
Vebjørn Møller tilhører en familie av fiskere. Havet 
er arbeidsplassen. Da han var seks år gammel, fant 
legene ut at han har en muskelsykdom. Nå bygger 
han fiskebåter.
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F
ørst litt fakta: I dag er Vebjørn 
22 gammel og bor fortsatt der 
han ble født og har vokst opp. På 
idylliske Reine ytterst i Lofoten. 

I huset til foreldrene, men han har kjøpt 
seg hustomt rett ved. Å forlate Reine er 
uaktuelt, det finnes ikke en bedre plass på 
jorda. Naturen, havet, som er omkranset 
av majestetiske fjell, hyggelige folk og 

verdens aller beste folk rundt seg. Uten 
mamma og pappa og de fem søsknene 
hadde ikke Vebjørn klart det han har 
klart.

8000 som følger hobbyen hans
–Gå inn på Vebjørns Modellbåter på 
Facebook, sier han i starten av inter-
vjuet. Vebjørn lager modellbåter, og ikke 
hvilke som helst sådanne. 8 000 følger 
Vebjørns hobby, som nå er i ferd med å 
bli business. Det begynte som 4-5-åring, 
faren bygde småbåter, Vebjørn tok etter, 
han lærte seg stadig nye teknikker, og så 
ballet det på seg etter hvert. Han måtte ha 
et sted å sitte med alle båtene, material- 
ene og verktøyet. Garasjen ble løsningen, 
bilen må finnes seg i å stå ute i all slags 
vær.

Mobbingen gjorde meg sterkere
Muskelsykdommen hans heter Duchen-
nes muskeldystrofi. Etter hvert ble det 
stadig verre å bevege seg, spille fotball, 
ro fiske, gå på jakt, sånne enkle ting som 
gutter i Reine drømmer om i oppveksten. 
Mobbing forekom, det var mange tunge 
tider. Men Vebjørn evner å se på det som 
skjedde på en positiv måte: – Det gjorde 
psyken min sterkere. Jeg sa til meg selv 

at diagnosen ikke skulle få ta knekken på 
meg. Jeg hørte ikke så mye på legenes be-
skjeder om begrensninger, tenkte positive 
tanker og nektet å gi opp, sier Vebjørn. 
Han var i ferd med å bygge opp en følelse 
av mestring, som kommer godt med når 
han i dag bygger modellbåter.

Modell av hurtigruta Finnmarken
Hva slags modellbåter, tenker du kanskje. 
Det handler selvfølgelig om fiske, vi er 
tross alt i Norges fineste fiskevær, ifølge 
Vebjørn. Og vi snakker tross alt om en 
fiskerfamilie som har holdt fiskerfanen 
høyt hevet i flere ledd. Han lager både 
nye og historiske båter, de er alt fra en 
halvmeter til en meter lange, og akkurat 
nå holder han på med en modell av den 
velkjente hurtigruta «Finnmarken».

Ti-femten timer lange arbeidsdager
–Det handler om tålmodighet, det tar 
mange måneder å bygge hver eneste båt. 
Arbeidsdagene er mellom 10-15 timer 
lange, og jeg bruker over 1000 timer 
per båt. De siste par årene har det blitt 
business, folk bestiller og kjøper, og det 
er selvsagt hyggelig. Jeg har også vært så 
heldig å få en sponsor som heter Ryobi på 
verktøy jeg trenger, men materiellet som 
brukes er ganske dyrt, så jeg håper på en 
løsning der også etter hvert, sier Vebjørn. 

Støtter forskning via egne t-skjorter
Vebjørn har også fått laget t-skjorter, 
intet mindre enn GANT, med sin egen 
logo på. For hver t-skjorte han selger, 
går det 100 kroner til forskning gjen-

nom Forskningsfondet til FFM. Han 
har solgt mange, og oppfordrer folk til å 
støtte forskning på muskelsykdommer 
på denne fine måten. Og han har flere 
tanker om hvor viktig det er å holde 
motet oppe.

Må engasjere seg i mer enn seg selv
–Vi må bare fortsette å kjempe. Duchen-
nes er en kamp for meg, og jeg vil ikke 
tillate meg å være svak, jeg gir meg ikke. 
Det handler om å holde motet oppe, 
engasjere seg i noe, gjerne noe annet 
enn seg selv. Jeg har en manuell rullestol, 
jeg fikk den for seks års siden da jeg ble 
utsatt for en trafikkulykke på toppen av 
det hele, etter det har jeg blitt sittende 
i rullestol. Det går an å leve et bra liv i 
rullestol også, og det må vi være mye mer 
tydelige på, synes jeg. 

Livet er mer enn båtbygging
Vebjørn har flere interesser enn modell-
båter. Kule biler og klokker er greia, Ro-
lex takker han ikke nei til. Og så har han 
kompiser som stiller opp når han trenger 
hjelp. Han drar gjerne på country-festi-
val, men det er artisten Kygo som er det 
store forbildet til Vebjørn. Og når tiden 
er inne, skal han bygge seg hus på den 
nabotomta han har kjøpt. Planen er å lage 
et skikkelig modellbåtverksted, den store 
hobbyen i livet hans har han nemlig plan- 
er om å utvikle videre. Han er en sta fyr 
ifølge seg selv, og elsker å sitte i timesvis 
alene med modellbåtene. Så følg med på 
Vebjørns eventyr i årene som kommer.  

For Vebjørn betyr pappa og resten av familien veldig mye.

Vebjørn lar seg ikke 
stanse så lett ...
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