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Våren i nord kjennetegnes først og fremst 
ved at vi får stadig lysere kvelder og netter. 
Vi kan ikke som i sør, se på gradestokken 
eller hvitveis-blomstring for å slå fast at 
våren er kommet. Snødybden er også et 
usikkert signal om vår.

Et annet vårtegn her nord er problemer 
i ferskmarkedet for hyse. Årlig under vår-
fi sket på Finnmarka landes det betydelige 
mengder hyse, og med et ferskmarked som 
er svært følsomt for kvantum, oppstår det 
gjerne dramatiske prisfall. Dette blir  gjerne 
omtalt som et «sammenbrudd i hyse-
markedet». Hvert år skjer dette i april-mai 
– nesten like sikkert som et vårtegn.

Hysa, denne fl otte fi sken som mange 
konsumenter velger før all annen fi sk, 
er også en utfordring på fl ere områder. 
Bestandssituasjonen er historisk god og vi 
har aldri hatt større hysekvote enn vi har i 
dag. Dette burde representere en  mulighet 
for norsk fi skerinæring – både for fi ske-
fl åten og for industrien. Men de siste årene 
har ikke kystfl åten klart å fi ske hele hyse-
kvota. Her må det ligge et uforløst  potensial 
for økt aktivitet.

Noe av utfordringen for hysa er at den 
har færre markeder enn for eksempel 
torsken. Hysa eksporteres fra Norge ho-
vedsakelig som fersk eller fryst sløyd fi sk, 

eller som fersk eller fryst fi let. Vi mangler 
de såkalte konvensjonelle anvendelsene 
(saltfi sk, klippfi sk, tørrfi sk) som vi har 
for  torsken. Dermed er markedsmulig-
hetene for hysa dårligere enn for torsken. 
I vår gjorde imidlertid fl ere fartøy, i regi 
av  Råfi sklaget, ferske leveranser av hyse 
 direkte til fi skeindustrien i Murmansk. Det 
er gledelig at det er åpnet en ny kanal for 
avsetning av hyse.

Hysa er også følsom i kvalitetssammen-
heng. Selv om den håndteres med den aller 
største varsomhet, risikerer man skader og 

redusert holdbarhet. Næringssprengt hyse 
er rett og slett svært krevende å få fram til 
markedet i topp kvalitet – men det er på 
ingen måte umulig. Vi må dessverre kon-
statere at mye av den hysa vi sender ut i 
ferskmarkedet på våren, ikke har en kvali-
tet som er sjømatnasjonen Norge verdig. 
Sammen med de store kvanta som landes, 
er dette noe av hovedutfordringen: Store 
landinger av hyse med for dårlig kvalitet. 
Ansvaret for kvaliteten hviler både på fi sker 
og fi skekjøper.

I vår observerte vi en økt interesse for å 
produsere saltfi sk av hysa. Dette er inter-
essant fordi det representerer en mulighet 
for økt hyseavsetning for kystfl åten. Men 
det er samtidig på sin plass å rope et  kraftig 
varsko om hvordan kvaliteten ivaretas i 
landingene av hyse til saltfi skproduksjon. 
Vi vil advare sterkt mot en utvikling hvor 
det tillates å gå ytterligere på akkord med 
kvaliteten. Utviklingen bør snarere snus i 
motsatt retning: Kvaliteten må styrkes slik 
at vi kan nå ut i fl ere og bedre betalende 
markeder med denne fl otte fi sken. 

Svein Ove Haugland
Ass. direktør

Den fl otte hysa
Foto: Svenn A. Nielsen

«... økt interesse 
for å produsere 
saltfi sk av hysa.»
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Hermann Pettersen: Nord-Norges 

Saltfi skkonge
«Hermann Pettersen er ikke 
en mann som legger handa 
på plogen og ser seg tilbake.»

Hermann Pettersen sover ikke dårlig om natta, selv med fi sk for rundt 50 millioner kroner på lager. Foto: Gunnar Sætra
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Av Svenn A. Nielsen

En gang var han verdens største saltfi sk-
eksportør, men imperiet han hadde skapt 
på Vannøy i Karlsøy gikk overende, og 
mange trodde også at det var slutten på his-
torien om Hermann Pettersen.

Men Hermann Pettersen er ikke en 
mann som legger handa på plogen og ser 
seg tilbake. Jeg vet ikke om han gjorde som 
Terje Vigen, sturet en dag eller to. I alle fall 
ristet han sorgene av seg, og gikk på med 
krum hals. Kunnskapen hadde han selvføl-
gelig, og energien var slett ikke borte.

– Hva vil du si om det som skjedde den 
gang i 2002 - 2003?

– Nei, vet du hva, det er forgangne tider.
– Men mange ville vel gitt opp, hva er det 

som driver deg?
– Så lenge helsa holder, vil jeg fortsette. 

Det er god medisin å ha noe å gjøre. Har du 
ikke noe å ta deg til, svinner du hen.

At han har sans for gode forretninger 
er det ingen tvil om. For noen uker siden 
håvet han også inn godt og vel 53.000 i fot-
balltipping, og det er slett ikke den største 
gevinsten.

– Nei, det er vel en stund siden nå, men 

da fi kk jeg en premie på 1,7 millioner på 
engelsk fotball.

– Deltar du i et tippelag?
– Nei, jeg tipper helt alene.
– Hva er hemmeligheten?
– Det er ikke annet enn at du må plukke 

ut noen sikre kamper, og ellers holde deg 
oppdatert.

– Hvor stor var innsatsen?
– Jeg satset 256 kroner, forteller han. 
Og kanskje ligger noe av hemmelig-

heten bak Hermann Pettersens suksess i 
hans evne til plukke ut noe som er sikkert, 
og en sterk vilje til hele tiden å være opp-
datert på det han gjør, slik at han også vet 
hvor risikoen ligger.

– Og favorittlaget?
– Jeg har ikke noe favorittlag. Jeg forsø-

ker å være oppdatert på hvilke lag som gjør 
det godt, og hvilke som ikke gjør det, fortel-
ler han, og avslører slik enda en hemmelig-
het ved tipperen, fi sketilvirkeren og forret-
ningsmannen Hermann Pettersen. Han er 
en mann som ikke lar seg styre av følelser, 
men forsøker å analysere seg frem til hvor 
gevinsten kan ligge.

Da problemene tårnet seg opp på 
Vannøya, var hele fi skerinæringen i 

krise.  Parkettgulvene skalv under bank-
direktørenes håndsydde sko og nypressede 
silkedresser. Kreditter ble sagt opp og real-
verdier ble solgt i rasende  tempo. Ansatte 
ble arbeidsledige og formuer gikk tapt. 
Konkursene kom på rekke og rad.

I Norges Bank i Tromsø ble det på 
1990- tallet hardnakket og fra høyt hold 
 hevdet at Tromsø-kontoret ville vært lagt 
ned for lenge siden om det ikke hadde 
vært for Hermann Pettersens behov for 
 valuta. Det må ha vært riktig, for da Vanna- 
konsernet var borte, gikk det heller ikke 
lenge før Norges Banks kontorer i Tromsø 
stengte sine  dører. Det forteller kanskje 
litt om den betydning Hermann Pettersen 
hadde.

For hovedpersonen selv er dette imid-
lertid et ikke-tema. Han vil rett og slett 
ikke  snakke om det. 76-åringen trives godt 
i Havøysund, og han vet hva han driver 
med. Da han skulle selge årets produksjon, 
dro han som sedvanlig selv til Portugal for 
å forhandle pris. Resultatet av forhandlin-
gene overrasket kanskje noen, men ikke 
Hermann Pettersen: Det ble nemlig ikke 
noe salg.

 – Nei, vi har ikke eksportert noe ennå. 
All fi sken ligger på lager, forteller han tilsy-
nelatende ubekymret.

