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Kulturnæringene er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt, og 
betegnes som framtidens viktigste næringsgren og regionenes redning.  Alene 
står den for 3 % av BNP og sysselsetter nesten like mange som hotell- og  
restaurantnæringen. I et større perspektiv bidrar kulturnæringer med langt mer.

Allerede i 1970 snakket forskere om den nye opplevelsesøkonomien som ville 
vokse fram på bekostning av et materialistisk fokus. I 2007 uttrykker Nærings- 
og handelsdepartementet det slik i handlingsplanen for kultur og næring: ”En 
stadig større del av økonomien knyttes til varer og tjenester som skal gi op-
plevelse og skape identitet. I denne utviklingen er kulturnæringene sentrale. 
Design, kunst og kultur, underholdning og opplevelsesindustri er blitt viktige 
deler av økonomien, både i Norge og internasjonalt.” 

Kjell Olsen, førsteamanuensis i kulturfag ved Høgskolen i Finnmark, sier at 
mange likevel fortsatt stiller spørsmål ved kulturnæringsutøveres evne til å 
skape reelle verdier. 

– En allmenn oppfatning er at den klassiske kulturnæringsutøver arbeider 
på helsesenteret og er kunstner ved siden av, men mulighetene for å være 
kulturnæringsutøvere i 2009 er mye bedre enn på 90-tallet. Nå kan man gjøre 
hobbyen sin til et yrke. Det kan selges. Du kan produsere musikk fra gutterom-
met, dersom du har talent og spisskompetanse, og treffe et marked som kan 
være smalt lokalt, men stort globalt. 

Kulturnæring i vekst

Av	Lone	Hegg

Sysselsettingsutviklingen i kulturnæringene 2002-2007  
i Nord-Norge og Norge

2002 2007 Endring 
2002-2007

Endring 
2002-2007 

Nordland 2 751 3 151 400 4,5 %

Troms 1 979 2 148 169 8,5 %

Finnmark 1 024 1 192 168 16,4 %

Norge 86 932 95 583 8 651 10,0 %

Kilde: Østlandsforskning 2008

Kulturnæringene	 rommer	 mange	 nærings-	
grupper.	Vi	finner	yrker	som	reklamevirksomhet	
og	design,	og	vi	finner	scenekunst	og	arkitektur.	
Fellestrekket	er	at	de	tar	utgangspunkt	i	kom-	
mersielle	 kulturelle	 aktiviteter,	 som	
kommuniseres	 og	 blir	 til	 gjennom	
kreative	 prosesser.	 Næringene	 skal	
skape	eller	levere	opplevelser.

• maRKedSKommUNIKaSjoN
• aRKITeKTUR
• KULTURaRv
• deSIGN
• TRyKTe medIeR

• fILm, vIdeo, foTo
• mUSIKK
• Tv, RadIo
• KUNSTNeRISK vIRKSomHeT

Denne utviklingen vises i statistikken. Antall sysselsatte innen kultur- 
næringen økte fra 1996-2007 mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet 
i andre næringer. I 2007 sto kulturnæringen for nesten 4 % av den totale  
sysselsettingen i Norge, noe som innebærer at den var på omtrent samme 
nivå som hotell og restaurant. Kulturnæringen er en av få næringer som utgjør 
mer enn 3 % av BNP. 

Globalt sett vokser kulturnæringer hurtig, og etterspørselen etter kreative 
kulturprodukter og tjenester er stadig økende. Utviklingstrekk viser at disse 
næringene vil fungere som drivere for sysselsetting og økonomisk vekst fram-
over. Samtidig har kreativiteten i kulturnæringen etter alt å dømme positiv 
innflytelse på andre næringer. Forskning fra Storbritannia viser at bedrifter 
med sterke kontakter inn mot kulturnæring er mer innovative enn bedrifter 
med svake kontakter. 

Britt Kramvig, seniorforsker ved NORUT Tromsø, mener imidlertid at vi i dag 
ikke har modeller for å måle alle verdiene som skapes i kulturnæringen. 

– Det forventes at kulturnæring skal skape verdier som identitet, bolyst og 
tilhørighet, samtidig som disse verdiene ikke tas med når prosjekter evalueres 
eller skal gjøres opp. Derfor har vi nå vansker med å dokumentere den reelle 
verdiskapingen kulturnæringen bidrar med. Verdiskapingen er mye høyere 
enn det rent økonomiske alene.

KULTURNÆRINGeNe eR INNdeLT I fØLGeNde NÆRINGSGRUppeR:



Nordnorsk film i elitedivisjonen

Vi er i tidligere Holmen Leir i Øverbygd i Midt-
Troms. Der det før ble drøftet militære utfordringer i 
nord, snakker man nå varmt om Nord-Norges nye 
næringsvei og satsningsområde; kulturnæring. 
Tidligere festspillprodusent og direktør for  
FilmCamp Målselv, Kjetil Jensberg, er en mann 
med stor kunnskap om temaet, som synes å 
få ting til å skje. Å gjøre en militærleir om til  
FilmCamp er bevis nok i seg selv. Sammen med 
filmnestoren i Nord-Norge, Svein Andersen og  
4-5 ansatte, har de bidratt til å etablere spille-
film og TV-produksjon som en kulturindustri og 
næringsvei i landsdelen. 

Leveransekreditt	nøkkelen
– Vi kan ikke leve med at folk må pantsette huset 
sitt for å finansiere sitt filmprosjekt. Derfor jobber 
vi for å skape ei helårig filmnæring. Der ligger 
potensialet for stabile inntekter, jevn tilførsel av 
arbeidsoppdrag, økt kompetanse og store ring-
virkninger for samfunnet rundt produksjonene. Vi 
har mistet for mange filmskapere ut av landsdelen 
på grunn av manglende muligheter for en stabil 
inntekt, sier Jensberg, i det han bretter ut Mac´en 
for å tegne og forklare.

– Å få fullfinansiert en filmproduksjon krever at 
man har minimum 25% i egenkapital. Når en film 
koster 20 millioner kroner, er det mye penger som 
skal skaffes til veie av produsentene. Her kommer 
FilmCamp inn. Vi stiller med kompetanse, studio-
fasiliteter, hotell og mat. Og vi kan gi kreditt på noe 
av dette. 

Lagt	igjen	54	millioner	i	regionen
Et viktig mål er at en filminnspilling skal gi næringsmessige og kulturelle ringvirkninger i regionen.            

– Når filmen skal spilles inn hos FilmCamp krever vi at produsenten kjøper varer og tjenester for dobbelt 
så mye som vi investerer i filmen. 40% av de som jobber på filmen skal være fra regionen. Dersom det er 
en utenlandsk produksjon, skal det også være nordnorsk co-produsent, klargjør Jensberg.

FilmCamp Målselv har siden oppstarten vært involvert i 12 filmer – og er nå godt i gang med den  
trettende produksjonen. Disse har hatt et samlet budsjett på 178 millioner kroner, hvor FilmCamp har 
gått inn med 13 millioner. Kjøpet av varer og tjenester i forbindelse med filminnspillingene i regionen, er 
beregnet til 54 millioner. 

– I tillegg har nærmere 1.000 personer fra området vært involvert i filmene, forteller Jensberg.

 I forbindelse med Kautokeino-opprørets innspilling i Målselv og Indre Finnmark ble det lagt igjen ikke 
mindre enn 16 millioner i lokalsamfunnene. 

Nettverk	og	systematikk
 – Men hvordan er det å være lokalisert på et lite sted i Midt-Troms – langt unna markedene og pengene? 

