
Med 25 grader og vind-
stille vær viste Mudd-
været seg fra sin beste
side under øyans dag
lørdag. 

Av Linda Storholm
Linda. Storholm@helgeland-arbeiderblad.no

Arrangørene, Vegaøyans venner
kunne knapt vært mer heldig med
været. Leder Inger Pedersen Top-
pen forteller at det var så mange
som ville være med på båtturen ut-
over at man dessverre måtte si nei
til noen. 

– Vi kunne sikkert kjørt to slike

båter utover, sier hun og refererer
til båtskyssen foreningen hadde
ordnet. Femti personer kom med
denne, pluss mange som kom på
egen kjøl. Hun forteller om totalt
75 besøkende søndag. Et realt stor-
innrykk til Muddværet med andre
ord. 

– Vi fikk en aldeles fantastisk
mottakelse da vi kom utover, for-
teller hun. Arrangementet startet
med at John Karlsen, Erna Nilsen
og Bjørnar Nilsen viste alle rundt
på øya. De fortalte historier om hu-
sene der ute, bygningsmassen, og
livet i Muddværet slik det artet seg
før i tida. 

Etter at alle hadde fått gode his-

torier og god kjennskap til øyværet
ble det mat å få. 

–  Øistein Ludvigsen hadde
egenhendig kokt kjøttsuppe i Hys-
været som han hadde med til
Muddværet, forteller Pedersen
Toppen. Suppa smakte fortreffelig,
og etterpå var det klart for kaffe og
hjemmebakst fra damene i Mudd-
været. 

–  Du aner ikke for en motta-
kelse, skryter hun smilende. Folk
var storveis fornøyde med dagen,
og arrangørforeningen fikk attpåtil
vervet mange nye medlemmer. 

– Det er veldig bra og positivt
for foreningen, sier hun. I tillegg
til flere nye medlemmer var det
også loddsalg på et steinalderlam,
som er hovedgevinsten på for-
eningens lotteri. 

– Dere er en aktiv forening?
– Ja, det er vi. I tillegg til Øyans

dag arrangerer vi Slåttekurs, og ær-
fuglpatrulje hvert år. Ærfuglpatrul-
jen hjelper til med å sette i stand e-
hus og gjøre klart til ærfuglen. For-
eningen har også et hus de restau-
rerer. 

– I Tåværet har vi et hus fra 1790
som vi driver og restaurerer, fortel-
ler hun. Det er det største prosjektet
av dem alle, og selv om arbeidet er
kommet langt er det fortsatt mye
igjen. To år til regner Inger Peder-
sen Toppen det tar før huset står
ferdig. 

I mellomtiden blir det både slåt-
tekurs, ærfuglpatrulje og ikke
minst Øyans dag i starten av au-
gust. 

Søndag ble den tradi-
sjonelle sommerguds-
tjenesten holdt i ka-
pellet i Skalmodalen
på grensen mellom
Norge og Sverige.

Av Linda Storholm
Linda. Storholm@helgeland-arbeiderblad.no

Mellom tjue og tjuefem personer
hadde tatt turen til Skalmodalen
søndag. Kapellet her som tilhører
Tärna Forsamling blir nå og da
brukt til barnedåp og bryllup, i til-
legg til kyrkhelgen en gang hvert
år. Kyrkhelgen er en lang tradi-
sjon, og et samarbeid mellom
norsk og svensk side. Gudstjenes-
ten søndag ble holdt av Marcus
Heutmann. Han er til vanlig prest
i Tärna. 

Mange tilhørende
– Den norske presten var opptatt i
år, så da ble det slik, sier Kyrkvär-
den i Skalmodal kapell, Linda
Svendsen Israelsson. For at folk
skulle komme seg til kirken ble
det satt opp buss fra Tärna som
også kjørte innom Hattfjelldal og
hentet folk. Linda Svendsen Isra-
elsson forteller at det også kom
mange tilhørende fra Kittelfjell. 

