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A
Jeanette Johansens
sjokoladefabrikk
på gamle Værøy
lufthavn har fått
luft under
vingene.

Nytt liv
på Værøy
Jeanette Johansen flyr høyt – på sjokolade
– fra flyplassen som ble stengt for snart 20 år siden.
Tekst og foto: Ragnar Bøifot

D

en 12. april 1990 ble et av Widerøes
Twin Otter-fly brutalt slått i havet
like etter take-off fra Værøy lufthavn.
De harde vindene som forårsaket
ulykken førte den gang til at flyplassen ble stengt.
Sørvesten. Nå bor Jeanette Johansen og samboer

Remi Johansen på den nedlagte flyplassen. De
harde vindene har fortsatt ikke stilnet. 26. oktober i fjor herjet stormen «Ulrik» så hardt at tårn-

kabinen måtte repareres for én million kroner.
– Vinduene ble blåst ut, og vannet fosset ned
i etasjene under, forteller Jeanette. Paret er vant
til at vinden rister i det gamle flytårnet, der de
har soverommet sitt, og ingen av dem våkner
selv om senga vandrer gjennom natta.
Samboeren Remi Johansen kjøpte flyplassen
av kommunen for sju år siden – og fikk vindkastene med på kjøpet. Kjæresten kom etter for halvannet år siden, og der produserer hun eksklusiv
sjokolade fra fabrikken til «Lofoten sjokolade».
– Det er håndlaget sjokolade, forklarer Jeanette, og setter fram et fristende brett.
«The chocolate lady». På det meste kan hun pro-

Samboer Remi Johansen lar seg friste av sjokoladen fra
«The chocolate lady».

dusere 1000 biter om dagen, men fabrikken er
under ombygging, og hun må si nei til kunder
som stadig ringer for å få etterforsyninger.
Værøy er den siste fredelige pletten i Lofoten. Turistene er få, men de som finner veien
hit tiltrekkes av «The chocolate lady», som hun
kalles.
– Jeg aner ikke hvor de har fått vite om sjokoladen min, for jeg har ikke brukt ett øre på
markedsføring, avslører hun.
Turistene kjøper sjokoladen, og kommer tilbake eller ringer for å få mer.

Festival på flystripa. Den gamle terminalen er

innredet som enebolig. Noen få skilt fra de fire
årene det var flyplass her, henger ennå på dørene.
– Om sommeren arrangerer vi festival på
stripa, forteller Jeanette.
Nyttårsaften til 2003 fikk nemlig Remi Johansen en idé om å arrangere rockefestival på
flystripen. I fjor hadde Sjyrock Festivalen rundt
1400 besøkende under de to dagene festivalen
varte – på den nedlagte flyplassen.

Vant
julekonkurransen
En overraskelse er på vei til vinnerne
av julekonkurransen i forrige utgave av
Avinorpuls. Følgende fem fant fram til
løsningsordet «nisse»: Trine Storstein Jøns
son, Moss · Roald Nymo, Maura · Lisbeth
Karlsen, Røst · Steinar Vennatrø, Stjørdal ·
Erik Zimmermann, Hegra