– Det lå både en stor ressurs og god infrastruktur i den tidligere militærleiren. Samtidig var det nærings-
rettede omstillingsmidler tilgjengelig, og syv kommuner i Midt-Troms fikk til et godt regionalt samarbeid. 
Det vi har fått gjennomført her, viser at mye går an hvis man samarbeider, forklarer Jensberg. Han legger 
til at et godt nettverk og nødvendig kompetanse også har vært helt avgjørende. 

– Vi er tilknytta flere internasjonale nettverk, som blant annet jobber med utvikling av manusforfattere.  
De skal også sørge for at det legges igjen flest mulig kroner i de regionene hvor filmene spilles inn.

Jensberg mener det er viktig å ha mye energi og å jobbe systematisk og målrettet for å lykkes.  
Det hjelper også at Målselv ligger fint til. En time og førti minutter fra Oslo, og sentralt både i forhold til 
Bodø, Tromsø, Harstad, Narvik og Sverige. 

– Vi er i sentrum, smiler han og kommer inn på det amerikanske spillefilmprosjektet ”Viking” med et 
budsjett på 6-700 millioner kroner. Nå lukter amerikanerne på FilmCamps fasiliteter. På veldig kort tid har 
det skjedd en utrolig utvikling i filmbransjen i Nord-Norge. En utvikling det legges merke til internasjonalt, 
avslutter filmgründer Kjetil Jensberg.

I måLSeLv vIL maN UTvIKLe eN bRaNSje Som foLK KaN Leve av I NoRd-

NoRGe. bRaNSjeN HeTeR fILm oG HaR I de SISTe 30 åReNe bLITT dReveT 

fRa HåNd TIL mUNN. Nå vIL fILmCamp GjØRe fILm TIL HeLåRSbUTIKK I NoRd. 

Av	Ingjerd	Tjelle

 Filmcampdirektør Kjetil Jensberg vil lage helårsbusiness av film i nord. Foto: Knut Åserud
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Hun er en nordnorsk virvelvind, som alltid har levd 
for å finne egne veier. Nå har Linn Henriksen skapt 
seg en arbeidsplass i hjembyen Alta – mye takket 
være filmsuksessene Kill Buljo og Død Snø. 

Henriksen bodde i Oslo da hun i 2006 fikk telefon 
fra Alta om hun kunne sy en gul scooterdress.  
Dagen etter satt jeg på Gardermoen og designet 
den gule Jompa-dressen til filmsuksessen Kill 
Buljo. Rundt 100 kostymer til skulle på plass, og jeg 
hadde jobb i massevis, forteller Linn. På bakgrunn 
av sine filmengasjement valgte hun så å flytte  
nordover og etablere sitt eget firma; Imagement. 

– Det var i løpet av Kill Buljo-innspillinga at jeg fikk 
øynene opp for hvor mye bra som skjer i Finnmark 
og bestemte meg for å flytte tilbake, sier den  
energiske designeren. Hun har også oppdrag for 
filmskapere andre steder i landet, og i sommer var 
hun kostymeansvarlig for Norges første gangster-
komedie ”Tomme tønner”.

Linn har ikke bare hatt kostymeansvaret i tre 
av Tommy Wirkolas filmer. Hun har også høstet 
tilleggsinntekter gjennom å arrangere Alta- 
premierene på Kill Buljo og Død Snø samt friske 
zombiestunt ved ulike kinofestivaler – sist ved 
Amandaprisutdelingen i Haugesund.   

– Har du skapt deg en lønnsom bedrift i kjølvannet 
av filmsuksessene i Finnmark?

– Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært 
en lang vei å gå. I begynnelsen hadde jeg en  
butikksjefjobb i tillegg, men siden januar 2008 har 
jeg kun jobbet gjennom eget firma. Jeg har lagt 
ned mye gratisarbeid i forskjellige prosjekter for 

ImaGemeNT 
Alta

Tomas Evjen fra Fiksjonsforsyninga. Foto: Lars Antonsen 

– Det er en utfordring for kulturnæringen at  
 kunst- og kulturarbeidere mener de på død og 
liv skal klore seg fast i en bortgjemt fjord for å 
syte og kjempe mot sentralmakta i Oslo. Dette 
er dinosaurtenkning fra 70-tallet som kun fører 
til at landsdelens mange dyktige kulturfolk blir  
stemplet som sprø og forblåste bygdetullinger.

Tomas Evjen er en frittalende filmprodusent og 
leder av det Bodø-baserte produksjonsselskapet 
News On Request (NOR). I 2007 sto han også 
bak etableringen av datterselskapet Fiksjons-
forsyninga i Alta, og selskapet er i disse dager 
i gang med opptak av en ny film av Død Snø-
regissør Tommy Wirkola. ”Sporløst Forsvunnet” 
spilles inn på Sørøya i Finnmark i høst.

Kan	ikke	gå	på	halv	tank
Han har drevet NOR i ti år og mener film- 
arbeidere nå må slå seg sammen for å bli sterkere.  

– Enkeltmannsforetak blir ikke kraftige nok, og 
de greier sjelden å stille opp med mer enn en 
halvfull bensintank når de kommer til produksjon. 
Skal nord- og midtnorske produsenter lykkes må vi 
gå sammen i større enheter, sier Evjen som mener 
hele Nordkalotten bør bli en egen filmregion.

– Dere har tilrettelagt for innspillingen av  
”Himmelblå”.  Tjener dere gode penger på å lage 
film og TV-serier i Nord-Norge?

– Vi har levd av å drive med dette i snart ti år 
og har hatt overskudd i News On Request AS 
nesten hvert år. Fiksjonsforsyninga AS er ny, men 
det skjer mye spennende i det lille selskapet. Vi 
har flere produksjoner i Finnmark på beddingen, 

blant annet sammen med større produsenter i 
Oslo, forteller Evjen.

Bærekraftig	industri
– Vi vil utvikle en bærekraftig industri i kulturom-
rådet, og tjene penger på de midlene vi investerer 
i våre mange prosjekter. Vi er ikke kunstnere, men 
håndverkere og historiefortellere i et aksjeselskap 
bygd for profesjonell produksjon av film og fjernsyn. 

Tomas Evjen tror det er flere ting som må til at 
for at man skal lykkes med satsing på film som 
kulturnæring i Nord-Norge. FilmCamp Målselv må 
utvikles videre og gjøres til et nordnorsk instru-
ment for investering og studioproduksjon. 

– Det hemmer oss at de i dag er begrensa til 
produksjon i Midt-Troms. Men jeg er likevel svært 
imponert over hvor langt campen har kommet. 
En stor jobb er gjort av Svein Andersen og Kjetil 
Jensberg. 

Han mener Nordnorsk filmsenter og oppbygginga 
av et samisk filmsenter i Kautokeino også er 
viktige instrumenter sammen med talentutviklinga 
ved Tvibit i Tromsø. 

– Investeringsvillig kapital og at folk som Nils 
Gaup, Tommy Wirkola og Knut Erik Jensen finnes 
i landsdelen, er også helt avgjørende.  Vi trenger 
dem som dyktige og modige historiefortellere,  
poengterer Tomas Evjen.

NewS oN ReqUeST 
Bodø

Linn Henriksen fra Imagement . Foto: Arthur Arnesen Barents Fashion Week i Murmansk. Foto: Knut Åserud 



De har laget kort- og dokumentarfilm i 50 år til 
sammen – og har kombinert filmskaping med  
andre strøjobber for å få hjulene til å gå rundt. Nå 
hiver de seg til med de store og vil lage spillefilm 
og TV fra Nord-Norge. 

