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Kulturministeren 
besøkte kultursente-
ret Sisa i Bossekop i 
Alta.

ODDgeir isaksen 
oi@fd.no

AltA: – Dette var helt overvel-
dende, det er sjeldent at jeg har 
gått inn i et bygg med så mye 
energi. Jeg sto nesten bare å 
måpte, sier kulturminister Lin-

da Hofstad Helleland (H) til 
iFinnmark. Lørdag besøkte 
hun kultursenteret Sisa i Bosse-
kop i Alta.

– Helt etter mitt hjerte
– Dette var et hus helt etter mitt 
hjerte. Her skapes det kunst og 
gode kulturopplevelser som 
mange involveres i. Det at folk 
som kommer hit, får mulighe-
ten til å bli sett og til å bli tryg-
ge, men samtidig gir det folk 
muligheter til å skape egne ar-

beidsplasser gjennom det dem 
kan, sier Helleland.

– At alt samles på ett sted, 
trodde jeg ikke var mulig. Jeg 
har ikke sett noe lignende i hele 
Norge, og jeg skjønner godt at 
statsministeren var begeistret, 
for hun var veldig begeistret for 
dette prosjektet, sier Helleland.

Få mer informasjon
– Jeg må rett og slett få mer in-
formasjon om hva som har 
vært ideen og hvordan man 

klarer å finansiere og klarer å få 
det til å fungere så godt som 
man gjør her. Her er både inte-
grering og andre muligheter, 
sier Linda Hofstad Helleland.

Daglig leder John-Tore Mar-
tinsen ved Sisa kultursenter 
kunne opplyse ministeren om 
at de er avhengig av økonomis-
ke tilskudd for å få driften til å 
gå rundt. 

– Mye her er prosjektbasert 
som vi søker støtte til, men frivil-
lighetssentraler kan bringe oss 

videre framover, med å etablere 
seg andre steder. Man ønsker å 
etablere seg blant annet i Vadsø 
og Karasjok, sier Marthinsen.

SiSa kulturSenter
 ■  Ble etablert i 2007.
 ■  Ønsker å skape god folkehelse 

til mennesker med ulik bakgrunn.
 ■  Kunst og kultur er verktøyene 

og metoden til Sisas arbeid.
 ■  Er åpen hele uka og hele året. 

Det er i snitt rundt 35 personer 
som bruker Sisa hver dag.

�� Kulturministeren besøkte kultursenter i Alta:

– Jeg har ikke sett noe 
lignende i Norge

MØTTES: Kulturminister Linda Hofstad Helleland møtte blant andre Karl Helge Vannebo sr. på Sisa kultursenter lørdag. Alle FOTO: Oddgeir isAksen

PoPulær gjEST: Kulturminister Linda Hofstad Helleland klar for å åpne et 
kunstverk i Bossekop.

KjEnTE folK: Her er kunstverket 
med figurer av følgende personer: 
Kokk Roger Johnsen (fremst i båten), 
Hans Kristian Kjeldsberg, Alta Lakse-
fiskeri Interessentskap, trommesla-
ger og ivrig laksefisker Kai Henning 
Skimelid, fysioterapeut og ostepat 
Kjell Bjørnæs, tidligere Alta-ordfører 
Eva Nielsen, musiker Johan Sara jr., 
Alfred Nilsen som ledet folkeaksjonen 
mot Alta-utbyggingen, avdøde Svein 
«Tufte» fra Bossekop, og kong Harald 
helt bakerst i båten.

ÅPning: Alfred Nilsen og kona var 
med på åpninga av kunstverket.

SjarM: Alta janisjarm spilte opp.