– Jeg forlangte 6,80 Euro, men de var  
ikke villig til å betale mer enn 6,30. Noen 
 dumper for tiden fi sk i markedet, og da 

Så lenge helsa holder, er det ingen grunn til å slutte å jobbe, sier 

Hermann Pettersen, Nord-Norges ukronede saltfi skkonge. 76 år er 

han blitt, og de siste syv årene har han bygd seg opp i Havøysund.
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selger ikke jeg, slår han fast uten den aller 
minste brist i stemmen eller andre tegn på 
nervøsitet.

Disse «noen» er i følge Pettersen, 
 portugisere som kjøper saltfi sk i Norge og 
tørker den selv i Portugal, men Hermann 
Pettersen sover ikke dårlig om natta, selv 
med fi sk for rundt 50 millioner kroner på 
lager.

– Jeg vet at jeg får solgt fi sken, og jeg 
vet at jeg får min pris. Men akkurat nå er 
 konsumet ikke så stort i Portugal. Det tar 
seg imidlertid opp i august. Da kommer de 
portugisiske utenlandsarbeiderne hjem på 
ferie, og de vil ha bacalao. Da får jeg betalt, 
sier han.

Havøysund er det største fi skeværet i 
 Måsøy kommune. De første registrerte 
bosetterne fi nner vi i skattelister fra 1668. 
Den gang, som mange ganger siden, var 
det krise langs kysten av Finnmark og 
noen av  befolkningen i Ingøy og Hjelmsøy 
prestegjeld søkte å fi nne nye steder der det 
kunne være mulig å skape seg et utkomme. 
Havøysund ble stedet, men fast bosetting 
kan vi  imidlertid ikke snakke om i Hav-
øysund før utpå 1700-tallet, og den første 

handelsmannen som fi kk bevilgning til å 
drive i Havøysund var Andreas Outzen i 
1811. Siden kom det fl ere, både handels-
menn og fi skekjøpere, helt til også Her-
mann Pettersen kom og nå skriver seg inn 
i Havøysunds historie.

Fra halv seks om morgenen fi nner du 
han på bruket. Der er han de neste 12 - 14 
 timene opptatt med det som både er jobb 
og hobby – saltfi skproduksjon.

Joda, han har begynt å trappe ned, på-
står han. Ungene, en sønn og ei datter, 
har overtatt på eiersiden, og Hermann kal-

ler seg «mest lønnsmottaker og rådgiver.» 
Men ennå er det senior som styrer det mes-
te på bruket, og han er den som har det av-
gjørende ordet når beslutninger skal tas.

Fredagen før Norge skulle møte det 
  mange har kalt verdens beste landslag i fot-
ball  akkurat nå, pakket Hermann  Pettersen 
kofferten for en ukes tur til Portugal. 
Landskampen var imidlertid bare ett mål. 
Det andre var nok en runde med super-
markedenes innkjøpssjefer i håp om å for-
handle en pris som kan gi inntekter.

– Jeg er ikke interessert i bare å bytte 
 penger. Da selger jeg ikke, slår han bestemt 
fast.

Når isen har gått av vannene på Havøya, 
kan man i kveldinga ganske ofte se en tynn, 
rakrygget skikkelse vandre fra fi skebruket 
og opp mot ett av fl ere vann. Der myke  vak 
bryter vannfl ata, legger han ut markange-
len på jakt etter en sky, men sulten jeger 
– fjellørreten – som blank og smidig søker 
det den kan fi nne av næring. Dagens siste 
timer tilbringer Hermann Pettersen gjerne 
ved et fi skevann med fi skestanga i handa.

– Kommer du på besøk, kan vi få oss en 
hyggelig tur, sier han.

«… Jeg er ikke 
interessert i bare å 
bytte penger. Da 
selger jeg ikke! »

Saltfi skkongen, Hermann Pettersen fotografert i sine glansdager. Foto: Geir Bjørn Nilsen
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Av Øystein Ingilæ

Lange armer, glade fjes og mange 
superlativer er tatt i bruk når sesongen 
skal beskrives. Langs hele kysten har den 
ene fangsten mer eventyrlig enn den an-
dre blitt levert i land. Så og si samtlige 
gamle fi skerekorder fra Helgeland i sør til 
Vardø i nord er slått. Enkelte opplevde line-
fangster på langt over 500 kilo på stampen. 
Og blant snurrevadfl åten har fangster på 

50-60 tonn faktisk vært helt normalt de 
siste månedene.

Aldri målt mer

I Lofoten opplevde man for første gang på 
over ti år et skikkelig Lofotfi ske. Skreien 
kom endelig på innersiden og hele om-
rådet formelig kokte av stortorsk. Selv 
 «Henningsværboksen» som har stått som 
et symbol på lite fi sk, ble i år åpnet for alle 
driftstyper. Og det var ikke bare et forbi-
gående blaff. For årets torskemålinger av 

gyteklar torsk er de høyeste målingene Hav-
forskningsinstituttet noen sinne har gjort. 
Resultatene fra forskningsfartøyet «Johan 
Hjort» viste at det var rundt 500 millioner 
gyteferdige torsk utenfor Nord-Norge. 90 
prosent av disse regner man med vil klare 
å komme seg tilbake til Barentshavet.

Samtidig har Havforskerne aldri 
målt tilsvarende mengder torskeegg. I 
 Henningsværstraumen, som hadde den 
tetteste konsentrasjonen, ble det registrert 
15.872 egg per kvadratmeter sjøoverfl ate.

Drømmevinteren

«Langs hele kysten  
har den ene fangsten 
mer eventyrlig enn 
den andre blitt levert 
i land.»

Tomas Sagen smilte seg gjennom vintersesongen. Foto: Øystein Ingilæ

I årtier har vi hørt om de gode gamle dagene. Endelig kom 

de. Hverken fi skere eller forsker kan huske maken til sesong.
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Det er 3.000 egg mer enn den forrige 
rekorden fra 1950 da tilsvarende tall var 
13.000.

Bare å ause

– Klart det her er artig, sa Tomas Sagen i 
Kjøllefjord, leieskipper på «Silje Marie», og 
kunne tidvis nærmest bare ause fi sk om 
bord. Det meste har dreid seg om stor torsk 
som gjorde at fi skefeltene på Finnmarks-
kysten tidvis ikke sto noe tilbake i forhold 
til skreifeltene i Lofoten.

– Jeg har aldri sett så mye stortorsk som 
i vinter, sa Jonny Pedersen, skipper på 
speedsjarken «Ørntind».

Han fortalte at da han avsluttet linedrif-
ten til fordel for juksa, hadde han en tor-
skefangst på 2.000 kilo, der 80 prosent var 
torsk over 6,5 kilo. 

Ti tonn på 18 stamper

Heller ikke fi skarkollega Dagfi nn  Thorsen 
lengre øst i fylket husket tilsvarende 
 vinterfi ske.

– Jeg har ikke opplevd maken,   fortalte 

han, som kunne notere seg for 555 kilo 
torsk på stampen på et sjøvær som endte 
på 10.000 kilo. 

Han understreket at det var rund torsk. 
Men i løpet av sine mer enn 30 år i fi ske-
båten har han aldri vært borte i tilsvarende 
fi skeri. 

– I vinter har fi sket vært usedvanlig 
jevnt. Vi har hele tiden fått gode fangster, 

sa Dagfi nn Thorsen, som ble rekordtidlig 
 ferdig.

Beste i manns minne

Heller ikke Åge Jakobsen i Norges Råfi sk-
lag kan huske noe tilsvarende fi skeri på 
 Østhavet. Jakobsen er sannsynligvis en av 
dem som har størst kunnskap om  fi skeriene 
på Finnmarkskysten de siste årene.