Salme fra trappen
– Vi hadde en veldig fin søndag,
sier hun. Siden været var så fint
oppfordret presten forsamlingen
til å synge den siste salmen ute på
trappen. Etterpå var det tradisjo-
nell kirkekaffe utenfor kapellet. 

– Alle har med seg kaffekorg
med noe oppi, så vi hadde ei vel-

dig fin stund, forteller hun. Selv
om mange av tilhørerne er gjen-
gangere som kommer hvert år var
det også noen nye fjes å se, fortel-
ler Svendsen Israelsson. 

Gudstjeneste
i grenseland

Børre på Berget er en sær-
egen beboer på Lapphella.
Nå er det første barneboka
om mannen klar.

Av Arne Forbord
redaksjon@helgeland-arbeiderblad.no

Foran noen unge tilhørere og deres
foresatte på Hemnesjazz ble den nye
barneboka presentert i ord og toner
av Lars-Sivert Larssen. Seansen fant
sted inne i det store naustet på Lap-
phella. Her fikk man høre historien
om da «Skompæ ble borte». For Bør-
re var det svært vondt å våkne opp en
morgen å se at bestevennen «Skom-
pæ» var vekk. Historien handler om
Børres jakt på vennen rundt om i
Isak-huset.

Blant de unge tilhørerne falt fortel-
lingen i smak, og ungene sang med
på de sangene som passer til historien
En liten pjokk mente sågar at Børre
regelrett lignet på pappa. 

Eget forlag
Bak barneboka står Elisabeth Mølle-
vik Skjæran og Lars-Sivert Larssen. 

– Det er slik at jeg har laget både
manus og illustrasjonene. Historien
er ikke direkte basert på barne-TV-
episodene med Børre på berget, men
selvsagt er elementer fra historiene
tatt inn. Det kommer spesielt på sang-
siden, hvor den særegne Ludo-sangen
er viktig, sier Møllevik Skjæran.

Hun fortelle boka er tilegnet hen-
nes egen datter Jenny  som har
Downs syndrom. 

Barneboka om Børre er klar
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BARNEBOK: Lars-Sivert Larssen lanserte den nye barneboka om Børre på berget på Lapphella under
jazzfestivalen. Boka heter «Skompæ blir borte». (Foto: Arne Forbord)

GUDSTJENESTE: Prest Marcus Heutmann forrettet under gudstjenesten i Skarmodalen kapell søndag. 
(Foto: Linda Svendsen Israelsson)

KAFFEMAT: Etter gudstjenes-
ten var det kirkekaffe utenfor 

kapellet. (Foto: Linda Svendsen 

MOTTAKELSE: Hyggelig mottakelse på kaia i Muddvær av Arnt Nilsen, John Karlsen og Bjørnar Nilsen.
(Foto: Inger Pedersen Toppen)

– Boka er spesialtilpasset noe som
kalles for «Tegn til tale». Det er et
system er man med håndbevegelser
forsterker enkelte ord med beve-
gelser, slik at de skal bli lettere å for-
stå, sier hun. 

I dag finnes det svært få bøker med
denne tilretteleggingen. Sammen
med teksten er det tegnet inn hvordan
de ulike tegnene skal vises fram for
dem som trenger det.

Stolt hovedperson
Børre på Berget er selv svært stolt
over den nye boka, der han er hoved-
person. I etterkant av lanseringen vis-
te han seg i andreetasjen i huset sitt i
Bedringens vei og hilste på ungene.

– Det er så kjekt at det er laget en
bok om meg. Nå kan jeg og Skompæ

lese i denne boka hver eneste kveld
før vi legger oss. Det er gøy å lese om
seg selv, sier Børre.

Børres «far» Lars-Sivert Larssen
medgir at «sønnen» er svært glad i
seg selv.

– Det er kanskje slik at man må
være glad i seg selv for å være en god
venn. Da mener jeg glad på den rette
måten og ikke selvopptatt, sier han.

