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VELKOMMENVELKOMMEN VELKOMMEN 
 Eva D. Husby, Ordfører

Hasvik kommune er en fiskerikommune, og 
temaet for årets festival vil da bli «fisken og 
vi». Ordfører Eva Husby synes det er viktig å 
ha fokus på dette, og har i den forbindelse 
fått inn to kåsører som skal fortelle litt om 
fiske historie under Sørøydagene. Den ene er 
Gunnar Grytaas, som skal fortelle om de siste 
75 års utvikling generelt i fiskenæringa, med 
hovedfokus på Hasvik. Dette blir på Breivikbotn 
samfunnshus, med salg av kaffe og kaker. 
Den andre kåsøren er Edgar Henriksen, som 
skal fortelle om jentan på fileten. Dette blir på 
fiskebruket på Sørvær, også med salg av kaker 
og kaffe.
 
Et av høydepunktene dette året vil være gamle 
Mårøy som kommer tilbake til Sørøya på 
besøk. Ildsjeler fra Hammerfest har fått den 
tilbake i drift, og den vil være på øya en hel 
helg for å frakte passasjerer mellom Hasvik, 
Breivikbotn og Sørvær.

- Som ordfører vil jeg si at det er et prisverdig 
initiativ de har tatt i Hammerfest, og vi er 
utrolig glade for at den kommer hit på hjemlige 
trakter. De få som har fått vite dette så langt er 
utrolig glade, smiler Husby.
 
Borgarting vil også finne sted som vanlig på 
Breivikbotn Samfunnshus, hvor ordføreren 
hvert år gleder seg til å opptre som 
borgermester. Hun forteller at de det siste året 
har hatt en ganske stor andel av barn som er 
født, noe som er veldig morsomt. Dette er et 
veldig populært arrangement, og det kommer 
mer og mer folk for hvert år. I fjor var det så 
mange at de lurte litt på hvor de skulle få plass 
til alle, men i år har de kjøpt inn 50 nye stoler 
og 10 nye bord, så det blir plass til alle som 
ønsker å komme.
 
Det vil også bli sandslottkonkurranse under 
barnas dag, med premiering av høyeste, 
flotteste og mest kreative tårn.

Kåsør Edgar Henriksen forteller om  «jentene på fileten»
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SØRØYA

2016

STORSANDVIKA

DARUP

LØVA

NORDSAND-FJORDEN

  FOLKEFJELLET

ÅFJORD

OPPLEV                  SØRØYA

STORSANDVIKA - TUR 1

 

Søndag d. 5. juni kl. 11.00
   

FOLKEFJELLET - TUR 2  

 

Søndag d. 26. juni kl. 11.00
    

NORDSANDFJORDEN - TUR 3  

 

Se program for Sørøydagene 

TUR 4 - DARUP *Søndag d. 7. august kl. 11.00 

   

TUR 5 - ÅFJORD *Søndag d. 28. august kl. 11.00 

   

TUR 6 - LØVASøndag d. 11. september kl. 11.00

31. mai - 1. oktober 

Hasvik Idrettslag • Kart kan kjøpes på butikkene • Gå de 2 turer merket med * og få t-skjorte • Hovedpremie til en verdi av 7.999,- kr • www.opplevsoroya.no

Aktivitetene er organisert i hovedstyret, 
som sammen med turn-, ski og fri-, og 
volleyballgruppa arrangerer og delegerer 
oppgaver til de forskjellige aktivitetene.
 
Gamst ønsker å oppfordre folk til å komme 
å se og delta på aktivitetene, og hvis noen vil 
dele sin idrettshistorie så kan de ta kontakt 
med Hasvik IL.

 BYGGER RACERBIL
På Hasvik skole har noen elever et valgfag som 
heter «teknologi og mekanikk». Her passet det 
bra å starte et prosjekt der elevene fikk bygge 
sin egen olabil.
 
Det var læreren Arne som bestemte at elevene 
Marcus, Nils Jørgen, Thomas og Joakim skulle 
prøve å lage sin egen olabil i disse timene, og 
planlegging av design og utforming startet 
med det samme. Hjul og annet materiell til 
bilen håper guttene å finne på Vefas, og det de 
ikke finner der satser de på og få eller låne fra 
folk i bygda.
- Der har de også en container med gratis 
material, og vi håper å finne alt der,  forteller 
guttene.
Så langt har de en plan om at bilen skal se ut 
som en racerbil med spoiler, og navnet på 
bilen blir «Lamborghini». Lagnavn har de ikke 
funnet enda, men det skal være på plass før 
den store dagen. Guttene må jobbe hardt for å 
få den ferdig før løpet, men alt skal være klart 
før skolen tar sommerferie.
Strategien for løpet er først og fremst å ha det 
artig, med et håp om å vinne hele greia. Planen 
er også å følge reglene og fullføre uten skitne 
triks.

- Også håper vi at vi ikke kræsjer.
- Målet er å komme helskinna gjennom hele 
løpet.
- Ja, vi må nok ha hjelm og kanskje 
leggbeskyttere i tilfelle vi tipper, forteller 
guttene.
De kreative guttene gleder seg til å prøve 
bilen, og vil ikke røpe alle hemmelige detaljer 
før løpet starter, i frykt for industrispionasje. 
Samtidig oppfordrer de andre til å kjøre pent 
og ikke jukse.

Barna deles inn i tre klasser:
Klasse 1: Barn født i år 2010 eller senere
Alle premieres. I tillegg kåres morsomste og 
fineste Olabil.
Klasse 2: Barn født i år 2006-2009
Alle premieres. I tillegg kåres morsomste og 
fineste Olabil.
Klasse 3: Barn født i år 2001-2005
Alle premieres. I tillegg kåres raskeste, 
morsomste og fineste Olabil.
Voksne: I tillegg konkurreres det i en egen 
klasse for de over grunnskoleskolealder/ 
voksne. Vi kårer raskeste, morsomste og 
fineste Olabil.
Tidspunkt:  Lørdag 9. juli 2016
Startavgift: Betales til sekretariatet før løpsstart
Kr 50,- pr deltakende barn.
Kr 100,- pr deltakende over grunnskolealder.
Påmelding: Forhåndspåmelding til 
bentehusby@gmail.com, eller til sekretariatet
før løpsstart

Se nettsiden til Hasvik IL for mer info og  hvilke 
krav som stilles til bilene og førerne.

