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Mister Kino – Takk for tilliten

Låtskriverkurs

May Bente Eriksen.

Fylkets raskeste

Øyvind Bolle.Geir Knutsen

May-Kirsten (t.v.) og Britt Hartviksen. Lisa Kathrin Pedersen.

Peter Jakobsen.

Fiskeri-
hovedstaden

I dagens Båtsfjordmagasin settes fokus på mye av det positive som skjer i kommunen, ikke minst innenfor fiskeriene. Båtsfjord
er landets fremste fiskerikommune og har noen av landets beste fiskere. Gledelig er det også at flere fiskere nå investerer i nye
og moderne fartøy, som eksempelvis Øyvind Bolle. Tidligere i år kom han hjem med nybygget «Ingvaldson», et fartøy som er
den nye generasjonen kystfartøy.   
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– Vi snur kysten
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Det er et privilegium å få lov til
å være ordfører i Båtsfjord - som
ligger i verdens vakreste og mu-
lighetenes fylke. Jeg er utrolig
glad og ydmyk for å være tilba-
ke som ordfører. Jeg gleder meg
til å ta fatt på alle utfordringene
vi har i vårt lokalsamfunn. Det-
te skal jeg gjøre sammen med
alle dere innbyggere og alle an-
satte i Båtsfjord kommune. 

For meg som ordfører er det
dere innbyggere som skal være
i SENTRUM. Det er dere som
er kommunens beste og viktig-
ste ressurs.

Jeg skal ikke legge skjul på at
kysten av Finnmark har store ut-
fordringer for tiden. Samtidig
har vi et kjempestort potensial
med tanke på å skape ny akti-
vitet, nye arbeidsplasser og å
snu flyttestrømmen tilbake til
Båtsfjord og fylket. Fisken i ha-
vet, vind, olje og gass, minera-
ler, mat, reiseliv og alternative
arbeidsplasser er stikkord for
noen av de tingene jeg vil arbei-
de med hver eneste dag.

For ordføreren er og blir fis-
keriene viktige. Derfor har jeg
engasjert meg sterkt i debatten
om kvoterettigheter og trålernes
leveringsforpliktelser. Jeg gle-
der meg over at kommunen har
fått flere nye fartøy og at flere er
på tur.

Båtsfjord, som andre kyst-
kommuner, er avhengig av jevne
og forutsigbare råstoffleveran-
ser. Derfor må rammebeting-
elsene, både for flåten og indus-
trien, bli bedre. Jeg forutsetter
også at Norway Seafoods an-

legg blir videreført. Dagens
usikkerhet er ingen tjent med.

Som de fleste vet går vi nå inn
i en meget krevende periode lo-
kalt, fordi kommunens økonomi
vil tvinge oss til å prioritere
hardt, samt ta noen vanskelige
valg.

I tillegg til utfordringene i
forbindelse med neste års bud-
sjett og økonomiplan, vil jeg ha
fokus på å opprettholde kom-
munens gode velferdstilbud,
eksisterende arbeidsplasser
samt å skape nye.

Jeg håper at kommunestyret i
samarbeid kan få til gode løs-
ninger for kommunen. Det kre-
ver at alle er med og tar ansvar
og arbeider konstruktivt.

For undertegnede er det viktig
at kommunens arbeid skal pre-
ges av åpenhet, demokrati, loja-
litet og likeverd.

Dersom du har meninger om
Båtsfjord kommunes arbeid og
hva vi må gjøre for at folk skal
flytte tilbake, ikke nøl med å ta
kontakt.

Politikk handler om å skape
gode forutsetninger for at folk
skal kunne leve et godt liv.

Alle politikere har ulike ideer
om hvordan man skal oppnå et
godt samfunn der folk har det
bra og er lykkelig. Noen ønsker
å fokusere utelukkende på men-
neskets frihet, men mister gjer-
ne fokus på behovet for felles-
skap og trygghet. Andre
politikere ønsker at samfunnet
skal bestemme mer over et indi-
vids liv. Men alle mennesker er
ikke like. Vi har forskjellige be-

hov og forutsetninger i livet.
Jeg har valgt å engasjere meg

i Arbeiderpartiet, fordi jeg tror
mennesker trenger en kombina-
sjon av frihet og trygghet. Den
trygghet du får fra ulike felles-
skap kan ikke verdsettes i peng-
er. Arbeiderpartiets viktigste
jobb er å skape et godt samfunn
for alle. Arbeiderpartiet er sosi-
aldemokratisk parti, som inne-
bærer at viktige samfunnsopp-
gaver skal løses i fellesskap.

I samarbeid med dere innbyg-
gere, det private næringsliv,
Båtsfjord kommune og samar-
beidspartnere på ulike områder
skal vi sammen jobbe for en po-
sitiv utvikling av Båtsfjordsam-
funnet. 

Vi har nå startet på adventsti-
den som de fleste av oss marke-
rer med adventslys og advents-
kalendere. Det vil si at julen
nærmer seg med raske skritt. 

Etter høytid og inn i det nye

året venter nye store utfordring-
er for plassen vår. Båtsfjord skal
være et åpen og inkluderende
sted, og vi skal sørge for at gam-
le og unge kan bo i en trygg og
god kommune.
Jeg vil benytte denne anledning-
en til å ønske alle en god advent
og en fredfull julehøytid med
varme og omsorg for hverandre. 
Geir Knutsen
ordfører

– Takk for tilliten

Dette skjer i Båtsfjord
Kinoforestillinger i desember:
4. des.kl. 17.00: Happy Feet 2. 3D   
4. des. kl. 19.00 og 20.50: Immortals 3D 

11. des. kl. 17.00: Arthurs Julegaverace 3D 
16. des. kl. 12.00 og 13.20: Skolekino: Få meg på for faen   
21. des. kl. 19.00: The Girl With the Dragon Tattoo  
28. des. kl. 17.00: Alvin og gjengen 3D   
28. des. kl. 19.00: Sherloc Holmes: A game of shadows 

Diverse:
7. des. kl. 17.30: Juleforestilling på Skansen (kafeen er åpen)

13. des. kl. 09.00: Lucia v/ 1. klasse, på skolen og helsesenteret
15. des. kl. 18.00: Kommunestyremøte på pensjonisthuset   
16. des. kl. 18.00: Juleball for ungdomsklubben på Skansen. 

Arr: 10. klasse   
17. des. kl. 20.00: LAN (nattlig dataspill) - Båtsfjord Ungdomsklubb 
19. des. kl. 10.45: Nissefest sammen med barnehagene i idrettshallen

(foreldre, søsken og venner er velkommen. 
Bussavgang kl. 12:30 etter nissefesten)  

11. jan. Yrkesmessa på idrettshallen fra kl 11.00.   
23. jan. kl. 19.00 og 20.00: Hålogaland Teater: AMUNDSEN vs.  

NANSEN 
18. feb.   kl. 17.00: UKM - idrettshallen

Tidligere har det i Båts-
fjord vært avholdt mu-
sikkurs. Nå inviteres
ungdom til å delta på
noe helt nytt, låtskriver-
kurs.

Instruktør på det to dagers kurset
er prosjektleder Hilde Wahl hos
GramArt, landets største interes-
seorganisasjon for norske artister.
Organisasjonen har i dag ca. 400
medlemmer innen alle sjangrer.
Instruktør Hilde Wahl underviser
også i låtskriving på Høyskolen
på Rena og kjenner til hele mu-
sikkbransjen. Hun har jobbet med
en rekke artister.

- Kurset arrangeres 2. og 3. de-
sember og er i prinsippet åpent
for alle. Det hele starter fredag

18.00 og strekker seg over tre ti-
mer. Etter planen går første dag
med til innføring i låtskriving,
blant annet oppbygging og tekst-
skriving. På lørdag, der undervis-
ningen starter kl. 11.00 og slutter
kl. 16.00, skal Wahl fortelle om
melodi og hvordan man lager en
catchy radiolåt. Det blir også for-
talt om fordeler ved å skrive sam-
men, deretter jam i grupper og
hvor målet er å skrive en låt. Del-
takerne skal også jobbe i grupper.
Så håper jeg at mange av våre
gode musikere her i Båtsfjord be-
nytter anledningen til å delta, sier
kommunens barne- og ungdoms-
leder, May Bente Eriksen som
har tatt initiativet til låtskriverkur-
set, og hun tar imot påmeldinger.

