
16 LO-AKTUELT 10|2018 

Men lokalbutikken var ikke død…
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Framtidas varehandel

Men lokalbutikken var ikke død…

Da det igjen ble lys i hu-
sene i Gamvik, ble det 
også liv i lokalbutikken. 
Bygdas viktigste møte-
plass er åpen for alle. 

Tekst: Line Scheistrøen
Foto: Sissel M. Rasmussen

Båten forlater fiskebruket og den 
trygge havna. Været er snilt denne 
dagen i nord hvor innbyggerne le-
ver i ett med det røffe, arktiske kli-
maet. Fiskerne om bord skal ut og 
hente hjem fangsten i det rike ha-
vet. Båten skal helst være full-las-
tet før de gjør vendereis. 

Men de er passe full-lastet også 
på tur ut. De har med seg proviant 
så det holder. De har handlet hos 
Torfinn og Synnøve Vassvik, ek-
teparet som eier og driver Gamvik 
Handel på 17. året.

– Vi lever i symbiose med fis-
kebruket. Vi er avhengig av at de 
handler hos oss, så for dem er vi 
åpne 24/7, forteller Torfinn. 

I Gamvik, Europas nordligste 
fastlandskommune, er fiske fort-
satt hovednæringen. På det mes-
te var det 14 fiskebruk og 1 000 
innbyggere i denne lille bygda ute 
i havgapet, men mot slutten av 
1980-90-tallet gikk det trått. Da 
det siste gjenværende fiskebruket 
ble lagt ned i 2008, sto lokalsam-
funnet i fare for å forsvinne. Ingen 
arbeidsplasser, tomme hus, inn-
byggertallet falt til 100, og det var 
få lys å se i den berømte tunellen.  

Men så, i 2012, dukket det opp 
noen islendinger i Gamvik. De inn-
gikk først en leieavtale med de tid-
ligere eierne av fiskebruket, før de 

LEVENDE: Nær naturen, menneskene 
og elementene er livet annerledes enn  
i hovedstaden. Torfinn og Synnøve 
Vassvik dro hjem til Gamvik i Finnmark, 
overtok butikken og er i dag viktige  
bidragsytere i et aktivt, lite samfunn 
langt, langt mot nord. 



kjøpte anlegget. I dag er i overkant 
av 60 personer ansatt på sjø og 
land i Gamvik Seafood AS. 

Det er igjen folk og lys i husene 
i Gamvik. 

Mer enn butikk
– Det gikk trått de første årene. 
Vi holdt på å legge ned i 2010, sier 
Synnøve. 

Men med gjenåpnet fiskebruk, 
kom oppturen og optimismen. 
Synnøve forteller at omsetningen 
er doblet siden 2010.

Da ekteparet for et par tiår siden 
skulle stifte familie, ville de hjem 
til Gamvik. De klarte ikke i sin vil-
leste fantasi å se for seg et liv med 
barn i Oslo hvor de den gangen 
bodde. Vel hjemme fikk de jobber 
relatert til utdanningene. Hun bio-
ingeniør og han teknisk utdannet. 
Men etter noen år hjemme kjøpte 
ekteparet butikken i 2002. 

– Det var ditt påfunn, sier Syn-
nøve og ser på ektemannen med et 
smil. Hun sluttet i jobben på lege-
kontoret og ble kjøpmann, for byg-
da måtte jo ha en butikk. 

– Vi hadde ikke peiling på bu-

tikkdrift, så det var en bratt læ-
ringskurve, forteller de. Torfinn 
er havnesjef i kommunen, men bi-
drar i butikken når han kan.

I begynnelsen tok ikke Synnøve 
ut lønn. De investerte ikke i nytt 
utstyr eller bygg. Butikken og ka-
feen var, ifølge dem selv, nedslitt. 

Men det gikk seg til, ofte takket 
være Synnøves sans for logistikk. 

– Når du driver butikk med små  
marginer, må du planlegge alt til 
minste detalj. Du kan ikke bestil-
le for mye, men heller ikke for lite. 
Du må vite når kommunalt ansatte 
har lønningsdag og når trygda blir 
utbetalt, sier Torfinn.

Synnøve vet også når det er 
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SÆRDELS 
GOD TONE: Rei-
dun Hagan flyt-
tet hjem til Gam-
vik etter flere tiår 
i USA. Hagan er 
glad i lokalbutik-
ken og sier hun 
ikke kunne klart 
seg uten Synnø-
ve, butikken og 
handelen.  

MER ENN BUTIKK: Av og til er det loddsalg. Andre ganger er det noe annet. Bu-
tikken brukes til det meste. 

”              Vi hadde ikke peiling på butikk-
drift, så det var en bratt læringskurve.
Torfinn og Synnøve Vassvik, eiere og drivere av Gamvik Handel

bursdager i bygda, av flere gode 
grunner: Hun må sørge for å ha nok 
fløte til kakene, og hvem vet, kan-
skje er det nettopp på kafeen i bu-
tikken at bursdagsfeiringen skal gå 
av stabelen?

