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Hus og bygninger er malt i blått – 
«Det er jo greit å se hva jeg eier»
I serien «På Gårdsbesøk» er vi denne gang hos 
Knut Inge Kåre Tetlie. Vi er like utenfor Leknes 
i Lofoten, nærmere bestemt i Sennesvik. Tetlie 
har egentlig ikke tid til å ta mot  oss, og det 
forstår vi (!) Her er mangler det ikke på arbeid 
og ting som skal gjøres i løpet av en arbeidsdag.
Sennesvik er et lite tettsted omgitt av høye fjell, som på et finurlig 
vis kommer rett opp av havet. Bygda ligger litt i le fra storhavet 
utenfor. Lofoten viser seg fra sin beste side denne februar-dagen.

Fisket dro slekta til Lofoten.
Rundt 1860 flyttet forfedrene til Tetlie fra Overhalla til Lofoten. Det 
var for å livnære seg innen fiske. Tetlie er godt kjent med livet på 
havet. Allerede som 15-åring mønstret han på hurtigruta, og karri-
eren på sjøen startet med et år innenriks, før verdenshavene lokket, 
det førte til 15 år på sjøen i utenriksfart.

Blå hus og bygninger
«Den blå byen ved sundet» i Sortland som inspirasjon. På slutten av 
1990-tallet lanserte kunstneren Bjørn Elvenes sitt prosjekt om å male 
hus og bygninger på Sortland blå. Dette inspirerte senere Tetlie, og 
midt på 2000-tallet tok han kontakt med kunstneren. Dette førte til at 
Tetlie og Elvenes sammen satt i gang et prosjekt med å male hus og 
bygninger på gården blå. Tetlie har kjøpt opp mange hus og drifts-
bygninger i området, etter hvert som de andre bøndene i bygda har 
gitt seg med gårdsdrifta. «Det er greit å se hva jeg eier», sier han om 
de blåmalte bygningene som ligger rundt oss mellom de høye fjell-
toppene i bygda.

På gårdsbesøk



Alene på gården fra november til april
I månedene mellom november til april, klarer han seg selv. Dette til tross for at 
han driver både med melk, slaktegris og sau. Fra april får han hjelp av en fast 
«gardsgutt» fra Polen, som  bor med sin familie i et av husene på gården.
I båsfjøset fra 1973 melker han 250 tonn melk i året. Dyretallet på storfe ligger 
vanligvis på rundt 100 dyr. Han produserer mellom 1000 og 1500 slaktegris, 
og har 40 vinterforede sauer. Ikke rart at det er greit å få litt hjelp på våren og 
sommeren.

Arbeidsglede, skaperglede og gode resultater
Tetlie har ingen planer om å pensjonere deg. Vanligvis starter arbeidsdagen kl 7 om morgenen, og 
fortsetter til han er ferdig med dagens oppgaver. Oftest er ikke dette før rundt kl.22. Inspirasjonen 
er arbeidsglede, skaperglede og gode resultater. Og gode resultater har han, Tetlie har flere ganger 
vært på «topp 10-lista» blant melkebønder i Norge

Bomech nedfeller på hjemmelaget   
gjødselvogn, bygget av ølbryggertanker
Det mangler ikke på kreativitet når det gjelder red-
skapene på gården heller. For noen år siden hadde 
Tetlie besøk av daglig leder i MOI, Tønnes Oksefjell. 
Han ønsket å kjøpe en Bomech nedfeller til gjødsel-
tanken sin, og det gjorde han.

Vogna den skulle på, var selvbygd og rommet 
13000 liter, og skulle brukes både til spredning 
fra vogn og til pumpestasjon for slangespredning. 
Tanken er inndelt i 2 rom, hvor det ene på 2000 
liter er  til rent vann for spyling av slangene etter 
bruk. Vogna har MOI Jetpumpe, og så kommer 
det kreative : Vogna er bygget av tre ølbrygger-
tanker, og klistremerkene på vogna er også av 
det originale slaget : «Shit happens» står det med 
tydelig skrift på tanken.

Den hjemmelagde vogna av merket: 
«Shit Happens»

Den siste investeringen på gjødselfron-
ten er en ny MOI slangetrommel og en 
Bomech Alpin nedfeller, som han kjøpte 
av EuroPRO-selger Frank Arntsen i år.

Vi takker for gjestfriheten, takker for 
handelen, og ønsker LYKKE TIL videre 
til den spreke bonden fra Sennesvik.