Kurset er gratis og skal avvik-
les på Båtsfjord Ungdomsklubbs
ungdomshuset, Rayners.

Låtskriverkurs

LÅTSKRIVERKURS: Barne- og ung-
domsleder May Bente Eriksen invi-
terer ungdommen til låtskrivekurs.

VELKOMMEN: – Jeg har alltid en åpen dør, sier ordfører Geir Knutsen. Foto: Bjørn Hildonen
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Mens mange elever innen-
for yrkesfag har problemer
med å få lærlingplasser er
det innenfor flere yrkesfag-
områder langs kysten den
motsatte situasjonen.

–  Det er riktig, innenfor flere yr-
kesområder har vi ikke klart å finne
lærlinger, sier nytilsatt leder av
Opplæringskontor for Kyst-Finn-
mark i Båtsfjord, Kai Sørensen
(34).

Det er spesielt innenfor fiske og
fangst og akvakultur at det i dag er
flere ledige lærlingplasser.

- Fartøyeiere, både her i Båts-
fjord og andre steder langs kysten,
ønsker å ta om bord lærlinger. Også

innenfor akvakultur har vi ledige
plasser, sier Sørensen.

Kystrelaterte yrker
Det var i sommer båtsfjordingen
Kai Sørensen kom fra stillingen
som ungdomssekretær i LO Finn-
mark til stillingen som leder av
Opplæringskontoret for Kyst-Finn-
mark i Båtsfjord. 

- Når setter jeg meg inn i Opplæ-
ringskontorets historikk og skaffe
meg en oversikt over arbeidsopp-
gavene. Det som blir mitt hovedfo-
kus er å motivere ungdom til å ta
yrkesrettet utdanning, spesielt yr-
ker som er relatert til kysten. Så
skal jeg finne lærlingplasser og føl-
ge opp den enkelte lærling. Blant
annet tar jeg meg av kontraktskri-
ving, oppfølging av den enkelte læ-
ring og ikke minst, holde kontakt

med videregående skoler. Skal
også delta på yrkesmesser rundt i
fylket, sier Sørensen.

Ni lærlinger utplassert
I dag har Opplæringskontoret ut-
plassert til sammen ni lærlinger.
Fire ungdommer som utdanner seg
innen akvakultur tar læretiden ved
anlegget til Villa Arctic i Sør-Va-
ranger og to andre med samme yr-
kesvalg er i Honningsvåg. Videre
er det to elever som tar utdanning
innenfor kuldeteknikk her i Båts-
fjord og én elev med utdanning fra
fiske- og fangstlinja ved Nordkapp
Maritime tar sin læretid om bord i
en fiskebåt i Nesseby kommune. 

Opplæringskontoret i Båtsfjord
har et budsjett på 560.000 kroner.
Kontoret finansieres av ca. 25 med-
lemsbedrifter fra Loppa i vest til

Øst-Finnmark. I tillegg får konto-
ret et lærlingtilskudd.

- Nå vil jeg også finne flere nye
oppgaver. Her i Båtsfjord har vi ut-
styr og studioer som jeg ønsker blir
brukt til videreutdanning. Det er
det tradisjon for her i kommunen.

Har blant annet gjennom studiesen-
teret, som per i dag ikke er i drift,
hatt god erfaring med utdanning av
mellomledere. Tilsvarende kom-
petansegivende studier ønsker jeg
å få i gang på sikt, sier Kai Søren-
sen.

Resultater er at hun nå har åpnet
kunstkafeen Lykken i sentrum av
Båtsfjord.

Lisa Kathrin Pedersen er Båts-
fjord-jenta som dro sørover for om
lag 20 år siden, men valgte å retur-
nere i januar måned i år. 

Hadde anlegg
Etter sykdommen som gjorde hen-
ne ufør, var hun nærmest daglig på
Kontakten, et sosialt og kulturelt
treffsted i Levanger der deltakerne
deltar i et mangfold av ulike akti-

viteter. Her fikk hun prøve seg som
glasskunstner.

– Helt tilfeldig var det ikke. Min
søster driver nemlig med glass-
kunst. Så når jeg fikk anledning til
å prøve meg var det gjort. Jeg opp-
daget at også jeg hadde anlegg for
glasskunst. Og nå er jeg i gang. For
pengene jeg tjente under mitt opp-
hold på Kontakten kjøpte jeg en li-
ten ovn til glassbrenning. Den har
sine begrensninger så nå sparer jeg
til en større ovn, sier kunstneren.

Tilbake i Båtsfjord ble det innre-

det et arbeidsrom i boligens kjelle-
retasje. Her er det hun produserer
sin glasskunst.

Åpnet 11.11.11
– At jeg nå har åpnet kunstkafé er
vel også tilfeldig. Det var Sigmund
Bjerk som tok kontakt med meg.
Han fortalte at han hadde et høvelig
ledig lokale i sentrum. Lokalene er
tidligere brukt til blant annet kafé,
og han mente de også kunne brukes
til salgsutstilling av både mine pro-
dukter og hans malerier. Sigmund
er nemlig en flink maler. Jeg takket
ja til tilbudet. Fredag 11.11.11 kun-
ne jeg åpnet dørene til kunstkafeen,
og jeg er svært fornøyd med den po-
sitive mottakelsen kafeen og utstil-
lingene har fått de første åpnings-

LÆRLINGER: – I dag har vi flere ledige lærlingplasser, sier Kai Sø-
rensen. Foto: Inge Wahl

Etterlyser lærlinger

KUNSTKAFÉ: Lisa Kathrin Pedersen ønsker velkommen til Båtsfjord første kunstkafé. Foto: Bjørn Hildonen

GLASSKUNST: Her er noen av glasskunsten som er lagt ut til salg
på Lykken.

dagene. At kafeen har fått navnet
Lykken er heller ikke tilfeldig. Det
var nemlig navnet på min fars båt, F
52 BD. Båtnummeret har jeg også
tatt som «signatur» på mange av
mine glassprodukter, sier Lisa Ka-
thrin Pedersen. 

Nå er det ikke bare glasskunst
som engasjerer Lisa Kathrin Peder-
sen. Strikking er hun også opptatt
av. Mange av hennes garnproduk-
ter er lagt ut for salg på Lykken.

I første omgang vil kafeen kun
være åpen hver fredag og lørdag.  

Etter at Lisa Kathrin Pedersen (42) i 2004 fikk hjernes-
lag har hennes tilværelse blitt snudd opp ned – på en
positiv måte. For etter sykdommen oppdaget hun sine
kunstneriske evner. 

Kunstkafé
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Siden 1994, da kafeen
ble ombygd, har May-Kir-
sten Hartviksen (64) dre-
vet Velferden i Båtsfjord.
Men nå er det slutt, men
driften forblir i familien.
1. oktober overtok hen-
nes datter Britt (42) le-
delsen av den populære
kafeen.

Selv sier May-Kirsten at det holder
med 17 års drift, og når helsa også
begynner å skrante, da mener hun

at datteren, som har jobbet på ka-
feen helt siden starten, nå kan over-
tar ansvaret for kafeen - og videre-
føre driften.

Ingen forandringer
Og nettopp det å videreføre driften
er Britt svært opptatt av.

– Det er ingen grunn til å gjøre

OVERTAR: Nå har May-Kirsten Hartviksen overlatt kafeen til sin datter Britt. Foto: Bjørn Hildonen

DUGNAGSGJENGEN: Disse jentene «ofret» en helg med dugnads-
arbeid på Velferden. Fra venstre Lone Johnsen, Lisa Kathrin Pe-
dersen, Elisabeth Nylund og Britt Hartviksen (bak). May Oddrun
Bolle og Aid Hege Steffensen var ikke til stede da bildet ble tatt. 

Lederskifte på Velferden

GJESTER: Hver formiddag samles gjengen rundt sitt faste bord for å løse verdensproblemer. Fra ven-
stre rundt bordet. Alex Bolle, Kurt Eriksen, Kåre Eriksen, Kai Ramstad, Siggen Kollstrøm, Erling Ja-
kobsen, Frank Klausen og Guttorm Risvik.

noen forandringer. Så fortsatt skal
vi beholde dagens åpningstider, fra
0800 til 1630. Det er ikke grunnlag
for lenge åpningstider. Og Velfer-
den vil fortsatt være stengt sønda-
ger. Menyen vil heller ikke bli for-
andret. Fortsatt skal det være
hjemmelaget mat. Hver dag skal
det være minst én middagsrett be-
stående av fisk og én kjøttrett. I til-
legg har vi en rimelig stor meny.
Kakedisken består stort sett også av
hjemmelagede produkter. La meg

også få nevne at flere av mine
venninner stilte til dugnad helgen
før jeg overtok. Da ble hele kafeen
vasket og malt, sier Britt.

