Nr. 17 okt. 2009

3. årgang

ISSN 1890-4165

Fornybare og utviklende opplevelser
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På FSNs årsmøte med fagdag 2010 i Stokmarknes
vil «ny fornybar og nettutvikling» være hovedtema.
I alle sammenhenger vil deltagerne få fornybare og
utviklende opplevelser i Vesterålen 15. til 17. juni.
Sentrale aktører i energinorge, som Auke Lont, Agnar Aas
og den nye lederen i Stortingets energi- og miljøkomité,
Erling Sande, vil holde foredrag på FSNs fagdag. En gammel ringrev i energipolitikken, tidligere olje- og energiminister Odd Roger Enoksen, kommer også. En annen ringrev
med glimt i øyet skal på ekte nordnorsk vis få humøret opp:
Arthur Arntzen ser det meste gjennom humorens briller.
Selv arrangementet med årsmøte og fagdag blir avholdt
i Hurtigrutens Hus, Vesterålen Hotell & Kongressenter i
Stokmarknes. Det blir guidet tur fra Evenes lufthavn på
ettermiddagen tirsdag den 15. juni til Stokmarknes. Onsdag morgen starter med fagdag fram til kl. 13.00 hvor vi så
drar på utflukt til den vakre, trolske og magiske Trollfjorden.
Dagen avsluttes med festmiddag på Hurtigrutens Hus.
Forum for Strategisk Nettutvikling FSN
Postboks 1497 Vika
0116 Oslo

Siste dag er avsatt til årsmøte og mer faglig påfyll fra
foredragsholdere, mens ledsagerne drar på «bytur» til
Nyksund.
Årets arrangører for FSNs årsmøte med fagdag er et
nordnorsk konglomerat av kraftfulle distriktsenergiverk:
Hålogaland Kraft, Trollfjord Kraft, Narvik Energi Nett,
Ballangen Energi, Evenes Kraftforsyning og Andøy Energi.
Det er Trollfjord Kraft som er vertskap i sitt administrasjonssenter. Stokmarknes er mest kjent som hurtigrutens
fødested, noe som er godt markert gjennom Hurtigrutens
Hus, Hurtigrutemuseet og gamle «Finnmarken» som
ruver i bybildet, og som forteller en imponerende historie
om kystens riksvei nr. 1.
Velkommen til en kysthistorisk opplevelse i
energiens tegn.
Se de neste sidene for mer detaljer
og påmeldingsmuligheter.
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TROLLTUR

Med hvalsafaribåt går turen inn i
Raftsundet og til Raftøra. Der vil
det bli en «basecamp» for spennende aktiviteter og turer inn i
selve eventyret – Trollfjorden.
Underveis fra Stokmarknes vil deltagerne
få god guiding og underholdning. På
Raftøra blir det også underholdning og
litt å bite i, og muligheter for å oppleve
landskapet også fra helikopterutsikt.
En mindre båt vil frakte deltagerne i
skytteltrafikk inn i Trollfjorden, hvor
det blir omvisning på Trollfjord Krafts
kraftverk innerst inne i idyllen.

Ledsagere på «bytur»
«Byen mot Nordishavet» blir fiskeværet Nyksund
kalt. Bebyggelsens bypreg forsterkes med de
lange sammenhengende kaistrekkene og rester
etter en fordums storhet. Dette skal ledsagerne
få oppleve på arrangementets siste dag.
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Rammen rundt Trollfjorden er både vakker og fredfullt, men bak idyllen ligger også en annen historie.
En kamp mellom kystfiskere i småbåter med seil, årer
og enkle fiskeredskaper på den ene siden, og kapitalkreftene med damp, størrelse og bedre redskap på
den andre siden.
Den 6. mars 1890 tok fire dampfiskebåter seg inn i trange
Trollfjorden, brøt opp isen og stengte av innløpet med
not. Kystfiskerne skulle kun få tilgang til den store skreiforekomsten inne i fjorden mot å betale dampfiskerne.
En lang og hard
kamp som gjaldt
fiskernes motstand
mot dampskipene
og moderne fangstmetoder toppet seg
denne dagen med
et direkte angrep
mot sperringene.
Den umiddelbare
følgen av Trollfjordslaget var at det
året etter kom en
lov hvor ble satt forbud mot bruk av not
på bestemte strekninger i Lofoten.
Trollfjordslaget er
litterært behandlet
av Johan Bojer i
Den siste viking,
og utgjør motivet
for Gunnar Bergs
maleri Trollfjordslaget.
Side 2

