
I kveld starter storinnrykket til
Karlsøya og årets festival. Stein
E. Olsen i Karlsøy Prestegaard
ønsker velkommen til en
kjempefest som blir både en
personlig markering og en
storslått feiring av sentrale
historiske begivenheter på den
spesielle øya.

– I år er det 30 år siden jeg
kom til Karlsøya, og det er 35
år siden de første av de «mot-
kulturelle» kom. Det er 105 år
siden Alfred Eriksen startet
«Nordlys», og det er 40 år
siden «The Summer of Love» –
selv om det riktig nok var i San
Francisco, erkjenner Olsen.

Ikke til salgs
Festivalen, som faktisk starta
allerede tirsdag, tar for alvor av
fra i kveld når det er konsert-
start på hovedscenen.

– Vi har stålkontroll, påstår
Olsen, som venter 1.500-2.000
besøkende til øya.

– Men det kan jo alltid skje
uventa ting – som da Poppa
Lars ble stoppa på Gardermoen
på grunn av laptopen. De
trodde vel det var ei bombe,
eller noe. 

Mottoet for årets festival er
«Vår verden er ikke til salgs».
Det kommer til uttrykk
gjennom seminarer, filmer og
innlegg fra miljøer som Blitz,
det nedrevne Ungdomshuset og
fristaden Christiania – begge i
København, samt det autonome
senteret Köpi i Berlin.

Film om festivalen
Karlsøyfestivalen tilbyr også
kurs for publikum. Blant annet
skal Per Ivar Jensen og Stein
Bjørn lære folk filmteknikk.
Deltakerne skal sendes ut med
kamera blant festivalfolket.

– De skal gli naturlig inn i
miljøet for å dokumentere alt.
Målet er en film om hele
festivalen. Den legges opp etter
mal fra Woodstock-filmen,
flirer Olsen.

– Du tror ikke folk er redd
for å bli overvåka?

– Nei da, dette er jo en helt
hemningsløs festival.

Etterlyser prest
Etter konsertene fredag og
lørdag avslutter festivalen som
vanlig med rockegudstjeneste i
kirka på Karlsøya. Det er i alle
fall målet, men det kan hende
selve gudstjenesten må utgå.
Arrangørene står nemlig uten
prest!

– Ja, vi etterlyser en prest. De
som har stilt opp før har ikke
anledning, derfor lurer vi på om
det er prest der ute som kunne
tenke seg å delta, oppfordrer
Stein E. Olsen.

Presten blir i så fall akkom-
pagnert av bandet Karlsøy
Prestegaard.

De vil blant annet framføre
låta «Brød i himmelen», som
ble urframført i 1991 under et
annet jubileum, nemlig 100-
årsmarkeringa av opprørspres-
ten Alfred Eriksens ankomst til
øya.
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Programmet
Fredag
● One Family
● Ringvassøy Storband
● Big Woman Cheerleaders
● Boknakaran
● Fence
● The Fernets
● The Replaceable Heads
● Skalar
● Raggabalder + Zero

Lørdag
● Familie Reggae Disco
● Pelle Parafin Missing Link
● Røde Sauer
● Nøkken
● HGH
● Adjagas
● Träd, Gras och Stenar
● Skitsystem
● Foreign Beggars
● Svenska Akademien
● Karlsøy Prestegaard 

JUBILERER: Karlsøyfestivalen markerer i år en rekke 
jubileer, dermed er det mange grunner til å legge turen til øya
denne helga. Bildet er fra fjorårets festival. 
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Historisk 
happening

Inger Præsteng Thuen

I år er det fritt valg på hylla over 
jubileer for Karlsøya. Årets festival 
er historisk på alle måter.

Postgirobygget, The Fernets, Snook,
Taliban Airways og Døgnvill-aktuelle
The Lionheart brothers er bare noen
av bandene som skal gi studentene en
lydhør start på et nytt semester i
studentbyen.

– Jeg tror vi har funnet noe for alle,
og med debutUKA ønsker vi å vise
spesielt nye studenter hva byen har å
by på. Derfor er det blant annet
mange konserter med lokale band. I
tillegg tror jeg vi treffer bredere enn
bare i studentmiljøet. Postgirobygget
vil nok trekke mange ikke-studenter
også, sier debutUKA-sjef Tone Marie
Myklevold.

Sammen med bookingsjef Tony

Winkler, faddergeneral Andreas
Øvrigsmo og pengesjef Lene Kvale
Olsen skal hun sørge for at byens
studenter gjør mye annet enn å
studere den første tiden etter at
studielånet er på bok.

Årlig lysløype
– Det blir som vanlig lysløype, det
blir politisk debatt med byens politi-
kere, pokerturnering, Døgnvill-
nachspiel begge dagene under
festivalen, sightseeing, og som nevnt,
mange konserter.

Mandagen før Døgnvillfestivalen
skal for eksempel bandene Pristine,
Taliban Airways og Alit Boazu spille

Stian Saur

Nye studenter kan vente seg noen heftige 
første uker når studiestartskuddet går av i
neste uke.

FESTIVALKLAR: Postgirobygget kommer til Tromsø for å spille når studentene e


