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Naturfenomenet
Reine:
Jeg flyttet fra Reine da jeg var 15 
år. Reine fortsatte å være stedet 
jeg ikke likte å reise fra i ferien. I 
august flyttet jeg tilbake igjen, 
og det er godt å være tilbake i 
verdens navle. Jeg er imponert 
over alt som foregår i bygda, 
hvor aktive folk er. Folk er som 
regel opptatt med ett eller an-
net, det er rett og slett vanske-
lig å finne klokkeslett da ingen-
ting skjer. Jeg blir ydmyk av 
innsatsen folk legger ned, og 
eksempelvis av den effektive 
staben i kommuneadministra-
sjonen. De holder tøylene i alt, 
men er en liten gjeng.  

Yoga:
Jeg brenner for yoga. Det er en 
inkluderende treningsform, 
hvor man ikke bare trener mus-
kler, men også det mentale/
emosjonelle, samt balanserer 
systemene i kroppen. Det er en 
måte å søke svarene i seg selv 
og komme i kontakt med sin 
egen sjel: Verden er et speilbil-
de av deg selv. Jeg ser fantastis-
ke resultater av yoga, folk 
blomstrer. Jeg begynte med det 
for min egen del, etter hvert 
gikk jeg videre og ble utdannet 
yogalærer. Jeg sitter i arbeids-
komiteen for yogafestivalen i 
Bodø, Arctic Yoga Conference, 
og ønsker å bygge et yogasenter 
her hjemme. Hadde vært fint 
med en yogafestival også her i 
Lofoten.  
Man kan se på det å meditere 
som å ta seg en mental dusj, el-
ler bære ut søpla - et alternativ 
til å gå til psykologen, om du 
vil. I yoga snakker vi ikke om 
problemene våre, men blir bed-
re likevel, og får løst opp gamle 
følelser. (Ikke dermed sagt at 
det er feil å gå til psykolog, men 
i yoga er ikke fortiden viktig for 
morgendagen. Vi fokuserer på 
her og nå: Det er dagen i dag, 
som er morgendagen.) Yoga 
hjelper deg å forandre mønstre 
som ikke gagner deg, og for-
sterke de gode mønstrene.

Tang:
Jeg er glad i friluftsliv og vill-
mat, og kombinerer turer i ka-
jakk med sanking av tang. Tang 
er virkelig havets grøde! Den er 
utrolig næringsrik – og all den 
gode maten vi kan lage! Her i 
Lofoten har vi tangsortene som 
hele verden higer etter like 
utenfor stuevinduet: Nori, wa-
kame, vingetang, sukkertang 
osv, og ikke minst søt dulce 
som du for eksempel kan gjøre 
sjokoladekake sunnere med. 
Det er utrolig at ikke flere er ute 
og plukker. Historisk sett var 
det å spise tang sett ned på. Det 
gjelder kanskje alle ville vek-
ster. Hagen din er mest sann-
synlig en diger biotop av en sa-
latåker. Det forskes ellers mye 
på tang. Bioforsk Nord Bodø 
jobber blant annet med forsøk 
rundt oppdrett. Tang ser ut til å 
bli det helt store innen matpro-
duksjon, som overtar havbru-
ket etter laksen. Og i kosme-

tikk. I sommer er jeg med og ar-
rangerer en friluftspakke for 
folk, der jeg underviser i san-
king, tørking og tilbereding. 
Friluftspadlere og turkokker er 
involvert i dette. Sporløs ferd-
sel i naturen, og å få prøve seg 
på strømpadling, inngår i det 
samme opplegget. Gleder meg. 

Kajakk:
Kajakkpadling er en flott måte å 
være ute i naturen på. Interes-
sen for kajakk er en forlengelse 
av gleden jeg har over havet, og 
av den maritime erfaringen 
min. Jeg har vært fisker, seilt 
som frivillig på skoleskip, vært 
sjøvettlærer på Oslo sjøskole, 
og medeier i et rederi med char-
terbåter i Oslofjorden. Kajakk 
er bare et mindre fartøy, som 
tar deg inn til steder det ellers 
er vanskelig å komme til. En fin 
lekekamerat: Rull og tull. Det er 
helt fantastisk å oppleve Lofo-
ten fra kajakk. At ikke alle har 
telt og sovepose og tar seg noen 
turer rundt fjellene, kan ikke 
jeg forstå. Jeg er kajakkinstruk-
tør, og tilbyr kajakkturer rundt 
Moskenesøya for mer trenede 
padlere. Sikkerhet er 
viktig i våre kalde far-
vann. 