For ekteparet Vassvik driver så 
mye mer enn «bare» en butikk. I 
kafeen dekkes langbord til fest og 
bursdager, her er ungdomsklubb, 
møter og konserter.

Med tilskudd fra Merkur-pro-
grammet (se faktaboks) har de in-
vestert i nytt utstyr til butikken 
og til ombygging av kafé og pub. 
Når sånt skal gjøres på et sted som 
Gamvik, stiller folk på dugnad, om 
det er for å rive gammelt inventar 
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UT PÅ TUR: Etter 50 år på havet så sa kroppen stopp, men Knut Øyvind Johansen lar ikke det stoppe han i å besøke butikken hver dag. 
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eller for å male nybygget. 
– Dugnadsinnsats er egenkapi-

tal. Når vi er ferdige, blir det dug-
nadsfest, lover Synnøve. Ekteparet 
drømmer om mer enn kafé og pub. 

– Mikrobryggeri! Men akkurat 
nå trenger vi ikke mer arbeid, sier 
Synnøve. 

Bare trist
Ekteparet er optimister, på egne 
og lokalsamfunnets vegne. Men i 
denne værutsatte delen av Norge, 
er det mer enn fysisk mørke skyer 
som kan skimtes et og annet sted. 
For selv om lokalbutikken er popu-
lær, handler folk også på nett. 

– Den viktigste handelslekka-
sjen skjer på nett. Med post i bu-
tikk, så ser jeg pakkene folk hen-
ter. Når de får tilsendt flere brett 
med cola, er det bare trist. Det er 
trist for oss i butikken fordi vi mis-
ter salget, men det er nesten ver-
re for miljøet. Det er ikke bærekraf-
tig. Det er dobbelt tragisk, sier Syn-
nøve. 

Butikken er åpen fra klokka 11 
til 16, fem dager i uka. Men tren-
ger noen en liter melk utenom åp-
ningstidene, så sørger Synnøve 
for det. Når klokka nærmer seg 11 
denne dagen, kommer Knut Øy-
vind Johansen. Synnøve hjelper 
han over dørstokken mens de slår 
av en prat. Knut var fisker i 50 år, så 
sa helsa stopp. 

– Butikken er et viktig møtested, 
det viktigste i bygda! Jeg møter de 
samme folkene, snakker om de 
samme tingene, men jeg kommer 
meg ut og treffer folk, sier Knut. 
Han tar en runde mellom hyllene, 
legger melk og rømme i kurven, tar 
med et wienerbrød og kaffe og set-
ter seg ved et av bordene i kafeen.

Synnøve spanderer kaffe. Alltid, 
på alle. Du skal ikke måtte holde 
deg hjemme fordi du ikke har råd 
til kaffe. 

– Vi hadde ikke klart oss uten 
butikken, sier Reidun Hagan. Hun 
er innom en kjapp tur for å ta ut 
penger på Posten.  

– Noen venner skal til Kjølle-
fjord, og de skal handle på polet, 
forteller Hagan. 

Verdens nordligste
Kjøllefjord ligger 50 kilometer fra 
Gamvik. Fra Kjøllefjord og til de 
nærmeste store handelssentrene 
er det henholdsvis 23 og 42 mil. 
Kjører du disse milene for å hand-
le, havner du i henholdsvis Lak-

Gamvik
♦♦ Fiskevær i Gamvik kommune 

i Finnmark.

♦♦ 200 innbyggere.

♦♦ Største arbeidsgiver: Gamvik 
Seafood AS.

Kjøllefjord 
♦♦ Administrasjonssenteret i Le-

besby kommune i Finnmark. 

♦♦ 945 innbyggere.

♦♦ Hovednæring: Fiskeri.
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VERDENS NORDLIGSTE: I Kjøllefjord finner du verdens nordligste bokhandel. Her er det alltid mulighet å få seg en bok. 

Merkur-programmet
♦♦ Utviklingsprogram for butikker 

i distrikts-Norge.

♦♦ Målet er å sikre folk i distrikte-
ne tilgang til en nærbutikk og 
bokhandel av god kvalitet.

♦♦ Arbeider for at butikkene skal 
få tilleggstjenester som øker 
lønnsomheten og gir innbyg-
gerne i lokalsamfunnet bedre 
tjenester.

♦♦ Forvalter fem støtteordninger, 
gir investerings-, utviklings- og 
servicestøtte. 

♦♦ 580 nærbutikker får opplæring 
og rådgivning.

♦♦ Programmet er eid av Kommu-
nal- og moderniseringsdepar-
tementet.

♦♦ Får 49, 7 millioner kroner av 
statsbudsjettet i 2019.

 Kilde: www.merkur-programmet.no

selv og Alta. Fortsatt drar folk 
på helgetur til Alta for å hand-
le, men netthandelen oppleves 
som den største trusselen for lo-
kalt næringsliv. 