– En slik sesong som vi har hatt i vin-
ter kan hverken ung eller gammel huske. 
Dette er kort og godt bare eventyrlig, fast-
slo Jakobsen.

Optimisme

Samtidig som fi skerne opplevde kul på ha-
vet, gikk maskineriet på land det remmer 
og tøy kunne holde.

– Det her gir all grunn til optimisme, 
sa Frank Arne Hansen ved Berlevåg 
Fiskemottak.

Han har fått med seg alle opp- og ned-
turene i fi skerinæringen de siste 30 årene. 

– Men akkurat nå er det meste lyst, 
smilte Hansen.

Frank Arne Hansen ved Berlevåg Fiskemottak. Foto: Øystein Ingilæ

Drømmevinter. 
Aldri har forskerne 
om bord på «Johan 
Hjort» funnet fl ere 
gyteferdige torsk uten- 
for Nord-Norge.

Reportasje
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De ansatte ved Nordkyn Seafood i Mehamn kan notere seg mange timer med overtid for å ta unna årets rekordfangster. Foto: Øystein Ingilæ

Det internasjonale rådet for havforskning 
(ICES) oppjusterte i vinter gytebestanden 
av skrei til 1,5 millioner tonn. Men årets 
skreitokt viser at tallet kan være enda større. 

Det har aldri tidligere vært målt mer 
skrei enn under årets skreitokt. De tetteste 
skreiforekomstene ble registrert på Røst-
banken og på innersiden av Lofoten i om-
rådet Lofotodden-Svolvær.

Største målinger

Havforsker og toktleder Erik Berg sier årets 
skreiregistreringer er de største, etter at 
Havforskningsinstituttet startet  målingene 
i 1946.

– Vi har gjort akustiske målinger som 
viser torsk i så store mengder som vi aldri 
har sett tidligere, sier Berg.

Må oppjustere

På bankområdene var utbredelsen av skrei i 
hovedsak lik observasjonene fra de siste 4-5 
årene, men spredt over et noe større om-
råde i både sør og vest. 

Det fi kk ICES til å beregne at gytebe-
standen av skrei er på omtrent 1,5 millio-
ner tonn. Det er en økning på 30 prosent 
fra i fjor. 

I følge Erik Berg viser årets skreitokt at 
bestanden er enda større, men det vil ikke 

være klart før alt tallmateriale er analysert. 
Det betyr at ICES i så måte må foreta en 
ytterligere oppjustering. 

Mer torsk enn noen sinne

Han sa stemningen på den Aker-eide 
bedriften var meget bra og preget av det 
gode fi sket.

Rekordstore kvantum i vinter månedene, 
har likevel sin pris senere på året. Arnfred 
Eilertsen ved Båtsfjord bruket AS, fryktet at 

vi skulle komme i en situasjon der der ble 
lite råstoff senere. 

«Det har aldri tidligere 
vært målt mer skrei 
enn under årets 
skreitokt.»

Reportasje
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Av Bjørn Eide

El-bedøvelse av fi sk er kjent teknologi fra 
lakseindustrien, men er for første gang til-
passet og montert for hvitfi sk i en fi skebåt.
Fabrikken er prosjektert og installert av 
Melbu Systems på Melbu, som har lang 
erfaring fra fabrikkutrustning av så vel 
 lakseindustrien som fi skefl åten.  

– Vi gleder oss til å prøvekjøre den nye 
 fabrikken, forteller reder Rolf Guttorm 
Kristoffersen.

Omfattende ombygging

«Gunnar K» har i løpet av de siste årene 
gjennomgått store forandringer. I 2008 
ble båten forlenget med hele 10 meter for 
å  forbedre lastekapasiteten, og ikke minst 
for å endre inndelingen i lasterommene. 

 Kvalitet er et nøkkelord, og med en  lengre 
båt ble det også mulighet for en bedre hvit-
fi sklinje for behandling av torsk, sei, og 
hyse. Teknologien med å bedøve fi sk før 
bløgging har vært utprøvd i lakse industrien 
i en årrekke, og det er denne tekno logien 
som nå er tilpasset hvitfi sklinjen og 
 montert om bord i den nye fabrikken på 
«Gunnar K».  

Roligere fi sk

–Prosessen med å bløgge fi sk ute på sjøen 
er ikke helt uten faremomenter, men med 
el-bedøving på sløyelinjen, blir fi sken ro-
ligere og bløggeprosessen vil bli langt 
 enklere, sier Kristoffersen. 
– Etter det vi kjenner til, har metoden vært 

«Gunnar K»  
– først med el-bedøver 
Øksnesbåten «Gunnar K» fi kk i slutten av desember montert ny 

fabrikk om bord og fremstår nå som en av de mest moderne båtene 

i kystfi skefl åten. «Gunnar K» har blant annet fått installert el-bedø-

ver om bord, som første fi skebåt i Norge, ja, kanskje i hele verden. 

Daglig leder ved Melbu Systems AS, Einar Roger Pettersen (t.v), og reder Rolf-Guttorm Kristoffersen viser stolt frem den nye el-bedøveren om bord. Foto: Bjørn Eide.
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Aktuelt

utprøvd som et forsøksprosjekt på en  tråler 
tidligere, men på grunn av plassmangel, 
ble utstyret ikke montert fast om bord, 
forteller Einar Roger Pettersen ved Melbu 
Systems.

Pumper fangsten om bord

Da «Gunnar K» ble ombygd i 2008, gjorde 
man fl ere forbedringer. Ikke minst endret 
man metoden for innlasting av snurre-
vadposen. Nå pumper de fi sken om bord. 
En teknologi de har adoptert fra brønn-
båtene i laksenæringen. Det gir skånsom 
innlasting og en fi sk som holder seg fersk 
lenger.

Nye regler for fangstrapportering

Elektronisk vekt for innveiing av fangst 
kom som en følge av innstramningen på 
kravene fra Fiskeridirektoratet og med fører 
en mer nøyaktig og elektronisk fangstdag-
bok.  Avvik på art og fangst skal ikke være 
mer enn 10 prosent. De nye reglene gjør 
derfor marginene mellom «snill gutt» og 
Tingretten svært små. Med den nye vekta 
vil «Gunnar K» være nærmest optimalt 
tilpasset de nye kravene.  I tillegg er det 
montert fi re ulike sorteringstanker for 
adskilt oppbevaring av bifangst etter krav 
fra Mattilsynet om at man ikke kan blan-
de forskjellige fi skearter i lasterommet. 
Ved  dagens slutt eller ved ledige øyeblikk 
om bord, kan vekta enkelt omdefi neres 
for de ulike bifangstartene som også veies 
 elektronisk inn i fangstdagboka. 

Fiskeridirektoratet opererer med en fast 
omregningsfaktor på 1,5 mellom rund og 
sløyd fi sk. 

– Vi opplever at denne faktoren er helt 
oppe i 1,7 i gytesesongen. Da er vi allerede 

over 10-prosentgrensen. Vi ønsker at Fiske-
ridirektoratet skal se på en differensiering 
av omregningsfaktoren, eksempelvis før 
og etter gyting. Med vårt nye innveiings-
system vil vi høste viktig erfaring, og vi vil 
kunne dokumentere at Fiskeridirektoratets 
omregningsfaktor ikke holder mål i skrei-
sesongen. 

Aktuelt

«Kanskje er de alene 

i hele verden om 

å gjøre det: Om 

bord i Øksnes-båten 

«Gunnar K» bedøver 

de fi sken før den 

bløgges.»

«Gunnar K» - LJWW

Eier: Kristoffersen Fiskebåt AS, 8439 Myre

Ansatte: 10

Hjemmehavn: Myre

Lengde: 36,34 meter (119,23 fot)

Bredde: 9 meter

Dybde: 6,4 meter

Bruttotonnasje: 499

Byggeår: 2000 – Sletta Båtbyggeri as

Ombygget/forlenget: 2008 – 10 m totalt 

– Tromsø Mekaniske AS

Reder Rolf Guttorm Kristoffersen (t.v.) og daglig leder ved Melbu Systems, Einar Roger Pettersen, viser frem den nye 

elektroniske vekta. Foto: Bjørn Eide.

