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MANDAG 16. AUGUST 2010

Nytt fokus på Holandshamn
HOLANDSHAMN: Forslagene til
den kommende reguleringsplanen for Holandshamn begynner
nå å komme inn. En gruppe bestående av Silje Karoliussen,
Hallgerd Karoliussen, Guro Karoliussen og Kristine Kolvereid,
foreslår å legge veien inn til byg-

da nært eksisterende kryss og
langs foten av Langbakken, siden dette vil medføre mindre
inngrep i naturen. De ønsker
også en veiløsning som gjør det
mulig å dra til og fra gårdene Fagerhaug og Kveldro med campingvogn.

TIPS OSS PÅ TELEFON 76 06 78 00 ELLER BRUK EPOST: red@lofotposten.no

Geitas oljedemonstrasjon
Inge Wegge var mannen med lakenprotesten på Svolværgeita. Årlig finner
han ulike måter å
protestere mot olje
på.
Åshild Håvelsrud
ashild.havelsrud@lofotposten.no

Fredag 6. august var Inge Wegge
(24) og søsteren Katrine Wegge
(16) på tur oppover Svolværgeita,
med seg hadde de et banner laget
av fem laken. Ganske stort banner,
vedgår Wegge.
- Men ikke stort nok, sier han i
ettertid.
Banneret hengte Wegge og søsteren opp ved hjelp av taustumper
med knuter inn i fjellsprekker.
- Den gammeldagse metoden,
forteller han.
Det er på mange måter en sommertradisjon for Wegge å demonstrere mot olje på forskjellige måter.
Den nå ferdige studenten fra
kunst og filmskolen i Kabelvåg er
fortsatt i Lofoten.
Vel oppe og med banneret hengt
opp var det på tide med fotografering. Johan Bramberg fulgte nøye
med som fotograf, men Wegge
hoppet ti ganger mellom hornene
på geita før de ble fornøyd - og
Wegge ikke klarte mer.
Mandag var det opp igjen, da for
å fjerne banneret.
- Det er mange som har et veldig
personlig forhold til Svolværgeita,
så det trengte ikke henge der så
lenge, sier Wegge om banneret.
Men poenget fikk han gjennom.
Grunnen til at akkurat Svolværgeita ble valgt til demonstrasjonssted
var at det er et fjell man ser godt.
Utsikten fra Svolværgeita er
også temmelig spesiell, i følge
Wegge.
- Om man setter opp oljerigger
blir ikke utsikten like fin, understreker han

Inge Wegge og flagget mot oljeboring

Inge Wegge hopper på Svolværgeita, noe han gjorde hele ti ganger dagen da han og søsteren hengte opp banneret.

Inge Wegge og søsteren Kathrine Wegge,

Alle foto: Johan Bramberg