HASVIK ILHASVIK IL HASVIK IL

Hasvik IL feirer 70-årsdag i år, og har i den 
forbindelse opprettet en jubileumskomite som 
kan friste med mange spreke aktiviteter i løpet 
av sommeren.
 
Hittill i år har det vært aktiviteter som 
skøytedag, skikarusell og Falkebergrennet, som 
på nytt ble blåst liv i etter mange års pause. I 
sommer blir det mange flere aktiviteter, med 
ekstra trøkk rundt sørøydagene når det er 
mye folk på øya. 3.juli blir det aktivitetsdag 
på fotballbanen. Hvis været holder blir det 
turn med airtrack og trampett, og muligens 
friidrettskonkurranser.
 
Jubileumsmarkeringen finner sted 9. juli, og 
begynner med olabilløp i Storgata. Målgang 
blir forbi samfunnshuset, hvor det også blir 
jubileumscafé med salg av kaker og kaffe samt 
prisuteling etter olabilløpet.  Geir Magne Gamst 
som sitter i jubileumskomiteen, kan fortelle 
at det jobbes med å få til en historievandring 
denne dagen med gode historier fra 
idrettslaget. Dagen avsluttes med tradisjonell 
bygdefest og musikk på samfunnshuset.
 

Nytt for året er at toppturene er forandret og 
heter nå «opplev Sørøya», det er ikke bare 
topper på programmet men også turer til 
andre steder som for eksempel Storsandvika, 
Darup og Åfjord, samt et utvalg av topper. 
De som besøker sjekkpunktene får hver sin 
T-skjorte som er trykket med navn på hvilke 
turer som er gått, og hvis man går alle turene 
er man med i trekning av en sykkel på verdi 
8000 kr, eventuelt gavekort med samme verdi. 
Under Sørøydagene arrangeres det også felles 
tur til Norsandfjorden med guide som kan 
fortelle historier om plassen.
 
Videre i sommer så 
planlegges det aktivitetsdag 
med Team Sørøya, som 
driver med hundekjøring 
og har deltatt på 
Finnmarksløpet. Her 
er målet å introdusere 
hundekjøring for de 
som ønsker dette. I 
august prøver de å få 
til ridning, og ellers 
utover sommeren 
rebusorientering med 
mere.

OPPLEV SØRØYA:  Hasvik idrettslag ønsker å vise Sørøyas vakre natur fram til så mange som 

mulig. Hvert år legger vi derfor til rette for 6 turer. Turene er merket i terrenget og på dette 

kartet. Ved hver endestasjon vil det henge en tang som du klippe/registrere kartet ditt med. 

Du kan gå turene når du vil, men synes du det er koselig å gå ilag, så mød opp på  

fellesturene. Ytterligere turbeskrivelse kan finnes på www.opplevsoroya.no

TUR 1 - STORSANDVIKA    Søndag d. 5. juni kl. 11.00 - Fellestur uten turleder

TUR 2 - FOLKEFJELLET   Søndag d. 26. juni kl. 11.00 - Fellestur uten turleder

TUR 3 - NORDSANDFJORDEN   Sørøydagene - Fellestur med turleder

TUR 4 - DARUP*   Søndag d. 7. august kl. 11.00 - Fellestur uten turleder

TUR 5 - ÅFJORD*   Søndag d. 28. august kl. 11.00 - Fellestur uten turleder

TUR 6 - LØVA   Søndag d. 11. september kl. 11.00 - Fellestur uten turleder

SJEKKPUNKTTURER:  Hvert år er det 2 sjekkpunktturer. Disse vil endres fra år til år. I år er 

sjekkpunktene Darup og Ofjord, og disse MÅ du gå for å få utdelt t-skjorte. Den blir bestilt 

spesielt til deg etter avsluttning av prosjektet i oktober. 

TREKNING: De som går alle turene vil bli med i trekningen av

EN SYKKEL TIL EN VERDI AV 7.999,- KR

eller et gavekort på 5.000,- kr hos G-sport Hammari, Alta

PRIS: Deltakelse og kart koster 150,- kr for voksne (Barn under 12 år 100,- kr). 

HASVIK

Storsandvika

TUR 1

Folkefjellet

TUR 2

Nordsandfjorden

TUR 3

Darup

TUR 4

Åfjord

TUR 5

Løva 

TUR 6

INNLEVERING: 

Kupongen/kartet  leveres ved kjøpsstedene eller sendes per post senest 10. oktober 2016. 

Hasvik IL, Storgata 27, 9590 Hasvik

Navn:  
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Størelse t-skjorte:  
 

 
 

 
 

 
 

 

✂

TUR 6 

O

TUR 1

O

SØRØYA

2016

STOSANDVIKA

DARUP

LØVA

NORDSAND-

FJORDEN

  FOLKEFJELLET

ÅFJORDSØRØYA

2016

STORSANDVIKA

DARUP

LØVA

NORDSAND-

FJORDEN

  FOLKEFJELLET

ÅFJORD

Ekvidistanse 20 m 

Målestokk ca 1:50 000 

OPPLEV           
       SØRØYA

OPPLEV           
       SØRØYA

 31. MAI - 1. OKTOBER 

SØRVÆR

BREIVIKBOTN

0 
1 

2 
3 

4 
5 

6 
7 

8 km

Ekvidistanse 20 m 

Målestokk ca 1:50 000 

www.kartverket.no 

Hasvik idrettslag

O

TUR 5 

TUR 3 

O

TUR 4

O

DØNNESFJORD

TUR 2 O



JENTAN PÅ BRUKT´NJENTAN PÅ BRUKT´NJENTAN PÅ BRUKT´N
funnet veien fra blant annet Alta, Honningsvåg 
og Tromsø.
- Vi har til og med fått noe fra Luleå, og 
postpakke fra Moss, forteller Lind.
- Noen ganger kjører vi ut og henter 
gjenstandene hvis vi har mulighet til det, og 
en gang fikk vi rester etter et loppemarked i 
Kåfjord som vi hentet selv, sier Pettersen.
Det kommer folk innom stort sett hver dag. 
Noen har med seg en pose eller eske med 
varer, og drar hjem igjen med en ny pose 
full av nye varer. Hvis det hoper seg opp 
med for mange gjenstander så har damene 
storopprydning for å frigjøre plass.
- Noen ganger har vi opplevd at kunden kjøper 
en gjenstand, drar hjem og ser om den passer 
inn, for så å komme tilbake med den med 
prislappen på. Da er det bare å sette i hylla og 
selge på nytt, ler Pettersen.
 