«Gunnar K» ved kai hos Melbu Systems på Melbu, som har prosjektert, bygget og installert den nye fabrikken om 

bord. Foto: Bjørn Eide.

Reder Rolf Guttorm Kristoffersen gleder seg til å ta den 

nye fabrikken i bruk. Foto: Bjørn Eide.
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Aktuelt

Av Svenn A. Nielsen

Noe å være stolt av

I utgangspunktet var veggen tom. Og 
av betong. Ikke et vindu hverken mot 
 Kulturhuset, Torget eller parken i sentrum 
av Svolvær. En gang fullt akseptabelt – i 
2011 overmodent for forskjønnelse. 

I Tromsø sitter Lena Pettersen,  daglig 
leder for Fiskernes Hus AS – et heleid 
datterselskap av Råfi sklaget. I Tomsø eier 
Fiskernes Hus 7000 kvadratmeter, og i 
tillegg 25 prosent av det såkalte Domus-
bygget på kaia nord for Råfi sklagets 
hovedkvarter, sentralt beliggende på hver 
sin side av Torghuken nede ved sjøen. I 

Svolvær eier Fiskernes Hus AS nettopp 
Fiskernes Hus som med sine 5000 kvadrat-
meter nå også er blitt en fl ott og impone-
rende del av bybildet. Noe å være stolt av.

Tolv millioner

– Vi har en behagelig situasjon. Fiskernes 
Hus AS ble stiftet i 1996, og driften gir oss 
inntekter. Alt her i Tromsø er bortleid, og i 
Svolvær har vi brukt 12 millioner kroner på 
å pusse opp. Vi etterisolerte, skiftet vinduer 
og renoverte fasaden. Noen mener kanskje 
dette er mye, men energianalysen forteller 
at vi kommer til å spare store summer på 
dette arbeidet.

Det er utrolig hvor mye lys og oppsikt man kan skape med en vegg. 

I Svolvær lyser veggen til Fiskernes Hus opp sentrale deler av byen 

ut mot kaia og sjøen til stor glede og begeistring både for lokal-

befolkningen og turistene som kommer med Hurtigruten. 

Fra å være tom og grå til å bli et landemerke som lyser opp i hele Svolvær sentrum. Fiskernes Hus er blitt noe man kan være stolt av. Foto: John-Arne Storhaug, Lofotposten.

Lyser opp
i Svolvær 
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Siviløkonomen Lena Pettersen, opp-
rinnelig fra Reinelv i Sørreisa, forteller at 
Råfi sklaget i utgangspunktet ikke hadde 
tenkt å smykke ut veggen mot parken, selv 
om fasaden på huset skulle endres.

Et landemerke

– Vågan kommune tok imidlertid kontakt, 
uten at de visste at vi var inne i en prosess 
med fasadeendring. Vi la saken frem for ar-
kitektene, og da forslaget om å lage en tolk-
ning av et sjøkart for Lofoten kom på ba-
nen, selvom dette ville fordyre veggen mot 
parken, brukte vi kort tid på å si ja, smiler 
Lena Pettersen, som ikke har fått annet enn 
positive tilbakemeldinger.

Fiskernes Hus i Svolvær er blitt et lande-
merke, og uten å være påtrengende, lyser 
det opp i Svolvær.

God dialog

Fiskernes Hus AS bidrar betydelig til 
 Råfi sklagets egenkapital. Selskapet selv har 
solide leietakere og lite gjeld. 

– Vi har god dialog med leietakerne 
våre, og vi har en solid driftsledelse og 
gode vaktmestre. Det er viktig ikke minst 
for stabiliteten blant leietakerne, sier Lena 
Pettersen.

«Da forslaget om å lage 

en tolkning av et sjøkart 

for Lofoten kom på 

banen, brukte vi kort tid 

på å si ja.»

F.v. Økonomidirektør Alf-Erik Veipe, styremedlem Kurt Ludvigsen, salgskonsulent Per Rolandsen og styremedlem

Harald E. Hansen foran veggen. Foto: John-Arne Storhaug, Lofotposten. 

Aktuelt

Daglig leder i Fiskernes Hus AS, Lena Pettersen holder til i Tromsø, og er svært fornøyd med drifta, og ikke minst

veggen i Svolvær. Foto: Svenn A. Nielsen

Trygve Myrvang (t.h.), adm. dir. i Råfi sklaget og nå nyslått konsul for 

Polen med ansvar for Nord-Norge og Svalbard. Her sammen med 

Bogdan Borusewicz, speaker i det polske senat og Gunhild Johansen, 

vara ordfører i Tromsø kommune. Foto: Svenn A. Nielsen

Administrerende direktør Trygve 

Myrvang i Råfi sklaget er blitt 

honorær konsul for Polen. Til 

nå har Nord-Norge ligget under 

konsulatet i Trondheim.

Ambassadør Wojciech Ludwig Kolanczyk 
hadde med seg ingen ringere enn tredje-
mann i det polske hierarkiet da han offi si-
elt kunne åpne konsulatet i Norges Råfi sk-
lags lokaler. Bogdan Borusewicz er speaker 
(president) i det polske senatet, og i tillegg 
var han en av fagbevegelsen Solidaritets 
viktigste støttespillere på 1980-tallet. Med 
andre ord en av de viktigste politikerne un-
der  de store omveltningene før, under og 
etter kommunismens fall.
 
Trygve Myrvang er utnevnt til honorær kon-
sul av den polske utenriksminister, og så 
godt som alle de andre konsulene i Tromsø 
deltok under høytideligheten sammen med 
varaordfører Gunhild Johansen, styremed-
lemmer i Norges Råfi sklag, og en rekke an-
dre innbudte gjester. 

Trygve 
Myrvang 
konsul 
for Polen
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Av Svenn A. Nielsen

Fiskerne har ikke lov til å gå fra kai før slutt-
seddelen er klar, godkjent og  kvitteringen 
har kommet i form av et elektronisk 
 stempel. 

Hindre sommel

– I dag kan kjøperne vente med å levere slutt-
seddel, og ved kontroll ser vi at det  somles. 
Det nye systemet vil ikke tillate  dette, det 
blir mer rettferdig, sier  Bertheussen. 

Målet for Bertheussen og Råfi sklaget er 
en sluttseddel i såkalt «sanntid». Det inne-
bærer at i det øyeblikket fi sken er  levert 
på kaia, skal seddelen registreres. Så går 
 meldingen til Råfi sklaget, som  utstyrer 
 kjøperen med et sluttseddel nummer. 
Når  dette er på plass, og det skal skje på 
 sekunder, er sluttseddelen i orden, og 
 fi skeren kan forlate kaia.

Teknologi på kaia

– Dette betinger at vi legger til rette for en 
løsning som erstatter e-postløsningen vi 
bruker i dag, og teknologien som for det 
meste fi nnes på kaikontorene, blir utnyttet 
bedre, sier Tommy Bertheussen, og legger 
til:

– Retten til å utstede et sluttseddelnum-
mer må ligge hos Råfi sklaget. For å få 
dette på plass ønsker vi å samarbeide med 
 systemleverandørene slik at vi best mulig 
kan utnytte den teknologien vi allerede har.

Ingen epost

Rent praktisk betyr dette at sluttsedde-

len gjennom en sikret kommunikasjons-
kanal går inn til Råfi sklaget, der får den et 
 nummer, dette returneres til av senderen og 
når nummeret er på plass, er slutt seddelen 
levert. Bertheussen sier alt dette skal gå 
raskt.