Fiskernes velferd
Det er Norges Fiskarlag, som eta-
blerte seg på 1960-tallet i Båts-
fjord, som eier Velferden, med
Båtsfjord Havsenteret AS som
driftsselskap. Derfor har Britt også
overtatt fiskernes velferdsstue med
blant annet en lys og trivelig tv-

stue, dusjavdeling med badstue og
vaskefasiliteter.

– Fiskere har fri adgang til den
del av bygget som er forbeholdt
dem. Det betyr at de kan bruke fa-
silitetene utover kafeens åpningsti-
der, men da er det selvbetjening.
Fiskerne får nøkkel til stasjonen og
kan betjene seg sjøl. Det er en ord-
ning som så langt har fungert fint,
sier Britt Hartviksen som driver ka-
feen med totalt 3,5 årsverk.

Menyen vil
heller ikke bli
forandret.

Fortsatt skal det være
hjemmelaget mat.

Britt (42)
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– La det være sagt, Nor-
way Seafoods AS avde-
ling Båtsfjord, går meget
godt, og vi tjener penger.
Så ryktene om vår død er
helt grunnløse. Jeg er ikke
på noen måter bekymret,
sier produksjonsleder
Frank Kristiansen (33).

I dagens Båtsfjordmagasin har vi
presentert tre av de store fartøyene
som leverer til anlegg, og alle skip-
perne er meget tilfreds med Nor-

way Seafoods. Ingen av dem kan
forestille seg at det største produk-
sjonsanlegget i Båtsfjord vil stenge
dørene.

Anlegget har 110 ansatte totalt,

hvorav om lag 70 i direkte produk-
sjon. De vil i år produsere vel 6500
tonn filet.

– Vi har knyttet til oss to av Aker
Seafoods trålere, ferskfisktråleren
«Jergul» og «Skaidi» som leverer
både ferskt og frosset råstoff. De to
trålerne leverer regelmessig ved
anlegget her i Båtsfjord. I tillegg
har vi leveringsavtaler med 10-12
større fartøyer. Vi har også mottak
i Vardø og Nesseby. Antar at det i
år vil bli landet et sted mellom 12
og 13 millioner kilo råstoff over
kaia vår. Så vi har en jevn og meget
god råstofftilgang som også gir en
jevn og kontinuerlig produksjon,

post@baatsfjordror.no

TJENER: – Vi tjener penger her i Båtsfjord, sier produksjonsleder Frank Kristiansen. Begge foto: Bjørn Hildonen

– Vi tjener penger

STØRST: Med totalt 110 ansatte er Norway Seafoods i Båtsfjord kommunens største industriarbeids-
plass.

sier Frank Kristiansen.
Omsetningen for Båtsfjord-be-

driften var i fjor på ca. 238 millio-

ner kroner og resultatet før skatt
kommer opp i 12,8 millioner kro-
ner.

Vi har knyttet til
oss to av Aker
Seafoods trå-

lere, ferskfisktråleren
«Jergul» og «Skaidi».

Frank Kristiansen
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bjfreise@online.no

Postboks 93, 9991 Båtsfjord
Tlf. 78 98 57 40 Fax. 78 98 57 49

Båtsfjord Brukt
Sunkost Båtsfjord

Vitus Apotek (med.utsalg)

Ønsker alle en fin førjulstid 
og 

Velkommen til julehandel. 

De nyttige julegavene fins her 
MIDT I SENTRUM!

PERMISJON: Ronny Isaksen (t.v.) forlater Linken Næringshage, i alle fall for ett år. Nå overtar Morten Andersen (42) lederansvaret.
Foto: Bjørn Hildonen 

tih@haugsnes-elektro.no

Siden Linken Næringsha-
ge AS i Båtsfjord ble eta-
blert i 2006 har Ronny
Isaksen (41) hatt lederan-
svaret.  Men nå er det
slutt - i alle fall for ett år.
Fra 1. januar er båtsfjor-
dingen å finne på fylkes-
kommunens adresseliste,
som Finnmark fylkeskom-
munes assisterende næ-
ringssjef.

Foreløpig  blir  jeg  i Vadsø i ett
år og skal pendle mellom Båts-
fjord og mitt nye arbeidssted. Så
får vi se om resten av familien er
villig til å flytte eller om jeg ven-
der tilbake til Linken, sier Ron-
ny. 

Etter endt lærerutdanning kom
Ronny Isaksen tilbake til sitt
hjemsted, som prosjektleder i
kommunens opplæringssenter. I
2004 startet han, sammen med
Espen Andersen, Linken Kompe-
tanse AS, forløperen til Linken
Næringshage.

– To år seinere, i 2006, ble vi
den 41. næringshagen i landet.
Kjerneområdene i dag er nett-
verksbygging, nærings-, kompe-
tanse- og prosjektutvikling. Vi
skal også være en pådriver for næ-
ringsutvikling i kommunen, sier
avtroppende leder for Linken Næ-
ringshage, Ronny Isaksen.
Ved Linken er det per i dag to til-
satte. Når Ronny nå går ut i per-

misjon er det naturlig at prosjekt-
leder Morten Andersen overtar le-
deransvaret for næringshagen i
Båtsfjord.

Foreløpig  blir  jeg  i Vadsø 
i ett år og skal pendle 
mellom Båtsfjord og mitt 
nye arbeidssted.

Ronny IsaksenForlater Linken
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Han er storleverandør til
Norway Seafoods i Båts-
fjord. Og han og hans
mannskap setter sin ære
på at det som leveres er
av førsteklasses kvalitet. 

– Antar vi i år kommer opp i et to-
talkvantum på 3000 tonn hvorav
torsken utgjør over 700 tonn, sier
skipper og reder på snurrevadfart-
øyet «Kildin», Bjørnar Jonassen
(48). 

Gjennom hele året har fisket vært
svært godt, og med en kvote på 626
tonn torsk (rundt vekt), 650 tonn
sei, 1400 tonn hyse i tillegg til en
sildekvote på 1600 tonn og lodde-
kvote på 400 tonn, klager ikke Jo-
nassen. Han har for øvrig også del-
tatt i et forskningsfiske med en
kvote på 90 tonn levende fisk.

Stor investering
Det var i 2004 at reder Bjørnar Jo-
nassen la 30 millioner kroner på
bordet for å sikre seg den da 27 me-
ter lange «Nordkynfisk», bygd i
2001. Fartøyet ble kjøpt fra et kon-
kursbo.

I 2008 var han fire måneder i Po-
len og fikk forlenget fartøyet med
10 meter, til en kostnad på ca. 15
millioner kroner.

Bjørnar Jonassen, som opprinne-
lig er fra Lofoten, var flere vårse-
songer på finnmarka inntil han
midt på 1980-tallet valgte å boset-
te seg i Båtsfjord.

I 1991 gikk han til anskaffelse av
sitt første fartøy. Siden har han hatt
flere mindre båter, inntil han i 2004 trond@bise.notrondae@online.no

Et maskinentreprenør - firma i Båtsfjord Kommune.  
Fiskeværsveien 15, 9990 Båtsfjord
Telefon. 78983308  Fax 78983378 

STORLEVERANDØR: Reder og skipper Bjørnar Jonassen er storleverandør til Norway Seafoods sitt anlegg i Båtsfjord. Begge foto: Bjørn Hildonen

kjøpte «Nordkynfisk» og fartøyet
fikk navnet «Kildin», i dag Øst-
Finnmarks største kystfartøy. Der-
med var det etablert 12 nye arbeids-
plasser i kommunen. For fartøyet
drifter hele året, med to mannska-
per. 

Overrasket
Det som Bjørnar Jonassen - som
regnes som en fiskeværet Båts-
fjords absolutt mest driftige og bes-
te skippere - ikke får til å rime, er at
de største kystfartøyene nærmest
«over natta» mistet muligheten til
bifangst.

