
Røst - et lite øysamfunn langt ute i havet 
 
Ytterst i Lofoten, 100 km fra fastlandet, ligger øysamfunnet Røst. Røst består av like mange øyer som 
det er dager i året, men det bor likevel ikke mer enn rundt 600 innbyggere her. De fleste av dem finner 
vi på den største og flateste øya, og en av dem som bor der, er Harjeet Jassal fra India. 
 

Intervjuer: Hvor lenge har du bodd på Røst? 

Harjeet: Siden 1994. Mannen min, som også er indisk, hadde jobb her. Da vi giftet oss, 
flyttet jeg hit. 

Intervjuer: Hvordan var det å flytte fra India til ei lita øy langt nord for polarsirkelen? 

Harjeet: I India er det vanlig at kvinnen må flytte fra familien, og kanskje fra hjemstedet, 
når hun gifter seg. Jeg var innstilt på det. 

Intervjuer: Men kanskje ikke så langt? 

Harjeet: Nei, det er jo litt spesielt. Det første året var ganske tøft. Det var kaldt, og det 
blåste hele tida. Noen ganger var det så sterk vind at jeg ikke torde å gå ut. I dag er 
jeg vant til klimaet, og jeg synes det er godt å komme ut i naturen. 

Intervjuer: Hvordan liker du mørketida? Er det deprimerende med så lite dagslys om vinteren? 

Harjeet: Slett ikke. Jeg synes det er litt eksotisk. Når det er mørkt ute, tenner jeg masse lys 
inne og koser meg med en stor kopp te. Men overgangen fra sol og varme i India 
var selvfølgelig stor i begynnelsen. 

Intervjuer: Var det vanskelig å bli kjent med folk på Røst? 

Harjeet: Nei, jeg ble tatt imot med åpne armer. Da vi fikk barn, stoppet folk for å se på den 
lille og snakke med oss. Jeg skulle selvfølgelig ønske at min egen familie var 
nærmere, men her har ungene våre massevis av reservetanter og -onkler.  

Intervjuer: Hvor mange barn har dere?  

Harjeet: Tre stykker, alle i skolealder. 

Intervjuer: Hva driver du med på Røst?  



Harjeet: Jeg har overtatt Fiskarheimen, som er et overnattingssted med kafé og 
konferansesal. Den ligger forresten på øyas høyeste punkt, 11,5 meter over havet.  

Intervjuer: 11,5 meter? Var det like flatt på hjemstedet ditt i India? 

Harjeet: Å nei. Jeg er vokst opp i en by som heter Darjeeling. Den ligger i det indiske 
Himalaya på rundt 2000 meters høyde.  

Intervjuer: Du driver altså både overnattingssted og kafe. Når er det mest å gjøre på 
Fiskarheimen?  

Harjeet: Om vinteren. Da kommer det fiskere fra forskjellige steder langs kysten for å ta del 
i det store vinterfisket. Noen bor om bord i båtene, andre overnatter på land, og 
Fiskarheimen er et viktig sosialt treffested.  

Intervjuer: Jeg har hørt at du også er varaordfører på Røst. Er du interessert i politikk? 

Harjeet: Jeg er engasjert i lokalsamfunnet, men jeg er ikke medlem av noe politisk parti. Før 
valget sa jeg ja til å stå på «felleslista», det vil si ei liste der flere partier stiller til 
valg sammen. Da stemmene etter valget ble talt opp, ringte ei venninne og 
gratulerte med at jeg hadde fått flest stemmer.  

Intervjuer: Så flott! Hva er du spesielt opptatt av i lokalpolitikken?  

Harjeet: Nå har vi nettopp bygd et aktivitetshus for unge og voksne her i kommunen. Folk 
trenger et skikkelig sted innendørs når det er dårlig vær. Ellers er jeg, som alle 
andre, opptatt av om det blir oljeboring utenfor Lofoten. Det kan skade 
fiskerinæringen, og det er fisken vi lever av. 

Intervjuer: Tror du at du kommer til å flytte tilbake til India en dag?  

Harjeet: Det tviler jeg på. Det er ungene som bestemmer, og de er norske og har sine røtter 
her. Men jeg er ofte på besøk i India, særlig om våren, etter at fiskesesongen er 
over. Da er det stille og rolig på Røst. 

 

 

(Valget fant sted i 2003) 