Bruktbutikken har god fortjeneste, noe som 
kommer godt med til diverse aktiviteter i 
klubben. Det er mange lag fra smått til stort, 
og alle får nyte godt av midlene som kommer 
inn når de skal reise noen steder for å delta på 
turneringer og lignende. Lind som er oppmann 
får mye å henge fingrene i når våren kommer, 
som i tillegg til å jobbe frivillig 4 dager i uka 
også må reise hver helg i sesongen både med 
lag og egne fotballbarn. Pettersen har også 

andre ting å ta seg av foruten butikken. Hun 
er ansvarlig for pølsebua i helgene, og bruker 
fredagen til å handle inn det som trengs og 
lørdagen går til pølsesalg hele dagen. På 
spørsmålet om hvor de får tid til alt, så ler 
damene godt og sier at de kjøper noen ekstra 
timer i døgnet av og til.
- Det kan selvsagt bli litt tungt av og til, vi er jo 
ikke uføre for ingenting, forteller Pettersen.
 
Bruktbutikken i Hasvik er også et sosialt 
samlingspunkt hvor folk i alle aldre stikker 
innom for en prat eller en kopp kaffe og kaker, 
og ofte drar de derfra med posen full. Mandag 
til onsdag er det åpent på formiddagen, og 
torsdag på ettermiddagen. Dette er fordi de 
ønsker at de som har jobb på dagtid også skal 
få mulighet til å stikke innom en dag i uka.
- Noen ganger er seniordanserne også på 
besøk, og det har hendt at de har slitt med 
dansetrinnene. Da flytter de bord og stoler og 
trener her inne, ler de sprudlende damene.
- De to damene er alltid blide og smilende, 
avslutter Marte Linnes, som sammen med 
kollega Hanne Pettersen er flittige kaffegjester 
mens de har vakt på ambulansen.

Man-fre: 10-18 Lør: 10-15 Søn: 17-19

Fire dager i uka jobber de sprudlende damene 
Gørill Pettersen og Anneli Lind frivillig på 
bruktbutikken i Hasvik, der all inntekt går til FK 
Sørøyglimt.
 
Det hele startet da en i styret kom på at 
Sørøyglimt kunne starte en bruktbutikk i 
Hasvik, og flittige ildsjeler heiv seg rundt og 
fikk i gang butikken. Først ble den startet opp 
i Hustadgården som da hadde ledig lokale. 
Etterhvert ble det trangt om plassen til alle 
duppedingser, brukte gjenstander, møbler og 
klær som giverglade folk bidro med. Gleden 

ble derfor stor da de fikk kjøpe det gamle 
bedehuset som har bedre plass til både 
gjenstander og gjester.
- Jeg var en tur i Alta, og inne i en heis da 
Roy ringte og fortalte at «gratulerer, nå flytter 
butikken, vi har kjøpt bedehuset», smiler 
Pettersen
 
Butikken ble flyttet og gjort klar på dugnad av 
flittige medlemmer av Sørøyglimt, som også 
trår til når store og tunge gjenstander skal 
hentes eller flyttes på. En god del av varene har 
folk fra øya kommet med, men en del har også 

Tlf: 991 05 215
   Mur og snekkeratbeid, 
Totalrenovering bad
Takarbeid, Fasadearbeid
Godkjent for våtromsarbeid

Tlf 977 24 218                                   Fax 78 45 22 21

MAN-FRE 09-21 & LØR 09-20
hasvik.marked@coop.no



Tidligere har Sørvær grendelag alltid stått 
for middag på samfunnshuset og kafé på 
tørrfiskloftet under havfiskefestivalen. I år ble 
denne festivalen flyttet til et annet tidspunkt, 
og grendelaget forsøker å holde liv 
i tradisjonen likevel.
 
Gørill Alvestad fra Sørvær grendelag forteller 
at da havfiskefestivalen ble flyttet, så var 
det ingen arrangement på Sørvær under 
Sørøydagene. Grendelaget tok tak i dette og 
arrangerer derfor blant annet kafé med salg 
av kaffe og kaker på tørrfiskloftet 2.juli på 
formiddagen. Det jobbes med å få på plass 
innendørs salgsboder også, da dette er mer 
praktisk i forhold til vær enn uteboder.
- Vi vet jo hvor vi bor og det kan fort bli dårlig 
vær i Finnmark, så salgsboder under tak er bra.
 
I forbindelse med 125 års jubileet til 
Hammerfest Energi, har de hatt flere 
arrangement i Hammerfest og Kvalsund. 
Etter avtale med Hasvik kommune, ønsker 
de også å bidra med underholdning denne 
dagen. Entertaineren som kommer er Håvard 
Sand, som kan friste med en times barne/
familieshow, som inneholder alt fra trylling, 
ballongkunst og masse humor. Målgruppen er 
fra 4-12 år, men vil passe for alle som liker å ha 
det gøy.
 

I tillegg til kafe, vil det også bli fiskekonkurranse 
for barn, og Redningsselskapets Elias båt 
kommer på besøk for å ta med de minste på 
småturer. Senere på dagen etter aktiviteter 
for de yngste, da kan grendelaget friste med 
middag på tørrfiskloftet. Med temaet «fisken 
og vi» under sørøydagene, dukket ideen om 
fiskebuffet opp. Alvestad og hennes to døtre 
Bjørg og Kristin er kjente for å lage god mat, 
og de ønsker å servere masse spennende og 
litt avanserte fiskeretter. De holder åpent litt 
utover kvelden, men det vil ikke bli tradisjonell 
fest, så de som ønsker det kan dra videre på 
pub etter middagen.
 
Alvestad ønsker også å oppfordre de som kan 
tenke seg å ha salgsboder på Tørrfiskloftet 
denne dagen til å ta kontakt, og de trenger ikke 
være fra øya. De som vil kan komme å selge 
produktene sine.
 

 HAMMERFEST ENERGI 125 ÅR
Den 5.februar 1891 ble Hammerfest den første 
byen i Nord-Europa som fikk elektriske gatelys, 
og markerer oppstarten for Hammerfest 
Energi som er Norges eldste energiselskap. 
Frem til rundt årtusenskiftet, var hovedfokuset 
for selskapet å bygge ut strømnettet og drive 

TØRRFISKELOFTET TØRRFISKLOFTETTØRRFISKELOFTET
produksjon av elektrisk 
kraft, for å forsyne 
innbyggerne i regionen 
med strøm.  I årene etter 
dette har de utviklet nye 
forretningsområder som 
bredbånd og fjernvarme, 

i tillegg til å ha eierinteresser i selskap som 
er engasjert i eiendom, fornybar energi, 
leverandørutvikling og LNG.
 