Moskstraumen:
Jeg var med eventyreren 
Randi Skaug på padletur på 
tvers av Moskstraumen ei natt i 
fjor. Fra Helle til Værøy, som en 
del av ekspedisjonen hennes 
,”Sakteruta”. Det kreves grun-
dige forberedelser, og er selv-
sagt ikke noe hvem som helst 
bør finne på å gjøre spontant. 
Denne natta lå strøm- og vær-
forholdene til rette for det, og 
vi la ut i riktig værvindu. Ja, 
den straumen kan jo være et 
mysterium. Men basert på lokal 
kunnskap fra fiskere samt de få 
padlerne som har gjort dette 
før, fikk vi etter en stund ’Strau-
men i ryggen. Vi suste av gårde 
i over 15 knop. Kursavviket vi 
hadde lagt inn holdt. Ruset på 
den rå opplevelsen gikk vi lyk-
kelige i land på øya Mosken. 
Det var en kjempetur, ekstremt 
flott. Jeg rodde fiske da jeg var 
ung, og har slik en del erfaring 
med kreftene der ute. At min 
far forliste i de farvannene, 
med båten Reinejenta gjorde 
også opplevelsen svært spesi-
ell. Gliset mitt gikk fra øre til 
øre da vi padlet inn til stranda 
på Mosken i midnattsola. Jeg 
tipper han hadde vært stolt. 

Mor: 
Å være mor er hovedjobben 
min. Sønnen min. Sverre, har 
cerebral parese. Han sprer 
glede rundt seg, og er en 
virkelig lysperson – men har 
mange utfordringer i hverda-
gen. Det er slik livet er: Vi må 
stå på barrikadene når det er 
tid for det, og ellers gjøre vårt 
beste - eller godt nok. I 
flytteprosessen fra Nesodden 
til Reine, ble det tungt for meg 
i begynnelsen. Men nå som 

skolen er i gang, tenker jeg at å 
flytte tilbake til Moskenesøy er 
det smarteste jeg har gjort – 
både for ham og meg. Her blir 
Sverre integrert i et samfunn 
der folk kjenner hverandre. 
Han får sitte bakerst i skole-
bussen med de store guttene. 
Ungene her er fantastiske, 
omsorgsfulle, hyggelige og 
hjelpsomme. Noen er selvsagt 
fremdeles usikker, men de 
fleste passer på og tar vare på 
ham. Og hverandre. Tidligere 
gikk Sverre i en spesialklasse 
med fire elever, og omtrent 
like mange lærere. Nå går han 
i en vanlig klasse for første 
gang. Det er ikke noe som er 
bedre enn å se ham inne i en 
god utvikling. All ære til 
skolen, fysioterapeuten og 
spesialpedagogen. Sverre er en 
fysisk gutt til tross for sine 
utfordringer. Padler, går på ski 
og er med på yoga. Alle er vi 
spesielle, men noen er mer 
spesielle enn andre – og det 
kan være til verdi for folk 
rundt. Mange barn sitter på en 
god del spesialkompetanse. 

Skuespiller:
Skuespiller er jobben jeg har 
hatt lengst – i litt over 15 år. Jeg 
har ingen umiddelbare planer 
om å spille igjen, men man skal 
aldri si aldri. Det er en veldig 
fin, givende og viktig jobb. De 
fleste forestillingene jeg har 
spilt har vært for barn og ung-
dom, da jeg reiste rundt med 
Den kulturelle skolesekken. 
Mye fart og liv, deilig å stå på 
scenen, varmt og lunt under 
scenelyset. Jo da, jeg vil nok 
finne på noe scenisk etter hvert 
igjen.
Når du spiller for unger, er det 
uhorvelig viktig å være ærlig – 
å vise hvordan verden er. Tar 
du barna seriøst, finnes det 
ikke bedre publikum. Unger 
forstår det meste. Om du ikke 
fanger interessen deres, er barn 
samtidig verdens mest nådelø-
se kritikere. Skal du leke på sce-
nen, må du leke på ordentlig. 
Det nytter ikke å bare spille at 
du leker, for å si det sånn. På 
turnéene tok vi ofte opp alvor-
lige tema, som psykisk syk-
dom, alkohol og narkotika, 
selvskading og mobbing. Disse 
pakket vi inn på fengende vis. 
Ofte fikk vi tilbakemeldinger 

fra barn som likte det de så: Vi 
spilte ”ekte”, ikke bare tull. Un-
ger kunne åpne seg for oss. Og 
det er ikke til å komme fra at 
det rett som det var, satt et barn 
igjen i salen når de andre hadde 
gått. Som skuespiller er det lett 
at barn får en enorm tillit til 
deg. Spesielt om du spiller 
noen på deres egen alder. Det 
innebærer naturligvis et an-
svar. Kunst har ofte terapeutisk 
effekt. Teater man har latt seg 
rive med av, løsner på stemme-
bånd. Da må man ta den betro-
elsen dypest alvorlig, og guide 
videre til hjelp fra lærer, helse-
søster, eller andre – det er langt 
fra slik at alle elever har tillit til 
verken helsesøster eller lærer. 
Det er ikke alle skolene det har 
vært like gøy å forlate, for å si 
det slik. Vi har også ved anled-
ninger hatt terapeuter med i 
eget crew, om det har vært tun-
ge tema som har ligget til bunn 
for forestillingen. Å være barn 
er ingen lett oppgave, du velger 
ikke din egen familie. Men du 
forsvarer dem i pur kjærlighet. 

