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Tross kulde og mye vær, er vin-
teren et høydepunkt for mange. 

Det viser våre unge idrettsfolk - 
som har vært ute og høstet mange 
medaljer de siste månedene. Det 
er vi svært stolt av. Etter en mål-
rettet satsing på vinteridrett, har vi 
fått flere svært dyktige idrettsutø-
vere som er med på å sette Leb-
esby kommune på kartet. Det betyr 
svært mye for vårt lille samfunn på 
toppen av Europa. Da gjenstår det 
for oss å ønske våre lesere en god 
påske og en aktiv vår.

Toril, Lill Astrid og Øystein

postmottak@lebesby.kommune.no
Telefon 78 49 95 55
oystein@kystogfjord.no
Telefon 975 81 812

Vil du abonnere på magasinet?
««På Norsktoppen»» blir delt ut 
gratis til alle som bor i kommunen.

Andre kan abonnere? 
Abonnementsprisen for 4 nummer
er kr 250,-

Send giro til: 
Lebesby kommune, 
Kulturkontoret, Postboks 38, 
9790 Kjøllefjord. 

Bankgiro: 
4961.72.00235 
og merk den:
Abonnement «På Norsktoppen».

Forsidefoto: 
Toril Svendsen

Trykk: Trykkeriservice AS, 
 9711 Lakselv
 www.trykkeriservice.no
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Ordførerens side

«På Norsktoppen»

 Det er veldig gledelig 
å se den positive befolk-

Raphaël Nygård er bare 22 måneder men er kjempeflink å gå på ski og har deltatt på 
flere skikaruseller allerede. Bak han ser vi Iben Weie (vet ikke hvem som er bakerst)

Av Øystein ingilæ

Etter et par sesonger med 
selvbetjening på Fiksekaia, 
er velferden i Kjøllefjord til-
bake på gamle tomter. 

Det vil si i Kjøllefjord sjarkhavn 
- der velferden har vært siden tid-
lig på 1990-tallet. I begynnelsen 
av mars kunne  nemlig vekstbe-
driften Koppmolla ønske fiskerne 
velkommen tilbake, etter et par 
års kaiflyktighet.

Tilpasser seg
Den betjente delen av velferden 
er tidsbegrenset, men det er ord-
net en  egen stue som fiskerne 
selvsagt vil ha tilgang på døgnet 

Velferden «hjemme» igjen
rundt. I tillegg har de selvfølgelig 
både vaskeri og dusjanlegg, slik 
at fiskerne kan leve et noenlunde 
bekvemt liv mens de er på fiske i 
Kjøllefjord.

Godt juksafiske
I år regner de fleste fiskeværene 
langs kysten av Finnmark, med et 
godt innslag av fremmedfiskere 
på grunn av den rike tilgangen på 
torsk. De første juksafiskerne har 
allerede kommet nordover og er 
godt i gang. Enkeltmannssjarker 
har gjort juksasjøvær på helt opp 
i 2.500 kilo torsk. Dersom dette 
fortsetter, kan det bli godt med liv 
i fiskeværene.

- Vi håper selvsagt at på flest 
mulig fiskere. For de er med på 

Tommi Pirttimeki og Laila Jenssen kunne i begynnelsen av mars ønske fiskerne velkommen tilbake til Velferden i Kjøllefjord. 

å skape ei god stemning i bygda, 
sier Tommi Pirtimekki og Laila 
Jensen som er med på driften av 
velferden..

Viktig misjon
Men godt fiske er ikke tilstrekke-
lig for å skape trivsel.

- Nei, velferdene har en helt klar 
misjon og skal være med på å gi 
fiskerne et godt forhold til bygda. 
Det håper vi å kunne gjøre, gjen-
nom gode middager, kaker og et 
sted der fiskerne kan møtes, sier 
de to.

Det er Truls Riise fra Gamvik 
som skal stå for selve driften, 
mens han vil få god hjelp av Laila 
Jenssen både i kokingen og server-
ingen.

Bosituasjonen
Kommunestyret vedtok i de-
sember etter forslag fra AP at 
man innen juni skulle kartlegge 
bosituasjonen og framtidige bo-
tiltak for eldre og pleietrengen-
de i kommunen. På bakgrunn 
av dette blir det i april lagt fram 
for kommunestyret forslag om 
at det skal igangsettes byg-
ging av 6 nye omsorgsboliger, 
dagsenter og ny base for hjem-
mebasert i Kjøl-
lefjord. Dette 
er planlagt i 
tilknytning til 
e k s i s t e r e n d e 
omsorgsboliger 
i strandvegen. 
En ønsker også 
at det nye om-
sorgssenteret 
skal ha døgnbe-
manning. Dette 
skal finansi-
eres med lån på 
18,5mill og et 
evt tilskudd fra 
husbanken. 

Vi  h a r  d e 
senere år hatt 
overbelegg på sykehjemmet, 
noe som har medført at vi har 
kjøpt plasser i Gamvik kom-
mune. Årsaken til overbelegget 
er at vi mangler et tilbud for de 
som er i fasen mellom å kunne 
bo i omsorgsbolig og sykehjem. 
Et døgnbemannet omsorgs-
senter vil kunne ivareta disse 
pasientene.

Studiesenter er noe det har 
vært jobbet lenge med. Etab-
lering av studiesenter har vært 
en sentral del av LiV planen. Å 
skape rom, anledning og kultur 
for læring er viktig for å møte 

framtidens utfordringer. Nett-
baserte studier gjør det mulig 
for studier lokalt. Spesielt opp-
læring og helsesektoren vil ha 
stort behov for kompetanse og 
rekruttering de neste årene. Det 
er da viktig å ha en infrastruktur 
som legger til rette for at lokale 
kan tilegne seg kompetanse ved 
et lokalt studiesenter. Kom-
munestyret skal etter påske 

ta stilling til om 
det skal etableres 
studiesenter i de 
ledige lokalene 
ved Kjøllefjord 
bibliotek. 

De t  jobbes 
også med nytt 
industriområde 
bla ved den nye 
trafikk kaia i 
Kjøllefjord. Øn-
sker vi ny fiske-
riaktivitet krever 
det at vi har by-
ggeklare områder 
tilgjengelig. Vi 
har hatt en kraft-
ig tilbakegang 

i antall arbeidsplasser innen 
fiskeindustrien. Det er viktig og 
nødvendig at vi som kommune 
legger til rette for ny aktivitet 
og flere arbeidsplasser i marin 
sektor.

 Det er veldig gledelig å se 
den positive befolkningsveks-
ten Lebesby kommune hadde i 
2011. Spesielt hyggelig at byg-
der som Veidnes utmerker seg 
med både tilvekst av fiskefartøy 
og innbyggere.
Ønsker alle en flott påske og en 
deilig vår!
Hilsen Stine

ningsveksten som Lebesby 
kommune hadde i 2011.
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Nok en vindkraftaktør 
ser muligheter i Lebesby 
kommune. Denne gan-
gen er det Finnmark Kraft 
som vil reise vindmøller i 
området sør for Kunes. 
Prosjektet har fått navnet 
Borealis Vindkraftverk.

Søknad boligetablering i distriktene
Lebesby kommune har søkt om å få bli med i Kommunal- og re-
gionaldepartementets og Husbankens nye satsing på boligetable-
ring i distriktene. Søknadsfristen var 1. mars, og det er i alt 12 
millioner avsatt til de 10-12 kommunene som blir plukket ut til å 
delta i satsingen.

Havneplan på høring
Lebesby Kjøllefjord Havn KF har rullert hav-
neplanen. Det nye utkastet gjelder for perioden 
2012 – 2018 og skal opp til politisk behandling 
i Kommunestyret den 12. april. Det er lagt inn 
mange nye tiltak i handlingsplanen. 

Søknad post 60 midler til fiskerihavner
Utviklingsavdelingen arbeider med søknad til Kystverket om til-
skudd til fiskerihavner, post 60 midler. Det søker om tilskudd til 
ny fiskerikai i Kjøllefjord, og søknadsfristen er 1. april. Det vil 
ikke komme svar på søknaden før statsbudsjettet legges frem til 
høsten.

Mange aktiviteter i påsken
Veidnes har eget påskeprogram i år, med mange 
aktiviteter. Programmet finnes på Veidnesklub-
ben-siden på Facebook. Også i Dyfjord skjer det 
ting i påska, og ”De ville bak fjellet” inviterer til 
Påskekrimfest den 31. mars. 