Utbygging av infrastruktur for bredbånd i 
eierkommunene, og som leverer tjenester 
knyttet til internett og TV, er kanskje like 
viktig for innbyggerne i et moderne samfunn 
som oppbyggingen av infrastruktur for 
strømforsyning var på slutten av 1800-tallet. 
Med etableringen av fjernvarme i Hammerfest, 
tilbyr de nå en effektiv og miljøvennlig 
energiløsning, slik at det ikke lenger er 
nødvendig med olje som energikilde til 
oppvarming av private og offentlige bygg.

De siste årene har de også gjennomført store 
utbygginger i strømnettet rundt Hammerfest 
for å forsyne strøm til produksjon av olje 
og gass, som er en ny og viktig industri for 
regionen.

Selv om kundene nok er mest opptatt av at 
de har strøm til enhver tid, skjer det en teknisk 
utvikling innen strømforsyning. Fra høsten 
2016 og frem til sommeren 2017, vil alle kunder 
få installert en ny måler som automatisk leser 
av strømforbruket. Denne teknologien vil gi en 
bedre og enklere oversikt over energiforbruket, 
og de ser nå på muligheten for å tilby 
fremtidsrettede tjenester for energistyring og 
velferdsteknologi til kunder og eierkommuner.

Kilde: Hammerfest Energis jubileumsmagasin

UNDERHOLDNING
Entertainer Håvard Sand kommer med en 
times underholdning for små og store.

Nergård Sørøya AS ønsker lykke til med Sørøydagene

- for hav og folk

HÅVARD SAND
• Opptrer hvert år på ca. 70 små og store events i Norge.
• Kåret til Nordens mest underholdende magiakt (2008)
• Beste komiske illusjonsakt i Norden (2008)
• Jobbet to sesonger på showrestauranten Wallmans Salonger Oslo• Jobbet på dinnershowet ”Smuget dinnershow”

• Semifinalist Norske talenter (2008)• Medvirket i flere tv-program• Satt opp flere egne offenlige helaftens show på teater og kulturhus• Foruten show, jobber han mye som konferansier / toastmaster / programleder• Leverer garanti på at du både ler og blir lurt i hans show (aldri noen som har angret =)
Kilde: www.havardsand.no

Vi ønsker lykke til 
      med Sørøydagene



PROGRAMSØRØYDAGENE 2016FISKENS REISE

De fleste vet at fisken blir dratt på land og 
levert på Sørøya, og at den forlater bygda 
med ferga over fjorden. Men hva skjer så med 
fisken, og hvor går ferden videre?
Nergård Sørøya er en del av Nergård konsernet 
som holder til flere plasser i landet. På Sørøya 
har de et anlegg i Breivikbotn og et i Hasvik. 
Bedriften omsetter for en kvart milliard i året, 
og kjøper fisk fra flere hundre fiskebåter i 
løpet av året. Det kommer inn båter helt fra 
Vestlandet og oppover, men hovedsakelig fra 
Nordland, Troms og Finnmark, samt en liten 
lokal flåte som leverer hele året.

 

Alle deler av fisken blir brukt og ingenting 
går til spille forteller Daniel Andersen, 
økonomimedarbeider ved Nergård Sørøya. 
Hovedproduktet er saltfisk som saltes på øya, 
modnes og sendes til Portugal etter ca en 
måned. Der blir den laget til klippfisk, noe de 
spiser veldig mye av der. Andersen forteller 
at de kjøper mye fisk fra Norge, og at Sørøya 
bidrar godt på den fronten. Videre forteller han 
at sesongen for skrei er fra ca februar til litt ut i 
mai, og er av ypperste kvalitet som de kan  
ta litt ekstra betalt for. Dette finner man ofte  
på restauranter i for eksempel Frankrike  
og Tyskland.  
Biprodukter som rogn går til Mills og blir til 
kaviar, og det blir omtrent 5-600 tuber bare 
fra Sørøya. Lever blir til tran på trandamperiet 
i Hasvik, og blir brukt av blant annet Møllers 
tran. Tungene selges både ferske og saltet, 

og blir også sendt til Portugal. Hoder tørkes 
og sendes til Afrika, blir  malt opp og brukt 
som proteintilskudd i supper med mere. 
Torskemager vaskes og sendes stort sett til 
Asia, og det som da er igjen av rester blir malt 
opp og brukt til dyrefor.
- Vi slipper å kaste noe, alt blir brukt opp, 
forteller Andersen.

Det leveres fisk hele året, og det er kun dårlig 
vær, kvoter som er fisket opp eller stopp fra 
høyere makter som stopper produksjonen. 
Nytt av året er et torskehotell som ligger rett 
utenfor produksjonslokalet i Breivikbotn. 
Brønnbåter fisker opp torsk og pumper dem 
opp i torskehotellene, som de kan oppholde 
seg i maks to måneder. Det er lov å oppbevare 
tusen tonn torsk, som gjør at sesongen blir 
lengre og ikke stopper opp om det blir mye 
dårlig vær.
- Vi slipper å permittere noen og vi kan  
levere fersk torsk når det det er dårlig fiske, 
samt at vi får stabil levering til kundene,  
forklarer Andersen.

Det er rundt 60 ansatte fordelt på anleggene 
i Breivikbotn og Hasvik, der ca 40 av disse er 
polske arbeidere som er der nesten hele året. 
De har vært der i mange år, og kommer tilbake 
hvert år.
- De tjener bedre enn i sitt eget hjemland, har 
det bra her, og vi er helt avhengige av dem for 
å få hjulene til å gå rundt, avslutter han.