– Dette betyr at vi går bort fra e-post-
løsningen. Vi skal også etablere krise-
løsning, og se på muligheten for å kunne 
tildele sluttseddelnummer på sms dersom 
det skjer uforutsette ting, som trøbbel 
med maskinvaren eller at nettet er nede, 
 forklarer Bertheussen.

Ny generasjon sluttseddel innebærer at 
Norges Råfi sklag vil ha kontroll på hva som 
leveres i lagets distrikt, og følgelig til  enhver 
tid ha kjennskap til kjøpernes  saldoer. En 
konsekvens kan være at  størrelsen på 
 garantien til den enkelte kjøper reduseres. 

Flinkere fi skere

Den siste oppgraderingen av slutt seddelen 
ble gjort for syv år siden. Det er derfor 
 absolutt på tide å videreutvikle systemet. 
Målet nå er at systemet skal bli tryggere, 
raskere og ikke minst hindre tap. Dersom 
kjøperne somler med å levere sluttsedler, 
betyr det forsinket oppgjør for fi skerne og 
en fare for at noen kan fortsette å kjøpe fi sk 
utover de garantiene Råfi sklaget har gitt. 
Råfi sklaget har hatt tap på titalls millioner 
fordi sluttsedler ikke er levert slik de skal. 
Det nye systemet vil hindre at kjøpere, der 
de er kommet i økonomiske vansker, går ut 
over garantien. I tillegg vil det nye systemet 
forebygge avvik.

Bertheussen håper også at fi skerne, når 

systemet fl yttes ut på kaia, vil bli fl inkere 
til å sjekke at alt blir korrekt utfylt og rap-
portert.

Mobiltelefon

– I det nye systemet vil fi skerne ikke kun-
ne få oppgjør uten at sluttseddelen er på-
ført korrekt nummer. Og dette nummeret 
kan man altså bare få fra Råfi sklaget, sier 
 Bertheussen.

Ut over etter hvert en mobiltelefon, vil 
det nye systemet ikke fordre elektroniske 
 løsninger for fi skerne. 

Fra bryggeseddel 
til moderne 
elektronikk
Ny generasjon sluttseddel (NGS) er klar for introduksjon.

Prosjektleder Tommy Bertheussen i Råfi sklaget sier det ikke lenger 

skal være mulig å somle med sluttsedlene. Det nye systemet vil gi 

fi skerne og kjøperne raskere oppdatering av kontoen sin, samtidig 

som salgslaget umidddelbart vil være oppdatert om kjøpene som 

utføres i sitt distrikt. Det nye systemet vil gi en stor tidsbesparelse 

samtidig som kontrollen blir bedre. 

Tommy Bertheussen i Norges 

Råfi sklag er klar med NGS – ny 

generasjon sluttseddel

Foto: Svenn A. Nielsen

Aktuelt
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Aktuelt

Han har gode produkter.  Torsken 

ligger blank og fi n i kassen, nenn-

somt hentet fra havet.  Juksa fi sk. 

Det handler om  kvalitet og 

livskvalitet for sjøltilvirker Steinar 

Mikkelsen som bor i  Stamsund, 

men har anlegget sitt på 

 Ramberg.

Av Svenn A. Nielsen

– De siste årene har vært trivelige for meg. 
Jeg har tatt hele kvota, forteller han.

– Og du jobber bare alene? Det må bli 
slitsomt innimellom?

– Ja, men det går bra. Av og til kan det 
bli litt heftig, men jeg har to gamle onkler 
som kommer hit og hjelper meg. De er 
gode sløyere. Den ene er 76 og den andre 
83, og de kan faget. Det blir gode nakker 
når de to holder i kniven. Og god kvalitet, 
sier Steinar Mikkelsen.

Han roser også forskerne som han me-

ner har æren for at både sildebestanden, 
seien og torsken er i så god stand.

– Vi har ofte bantes på forskerne, og 
vi har nok vært litt for snar til å dømme, 
 mener han.

I år har det vært ekstra gledelig med 
fi sk også inne i Lofotbassenget. På mange 
år har det ikke vært slik liv og virksomhet 
i denne delen av Lofoten.

 Steinar Mikkelsen henger det meste. 
Det var faren som startet opp, forteller 
Steinar, den gang rodde de fi sken inn 
 under hjellen, lot den ligge i sjøen og  vaske 
seg ren. Så hengte de den. Det ga god 
kvalitet.

– Jeg tar vare på det meste. Hodene 
henger jeg også, og rogna salter jeg, selv 
om prisen de siste årene ikke har vært så 
god. Markedet er visstnok mettet av billig 
rogn fra Island. Men jeg salter også litt i 
tillegg – i år 1800-1900 kilo. 

Steinar Mikkelsen gjør det han kan for 
å oppnå best mulig kvalitet. Derfor  henger 
han fi sken samme dag den er fanget. 
 Etterpå må også han lite på Vårherre og 
været...

– Vi har hatt litt røytvær i år – mye dis 
og regn, forklarer han – og lite nordavind. 
Nordavind gir den beste tørken, og jeg 
mener bestemt det var mer nordvind da 
jeg var liten, ler han.

Siste henging gjorde han 31. mars. 
Han håper det går bra. Fisken han hengte 
først i år er for lengst ferdig tørket, og det 
 eneste minuset er at det har kommet regn 
på den. 

– Det kan gi svarte prikker på skinnet, 
men det er små sorger så lenge den er god 
innvendig, sier sjøltilvirkeren.

Lange dager kan det bli når man jobber 
alene, men for Steinar Mikkelsen er dette 
blitt en livsstil. Det handler om følelsen av 
frihet og om livskvalitet

– En fordel er også at jeg kan fortset-
te å jobbe selv om det blir kjøpestopp. 
Det har jeg opplevd, men det er viktig å 
 understreke at vi har bruk for hverandre, 
alle sammen, både fi skere og kjøpere, sier 
han. 

Sjøltilvirker
med fokus
på kvalitet

«Av og til kan det bli litt heftig, 

men jeg har to gamle onkler som 

kommer hit og hjelper meg. De er 

gode sløyere. Den ene er 76 og den 

andre 83, og de kan faget.»

Sjøltilvirker Steinar Mikkelsen ved anlegget i Ramberg. Foto: Charles A. Aas.
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Aktuelt

Øystein Ingilæ (42), stolt redaktør 

av Kyst og Fjord, siste tilskudd til 

avisstammen med hovedredaksjon 

i Kjøllefjord. Foto: Svenn A. Nielsen
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Papiravisene sliter med opp-

laget, men det har ikke tatt 

motet fra noen entusiaster i 

 Kjøllefjord. For noen måneder 

siden startet de opp en ny avis. 

Av Svenn A. Nielsen

Mange har spekulert på hvilke  kapital-
krefter som står bak den nye konkurrenten 
til Fiskeribladet Fiskaren, det regnes som 
dyrt å starte avis. Men Øystein Ingilæ (42), 
 redaktør for nyskapningen, bedyrer at de 
slett ikke har alliert seg med kapitalsterke 
interesser, det være seg i fi skerinæringen 
eller den tradisjonelle avisbransjen.

– Først sa jeg nei da jeg ble spurt om 
å være med. Men så fi kk vi med oss en 
topp utdannet økonom med inter nasjonal 
erfaring, en minst like godt kvalifi sert 
datamann og en annonseselger med 
solid erfaring fra fi skeriavis. I tillegg gjor-
de vi undersøkelser som viste at det er 
behov for en nordnorsk fi skeriavis, forklarer 
Ingilæ.

Dermed var de i gang. Økonomen og 
datamannen var begge lokket til Kjøllefjord 
av sine respektive livsledsagere, og med ett 

var det på plass et sterkt tremannslag med 
kompletterende kunnskap og erfaring.