Av Hege JoHAnsen

I mars ble det kjent at Finnmark 
Kraft har inngått avtale med Vind-
kraft Nord om realisering av Bo-
realis Vindkraftverk. Vindparken 
er tenkt oppført sør for Kunes, i 
området Borgašgáisá. Går det som 
aktørene håper, vil parken få en 

Begrepsforklaring
Melding
En melding er en tidlig varsling av et planlagt 
prosjekt. Meldingen skal bidra til å gi berørte 
parter informasjon om prosjektet, samtidig som 
disse får anledning til å komme med uttalelser og 
innspill. I meldingen skal tiltakshaver redegjøre 
for tiltaket og gi en foreløpig vurdering av mulige 
konsekvenser for omgivelsene. Meldingen skal 
også inneholde et forslag på hvilke tema som må 
utredes videre (i en konsekvensutredning).

Konsesjon
Etter gjennomført konsekvensutredning søkes det 
om konsesjon for vindkraftverket. Konsesjons-
søknaden skal inneholde en nærmere beskrivelse 
av prosjektet og resultatene fra konsekvensutred-
ningen. NVE sender søknaden på høring til aktu-
elle instanser. Basert på søknaden, konsekvens-
utredningen, innkomne kommentarer og egne 
vurderinger bestemmer NVE om prosjektet kan 
realiseres eller ikke.

Kilde: Norges Vassdrags- og Energidirektorat

Vindkraft Nord ønsker å bygge en vindkraftpark sør for Kunes.

Store vindplaner i Lebesby
kapasitet på mellom 150 og 200 
MW. Til sammenligning har Kjøl-
lefjord vindpark på Gartefjellet en 
kapasitet på ca 40 MW fordelt på 
17 møller.

Parken vil kunne få en utstrekn-
ing på 25 kvadratkilometer. Om-
rådet som berøres ligger rundt og 
mellom fjelltoppene Aškkagáisá og 

Borgašgáisá. Her består landskapet 
stort sett av stein og blokkmark, 
med lite vegetasjon.

Utbyggerne ser for seg en in-
vesteringsramme på imponerende 
2,5 milliarder kroner, og parken vil 
kunne gi spennende arbeidsplasser 
i Kunesområdet.

Det er et stykke frem til pros-

jektet eventuelt kan realiseres. I 
første omgang skal Borealis Vind-
kraftverk meldes til Norges Vass-
drags- og Energidirektorat i løpet av 
året. Konsesjon for prosjektet skal 
søkes i løpet av 2013/2014. 

Fra før av behandler NVE tre 
vindkraftsøknader i Lebesby kom-
mune. Dermed er Lebesby den kom-

munen i Finnmark hvor det forelig-
ger flest planer for vindkraftutbyg-
ging. Basert på vindkraftaktørenes 
interesse kan vi derfor trygt kalle 
oss fylkets vindkraftsentrum!
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Av JoHnny olsen

Interessen for ungdommens kulturmøn-
string er stor. Også i år leverte ungdom 
fra vårt kommune solide bidrag.

Årets arrangement var preget av mange, 
talentfulle deltagere. Det ble sang, dans, 
film og mange spennende kunstverk. 
 
Disse er med videre til fylketsmønstringen: 
 
Scene:  
Marie Lovise Stenersen & Mads Robert 
Nilsen med sangen ”Free fallin” 
Maryanne Bech Klemmetsen & Mads Ro-
bert Nilsen med ”Jar of hearts” 

Varierte innslag i 
Marie Lovise Stenersen & Elise 
Siayor med ”Chrush – chrush – 
chrush” 
Angelika Podyma med ”My road” 
 
Musikkvideo: 
”Finnmark” laget av Maryanne Bech 
Klemmetsen, Martine Persen, 
Karoline Lyngedal & Maiken Berg. 
 
Kunst: 
Tegning ”Øye” av Maryanne Bech 
Klemmetsen 
Installasjon ”Drømmesky” av 
Hanna Kaarby 
Foto ”Blått hav” av Maja Rasmussen 
Installasjon ”Det kreative hjørnet”
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Det satses friskt på Veid-
nes, og mange nye båter 
og fiskere er registrert 
i bygda. Lebesby Kjøl-
lefjord Havn KF har der-
for besluttet å restaurere 
kaia og kjøpe ny kran.

Av toril svendsen

- Etter at det de siste årene har 
kommet i gang ny aktivitet med 
flere fiskebåter som er knyttet til 
Veidnes, er det nå nødvendig å ta 
en oppgradering av kaia, sier hav-
nesjef Odd Birkeland. 

Høsten 2011 ble det tatt en be-

Vil være 
rusfri
Seks  ungdommer er med 
i det nystartede lokallaget 
Juvente Nordkyn.

Av JoHnny olsen

Juvente er en ungdomsorgani-
sasjon som jobber for rusfri ut-
vikling, fred, toleranse og like 
rettigheter for alle.

Medlemmene er i hovedsak 
mellom 13 og 26 år, og har valgt 
en edru livsstil.

Juvente er engasjert i rus-
politikk og forebygging, med 
prosjektene Fristil, Kolon og 
Skjenkekontrollen, utvikling-
shjelp via bistandsorganisasjo-
nen FORUT, og skaper gode 
ungdomsmiljø i hele landet, 
med lokallag, kurs/samlinger 
og andre arrangementer. Vi 
jobber også for antirasisme og 
integrering.

Juvente er en partipolitisk 
uavhengig og religiøst nøytral 
organisasjon.

Dem som er med på bildet : 
Fra venstre: Karina Fredagsvik 
(sekretær), Natalie Espeseth Mørch 
(styremedlem), Marie Lovise Stenersen 
(lokallagsleder), Maja Rasmussen (sty-
remedlem), Sebastian Paulsen (med-
lem), Johannes Pedersen (kasserer).

Veidnes har det siste året opplevd en stor oppblomstring i fiskerinæringen.

faring der kaibygger Roy Pettersen 
konkluderte med at kaidekket og 
strø må skiftes ut. Det øvrige, som 
stolper og tenger er fortsatt inntakt. 
-I tillegg vil vi bygge opp en ny 
fendervegg med glideplank og nye 
puter, sier Birkeland.

Lebesby Kjøllefjord Havn KF 
planlegger også å skifte ut kai-krana, 
samt å få på plass noe belysning 
av området. Totalt regner de med 
å bruke rundt 650.000.- kroner på 
denne kaia.

- Vi håper at vi med dette kan 
være med å bidra til ny næring-
saktivitet i bygda. Planen er at vi 
skal komme i gang med arbeidet 
i løpet av juni slik at kaia kan tas 

i bruk igjen i september/oktober, 
sier Birkeland.

Nye fiskere og flere båter 
kommer til Veidnes
Gudmund Løkke er en av de som 
satser på fiskeryrket på Veidnes. 
Han har drevet verdens nordligste 
melkebruk sammen med kona Ra-
kel siden 1998, men hadde lyst å 
prøve noe nytt. Mens gården drives 
videre av Rakel, har Gudmund nå 
egen båt med kvote, og har rukket 
å fiske opp krabbekvoten i vinter. 
Han synes det er spennende, utfor-
drende og artig å være fisker, men 
ser at han har mye å lære. 

Ti nye fartøy er registrert i den 

lille bygda i løpet av de to siste årene, og ytterligere seks til er under 
planlegging og registrering. Også flere båter fra Porsanger har rodd fra 
Veidnes denne sesongen. Fiskebruket som ble kondemnert i 1990 er nå 
kjøpt, kondemneringen er opphevet og Lyder Fisk AS ønsker å oppgradere 
bruket til et godkjent mottak for fisk og skalldyr. Med så stor aktivitet i 
bygda, har det oppstått en stor utfordring, og det er husmangel. – Folk 
vil gjerne flytte hit, men det finnes ikke hus, sier Rakel Løkke. Vi prøver 
å finne løsninger på dette, men det er ikke så enkelt,  sier Løkke.

Veidnes vokser

Veidnes er i vekst.
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Årets vinterfestival i Kjøl-
lefjord blei avholdt 14.- 
18. mars, med mange ar-
tige aktiviteter for store 
og små. 

Av toril svendsen

De største suksessene på festiva-
len var sparkerebus, kjøttbingo og 
generasjonstreff med amerikansk 
auksjon, typiske familiearrange-
ment hvor flere generasjoner er 

Vinterfestival for hele familien
samlet. Sparkerebus er en popu-
lær aktivitet, og hele 16 lag del-
tok med å sparke rundt i bygda 
og løse praktiske og teoretiske 
oppgaver. Skikarusellen ble flyt-
tet ned til værret, og mange deltok 
der også. Kveldsaktiviteter som 
quiz, fotokurs, storbandkonsert 
og sushiaften viser hvilken spenn-
vidde det ble lagt opp til, absolutt 
noe for en hver smak. Komitéen 
var også sporty og tok utfordrin-
gene på strak arm når det ble dår-
lig vær den helga. Været stoppet 

dessverre hundekjøring og heste-
ridning, men komiteen heiv seg 
rundt og arrangerte leker for un-
ger i gågata, slik at det ikke bare 
ble avlysninger.

