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– Det var med sjokk vi mottok 
det triste budskapet om Bjørn 
Inge Mos bortgang.

Hilde Jørgensen 
hilde@blv.no
Den profilerte politikeren Bjørn 
Inge Mo er død. Han sovnet inn 
natt til søndag hjemme i Kå-
fjord.

Det bekrefter Troms og Finn-
mark fylkeskommune i en pres-
semelding søndag. skriver 
NRK.

Mo hadde lang fartstid i poli-

tikken og var leder av Troms 
Arbeiderparti fra 2005 til 2014, 
og var også sametingsrepresen-
tant fra 2017. Mo var også ordfø-
rer i Kåfjord kommune fra 2003 
til 2015.

– Det var med sjokk vi mot-
tok det triste budskapet om 
Bjørn Inge Mos bortgang. 
Troms og Finnmark har mistet 
en markant politisk leder, en 
som alltid bydde seg fram for å 
målbære en sak for fylket og 
landsdelen, og som alltid had-
de tid til å møte alle som ba om 

hans tid.
Det sier fylkesordfører Tarjei 

Jensen Bech, fylkesrådets nest-
leder Ronald Wærnes og leder i 
Troms Arbeiderparti, Nils Ole 
Foshaug i en felles uttalelse.

– Det er med svært stor sorg 
vi i dag har mottatt budskapet 
om at Bjørn Inge Mo har gått 
bort, sier fylkesrådsleder i 
Nordland, Tomas Norvoll.

– Bjørn Inge har gjennom en 
rekke år vært svært viktig for 
utviklingen i landsdelen, med 
sine kloke betraktninger og 

vilje for utviklingen i nord. Bå-
de som fylkesrådsleder og som 
tillitsvalgt for oss i Arbeider-
partiet, sier partikollegaen og 
fylkesrådslederen i nabofylket i 
sør.

– Bjørn Inge var en kollega, 
veldig god venn og samtale-
partner jeg alltid vil sette høyt. 
Med Bjørn Inges bortgang har 
en bauta har gått bort. Tankene 
mine går nå til den nærmeste 
familien, sier Norvoll. 

Profilert politiker er død

DØD: Fylkesrådsleder i Troms og 
Finnmark, Bjørn Inge Moer død.
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PIANIST OG KOMPONIST: Ditlev Olaus Skartveit (15) har tatt mål av seg til å bli komponist. I forbindelse med ferieopphold hos bestemor Lillian Nygård har han fått nøkkelen til Vestbygd 
kirke. 
  FOTO: Svein Rist

– Målet er å bli 
komponist, kommer 
det kontant fra 
15-årige Ditlev 
Olaus Skartveit. Bla-
det Vesterålen 
møtte han i forkant 
av lørdagens kon-
sert i Vestbygd 
kirke.

Svein Rist
svein@blv.no

Det hører med til sjeldenhetene 
at kirkeverge i Lødingen kom-
mune Herbjørg Bjørstad lar en 
15-åring få tilgang til nøklene 
til Vestbygd kirke.

Ditlev Olaus smiler lurt når 
han kan fortelle at han for før-
ste gang har fått denne tilliten 
ved besøk på hjemstedet til sin 
mor Heidi Nygård.

– Jeg skal være i Vestbygd i 
tre uker. Det blir nok mange tu-
rer til kirka for å øve på piano 
og komponere nye melodier, 
sier det unge talentet i samtale 
med Bladet Vesterålens journa-
list i Lødingen kommune.

Spilt i bare tre år
Å høre Ditlev spille er en sann 
fornøyelse. Det låter rett ut sagt 
vakkert. Slik sett skulle en tro 
at gutten ikke har gjort annet 
enn å spille piano i hele sitt liv. 
Så er imidlertid ikke tilfelle.

– Jeg har spilt i bare tre år. 
Interessen kom da jeg fant et 
keyboard i kjelleren hjemme i 
Branvald, smiler Ditlev.

I forbindelse med avvikling 
av Kystkulturdagan opptrådte 
det unge musikktalentet med 
ikke mindre enn to konserter 
lørdag.

Som skoleelev må Ditlev enn 
så lenge øve på fritiden for å ut-
vikle sitt musikalske talent.

– Jeg har en dyktig mentor i 
kantor Ole Karsten Sundlisæ-
ter. Vi øver mye i Hof kirke. Slik 
sett er jeg vant med å spille i 
kirker, fremholder Ditlev.

– Hvordan ser du for deg frem-
tiden som pianist?

– Målet er å bli både en dyk-
tig pianist og komponist. Under 
oppholdet i Vestbygd håper jeg 
å komponere en del, skrive no-
ter, og øve på piano, opplyser 
Ditlev.

– Hvor mange melodier har 
du komponert siden interessen 
for musikk ble vekket?

– Totalt sett har det vel blitt 
sju - åtte melodier. Siden jul har 
jeg komponert to melodier. For-
håpentligvis blir det flere mens 

jeg er på besøk hos bestemor, 
avrunder Ditlev Olaus Skar-
tveit.

I sakas anledning kan nevnes 
at den unge pianisten og kom-
ponisten er barnebarn av Lilli-
an og Ditlev Nygård. Sistnevnte 
døde i 2012.

Ditlev Olaus ble i 2007 døpt i 
Vestbygd kirke, kirka han nå 
som 15-åring har fått nøklene 
til slik at han kan komponere 
og øve på piano.

De som har lyst til å høre på 
noen av musikken Ditlev har 
komponert kan gjøre det ved å 
logge seg inn på ditlevolaus.no

Ditlev (15) fikk nøklene til kirka