FISKENS REISE
 Tema: ”Fisken og vi”

 FREDAG 1.JULI 
19:00         Offisiell åpning av Sørøydagene  Arr: Breivikbotn Sanitetsforening & 
 Sted: På platten nedenfor Kvitbua i Breivikbotn  FK Sørøy Glimt,aldersbestemt
 • Sørøykoret, 
 • Lokale artister, 
 • Utdeling av Årets Kulturpris, 
 • Salg av grillmat, kaker og kaffe

 Start på fotokonkurranse. Tema: ”Fisken og vi.” Vi oppfordrer flest mulig til å ta  bilder!   
 Bildene kan sendes fortløpende til: postmottak@hasvik.kommune.no
   Det er viktig at e-posten merkes med ”fotokonkurranse.” 
 Bildene må være i jpg-format og ikke overstige 1024x768px i størrelse. 
 Ut fra disse bildene vil vi kåre en vinner. 
      Konkurranseperiode fra avisutgivelse til  avsluttning i Hasvik kirke søndag 10.Juli.

                              LØRDAG 2.JULI  
11:00-14:00 Tørrfiskloftet på Sørvær Arr: Hasvik kommune
 • Sørøymarked
 • Underholdning m/Håvard Sand
 • Fiskekonkurranse for barn
 • Eliasbåten kommer
18:00-24:00  «Havets Buffet» Arr: Sørvær Grendelag
19:00          Arabisk Aften, helstekt lam på Hasvik Hotell Arr: Hasvik Hotell
 Påmelding: 78451207

 SØNDAG 3. JULI 
11:00        	Tur til Nordsandfjord m/mulighet for grilling  Arr: Breivikbotn grende- og idrettslag
                 Start fra Langnes
11:00-18:30   Hasvik IL m/div aktiviteter  Arr: Hasvik IL
 Sted: Tufteparken/fotballbanen
19:00        	Gudstjeneste med kirkekaffe  Arr: Breivik grendelag
 Sted: Breivik grendehus

                                                      
 MANDAG 4. JULI
11:00-14:00   Sørøyborgarting på Breivikbotn Samfunnshus  Arr: Hasvik kommune
 • Kafe
 • Tegning av borgerbrev
 • Babytreff
 • Underskuddslotteri
 • Kåring av årets Sørøyborger
14:00          Laksesuppe på Kvitbua   Arr: Breivikbotn Sanitetsforening
                 • Kaffe og kaker
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PROGRAMPROGRAM
 TORSDAG 28. JULI
 Workshop for ungdom  Arr: Sørøyrocken     	

20:00 - 01:00   Konserter på Tørrfiskloftet. 
 Salg av mat og drikke.
 • Offisiell åpning av festivalen
 • Nora Konstanse
 • Inge Bremnes
 • Kristian Park
 • Vidar Johnsen
 • Daniel Kvammen 

 
 FREDAG 29. JULI
 Workshop for ungdom  Arr: Sørøyrocken
20:00 - 02:00    Konserter på Tørrfiskloftet. 
 Salg av mat og drikke.
 • Red Headed Sluts
 • Weelfear
 • Mads Veslelia
 • Izabell
 • Skambankt

 
 LØRDAG 30. JULI
11:00         Kirkekonsert  Arr: Sørøyrocken
 • Bilal Saab
 • Nelly Cano
 • Julie Andreassen
20:00 - 02:00   Konserter på Tørrfiskloftet. 
 Salg av mat og drikke.
 • Vederkast
 • Agy
 • Pil & Bue
 • Cazadores
 • Paperboys

                             
 TIRSDAG 5. JULI
10:30-  Kultur- og hyggetreff på Hasvik helsesenter Arr: Hasvik Sanitetsf. & Hasvik Seniordans
18:00          Kåseri: «Jentan på fileteen» v/ Edgar Henriksen  Arr: Hasvik kommune
                 Sted: Norway Seafoods kantine, Sørvær 

 ONSDAG 6. JULI
11:00-15:00   Kafe på Sørvær Samfunnshus Arr: Hasvik Pensjonistforening
 • Salg av middag
 • Lotteri
 • Kaffe og kaker
18:00          Kåseri: «Fiskerihistorie» v/ Gunnar Grytås  Arr: Hasvik kommune
                 på Breivikbotn Samfunnshus                
20:00         	Sørøyquiz på Hasvik Hotell  Arr: Hasvik Hotell
  

 TORSDAG 7. JULI 
12:00-15:00 Åpen dag på Brukt̀ n Arr: FK Sørøy Glimt

                           
 FREDAG 8. JULI 
16:00 -      Barnas dag i Sandvika  Arr: Breivik grende- og idrettslag
 • Sandslottbygging, premiering for høyeste, flotteste og mest kreative slott
 • Skattejakt
 • Salg av grillmat, kaffe, kaker m.m
                     

 LØRDAG 9. JULI
11:00-13.30   Jubileumsmarkering Hasvik IL       Arr: Hasvik IL
 m/ bl.a Olabil- løp i Storgatabakken
 startavgift, barn: kr 50 og voksne kr 100
 forhåndspåmelding til: bentehusby@gmail.com   
21:00- 02.00    Gjengen lager ”Fest i Hvalen” 
 Sted: Tørrfiskloftet på Sørvær
 • Åpning kl. 21.00
 • Musikk fra kl. 22.00
 • Salg av øl og vin
 Inngang: kr. 250 pr.pers.
 Buss fra Hasvik ca. 20.30 

 SØNDAG 10. JULI
16:00-18:00   Fiskebuffet på Hasvik Hotell                      
18.30        	Markering på Minnelund ved Hasvik kirke  Arr: Hasvik menighet
19:00        	Avslutningskonsert i Hasvik Kirke Arr: Hasvik menighet
 • Kulturelle innslag
 • Sørøykoret
    • Lokale artister     
 



PROGRAM
  SØNDAG 7. AUGUST
12:00        	Gudstjeneste i Dønnesfjord kirke  Arr: Hasvik & Loppa Menighet
 Buss fra Hasvik og båtskyss fra Elvestrand

 * * * 

 Det vil være mulig å delta på ”Opplev Sørøya” turer fra 31. mai til 1. oktober. 
 Kart fås kjøpt på Coop Hasvik, Joker Breivikbotn og Joker Sørvær.
 Les mer om dette på kommunens hjemmeside. 
  