Kursaktivitetene har blant an-
net resultert i flere sushi-kokker 
og fotografer i bygda, og festi-
valkomitéen har fått mange posi-
tive tilbakemeldinger etter årets 
festival. Noen savner populære 
aktiviteter fra i fjor, men komiteen 
har lyst å variere programmet, har 
ikke nok timer i døgnet til å gjøre 

alt man har lyst til. Festivalkomitéen, bestod i 
år av Sonja Paulsen, Hanne Arnrup-Øien, Marte 
Sørbø Rasmussen, Andreas Wallenius, Tony 
Lunnan, Steve Akselsen, Maria Sørbø og Berit 
Sørbø, og de har gjort en strålende jobb sammen 
med lag og foreninger.

Mange ivrige skiløpere klar til start i Skikarusellen

 Iina Siltasalmi og Amanda Evensen 
tok turen i skiløypa i værret

En av postene på sparkerebusen var å kaste en tennisball i bøtta. Her ser vi 
Tine Sørbø med laget sitt. Berit er kontrollør i bakgrunnen.

Sigurd Rafaelsen og Hanne Arnrup-Øien inviterte til Quiz, og samlet 
rekordmange lag.



Av stein Arild olAussen og toril svendsen

Kurset, som er et pilotprosjekt, strekker seg over seks 
måneder og er et samarbeid mellom Nordkyn Utvikling, 
Lebesby i Vekst og Innovasjon Norge. 

Det er et vidt spenn over deltagerbedriftene. Noen 
driver handel mens andre driver virksomheter relatert til 
overnatting og tursime. Felles for deltagerne er at de er 
motivert til å videreutvikle bedriftene gjennom deltagelse 
i programmet.  Programmet er omfattende. Deltagerne 
skal foreta en situasjonsanalyse av bedriften, lage en hand-
lingsplan og sette i verk tiltak basert på analysen og en 
omfattende kundeundersøkelse. Bedriftene får hele veien 
tett oppfølging av rådgiver.

Kurset er et pilotprosjekt finansiert av Innovasjon Norge. 
Elisabeth Gamst Mathisen fra Bedriftsutvikling Nord AS 
er prosjektleder. Hun skal hele veien bistå bedriftene i 
arbeidet. I løpet av april og mai vil bedriftene kjøre kunde-

Ny spylevogn
Kommunens gamle tilhenger for å spyle opp avløp 
var utslitt og motoren helt ferdig. Den gamle vognen 
var fra 1996 og velbrukt.

Kommunestyret bevilget 750000,- til ny spylevogn 
i 2012. Ved en tilfeldighet kom vi over en brukt spyl-
ebil på finn.no. Are Gulbrandsen og Frank Pettersen 
reiste til Ski for å se på denne bilen.

Spylebilen er en bil med 2 innebygde aggregat 
som kan spyle med høyt trykk og har to brennere 
for å varme opp vannet. En tilsvarende bil koster i 
dag ca 1,2 mill-1,5 mill. Dette er en bil fra 2003 men 
spyle utstyret er gått mindre enn 1500 timer på den 
ene pumpen og 150 timer på den andre. Etter noen 
små innkjøringsproblemer med slanger og lignende 
som er morken og ødelagt er bilen nå i full drift. Med 
denne bilen har uteseksjonen mye bedre løsning for å 
vedlikeholdsspyle kommunens vann og avløp, samt 
åpne frosne og tette ledninger. Det at alt er innebygget 
inne i bilen og kan varmes opp med dieselvarmer 
betyr at vi også

Totalt har denne løsningen med brukt spylebil ko-
stet kommunen ca 430000,- i stedet for 750000,- som 
var bevilget. Vi håper bilen kan betjene alle kommun-
ens innbyggere fra Veidnes til Dyfjord i mange år.

Handelsfolk på skolebenken
Nytt fra teknisk etat

undersøkelser, og vi oppfordrer befolkningen til å være med 
å gi tilbakemeldinger slik at bedriftene har et godt grunnlag 
å arbeide videre med.

Det var stor pågang fra bedrifter som ønsket å være 
med i kompetanseprogrammet. I utgangspunktet var det ti 
plasser fordelt på Lebesby og Gamvik kommuner, men for 
å få flest mulig med ble tilbudet utvidet til tolv. Til tross 

Nylig var første samling for tolv handels-
bedrifter på Nordkyn som deltar i et kom-
petanseprogram for handels og service-
næringa. 

for dette var det flere som ikke fikk være 
med i denne omgang. Men dersom kurset 
blir vellykka er det ikke umulig at det 
blir en ny runde for bedriftene som står 
på venteliste.

Deltagere på kurset er: Hotell Nord-
kyn v/Maria Sørbø,  Metek AS v/ Bjørn 
Kåre Eriksen, MIX v/Marius Nilsen, 
Connie Johnsen frisør, Foldalbruket 
v/ Liv Jorunn Nygård, Lystfiskern v/ 
Tommy Vevang, Nordkyn Bilpleie v/ 
Kent-Magne Vevang, Nordkyn Apotek 
v/ Håkon Jenssen, Nordic Safari v/ Vidar 
Karlstad, Byggtorget v/ Are Pettersen, 
Nordkynterminalen v/ Nina Eilertsen og  
Kjøllefjord Autosenter v/ Roy Bjørnar 
Angell

Klippeutstyr
Brannvesenet har fått klippeutstyr til hurtigfrigjøring 
av personer i bil. Klippeutstyr har vært ett savn blant 
brannmennene i Lebesby i mange år. Brannvesenet 
skal ha en beredskap for å berge liv og materiell og 
hurtigfrigjøring er noe som dessverre skjer oftere og 
oftere i Norge. Heldigvis har vi ikke hatt ulykker som 
har krevd slikt utstyr til nå, men det har flere ganger 
vært nære på.

Utstyret som er anskaffet er av typen Edraulic levert 
fra Egenes brannteknikk. Det er el hydraulisk og fun-
gere på samme måte som oppladbare el driller. De har 
kapasitet til 30 minutters klipping, men kan kobles til 
aggregat om nødvendig.

Brannvesenet skal starte opplæring og øvelser med 
utstyret våren 2012, og vil ha samøvelse med politi og 
ambulanse så snart vi er klare.

Organisasjonendringer
Frank Pettersen har overtatt som avd.leder bered-
skap fra og med 1/3-2012 etter Per jørgen Sørbø 
Øystein Persen overtar som brannvernleder for kom-
muneale bygg fra ¼-2012 etter Frank Pettersen 
Ole Henrik Kjevik er sluttet i brannvesenet. Arne Elve-
stad overtar hans plass som brannkonstabel i Kjøllefjord

Kursdeltakerne var på oppstartssamling i Mehamn den 21. mars 

Prosjektleder og rådgiver Elisabeth Gamst Mathisen, sammen med 
Marius Nilsen og Are Pettersen

Deltakerne i dyp konsentrasjon i en av oppgave underveis i første samling
Alle foto: Toril Svendsen
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Ungdommene i kommu-
nen sørger for å hente 
hjem medaljer fra ulike 
mesterskap. Vi tar av oss 
hatten for de flinke og 
sporty idrettsutøverne.

Av toril svendsen

På tross av korte lysløyper, veldig 
varierende treningsforhold og kun 
12,5 meters basseng, gjør våre unge 
idrettsutøvere det veldig bra i mes-
terskap og på stevner både i fylket 
og i nordnorsk sammenheng.

Nylig ble Vebjørn Krogh Peder-
sen (16) Nordnorges mester i NNM i 

Medaljedryss til Lebesby 
skiskyting som ble arrangert i Tana. 
Han traff på ni av ti blinker og gikk 
i mål hele tre minutter før nummer 
to på fredagen, og lørdag tok han 
en solid andreplass. Brian Pedersen 
Fallsen (14) tok en tredjeplass i 
klassen gutter 15 under lørdagens 
sprint, og sølv under rennet. Mads 
Robert Berg Nilsen og William Ped-
ersen hadde også fine plasseringer. 
Emma Krogh Pedersen (13) tok 
sølv i sprinten for jenter, og Marie 
Rasmussen (16) endte på en fin 
fjerdeplass på sprinten. 

Medaljer i FM i Taekwondo 
Kjøllefjord Taekwondo klubb er en 
av de minste i fylket, men under 

Konkurranseinstinktet er på topp.

Finnmarksmesterskapet i Bjørne-
vatn i mars, ble det mange medaljer 
til utøverne i klubben. Ronja Per-
sen tok gull i frisparring og bronse 
i mønster. Elias Weie (i midten) ble 
dobbelt finnmarksmester med gull 
i både mønster og frisparring. Jør-
gen Kaarby fikk sølv i mønster og 
bronse i frisparring. 