Svenske Anna Björk fra Luleå og norske Knut 
Skoglund fra Tromsø har skjønt at de må sam- 
arbeide på tvers av landegrensene for å kunne 
stille med nok muskler – både finansielt og 
kunnskapsmessig. Nå har de etablert selskapet 
Pomor Film AS med produsenter fra Norge, 
Sverige og Finland. Sammen har de leid seg 
kontorplass på FilmCamp. Et av samarbeids- 
prosjektene er den finske spillefilmen ”Rare 
Exports”, der Pomor Film nå er med som  
co-produsent. Filmen er basert på en absurd og 
grotesk fantasyhistorie om en julenisse svært 
fjernt fra den tradisjonelle. Den har et budsjett 
på 20 millioner kroner og involverer totalt 150  
personer fra de tre nordiske landene. 

Må	forvalte	råvarerene
– Det er så mange gode og spesielle histo-
rier i Nord-Norge, og her skal vi ikke bare være  
råvareleverandører til sørnordiske selskap. Vi vil 
produsere dem selv i vårt eget miljø, og apparatet 
rundt skal tjene penger på det, fastslår Skoglund, 
der han sitter under sin hvite tavle spekket med 
detaljerte og fargerike dag-til-dag-planer for de 
neste ukene. Å produsere spillefilm handler om å 
skape orden i kaoset, fordele oppgaver, ta ansvar 
for logistikken og alltid ha en plan B. Det koster 
i snitt over 150.000 kroner per dag å lage spille-
film. Da kan det bli dyrt om ikke produsentene 
har oversikten og alternativene på plass.

pomoR fILm
Målselv

ImaGemeNT 
Alta

å opparbeide meg erfaring og nettverk. Nå har 
jeg kommet et godt stykke, men må selvfølgelig 
fortsette å gå. For å gjøre Imagement til en mest 
mulig solid bedrift, har jeg tro på sakte vekst.

Linn vil ikke bare sy kostymer for andres film-
prosjekter. Hun jobber også aktivt med sin egen 
kleskolleksjon ”Hot From Cold” – et konsept som 
skal blande det beste fra New York og Kautokeino. 
Henriksen sto også bak prosjektet Barents Fashion 
Week i 2008. Prosjektet brakte sammen unge 
designere fra hele Barentsregionen i kreative 
workshops og visninger i Kirkenes og Murmansk. 
Målet var å skape sterke og unike moteuttrykk fra 
Barentsregionen, og prosessen ble foreviget i Nils 
Gaups dokumentarfilm Barents Fashion Week 
som hadde premiere på Nordkapp Internasjon-
ale Filmfestival samme år. Nå er hun er på jakt  
etter ansatte som kan være med å realisere flere 
planer.

 – Mitt mantra er at man kan gjøre hva som helst, 
hvor som helst. Jeg vil gjerne være en inspirasjon 
for andre som ønsker å satse på drømmene sine, 
avslutter Linn Henriksen.

Barents Fashion Week i Murmansk. Foto: Knut Åserud 

Skoglund har gjennom sitt snart trettiårige 
filmvirke i Nord-Norge primært vært involvert  
i dokumentar- og kortfilm. Med FilmCamps  
etablering, og en erklært satsing på film fra  
politisk hold, velger han nå å ta steget opp  
i elitedivisjonen. En divisjon der millionene ruller. 

Viktig	å	gå	sammen
– Vi kan ikke lykkes med de store produksjonene 
hvis vi fortsetter å være små og bare jobber for 
oss selv. Vi må slutte å se på hverandre som 
konkurrenter og heller jobbe sammen for å få 
inn penger til de store produksjonene, sier Anna 
Björk i det hun inntar en kjapp lunsj. Det er ikke 
tid for de lange lunsjene med beina på bordet, 
når det skal skaffes 20 millioner. Det må nemlig 
hun og Pomor Film gjøre for at de skal komme  
i gang med filmen basert på Anne B. Ragdes bok 
fra 1994 ”En kald dag i helvete”. Nå går de ut til 
både Norge, Finland, Sverige og Tyskland for å få 
endelig finansiering.

– Bør alle små aktører forene krefter for i felleskap 
å hevde seg i markedet?

– Nei, overhodet ikke. De unge filmskaperne som 
jobber i det små er en kjempeviktig ressurs for 
oss, både i forhold til nye filmideer og som bidrags-
ytere i større produksjoner. Det utviklingsarbeidet 
som for eksempel filmmiljøet på ungdomshuset 
Tvibit i Tromsø gjør, er helt fantastisk. De dyrker 
fram nye talenter – noe som er helt avgjørende for 
at filmbransjen i Nord-Norge skal lykkes, avslutter 
Anna Björk.

Jeg ble overlykkelig da begrepet 
”visualisering av kreative prosesser” 
falt på plass. Endelig kunne ingen 
”ta” meg på at jeg gjør for mye 
forskjellig. Jeg har ofte fått høre 
at jeg må begrense meg. For meg 
handler det om å skape noe konkret 
ut av noe abstrakt, og på denne 
måten øke verdiskapingen 
av de kreative prosessene. 
Linn Henriksen, Imagement.

Barents Fashion Week i Kirkenes. Foto: Knut Åserud Anna Björk og Knut Skoglund fra Promo film. Foto: Knut Åserud 
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Små bedrifter med store virkninger

NoeN bedRIfTeR SKapeR vIRKNINGeR 

LaNGT UToveR eGeT ReGNSKap. foRSKeReN  

KIRSTI HjemdaHL meNeR deT LIGGeR eT eNoRmT  

poTeNSIaL I KULTURNÆRINGeN – oGSå foR  

SamfUNNeT oG ØvRIG NÆRINGSLIv. 

Et	 viktig	 næringsaspekt	 ved	 filmskaping	 er	 at	 når	 det	
brukes	 20	 millioner	 på	 en	 film,	 så	 havner	 i	 snitt	 seks	 av		
millionene	 i	 regionen	 filmen	 spilles	 inn	 i.	 Disse	 pengene	 går	
til	 hotellopphold,	 reiser,	 mat,	 snekkere,	 rørleggere,	
transport	og	hva	det	måtte	være.	Den	lokale	ringvirkningen	
av	en	filmproduksjon	er	enorm.		Anna Björk, Pomor Film AS

Kulturnæringenes utviklingspotensial er betydelig, 
ikke bare i form av vekst innen egen næring. 
Konkurranseevnen til bedrifter i andre næringer 
er i økende grad er avhengig av kreativitet, og at 
produktene gir noe mer enn bare den materielle 
verdien. 

Lofotprodukt på Leknes hadde fiskeprodukter 
av svært høy kvalitet og et ønske om å vokse 
betydelig. De ville satse, og valgte å fokusere 
på design. Vinteren 2003 fikk bedriften ny logo 
og grafisk profil, og i løpet av første kvartal 2004 
hadde omsetningen i Nord-Norge økt med hele 
50%. I år ligger de an til å omsette for 150 millioner 
kroner, 110 millioner mer enn for 8 år siden.  
Selskapet hevder at design har vært den smarteste 
enkeltinvesteringen de noen gang har gjort.

– Dette er typisk for kulturnæringer, sier Kirsti 
Hjemdahl fra Agderforskning. 

– Veksten går ofte i flere ulike retninger, og  
suksessen kan sjelden avleses av kun én bedrifts 
regnskap. Man ser ofte at virksomheter rundt  
kulturnæringsbedrifter tjener gode penger på  
investeringene.