 Det tas forbehold om endringer i programmet.  
 Eventuelle endringer publiseres på kommunens hjemmeside.
 Koordinator for Sørøydagene 2016 er Keth Olsen, tlf  997 71 698
 Mail: soroydagene@hasvik.kommune.no
   
 Viktige telefonnummer:
 Politi - 112
 Brann - 110
 Legevakt utenom kontortid - 116117 
 Legestasjon (08.00-15.30) - 78 45 25 00 
 M/F Bergsfjord - 482 62 856
 M/F Hasvik - 482 59 405
 Flyplassen - 78 45 11 26
 Hasvik menighetskontor (09.00-13.00) - 948 82 853
 Hasvik kommune (08.00-15.30) - 78 45 27 00                       

                                              

SØRØYROCKEN

Sørøyrocken har fått ny leder! Nikolaj Nordbak 
Gloppen vokst opp i Vadsø, flyttet dit med 
familien min i 2001 og har vokst opp der. Ble 
engasejert i kulturlivet etterhvert, hjalp til som 
tekniker på div arrangement, begynte å spille i 
band, og har spilt litt rundt i Finnmark. 
Jobbet enda mere som teknikker, også 
begynte jeg å jobbe for varangerfestivalen, 
også har det ballet på seg. Har så jobbet med 
forskjellige festivaler sørpå og produsent for 
Varangerfestivalen. 

Da jeg hørte at de trengte ny festivalsjef på 
Sørvær så søkte jeg, måtte i allefall prøve ellers 
hadde jeg kommet til å angre. 
Jeg har vært der og spilt og jobbet som 
tekniker 2 år tidligere, og har litt kjennskap til 
de som har jobbet med festivalen tidligere. 
Jobbet som tekniker og spilt der, kjørte på og  
søkte, også var jeg så heldig å få jobben, det 
var kjempemorsomt.
Tror det blir kjempegøy, det er utrolig mange 
flotte folk som har bygd opp festivalen til det 
den er i dag. Jeg kommer egentlig bare inn for 
gjøre jobben for dem og lage den festivalen de 
har lyst å lage. 
I år blir utfordringen at jeg ikke kjenner så 
mange, men jeg håper å bli kjent med mange 
folk i løpet av året som kommer og neste år. 
Og framover. 

Jeg har ikke avtale om hvor mange år jeg blir 
leder, så det kan hende jeg blir en god stund. 

I år, som før har vi høyt fokus på musikk og 
mat fra Nordnorge, har hørt at det melder 
godvær, så vi satser på det. Flotte headlinere, 
nasjonale headlinere som kommer for å spille. 
Vi driver og snekrer sammen familiekonsert og 
workshop for ungdom som går gjennom hele 
festivalen, også skal de fremføre det de har 
laget/skapt på lørdagen samtidig som det er 
underholdning for familien. 
Mine ambisjoner er, å lage en bra festival, man 
blir ikke rik av det, men rik på så mange andre 
måter. Blir veldig godt kjent med folk når man 
jobber så tett og hektisk med folk på festivaler. 
Det beste er når festivalen er ferdig og man 
sitter igjen med den gode følelsen av at man 
har laget en god festival. Ikke alltid man har tid 
til å nyte festivalen mens man jobber med den.  
Mye og gjøre. 

Oppfordring: 
Bidra, kom på festival, bidra som frivillig  og 
gjør festivalen enda bedre, kanskje ikke større, 
men en enda større opplevelse, utrolig kul 
festival hvor mange jeg kjenner som ikke er fra 
Finnmark har vært der og er utrolig fasinert og 
har lyst å komme tilbake. 

NY FESTIVALSJEF
 

TEGNEKONKURRANSEN
Det kom inn 57 flotte tegninger til årets 
tegnekonkurranse. Tusen tusen takk til alle som har tegnet de flotte tegningene. Skal si vi har mange flinke kunstnere her. Juryen, Kim Are Walsø, Anita S.Wilhelmsen og 

Sørøydagskoordinatoren hadde en vanskelig oppgave med å finne en vinner, men tilslutt fant vi vinnertegningen.  

Vinneren i år ble 9 år gamle Sondre Husby fra Hasvik. Han vant en fiskestang.
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Mannskapet på Sørøyrocken er klare til å ta 
dere i mot til festival nummer fem i rekken. 
Billettene har aldri gått så fort unna, og det ser 
ut som det skal bli utsolgt i år igjen, slik det har 
vært de to siste årene.
Festivalen på Sørvær er en familiefestival 
som inneholder Kirkekonsert, workshop 
for ungdom, guidet tur til Nordsandfjord, 
familieunderholdning, og ikke minst er 
festivalen kjent for sin kortreiste og  
smakfulle mat.

Hvordan reise til Sørvær? I samarbeid med 
Finnmark Fylkeskommune har festivalen fått 
satt opp hurtigbåt helt ut til festivalområdet, da 
fra både Alta og Hammerfest. 
Det er også mulig å fly ut med Widerøe og 
Boreal har i tillegg daglige avganger til Hasvik, 
som ligger 30 minutters kjøretur fra Sørvær.

Mannskapet står klare til å ta dere i mot!

Workshop for ungdom. Her er det 
fotografering som skal læres bort. 

Sondre Justad ga i 2015 virkelig publikum 
en konsert det står respekt av! 

Intimt og koselig på Tørrfiskloftet! 

Guidet tur til Nordsandfjorden.  

Tørrfiskloftet er vår hovedscene, og rommer 750 mennesker 

inkludert publikum, artister og frivillige.

Festivalen har stort sett satset på musikk som er fra Nord-Norge.

Her er lokale White Ascot på Tørrfiskloftet, med Frida Lydia Hansen 

Virtanen og Mikael Jacobsen som er fra kommunen. 

Kirkekonserten på lørdagen under festivalen er alltid et stort 

høydepunkt, her er artistene Ingeborg Oktober og ”Æ”. 

www.soroyrocken.no

Foto: Mads Suhr Pettersen

Foto: Mads Suhr Pettersen

Foto: Ole Gunnar Rasmussen

Foto: Ole Gunnar Rasmussen

Foto: Mads Suhr Pettersen

Foto: Ole Gunnar Rasmussen

Plakat: Yvonne H. Antonsen



FISKER HELE LIVETDØNNESFJORD

Man-fre: 08.30 - 16.00 Lør: 09.00 - 15.30

I 80 år har Jan Nilsen vært en stødig fisker i all 
slags vær, både lokalt og på store deler av den 
nordnorske kysten.
 
Da Nilsen var 7 år var faren hans så uheldig og 
skadet seg så mye at han ble arbeidsufør. På 
den tiden var det ingen kjære mor, og guttene 
rodde ut i småbåt på egenhånd for å tjene til 
livets opphold. Både han og broren måtte i ung 
alder hanskes med fiskeriene samtidig som de 
forsøkte å være barn. Skolen var lagt opp slik 
at det var undervisning i perioder slik at det 
skulle være rom for å ha tid til å jobbe og tjene 
penger også.  
- Det var sånn på den tiden, vi måtte begynne 
tidlig å arbeide, forteller Nilsen.
 