Svømmeklubben gjør seg også 
bemerket
Under Ishavssvøm i Tromsø i fe-
bruar, deltok 7 utøvere fra Kjølle-
fjord Svømmeklubb, i alderen 11 – 
14 år. Johanne Øien (11 år) Persen 
fikk hele 7 gullmedaljer, etterfulgt 
av Emma Krogh Pedersen (13) med 

4 gull og 1 sølv. Til sammen sanket gjengen med seg hele 
17 medaljer av ulikt valør, en flott prestasjon.

På Norsktoppen kommer tilbake med flere idrettspresta-
sjoner i senere utgaver, det er fint om vi får tips fra idrettsla-
gene rundt i kommunen, slik at vi holder oss oppdatert.

På bildet av svømmeklubben har vi: (bakerst fra venstre) Marte Sørbø Rasmussen, Maja Sofie Moen, Martine Berg, midten fra venstre: Tine 
Sørbø, Jenni KOret, Karine Larssen, Gerd Elin Øien, og foran Johanne Øien Persen og Emma Krogh Pedersen.

Ronja Persen tok gull i frisparring og bronse i mønster. Elias Weie 
(i midten) ble dobbelt finnmarksmester med gull i både mønster og 
frisparring. Jørgen Kaarby fikk sølv i mønster og bronse i frisparring.

Til venstre Vebjørn Krogh Pedersen (16) Nordnorges mester i NNM i 
skiskyting som ble arrangert i Tana.

Av lill Astrid rØvik

Å drive med idrett og finne sin interesse er en 
viktig del av livet, og for barna i Kjøllefjord er 
Idrettsskolen en fin måte å starte på. Her får de bli 
kjent med og prøve ut forskjellige idrettsgrener 
som i dag tilbys i vårt aktive fiskevær. Dette tak-
ket være engasjerte trenere innafor hver idrett.

Badenymfer
Hver høst, når dagene blir mørke og vinteren er 
i anmarsj, trekker store og små inn i idrettshall 
og svømmebasseng, iført rett antrekk og godt ut-
styrt for sine idretter. For barna født i 2005 og 
2006, startet sist høst med seks timer vanntrening 
i bassenget. Noen hadde kanskje aldri vært i bas-
senget, mens de fleste er ivrige "fredagsbadere" 
sammen med foreldrene. 

4-0
Etter noen uker i det våte element, var det ball-
spill som sto for tur. Her var det mange baller i 
lufta samtidig, og jubelen sto i taket hos ivrige 
fotballspillere da ballen satt i nettet. At det var 
sitt eget mål som ble skutt på hadde ingenting å 
si, for gøy var det uansett!

Turnere rett!
Noen av barna har i et par år allerede rukket å 
være aktive utøvere innen den neste idretten de 
skulle innom, men for andre var turn en helt ny 
opplevelse. Her var det tøy og bøy, balanse og 
det å marsjere i takt som skulle læres, og det hele 
ble avslutta med vaskebøtter og høy musikk i et 
oppvisningsprogram på adventstreffet før jul. 

Skilek
Ski er også en ting de fleste barna kjenner til, li-
kevel er det alltid gøy å stave seg rundt på fotball-
banen og renne under "hinder" i bakken. Til tross 
for ganske lite snø så langt denne vinteren, har 
ungene likevel hadd mye moro med ski på beina. 

Kampsport
Til slutt skal de også innom tae-kwon do, og da 
er det høye spark og rare ord som skal læres . Det 
blir nok ekstra spennende å bli kjent med denne 
sporten, da dette helt sikkert er en idrett kun et 
fåtall av de spreke barna kjenner til fra før!

Aktive barn i 
Kjøllefjord
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Av Kjell Pedersen

Har du en interesse av luft-
fart? Ønsker du en jobb litt 
utenom det vanlige, der sik-
kerhet og nøyaktighet er før-
ste prioritet? Ja da, kan du 
gjøre som Raymond Langås 
og bli helikopterpilot.

Raymond forteller her om sitt valg 
som har ført han til et av de mest luf-
tige yrkesmålene som fins.

- Siden sjuende klasse har jeg vært 
sikker på at en karriere innen luftfart 
er noe for meg; å jobbe med den mest 
avanserte teknologien. Maskiner som 
kan gjøre en million oppgaver, som å 
redde liv, transportere folk og utstyr, 
for å nevne et par. Jeg bestemte meg 
tidlig for hva jeg ville gjøre med livet 
mitt, og jeg satte meg et mål som jeg 
skulle oppnå. Alt startet med mitt 
første valg etter tiende klasse. Jeg tok 
Vg1 Elektro på LOSA i Kjøllefjord, 
og der fikk jeg en fin start på det 
som skulle bli min framtidige drøm 
og forhåpentligvis virkelighet. Der 
var teknologien veldig framtredende 
som undervisningsform, men også at 
jeg gikk på Vg1 Elektro, ga meg fin 
innsikt i mulighetene.

Mitt mål har alltid vært å bli pilot, 
men jeg valgte ikke den letteste ve-
ien til målet. Hvorfor valgte jeg å gå 
denne veien egentlig?

Da jeg startet i tiende klasse var jeg 
ganske lei av å sitte på skolebenken. 
Det var ikke tenkelig for min del med 
3 år allmennfag for å få studiekompe-
tanse, noe som er et krav hos noen 
norske flyselskap om du ønsker jobb 
som flyger. Ironisk nok så tok jeg 
et studium som er lengre, men med 
større gevinst mot slutten, noe jeg skal 
prøve å forklare. 

Mitt valg falt ganske så enkelt 
på en yrkesfaglig linje, men hvilken 
studieretning jeg skulle ta var fortsatt 
et spørsmål i starten av tiende klasse. 
Dette var ukjent helt til min far nevnte 

at han hadde 
hørt om en flyfa-
glinje på Bardufoss 
i Midt-Troms. Dette 
måtte jeg sjekke ut. Hva 
jeg oppdaget, var at det finnes 
en linje på videregående som 
heter «flyfag» og som gir deg mu-
ligheten til å bli flymekaniker. Dette 
hørtes spennende ut, så jeg satset på 
det.

For å kunne starte på flyfag, var det 
krav om grunnleggende elektrofag, 
noe som var mulig å ta i Kjøllefjord. 
Så det hele startet på LOSA (Lokal 
Opplæring i Samarbeid med Bedrift). 
LOSA er et prosjekt som gir mulighet 
for ungdom i små kommuner å ta 
første året på videregående nær eller 
på hjemplassen. Her er man annenh-
ver uke i klasserommet og annenhver 
uke i bedrift på utplassering gjennom 
året (vel og merke på de yrkesfaglige 
linjene). LOSA krever selvdisiplin til 
å studere selvstendig, fordi du jobber 
for det meste alene. En til to ganger i 
uken har du undervisning i de enkelte 
fagene, med lærer over internett på et 
lyd/bilde-studio. Etter det jobber du 
selvstendig med pensum og leverer 
inn oppgaver i slutten av uka. For 
meg var LOSA et godt valg. Jeg gikk 
ut fra Vg1 Elektrofag med en konkur-
ransedyktig snittkarakter, og jeg følte 
at jeg hadde fått mye god erfaring fra 

bedriftene.
Jeg kom inn 

på flyfag og startet 
mitt løp mot en flyte-
knisk utdannelse. Tanken 
min bak flyteknisk utdannelse 
var å få et bedre innblikk og en 
bedre forståelse av luftfartøy før jeg 
startet på pilotutdanning. En annen 
tanke var at pilotutdanning er dyrt. 
Med en prislapp på rundt 500 tusen 
kroner og et trangt jobbmarked som 
pilot, så ville det være lurt med en 
buffer for å kunne betale ned lånet 
etter endt utdanning; altså en jobb 
som flytekniker.

Hva gjør en flytekniker lurer kan-
skje noen på? Vi ser fly hele tiden, i 
lufta og på bakken. Vi vet hvor mye 
trøbbel som skapes hver gang et fly 
blir forsinket eller ikke kommer i 
luften av en eller annen grunn.

Fly trenger grundig vedlikehold 
og arbeidet med dem krever god 
innsikt. Flyfag gir deg muligheten 
til å ta flyteknisk sertifikat og være 
en av de som behersker mekan-
ikken og elektronikken på noe av 
det mest avanserte som produseres i 
dagens samfunn.

En norsk flymekaniker kan få 
arbeid flere steder i verden. Dette 
er et internasjonalt yrke med frem-
tidsmuligheter, godt lønnet jobb og 
sertifikater gjeldene over hele EU.

En karriere i luften

Satser du på en karriere innenfor 
Flyfag har du verden som arbeidsplass, 
og ansvaret for at tusenvis av men-
nesker hver eneste dag kommer trygt 
opp i lufta og ned på landjorda igjen.

