
Bjørn Elvenes stiller ut under
Karlsøyfestivalen i Troms
kommende helg. 

– Installasjonen «Bak dø-
rer» er en samfunnskritikk av
den norske grådigheten, sier
kunstneren. 

Festivalkunstner
Elvenes er blitt internasjonalt
kjent gjennnom sitt blåby-
prosjekt på Sortland. Det har
også arrangørene av Karlsøy-
festivalen merket seg ved. I år
er nemlig Bjørn Elvenes
festivalkunstner på Karlsøy. 

– Her på Karlsøy har jeg
plassert åtte blå dører i en
sirkel utendørs. På dørene står
hedersord som «åpenhet», «til-
hørighet», «kjærlighet» og
«ærlighet», forteller han. 

Men når folk åpner disse
dørene er det en høy varde,
ikledd illeluktende kuskinn
med en kalv på toppen som
møter dem. 

– Dette skal illustrere den
norske grådigheten, eller for å
bruke et bibelsk uttrykk: Dan-
sen rundt gullkalven. Det som
ser fint ut på utsiden trenger
ikke å være det på innsiden,
sier kunstneren.

I så måte passer installa-
sjonen hans godt inn i Karlsøy-
festivalens manifest hvor det
heter at festivalen skal være en
markering mot et samfunn der
de viktigste verdiene er lønn-
somhet, konkurranse og grådig-
het. 

Internasjonale artister
Minst tusen tilreisende fra hele
Nord-Norge ventes til festivalen
på Karlsøya, som bare har 25
fastboende. Blant gjestene er
artistene og gruppene Mikal
Wiehe, Ole Paus, Tungtvann og
Gatas Parlament.

– Dessuten får vi besøk av
artister fra Kina, Storbritannia,
Frankrike, og Finland sier
festivalkoordinator Svein Egil
Haugen. 

Karlsøyfestivalen arrangeres
i år for sjuende gang og mottar
økonomisk støtte fra Norsk
Kulturråd. 

(Pressemelding)

Bjørn Elvenes stiller ut under
Karlsøyfestivalen i Troms. In-
stallasjonen «Bak dører» skal
stå til 16. august. 

(Foto: Innsendt)

3Torsdag 10. august 2006

Utenfor livsfare etter forgiftning i Kvæfjord:

Fant spor av frostvæske i prøver
HADSEL: To polske turis-
ter er utenfor livsfare et-
ter alvorlig forgiftning.
Ved Universitetssykehu-
set UNN i Tromsø er det
funnet spor av frostvæs-
ke i prøver. – Vi kan ikke
utelukke metanolforgift-
ning, sier informasjons-
sjef Tor Øydvin. 

T O N E M .  S Ø R E N S E N

Etter å ha ankommet Stok-
marknes sykehus mandag med
livstruende forgiftning, ble per-
sonen det var mest alvorlig for
sendt til  Universitetssykehuset
Nord-Norge HF i Tromsø. 

Den andre av de polske turis-
tene ble sendt til Nordlandssy-
kehuset i Bodø. 

Begge turistene, en i slutten
av 40 årene og en i midten av
30-årene reiste i et følge på ni,
og var på ferie i Kvæfjord. 

Ikke spor av metanol
– Personen er forsatt utenfor
livsfare, men vi har ikke noe

holdepunkter for at det er
snakk om metanolforgiftning,
sier informasjonssjef ved UNN
i Tromsø, Tor Øydvin. 

I prøver som er tatt er det
ikke funnet tegn til metanol. 

– Vi har funnet små spor  av
frostvæske, men selv om det
ikke er funnet, så kan vi ikke
utelukke metanolforgiftning,
for selve metanolen kan være
forbrent, sier Øydvin. 

Han tilføyer at det sålangt
ikke er det ikke holdepunkter
for å slå fast at det har vært
metanol i væsken de polske tu-
ristene inntok.

–I utgangspunktet var det
snakk om en alvorlig forgift-
ning, og det er først og fremst
lever og nyrer som rammes ved
inntak av slike stoffer, sier in-
formasjonssjefen. 