Men for å kjøpe vin, er altså 
Kjøllefjord stedet. For to-tre år 
siden sto kampen om hvor vin-
monopolet skulle etablere seg, 
og Lebesby kommune stakk av 
med seieren. De tre dagene i uka 
vinmonopolet er åpent, kommer 
det folk fra hele halvøya til Kjøl-
lefjord for å handle. Mange stik-
ker innom verdens nordligste 
bokhandel, Nordkyn Bok og Pa-
pir, og bokhandler Gøril Søndrol. 

For 20 år siden sluttet Søndrol i 
fast jobb i PP-tjenesten og kjøpte 
den allerede etablerte bokhan-
delen. 

– Jeg har alltid vært en lese-
hest og interessert i bøker. Men 
stått i butikk? Aldri. Jeg husker 
godt min første jul i butikken. 
Åh, som jeg grudde meg til å pak-
ke julegaver. Jeg hadde ikke pei-
ling. 

20 år senere pakker Søndrol ut 
julevarer, håndterer kassaappara-
tet og snakker med kundene. Alt 
med den største selvfølge.

– Den beste butikken og den 
beste servicen er skussmål hun får 
av kundene som er innom denne 
ettermiddagen.

Da Søndrol overtok, var det stort 
sett bøker og litt «jålerier» det gikk 
i, men hun fant ut at det var smart å 
ha flere ben å stå på. I dag er lokalet 
fylt til randen av leker, gaver, bø-
ker, interiør, jålerier, redningsves-
ter og utstyr til båter. 

Bokhandelen tilhører ingen kje-
de, men er del av Fri Bokhandel, en 
sammenslutning for små og mel-
lomstore bokhandlere i landet. 

– Uten Fri bokhandel tror jeg 
ikke distriktsbokhandlerne had-
de overlevd. Det gir oss forhand-

             Vi ville blitt fattigere uten  
butikkene.
Stine Akselsen, ordfører i Lebesby kommune

”
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GJØR OSS RIKERE: – Uten bokhandelen ville samfunnet 
vårt vært fattigere, sier ordfører Stine Akselsen (t.v) og næ-
ringskonsulent Torild Svendsen. 

BOKGLAD: Gøril Søndrol er først og fremst en kulturformid-
ler, i bøker spesielt. 

DØGNÅPEN BOKKIOSK:  – Den brukes mye, ifølge bokhandler Gøril Søndrol. 
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lingsmakt og mulighet for pris-
forhandlinger, sier Søndrol. Hun 
merker netthandelen, men fortel-
ler at boksalget så langt har holdt 
seg stabilt. 

Selv blir hun ikke rik i kroner og 
øre, men på opplevelser. Søndrol 
er først og fremt kulturformidler. 

– Jeg vil bidra til at folk leser bø-
ker, og samtidig vil jeg gi dem opp-
levelser, sier Søndrol. Hun invite-
rer til lesesirkler og bokbad. 

– Gjør oss attraktive
Ordfører Stine Akselsen og næ-
ringskonsulent Toril Svendsen i 
Lebesby kommune er blant dem 
som er med i lesesirkelen. 

– Bokhandelen bidrar til å gjøre 
Kjøllefjord til et handelssenter på 
Nordkinn-halvøya. Her nord skal 
det ikke mer til enn en bokhandel, 
en klesbutikk, Coop’en og Vinmo-
nopolet. Det gjør oss til et attrak-
tivt og levende lokalsamfunn. Vi 
ville blitt fattigere uten butikkene. 
Det er viktige møteplasser, også 
som sosiale arenaer. Mange lokal-

butikker, som denne, er kulturfor-
midlere, sier Akselsen.

Kommunen forsøker å bidra til 
at det lokale næringslivet opprett-
holdes, men de innrømmer at den 
kunne gjort mer. 

– Selv om kommunen kan spa-
re litt på sentrale innkjøpsordnin-
ger, så er verdien av å handle lo-
kalt så mye større for oss. Det kan 
bidra til at vi beholder butikkene 
og ikke minst arbeidsplasser, sier 
Akselsen.

Døgnåpent
De siste kundene går ut av døra 
godt etter stengetid, men selv om 
butikkdøra er låst, kan innbygger-

ne få med seg en bok eller to. Som 
et av få steder i Norge, ja i verden, 
har Kjøllefjord en døgnåpen bok-
kiosk i det som tidligere har vært 
en telefonkiosk. Kiosken er full av 
bøker gitt av bokhandelen og bibli-
oteket.

«Her resirkulerer vi gode leseopp-
levelser. Ta en bok som har betydd 
noe for en annen. Gi en bok som har 
berørt deg og som du gjerne vil at 
andre skal lese», står det på en pla-
kat i bokkiosken.

– Før var telefonkiosken et sted 
for utveksling av det talte ord. Nå 
er det utveksling av det skrevne 
ord, sier Søndrol.

line.scheistroen@lomedia.no