En analyse av kulturarrangement i Bodø viser at de bidrar til å tiltrekke seg personer med høy  
utdanning, det har høy reklameeffekt og verdi for reiselivsnæringen og bedriftsledere mener at  
aktivitetene har stor betydning for utvikling av egne bedrifter.

– I tillegg bidrar festivaler til å bygge opp en produksjons- og arrangementskompetanse som kan være 
viktig også for andre næringer, sier Hjemdahl. 

– Det er dessverre lite dokumentert kunnskap i Norge om hvilken virkning kulturnæringsbedrifter kan ha 
for annet næringsliv, men vi ser at det har blitt mer bevissthet rundt det den siste tiden.

Harald Devold, leder i Musikk i Finnmark, viser til at kulturnæring kan fungere som en katalysator for 
kreativitet i andre næringer.

– Kreativitet er bærebjelken i all kulturnæring. Det handler om å åpne opp og tørre å se nye løsninger, 
noe som i stadig større grad er avgjørende for å overleve på et marked i rask endring. Vi ser stadig 
flere eksempler på samarbeid i skjæringspunktet mellom kultur og næringsliv som går utover sponsor- 
virksomhet og kulturaktiviteter i næringslivet. Vi har eksempler på teater som brukes aktivt i leder- 
utvikling, kulturaktører som brukes i kreative prosesser for å utvikle nye produkter og nye markeder eller 
bruk av bilder fra arbeidsprosesser som materiale for å styrke egenidentitet og omdømme.

Ifølge Kirsti Hjemdahl finnes det dessverre lite forskning som er relevant for mindre regioner og byer.

– Det gjør at det blir for mye synsing, og at det blir vanskelig å få reell legitimitet i næringslivs- 
sammenheng. Til tross for at kulturnæringene framheves blant de største vekstnæringer globalt, er det 
en puslete nasjonal satsing på dette feltet i Norge. Vi har derfor et ansvar for å synliggjøre våre egne 
regionale kulturnæringer, avslutter hun.

Av	Kristian	Wengen
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Publikum i ekstase på Trænafestivalen. Foto: Knut Åserud
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Skomvær fyr.  Foto: Hanne Jakhelln

I Tromsø sitter paret Aggie Peterson og Per 
Martinsen. De har en rekke ulike musikalske 
prosjekter bak seg, blant annet bandet Frost, 
og har i tillegg etablert Idébanken sammen med 
andre kunstnere. Gjennom Idébanken tilbyr de 
konsulenttjenester, foredrag og kurs der styrken 
deres er erfaring fra kreative virksomheter.

– Vi har kunder fra mange ulike sektorer,  
teknologibedrifter, bank/finans, utdannings- og 
forskningsinstitusjoner, Storting og kommuner, 
sier Martinsen.

 – Som kunstnere og artister må vi være 
frampå og allsidige, og hele tiden utfordre oss 
selv. Dette arbeidet gir oss masse erfaringer 
som kan gi nyttige innfallsvinklinger innen helt  
andre felt. Vi kan hjelpe til med å se løsninger og 
komme med annerledes ideer enn de du får fra 
dem som sitter i samme boks som deg selv og 
tenker, sier Martinsen.

En av motivasjonene for å etablere Idébanken, 
var at de til stadighet ble spurt til råds i kraft av 
sine kreative karrierer.  

– Den erfaringen vi har fra blant annet 
musikkbransjen har gitt oss sterk kompetanse 
på hvilke endringer og utfordringer man står 
ovenfor i møtet med teknologiutviklingen, sier 
Martinsen. 

– Absolutt alle må tenke nytt i disse tider, og 
slik samfunnet utvikler seg ser det ut til at 
markedspotensialet bare blir større og større.

Store	ringvirkninger	på	lite	sted
Musikken kan også gi store økonomiske ring-
virkninger til små øysamfunn. På Træna ble det 
i 1978 etablert en lokal festival for øyas 400 in-
nbyggere. I dag trekker festivalen 2-3.000 tilre-
isende og omsetter for omkring fem millioner 
kroner. Festivalens ekstreme setting gjør den 
unik, og sikrer at arrangementet de siste to årene 
har gått med over en halv million i overskudd. 
 

Det har vært hevdet at festivalers ring- 
virkninger begrenses av at mesteparten av  
verdiskapingen går rett forbi arrangøren til  
artisthonorarer og billettinntekter til 
flyselskapene.

– Slik er det ikke på Træna, sier festivalsjef 
Anita Overelv. 

– Hit kommer festivaldeltakerne flere dager 
før festivalen starter. De kjøper mat og over-
natting lokalt, og av et transportbudsjett på 
1,2 millioner, går kun 40.000 til flyselskapene.  
I tillegg har festivalen gitt over en million kroner 
i tilskudd fra sitt kulturfond, og gjort mye for 
øyas omdømme og befolkningens bolyst, avs-
lutter Overelv.

Jobber	mot	verden	fra	Rognan
På Rognan har Fred Jonny Berg utviklet et 
bredt produktspekter med utgangspunkt i sin 
musikalske karriere. Berg er en internasjonalt 
anerkjent samtidskomponist og omsatte i 2008 
for over 1,7 millioner kroner gjennom sitt 
selskap Symbiophonic AS.

Aktiviteten er delt i tre. Én del distribuerer 
Bergs verker til orkestre og musikere, en  
omhandler filmproduksjon og den tredje er et 
eventselskap som arrangerer både konserter 
og seminarer. For eksempel produserte  
Symbiophonic Events urframføringen av Bergs 
fløytekonsert i London i februar i år. Over 500 
publikummere overvar begivenheten, hvor  
verdenskjente Vladimir Ashkenazy var dirigent. 

– Rognan er et utmerket sted for meg å jobbe 
fra. Her er det nærhet til naturen, lett tilgang på 
det meste, det er stille og jeg får god tid til å 
være kreativ. Dessuten er verden mindre med 
Internett. Jeg kan sende noter som PDF-filer, 
og jeg er en time fra Bodø Lufthavn hvor jeg 
kan dra ut i verden og pleie mitt internasjonale 
nettverk, sier Fred Jonny Berg.

deT LIGGeR mye peNGeR I mUSIKKINdUSTRIeN, 

meN deT eR IKKe baRe GULLpLaTeR Som GIR 

aRbeIdSpLaSSeR oG INNTjeNING.

Mer enn bare musikk

Aggie Peterson og Per Martinsen selger sin kunstneriske kompetanse  
til næringslivet gjennom Idébanken.  Foto: Knut Åserud

Av	Lars	O.	Haugen	og	Ingjerd	Tjelle	

Riksantikvaren og Nordland fylkeskommune har 
sprøytet 25 millioner kroner inn i Nordlands verdi-
fulle kystkultur – primært i Lofoten og Vega. Målet 
har vært å skape næringsutvikling gjennom å  
aktivisere kulturarven.

– Vi har utløst masse nye penger og nyetabler-
inger, sier prosjektleder Hanne K. Jakhelln.

Siden 2005 har prosjektet gitt penger til  
restaurering av 25 historiske bygninger og enheter 
i form av overnattingssteder, kafeer, restauranter 
og båter. Penger har også gått til å utvikle  
guidede turer og kulturstier. Restaurering av  
historiske hager og utvikling av lokale mat- 
konsepter er andre aktuelle prosjekter.

– Vi har vært inne i 65 prosjekter, og de 15 millioner 
kronene vi har brukt i Lofoten vet vi har utløst 
investeringer for opp mot 50 millioner, forteller 
Jakhelln.  