Jeg er nå halvveis inni mitt første år 
som lærling på luftforsvarets MK.86 
Lynx helikopter. Før jeg startet her, 
gikk jeg ett år befalsskole på Kje-
vik. Der fikk jeg lederutdannelse 
og generell studiekompetanse på et 
og samme år, og jeg er nå sersjant 
i luftforsvaret. Mine planer videre 

fram mot å bli pilot er å få fagbrev 
som flytekniker og jobbe noen år for 
å spare opp mest mulig penger, så det 
blir minst mulig lån.

Jeg planlegger å ta min pilotut-
danning gjennom luftfartsskolen.no i 
USA, men når det blir er enda uvisst. 
Det kan bli om to år, eller det kan bli 
om tre år.

Ønsker du å lese hele historien min 
og få mer informasjon om fremtidige 
planer og tidligere erfaringer, så kan 
du besøke meg på min hjemmeside, 
http://www.raysphotos.me/



Av gullA nyHeim grAmstAd

Liv Bratsberg er en aktiv 
kvinne. Som ansatt i Halli-
burton, og utleid til Statoil 
har hun hendene fulle med å 
holde orden på geofysiske og 
geologiske data for dem som 
leter etter olje. Arbeidslivet 
består av å tilby sin kompe-
tanse, noe som har ført henne 
ut i verden. Akkurat nå bor 
hun på Kongsvinger.

Da Liv Reidun Lauritsen, født 9. no-
vember 1950, vokste opp i Barluft 
i Godvika, var stedet uten elektrisk 
strøm og hadde ingen veiforbindel-
se. Og slik er det fremdeles. Ingen 
hadde innlagt vann, alt foregikk på 

den gamle måten. Vann, torv, kull 
og koks måtte hentes og bæres i 
hus. I slåttetiden raket en høyet for 
hånd og hengte det opp på hesjer 
til tørk. Når det utpå vinteren ble 
skralt med fôr, var det å gå i fjæra 
og hente tare til å fôre kuer og sauer 
med. Man bøtte torskegarn og lak-
segarnene skulle renskes for tare og 
tang, før de igjen kunne settes ut i 
sjøen. Runde kavler av grønt glass 
ble festet til garnene for å holde 
dem oppe. Man bandt ”huer” av si-
saltau rundt dem. Dette fikk barna 
være med på. En lærte å strikke og 
sy og en plukket blåbær, tyttebær 
og multer. Det var mye å lære seg.

 - Det var i det hele tatt mye viktig 
som foregikk i Barluft, sier Liv. Jeg 
føler det som vi gikk i en skole hvor 
vi fikk erfaring på det praktiske så 
vel som på det teoretiske området. 

Alltid noe som stod på. Vi lekte mye 
og mamma var nesten alltid med på 
det. Vi arrangerte quiser i familien 
allerede på 1950-tallet, og jeg lærte 
utrolig mye av mine kunnskapsrike 
eldre søsken. Med åpne ører og 
klisterhjerne slukte jeg alt. Når alle 
var hjemme fra skolen, ble vi mange 
personer, og vi hadde mye glede av 
hverandre. Og jeg som var minst 
fikk alltid det beste. Men søsknene 
mine var nok ikke alltid glad for å 
ha meg med. Det hendte jeg ødela 
moroa for dem. Enten ved at jeg 
rev fingeren på spiker, eller stupte i 
isråka på Lillevannet når de skulle 
gå på skøyter. 

Rosenrot og rødsildre 
I dag har søsknene verdens beste 
forhold der de farter ivrig omkring 
og besøker hverandre. Liv pleier 

å si at hun ikke har tid til venner, 
fordi hun har så stor familie. Men 
det var ikke enkelt for den lille jen-
ta, den yngste i søskenflokken, når 
søsknene forlot hjemmet for å gå på 
internatskole. 

 - De ble nesten som fremmede 
for meg. Den eldste var 12 år eldre 
enn meg. Jeg ble på en måte enebarn 
da jeg som 4-åring ”mistet” min siste 
søster til internatet i Ifjord, senere 
til Lebesby. 

 - Men jeg hadde min egen 
verden i Barluft og Godvika. Jeg 
hadde spesielle steder og planter 
og steiner som bare var mine. Mye 
var min søster Jorunn sitt også, 
men stort sett hadde jeg mitt i fred. 
Jeg ”eide” rosenroten, rødsildren 
og strandnellikene. Jorunn hadde 
bergveronikaen og reinrosene. Jeg 
vet ikke om hun vet at hun eide disse 
vakre blomstene, eller om det bare 
eksisterte i mitt hode. 

Foreldrene var Berthe, født Jo-
hansen og Roald Lauritsen. Begge 
var fra Godvika. Berthe var født 
i 1920 og døde i 1983. Roald var 
født i 1912 og døde i 1992. Faren 
var sjarkfisker og småbruker. Moren 
var husmor, småbruker og strikket 
og sydde klær på bestilling. 

De fikk 7 barn sammen. Anne 

Lise Bøgeberg, Lebesby, Åshild 
Järnkvist, Ørebro i Sverige, Einar 
Lauritsen, Hønefoss, Knut Laurit-
sen, Honningsvåg, Bjørn Lauritsen, 
Lebesby, Jorunn Lauritsen, Asker-
sund i Sverige og Liv Bratsberg, 
Kongsvinger. 

Besteforeldrene på morssiden 
kom begge fra Laksefjord. Elise 
Berntine (Tina), født Andersen, kom 
fra Løkkefamilien i Veidnes. Gift 
med Johan Johannessen fra Eikvika. 
Farfaren, Laurits Lauritsen, var fra 
Godvika. Farmoren Agnethe Jacob-
ine, kom fra Nordreisa. 

Gunnvor, redningskvinnen
Alf Johansen var Livs lekekompis. 
Han hadde en bror som het Bjarne 
og foreldrene var Gunnvor og Al-
bert Johansen. Alf var tre år yngre 
enn Liv; han dro hun med seg fra 
han var halvannet år. De klatret i 
berg og gikk oppetter Storelva med 
fiskestang og knappenålskrok og 
fisket småkjøa, som de stekte på 
bål. Det var alltid fangst å få.

- Alfs mor, Gunnvor, holdt oss 
med svære brødskiver med mye 
smør og sukker på. Hun ”reddet” 
livet mitt to ganger. Første gang 
var da jeg hadde hentet sauene en 
kveld, og et av lammene datt i elva. 

Jeg klarte ikke å få det opp, og jeg 
var livende redd for det stakkars 
dyret. Plutselig kom Gunnvor, stor 
og sterk og hentet opp lammet. Den 
andre gangen var da jeg hadde vært 
i Nesset, på butikken til Ingvald 
Michelsen og kjøpt et kilo sukker 
til mamma. Plutselig gikk alt rundt 
for meg, og jeg måtte sette meg på 

Kvinnen med den gylne pistol

 Liv Bratsberg er stø på hånden der hun løfter pistolen på kjøkkenet sitt. Øvelsen ga henne lyst til å begynne å skyte igjen. Noe som førte til at 
hun deltok på kretsmesterskapet for Oslo skytterkrets søndag 11. mars 2012. Da hadde hun ikke trent eller skutt på fire år. Hun ble nr to i dame-
klassen, og laget hennes på tre kvinner tok gull. Det er ikke tvil, Liv har fremdeles et stort talent, Finnmarksposten hadde rett i 1981. Kongsvin-
ger 2012. Foto: Gulla Nyheim Gramstad. 

Liv Lauritsens barndomshjem i Barluft i Godvika. Husene er renovert og pusset opp. Huset til venstre, med to soverom, huset til sammen ni 
personer. Fjøset, på midten er omgjort til beboelseshus. Hytta er nybygd og tilhører Knut Lauritsen. Utedoen er ny. Barluft 1992.
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Liv Bratsberg har tatt godt vare på kjolen 
moren sydde til henne, da hun var seks år 
gammel. Moren hadde for lite stoff, så det 
ble kun folder på sidene, ikke helt rundt. 
Kongsvinger 2012. Foto: Gulla Nyheim 
Gramstad.



en stein. Der ble alt svart. Jeg kom 
til meg selv ved at Gunnvor løftet 
meg opp og bar meg hjem. Det var 
skarlagensfeber. 

Berthe Lauritsen var glad i å synge 
og hun arrangerte juletrefest for barna 
i Barluft. Det kom barn helt fra Tøm-
mervika for å være med. Juletreet var 
en stokk med borede huller hvor en 
stakk inn kvister av einer. Før snøen 
kom gikk Roald Lauritsen ut og loka-
liserte eineren, slik at den var lett å 
finne når julen nærmet seg.  

Spennende hverdag
Liv er en god forteller, vi får vite 
om natur, naboer og hendelser på 
et lite sted i Laksefjord  for 50-60 
år siden. Noen av leserne vil kjenne 
seg igjen, men for yngre mennesker 
vil nok dette fortone seg som svært 
lenge siden. 

Hun var en aktiv unge. En gang 
kom hun springende, skulle på do, 
den befant seg i fjøset. Der stod 

luka til møkkakjelleren åpen og ned 
der dumpa Liv. Den gangen gikk 
det bra.