– Jeg opplever at mange mener Nord-
Norge mistet det vi hadde da Fiskeribladet 
og Fiskaren fusjonerte. Folk gir uttrykk for 
at de savner ei avis med solid kontakt og 
ståsted i landsdelen, sier Ingilæ.

Han legger til at nyskapningen skal være 
spisset inn mot fi skerne og miljøet rundt 
dem.

Det startet på nett. Før påske kom 
 imidlertid den første papirutgaven, og 
 meningen er at avisa skal komme på papir 
en gang i uka.

– Vi tar nyhetstrykket på nett, og så opp-
summerer vi uka i papirutgaven. Der skal 
vi gå tettere på folk og dyrke mennesket 
bak nyhetene. 

– Men alle spør hvem som betaler  gildet?
– Foreløpig er det aksjonærene. Vi tre i 

Kjøllefjord og annonseselgeren i Tromsø. 
Første papirutgave har bidratt økonomisk 
og vi har et pent overskudd så langt. Men 
det må legges til at vi ennå ikke har tatt ut 
lønn.

Ikke bare at vi har fått ei ny avis i lands-
delen, men en historisk begivenhet er det 
også at den har hovedredaksjon i Kjølle-
fjord, et tettsted i Finnmark med kun 1200 
innbyggere.

Målet er å etablere et redaksjonelt  kontor 
i Tromsø i tillegg til annonse avdelingen, og 
også i Lofoten ønsker Kyst og Fjord å eta-
blere seg.

– Vi har ikke så mye penger, men vi har 
tung menneskelig kapital, sier Øystein 
Ingilæ, som ikke vil undervurdere drivkraf-
ten i det å kunne skape sin egen  arbeidsplass, 
noe som alle de fi re  kompanjongene 
ønsker.

Kyst og Fjord – ny avis i nord

Aktuelt

«Vi tar nyhetstrykket på 

nett, og så oppsummerer 

vi uka i papirutgaven. 

Der skal vi gå tettere på 

folk og dyrke mennesket 

bak nyhetene.»
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Av Svenn A. Nielsen

– Vi er alt for lite ute blant fi skere og fi sker-
kjøpere, sier Willy Godtliebsen og Charles 
A. Aas i Råfi sklaget. 

I løpet av to hektiske marsdager besøkte 
de to sammen med kollega Arvid Johansen 

ved Svolvær-kontoret 15 kjøpere og enda 
fl ere fi skere i Bodø-omådet og Lofoten. 

– Det var helt fantastisk. Bare i uke 13, i 
månedsskiftet mars-apil ble det landet 22,6 
millioner kilo torsk i Råfi sklagets distrikt, 
og halvparten ble tatt og landet i Lofoten, 
forteller salgssjef Willy Godtlibsen.

– Vi kom uanmeldt. Noen av kjøperne 
fi kk det travelt, de trodde kanskje vi var ute 
på kontroll. Men denne turen tok vi bare 
for å opprettholde kontakten, vise oss frem, 
og kjenne litt på travelheten langs kaiene 
når fi sket pågår for fullt, forteller Charles 
og Willy. 

I tillegg opplevde de to en sterk optimis-
me, ikke minst vest i Lofoten, der skreien 
etter lang tids fravær igjen har funnet til-
bake til gamle gyteplasser, og der fangstene 
har vært gode denne sesongen. 

– Vi hadde maksimalt treff på alle punkt. 
Folk var hyggelige og været fl ott. Båter var 

Jubeltur i toppsesong
Den som leter han fi nner. Den som reiser opplever. Og ofte fi nner 

man ting man ikke lette etter, eller man opplever det man ikke

forventet. En reise i  nordnorske fi skerimiljøer kan absolutt gi

overraskelser.

M/S «Børfjelll» på vei inn til Fredvang for å levere. Foto: Charles A. Aas
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det overalt, og fi sket helt utrolig godt. 
Bedre kan det stort sett ikke bli selv om 
det ble mye kaffe. Kaffe og kjeks, smiler 
Willy og Charles.

Overraskelser kan også slike spontan-
turer by på. Plutselig, under besøket i 
Sørvågen hos Brødrene Arntzen opp-
dager Willy og Charles et grønt skilt, 
 solid spikret fast til veggen: «Jaguar 
 parking only», «Parkering kun for 
 Jaguarer», står det. Og der, noen meter 
bortenfor, en knallrød Jaguar tilhørende 
Øyvind  Arntzen daglig leder av  Brødrene 
Arntzen AS i Sørvågen, som har utviklet 

en helt spesiell interesse nettopp for det 
gamle britiske statussymbolet.

Langt mellom måltidene kunne det 
bli. Kyst-Norge er ikke bebygd av kafeer 
og kebabsjapper, men Charles A. Aas 
smiler fra øre til øre når han minnes de 
sprøstekte torsketungene de fi kk servert 
på Ramberg i Lofoten.

– De kan absolutt anbefales, sier han. 
Og kanskje er det ønsket om en torske-
tungereprise som gjør det, men de lover 
begge at det ikke skal bli lenge til neste 
tur. 

«Jaguar parking only»

Charles A. Aas og Willy Godtliebsen smilte bredt 

lenge etter at de var kommet hjem. Foto: Svenn 

A. Nielsen.

Møte på kaia. Willy Godtliebsen i samtale med Arvid Johansen 

og Øyvind Arntzen. Foto: Charles A. Aas.

Blankpolert engelsk overklassebil i garasjen forbeholdt «Jaguar 

parking only!» Foto: Charles A. Aas.

For en utsikt å våkne til. Ballstad i Lofoten. 

Foto: Charles A. Aas.
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– Nei, jeg skal absolutt ikke satse på 
l okalpolitikken. Nå skal jeg være mer 
 aktiv med barnebarn og oldebarn. Lokal-
politikk er jeg for gammel til.

Henden fylte 67 i februar, og faller 
derfor for aldersgrensen i Råfi sklags-
styret. Han har vært styremedlem i fl ere 
perioder, og inntil hjertet sviktet for tre år 
siden var han også aktiv fi sker.

– Jeg har aldri hatt båt selv, men vært 
i samme rederi  i 45 år. Først slet jeg ut 
gamlingen, da jeg sluttet var jeg i gang 
med ungdommen, ler Knut Henden, og 
har ikke annet en godord å komme med 
til rederiet Knut Ellingvåg og sønner.

Det er ingen enkelthendelse som har 
gjort mest inntrykk på Henden gjennom 
årene som tillitsvalgt i Råfi sklaget. 

– Det har gjort inntrykk å se måten 
laget jobber på. At de ser helheten, sier 
han.

Han tror arbeidet i tida som kommer 
vil gå i samme retning, men han er hel-
ler ikke i tvil om at Råfi sklaget vil mak-
te å fornye seg og være i forkant av ut-
viklingen.

– Du frykter ikke at laget vil miste 
 legitimitet?

– Nei, overhodet ikke. Laget vil gjøre 
små justeringer på kursen, men Råfi sk-
laget er viktig.

Et langt liv med arbeid og tillitsverv går 
nå over i en ny fase. Heretter kommer det 
ingen konvolutter med saksdokumenter 
verken fra mannskapsseksjonen i Norges 
Fiskarlag eller fra Råfi sklaget. 

Og under årsmøtet i Tromsø ble det 
takk og festivitas.

Knut Henden:

Råfi sklaget er 
uhyre viktig

«Heretter kommer det 
ingen konvolutter med 
saksdokumenter verken 
fra Norges Fiskarlag og 
mannskapsseksjonen 
eller fra Råfi sklaget.»

Nå gir han seg som tillitsvalgt. Heretter skal Knut Henden styre dagene sine selv. Foto: Thor E. Kalsaas

Nå skal han bli ordentlig  pensjo nist, og for Knut Henden fra 

 Averøya ved Kristiansund er det helt uaktuelt å gjøre som  andre 

topptillitsvalgte når de skal trappe ned. 
Av Svenn A. Nielsen

Rino Mortensen, årets skreifi sker, sammen med samboeren 

Nadia Hansen. Foto: Svenn A. Nielsen. 

