatet også må få gjøre sitt. Andre
kritiske spørsmål får vente til følget er tilbake i
kunstnerens selvbygde galleri, Avkroken.
Ved inngangspartiet til galleriet lar Røde
seg avbilde sammen med vimpelen til
Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten. Den
oljekritiske kunsten plasserer Røde innenfor
en tydelig ramme. Motivasjonen for å ha blitt

Lofotens første elbileier er glassklar.
– Jeg er egentlig finnmarking. Da jeg kom
hit så jeg fisken i vannet, og jeg tror jeg så den
klarere enn lofotværingene selv. Jeg så denne
fantastiske ressursen og ville uttrykke den i
form av ord, toner og bilder.
Kritisk
Røde introduserer besøket fra lokalavisen for
kunstinstallasjonene før det blir tid for å sette
seg og svare på spørsmål. Det er Røde som har
tipset avisen om det bør legges til rette for elbiler i Lofoten.
– Jeg setter veldig pris på Lofot-Tidende,
som viser tyngde, sier Røde på til Journalisten.
At det i sammenheng med kuttene i lokalaviskonsernet Amedia går mot en sammenslåing av distriktets to hovedaviser med samme
eier, er Røde ikke så positiv til.