Politiet advarer
Politiet er redd for at det kan
være farlig sprit i omløp i
Troms og Nordland. 

– Vi advarer folk mot å drik-
ke ting om de ike er hundre pro-
sent sikker på innholdet, net-
topp fordi vi er usikkre på hvor
flasken har kommer fra, sier

lensmann i Kvæfjord, Torbjørn
Ingebrigtsen. 

Det var ei vanlig vodkaflaske
med lyseblått stoff to polske tu-
ristene hadde. Flaska blir nå
analysert av Kripos. 

– Flaska er sendt til Kripos
som skal analysere og finne ut
hva den inneholder, men det tar
tid før vi får svar, sier Ingebrigt-
sen.

Avgjørende avhør
Lensmannen i Kvæfjord fikk
onsdag hjelp av Troms politidis-
trikt og Salten politidistrikt til å
avhøre de to skadde polakkene. 

– Siden vi nå ikke er kommet
noe nærmere hvor flaska kom-
mer  fra,  er avhørene og det å få
snakket med begge utrolig vi-
kig. Vi er avhengig av det for å
få oppklart saken, sier Inge-
brigtsen. 

Han tilføyer at det er de
skadde som vet hvor flaska
kommer i fra. Reisefølget fra
Polen, er at de var i Lofoten før
de kom til Kvæfjord.

– Alt dette tar tid, men vi hå-
per å få bragt  på det rene nøy-
aktig hvor flaska kommer fra,
sier Ingebrigtsen. 

Høyere
produksjon på
norsk sokkel
Oslo (NTB): Produksjonen av
olje på norsk sokkel var noe
høyere i juni i år enn samme
måned i fjor.

Gjennomsnittlig dagspro-
duksjon i juni var om lag
2.242.000 fat olje, omtrent
237.000 fat NGL (Natural Gas
Liquids) og om lag 123.00 fat
kondensat (lettolje), viser tall
fra Oljedirektoratet.

Foreløpige tall for juli viser
en gjennomsnittlig dagspro-
duksjon på omtrent 2.424.000
fat olje og 533.000 fat NGL og
kondensat. De endelige tallene
blir offentliggjort i begyn-
nelsen av september. (©NTB)

Fakta
Bilprodukter som frostvæske
inneholdet etylenglykol.
Symptomer på forgiftning:

•De første symptomer lig-
ner på effektene av alkohol:
beruselse, magesmerter, bre-
kninger, hodepine og trøtt-
het.

•Etter 4-12 timer begynner
kroppen å bli sur, og vil puste
raskt (hyperventilere). Grad-
vis mister man bevisstheten
og det er  fare for kramper.I
alvorlige tilfeller vil koma,
kramper, respirasjons- og
hjertestans kunne inntreffe.

Førstehjelp
•Hvis en person har fått i

seg etylenglykol: Kontakt Gif-
tinformasjonen for å få hjelp
til vurdere forgiftningsrisiko-
en. Hvis pasienten har symp-
tomer kontakt lege og syke-
hus med en gang.

Metanol
•Metanol vil i kroppen bli

omdannet til maursyre.  Han
man inntatt metanol i blan-
ding med etanol  tar det leng-
re tid før man får symptomer. 

•Først etter 10 til 30 timer
vil det være dannet nok
maursyre til å gi symptomer.
Symptomer på forgiftning er
slapphet, hodepine, forvir-
ring, svimmelhet, kvalme,
brekninger og magesmerter.
Synsforstyrrelser, tåkesyn og
blinde flekker i synsfeltet er
vanlig. I alvorlige tilfeller kan
synsskadene bli varige.

•I alvorlige tilfeller koma,
kramper, respirasjons- og
hjertestans.

•Metanol alene vil kort tid
etter inntaket kunne forårsa-
ke kvalme, brekninger, mage-
smerter og mild påvirkning
av sentralnervesystemet.
Ruseffekten av metanol er
mye svakere enn for etanol.

Sortland-kunstner på Karlsøyfestival