I 11-12 års alderen, fikk han sin første lille sjark 
med motor. Denne båten driftet han alene 
til han var ca 18 år, da han og broren gikk 
sammen om å kjøpe en større båt. De begynte 
da å fiske med snurrevad også, noe som var 
mer effektivt og ga større fangst. All fisken de 
dro i land ble levert på fiskebruk rundt om i 
fylket.
- Vi hadde ikke tid til noe annet enn å fiske, 
derfor leverte vi alt til fiskebruk, forteller han.
 

FISKER HELE LIVETDØNNESFJORD

SØRVÆR
Mob: 482 26 285 (Anna) 957 34 096 (Laila)

9593 Breivikbotn
Tlf: 926 68 911 
Tlf: 909 74 723
www.kranebrygge.no

Tlf 78 45 22 96
9593 Breivikbotn - Tlf: 901 33 650 

kjokken@krane.no - www.kranekjokken.no

Turen over til Dønnesfjord kirke har blitt en 
populær og sosial tur for mange i alle aldre. 
Den idylliske beliggenheten til kirka byr på 
noen utfordringer når det gjelder å komme 
seg dit, men folk har vært flinke til å stille med 
båter for å frakte gjestene over fjorden der 
kirka ligger. Kirkeverge, Vera Van Roie forteller 
at det vil gå buss fra Hasvik til Dønnesfjord 
slik som det pleier, men de som kommer fra 
Sørvær må mønstre på i Dønnesfjord krysset. 
Hun håper at det også i år vil være nok båter til 
alle som kommer.
- Hvert år har jeg hjertet i halsen når jeg 
kommer ned mot Dønnesfjord, og er alltid 
spent på hvor mange båter som ligger og 
venter, forteller hun.
 
I fjor var det hele 98 personer som deltok, 
mens året før ble to barn døpt, noe som 
trakk hele 136 gjester til kirka. I fjor var det 
tidligere prest Paul Skuland som berettet i 

gudstjenesten, men hvem det blir i år er ikke 
avklart. - Skuland har sagt at han har lyst, men 
om det blir han vet vi ikke enda, forklarer Roie.
 
Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe og sosialt 
samvær på kirkebakken, og alle oppfordres til 
å ta med mat og drikke. Roie skryter av flinke 
Dønnesfjordinger som pleier å stille med boller 
og vafler som de tar med til kirka. Hun ønsker 
også å oppfordre de som stiller med båt til å 
kontakte henne så hun får en viss oversikt over 
hvor mange båter som kommer.

- Det er skikkelig koselig 
hvis været er med oss, 
og det er akkurat som 
den gammeldagse 
kirkehelga der folk kom 
fra nær og fjern for å 
delta, avslutter hun.



KJENN DITT OPPHAVFISKEN OG VI

Han savner også flere ungdommer på sjøen, 
men har forståelse for at de færreste ønsker å 
bli fiskere. Det er et yrke man ikke kan lese seg 
til, og man lærer ikke hva det innebærer før 
man kommer på sjøen. Han roser de som tar 
med seg lærlinger og lar de få lov til å prøve 
seg. Selv har han siden august hatt med seg en 
unggutt på 23 år, som han er meget fornøyd 
med.

- Han er helt fantastisk, og ligger an til å bli 
3.generasjons fisker. Han står på og viser 
interesse, og viser du ikke interesse så har du 
ingenting i dette yrket å gjøre, sier Nilssen.

KJENN DITT OPPHAV
”Ungdommen bør få prøve seg på på havet. 
Selv om de ikke vil fortsetter som fiskere, må 
de vite hvor man kommer fra og være stolt av 
det.”
 
Kurt Nilssen har vært fisker i 26 år, og kunne 
ikke tenkt seg et annet yrke. I dag har han et 
lite kystrederi med tre ansatte inkludert han 
selv, og er meget fornøyd med livets tilværelse. 
Han startet i 1980 med en 35 fots sjark som 
han hadde i 13 år før han skaffet seg en større. 
Den hadde han fram til i fjor da han kjøpte 
båten han «ror feske» med i dag.
- Her er det god plass til å jobbe, og jeg lever 
bra. Ellers hadde jeg ikke orket å holde på, 
forteller han.
 
Fiskeryrket er helårsdrift på Nilssens rederi. 
De har prøvd med fire måneder ferie slik som 
mange andre gjør, men da var det veldig 
vanskelig og å starte opp igjen. De la så om 
strategien til helårsdrift, noe som førte til bedre 
inntekt også. Tidlig på året er det torsken som 
skal til pers, og etter 17.mai er det full trøkk på 
blåkveite etterfulgt av hyse.
- Vi hadde en liten timeout i slutten av april, 
begynnelsen av mai. Da var det skuldre som 
skulle knas, og guttan fikk være hjemme med 
koner og barn, smiler Nilssen.
 

Vi ønsker 
arrangører 

og deltakere 
lykke til med

 
Sørøydagene 2015

 VERKSTEDET AS
tidl. Breivikbotn bil- og sveiserverksted

  

Tlf. 476 73 380

Mekanisk verksted • Hydraulikk 
Sveising • Motorer • Søle diesel

Salg av fiskeredskaper - båtmegler - regnskap - 
skatteplanlegging - stifte selskap - båtforsikring

Hasvik Hotel AS, 9590 Hasvik, Tlf 78 45 12 07

post@bigfishadventure.no 
www.bigfishadventure.no

Nilsen mener at det å være fisker før ikke var så 
forskjellig i forhold til i dag, men at det er færre 
fiskere nå og mere ryddig enn før. Han har 
vært heldig, og i følge han selv ikke vært utsatt 
for farlige hendelser i hans lange karriere.
- De fleste fiskere er så godt opplærte at de 
berges i dårlig vær, sier han.
- Men det var et alvorlig slit, å være fisker 
har aldri vært et lett yrke. Det er ikke mange 
som blir fiskere i dag, avslutter den spreke 
87-åringen som fortsatt har egen sjark, som 
han tar små turer ut på sjøen med for å hente 
kokfisk når han blir fiskesulten.
 