– Vi ble meget overrasket da
det ble kjent at vi med de største
kystfartøyene ikke tillates å ta del
i bifangstfisket som startet 1. sep-
tember i år. Nå fikk vi fra 31. ok-
tober en kvoteøkning på beskjed-
ne 3,5 prosent av totalkvotene,
noe som for oss betyr knappe 20

tonn. Jeg har heller ingen tro på at
årets torskekvote vil bli tatt opp.
Det vil ikke forundrer meg om det

blir en refordeling til trålere og
den havgående flåten, for øvrig
hadde vi i fjor om lag 150 tonn bi-

fangsttorsk, sier Jonassen.
Da vi gikk om bord i «Kildin»,

som er en viktig storleverandør til
Norway Seafoods i Båtsfjord, var
mannskapet i full gang med å le-
vere mellom 12 og 14 tonn sei.

- Grunnet uvær valgte vi å gå opp
etter ett døgns fiske. Vanligvis lig-
ger vi på feltet i to døgn. Dette for-
di vi ønsker å levere førsteklasses
råstoff. Og i høst har det vært fan-
tastiske forhold. Har hatt opp til 42
tonn på ett sjøvær. Derfor er disku-
sjonen om nedleggelse av Norway
Seafoods her i Båtsfjord nærmest
uforståelig. Jeg kan ikke tenke meg
at anlegget blir nedlagt, sier Bjør-
nar Jonassen. 

NB: Etter intervjuet ble det kjent
at fartøy over 21 meter ut året får
kvoteøkning på 20 prosent. På det
tidspunktet var det anslagsvis
12.000 tonn torsk igjen av totalkvo-
ten på 703.000 tonn.

STØRST: Snurrevadfartøyet «Kildin» er østfylkets største kystfart-
øy.

Storleverandør
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Han er ikke redd for å sat-
se - og tenker stort - reder
og skipper Mikal Solhaug
(37). De to fartøyene hans,
«M. Solhaug» og «Inger-
Victoria» er blant «flagg-
skipene» i Båtsfjords fiskef-
låte. 

Mens «M. Solhaug» leverer til Nor-
way Seafoods går «Inger-Victoria»
med fangstene til Båtsfjord-bruket. -
Håper jeg er med å sikre fortsatt drift
ved Norway Seafoods. Den bedriften
trenger vi, sier Mikal Solhaug.

Landets beste
Mikal Solhaug ble i fjor kåret til lan-
dets beste hysefisker med «M. Sol-
haug». Han leverte om lag 1000
tonn. Og ikke nok med det, hans an-
dre fartøy, snurrevadfartøyet «Inger-
Victoria» som han kjøpte i april
2010, kom på plassen bak med ca.
800 tonn. For øvrig er «Inger-Victo-
ria» nå ombygd til linefartøy, med
Tore Stensen (52) som skipper. Fart-
øyet ble satt i drift med den nye red-
skapstypen i juni måned i år.

Mikal Solhaug har for innevæ-
rende år i utgangspunktet en total tor-
skekvote på nærmere 340 tonn, for-
del på de to fartøyene. Tidligere i
høst ble det tillatt fritt fiske etter
torsk.

–  Når det nå er fritt fiske for mine
to fartøyer, er det ikke urealistisk at
vi kommer opp i et totalt torskekvan-
tum på 700 tonn, og med en jevn for-
deling på de to fartøyene, sier en for-
nøyd reder og skipper.

Ikke gratis
Fisket så langt i år har vært meget
godt. Mikal Solhaug forteller at de to
fartøyene i løpet av vel tre måneder
landet 1500 tonn hyse, og han regner
med at årsresultatet kommer opp i
nærmere 2000 tonn hyse.

Nå har Mikal Solhaug ikke kom-
met gratis til suksessen som kystfis-
ker. Fra han som unggutt startet med
fiske, har han også feilinvestert og
hatt sine nedturer. Men det har også
gjort Mikal sterk og klok - og mange
vil hevde - dristig.

Opp gjennom årene har han gjort
store investeringen. Da han gikk til
anskaffelse av i 2009 «M. Solhaug»
måtte han ut med 6 millioner kroner.
Så kom en omfattende ombygging.
Total kom prislappen opp i 16 milli-

BEST: Mikal Solhaug er en av landets beste linefiskere. Foto: Bjørn Hildonen

TO FARTØY: «M. Solhaug» og «Inger-Victoria» skaper store verdier - og verdiskapning. KJAPT: D

Stortenkende re

oner kroner før fartøyet var ombygd
til et av landets mest effektive line-
fartøy. 

–  Så investerte jeg i «Inger-Victo-
ria» i fjor. Det tidligere snurrevad-
fartøyet ble ombygd til linefartøy.
Med anskaffelse og ombyggingen
kom pris opp i 12 millioner kroner.
Så de siste årene er det blitt investert

i flere titalls millioner. Men det var
ikke alle som hadde tro på meg og
mine prosjekter. Blant annet har lo-
kale banker avvist mine lånesøkna-
der. Derimot hadde Nordlandsban-
ken tro på meg, sier Solhaug.

Betydelig bedrift
Det er linefiske han har valgt og sats

på. Derfor leverer hans fartøy også
førsteklasses råstoff. Normalt er
hvert sjøvær på knappe tre døgn.

–  Nå har jeg også investert i egen
lineegnesentral og to lastebiler som
frakter linestampene på kaia for inn-
lasting. Og det går fort å ta om bord
200 stamper. Stampene settes nem-
lig på transportbånd, og det tar kun

25-30 minutter å laste om bord lines-
tampene. På egnesentralen er det for
øvrig mellom 25 og 30 egnere som
sørger for at vi til enhver tid har 1200
linestamper i sirkulasjon. Hvert sjø-
vær setter vi pluss/minus 200 stam-
per, noe som betyr at vi setter en line-
lengde, med totalt om lag 87.000
angler, på ca. 60 nautiske mil. Sagt

Det er blitt 
en betydelig 
bedrift som 

skaper store verdier,
også for landanleg-
gene og deres ansatte. 

Mikal Solhaug
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Han investerte vel 8 mil-
lioner kroner. For beløpet
fikk båtsfjordingen Øy-
vind Bolle (44) fylkets
raskeste kystfartøy. Den
15 meter lange garn og
linefartøyet «Ingvald-
son», som han kjøpte på
Island i februar, kan
komme opp i 27 knop. 

Vi er om bord i nyanskaffelsen, en
utmerket sjøbåt, ifølge reder og
skipper. Den kan minne om en
overbygd passasjerhurtigbåt, men
er et kystfiskefartøy utrustet med
to motorer, avansert teknologisk
utstyr og høy komfort, med blant
annet tre rimelig store lugarer.

Utmerket arbeidsplass
–  For mannskapet er dette en ut-
merket arbeidsplass. Vi er skjer-
met for vær og vind og kan styre
fartøyet fra arbeidsdekket. Dette
er en klar fordel når vi haler inn
lina. Vi har også montert et line-
haleutstyr som er svært avansert,
med økonomiske støtte fra Inn-
ovasjon Norge og fra forsknings-
fond. Utstyret er under utvikling
og følges av blant andre SINTEF
og Fiskerihøgskolen. Fordelen
med utstyret er blant annet at det
går raskere å hale lina samtidig
som vi mister mindre fisk. For oss
tre om bord har det nye teknolo-
giske utstyret gitt oss langt bedre
arbeidsforholdene. Vi står lunt og
varmt på oppvarmet dekk og fore-
tar bløggingen. Selve sløyingen
foregår på anlegget til Norway
Seafoods, der vi leverer, sier Bol-
le.

Fornøyd
Han har en kvote på rundt 184
tonn torsk. Tidligere i høst ble det
imidlertid gitt tillatelse til fritt fis-
ke, noe fiskerne langs hele kysten
jublet over.

– Vi ror vanligvis med mellom
50 og 60 stamper. Og utstyret vi
har montert fungerer meget til-
fredsstillende. Det er nærmest

Det tar bare knappe 30 minutter å laste inn rundt 200 linestamper. 

RASKESTE: Den islandsbygde «Ingvaldson» er fylkets raskeste kystfartøy. Alle foto: Bjørn Hildonen

ARBEIDSPLASS: Mannskapet om bord har en trygg, varm og god ar-
beidsplass.

AVANSERT: Øyvind Bolle foran sitt svært avanserte fartøy.