Kulturarvpengene har resultert i både nye arbeids- 
plasser, nye firmaetableringer og nye måter å sam-
arbeide på gjennom verdiskapningsprogrammet. 

Jakhelln mener en svært god virkning av prosjek-
tet har vært mentalitetsendringa hos mange. 

– Kulturarven oppleves ikke lenger som en  
hemsko for utvikling, men som en ressurs, og det 
er en viktig effekt av programmet.

Kulturarven

ti

Skomvær fyr, på øya Skomvær ytterst i Lofoten. Foto: Hanne Jakhelln 
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– Folk lurte på om det hadde rablet for meg da jeg sa jeg ville starte for meg 
selv og drive rådgivning for kulturnæringsbedrifter. Men jeg har ordrebøkene 
fulle og lever et godt liv i Art Gymsal, konstaterer Lillian Sund i Sund Raad 
AS.

Hun møter oss i den 105 år gamle freda hvitmalte bygninga sentralt i Harstad. 
Gymsalen BSIN, som i årtier holdt Harstads militære tropper og kropper 
ved like, har nå fått et helt nytt innhold. Her finner man blant annet smykke-
designer, fotograf, reklamebyrå, programmerer, designer, frilansskribent og 
kunstner.

Levende	hus
Interiøret i kjøkkenet har en av deres egne – Christel Boquist interiørdesign 
– tatt seg av. Inne i selve gymsalen møter vi arkitekt Jim Myrstads toetasjers 
kontorhus av stål, glass og kryssfiner. Han ble engasjert av initiativtaker og 
kunstner Roanne O´Donnell. Hennes filosofi for økt inntjening på kulturnæring 
tilknytta Art Gymsal er enkel:

– Hver og én som har kontor her skal fungere for seg selv, men vil høste 
gjennom det å ha et inspirerende, estetisk og levende hus å jobbe i hver dag. 
De som arbeider her er verken pingler eller nyetablerte. De vet at de gjør et 
godt håndverk.

Skaper	orden	i	kaos			
For Lillian Sund ble det en vekker å møte Art Gymsals initiativtakere Roanne 
og fotograf Trym Ivar Bergsmo for snart fem år siden. Til tross for en godt 
betalt og fast bedriftsrådgiverjobb i Harstad utviklingsselskap, fant Lillian ut 
at hun ville være med på laget. Dermed startet hun et rådgivningskontor for 
kulturnæringsbedrifter.

 – Jeg tror veldig på fokus, og at man må bli god på sin kjernevirksomhet. 

Da blir du anerkjent, benytta og trodd på i markedet. Jeg hjelper aktørene 
i kulturnæringa å dra ned sine tanker til strukturer og planer. Det er helt 
avgjørende for at de skal nå målene sine.

Økt	bolyst	i	Harstad
Andreas Isachsen er redaktør for musikkbladet Tunes, og hans firma ”Speak 
out” driver frilansvirksomhet. Han kan ikke få fullrost Art Gymsal nok som idé, 
møtested og kontorfellesskap:

 – Jeg vokser som menneske av å være her, og har fått en unik arbeidsplass. 
Energien, positiviteten og inspirasjonen fra bedriftene i dette huset er fantastisk. 
Jeg er aldri i dårlig humør når jeg er her, sier Isachsen.

Han mener etableringa av et hus med kreative bedrifter gjør mye med  
Harstad. Huset er et samlingspunkt for en rekke bedrifter som vil holde møter 
her. Huset åpner seg også for byens befolkning gjennom ulike arrangementer. 

– Jeg mener bestemt at Art Gymsal bidrar til at folk vil komme til Harstad, 
og at vi er med på å gjøre byen stolt, sier fotograf Trym Ivar Bergsmo. I dette 
huset skapes det noe viktig.

Til tross for suksess, blir utøverne fortsatt møtt med skepsis fra enkelte.

– Vi får veldig mange positive tilbakemeldinger på huset og miljøet her, men 
fortsatt lever de gamle mytene i forhold til kulturnæringa. Jeg hører stadig 
vekk følgende utsagn: ”Her det jo så vakkert, men hva er det egentlig dere 
lever av? Er det ren idealisme som driver dere?”

Jeg bruker å svare at idealisme er viktig, men betaler ingen regninger.  
Bedriftene i Art Gymsal har lønnsomhetsfokus, som er normalt for å ha et 
levebrød. Men husk; kunst er samfunnets lim, avslutter Lillian Sund.

I eN GammeL GymSaL I HaRSTad 

HaR vISUeLLe UTTRyKK fåTT Gode 

veKSTmULIGHeTeR. deT GIR GodT 

aRbeIdSmILjØ, God INNTjeNING 

oG eN LITT bedRe by. 

Idealisme betaler 
ikke regningene!

tolv

Av	Ingjerd	Tjelle

Fotograf Trym Ivar Bergsmo var en av initiativtakerne til etableringen av ArtGymsal i Harstad.  Foto: Knut Åserud



Kan man lykkes stort som små?

KULTURNÆRINGeN eR pReGeT av eN HØy  

aNdeL eNKeLTmaNNSfoReTaK oG maNGe Små  

bedRIfTeR. KaN de LIKeveL LyKKeS?

Langt over halvparten av kulturnæringsbedriftene 
i Norge er enkeltpersonsforetak, og kun 4 % har 
over 10 ansatte. Trine Kvidal, seniorforsker ved 
forskningsinstituttet NORUT Alta, har forsket på 
kulturnæringsbedriftene tilknyttet Hermetikken 
næringshage i Vadsø. Hun har spesielt fokusert 
på hvordan bedriftene forholder seg til å være 
små.

– Dette med størrelse er ikke nødvendigvis noe 
bedriftene selv ser på som et problem. Selv om 
undersøkelsen viser at de fleste bedriftene i 
næringshagen har store utviklingsambisjoner,  
betyr ikke dette nødvendigvis at de ønsker å vokse 
og bli større, forklarer Trine Kvidal. 

Hun mener bedriftene er svært klare over både 
fordeler og ulemper ved å være små. Selv om 
den forretningsmessige delen av virksomheten 
er det styrende, er de samtidig svært opptatt av 
kvaliteten på det de skaper og selger. Mange er 
ikke villig til å la en eventuell vekst i antall ansatte 
gå utover kvaliteten på produktet.

– For mange er sårbarhet og mangel på kapasitet 
hovedutfordringene med å være liten. Kapasitets-

Tidligere	antok	man	at	det	kun	var	de	store	bedriftene	som	var	i	
stand	til	å	satse	internasjonalt,	fordi	de	hadde	et	stort	volum	på	
ansatte	og	produksjon.	Nå	ser	vi	at	mange	små	bedrifter	satser		
internasjonalt	fra	starten	av.	Volumeffekten	er	ikke	så	viktig	lengre.		

utfordringene er en hemmer for vekst. Bedriftene 
har så mye å gjøre at de ikke har ”tid til å vokse”, 
og med kun én ansatt har man ikke de nød- 
vendige frie ressursene for å legge til rette for 
vekst, fortetter hun.

Å være liten stiller ofte krav til samarbeid med  
andre virksomheter. Dette både for å kunne levere 
sine egne produkter og tjenester og for å utvikle 
seg. Samtidig er mange av aktivitetene i kultur-
næringen prosjektbaserte, og samarbeid mellom 
små bedrifter på enkeltprosjekter kan være en 
forutsetning for å få den nødvendige fleksibilitet. 
Det viser seg også at det å jobbe i nettverk gjør at 
man i større grad deler risiko og ressurser, og at 
man ofte blir mer effektive. 