- Alt som skapte forandring i 
hverdagen var spennende. Kullbåten 
som kom med vinterlevering, ør-
reten på bunnen av saltetønna når 
våren kom og vi hadde spist oss 
nedover. Sommeren med Sjøgren-
skøyta – laksekjøperbåten som kom 
trofast til faste tider – med snille 
Viktor som spanderte kokesjokolade 
når jeg var med pappa om bord. 

Hilmar Sjøgren var laksekjøperen. 
Hilmar ble blind under 2. verdens-
krig, men det stoppet ikke mannen. 
Han drev laksekjøp sammen med 
brødrene Klefstad fra Nordvågen, 
som eide båten. Brødrene var hans 
alfa og omega, men Hilmar fulgte 
med, ingen lurte ham når det gjaldt 
laksens vekt og størrelse. Han kjøpte 
laks fra Oksevåg, Kjøllefjord og 
rundt hele Laksefjorden. 

Å henge seg på en spiker
Det var ikke mange innbyggere 
i Godvika da Liv vokste opp. So-
fie og Ingvald Michelsen i Nesset 
med barna Terje, Rigmor, Svan-
hild, Ingrid, Åsmund og tvillingene 
Gunn og Atle. Johannes Michelsen, 
Ingvalds far, var gift med Laurits 
Lauritsens søster Laura. Johan-
nes hadde en bror som het Martin 
Michelsen. Sofie og Johannes Jo-
hannessen, samt barna Aud, Irene 
og Karin. Bestemoren Tina bodde 
i Godvika om sommeren, men om 
vinteren bodde hun i Kjøllefjord 
hos datteren Ragna Svendsen, el-
ler på Veidnes hos datteren Magda. 
Gunnvor og Albert Johansen hadde 
sønnene Bjarne og Alf. Reidar og 
Birgers foreldre het Marie og Lud-
vig Lauritsen.

 - Vi bodde innerst innunder flo-
get. Det føltes godt og trygt der. Vi 
hadde ”støtte i ryggen” med liene 

bak huset, og åpen front mot havet. 
En god boplass, sier Liv.  

For Livs familie var Kjølle-
fjord ”byen”. Der gjorde de viktige 
ærender, som besøk hos tannlegen, 
kommunehuset eller sykestua. 

- Jeg klarte det kunststykket å 
henge meg på en spiker og flerre 
halve fingeren av under heftig lek i 
fiskehjellene til Ingvald Michelsen. 
Da ble det stor oppstandelse med 
oppfyring av sjarken, finne rene 
klær, sogar låne en penkåpe av min 
tremenning. For pen og ren måtte 
man være, selv om fingeren hang 
og slang. Tre timer tok det å tøffe 
til Kjøllefjord med sjarken. Men 
der ble jeg behørig lappet sammen 
og sydd. 

 I Kjøllefjord bodde tantene, Bjørg 
og Ragna. Bjørg var farens yngste 
søster og gift med Hilmar Andreas-
sen. Ragna var søster til Livs mor og 
gift med Halvdan Svendsen, de drev 
kafe i Oksefjorddalen. 

- Det var Ragna sin kafe, ikke 
Halvdan sin, vi tenkte alltid sånn, 
sier Liv. 

Ragna og Halvdan hadde flere 
barn, deriblant Rolf, som var ut-
viklingshemmet. Han omkom på 
en tragisk måte under en snøstorm 
på fjellet i 1960-årene, da han og 
faren var på vei hjem fra Kjøllefjord. 
Halvdan var nesten blind da ulykken 
skjedde. Rolf ble funnet død bare 
200 m fra hjemmet. 

Frøken Klykken og stjålne sko
I 1957 var det Liv og Svanhild Mic-
helsens tur til å begynne på skolen. 
De reiste alene med lokalbåten MS 
Tamsøy. Liv var ennå ikke fylt sju 
år. Småjentene reiste i 8 timer uten 
å vite hvor de skulle av. Liv er ikke 
sikker på om det var mannskapet 
om bord som visste hvor de skulle, 
eller om det var noen andre som 
hjalp dem.   

- Jeg var skikkelig sur, orket 
ikke vinke til mamma. Hvordan i 
all verden skulle jeg klare meg uten 
henne? Det var meg en gåte hvordan 
det gikk an å være uten mamman 
sin når man ikke hadde fylt sju år 

engang! Ikke visste vi hvor vi skulle 
– jeg hadde vært i Lebesby en gang 
med mamma, men hvor var nå det? 
Skole, internat hørtes skummelt ut. 

Jentene ble hentet midt på natta 
på kaia i Lebesby. Der ble de plas-
sert oppi ei handkjerre av vaktmester 
Leif Henningsen. Nå begynte kam-
pen for tilværelsen, på mange måter 
både morsom og fryktelig skrem-
mende, forteller Liv.

- Mammadalt som jeg var, ble det 
felt mange tårer. Jeg må ha sutret 
meg gjennom det første året, helt 
til jeg ble herdet og begynte å bli 
rampete. Den sterkeste klarer seg. 
Jeg kan ikke huske at jeg led noen 
nød, men det var vanskelig å holde 
orden på småting som kam og tan-
nbørste. Det gikk ikke an å gå til 
frokost uten å ha gredd håret. Men 
hvor var kammen? Små sorger inn i 
mellom, men stort sett veldig kjekt 
å gå på skole og bo sammen med 
mange andre på ett rom. Det ble mye 
morsommere etter som vi vokste til 
og fikk mer sosial trening, og lærte 
oss å leve mange sammen. Senere 
har jeg lest om internatbarn som 
hadde det mye verre enn oss. Som 
ikke fikk snakke språket sitt, eller 
fikk lærebøker på norsk. Barn som 
gikk gjennom syv års undervisning 
uten å lære noe. Hjerteskjærende 
historier, sier Liv, men jeg kom meg 
lykkelig gjennom både folkeskole 
og framhaldsskole. 

Selv lærte hun tidlig å lese. Be-
stefaren ga henne en ABC-bok da 
hun fylte fem år. Den kunne hun 
utenat da hun kom på skolen. Da 
hadde hun allerede lest i Magasinet 
for Alle og i Det Beste. Hun forstod 
ikke handlingen i bladene, men or-
dene fattet hun. 

 - Frøken Klykken var en fantas-
tisk lærer. Hun fortalte lignelser fra 
Bibelhistorien, hadde oss i lesing, 
i håndarbeid og ville at vi skulle 
synge. Selv hadde hun ikke sang-
stemme og måtte hente min eldre 
søster Jorunn når vi skulle lære en 
ny sang. Hun hadde sko som knirket 
voldsomt, og så fortalte hun ei histo-
rie om at hvis skoene knirket hadde 

man ikke betalt for dem. Jeg var 
helt sjokkert, snille frøken Klykken, 
hadde ho stjålet skoan sine.  

Glade unger feirer 17. mai. Bildet er tatt foran huset til familien Berthe og Roald Lauritsen. Bakerst fra venstre: Bjørn Lauritsen, Einar Lauritsen, 
Knut Lauritsen, Liv Lauritsen på armen til Anne Lise Lauritsen, Rigmor Michelsen, Aud Johansen, Vigdis Sjøveian. Foran fra venstre: Irene Johan-
sen, Jorunn Lauritsen, Unni Sjøveian, Karin Johansen, Bjørnar Sjøveian snur ansiktet og titter opp på Aud Johansens blide ansikt. Godvika 1951.   
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Berthe Lauritsen, 25 år. Hun hadde glede 
av pene ting, var opptatt av kjolene som 
filmstjerner hadde på seg. - Jeg lever ut 
bestemors drømmer, sier Livs datter Ceci-
lie Melli, som er en kjent designer. Men da 
moren brukte bunad på 17. mai i Lebesby 
ble Liv flau. Det var kun lærerne som gikk 
med bunad. Bildet er tatt da familien var 
evakuert til Biri ved Lillehammer i 1945.

Vinter. Åshild, 11 år, den eldste i søsken-
flokken styrer sparkstøttingen. Ved siden 
av står Jorunn på fem år. Yngstejenta Liv, 
to år. Barna er pent kledd i tøy sydd og 
strikket av moren, som hadde syv barn, 
men likevel rakk å sy og strikke for andre. 
Foto: Godvika 1952.
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Utdanning og arbeidsliv
Familien til Liv flyttet fra Godvika 
til Lebesby fordi moren ble ram-
met av hjertesykdom. Liv kunne da 
bo hjemme i stedet for på internat. 
Etter framhaldsskole ble det  real-
skole i Kjøllefjord, før hun reiste 
til Lillehammer på gymnas, der fa-
milien hadde vært evakuert i 1944. 
Hun likte å tegne og der hadde de 
engelsklinje med tegning og kunst-
historie. Etter gymnaset utdannet 
hun seg til teknisk tegner/kartteg-
ner ved Teknisk fagskole. 

