
Jarle Pettersen forteller litt om sin Bakgrunn

Jeg vil med dette fortelle litt om min person, og litt om min bakgrunn. Jeg er født i 1936, og 
vokste opp i Mørsvikbotn. I 1950 vart jeg konfirmert i Norfold gamle kirke, og gikk da rett 
ut i arbeidslivet. Fra da og frem til 1957 var jeg fisker, og var da med på fiske etter torsk i 
Lofoten og på Finnmark, og etter storsilda på Møre-kysten
Dette var noen flotte år, og spesielt etter storsilda var veldig spennende, og i tillegg så vart 
jeg godt kjent på kysten fra Bergen og helt opp til Varangerfjorden og grensen mot 
Russland. Men i mars 1957 mønstret jeg av båten, og gikk på land i Bodø, dette fordi båten 
var på tur til loddefiske på Finnmarkskysten og jeg ville ikke oppleve en ny vinter der oppe, 
og dessuten ville jeg prøve noe annet.
Jeg reiste da hjem til Mørsvikbotn og var hjemme i noen dager, og nu reiste jeg til Fauske 
for å kjøre opp til sertifikat. Dette gikk greit, og jeg husker i dag at jeg kjørte opp etter 13 
timer hos sjåførlæreren. Det var vel ikke så store krav den gang. 
Jeg vil også fortelle at jeg var der omkring en uke, og da bodde jeg hos Sofie og Ludvig 
Larsen, og som var foreldre til Mary Sivertsen. Det var flotte mennesker.
Jeg var nu hjemme til 14 juni 1957, og reiste da til Bodø for å begynne å arbeide der i et 
firma som hette Køff, og sør på landet var navnet Kefas.
Jeg begynte som sjåfør og lagerarbeider, og etter en tid vart jeg selger for firmaet. Senere 
fikk jeg jobb som butikkonsulent, og i den jobben var det mange kurs og mye slit. Fra 1975 
fikk jeg jobb som innkjøpssjef, og den jobben hadde jeg til mitt arbeidsforhold var slutt i 
1995, og da hadde jeg vært i samme firma i 38 år.
Den jobben som innkjøpssjef innebar mye reising, og dessuten hadde jeg kontakt med mye 
folk fra hele landet. Jeg trivdes med det, og det er vel slik at alle de årene har vært med på å 
forme min person til den jeg er.
Dette var i grove trekk litt om meg.
Til slutt vil jeg nevne at jeg har ikke noe imot at noe av det jeg har sendt blir lagt inn på 
nettet, dersom det er interesse for det.

Jarle


	Jarle Pettersen forteller litt om sin Bakgrunn