I forhold til internasjonalisering, ser man at det å 
være liten er en mindre ulempe nå enn tidligere. 
Økonomen Eva J. B. Jørgensen ved Høgskolen 
i Finnmark arbeider med en doktorgrad i entre-
prenørskap.

– Tidligere antok man at det kun var de store 
bedriftene som var i stand til å satse inter- 
nasjonalt, fordi de hadde stort nok volum på 
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Av	Lone	Hegg	og	Kristian	Wengen

ansatte og produksjon. Når ser vi at mange små 
bedrifter tenker internasjonalt fra starten av.  
Et stort volum er ikke lenger avgjørende for å 
lykkes på en internasjonal arena.

Ikke bare er kulturbedriftene små, flere av dem 
etablerer seg også på små steder. Dette til tross 
for at mange forskere hevder at det er umulig å 
lykkes med kulturnæring utenom de store byene. 
Østlandsforskning hevder for eksempel at: ”Sett 
fra småbedriftenes og frilansernes side, er loka-
lisering i større byer nødvendig for å komme inn i 
nettverk som gir tilgang til oppdrag.” 

Dette er en antakelse Trine Kvidal setter  
spørsmålstegn ved. 

– Jeg er skeptisk til teoriimport når teorier er  
utviklet i en helt annen kontekst. Norge har 
andre forutsetninger enn de internasjonale 
markedene, hvor det meste av forskningen 
gjøres. Så lenge man er på kompakte steder og 
får et nettverk, gjør det ingenting at man ikke lig-
ger i en storby. Det som gjøres på små steder 
synes bedre, flere får et eierforhold til produktene 
og stoltheten er større, slår hun fast til slutt. 



220 nye kulturarbeidsplasser

I 2004 satt daværende fylkesordfører Helga  
Pedersen et mål om at Finnmark skulle skape 500 
nye kulturarbeidsplasser innen 2014. Siden den 
gang har fylket blitt en nasjonal spydspiss i  
utviklingen av den nye næringen; både gjennom 
sin utviklingskompetanse og gjennom antallet 
etablerere.

– Helga var en modig politiker, sier assisterende 
fylkesrådmann Anne Cathrine Larsen. 

– Hun våget å sette et ambisiøst mål, og det i seg 
selv har vært viktig for utviklingen. I tillegg har 
mange engasjerte, kreative og dyktige mennesker 
satset tøft.  Den største veksten ser vi i privat  
sektor, der det er skapt 185 nye arbeidsplasser. 

Inspirert av de gode resultatene vil Finnmark 
fylkeskommune fortsette satsingen.

– For å sikre at vi når vårt mål innen 2014, vil 
vi jobbe sammen med kulturnæringene om å  
utvikle gode møteplasser, legge til rette for bedre 
markedsforståelse, styrke kompetansen og bidra 
til å styrke samisk kulturnæring, forteller Larsen.

Hun mener det er en utfordring at mange ser på 
arbeidsplasser i kulturnæring som lekejobber. 

– Det er fortsatt mye arbeid å gjøre i forhold til 
holdninger. Vi har noen myter som må avlives, 
og det kan vi blant annet gjøre ved å vise fram 
de gode resultatene. Dette er ei næring i vekst, 
som er viktig for å få til ei positiv samfunnsut-
vikling i nord. I tillegg til lønnsomme og attraktive  
arbeidsplasser, snakker vi også om svært viktige 
bidrag til stedsutvikling og bolyst – som igjen 
handler om identitet og det unike ved Finnmark, 
avslutter Larsen.

Av	Wenche	Pedersen	og	Ingjerd	Tjelle

Arctic	Glasstudio,	Berlevåg:
Mens folketallet går tilbake og næringslivet sliter 
i Berlevåg, finnes det folk som satser i et lite 
fiskevær med 1100 innbyggere. Glassblåseren 
Daniela Salathe og hennes mann Dieter kom til 
tettstedet på motorsykkelferie i 1982.  Da var de 
24 og 28 år gamle. Etter å ha sett midnattssolen 
for første gang, latt seg fascinere av den spesielle 
naturen, og møtt den åpne og direkte lokal- 
befolkningen, ble de stupforelsket i Berlevåg og 
Øst-Finnmark. De har drevet Berlevåg pensjonat 
og camping siden 1994 og Arctic Glasstudio 
siden 1995.

Daniela viser oss det nesten 900 kvadratmeter 
store murhuset i gråblått midt i Berlevåg sentrum, 
”Villa Borealis”. Her har hun sammen med en  
siviløkonom investert en håndfull millioner.



TydeLIGe oG GReNSeSpReNGeNde poLITISKe måL eR I feRd med å bLI 

vIRKeLIGHeT I fINNmaRK. SIdeN 2004 eR deT SKapT 220 Nye KULTUR- 

aRbeIdSpLaSSeR I fyLKeT.
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– Vi skal være en attraksjon med glasstudio, kurs- 
og konferanserom, sanserom og en loftsleilighet 
med takvindu. Det blir skreddersydd for japanere 
som vil ha nordlysopplevelser, forteller Daniela.

I	Galleri,	Vadsø:
– Vi er ikke bare et billedgalleri og en kunst- og 
håndverksbutikk, vi er en attraksjon. Visjonen er å bli 
like attraktiv som Juhls Silver Gallery i Kautokeino, 
sier Inger Unstad, som har etablert et galleri med 
to ansatte i en by med 6.000 innbyggere. 

– Dessuten skal vi doble omsetningen i år, og 
vi kan sikkert tredoble den om vi vil, sier galleri-
eieren uten å blunke. 

– Selv om vi får bestillinger både fra Honningsvåg, 
Lillestrøm og Danmark, er det enda mange  
i Finnmark som ikke vet om oss, fastslår Unstad.

Galleriet omsatte for 1,6 millioner kroner i 2008 
– en økning på 17% fra året før.

– Vi kunne puslet i det små og latt det bli med 
det. Nå har vi utvidet staben og satset på  
profesjonalisering. Det tror jeg produsentene som 
leverer varer hit også liker, avslutter Inger Unstad. 

Nordøst-kompaniet,	Vardø:
– Det oser av potensial i denne byen, sier Tormod 
Amundsen i arkitektfirmaet Nordøst-kompaniet 
– arkitektur og natur. 

Sammen med arkitektsamboer Elin Taranger og 
barn, har han valgt å flytte fra Trondheim til Vardø 
for å skape noe unikt. Firmaet skal jobbe med hel-
hetlig konseptutvikling av fuglekikker- og natur-
opplevelser, med særlig fokus på arkitektoniske 
løsninger. Målet er å ivareta verneinteresser, øke 

opplevelsesverdien og samtidig legge til rette for 
lokal nærings- og stedsutvikling.

– Finnmark og Varanger regnes blant fuglekikkere 
som noe av det mest spennende du finner i hele 
Europa. Likevel har vi svært få innretninger for 
fugleinteresserte. Det er synd når vi vet at sju  
millioner fuglekikkere er ute og reiser hvert år på 
leit etter fugleopplevelser. 

Tormod og Elin besitter en unik kombinasjon av 
kunnskap ved at de er både fuglekjennere og 
arkitekter.