Å drive med skuespill eller 
annen kunst innebærer å 
ta autentiske utfordringer, 
som livet i seg selv. Det er 
svært givende og kreativt. 
Teater er en øvelse i å for-

stå verden. For både utøver og 
publikum, som lager sine egne 
tolkninger. Det finnes ikke noe 
større enn å strekke seg etter 
sitt beste kreative potensiale. 
Og på den måten krysser jo 
kunst og yoga hverandre. Beg-
ge deler kobler seg mot livs-
kraften. Både teater og yoga er 
en øvelse. Fysisk bevegelighet. 
Teknikk. Er du kreativ er du 
ofte fleksibel, og er du fleksibel 
er du i kropp og sinn ung og 
smidig. Slik står du lettere gjen-
nom hverdagens påkjenninger. 
Det er derfor vi mediterer - ikke 
for å være flink på yogamatta, 
men for å kunne gå ut i livet og 
tåle en støyt. At vi er kreative 
og fleksible, gjør oss i stand til å 
holde ut. Finne løsninger. Der-
for blir et samfunn som er rikt 
på kunst og kultur også et 
sterkt samfunn. Yoga er ellers 
etterprøvd i flere hundre år. 

Flyktninger:
Vi har fått en rar situasjon i Nor-
ge, der det blir spurt om folke-
retten skal følges. Det er en for-
ferdelig urett når flyktninger 
utvises uten å få asylsøknaden 
realitetsbehandlet. Samtidig 
utvikler det seg en redselsfull 
stemning. Når jeg leser hva en 
del folk river av seg på inter-
nett, er det som om vi skulle 
være midt oppi en krig. Det er 
utrolig hva folk kan få seg til å 
skrive. Folk er kjemperedde for 
å miste den kristne kulturar-
ven, og for at vi skal overstrøm-
mes av utlendinger som vold-
tar. Men å stigmatisere flykt-
ningene slik er en ansvarsfra-
skrivelse. Det er ikke plass til 
alle i Norge, greit nok, men der-
fra til å lire av seg så mye styg!. 
Frykt er det farligste for men-

nesker. Det er gjennom frykt 
terror kan fungere. Som foreld-
re har jo de fleste av oss erfaring 
med å være redde. Og gir vi et-
ter for frykt, vet vi jo hvor hys-
terisk tullete vi kan være. Plut-
selig står vi der og roper og skri-
ker til ungen selv, eller til nabo-
er og skole. Vi må ikke være 
redde - vi må beholde verdig-
heten. Ha tillit. Ellers vil fryk-
ten ødelegge Norge. Regjerin-
gen bør gå foran i å skape ro og 
trygghet, og ikke mane til frykt 
og sette grupper opp mot hver-
andre. Videre handler det om å 
følge internasjonale forpliktel-
ser. 

Naturfenomenet  
Runhild:
Noen kalte meg et ”naturfeno-
men”, og det synes jeg var kos-
telig. Jeg er jo litt som poteten. 
Skuespiller og sjømann, yoga-
lærer, webmaster og mor. Ka-
jakkinstruktør og birøkter. Pro-
sjektleder og dykker. Drivkraf-
ten min ligger i å levere noe vi-
dere til andre. I yoga som i tea-
ter reparerer jeg verden. Og når 
jeg er på havet, er det en hel-
bredelsesprosess for meg selv. 
Vi mennesker er jo fulle av salt-
vann; spesielt vi kvinner er så 
detalj-forfinet at vi følger lett 
månen eller andre planeters sy-
klus. Så det er klart havets drag-
ninger har noe å si. Jeg har stor 
tro på å gjøre det man liker i li-
vet. Det pirrer nysgjerrigheten, 
gir inspirasjon og glede over å 
gi noe videre. Vi skal jo ha det 
bra! Livet er kort. Spesielt om 
du gjør det samme hver eneste 
dag, da er minnene få.

Framtid i Lofoten:
69 % av alle turistene som kom-
mer til Lofoten, er innom Mos-
kenes kommune. Når så mange 
besøkende kommer til et lite 
sted, byr det på en del utfor-
dringer. De relativt få innbyg-
gerne skal gi alt av service og 
info. Turistene er flittige bruke-
re og forbrukere av naturen - 
som vi må ta vare på oppi dette. 
Det er ikke alle turister som for-
står hvor skjør naturen er her 
ute. Erfaringer fra padling på 
yttersida, er at det ligger dopa-
pir så og si under hver eneste 
stein. Får vi kontroll over dette 
og forebygger slitasje, er det ab-
solutt framtid i turismen. Vi må 
ikke selge oss for billig, men 
heller ta betalt for å holde kvali-
teten oppe. I Troms og på Hel-
geland er de også dyktige på 
reiseliv, det er mange steder tu-
rister heller kan reise om vi ikke 
tar vare på salgsvaren vår. Lo-
foten er en merkevare oppar-
beid over mer enn hundre år. Er 
vi kvalitetsbevisste på vegne av 
naturen, blir turisme den nye 
fisken som kommer tilbake år 
etter år.

Bjarne Benjaminsen

Runhild 
Olsen 
Alder: 39 år
Bor: På Reine
Sivilstand. Mor til Sverre
Aktuell med: Hjemflyttet 
med mange jern i ilden

I stikkords form

Nysgjerrigheten har ført Runhild Olsen tilbake til Verdens Navle.
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