Liv har arbeidet i Akergrup-
pen, Oslo, og i Troms landforsvar, 
Bardufoss. I 1978 flyttet Liv til 
Stavanger, fikk jobb på tegnekon-
toret til British Petroleum og har 
siden arbeidet i oljeindustrien. Hun 
startet som karttegner, senere som 
Senior-konsulent innenfor Godata 
Management. 

I tillegg til sin tekniske sans, har 
hun stor interesse for naturmedisin. 
Hun har utdannet seg i ferier og 
på fritiden, tatt Medisin grunnfag i 
forbindelse med utdannelse innenfor 
Naturmedisin. Har studert Home-
opati, Fotsoneterapi, samt massasje, 
aromaterapi, akupunktur etc. Hun 
har tatt hovedeksamen som Heil-
praktiker etter tysk modell. Dette 
er den eneste formen for naturterapi 
som er offentlig godkjent i Europa. 
Liv har også videreutdannet seg 
innenfor homeopatien på College i 
England, med flere ukers opphold på 
en klinikk i Calcutta, India.   

Syv unger er vel ingenting
I 1972 giftet Liv seg med Brynjar 
Bratsberg i Stavanger. De fikk tre 
barn, Cecilie, Christine og Lau-
rits. Men mens barna ennå er små, 
rammes familien hardt og brutalt. 
Brynjars søster dør 38 år gammel 
av hjerteinfarkt. Ti måneder senere 
dør også mannen på 43 år av hjer-
teinfarkt. Ekteparet har fire barn, 
den minste er kun 4 år gammel. De 
andre barna er 17, 13, og 10 år. På 
kort tid er barneflokken blitt forel-
dreløse. De tre yngste, May Britt, 
Hilde Marit og Ole Martin blir 
boende hos Liv og Brynjar; som 
selger eget hus, kjøper et annet og 

bygger om slik at det passer til en 
stor familie. Den eldste, Odd Helge 
fyller 18 år det året faren dør, så 
han velger å bo i barndomshjemmet 
som lå hundre meter fra der søskne-
ne bodde.  

 - Det var ikke noe valg. Måtte 
bare gjøre det, og gjøre det beste ut 
av det. Jeg tenkte, syv unga, det er 
vel ikke nokka, vi var jo syv hjemme 
i Godvika. 

Enkelt var det nok ikke, men Liv 
og Brynjar gjøv løs på oppgaven 
med godt mot. De flyttet til Buøy 
utenfor Stavanger der barna kom fra, 
innredet huset med fem små bad og 
åtte soverom. Deres egne barn var 
omtrent jevngamle med søskenbarna, 
så hverdagen måtte organiseres på en 
ny måte, når så mange mennesker 
skulle fungere sammen. Alt måtte ha 
sin faste plass. Med så stor familie 
og full jobb ved siden av, kan en vel 
knapt forestille seg hvilken innsats 
dette var. 

- Min datter pleier å si, jeg kan ikke 
huske at min mor sov når jeg var liten. 
Liv ler godt av dette, men legger til, så 
mye søvn trenger en vel ikke og man 
rekker mye på én dag.  

 I dag gleder Liv seg over at både 
egne barn og ekstrabarna er voksne 
og klarer seg bra. Og de har skaffet 
henne seks kjekke barnebarn, Felix, 
Leo, Ida, Linus, Meryl og Lois, som 
er bosatt i Oslo og Stavanger. Et skår 
i gleden er at Odd Helge, den eldste 
av de foreldreløse søsknene omkom 
i en arbeidsulykke på Stord i 2001, 
kun 29 år gammel.  

Det gjelder å vinne
Det var i Stavanger hun begynte 
med pistolskyting. Det viste seg 
at hun hadde et stort talent og hun 
trente mye både fysisk og teknisk 
for å bli best. Noe annet var det ikke 
snakk om. Måtte være på toppen, 
alltid. Dette pågikk fra 1981 og til 
2000-tallet. Hun satte norsk rekord 
som var 2 poeng over verdensre-
korden, og hun har reist verden 
rundt på mesterskap og internasjo-
nale konkurranser. Hun har deltatt 
i prøve-OL både i Los Angeles og 
i Seoul, Sør-Korea. Til sammen har 
hun vunnet 23 mesterskap, både in-

dividuelle og lag-gull. 
- Andre land vi besøkte var 

Venezuela, Mexico, USA, Den do-
minikanske republikk, hele Europa 
og Øst-Tyskland. Jeg opplevde å 
vinne det Øst-Tyske mesterskapet 
i 1984. De angret kanskje på at de 
hadde invitert oss, ler Liv. Hennes 
beste resultater ellers har vært nr 5 
og 8 i EM og nr 10 i VM, og nr 2 i 
World Cup i Sveits. 

- Luftpistol ble OL-gren i 1988. 
Jeg kvalifiserte meg aldri til OL, men 
kanskje det var fordi jeg egentlig var 
for feig til å ha lyst til å reise dit og 
ikke vinne. Det er jo bare å vinne 
som gjelder. Vinne, når en først 
deltar i Olympiske leker. Jeg ville 
ikke være turist. 

Mavedanserinnen
Liv ruver ikke i landskapet, hun er 
nett og feminin, samtidig utstråler 
hun energi og styrke. Hun elsker å 
kjøre bil. Og det virker ikke forunder-
lig når hun forteller at hun skulle ut å 

Lebesby skole 1961/62. 4. og 5. klasse. Bakerst fra venstre: Jan Persen, Dyfjord. Ingar Olsen, Ifjord. Ulf Olsen, Lebesby. Odd Hansnes, Skogvik. 
Olaf Nilsen, Dyfjord. Svein Lidsheim, Ifjord. Finn Lindstrøm, Lebesby. Johan R. Angell, Lebesby. Torleif Andreassen, Torskefjord. Tor Bøgeberg, 
Lebesby. Asbjørn Bjørgum, Friarfjord. Lærer Ingrid Klykken.  Foran: Laila Einarsen, Vika. Gerd Angell, Lebesby. Laila Johnsen, Skogvik. Kari 
Olsen, Ifjord. Elsie Jakobsen, Landersfjord. Martha Persen, Langøra. Liv Lauritsen, Godvik. Ann Britt Andersen, Ifjord. Kirsten Henningsen, 
Lebesby. Sonja Sørensen, Mårøyfjord. Svanhild Michelsen, Godvik. Reidun Nilsen, Lebesby.

kjøpe kattemat, og kom hjem med en 
motorsykkel i tillegg. Eller at hun har 
danset mavedans for ca. 60 personer 
på Lebesby i sin brors 50-årsdag. Det 
skapte litt oppstyr, smiler hun.

Hun forteller om en rivende 
utvikling innen databransjen og 
lurer på om hun skal orke å henge 
med. Hun må stadig lære seg 
nye applikasjoner for å drive 
brukerstøtte. 

- Noen ganger tenker jeg 
at jeg er for gammel til dette, 
men min evige nysgjerrighet 
på nye ting driver meg videre. 
Faget har brakt meg rundt i 
verden – og jeg har hatt gleden 
av å jobbe i Stavanger, London, 
København, Rio de Janeiro og 
Houston. Stadig på farten de senere 
årene. Man blir utleid der de trenger 
kompetansen. Og det er rart å våkne 
opp et sted å tenke ”hvor er jeg i 
dag?” Nomaden i meg har fått leve 
livet de siste 10 årene. 

Godvika på en annen måte
Samtalen med Liv foregår i hjem-
met på Kongsvinger. Det første jeg 
møter er en rødflammet katt, Scott, 
som stryker seg kjælent mot beina 
mine. Men synet bedrar; den vel-

 Roald Lauritsen med alpelue, pipe og 
et godt tak i Petterøes karva blad. Et 
typisk bilde, sier Liv. Han var en stille og 
følsom sjel. Han hadde en skatt av gamle 
sanger i seg, som han sang for yngste-
barnet Liv. Her er han ombord i sønnen 
Knuts båt, Gimsøy. Foto: Ca. 1982.

Agnethe Jacobine og Laurits Lauritsen, 
med sønnen Karl. Agnethe er her gravid 
med Livs far, Roald Lauritsen. De bodde 
i Godvika. Foto fra 1912. 

Tvillingene Gunn og Atle Michelsen. De er 
barn av Sofie og Ingvald Michelsen. Atle 
Michelsen bor i Horten. Gunn bor i Sande, 
i Vestfold. Hun ser frem til sommeren, da 
blir det ferie i Godvik hvor hun skal hygge 
seg i to måneder. Godvik 1957.
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 Elise Berntine, (Tina) født Andersen, gift 
med Johan Petter Nicolai Johannessen, 
besteforeldre på Livs morsside. Johan rodde 
i sin tid fra Eikvik utover Laksefjorden for å 
finne et sted hvor han kunne slå seg ned. Han 
fant Godvik, og der bosatte han og Tina seg. 
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nærte, maskuline hannkatta er en 
killer. Den eter alt fra fugler og mus, 
og til og med ekorn har dyret ned-
lagt, til Livs store fortvilelse. Men 
da Scott prøvde seg på en fjong fa-
san, ble han vettskremt, da fuglen 
snudde seg og skreik til han. 