– Nå skal vi få fart på sakene og skape vår egen 
utvikling, sier Amundsen.
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Mangfoldig talentproduksjon

Allerede tre år før han egentlig hadde lov å gå 
på ungdomshuset Tvibit vanket 12-åringen Eilif 
Bremer Landsend i gangene og lærte seg film. 
Hans første produksjon var på ett minutt, hadde 
null kroner i budsjett og het ”Lyktestolpen”. Den 
hentet filmfestivalpriser så det holdt. Nylig hadde 
han manus og regi på produksjonen ”Siste stopp”. 
Proff hovedrolleinnehaver og en prislapp på 
120.000, bidro kanskje til at han denne gangen 
har hanket inn fem priser. Og snart skal han til 
Østerrike med filmen.

– Det skjer utrolig mye bra i ungdomsfilmmiljøet 
i Nord-Norge, og spesielt her i Tromsø. Når det 
nasjonale fondet ”Frifond film og TV” lyste ut en 
million kroner til ungdomsprosjekter, hanket folk 
fra Tvibit inn 360.000, forteller den entusiastiske 
tenåringen. Han skynder seg også å nevne at 
Tromsø kommune og Troms fylkeskommune er 
medspillere på laget.

Tvibit jobber med å lage et filmveksthus som 
skal være et ressurssenter for ungdom. Det  
arrangeres workshops og filmfestivaler i Tromsøs 
vennskapsbyer Murmansk, Gaza og Cape 
Town. I tillegg produseres det filmkurs for nesten 
1.300 niendeklassinger i Tromsø gjennom Den  
kulturelle skolesekken. Nå går de i gang med idé- 
konkurransen ”Glem aldri hvor du kommer fra”. 

Den skal bidra til å rekruttere nye ungdommer 
inn i filmmiljøet. De fem beste ideene får 20.000 
hver til å bli film. De får også delta på Nordisk  
ungdomsfilmfestivals (NUFF) workshops og jobbe 
med profesjonelle filmskapere. De ferdige filmene 
blir vist under NUFF 2010.

– Nå satses det mer på spillefilm i Nord-Norge.  
Er du klar til å delta i bransjen?

– På lang sikt ja, men det er viktig å lære mest 
mulig om film før du tar steget helt ut, mener Eilif.

de UNGe fILmeNTUSIaSTeNe eILIf bRemeR 

LaNdSeNd, CHRISTIaN CaSpeRSeN oG emILIe 

bLICHfeLdT LaR SeG INSpIReRe på fILmHUSeT 

TvIbIT I TRomSØ. HeR pRodUSeReS fRamTIdaS 

fILmSKapeRe på LØpeNde båNd.

Av	Ingjerd	Tjelle

Christian Caspersen og Emilie Blichfeldt er to av mange unge som vil skape film i Nord Norge.  Foto: Knut Åserud

Mens vi besøker Filmhuset Tvibit, er det lys- 
settingskurs for filminteressert ungdom med 
lærerkrefter fra en Bergman-produksjon. Christian 
Caspersen (19) og Emilie Blichfeldt (18) er blant 
deltakerne. Emilie er helt i filmstartgropa, mens 
Christian har tre kortfilmer på samvittigheten og 
lever av å jobbe med film. 

– Jeg må takke nei til oppdrag fordi jeg har så mye 
nå, sier unggutten som både gjør oppdragsfilmer 
for næringslivet, lager TV-serie og er kursholder.

– Utfordringa er å ha et annet liv ved siden av, 
fordi dette er så artig. Jeg har fått advarsel fra 
kompisene mine om at jeg må skjerpe meg og 
ikke gå helt til filmen!

Dramastudenten Emilie har laget sin første film 
”Dub verden” og er fascinert over det inkluderende 
miljøet hun fant på Filmhuset. 

– Det er et fantastisk tilbud hvor man blir satset 
på, sier hun.
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Suksesser som Cyaneed og Petter Carlsen er 
derfor ikke tilfeldig mener en engasjert leder av 
Ungdommens Hus, Tor Helge Reinsnes Moen. 
Ikke uventa er han også styreleder i manage-
mentet Frisk F Music AS, som ble etablert i 2008. 
Selskapet skal ivareta unge talenter i Nord-Norge 
– fra plateutgivelse til konsertplanlegging og  
effektproduksjon. På fagspråket heter det 360-
management.

– I tillegg til Alta kommunes aktive satsing på unge 
musikktalenter gjennom fem-seks år, har vi også 
hentet penger fra EU-systemet. Vi har organisert 
workshops og bookinger for musikerne og brukt 
mye tid på dem, forteller Moen.

En av de mest grunnleggende faktorene for at 
Frisk F Music kunne etableres, er den rike under-
skogen av unge band tilknyttet Ungdommens Hus 

Fra fritidsklubb til talentfabrikk
I aLTa KommUNe eR deT SaTSeT bevISST på 

UTvIKLING av mUSIKKTaLeNTeR. Av	Ingjerd	Tjelle	og	Lars	O.	Haugen

Punkbandet Cyaneed er blant fruktene av en bevisst kommunal satsing. Foto: Knut Åserud

i Alta. En av de største suksessene er punkbandet 
Cyaneed, som vakte oppsikt med sin opptreden 
under bransjefestivalen by:Larm i 2007. Nå vil 
bandet gjøre levebrød av musikken, og de er 
inne på eiersiden i Frisk F Music sammen med  
investeringsselskapet Origo Kultur, Petter 
Carlsen, Torgeir Ekeland og Moen. Selska-
pet har tegnet kontrakt med artisten Kristian 
Park fra Rognan i Nordland, og Moen kan  
samtidig fortelle om unge talentfulle musikere i kø 
for å komme inn under deres vinger. 

– Det koster mye penger å drive i denne bran-
sjen, og det er definitivt dyrere å gjøre det herfra 
enn fra Oslo eller Berlin. Ikke minst er kontakten 
mot nasjonale media en utfordring når vi sitter i 
Alta. Samtidig har vi lettere for å bli lagt merke til 
lokalt. På sikt er det store russiske markedet også  

interessant for oss, avslutter en engasjert Tor 
Helge Reinsnes Moen. 

Investeringsselskapet Origo Kultur AS har  
investert i Frisk F Music og eier i dag 35 prosent 
av aksjene. Daglig leder Arnt Andersen er tydelig:

– Dette er en frisk satsing og en type virksomhet 
som er utradisjonell i finnmarkssammenheng.  
Det er mange lovende unge musikere i lands- 
delen, men når man skal gjøre musikken sin til 
et levebrød mangler det et profesjonelt støtte- 
apparat.  Det har de nå fått, konstaterer han.



Milliardverdier av kulturnæring

deT TeNKeS SToRT oG modIG I TRomSØ. Nå 

eR deT ToppSjIKTeT deT SKaL SaTSeS på, 

de Som vIL KommeRSIaLISeRe SINe KULTUR- 

pRoSjeKTeR oG SKape bUTIKK. 

Tromsø lekker talenter sørover og ut av landet. 

– Det er fordi Tromsø ikke har bra nok rammevilkår 
og infrastruktur for at de beste skal kunne nå  
toppen, mener Sif Vik som har bestyrt forprosjektet 
for Tromsø kommunes kulturnæringsfond.

Pådriver	med	penger
– Med forbehold om godkjenning i RDA-sty-
ret, skal kulturnæringsfondet ikke gjøre egne  
aktiviteter, men stimulere andre til å utvikle kultur- 
næringa. Det gis støtte til de som satser på  
innovasjon og prioriterer kommersialisering.  Gjen-
nom å ha helhetlig oversikt over kulturnæringen 
i Tromsø-regionen og bidra med penger, vil kul-
turnæringsfondet være en viktig pådriver for at 
aktiviteter innenfor kulturnæring blir igangsatt og 
etablert. Over tid kan det medvirke til at mange 
eller alle hull i virkemiddelapparatet i Tromsø- 
regionen blir tettet, tror Sif Vik.

