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Grete Hoel-Haugen fra
Harstad flyttet til
Karlsøy i 1972, og var
senere med på å danne
Karlsøyfestivalen. 

TOM INGE ANDERSEN

På midten av 1970-tallet
kom et trettitalls hippier til
den vesle øya Karlsøy for å

drive gårdsbruk og bo i kollektiv
. Tretti år etter inviterer de sam-
me hippiene og barna deres til
en alternativ kulturfestival på
Karlsøy.

Ønsket seg vekk fra byen
Grete Hoel-Haugen kom til øya i
1972 for å drive med geiter og
bo i kollektiv.

– Da jeg flyttet fra Harstad til-
hørte jeg et miljø, som var veldig
inspirert av Woodstock. Vi øn-
sket oss vekk fra byen, og til lan-
det for å bo i kollektiv for å leve
med selvberging. Vi ble veldig
godt mottatt på øya, som var
truet av fraflytting. De eldre be-
boerne likte at de fikk selskap,
for deres unge hadde for lengst
flyttet ut, sier Grete Hoel-Hau-
gen.

Kollektiv depresjon
På nittitallet ble hippesamfun-
net på øya nærmest rammet av
en kollektiv depresjon.

– Vi var en gjeng som hadde
mistet en god venninne, og sam-
tidig deprimerte over, nervøse
for våre egne unge som nesten
alle reiste ut i verden. Da vi dis-
kuterte hvordan vi igjen kunne
gjøre øya til et samlingspunkt
for våre unge, kom vi på ideen
om en festival. Til å begynne
med var det en veldig liten festi-
val, men den har bare blitt større
og større. Og selv om vi har for-
skjellige motiver for å jobbe med

festivalen, har vi i alle fall lyktes
med å få ungdommen tilbake.

Ikke bare musikkfestival 
– Vi ønsker å ta vare på de beste
verdiene fra hippietida, der er
dette også er en protestfestival
mot grådighet og markedslibe-
ralisme, for fellesskap og inter-
nasjonal solidaritet. Allerede
tirsdag åpnet vi med seminarer
og film. Årets tema er «Reclaim»,
hvilket handler om å ta tilbake
det offentlige som egentlig til-
hørte folket. Vi forsøker å få til et
bredt kontaktnett med lignende
samfunn som eksempelvis
Svartlamo´n, og vi har en rekke
innslag utenom konsertpro-
grammet. Filmklubben «Spis de
rike» er blant annet på besøk fra
Oslo, sier Grete Hoel-Hansen.

– Med festivalen ønsker vi
samtidig å fortelle at det fint går
an «å få det tel» på ei avfolkings-
trua øy i utkant-Norge. I dag er
vi kun tretti fastboende på Karls-
øya, men i ukene før festivalen
kommer folk fra hele landet for å
delta i forberedelsene, forteller
hun avslutningsvis.

Under selve festivalen ventes
minst 2000 besøkende i alle al-
dere til Karlsøya.

KARLSØY: Grete Hoel-Haugen (t.h.) fra Harstad har bodd på Karlsøy siden 1972, og var med på å starte opp den etter hvert så popu

Harstadværinger sentrale under Karlsøyfestivalen:

En av festivalens 

Årets artister:
I går gikk startskuddet for
Karlsøyfestivalen og til
helga toppes det med
konserter.
Anne Grete Preus, Mari Boi-
ne, Ralph Myerz and the Jack
Herren Band, Tungtvann,
Jaa9 og OnklP, Manna, Karls-
øy Prestegård, Cam ´N´A-lee,
Brimstone, Just Did Doris,
Vishnu, Nikkeby Lufthavn,
Tamba Kunda, Gnafs, ElTor-
go, Anti Nation, Ragnhild Fu-
rebotten og Tore Bruvold  .

Jentebandet Gnafs fra
Harstad går inn for å ta
publikum med storm på
Karlsøya til helga.

De er selvsagt henrykket over å
få dele scene med de store artis-
tene, og de unge tenåringsjente-
ne tror de har vunnet mye på å
være et rent jenteband.  

– Det har nok noe med det å
gjøre, ja. Men jeg håper det ikke
bare er det, sier gruppas bassist,
Silje Lundberg, som videre kan
fortelle at de gleder seg en kjem-
pemasse til å få spille under
Karlsøyfestivalen, til tross for at
nervøsiteten absolutt er til ste-
de.

– Vi skal ta publikum med
storm. Vi har Kristine (With,
journ. anm.) på scenen, liksom.
Hun tar publikum med storm
alene, sier Silje Lundberg.

– Skal ta publikum med storm

KONSERT: Jentebandet Gnafs inntar Karlsøya til helga, og skal gi publikum
en uforglemmelig konsertopplevelse. Foto: Tom Inge Andersen

Svein Andersen skal lage
nye film fra Karlsøy - den-
ne gang om barna til hip-
pieforeldrene. 

Harstadværingen og filmskape-
ren Svein Andersen er selvsagt
til stede under årets Karlsøyfes-
tival. 

Svein Andersen lagde doku-
mentarfilmen «Karlsøya - mel-
lom geiter, rock & Muhammed»
om hippietida på Karlsøy. Nå er
han i gang med en oppfølger
om barna til hippieforeldrene
fra Karlsøy. 

Svein Andersen holder semi-
nar om Karlsøy-filmene sine på
festivalen torsdag 4. august. 

Lager ny film

SEMINAR: Svein Andersen skal hol-
de seminar og er i full gang med sin
andre film om Karlsøya.   
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kultur og uteliv

Ønsker du en 

annonse her i Kultur-

og utelivs-guiden vår? 

Ring 77 01 80 00 og 

be om å få snakke med

en annonsekonsulent. 

Annonsebestilling kan

også sendes oss på 

annonse@ht.no

ulære Karlsøyfestivalen. Her er hun avbildet sammen med datteren Silja og bukken Billy.

mødre

Karlsøyvennene Jørg1 og
Poppa Lars i Tungtvann
har lenge vært faste gjes-
ter på Karlsøyfestivalen. 

I år er de igjen på plass på øya,
for å sette sitt preg på festivalen.

– Vi har vært husband der si-
den 2001, og fant ut at denne
festivalen var så kul at vi ville
vende tilbake hvert år, enten om
de ville ha oss til å spille eller ik-
ke, sier Lars Audun (Poppa Lars)
Sandness.

– Vi har våre egne madrasser
med navnene våres liggende der
å vente på oss, fortsetter han.

– Hvorfor denne kjærligheten
nettopp for denne festivalen?

– Fordi det er den kuleste fes-
tivalen man kan være på, hvis
man da ikke er opptatt av mote
og fine hotellrom. På Karlsøy er

det kule folk, og festivalen har
substans, sier Poppa Lars som
alltid sørger for å ha kalenderen
ryddet når det er festivaltid.

– Vi gjør jo gjerne noe sam-
men med festivalbandet Karlsøy
Prestegård også. Alle er blitt go-
de venner av oss.

Faste gjester

FASTE GJESTER: Lars Audun «Pop-
pa Lars» Sandness og Jørgen
«Jørg1» Nordeng i Tungtvann er fas-
te gjester på Karlsøyfestivalen.  