Han er ikke mer enn 28 år,  

men juryen var ikke i tvil – Rino 

Mortensen fortjente tittelen årets 

skreifi sker 2011.

Av Svenn A. Nielsen

Under årsmøtet i Norges Råfi sklag i Tromsø 
ble han tildelt  hedersbevisningen, mens sam-
boeren, Nadia Hansen, stolt bivånet det hele.

Siden 2008 har han driftet i egen båt. Om 
vinteren alene, mens han om sommeren har 
en mann med seg, og han har slett ingen hem-
melig oppskrift på hvordan man skal komme 
til kai med fi sk av god kvalitet.

– Jeg prøver etter beste evne å ta vare på 
fi sken. Jeg drifter med line, og gjør det bare slik 
jeg har lært at det skal gjøres, sier han  enkelt.

Men det handler om å begrense seg. I fjor 
fi sket han med 12 stamper. I år, når det er så 
mye fi sk har han gått ned til åtte, og han passer 
på at han ikke overfyller karene om bord.

Hver natt når 28-åringen står opp for å gå på 
havet får han samboerens ord med på veien: 
Vær forsiktig. En formaning Rino setter pris på, 
og som bidrar til at han aldri slurver med sik-
kerheten.

Etter ungdomsskolen tok han fi ske og hav-
bruk på videregående, og derfra bar det rett i 
båten.

Og nå skal hederstegnet, beviset på at han er 
årets skreifi sker få beste plassen.

– Den skal på øverste hylle, fastslår Nadia. Jeg 
er utrolig stolt over Rino, og denne må vi vise 
frem. Det er jo fi skernes Oscar, sier hun. 

Rino (28):
Årets skreifi sker
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En optimistisk styreleder R obert 

Hansen åpnet årsmøtet til 

 Norges Råfi sklag i slutten av 

mai.

Av Svenn A. Nielsen

– Fiskerinæringa er i ferd med å rette  ryggen 
etter den kraftige nedturen i 2008 og 2009, 
sa styrelederen innledningsvis.

Men Robert Hansen tok også kraftig til 
motmæle mot FHL som han mener nå bru-
ker de økonomiske nedgangstidene til et an-
grep på minsteprissystemet og Råfi skloven:

Konkursene uteble

– Det ble spådd et konkursras i industrien 
ved inngangen til 2009. Hvor ble det av? 
Årsberetninga vår viser at det er akkurat like 
mange kjøperanlegg i dag som det var før 
krisa. Riktignok har vi hatt en fi re, fem kon-
kurser, men de anleggene er jo oppe i drift 
igjen med god bistand fra samme bank som 
hadde fi nansieringa før krisa, sa han i sin 
åpningstale, og fortsatte:

– Slå ring om det sikkerhetsnettet som 

Råfi skloven er for fi skerne. Det er også 
all mulig grunn til å be særlig de små og 
 mellomstore industribedriftene være på vakt 
om hva som vil skje hvis man skulle omsette 
fi sk uten en Råfi sklov og en  Deltakerlov. Det 
er ikke gitt at de store  integrerte selskapene 
har samme  interesser som de små og mel-
lomstore bedriftene.

Brasil og Kina

Særlig i Brasil og Kina ser Hansen nye og 
store muligheter. Landene utgjør enorme 
markeder der bare små prosenters endring 
ville kunne ha stor og positiv betydning. 
Men han advarte også mot at nærings-
grunnlaget for torsken kanskje ikke er så 
godt som ønskelig, og han formante til et 
moderat uttak av lodde.

 Hysefi sket ble viet et eget avsnitt i talen, 
og Robert Hansen så det som svært positivt 
at vi i vår har sett en økt interesse for å kjøpe 
hyse også til salting. (Se også leder s. 2)

Mørk sky

Paul Jensen, leder av Kystfi skarlaget var i sin 
hilsningstale til årsmøtet, i likhet med Han-
sen, bekymret for Råfi skloven:

– Jeg vil likevel peke på en mørk sky i 
horisonten.  Regjeringa har, etter press fra 
FHL, igangsatt et arbeid for å  modernisere 
Råfi skloven. Jeg vil benytte anledningen 
til å advare regjeringa sterkt mot å for-
rykke den maktbalansen, og ikke minst 
den  ansvarsbalansen som ligger i dagens 
 Råfi sklov, sa Jensen, og la til: 

– Den dagen staten, for eksempel 
 gjennom en voldgiftsnemnd, påtar seg pris-
fastsettingen, vil dette ansvaret bli pulveri-
sert. Det er også umulig å forutse om viktige 
markeder som EU eller USA, i framtida vil 
benytte en slik statlig inn gripen i forhand-
lingene til å fremme  dumpinganklager mot 
oss. 

5,7 milliarder

Omsetningen i Råfi sklagets distrikt i 2010 
var, i følge tallene assisterende direktør 
Svein Ove Haugland la frem, på knappe 5,7 
milliarder kroner. 4.365 fartøy deltok i fi sket 
og det ble levert til 185 produksjonsanlegg.

Og om kvelden var det middag med un-
derholdning ved Team Lisa og derpå følgen-
de dans. 

Råfi sklagets
årsmøte

Råfi sklagets årsmøte ble avviklet i Tromsø i slutten av mai. Foto: Thor E. Kalsaas

Team Lisa sto for underholdningen etter årsmøtemiddagen. Foto: Svenn A. Nielsen
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Det må smakes. Odd «Goffy» 

Pedersen og bryggerimester Rune 

Andreassen. Foto: Svenn A. Nielsen
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Av Svein-Arne Nilsen

I Tromsø fi nnes det bare ett sted å gå – 
Ølhallen og Macks bryggeri. Nord-Europas 
eldste pub, et sted som har vært til glede for 
de fl este siden den åpnet i 1928.

Betryggende også å møte bryggeri-
mester Rune Andreassen, som før han tok 
sin utdanning innen bryggerifaget hadde 
gjort unna en mastergrad ved Fiskerihøg-
skolen i Tromsø. Her møtes fagfeltene i en 
perfekt kombinasjon for oss i Råfi sklaget.

 – Skal det være hvit fi sk på menyen, 
fi sk uten sterke krydderier, ville jeg gått 
for øl brygget på den lyseste malten. Men 
straks vi kommer over på litt kraftigere sa-
ker – seibiff for eksempel – må vi velge en 
pilsnertype. Her er det mer kraft og ølet er 
brygget på karamellmalt og svartmalt som 
gir større fylde, mens bruken av humle er 
mer avdempet.

Norsk tradisjonsfi sk som lutefi sk, skal 
følges av enda mer smak, mer karamell, 
og bryggerimesteren anbefaler her en Gull-
mack eller en Haakon som begge er mør-
kere enn pilsen.

Men hva er Brusselchampagne?
– Det er noe som kalles Geuze. Et øl som 

er såkalt spontanfermentert. Det henter 
gjær direkte fra luften, og når gjæringspro-
sessen har startet etter et døgn, tappes det 
på eikefat der det kan ligge i opptil fem år. 
Så blander man øl av forskjellige årganger 
og tapper det på fl asker som korkes akkurat 
som champagnefl asker. Prosessen fortset-
ter så inne i fl askene. Helt fabelaktig til blå-
skjell, sier Rune Andreassen.

Så langt er det 10 bryggerier rundt Brus-
sel i Belgia som lager dette, og luften der 

inneholder gjærsporene som trengs. Men 
det drømmende blikket til bryggerimester 
Rune forteller at han nok vil teste ut om det 
ikke også fi nnes gjærsoppsporer i Tromsø-
lufta.