FAKTA	OM		KULTURNÆRINGSFONDET

Hvor mye: 150 millioner kroner
Hvor lenge: 5 år
For hvem: Mennesker som vil kommersialisere kultur
Ringvirkning: 100 nye arbeidsplasser 
25 nye bedrifter, verdiskapning på 1 mrd kroner
Ønskes finansiert gjennom: RDA-midler

Skreddersydd gründerhjelp
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– Hvordan skal dere konkret stimulere aktørene?

– Gjennom tilgang til kapital, koordinering og 
kompetanse. Det vil bli gitt pengestøtte til ulike 
prosjekter. Vi skal tilby spesialkompetanse der 
erfaring med kulturnæring, innovasjon og trender 
står sentralt, understreker Vik. Hun vet foreløpig 
ikke nøyaktig når de kan brette opp ermene og 
starte jobben. Foreløpig ligger saken i Troms 
fylkeskommune og RDA-styret. 

 – Vi har i mange år vært flinke på breddekulturen, 
men nå er tida kommet for å se på kultur som 
næring. Derfor må det iverksettes en satsing som 
er spesialtilpasset kulturnæringene og tar høyde 
for de mulighetene og behovene som finnes i 
Tromsø-regionen. Dette er ikke penger alene som 
skal utgjøre en ny offentlig tilskuddordning for 
kunstnere, poengterer Vik.

Av	Ingjerd	Tjelle

Å	 utvikle	 et	 kreativt	 talent	 til	 en	
lønnsom	bedrift,	krever	mer	enn	gode	
lønnsomhetskalkyler.	 Et	 nordnorsk	
nettverk	 av	 kulturinkubatorer	 har	
derfor	utviklet	et	splitter	nytt	bedrifts-	
program	 for	 kulturnæringsgründere;	
TRANSIT.	 

Bjørn Erik Sørvig, daglig leder ved Helgeland 
Kulturinkubator, representerer ett av miljøene 
bak prosjektet. Han sier at mange kulturnærings- 
gründere har distanse til det etablerte virkemiddel- 
apparatet, og at det derfor har vært helt  
nødvendig å få på plass et alternativt program. 

– Forprosjektet viste at det er avgjørende å komme 
tidlig inn i motivasjons- og oppstartsfasen. Samtidig 
er det viktig at gründerne får treffe hverandre og 
jobbe sammen. De trenger bekreftelse på at det 
de gjør er bra, men også å utvikle og forbedre 

ideene sine og skape nye produkter.

Landsdelsutvalget og SIVA finansierte for- 
prosjektet, som også la til rette for at spredte 
aktører skulle kunne møtes og starte konkrete 
samarbeid. I Yoghurt kulturinkubator i Tromsø har 
de lenge sett behovet for økt samhandling over 
fylkesgrensene. 

– Vi må jobbe på kryss og tvers i den nordligste 
landsdelen. Tanken er at TRANSIT skal sette 
folk inn i et miljø der man deler erfaringer og 
jobber fram nye spennende produkter, sier Karl  
Kristian Hansen i Yoghurt. Denne kultur- 
inkubatoren i Tromsø deltar i prosjektet sammen 
med Rock City Namsos og Hermetikken  
Næringshage i Vadsø.

Også i Finnmark merker man behovet for nye 
verktøy.

– TRANSIT er basert på erfaringer vi har gjort oss 

over mange år. Det handler om å finne det riktige 
verktøyet for å forløse den enkelte kulturgründers 
potensial. Hvis vi lykkes med det, vil vi også bidra 
til å holde talentene i landsdelen og skape nye  
arbeidsplasser knyttet til kreativitet og lokal 
 identitet, forklarer Willy Pedersen, prosjektleder  
ved Hermetikken Næringshage i Vadsø.    

Programmet består av fire trinn, og i løpet av seks 
hektiske måneder skal gründeren gjennom en 
bred prosess. 

– Vi vil kreve mye av hver enkelt, men tilbudet de 
får er en gavepakke for de som ønsker å utvikle 
sin idé kommersielt, sier Karl Kristian Hansen. 

Nettverket håper at finansieringen av TRANSIT 
faller på plass slik at programmet kan få en snarlig 
oppstart. 

– Vi satser på å få programmet opp i full skala fra 
neste år, og ser lyst på framtiden, avslutter de. 



Framtiden ser lys ut

Over hele verden har – creative industries – kulturnæringene, vokst fram som en vekstnæring de  
senere årene. Så også i Norge. Det som imidlertid skiller Norge fra de fleste andre land vi sammen-
ligner oss med, er at de framste utviklingsmiljøene innenfor satsingen ligger utenfor de urbane sentra.  
Framtredende internasjonale forskere på feltet har imidlertid ment at det er vanskelig, eller til og med 
umulig, for disse næringene å lykkes utenfor de store byene. Historien viser heldigvis at de tok feil.

Kulturnæringsutviklingen i Nord-Norge har nemlig vært eventyrlig de siste årene. Aller tydeligst har  
veksten vært der man aldri skulle tro at kreativitet og opplevelsesproduksjon skulle få fotfeste, nemlig 
mellom fiskegjeller og fjæresteiner i Finnmark. I Vadsø, på 70 grader nord, startet det hele med tre damer 
og et ønske om å pusse opp en gammel hermetikkfabrikk. I dag består Hermetikken Næringshage av over 
60 årsverk og plasserer Vadsø på landstoppen i tetthet av kulturnæringsarbeidsplasser per innbygger. 
I Harstad ble en gammel gymsal til et fruktbart miljø for kreative gründere, og i Målselv gikk man med 
framtidstro fra utvikling av militære strategier til å satse på filmproduksjon. I Nordland har kulturarv 
blitt til business, og tusenvis av mennesker strømmer hvert år langt til havs for å overvære den årlige 
Trænafestivalen.  

På veien har aktørene gått fra offentlig ansatte kulturarbeidere til næringslivsledere i egne lønnsomme 
bedrifter. Kulturnæringen er i dag blitt kommersiell, og verdiskapingen er for stor til å kunne bortforklares. 
Det som før ble uglesett som hobbyjobber har i dag vokst til en betydelig del av vårt bruttonasjonal-
produkt. Og veksten ser ikke ut til å avta med det første. Kreativitet og identitetssterke uttrykk er blitt et 
nordnorsk råstoff, med lokal forankring og internasjonalt nedslag.   

Rekvisittrommet på Filmcamp i Målselv. Foto: Knut Åserud

I tiden framover ligger alt til rette for å kunne 
forløse stadig mer av potensialet som finnes  
i kulturnæringene i landsdelen. Profesjonalitet, 
kompetanse og kreativitet er en kraftfull cocktail.  
Samarbeid mellom kulturnæringsbedrifter og  
annet næringsliv har derfor vist seg både 
lønnsomt og innovasjonsfremmende. I framtiden 
er det kanskje nettopp i skjæringspunktet  
mellom kulturnæring og næring vi finner vårt 
konkurransefortrinn i nord? 

I en nær nordnorsk framtid preget av nytenking, 
uredd satsing og sterk identitet har derfor  
kulturnæringene sin selvfølgelige plass. Ikke bare 
som sysselsetter, men også som et premiss for 
utviklingen av attraktive steder, nye talenter og 
unike ideer. Ikke rart framtiden ser lys ut.

Maria Utsi, redaktør
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