Den raskeste

ikke mulig å sammenligne dagens ar-
beidsforhold med det jeg har hatt om
bord i mine tidligere fartøy. Så jeg er
meget fornøyd med både båt og ut-
styr. Når vi også i hele år har hatt
svært gode driftsforhold, da er det
ingen grunn til å klage. I tillegg er det
spennende å prøve nytt utstyr, sier
Øyvind Bolle som seinere på etter-
middag satte kursen mot feltet, ikke
med en fart på 27 knop, men i et mer
behagelig «arbeidstempo», også for
å spare kostbar brennstoff.

For mannskapet
er dette en ut-
merket arbeids-

plass. Vi er skjermet
for vær og vind og
kan styre fartøyet fra
arbeidsdekket.

Øyvind Bolle 

eder

på en annen måte, linas lengde tilsva-
rer distansen Båtsfjord - Tana bru. La
meg også nevne at vi har meget gode
egnere, noe vi er helt avheng av. De
tjener også rimelig godt. Prisen de får
er 190 kroner per stampe, og hver eg-
ner daglig fire-fem stamper, sier Sol-
haug.

I år regner han med å komme opp

i en omsetning på vel 25 millioner
kroner.

– Det er blitt en betydelig bedrift
som skaper store verdier, også for
landanleggene og deres ansatte. For
øvrig er det min kone, Inger-Victo-
ria, som tar seg av det omfattende ad-
ministrative arbeidet, sier Mikal Sol-
haug.  
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Han har nå forlatt en ri-
melig trygg tilværelse
som prosjektleder ved Po-
lar Seafood i Båtsfjord til
fordel for å drive sin egen
bedrift. I lokaler sentralt i
fiskeværet er selskapet
Norway Sea Urchin AS
etablert, og herfra skal
Mattis A. Tangeraas
ukentlig sendes ut ca.
1000 kilo kråkeboller.

Går alt etter planen skal produk-
sjonsanlegget i det tidligere Voie-
bruket være operativ fra desember
måned.  

Få aktører
I Norge er det per i dag kun tre ak-
tører som ønsker å satse på kråke-
boller. Mens de andre aktørene sat-
ser på oppdrett, skal det nye
selskapet drive oppfóring av kråke-
boller, en ressurs som i likhet med
kongekrabben av mange også opp-
fattes som en pest og plage. Først
og fremst fordi kråkebollen beiter
ned tareskogen. Det har blant annet
skjedd over store bunnarealer i Por-
sangerfjorden. 

Nå vil den 24 år gamle Mattis A.
Tangeraas satse for fullt, og han ser
for seg en lønnsom bedrift med
fire-seks ansatte. Mattis A. Tange-
raas kom i 2008 til Polar Seafood
sitt smoltanlegg som prosjektleder.
I 2010 startet han sammen med
Rune Berntsen, som har fullført en

Bachelor-oppgave i nettopp kråke-
bolleproduksjon ved høyskolen i
Bodø, med kråkebolleprosjektet i
Båtsfjord. 

- Nå fant Berntsen seg ikke til
rette her i Båtsfjord og dro sørover,
men jeg ønsket å gå videre med
prosjektet. Jeg sluttet hos Polar Se-
afood og har nå starter jeg mitt eget
selskap, Norway Sea Urchin AS.
Til sammen skal det investeres 1,85
millioner kroner i nyanlegget, sier
gründeren. For øvrig har Norway
Sea Urchin fått et tilskudd fra Inn-
ovasjon Norge og VRI-Finnmark
på 1,37 millioner kroner og
150.000 kroner fra Båtsfjord kom-
munes pott for omstilling.

Store ressurser
Tangeraas sier at kråkebolleressur-
sene i de nære fjordområdene er
svært store. Et dykkerteam skal
ukentlig hente opp ressursen. Det
skjer i Båtsfjorden, i et innhøst-

ningsområde som er godkjent av
Mattilsynet og der kråkebolletett-
heten er meget stor.

–  Etter at kråkebollene, som har
en vekt opp til 100 gram, blir hentet
opp av dykkere, fraktes de til det
400 kvadratmeter store landanleg-
get. Her blir de plassert i en rekke
vannkar, hver med plass til om lag
1500 kråkeboller. Totalt vil man på
nyanlegget få en kapasitet på om lag
100.000 kråkeboller. Gjennom en
550 meter lang ledning pumpes det
sjøvann til anlegget. Vi har bygd
opp systemer og teknologi for blant
annet å holde optimal vannkvalitet,
og som ikke fører til temperaturav-
vik. I karene kan kråkebollene fôres
opp til tre måneder. Når kråkebol-
lene er ferdig oppfôret her i Båts-
fjord sendes de til Norway King
Crab AS i Bugøynes før de sendes
ut i verden, vesentlig til Asia, sam-
men med kongekrabbe. For øvrig
har vi en avtale med Troika Seafo-
od, som har et verdensomspennende
salgsnettverk, om å bruke selskapets
salgskanaler. Kråkeboller vil over-
leve en tur opp til 40 timer, sier Tan-
geraas som siden august måned har
produsert kråkeboller, men i en li-
ten skala. Hver uke er det sendt ut
om lag 50 kilo, og mottakelsen i
markedet har vært svært god.

– Nå har vi kommet inn på mar-
kedet og nå må vi bygge opp pro-
duksjon og leveransedyktighet,
kilo for kilo. Det er rognen, som ut-
gjør ca. 15 prosent av vekta, som er
delikatessen. Kråkebollerogn av
ypperste kvalitet prises til mange
tusen kroner per kilo, og på ver-
densbasis er det anslått et marked
på minst 120.000 tonn, sier Mattis
A. Tangeraas. 

DELIKATESSE: Kråkeboller en en
delikatesse. 

Foto: Mattis A. Trangeraas

RESSURS: Kråkeboller er en meget godt betalt ressurs som nå skal
utnyttes kommersielt i Båtsfjord. Foto: Mattis A. Trangeraas

Satser på
kråkeboller

KRÅKEBOLLER: Nå satser Mattis A. Tangeraas på oppfóring av
kråkeboller. Foto: Bjørn Hildonen

FORAN RUTA: Oppbyggingen av den nye grensekontrollstasjonen og sentralfryselageret er i rute. Begge foto: Bjørn Hildonen

Går alt som planlagt, og
intet tyder på noe annet,
vil den nye grensekon-
trollstasjonen i Båtsfjord
stå ferdig i slutten av ja-
nuar. - Den blir landets
mest moderne stasjon,
sier prosjektleder for opp-
byggingen av grensekon-
trollstasjonen og Båtsfjord
Sentralfryselager AS, Per
Gunnar Hansen.

I slutten av januar oppsto det en
storbrann som la grensekontrollsta-
sjonen og sentralfryselageret i

Landets mest m
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Nå er det ved Båtsfjord-
bruket montert to sløye-
linjer. Daglig leder ved
anlegget, Kjell Olaf Lar-
sen blar opp rundt to mil-
lioner kroner for å kunne
ta i bruk det nye utstyret.

– Jeg har i det lengste utsatt denne
investeringen, men nå innser jeg at
tiden er inne for å få på plass sløy-
elinjer. Når jeg også hadde ledig lo-
kale var det en grei investeringsav-
gjørelse, og her blir det 10
arbeidsplasser, sier Larsen.

For øvrig vil også Båtsfjordbru-
ket i nær framtid få mer areal mot

sjøsiden. Det er kommunen som
skal stå for arealutvidelsen, som
kompensasjon for et betydelig are-
al kommunen i sin tid beslagla for
å anlegge vei innenfor Båtsfjord-
brukets område. Avtalen var den
gang at kommunen gratis skulle
kompensere for det tapte arealet.

– I mange år har kommunens le-
delse sagt at vi skal få utfylt et are-
al på om lag 2500 kvadratmeter i
en lengde på ca. 250 meter fra ek-
sisterende bruk. Dermed kan vi på
sikt utvide kaiarealet betydelig, sier
Kjell Olaf Larsen.  

Det er i forbindelse med spreng-
ingen av Storholmen at kommunen
nå har masse som også skal anven-
des til Båtsfjordbrukets arealutvi-
delse.

MER AREAL: Her skal kommunen utvide arealet til Båtsfjordbruket med om lag 2500 kvadratmeter.