 
 
 

Etterhvert som de ble eldre så ble også 
fisketurene lengre. Senere havnet han på større 
båter med opp til seks mann om gangen. 
Her var det kyndig mannskap om bord, slik 
at om man trengte å ta en hvil så kunne 
noen andre overta. På denne måten ble også 
turene lengre. Han har for det meste fisket på 
Finnmarkskysten, men også en liten periode i 
Lofoten.
- Jeg fisket der fisken var, og sent på året var 
det Øst-Finnmark og Vardø-området,  
forklarer han.
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GAMLE MÅRØY  FISKEN OG VI

- Det er lite ungdom som starter som fiskere. 
Vi synes jo selv at vi er unge, men det er det jo 
20 år siden vi var det, ler han.
 
Nilssen har stor respekt for damer som 
fisker, og han mener at det kun handler om 
å tilrettelegge slik at kvinner får gjort sine 
kvinneting. En bra løsning er å ha en hybel 
på land, slik at når de ligger til kai så kan 
mannfolkene bo i båten og damene på land. 
Det å komme med slibrigheter synes han heller 
ikke noe om.

Det er nok mange som har et kjent og kjært 
forhold til den gamle båten Mårøy, som tøffet 
innom fjordene over hele Finnmark i over 20 
år. Nå er Mårøy i drift igjen, og kommer tilbake 
på besøk.
 
Da riksantikvaren registrerte at gamle Mårøy 
nærmet seg opphugging, forsøkte de å få 
noen i fylket til å interessere seg for den. Jan 
Egil Sørensen og svigerbroren Håkon Rønbeck 
heiv seg da rundt og startet et AS slik at de 
kunne overta båten fra arvingene til den 
tidligere eieren. I samarbeid med riksantikvaren 
og en venneforening de dannet i Hammerfest, 
så har de jobbet på spreng og fått båten opp 
og gå i løpet av et års tid. Venneforeninga 
består av ca hundre medlemmer, der en fast 
gjeng på 15-20 mann har jobbet hele vinteren 
med å restaurere båten. Den var noenlunde 
ferdig fra verft da de overtok den, og den var 
sjødyktig, men det var mange småting som 
gjenstod. Blant annet er hele salongen trukket 
om, samt en del maling, flikking osv.
Foreningens formål er at båten skal presentere 
den gamle kystkulturen å synliggjøre lokal-
båtenes betydning for Finnmark, og bringe 
historisk kunnskap ut ved aktivt bruk og 
bevaring av Gamle Mårøy. I sommer vil de 
derfor farte rundt i fylket å møte folk som 
har jobbet om bord, vært passasjer, og har et 
forhold til båten. Det blir blant annet to turer til 
øst-Finnmark, tur til Honningsvåg, og et besøk 
til Sørøya under sørøydagene.
 
Under sørøydagene er Mårøy på plass under 
åpninga. Her vil det bli åpen båt og folk kan 
komme ombord for å se, og ta del i båtens 
historie. Det vil også bli salg av kaffe, vafler, 
brus med mere om bord, og om noen ønsker 
det så kan de bli med videre til Sørvær (se 
info for billettsalg). Dagen etter går ferden 
videre fra Sørvær til Hasvik, før de returnerer til 
Hammerfest. Det er også mulig å ta en tur ut 
på fjorden for de som ønsker dette.
 

I løpet av sommeren vil det være 26 køyer på 
plass i båten, og det blir mulig å være med 
på overnattingsturer. Sørensen har mange 
ideer og ambisjoner med driften av gamle 
Mårøy, og ser for seg turer med blant annet 
sykkel øyhopping. Han ønsker å oppfordre 
befolkningen på Sørøya til å komme på kaia 
og ta imot dem når de kommer, og benytte 
sjansen til å reise mellom Breivikbotn, Sørvær 
og Hasvik når de er der. Og for de som  
ønsker det, så kan de også bli med tilbake  
til Hammerfest.
 
Program for Mårøy under sørøydagene:
(med forbehold om endringer)
 
FREDAG 1.JULI:
Hammerfest - Hasvik Avg. 14.00
Hasvik - Breivikbotn     Avg. 17.30
(Ankommst BrBt før åpning av Sørøydagene    )
Omvisning om bord i Breivikbotn   20.00
LØRDAG 2.JULI:
Breivikbotn - Sørvær     Avg. 10.00
Omvisning om bord på Sørvær       14.00
Sørvær - Hasvik      Avg. 16.00
BILLETTER:
Kontakt Hasvik kommune for kjøp av billetter
Hammerfest - Hasvik    300,- kr
Hasvik - Breivikbotn     100,- kr
Breivikbotn - Sørvær     100,- kr
Sørvær - Hasvik     100,- kr
 
Ved forespørsel om overnatting, ta kontakt 
med Jan Egil Sørensen tlf: 905 88 250

GAMLE MÅRØY
- De jobber på lik linje med oss mannfolk, og 
slik mange mannfolk har blitt i dag så vil jeg 
påstå at enkelte kvinner er tøffere enn menn, 
påpeker han.
 
Som oppfordring synes Nilssen at all ungdom 
må få muligheten til å prøve seg på sjøen.
- De skal ikke tvinges, men ha muligheten til å 
teste yrket. Mine jenter har prøvd og de synes 
det er greit, men vil ikke satse den veien. Det 
er helt i orden, men de skal vite hvor opphavet 
kommer fra og være stolt av det. Det er viktig, 
avslutter han.

M/S MÅRØYS HISTORIE
I 1954 vedtok rederiet et byggeprogram for 4 dagrutebåter, Tamsøy, Renøy, Mårøy og Tana- horn. 
Disse skipene representerer en historie og periode som var preget av gjenreisning og på mange 
steder var de selve livsnerven i samfunnet.
«MS Mårøy» ble bygd ved Kaarbø i Harstad og overlevert i1959. Den var 10 fot lengre og 2 fot 
bredere enn Tamsøy og Renøy. Mårøy har gått de fleste rutene i Finnmark, men de siste årene i 
ordinær trafikk ble den mest brukt i Tana-ruta som hadde 31 anløp mellom Vardø og Kjøllefjord.
Båten ble i 1980 solgt til Myre og gikk i bruks-vakta til 1999. Siden den gang har den vært brukt til 
hvalsafari. Mårøy har gjennomgått få interiørmessige forandringer og er en av få båter i sitt slag 
som fortsatt er i trafikk.

Den har i dag status som verneverdig av Riksantikvaren.
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