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«Reclaim», Karlsøy-
festival med mening

TEKST CHRISTINE KRISTOFFERSEN
HANSEN

FOTO TOM BENJAMINSEN

TROMSØ Tirsdag 2. august går
startskuddet for årets utgave av
Karlsøyfestivalen. 

Med headlinere som Mari
Boine, Anne Grete Preus og
Ralph Myerz and the Jack Herren

Band håper festivalledelsen å
trekke rundt 2000 publikummere
til øya. 

– Selvsagt utgjør musikken en
stor del av programmet, og det er
i hovedsak den som gjør at folk
kjøper billetter. Men for oss er det
veldig viktig at festivalen ikke
bare er underholdning, sier koor-
dinator Svein-Egil Haugen.

TAR DEBATTEN Arrangør Ole Pedersen, SVs Lena Jensen, Thor Tøllefsen i Kystpartiet og Svein Egil Haugen ser fram til å sette «raseringen av kysten» på dagsorden. 

Karlsøyfestivalen er mye mer enn musikk.
Gjennom hele festivaluka arrangeres det
også seminarer og debatter hvor blant
annet fiskeripolitikk skal settes på
dagsorden. 

«Reclaim» - Ta tilbake
– Vi er en festival med mening, og
arrangerer derfor seminarer, mø-
ter, kurs, kortfilmprogrammer og
debatter helt fra tirsdag, sier
Haugen og forklarer at samtlige
av disse arrangementene går inn
under festivalens overordnede
tema som i år er «Reclaim» - Ta
tilbake. 

– Det skal fokuseres på at det
som folket har eid og skapt nå
blir delt ut til private. For oss her
i nord innebærer dette i all ho-
vedsak fiskerinæringen, sier
Haugen.

– Det har blitt drevet fiske her i
årtusener, men nå blir rikdom-
mene plukket fra kystfolket - Et

brutalt ran, og vi synes dette er
verdt en kamp, sier han. 

– Rasering av kysten
For å belyse denne problematik-
ken har arrangørene blant annet
invitert førstekandidatene fra par-
tiene i Troms til en paneldebatt.

– Vi har fått positivt svar fra de
fleste partiene, og vi har til og
med fått purring fra partier som
ønsker å delta men som vi hadde
glemt å be, sier Haugen uten å
ville avsløre hvilke partier dette
dreier seg om.

SVs Lena Jensen og Thor
Tøllefsen i Kystpartiet er to av før-
stekandidatene som vil delta i den-
ne debatten. De er enige om at det

de beskriver som «en rasering av
kysten» er et viktig tema å ta opp.  

– Levegrunnlaget ved kysten er
i ferd med å forsvinne, og dette
vil igjen føre til en avfolkning av
samfunnene. Jeg er glad for at det
nå blir fokusert på dette, sier
Tøllefsen.  

Lena Jensen roser festivalens
initiativ for å sette temaet på
dagsorden. 

– Det finnes mange festivaler,
men det er ikke mange av dem
som setter dagsorden på samme
måte som Karlsøyfestivalen. Jeg
ser virkelig fram til denne debat-
ten, sier Jensen
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KJENT OG KJÆR Anne Grete Preus er en av Norges best
kjente artister.

TREKKPLASTER Ralph Myerz and the Jack Herren Band
er blant festivalens trekkplastre.

KOMMER Mari Boine har takket ja til Karlsøyfestivalen.


