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Fiskeskipper Ole Basse Mortensen var en pioner inden for bornholmsk og dansk fiskeri. 

Da fiskerne i 1960´erne bliver presset af mindre fiskekvoter sejler Ole Basse i spidsen for at afprøve
laksefiskeriet ud for Norges og Grønlands kyster. Fordrevet af politiske beslutninger vælger han, at satse på
rejefiskeri ud for Vest- og Østgrønland, Svalbard og Canada og trawlere bliver større og større. Pionerånden
sender også Ole til Sydatlanten, men da et udviklingsprojekt i Indonesien slår fejl, går Ole Basse Mortensen

overraskende konkurs. Men han starter blot forfra igen.

Ole Basse Mortensen var en ukuelig fisker, som kæmpede for sit erhvervs overlevelse. Han åbnede
handelsforbindelsen til det lukkede Sovjet, han holdt møder med både fiskeri- og statsministre og han stod på
talerstolen på Christiansborgs Slotsplads og talte om lige ret til havet. Sømilegrænser, kvoter og EF formede

fremtiden for fiskerne, men Ole Basse holdt fast i sit motto:

   Jeg fisker ikke for at leve. Jeg lever for at fiske"
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