
Lørdag 6. august 2005 Side 3Side 3Framtid i NordFramtid i Nord

KARLSØY: - Karlsøyfesti-
valen er en viktig protest-
festival, sier Ola-Bror fra
Manndalen. Han og 20
andre frivillige fra Riddu-
Riddu deltar som altmulig-
menn under Karlsøyfesti-
valen i Nord-Troms. 

De frivillige fra Manndalen
hjelper til med å bygge scene,
sette opp lavoer, lage mat og er
vakter under selve festivalen.
Riddu-Riddu-folkene bor i sin
egen buss som står sentralt plas-
sert inne på festivalområdet. De
har også satt opp en egen lavo
som som er forbeholdt  artister
under festivalen.  
- Det er en særegen stemning
under Karlsøyfestivalen som
gjør at vi kommer tilbake hvert
eneste år. Karlsøyfestivalen er
en protest  mot grådighet og
undertrykkelse, som stemmer
godt overens med det vi ønsker
at Riddu-Riddu-festivalen skal
stå for, sier Ola-Bror
Festivalsjef Svein-Egil Haugen

på Karlsøy er svært glad for
hjelpa fra Riddu-Riddu. – De er
til uvurderlig hjelp for oss. Vi
får mange gode råd om hvordan
en festival skal arrangeres av de
frivillige fra Riddu-Riddu. I til-
legg står de for mye av det prak-
tiske arbeidet under selve festi-
valen. Jeg vet ikke hva vi skulle
gjort uten våre venner fra ”Rid-
du-Riddu.”,  sier Svein- Egil
Haugen.

Fredag kveld spilte Mari Boine
Band under Karlsøyfestivalen,
sammen med  blant andre
Brimstone og Hopalong Knut.
Lørdag opptrer bl.a. Anne Grete
Preus, gruppene Tungtvann
Nikkelby Lufthavn og  Karlsøy
Prestegaard. Det er satt oppå
hurtigbåter fra Tromsø til Karls-
øy lørdag, med retur natt til søn-
dag.  

Frivillige på Karlsøyfestivalen!

Ola Bror- og Kristian Nilsen
Manndalen tar en pause
under arbeidet som frivillige
på Karlsøyfestivalen.

INGE BJflRN HANSEN

KJÆKAN: «Og vi blir
med deg herfra til evig-
heten». Hilsen Mack!

Hvor lenge kan ei flaske øl fra
Mack stå før den ikke lenger
regnes som akseptabel for «de
finere ganer». Vet du ikke svaret
på dette spørsmålet?  For Mack
Ølbryggeris del er dette med
holdbarhet ingen hindring. Sva-
ret for holdbarhet er 31.februar
2006! Utrykket «ny på dato» får
med dette en ny dimensjon.

Noget overrasket
I Kvænangen, nærmere bestemt
i Kjækan, sitter det en dame
med navn Audhild Tiberghagen.
Hun ble noget overrasket da hun
skulle hente seg en sommerøl
fra kjøleskapet.

-Jeg bor egentlig i Tromsø, og
er hjemme i Kjækan på som-
merferie, Her i huset drikkes det
ikke så alt for mye øl, så da jeg
oppdaget at det stod noen flas-
ker av sorten i kjøleskapet fant
jeg de beste å sjekke om de var
fra dette århundret. Det skulle
vise seg at det var de, og vel så
det, forteller hun, og ler hele
veien til kjøleskapet, hvor hun
henter frem severdigheten.

-Her ser du. 31.februar 2006!
Ikke verst. Det er første gang
jeg har vært borti en vare som
aldri går ut på dato. Mack må ha
ramlet borti en helt unik formel
for å ha fått dette til. Etter det
jeg vet er det vel sånn cirka

rundt et halvt år som er vanlig
når det kommer til øl, sier hun.

Tidlig vår
Tar man og ser litt nærmere på
hva som ville skje om det var
andre som ville følge opp
Macks lille idé om å forlenge
februar måned med to og tre
dager, alt etter om det er skudd-
år eller ikke er kanskje dette
ikke så dumt. Hvis man begren-
set dette til Troms og Finnmark
og  gjør dette ti år på rad, og så
setter en stopper, ville Mack
med rette kunne produsere et
vårøl som kom ut omtrent sam-
tidig med vårølet sørpå. De som
ikke drikker øl vil kunne få
våren inn i hagen en kalender-
måned tidligere enn nå, og der-
med slippe sitte å se på en
nymåket plen mens de viser
St.Hans og midtsommerfeiring
sørpå på TV.

Vi forsøkte, og forsøkte på nytt
igjen, å få en kommentar fra
Mack i Tromsø til denne saken.
Dessverre var det i går en dag
da de ansvarlige hadde nok å
gjøre med å avholde møter.
Kommentar uteblir derfor,

Når det gjelder akkurat denne
produksjonen med «evighetsøl»
skulle det ikke forundre oss om
ikke enkelte samlere ser verdien
av en slik flaske. De som har
vært så heldige å få en ølflaske
påstemplet 31.febuar 2006
anbefales derfor å roe han litt
med å tømme akkurat disse flas-
kene.

Ny vri fra Mack:

Holdbar til 31.februar!

HOLDBAR, OG VEL SÅ DET: Audhild Tiberghagen, for tiden hjemme i Kjækan i Kvænangen på
sommerferie, kan fornøyd konstatere at Macks Ølbryggeri har skutt gullfuglen. (Gull-mack?) Ølet
som produseres for tiden går ikke ut på dato før 31.febraur. Altså aldri! Innfelt ser vi beviset.
(FOTO: Inge Bjørn Hansen)


