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Vi er forskjellige vi mennesker. Noen er avbalanserte og rolige, til dels bagatelliserende, og 

mener at det meste ordner seg, «det går seg til». Dersom de ser mørke skyer ute i havet 

utenfor Gaukværøy så tenker de at det ikke er så farlig, det blir sikkert kortvarig og den 

kommer jo fra sørvest, det hadde vært verre om det var fra nordvest. Andre krisemaksimer 

for ingenting. På stranden en sommerkveld, med havblikk og midnattsol så planlegger de 

for regnværet som lurer bak Søbergfjellet. 

Organisasjoner har også personligheter. Bø kommune er en dyktig, erfaren sjarkfisker, 

selvbevisst. Vi er ikke redde for å fatte avgjørelser  og vi er stolte over evnen til å kjapt løse 

ethvert problem som måtte komme rekende. Langsiktige planer er ikke noe for oss. Livet, 

været og fisken er alt for foranderlig for at de skal være til nytte. 



Vi har levd av havet i generasjoner. For 100 år siden speidet fiskeren ut over havet, så at det 

var finvær og dro på sjøvær. Havet ga og havet tok. Fiskeryrket var farlig og mange forsvant 

på havet, grunnet plutselig storm og uvær. Havet gir fortsatt, men tar heldigvis mye mindre. 

I dag er det ingen ved sine fulle fem som drar på havet uten å sjekke værmeldingen. 

Vi som jobber med pandemien ser nå utover horisonten, og havet er stille og skyene høye. 

Jeg, i likhet med mange andre, har vanskelig for å tro på at stormen er på vei. Dette gjelder 

ikke oss. Italia er Italia og Kina er langt borte. Mange sier at man skal lytte på magefølelsen, 

på hjertet når man fatter avgjørelser, men nå er ikke tiden for det. Hjertet må brukes på 

venner og kjære, magefølelsen er sikkert bare sult. Nå må vi bruke fornuften.  Vi må høre 

på værmeldingen, og gjøre valg som beskytter oss mot uværet. For det er ikke et kortvarigt 

polart lavtrykk som raser over noen timer, og så går over som er meldt. Det er en 

måneds-lang sørvest peising med snøfokk og flom, samtidig, som kommer. Når stormen 

kommer må man skalke lukene og legges seg bi. Det betyr at vi må sette oss ned å snekre 

lukene. Det er vi godt i gang med og jeg har god tro på at vi «står han av». Denne gangen 

med hjelp av god planlegging. Og om stormen ikke blir så ille, så har vi likevel vist at vi 

sammen er i stand til å mobilisere krefter og kompetanse når det trengs.  
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