SLØYEMASKIN: Kjell Olaf Larsen (t.v) konstaterer at Trond Karlsen er i ferd med å avslutte monteringen av den sløyeutstyret. Foto: Bjørn Hildonen

Monterer sløyeutstyr

oderne grensestasjon
aske. Oppbyggingen startet i juni
måned i år. Forsikringsselskapet
beregnet en byggetid på 22 måne-
der.

Må ha ESA-godkjenning
Oppbyggingen ligger godt foran
skjemaet. I midten av nest måned
startet reisingen av stålkonstruk-
sjonene til nye Båtsfjord Sentral-
fryselager, og i slutten av februar
skal det 1200 kvadratmeter store
bygget stå ferdig. I første omgang
skal halvparten av arealet tas i
bruk. Det arbeides med å få inn
leietakere til den siste halvdelen av
sentralfryselageret. 

Den nye topp moderne grense-
kontrollstasjonen blir på totalt ca.
900 kvadratmeter. Selve grense-
kontrollstasjonen skal disponere et
areal på rundt 100 kvadratmeter. I

nybygget blir det også avsatte
plass til et pakke- og leveringsla-
ger på ca. 600 kvadratmeter, i til-
legg til kjølefasiliteter og kontor-
plass. I andre etasje blir det blant
annet arealer til sentralfryselage-
rets administrasjon.

- Vi har nå gitt ESA, EUs kon-
trollorgan, og Mattilsynet beskjed
om at de etter 15. februar neste år
kan komme og godkjenne stasjo-
nen. Da skal alt være ferdig til å tas
i bruk, sier prosjektlederen.

Russerne fraværende
Det var i 1978 at Båtsfjord Sentral-
fryselager AS ble etablert, med
Båtsfjord Havnevesen som majori-
tetseier. Sentralfryselageret ble
bygd i 1981. De siste årene har
sentralfryselageret mottatt mye
fisk fra russiske trålere. Regn-

skapstallene viser at driftsinntek-
tene i 2009 var på vel 9,2 millio-
ner kroner, i fjor var beløpet kom-
met opp i 10,35 millioner kroner. 

- Brannen førte til at russiske
trålerne nærmest er fraværende i
dag. Når vi nå får tatt i bruk det
nye lageret vil vi igjen kunne be-
tjene trålerflåten, også den russis-
ke. Og det er et stort behov for et
sentralfryselager som ligger stra-
tegisk til i forhold til ressursene.
Båtsfjord er et meget attraktivt lan-
dingssted, blant annet fordi vi har
en infrastruktur som er bedre enn
mange andre steder langs kysten.
La meg også nevne at det i dag
sendes om lag 90.000 tonn fisk fra
landets frysehoteller til Kina, sier
Hansen.

Oppbyggingen av grensekon-
trollstasjonen og sentralfryselage-

ret er beregnet til å koste ca. 40
millioner kroner.

I tillegg til oppbygging av gren-
sekontrollstasjonen og sentralfry-
selageret blir is anlegget oppgra-
dert.

- Nå skal det investeres om lag 7
millioner kroner i to nye ismaski-
ner. Maskinene er helautomatiske
og har en kapasitet på ca. 60 tonn
kvalitetsis i døgnet. I tillegg til at
fiskefartøyene tar om bord is fra
anlegget, blir det også levert is til
fiskeindustribedriftene Norway
Seafoods og Båtsfjordbruket. To-
talt ble det i fjor levert om lag 6000
tonn is, sier prosjektleder Per Gun-
nar Hansen.

Hvorvidt Båtsfjord Havnevesen,
som i dag er å finne i Sørnes-byg-
get, skal tilbake til havnesentralen
er ennå ikke avgjort.

MEST MODERNE: Per Gunnar Hansen
leder arbeidet med oppføring av blant
annet landets mest moderne grensekon-
trollstasjon.
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Etter en treg og vanskelig
start, med røde tall på bunn-
linja, er situasjonen en helt
annen i dag. - Det går så det
suser. Nå er vi også i ferd
med å vinne fram på nye
markeder, sier daglig leder
for Barents Seafood AS i
Båtsfjord, Ronald Wærnes.

Sammen med Rune Pettersen startet
Wærnes bedriften i 2006. I mai måned
året etter var Barents Seafood i full pro-
duksjon. 

Stor økning
Mange var i utgangspunktet - også fi-
nansinstitusjoner - skeptisk til de to som
ønsket å satse på fiskematproduksjon.

- De to første årene var tøffe. Vi slet,
men var viss på at vi hadde et konsept
som ville lykkes, selv om vi inntil 2009
hadde tapt rundt 2 millioner kroner. I
dag er situasjonen snudd. Vi har så langt
i år en omsetningsøkning som er 60 pro-
sent høyere enn i fjor. Det gir også ut-
slag på omsetningen. I fjor kom vi opp
i en omsetning på rundt 8 millioner kro-
ner, med et overskudd på vel 30.000
kroner. Nå er omsetningen kommet opp
i 11 millioner kroner og vi ligger an til
et overskudd med et sekssifret beløp.
Det er en gledelig utvikling og viser at
det vi gjorde da vi startet Barents Seafo-
od i 2006 var riktig, sier Wærnes.

Ny produkter
I år vil produksjonen av fiskekaker, fis-
keboller, fiskekarbonader, fiskegrateng,
røkt hyse og lettsaltet torsk komme opp
i nærmere 800 tonn, noe som krever
kjøp av ca. 400 tonn råvarer. Bedriften
har egne leveringsavtaler med begge fi-
letfabrikkene i Båtsfjord. Over 90 pro-
sent av råstoffet kjøpes lokalt, noe som
gir særdeles høy og forutsigbar kvalitet,
samt gunstig logistikk.

– Tilbakemeldinger fra kundene våre
er bare positive. Og vi setter alt inn på å
levere kvalitetsvarer. Vår klare fordel er
at vi kun benytter ferskt og førsteklasses
råstoff fra Barentshavet. Det er i seg
selv et kvalitetsstempel. Nå er vi i ferd
med å utvikle nye og spennende pro-
dukter. Vi er så heldig å ha fått den be-
rømte kokken Neil Lupton med på la-
get i forbindelse med utprøving av nye
og spennende produkter, sier Wærnes
som legger til at Barents Seafood AS
har som mål å utvikle produkter med
eget varemerke.

Det meste av salget til Barents Sea-
food går i dag gjennom Lerøy. Og pro-
duktene er blant annet å finne i Rema
1000-butikker. Et framstøt i Norrbotn
har ført til at fiskemat fra Båtsfjord er å
finne i svenske ICA-butikker. I tillegg
er det inngått leveringsavtaler med stor-
husholdninger både i Sverige og her i
landet.   

Den økte produksjonen har også ført
til at staben er økt fra seks til ti ansatte. 

FORNØYD: Rune Pettersen (t.v.) og Ronald Wærnes er svært fornøyd med utviklingen. Foto: Inge Wahl

KVALITET: Produktene fra Barents Seafood er produsert av ferskt og førsteklasses rå-
stoff og er blant annet å finne i en rekke Rema 1000-butikkene. Foto: Bjørn Hildonen

Går så 
det suser
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Vidar Eriksen (53), i dag
Miljøprosess sin fabrikk-
sjef og kaiformann ved
samme bedrift, Ørjan
Nergaard (41) tar sikte
på å utnytte biprodukter
fiskeindustrien i dag ikke
utnytter.

Begge er i gang med å utrede mu-
lighetene for å utnytte marine bi-
produkter. Blant annet har de be-
søkt bedrifter som allerede er i

gang med slik produksjon.
– Her i Båtsfjord får vi ferskt rå-

stoff. I dag blir mye fisk sløyd ved
både Norway Seafoods og Båts-

BIPRODUKTER: Ørjan Nergaard (t.v.) og Vidar Eriksen planlegger å starte biproduktfabrikk. Begge foto: Bjørn Hildonen

Det som i dag
blir betegnet
som avfall, vil

kunne utnyttes til
menneskemat. 

Ørjan Nergaard

TOMT: I dag er det ingen aktivitet i Skrovnes-anlegget.

fjordbruket. Det som i dag blir be-
tegnet som avfall, vil kunne utnyt-
tes til menneskemat. Det viser seg
at 20 prosent av fiskens innvoller
kan anvendes. Det er heller ikke så
veldig store investeringen som må
gjøres for å kunne bearbeide de
mengder det her handler om, sier
Nergaard.