Dompap og andre småfugler 
spiser frø rett utenfor vinduet. 
Det hviler en fred over stedet. 
- Nesten som Godvika, sier jeg. 
- Det er Godvika, på en annen måte, 
svarer Liv. 

Det er kun tre hus her, bak lig-
ger de store gårdene. Her trives Liv 
sammen med sin samboer Øyvind 
Sirevaag. Han har det ganske enkelt 
når han vil gi Liv en gave. Det er 
bare å kjøpe Kongsvingers egen 
forfatter, Levi Henriksens gode og 
prisbelønte bøker.

Utsikten er vakker over Vinger-
sjøen, isen ligger tykk i februar og 

i nyttårshelga er søsteren Jorunn på 
besøk, da flyr damene lavt over isen 
på skøyter. 

Vi skal fotografere og Liv henter 
pistolene sine. Jeg spør om våpnene 

10 Ingvald Michelsen med sønnen 
Åsmund. Ingvald var fiskekjøper, hadde 
butikk og var poståpner. Han drev damp-
skipsekspedisjon og telegraf. Det hendte 
lokalbåten ikke kunne legge til kai på 
grunn av lavvann, da måtte man ro ut for 
å ekspedere den. Godvik 1948.

kan drepe et menneske, og det nikker 
hun bekreftende til. Grøssende hever 
jeg pistolen etter at hun har kontrol-
lert at magasinet er tomt og skvetter 
kraftig når luftpistolen smeller. 

Senere får jeg en e-post fra henne 
hvor hun forteller at hun etter in-
tervjuet har tatt frem luftpistolen 
og begynt å skyte igjen. Hun gleder 
seg til å delta i NM 1. april 2012, 
etter fire års opphold. Hun ser frem 
til å skyte, men streber ikke lenger 
etter å være på toppen. Og det er 
helt greit. 

Livskvelden
Når denne energiske, reiseglade, 
familiekjære kvinnen skal nyte sitt 
otium engang, er planene klare. 
Alderdommen skal ikke tilbringes 
på Rio de Janeiros solrike strender, 
ei heller andre steder ute i verden. 
Nei, en eiendom er allerede kjøpt 
i Godvika. Her er det mange mål 
mark, stort hus, naust, masse garn-
bruk og to små båter. Her kan hun 
tenke seg å leve sine siste dager, i 
hvert fall om sommeren, men på 
ett vilkår. Hennes søsken må også 
være der. 

Et Godvika uten sine søsken kan 
hun ikke tenke seg.   

Begravelsen til Berthe Lauritsen. Fra venstre: Åshild Järnkvist, Einar Lauritsen, Jorunn Lauritsen, Roald Lauritsen, Knut Lauritsen, Anne Lise 
Bøgeberg, Bjørn Lauritsen og Liv Bratsberg. Lebesby 1983.

 Vinner av NM i 1981. Norgesmester Liv Bratsberg, landets ledende luftpistolskyt-

ter. Innsatsen ble benevnt som oppsiktsvekkende i skytterkretser. Hun var et konsen-

trasjonsfenomen med nervene under kontroll når det gjaldt, skrev Finnmarksposten.   

Fotos: Flere av bildene i artikkelen er sannsynligvis tatt av Albert Johansen fra Godvika. Han gikk rundt og 
fotograferte i svart/hvitt med sitt kasseapparat. Andre bilder er tatt av ukjent fotograf.

Fra venstre: Åshild, Jorunn, Liv og Berthe Lauritsen. Småjentene er pyntet med sløyfer i 
håret og de to yngste og mamma har på seg like kjoler, sydd av samme stoff. Godvik 1951.

Laurits Lauritsen og sønnen Bjarne bøter garn i fjæra. Godvik på 1960-tallet. 
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Av JoHnny olsen

Chrisfestivalen er ferdig med boo-
kingen til årets festival. 

I år har vi et variert og spennende pro-
gram, som vil passe de fleste.

Noen av artistene som kommer er Vio-
let Road, Mari Boine Band, Kjøllefjord 
Storband, Christianssand String Swing 
Ensemble, Moillrock, Geggen Mauno 
Band, Jørun Bøgeberg Trio, The Bredis 
Band og Torstein Fagerli. 

Mari Boine Band blir en 
av attraksjonene under 

årets Chrisfestival.

Chrisfestivalen 2012
Kjøllefjord Storband

Christianssand String 
Swing Ensemble

Violet Road

17. mai-arrangement i Lebesby kommune
Lebesby kommune søker lag / foreninger som vil 
påta seg 17. mai-arrangement i Kjøllefjord, Dy-
fjord, Lebesby, Kunes og på Veidnes.

Det er satt av kommunalt tilskudd til dette.

Søknadsskjema fås på kulturkontoret og bibliote-
ket i Kjøllefjord, samt bibliotekfilialene på Veid-
nes, Kunes og Lebesby.

Søknadsskjema sendes innen 15. april til:
Lebesby kommune
Postboks 38
9790 Kjøllefjord
postmottak@lebesby.kommune.no

Kulturpris 2012
Lebesby kommune deler hvert annet år ut kultur-
pris. Denne prisen skal være en honnør til særlig 
innsats til beste for kulturlivet i kommunen. Prisen 
kan gis til lag/foreninger eller sammenslutninger 
hjemmehørende i Lebesby kommune, eller enkelt-
personer født og/eller bosatt i Lebesby kommune.

Forslagsskjema og retningslinjer kan hentes ved 
kulturkontoret og bibliotekene i Kjøllefjord, på 
Veidnes, Kunes og i Lebesby. 

Det er også mulig å få tilsendt skjemaet ved hen-
vendelse til kulturkontoret på telefon 78 49 95 33.

Søknad med alle vedlegg sendes innen 
15. april 2012 til:
Lebesby kommune
Postboks 38, 
9790 Kjøllefjord
postmottak@lebesby.kommune.no

Kulturmidler 2012
Lebesby kommune har midler til kulturformål som 
tildeles lag og foreninger etter søknad.

Søknadsskjema og retningslinjer fås på kulturkon-
toret og biblioteket i Kjøllefjord, samt bibliotekfi-
lialene på Veidnes, Kunes og Lebesby.

Merk: Ufullstendige søknader 
 (manglende vedlegg) vil bli returnert.

Søknad med alle vedlegg sendes innen 
15. april 2012 til:
Lebesby kommune
Postboks 38, 
9790 Kjøllefjord
postmottak@lebesby.kommune.no 

Opptak barnehage og Sfo 2012/2013
Søknadsfrist er 1. april 2012.
For barnehage- og skoleåret 2012/2013 er det ledi-
ge plasser ved Galgenes barnehage, Kjøllefjord sfo 
og Lebesby oppvekstsenter avd. barnehage og sfo.

Innskriving av 1. klassinger 2012/2013
Frist 15. april 2012.
Barn født i 2006 innskrives ved Kjøllefjord skole 
eller Lebesby oppvekstsenter, avd. skole.
Skjema for innskriving fås ved opplæringskontoret 
i Kjøllefjord og ved Lebesby oppvekstsenter.

Skjema sendes innen 15. april til:
Lebesby kommune
Opplæringsetaten
Postboks 38
9790 Kjøllefjord

Kommunale utlysninger

27. - 30. juni



K
lassetreff til som

m
eren

Vidar E
riksen forsøker å sam

le de som
 gikk i første klasse i 1995 til et klassetreff i som

m
er. H

an ber N
orsktoppens lesere om

 hjelp til å lage et skikkelig 
opplegg. H

an håper å kunne få tak i gam
le bilder fra skoletiden, da de startet i 1957. E

riksen kan treffes på e-post eller kontaktes på telefon 4123 2963.

Treffes skal gjennom
føres i tidsrom

m
et 9.- til 12. august.

1. klasse 1957
Foran fra venstre: B

ritt Vian, Tora O
lsen, E

ilif O
lsen, Tor H

erm
ann H

enningsen, G
udm

und Vevang, Liv K
arin A

ngell, 
M

argit N
østvik. K

jell P
edersen, S

vein Terje A
ngell og Vidar E

riksen.
B

ak fra venstre: Vigdis Lund, G
erd B

jørndal, A
nders E

idså, Torill Lilleng, G
reta Leonardsen, E

lin Jensen, S
ofie E

inarsen, Jan A
rne S

jøveian 
og S

vein Jakob A
kselsen. Læ

rer: Leif B
raseth.