FOTO: BJARNE LANGSETH

På begynnelsen av 1900-tallet var Nyksund det
største fiskeværet i Vesterålen. Stedet hadde få
ressurser ut over beliggenhet nær fiskefeltene.
Jordsmonnet var karrig, det var ikke ferskvann og
beboerne hadde ingen muligheter for å skaffe torv
eller ved til brensel. Men her etablerte smed, baker,
fiskekjøpere og handelsmenn seg. Fiskere i stort
antall slo seg ned i de mange rorbuene. Staten eide
fiskeværet, så igangsetting av næringsvirksomhet
og leie av rorbuer kunne skje mot en rimelig avgift.
I 1970-årene ble fiskeværet brått fraflyttet og har
seinere stått som symbol på strukturendringer i det
nordnorske kystfiskesamfunn.
Tidlig i 1980-årene fikk en tysk sosialpedagog
ideen om å bruke Nyksund til et internasjonalt møtested for ungdom. I flere år var han drivkraften og
ildsjelen bak Nyksundprosjektet. På slutten av tiåret
var det om sommeren fast bussforbindelse mellom
storbyen Berlin og det gamle fiskeværet. Hundrevis
av ungdommer kom fra Europa for å arbeide og
feriere. Etter en tiårs tid tok også dette slutt.
Lyset, naturen og bebyggelsen trekker fotografer
og bildekunstnere til fiskeværet. Stedet har ved flere
anledninger vært innspillingssted for film- og videoproduksjoner. Blant annet er spillefilmene «Etter
Rubicon» og «Isomnia» delvis innspilt i Nyksund.
All denne oppmerksomheten har skapt en
gryende interesse lokalt for bevaring og utvikling
av stedet – blant annet i reiselivssammenheng.

Ikke bare idyll

Programutkast
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TIRSDAG DEN 15. JUNI
Ankomst på ettermiddagen/kvelden.
De som ankommer Evenes kl. 1755 blir fraktet
til Stokmarknes i egen buss med guide og
servering om bord. Fiskesuppe blir servert
på hotellet om kvelden.
ONSDAG DEN 16. JUNI
• 0730–0830 Frokost og registrering
0830 Velkommen til Vesterålen og
Hadsel kommune v/ordføreren
• 0845 Fagdag med tema «Ny fornybar og
nettutvikling». Innlegg ved FSNs daglig leder
Knut Lockert, Statnetts konsernsjef Auke Lont
med flere, og Arthur Arntzen.
• 1300 Avreise opplevelsestur med hvalsafaribåt
til Raftøra og videre til Trollfjorden.
• 1900 Festmiddag på Hurtigrutens Hus
TORSDAG DEN 17. JUNI
• 0800–0900 Frokost
• 0900 Fagdagen fortsetter med leder av energiog miljøkomiteen Erling Sande, vassdrags- og
energidirektør Agnar Aas fra NVE og eks.
olje- og energiminister Odd Roger Enoksen.
• 1130 Årsmøte FSN
• 1330 Lunsj og avslutning
• 1500 Bussavgang til flyplassen.

KOSTNADER:
Deltageravgift:
Ledsageravgift:
Tur til Raftøra/Trollfjorden:

kr. 3 500,kr. 1 400,kr. 900,-

Meld deg på snarest!
Gjennom reisebyrået et det forhåndsbestilt
rimelige billetter fra Oslo, Bergen og Trondheim.
Blant de første 100 som melder seg på trekkes
det ut tre gratis helikopterturer i majestetiske
Trollfjordområdet.
Påmelding gjøres direkte til:
BERG-HANSEN GRUPPEOPPLEVELSER
v/Linn Magnussen
Tlf. 76 11 00 05 / mobil 95 75 95 01
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E-post: linn.magnussen@berg-hansen.no

Utstillere
Det er sjeldent fine lokaler for utstillerne i år.
De som ønsker å delta med stand og utstilling
under arrangementet må ta kontakt for
påmelding til Andres Sætre på telefon:
48 14 47 84
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