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FISKEPINNEN 60 ÅR I SEPTEMBER
I Norge antar man at fiskepinner er
blitt produsert og solgt av Findus
siden cirka 1955.[2] Fiskepinner
selges i dag under flere kjente merker og butikkens egne merker. I de
fleste butikker selges Findus fiskepinner,og dette er et eksempel på
kjente merker. Fiskepinner eller
fiskefingre er en matrett hovedsa-

kelig bestående av hvit-fisk. Andre
vanlige ingredienser er hvetemel,
maismel, vann, olje, gjær, bakepulver, salt og krydder. Fiskepinner er
ofte tilgjengelig som frossenvare i
matbutikker.
Findus’ fiskepinnehistorie startet
med et produkt kalt «Frityrtorsk»
som ble produsert på deres fabrikk

i Hammerfest. Frityrtorsken var
smale fiskestykker med sprø panering, og har i dag skiftet navn til
Torskepinner.
Mye tyder på at de sprø fisken
er populære også her til lands:
Det siste året har Findus solgt
1.873.439 pakker fiskepinner. Det
vil si 40.873.683 fiskepinner.

Fiskepinner stammer fra England
der de ble produsert for første
gang den 26. september 1955 på
en fabrikk i Norfolk. Grunnen til at
man kom på dette produktet skal
delvis ha vært for å finne et marked
for all torsken fiskerne til stadighet
fisket. Briter spiser i dag mer enn
1.5 millioner fiskepinner daglig.

NYHETER

TV-stjerne og hans produsent prøver å få
med på et kunstprosjekt under DanseFes

BER ALLE BEBOERNE OM
AV OG PÅ LYSENE

Produsent Guro Vrålstad og
skuespiller Morten Traavik
vil ha beboerne i Hesteskoblokka med på å slå av og på
lysene i alle de 124 leilighetene for å lage figurer og
bokstaver på fasaden med
lys fra vinduene.
Av BJØRN EGIL JAKOBSEN
bej@hammerfestingen.no

– Dette blir en del av avslutningen
av Dansefestival Barents 7. november, forklarer Guro Vrålstad,
som i lang tid har vært i Hammerfest og jobbet med styret, beboere
og til og med vært på Generalforsamlingen til blokka.
– Vi har også sendt ut informasjonsskriv til alle leilighetene, sier
hun, men ble litt skuffet da hun
mandag fant flere av informasjonsskrivene i søpla ved siden av
postboksanlegget i blokka.

– Her får vi positiv søkelys på Hesteskoblokka. Kjempemarkedsføring, som
alle vi som bor her kommer til å tjene på, sier beboer Britt Mikalsen. Vel og
merke hvis beboerne vil være med.
dette, sier produsent Vrålstad, som
til daglig jobber og bor i Oslo.
Blant beboere er det delte
meninger til den spesielle ideen.
En beboer, som avisa Hammerfestingen pratet med mandag hadde sett informasjonsskrivet, men
var likevel ikke så sikker på om
han hadde anledning til å delta.

Fikk tilbake en påmelding
Mandag hadde hun fått en påmelding fra en leilighet, men hun håper
svarprosenten blir mye større
utover uka fram til innsendingsfristen går ut. Det vil si at alle leilighetene stiller opp for prosjektet.
– Jeg ser at jeg må nok sette meg
i gangene og informere. Kanskje til og med gå rundt og banke
på dørene til folk, sier produsent
Guro Vrålstad, som er fast bestemt
på å få dette til.

Avsluttes med fyrverkeri
Det spesielle lysprosjektet på
Bybo avsluttes med fyrverkeri,
men det alle er mest spent på er om
dette er mulig å få til siden man er
avhengig av så mange beboere.
– Vi håper det, og vi skal jobbe hardt for å få beboerne med på

En del av forestillingen
Dansefestival Barents starter tirsdag 3. november, og gjennom uka
blir det mange forestillinger.
– Alt er ikke klart, men lysshowet med lysene fra leilighetene
på Bybo blir en del av avslutningsforestillingen, forklarer hun.
Planen er at lysshowet skal
kunne sees fra boligområdene
rundt Bybo, og av folk som går tur
eller kommer kjørende til Storvannet for å se.
– De som går tur kan for eksempel koble seg til ei webside med
mobiltelefonen og høre musikken
som skal spilles fra blokka.

Spiller live fra blokka
For inne på Hesteskoblokka skal
to musikere spille live musikk.

– Dette er musikerne Jørgen
Træen og Kjetil T. Møster, forklarer Vrålstad, som altså lover en
en spektakulær forestilling lørdag
7. november dersom beboerne i
blokka blir med på dette.
Resten av verden, og de som ikke
har anledning til å dra til Storvannet for å se selv, kan sitte hjemme
å følge lysshowet.

Lysshow fra lysene i leilighetene på Hesteskoblokka, livemusikk og fyrverkeri ønsker p

Kobler til webkamera
– Vi setter også opp et webkamera
som skal filme, og streamer det
live via vår webside, forklarer hun.
Det man er aller mest spent på i
prosjektet er faktisk om det lar seg
gjøre å få alle i en blokk med 124
leiligheter med på dette.
Beboer Britt Mikalsen er klar på
at dette må folk bli med på.
– Her får vi positiv søkelys på
Hesteskoblokka. Kjempemarkedsføring, som alle vi som bor her
kommer til å tjene på, sier beboer
Britt Mikalsen, som tror dette både
blir stilig og unikt.
– Det er kanskje noen vi må
hjelpe, men vi på blokka må også
bidra med vårt til å prate med
naboene, sier Britt Mikalsen.

Ideen kommer fra skuespiller og kunstner Morten Traavik, som
denne høsten også spiller i TV-serien “Okkupert” på TV 2.

