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nder majestetiske
fjell i Trollhavna på
Værøys gamle flyplass
lukter det sjokolade.
Det er fordi senjatrollet
Jeanette Johansen (37)
har flyttet inn.

U

Glem Charlie og fabrikkeier Willy
Wonka. Nå er det sjokoladefabrikken til
Jeanette alle snakker om.
I 2005 hadde det seg slik at Jeanette
var til stede på Codstockfestivalen i
Henningsvær. Der møtte hun en hyggelig kar fra Værøy. To år senere planla
hun en tur til Røst. Hun skulle bare innom Værøy en tur først, for å hilse på
typen hun møtte på festivalen. Det viste
seg at han eide både flyplassen og tårnet.
Og Jeanette ble forelsket i alt, inklusive
eieren. Dermed endte ferden her, og
hun har ennå ikke kommet seg til Røst...
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Tøffe tak i vinden
Til høyre for inngangsdøra henger en
såkalt værstasjon. En dansk oppfinnelse
med en snor som blafrer i vinden. Loddrett snor betyr rolig vær, og dersom snora er borte, er det orkan...
Fallvindene som kommer over de
høye fjellene er lumske og uberegnelige,
og kan bli svært sterke.
For ikke lenge siden blåste ett av storvinduene i kontrolltårnet inn i tårnet.
Og det var de tøffe værforholdene som
beseglet flyplassens skjebne. For 12.
april 1990 sjekket tre passasjerer inn på
Værøy lufthavn. Kort tid etter styrtet
flyet i havet bare noen hundre meter fra
flyplassen. De tre passasjerene og de to
pilotene omkom, og flyplassen ble
stengt samme dag. Luftfartsverket konkluderte to år senere med at den ikke
skulle gjenåpnes. De ekstreme vindforholdene ble avgjørende for beslutningen. Da hadde den vært i drift i knapt fire
år.

Senjatrollet
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- De kaller meg Senjatrollet, sier hun og
ler.
Jeanette har alltid hatt en drøm om å
starte for seg selv, og allerede som 15åring åpnet hun kiosk hjemme i Skrolsvika. Siden ble det frisørsalong både i
Gryllefjord, i Torsken og i Tromsø.
Ideen med Lofoten Sjokolade har hun
båret på i mange år. Frisøren la bort saks
og kam, og startet med bakerikurs og
studier om sjokoladens kjemiske stoffer.
Hun kjøpte kvalitetssjokolade, parterte
hver enkelt bit og studerte innholdet.
Det tok tid å finne de riktige råvarene.
Basissjokoladen fra Italia lette hun etter
et halvt år før hun fant.
– Jeg har savnet kvalitetssjokolade
som ikke bare smaker søtt og nougat, jeg
vil lage sjokolade med masse smak som
varer. En virkelig god sjokolade merker
du en halvtime etter du har spist den,
sier Jeanette.

Skeptiske til ideen
Få trodde hun skulle lykkes.
- Mange var så negative at jeg ikke
orket å fortelle om planene mine. Men
kommunen trodde på meg, og det er jeg
glad for. Dette er nemlig så spesielt at
det har gått over all forventing. Og det
er slett ikke noen ulempe å ligge på en
øy langt ut i havet. Tvert om, det oppleves eksotisk. Jeg klarer ikke å produsere
nok til alle som ønsker å kjøpe. Det er et
luksusproblem som jeg må løse, sier
Jeanette og har planene klare.
- Jeg må ha større lokaler og lære opp
flere folk. I tillegg har jeg planer om å
etablere en liten kafe, sier hun før de
neste turistene tar i døra og vil inn. For
ryktene går om denne spesielle sjokoladedama på den forblåste flyplassen i
ingenmannsland. Dermed kommer det
også flere turister til øya. Og en søndag i
oktober viser NRK «Der ingen skulle tru
at nokon kunne bu» fra øya.
Det hele er virkelig i ferd med å ta av
på den tidligere flyplassen på Værøy.
redaksjonen@folkebladet.no
77 85 20 00

Sjokoladedama. Helt ytterst på Værøy i Lofoten har Jeanette Johansen gjort flyplassen om til sjokoladefabrikk, festivalområde og bolig.

Jeanette og sjokol
Andeby. Til familien hører dyr som kaniner, katter, hund, høns av forskjellige
raser, indiske løpeender og andre ender av ulike slag.

Trollhavna. Den gamle nedlagte flyplassen har fått nytt liv.
Med smak av mørke hemmeligheter, uten et eneste fly.
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KORTREIST

opplevelse

Om Værøy
GPS: 67.68949, 12.68370
Finnsnes
Harstad

Svolvær

Værøy
✈

Narvik

NORGE

SVERIGE

Bodø

■ Remi (36) og Jeanette (37)
Johansen eier og bor på nedlagte
Værøy lufthavn i Lofoten.
■ Jeanette driver Lofoten Sjokolade.
Flyplassen ble åpnet 1. juli 1986, og hadde rutetrafikk med Widerøe.
■ Etter en flyulykke 12. april 1990, hvor
fem personer omkom, ble flyplassen
stengt.
■ Værøy helikopterhavn brukes for den
offentlige trafikken i dag.

Turen til Værøy
■ Ferge fra Moskenes tar cirka 1,5 time.
Ruteheftet er komplett uforståelig. Sjekk
www.177nordland.no eller ring 177 og
trykk 5. Vær obs på at du i noen tilfeller må
rygge om bord, bare sånn at du har øvd
med campingvogna...

adefabrikken
Været.
En unik
oppfinnelse.

Der ingen skulle tru...
■ NRKs serie «Der ingen skulle tru at
nokon kunne bu» gjør reint bord søndagskveldene med over en million seere. Programleder Oddgeir Bruaset og hans team
har gjestet Værøy og hovedinnholdet i programmet blir historien om den nedlagte flyplassen på Nordland som er blitt til sjokoladefabrikk og festivalarena. Programmet
blir vist en søndag i oktober.

Værøy
kirke.
Lofotens
eldste.

TIPS OSS!
Har du tips om spennende, kortreiste
opplevelser i nord? Kontakt
redaksjonen@folkebladet.no

Turister. Turistene strømmer på og Jeanette må repetere sin historie hver
gang, men det gjør hun mer enn gjerne.

Mosken. Øya Mosken både på veggen til
familien Johansen og originalen ute i
havet. Øya ligger mellom Værøya og Moskenesøya.

Frank R. Roksøy
frr@ht.no
951 08 429
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Attraksjoner
■ Fuglefjellene. De store sjøfuglkoloniene på yttersida av Måstadhalvøya var i eldre tid en viktig og
nødvendig matressurs.
■ Trollene. Værøy er trolløya framfor noen.
Her bodde de store og beryktede tussene,
Lofotens største troll.
■ Ørnefangsthulene. I den tiden det var
fangstpremie på ørn, ble ørna fanget med
hendene.
■ Sanden. En spesiell sandstrand med
hulemalerier som er over 3000 år.
■ Værøy gamle kirke med sin svarte løkkuppel er Lofotens eldste kirke.
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Lofoten Sjokolade
■ Lages av Jeanette Johansen for både
bedrifter og privatpersoner.
■ Hver bit er håndlaget og inneholder bare
ekte kvalitetsråvarer og ingen essenser.
■ Internett: www.lofotensjokolade.com
■ Her får du kjøpt Lofoten Sjokolade: Trollhavna.com (Værøy), Miscela kaffebar (Sortland), Huset Kaffebar (Leknes), Midt I Blinken (Svolvær), Dragenshule.no (nettbutikk).

