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Hei! 

 

Som du sikkert husker, presenterte jeg for noen måneder siden 

tanken om å lage en dokumentarfilm om Båtsfjord (mens det 

ennå fins noen som husker det eldre Båtsfjord), noe jeg 

oppfattat at du syntes var en interessant idé.  

 

Etter avtale sendte jeg etterpå også en formell prosjektsøknad 

både til kommunen og Linken. Jeg har fått tilbakemelding om 

at en arbeidsgruppe i regi av Linken (?) har drøftet saken og 

stiller positive. Jeg har derimot ikke hørt noe om hvordan 

dette går i kommunen, men har oppfattet at formannskapet 

skal ta stilling til prosjektet nå i oktober. 

 

Når det gjelder hav slags type film dette skal være, har jeg 

skjønt at noen visst mener det mest verdifulle ville være å 

lage en ren reklamefilm om det moderne Båtsfjord med fokus 

på hva stedet har å by på i dag, mens andre visstnok mer 

ønsker den modellen jeg har skissert - med historisk 

tilbakeblikk og bikk videre inn i nåtiden.  

 

Det er imidlertid viktig å understreke at det ene ikke utelukker 

det andre: Når man først filmer, kan man gjøre så mye opptak 

at man etterpå kan redigere to versjoner. Det vil ikke koste så 

veldig mye å lage en "skrytefilm" i tillegg til den 

dokumentaren jeg har skissert i utgangspunktet. Hva dere 

måtte ønske, må dere naturligvis ta stilling til selv. 

 

Jeg vil bare si at jeg fremdeles gjerne vil presentere 

hjemstedet mitt på film og håper det fortsatt er interesse for 
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dette i kommunen. Behøver dere mer informasjon, eller har 

spørsmål å stille meg i forbindelse med denne saken, er det 

selvsagt bare å ta kontakt via e-post eller på tlf. 97 73 65 86.  

Jeg har skjønt at hvis også kommunen nå sier ja, så vil man at 

jeg skal stikke innom Båtsfjord nå i høst slik at vi kan "kaste 

ball" om dette. Det må det jo bli mulig å få til. 

 

Jeg håper dere fortsatt vurderer prosjektet som interessant, og 

sier... 

 

med vennlig hilsen 

 

Hans Edv. Olsen (tlf. 97 73 65 86) 

 