Nå er de på leiting etter høvelige

lokaler. Nergaard håper det er mu-
lig å komme inn i lokalene til
Skrovnes-bruket som per i dag står
tomt. 

– Her er det planlagt fiskehautør-
keri, og det vil være fint om vi fikk
leie deler av anlegget til bearbei-
delse av marine biprodukter. Det er
snakk om helt enkle prosesser før
produktet fryses og sendes ut på et

stadig økende marked, sier Ørjan
Nergaard. 

Det er beregnet en produksjon på
1700 tonn, og råstoff skal også hen-
tes fra fiskebruk i hele østfylket. 

Nå er navnet på nybedriften ikke
bestemt, men alt taler for at det blir
Båtsfjord Biprodukter AS, og me-
ningen er at det her blir sju-åtte ar-
beidsplasser.

Vil utnytte biprodukterVil utnytte biprodukterVil utnytte biprodukter
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Han er nærmest å regne
som mister Kino. Ingen an-
dre i Båtsfjord har sett så
mange filmer, vært på flere
filmfestivaler - inkludert
Cannes - og vært så nært
verdensstjerner som Peter
Jakobsen (79). I dag pen-
sjonist, men så absolutt ak-
tiv, selv om han i dag er
langt fra så kvikk som i
«gamle» dager.

–  For to år siden ble jeg hofteope-
rert. Derfor er jeg nå avhengig av
krykkene. Og så skjedde det ulykk-
salige at jeg i slutten av juni måned i
år falt baklengs ned trappa. Resulta-
tet ble nakkebrudd. Men legene på
Universitetssykehuset i Tromsø gjor-
de en fantastisk jobb. Så nå går jeg
med åtte skruer i nakken. Men ellers
har jeg det bra, sier en smilende og
optimistisk pensjonist.

Overtok kinoen
Han kom til verden en høstdag i 1932
på Holmen i Båtsfjord. Oppveksten
fikk han hos sine besteforeldre.

Som 15 åring gikk han ut i arbeids-
livet, som transportarbeider. Så ble
han i 1952 tilsatt på kaia til davæ-
rende Finotro.

– Minnes også at jeg meldte meg
inn i LO fra jeg startet i arbeidslivet.
Har alltid vært sosialdemokrat - og
selvsagt Ap-medlem. Da mannsko-
ret sluttet med kinodriften i 1964 fikk
jeg tilbud om å påta meg jobben som
kinosjef. Jeg takket ja, noe jeg heller
aldri har angret på. Og her ble jeg i
35 år, til jeg i 1999 gikk av med pen-
sjon, 67 år gammel. For øvrig over-
tok Mannskoret kinoansvaret fra
Bryggari i 1957 minnes jeg. Når
Båtsfjord fikk sin første kino husker
jeg ikke, ei heller hvor lenge Bryg-
gari drev kinoen i privat regi, men ki-
noen kom til Båtsfjord lenge før kri-
gen, sier Peter.

Hedret
Derimot husker han at en lærer i
Båtsfjord startet mannskoret i 1933.
Læreren samlet 15 sangglade mann-
folk og koret var en realitet. Dame-
kor fikk Båtsfjord, ifølge Peter, i
1948.

–  Korsang er for meg en liden-
skap. Jeg ble med i koret allerede
som unggutt, samme år som jeg be-
gynte å jobbe. Koret telte den gang
vel 50 medlemmer og jeg var den de-
sidert yngste. Minnes at jeg var med
på det første stevne i 1949. Da reiste
vi med Hurtigruten til Vadsø. Til
sammen var om lag 400 sangere
samlet i byen. Vi hadde også en fel-
lekonsert i byens store kinobrakke.
Det ble hevdet at nærmere 500 men-
nesker overvar konserten, minnes Pe-
der.

At hans store lidenskap er korsang-
er har han synlige beviser på. For på
veggen i gangen og i stua henger di-

ÆRET: Her sitter Peter Jakobsen med kinosjefenes æresbevis, Sølvspolen og bilde av korvenner.

plomer og en ramme full av korme-
daljer. Her henger diplomer som for-
teller at han er æresmedlem i Norges
Korforbundet, Finnmark Korforbund
og i Båtsfjord Mannssangforening.
Har mottatt flere hederstegn og er til-
delt Storkorset for lang og tro tjenes-
te innenfor korbevegelsen.

Sang i Nidarosdomen
–  Jo, det er blitt en del utmerkelser.
Men så har jeg alltid vært opptatt av
korsang. Har hatt mange hyggelige
opplevelser som korsanger. Blant
minnene er turen til Bergen i mai må-
ned 1956. Elleve av oss i koret valg-
te å dra på langturen. I Bergen var
3000 sangere samlet til et for oss gi-
gantisk stevne. Blant sangerne vakte
det oppsikt at vi hadde tatt turen helt
fra Båtsfjord for å delta på stevnet.
Det var vel også årsaken til at vi ble
mottatt av korforbundets styre da vi
ankom Bergen. Turen til Bergen gikk
med Hurtigruten. Vi holdt konsert på
turen nedover. Første konsert var i
Tromsø. Deretter opptrådte vi Svol-
vær og da vi ankom Trondheim 17.
mai sang vi i Nidarosdomen. Om
bord i Hurtigruten måtte vi overnat-
te i skipets arrest, og her fikk vi ser-
vert vin, noe slik hadde aldri tidligere
vært servert i arresten, humrer Peter
når han forteller om den tre ukers
lange turen.

Opp gjennom årene har det blitt en
rekke stevner. Det siste - så lang - var

da han deltok på sommerens stevne i
Vadsø.

Fikk premierfilmer
Som kinosjef ble Peter ansett som en
ressurs og personlighet. Han ble også
kjent for sine kvalitetsfilmer han fikk
til Båtsfjord, langt tidligere enn an-
dre kinosjefer i Finnmark.

– Da jeg overtok kinoen i 1964 var
den to år tidligere flyttet fra en brak-
ke inn i Skansen der den er den dag i
dag. Da kommunen overtok kinodrif-
ten i 1972 ble jeg kommunalt ansatt.
Mens det i dag kun er kino én gang i
uka, kjørte jeg film hver dag. Det må
også sies at kinointeressen den gang
jeg drev kinoen var stor blant befolk-
ningen. Derfor satset jeg på å få nye
og store filmer så raskt som mulig hit
til Båtsfjord. Jeg hadde en fordel
fram for andre kinosjefer i fylket. For
under filmfestivaler i inn- og utlan-
det knyttet jeg kontakter med distri-
butører og gjorde filmavtaler. Der-
med var jeg og kinoen her i Båtsfjord
helt fremst i køen når nye filmer
skulle distribueres rundt i landet. Vi
fikk også en rekke premierefilmer,
lenge før filmene ble vist ved andre
kinoer her i Finnmark, forteller Pe-
ter.

Filmstjerne
Han var også med på å få til filmfes-
tivalen i Tromsø. Ideen ble unnfang-
et under en filmfestival i Haugesund.

- I dag husker jeg ikke når det var,
men sammen med kinosjef Berg lan-
serte vi tanken om en festival i Trom-
sø. Vårt forslag ble bifalt av andre ki-
nosjefer, noe som resulterte i en egen
nordnorsk filmfestival, sier Peter.

Den første filmfestivalen i Trom-
sø ble avholdt i 1991. 

– Av mine mange hyggelige opp-
levelser som kinosjef må jeg få trek-
ke fram ett minne som er dokumen-
tert på film. Vi var noen kinosjefer,
det var vel 16-18 stykker av oss, som
dannet et kinokor. Så da filmen
”Jomfruene i Riga” skulle spilles inn
ville regissør Egil Stang Lunds ha
koret med som statister. Vi sa selv-
sagt ja og reiste til Riga. Selv fikk jeg
en rolle i filmen. Det er i en scene der
jeg går til  hovedrolleinnehaver, Hel-
ge Jordal, og tar fra ham brennevins-
flaske han drikker av. Så filmstjerne
har jeg også vært, om enn i en bitte li-
ten rolle - uten honorar. For øvrig
hadde filmen premiere i 1996, fortel-
ler pensjonisten.

Sølvspolen
For sin innsats som kinosjef ble han
på 1980-tallet tildelt Sølvspolen av
Norske kinosjefers forbund. Da Pe-
ter fikk tildelt hederspris var det kun
14 andre kinosjefer som hadde fått
tildelt den høythengende hederspri-
sen.