FORNØYDE: Børre på Bergets
«far» Lars-Sivert Larssen viser

her fram den nye barneboka om
karakterer sammen med manus-
forfatter og illustratør Elisabeth
Møllevik Skjæran med datteren

Jenny i armene. Begge er fornøyd
med resultatet.

Fantastisk 
dag i øyan

IDYLL: Solskinn og flott vær skapte en fantastisk ramme rundt øyidyl-
len Muddvær da det lørdag ble arrangert Øyans dag her. 

OMVISNING: Alle samlet seg utenfor huset til Erna og Arnt Nil-
sen hvor John Karlsen ga de besøkende et innblikk i Muddværets
historie. 

HISTORISK GRUNN: Arnt Nilsen har nettopp restaurert
storbåtnaustet i Muddvær som er fra omkring 1750. Her er
det f.v. Erna Nilsen, Inger Pedersen Toppen og Ernas bar-
nebarn Abel som står i naustet. Syllstokken de står på er
antakelig 300 år gammel. 

Mette-Marit fronter bok om homofili
Kronprinsesse Mette–Marit har skre-
vet forordet i boka «Skapsprengere»,
som handler om det å stå fram som
homofil. Blant annet Gro Hammer-
seng og Jan Thomas forteller sine his-
torier i boka.

Barne– og likestillingsminister An-
niken Huitfeldt (Ap) og seniorrådgi-
ver Kurt Ole Linn i Barne– og likestil-

lingsdepartementet er redaktører for
boka som lanseres onsdag 12. august.
De har fått med seg et stjernelag i bok-
prosjektet.

«Jeg håper denne boken vil skape
både diskusjon og refleksjon om vik-
tigheten av å få være et helt menneske
– og om hvordan vi kan hjelpe hveran-
dre til å bli det» skriver kronprinsesse

Mette–Marit blant annet i forordet,
ifølge Blikk.

17 ukjente og kjente mennesker for-
teller sine historier i boka. Blant de 17
er håndballspiller Gro Hammerseng
og kjendisstylist Jan Thomas som
begge har bidratt med sine erfaringer
om det å komme ut av skapet.

– Det var krig både i Irak og i Af-

ghanistan, og det var forholdet vårt som ble hoved-
oppslaget, skriver Hammerseng om da hun og hånd-
ballspiller Katja Nyberg offentliggjorde sitt forhold,
ifølge Dagbladet. Ideen til bokprosjektet kom i for-
bindelse med feiringen av felles ekteskapslov.

– Mange homofile frykter fremdeles at de skal
være en belastning og gruer seg til å fortelle hvem
de er. Denne boka kan hjelpe folk til å slippe å
skamme seg, sier Anniken Huitfeldt. (ANB–NTB)

Flere bøker om Stieg Larsson
Journalisten og forfatteren Kurdo Baksi er i
ferd med å avslutte en bok om sin venn, den
avdøde krimforfatteren Stieg Larsson.

Det er også snakk om minst to bøker til
om Larsson, som etter sin død fikk et stort
internasjonalt gjennombrudd. 

Baksis bok går under arbeidsnavnet «Min
vän Stieg Larsson» og vil bli gitt ut på Nor-
stedts forlag. Det er ikke satt noen dato for

utgivelsen. – Jeg gikk på veggen da Stieg
døde og jeg kan ikke gå videre i livet før jeg
har fortalt om ham, sier Kurdo Baksi til Da-
gens Nyheter.

Han opptrer under eget navn i Larssons
tredje bok i Millennium-serien, «Luftslottet
som sprengtes».

Minst to andre bøker om Stieg Larsson er
i ferd med å skrives.

Den tidligere forlagssjefen i Ordfront,
Jan-Erik Pettersson, skriver på «Stieg» og
Stieg Larssons samboer, Eva Gabrielsson,
arbeider med en bok.

Stieg Larsson døde uventet i 2004. Han
fikk aldri oppleve den suksessen som hans
bøker og filmatiseringene skulle bli.
(ANB–NTB)