Odd «Goffy» Pedersen styrer Ølhallen i 
Tromsø. I over 30 år har han vært ansatt ved 
bryggeriet, og de siste 10 har han, sammen 
med de andre bak kranene, vært et smi-
lende samlingspunkt for gjestene uansett 
tilstand, ved ankomst og etter avskjed. Han 
kjenner dem alle, de faste gjestene, og sør-
ger for at alle regler og lover overholdes 
uten at noen av den grunn vantrives fra kl. 
09.00 når Ølhallen åpner og til den stenger 
kl. 17.00.

– Du skal prøve å dampe lutfi sken i Gull-
mack, sier Goffy. Det er helt nydelig, sier 
han, og som drikke til kan du også bruke 
Haakon. Haakon og Gullmack anbefaler 
både Goffy og Rune også til boknafi sk.

Om ikke lenge fl ytter Mack produksjo-
nen sin til Balsfjord. Både Goffy og Rune 
understreker at Mack ikke fl ytter. Hoved-
kontoret og Ølhallen skal bestå i Tromsø, 
og i tillegg er det allerede etablert et mikro-
bryggeri som vil fortsette virksomheten. I 
Lokalene som blir ledige skal det legges til 
rette for opplevelser, både for turister og lo-
kalbefolkning. Her blir det fokus på kultur.

Og fra mikrobryggeriet har Rune tryllet 
frem en nyhet – hveteøl. Lyst, syrlig, fruktig 
og med den nydelige smaken vi forbinder 
med reiser til kontinentale byer i Belgia.

– Dette er det optimale ølet til reker. 
Masse friskhet og syrlighet, men du skal 
rulle fl asken på bordet før du serverer. Da 
får du med bunnfallet, og dette er viktig for 
opplevelsen, forklarer Rune Andreassen.

Min for lengst salige morfar i Trondheim 
var en ihuga øldrikker, noe som absolutt 
var synlig. Da jeg kom på besøk fra Trom-
sø det året jeg fylte 11, var det ikke lenger 
fangplass å fi nne. Magen hadde overtatt. 
Helst spiste han fi sk, gjerne speket uer, og 
han skulle ha øl til. Min mormor, et dypt 
religiøst menneske som ikke kunne tenke 
seg å lukte på korka engang, syntes det tok 
overhånd. «Kan du itj drekk vatten», spurte 
hun, og fi kk kontant tilbakemelding: «Vat-
ten har æ itj drokke siden æ gikk i læra».

Men de færreste av oss drikker øl til 
maten på vanlige hverdager. Vi skal kjøre 
unger på trening, og vi skal på møter i vel-
foreningen eller hvor det nå er vi skal. Så 
som så blir det med middagsmaten også, 
men fi skekaker er jo enkelt og brun saus 
tar heller ikke lang tid.

– Prøv en Brown Ale, og tilsetter du litt 
ekstra krydder og sødme, for eksempel litt 
sirup til brunsausen, blir det kjempegodt. 
Lager du deg en steinbitwok, passer det 
også perfekt med Brown Ale, sier Goffy og 
Rune. 

Øl og fi sk –
«Brusselchampagne»
til blåskjell
Øl fi nnes i hundrevis av varianter. Men hva skal man velge til 

fi sk som jo også kan tilberedes i hundrevis av varianter og med 

 forskjellige smaker?

Rune Andreassen og Odd Pedersen. 

Foto: Svenn A. Nielsen
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Stekt kveite med sort trøffel
En oppskrift som kanskje ikke er av de enkles-
te, men som ikke er uoverkommelig og abso-
lutt verdt å prøve. En luksuriøs rett av stekt 
kveite, revet sort trøffel sammen med en saus 
av hjertesalat og sjalottløk, toppet med nøt-
tesmør. Festmat: 4 porsjoner

600 g kveitefi let, med skinn 
3 ss olivenolje 
  salt og pepper 
2 stk hjertesalat 
3 dl kyllingbuljong 
1 dl kjørvel 
0.3 stk sitron 
50 g smør 
40 g trøffel, sort 
2 ss smør 

Forvell salaten i lettsaltet vann og avkjøl 
raskt i isvann.
Surr sjalottløken i litt smør, tilsett kylling-
kraft, la det koke til løken er mør i ca. 10 
minutter.
Klarne smøret.
Kjør salat og kjørvel i blender sammen med 
kraften og montér sausen med smøret.
Smak til med salt og hvit pepper samt si-
tronskall.
Stek fi sken i litt olje med salt og pepper. 
Stek kun på skinnsiden til den har en kjer-
netemperatur på ca. 45 grader C. Snu den 
og dra av skinnet før servering. Legg sau-
sen i bunnen av tallerkenen, drypp nøtte-
smøret rundt og avslutt med fi sken.
Høvle rikelig med sort trøffel over.

Fish and chips på engelsk
Fish and chips er en klassisk måte å spise fi sk 
på i England. Man får det ofte servert i avispa-
pir i en kiosk eller på en pub. 4 porsjoner

700 g torskefi let 
salt og pepper 
frityrolje 

Frityrrøre 

3 ts bakepulver 
240 g hvetemel 
2,5 dl vann 
1 ts salt 
2 stk eggeplomme 

Frityrrøre

Bland sammen hvetemel, salt og bakepulver 
og tilsett iskaldt vann. Rør sammen til en 
jevn røre og la den så få hvile i kjøleskapet i 
20 minutter. Stek pommes frites etter anvis-
ning på pakken.

Tartarsaus

Rør eggeplomme sammen med sitron, sen-
nep og presset hvitløk. Spe med oljen – litt 
om gangen, mens du rører hele tiden. Rør 
inn hakket sylteagurk og kapers og smak til 
med salt.

Frityrsteking

Varm frityrolje i en gryte eller en frityr-
koker til 160 grader. Tørk fi skefi leten, skjær 
den i ønskede stykker og dryss over salt og 
 pepper. Dypp fi skefi leten i frityrrøren, og la 
røren renne litt av. Stek to og to om gangen. 
La dem steke i ca. 5 minutter til de er gylne 
og sprø. Legg dem over på tørkepapir som 

Pasta carbonara med torsk og 
bacon
Frist smaksløkene med pasta carbonara, tag-
liatelle med torsk og bacon. Enkelt og veldig 
godt! Tilsett friske urter i pastaen, nykvernet 
pepper og parmesan.4 porsjoner

400 g torskefi let, uten skinn og bein 
100 g bacon 
500 g tagliatelle 
2 fedd hvitløk 
4 stk egg 
3 dl lettrømme 
1 dl ost, revet 
salt og pepper 
bladpersille 

Skjær torsken i strimler og bacon i tynne 
strimler. Stek baconstrimlene på middels 
temperatur i sitt eget fett til de er sprø og 
gylne. Ha strimler av torsk og fi nhakket 
hvitløk i stekepanna, la det stå og steke vi-
dere på lav temperatur til fi sken er nesten 
gjennomstekt. Kok pastaen i rikelig, godt 
saltet vann. Mens pastaen koker slår du 
sammen egg og rømme. Sil vannet av pas-
taen, la den stå i 1 minutt og bland sam-
men med torsk/bacon og egg/rømme.
Smak til med salt, nykvernet pepper og 
revet parmesan eller annen ost på toppen. 
Friske urter som bladpersille kan også 
tilsettes.

Oppskriftene er hentet fra www.godfi sk.no
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 trekker fett. Fritér så resten av fi sken. Server 
den frityrstekte fi sken med pommes frites, 
tartarsaus og sitronbåter. 

Tartarsaus 

1 ts dijonsennep 
1 ts sitronsaft 
2 dl olje 
1 stk hvitløk 
3 ss kapers 
3 stk sylteagurk 
1 stk sitron 

Tilbehør

pommes frites
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