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– Det er bare trist å se 
at gatene som før 
hadde så mye liv og 
røre nå er tomme og 
neste bilfrie.

Magnar Johansen 
magnar.johansen@lofotposten.no

Det skriver Andreas Eilertsen, 
bosatt i Arroyo de la Miel, en li-
ten kystby øst for Gibraltarstre-
det, sammen med samboer 
Christina Granados, døtrene 
Leah og Mia og svigermor Lina. 
Samboerparet bor vel halve 
året i Christinas hjemland Spa-
nia, og resten i Stamsund. De 
driver teaterkompaniet Eilert-
sen & Grandos. I tillegg er An-
dreas, opprinnelig fra Svolvær, 
regional teaterinstruktør i Lo-
foten. I disse dager er mulighe-
ten til å følge opp lokale revy-
grupper stengt.

Begrenset
14 mars gikk Spania i lock down 
og tilværelsen endret seg umid-
delbart, ifølge Eilertsen.

– Vi skjønte at vi ville gå inn i 
en usikker periode da vi hørte 
at skolen 12. mars ville stenge i 
to uker fra og med 13. mars. Vi 
tenkte på alle aktiviteter vi 
kunne gjøre sammen med bar-
na, men da de spanske myndig-
hetene stengte hele landet 14. 
mars med veldig strenge regler 
ble realiteten en annen. 

Reglene begrenset ferdselen 
ute til å handle i matbutikken, 
apoteket eller kaste søppel, og 
bare en person av gangen fikk 
oppholde seg ute. Folk med 
hund kunne gå korte turer. 
Barn skulle holdes inne!

– Greit, dette skal vi greie og 
det gjør vi! Vi vet det høres 
strengt ut og det er det, men det 
er nok den absolutt beste måte 
å handle ut ifra den eksepsjo-
nelle situasjonen vi befinner 
oss i. Det har blitt mange rare 
dager, man prøver å holde hu-
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møret opp men av og til er det 
veldig vanskelig, spesielt med 
de dramatiske nyhetene som 
rulle på radio, tv, aviser ...» i dag 
døde 940 mennesker i Spania, 
vi håper tallene går ned i dage-
ne som kommer» sier myndig-
hetene. 

Latteren borte
De er mest bekymret for Lina, 
Cristinas mor som er i risi-
kogruppen, og bør ikke gå ut i 
det hele tatt. 

– Samtidig er vi glad for at 
hun ikke er alene, og at vi kan 
handle mat og medisiner for 
henne. Dette er en virkelighet 
vi aldri trodde vi ville oppleve. 
Man kan kanskje tenke at det å 

gå ut og handle er en befrielse, 
men det er det ikke. Det er fak-
tisk bare trist å se at gatene som 
før hadde så mye liv og røre nå 
er tomme og neste bilfrie. Ingen 
latter eller barn som roper, 
summingen fra barer og restau-
ranter er borte, man savner til 
og med støyen fra den irriteren-
de mopeden som pleide å fyke 
forbi. Det er bare uttrykksløse 
mennesker med munnbind og 
plasthansker som holder av-
stand til hverandre, og politi 
som stopper folk og spør hvor 
de skal og hvilket ærend de har.

– Men vi har det bra, det er 
tross alt vårt land dette også, in-
genting er nytt for oss, sykehu-
sene her har ikke kollapset og 

det spanske helsevesenet er 
upåklagelig.

– Går over
Tankene kretser også rundt alle 
teaterprosjektene til teater-
kompaniet. Hver sommer er 
det sommerprogram på E & G 
Teater i Stamsund. I år blir det 
stengt. 

– Alt har stoppet opp nå. Vi 
tenker på alle våre samarbeids-
partnere og kolleger, vårt årlige 
sommerprogram på E & G Tea-
ter, framtidige turneer, festiva-
ler og andre ting vi har planlagt. 
Lista er lang. Mange viktige og 
spennende møter avlyst. Det 
rare er at vi som kunstnere, 
som alltid jobber med deadli-

nes og jobber i tett samspill 
med andre mennesker, opple-
ver at alt er satt på stand-by. Det 
er uvirkelig, skriver Eilertsen.

Han ser fram til at den ekstre-
me livssituasjonen folk over 
hele verden befinner seg i, går 
over.

– Men vi må bare holde ut litt 
til så blir det sakte men sikker 
bedre. Vi ser fram til å fylle E & 
G Teater med forestillinger og 
konserter, nye prosjekter og 
masse flotte kunstnere og ikke 
minst vårt publikum. Vi sees på 
teater folkens. 

Innne: Andreas Eilertsen og familien er innendørs i Spania. FOTO: PrivaT

Vegvesenet planlegger å bruke 
132 millioner kroner til en rekke 
strakstiltak i Nordland, Troms 
og Finnmark.

- Dette gjør vi for å holde hju-
lene i gang i bygg- og anleggs-
bransjen. Satsingen kommer på 
økt vedlikehold på veinettet. Vi 
har valgt prosjekter der vi kan 
komme raskt i gang. Dette er 
oppdrag som passer godt små 
og mellomstore bedrifter lo-
kalt, sier Tore Lysberg – som er 
sjef for Drift og vedlikehold 
nord i Statens vegvesen i en 
pressemelding.

«Krisepakke 3», som Stortin-
get vedtok tirsdag, gir 600 mil-
lioner kroner ekstra til veifor-

mål. 
Slik skal korona-pengene 

brukes i Nord:
· 23 millioner til utvidet dek-

kelegging på deler av hele riks-
veinettet

· Utskiftning av stikkrenner 
m.m. på deler av riksveinettet

· Tunnelutbedring E10 Lofo-
ten

· Utskiftning av tunnelbelys-
ning på Rv 94 og E69 i Finn-
mark

· Plastring ved E10 Hamnøy
· Utskiftning av telefarlige 

masser ved E6 Hemnes (Valla), 
E6 Bardu (Tune), E6 Måselv 
(Nordli) og E8 Ramfjorden

· Utbedring av støyskjerm E6 

Mo i Rana
· Ekstra rekkverkstiltak på 

deler av hele riksveinettet
· Arbeider med toalettbygge-

ne på hovedrasteplassene
· Utskiftning av gamle vei-

lysarmaturer til LED på deler av 
riksvegnettet

· Rensk og sikring av skjærin-
ger/sidefjell på deler av hele 
riksveinettet. 

Tiltak for hele landet
Pengene kommer hele landet 
til gode. 

- I tillegg til fokus på geografi 
og sysselsetting speiler forde-
lingen vårt fokus på tiltak som 
gir økt framkommelighet og 

trafikksikkerhet, sier direktør 
Bjørn Laksforsmo i Statens veg-
vesen Drift og vedlikehold.

Av de 500 millionene forde-
les halvparten til økte bestillin-
ger innenfor de eksisterende 
kontraktene, mens den andre 
halvparten lyses ut eller kjøpes 
over rammeavtaler. 

Vegvesenet er klare med flere 
nye prosjekter og tiltak.

- Vi kan sette i verk mange 
nyttige prosjekter raskt. Det 
dreier seg om å ruste opp og ta 
vare på veikapitalen. En del av 
prosjektene går på punktvise 
utbedringer som øker trafikk-
sikkerheten, sier Laksforsmo i 
en pressemelding. 

Korona-millioner til utbedring av E10

AsfAlt:  Reasfaltering på E6 Omkjø-
ringsvegen i Trondheim. Veidekke er 
asfaltentreprenør.