I dag er kinoen i Båtsfjord digitali-
sert. Publikum kan også oppleve 3D-

filmer, noe som var utenkelig da Pe-
ter Jakobsen drev kinoen.

– Det kan knapt nok sammenlig-
nes, dagens kino og den jeg drev. En
film var fordelt på mange filmruller.
Så under forestillingene var det skif-
ting av ruller ca. hvert 15 minutt. Og
mange ganger, når vi mottok filmer
som hadde vært vist mange ganger,
kunne det skje at filmen røyk. Der-
med ble det en pause mens filmen
måtte skjøtes. Filmutstyret var også
stort og tungt. I dag er det helt anner-
ledes, med digitalisering av filmene.
Jeg fikk gleden av å være til stede da
kinoen ble gjenåpnet i sommer, med
digitalt filmutstyr, nytt lerret og nytt
lydanlegg. Det var virkelig forskjell
i forhold til den kinoopplevelsen pu-
blikum fikk i min tid som kinosjef,
sier Peter.

Politikk og idrett
Nå er det ikke bare innenfor kino og
kor at Peter Jakobsen har engasjert

Det var i en scene
der jeg går til 
filmens hoved-
rolleinnehaver,

Helge Jordal, og tar fra
ham brennevinsflaske 
han drikker av.

Peter Jakobsen

Mr. KinoMr. KinoMr. KinoMr. Kino
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Så har endelig Båtsfjord
får en topp moderne
kino, med digitalt utstyr
som muliggjør visning
av tredimensjonale (3D)
filmer.

Det nye kinoutstyret, inkludert
nytt lerret, ble tatt i bruk 28. juli,
men den offisielle åpningen av
nykinoen var utsatt til 4. novem-
ber.

Ny filmopplevelse
Kommunens kulturkonsulent,
Tony Petterson, er full av lovord
når det gjelder kinoens kvalitets-
forbedring.

- Vi får en helt annen kinoopp-
levelse, også fordi kinoen har fått
montert nytt høyteknologisk lyd-
utstyr. Og opplevelsen blir for-
sterket når vi viser filmer i 3D-
format, og de filmene blir det
stadig flere av, sier Petterson.

I utgangspunktet er det kino-
framvisning på Skansen, med
plass til 230 tilskuere, en gang i
uka, hver søndag. Men kultur-
konsulenten er ikke fremmed for
å utvide framvisningene med en
dag. Da er fredagsforestilling det
mest aktuelle.

Det var ved årsskiftet at kino-
en ble stengt. For nå skulle det
inn i maskinrommet topp moder-
ne digitalt utstyr. 

- Vi hadde regnet med at arbei-
dene skulle være ferdig i løpet av
våren, men slik gikk det ikke. Det
oppsto stadige forsinkelser i for-

MEDALJER: Opp gjennom årene er det blitt en rekke kormedaljer på
Peter, med Storkorset som det gjeveste. Foto: Bjørn Hildonen

Begge foto: Bjørn Hildonen

FORNØYD: Kulturkonsulent Tony Petterson er meget godt fornøyd med nykinoen.
Begge foto: Inge Wahl

BRILLEFIN: Det blir stadig flere filmer der publikum må sitte i salen
med 3D-briller.

seg. Som nevnt tidligere ble han LO-
medlem som 15 åring. Han var også
med på å stifte det første AUF-laget
i kommunen.

–  Det skjedde 10. april 1949. Selv
ble jeg valgt til nestformann. På det
meste hadde vi nærmere 100 med-
lemmer. Selv kom jeg inn i kommu-
nestyret der jeg satt en periode på
1950-tallet, og har hatt en rekke po-
litiske verv opp gjennom årene. Har
også fått 60-års diplom for medlem-
skap i Båtsfjord Ap. Så må jeg få

nevne at jeg også er æresmedlem i
Båtsfjord Sportsklubb. Her har jeg
også vært sterkt engasjert. Var også i
mine yngre dager fotballkretsdom-
mer, sier Peter Jakobsen som i 1958
giftet seg med Aslaug (73), ei jente
som kom til Båtsfjord fra Ulsfjord i
Troms i 1955. For øvrig har hun i
mange år jobbet som billettør på ki-
noen.

I 1999 ble Peter Jakobsen også til-
delt Båtsfjord kommunes Kulturpris.

Topp moderne
kino

bindelse med monteringen. Men nå
kan vi glede oss over kinoen, sier
Petterson.

Flere kinogjengere
Siden åpningen i juli har publikums-
tilstrømningen vært større enn for-
ventet. I løpet av de tre første måne-
der med nytt kinoutstyr er brutto
inntjeningen kommet opp i vel
111.000 kroner. 

–  Tallene ved utgangen av okto-
ber viser at kinoen har solgt 1188 bil-
lettet. Ikke minst er 3D-filmer popu-
lære. Det gledelig er også at de

spesielle 3D-brillene publikum får
utlevert ved billettkjøp blir levert i re-
tur. Men så er det også slik at brillene
ikke kan brukes til noe annet. Bril-
lene er nemlig programmert kun for
kinoens 3D-filmer, sier kulturkonsu-
lent Tony Petterson. 

Investeringen er kommet opp i
rundt 1,4 millioner kroner. Kommu-
nens andel er ca. 800.000 kroner,
resten av finansieringen er i form av
støtte fra filmfond.  

For øvrig er voksenprisen for å se
3D-filmer satt til 110 kroner, billetten
for «vanlige» filmer er 85 kroner.
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EUROPAS STØRSTE 
ELEKTROKJEDE

49,-
Adventstake

7 armet i tre.
Rød eller hvit.

399,-
Nokia Mobiltelefon N9
8 Mp kamera. 3,9” Amoled skjerm.
Wifi, Pps, Bluetoot. Komplett m/Telenor
totalt kr. 5.289,- første år.

999,-

Samsung LCD TV
LE32D404E2W
32”  LCD. RiksTV godkjent

TomTom
GPS for bil XL2
Kartverk 42 land.
Trafikkmelding. Stor
skjerm 4,3”

Sony LCD TV KDL46CX520
46” LCD skjerm. RiksTV/Kabel TV

Bosch Komfyr
HCE722120X
Glasskeramisk topp.
Trinnløs regulering.
Multifunksjon varm-
luft stekeovn.

Kenwood Mikser
Major KM636 MP
Megapakk. 900W

Dantax Mikrobølgeovn
Wave M17 17 liter. A0 700 W

Whirlpool Oppvask
ADPY 100 WH
4 programmer. 3 temperaturer. 51dbA

399,-

3.499,-

3.199,-

3.699,-

5.299,-

5.999,-

Beko
Kjøleskap
SSE26006
4 glasshyller. 256
liter. 145 cm x
54,5 cm x 60 cm.

Whirlpool
Vaskemaskin
AWO/D6710
6. sans. 1400 omdr.
Energiklasse A

2.699,-

49,-
Adventstake

7 armet i tre.
Rød eller hvit.

399,-
Nokia Mobiltelefon N9
8 Mp kamera. 3,9” Amoled skjerm.
Wifi, Pps, Bluetoot. Komplett m/Telenor
totalt kr. 5.289,- første år.

999,-

Samsung LCD TV
LE32D404E2W
32”  LCD. RiksTV godkjent

TomTom
GPS for bil XL2
Kartverk 42 land.
Trafikkmelding. Stor
skjerm 4,3”

Sony LCD TV KDL46CX520
46” LCD skjerm. RiksTV/Kabel TV

Bosch Komfyr
HCE722120X
Glasskeramisk topp.
Trinnløs regulering.
Multifunksjon varm-
luft stekeovn.

5.299,-

5.999,-

89,-

3.699,-

3.999,-

2.999,-

5.699,-

3.999,-

499,-

4.999,-
Samsung
Plasma TV 
PS43D455A2WXXE 43" 
Oppløsning 1024 x 768     HD-Ready
100 Hz bildefrekvens       Riks TV Godkjent

6.499,-

Radioservice
Hindberggt. 27, 9991 Båtsfjord

Telefon 78 98 57 00, fax 78 98 57 21

Emaschines  Laptop
E528        

Intel Celeron T3500
3GB Ram

500 GB Harddisk

Jeg vil ha harde
pakker til jul...

Velkommen til 
hyggelig julehandel




