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Stein Olsen blir ikke den eneste
vokalisten på Karlsøyfestivalen
som får selskap på scenen av av-
kommet.
Karlsøyfestivalen er for lengst stempla hippiefestival, og
arrangørene av årets happening sørger nå for at begrepet
befester seg ytterligere. Artistansvarlig – og vokalist/gita-
rist i Karlsøy Prestegaard, Stein E. Olsen – fastslår nemlig
at årets konsertprogram består av opptil flere «hippie-
band» som gjør som dem – drar med seg avkommet opp
på scenen.

– Ja, he he. Alle har begynt med dette å ta med ungene i
bandet.

Familieforetak
Ikke minst gjelder det årets store navn på Karlsøyfestiva-
len – danske Savage Rose. Vokalist Annisette får selskap
av sin datter på scenen på Karlsøya. 

Også engelske Edgar Broughton Band har i likhet med
Karlsøy Prestegaard, blitt et tilnærma familieforetak.

– Edgar Broughton har med broren og sønnen – akkurat
som oss, sier Stein E. Olsen.

Han er storfornøyd med hele festivalprogrammet, og
gleder seg over at nye generasjoner kommer til og holder
ved like det musikalske og politiske innholdet i hippiebe-
vegelsen. Han synes nemlig det er greit at festivalen kalles
hippiefestival – så lenge man tar med politikken.

– Vi har et hippiepolitisk ståsted som handler om å være
opptatt av hva som skjer i samfunnet – og finne løsninger
på det!

Sprengt kapasitet
Årets artister og band speiler dette ståstedet, mener Olsen.
I tillegg til Savage Rose, nevner han engelske Strawbs –
ifølge arrangørene et skikkelig alternativt band som vil
sørge for at hippieromantikken brer seg ytterligere over
øya.

Mye kjærlighet blir det også når svenske Sture Allens
dansorkester leverer klassisk rootsreggae, etterfulgt av
nordnorsk ska fra QueDuhSka.

Til sammen mener Olsen programmet er så bra, at alt
ligger an til publikumsrekord på Karlsøya.

– Årets program er det mest gjennomførte vi har
komponert noen gang, og med Savage Rose har vi endelig
fått den headlineren vi har leita etter. Folk har advart om
at det rett og slett kan komme for mange folk denne
gangen.

– Hvor mange er for mange?
– Det bør ikke komme flere enn 2.000. Da begynner det

å bli sprengt kapasitet på en rekke områder.

Idealistartister
Så mens andre festivalarrangører må samle flest mulig for
å sikre seg mot underskudd, legger Karlsøyfestivalen opp
til et alternativt løp.

– Vi har funnet idealistene blant musikerne. De har hørt
om Karlsøya, og stiller for å støtte et spesielt sted, sier
Stein E. Olsen.

Noe offentlig pengestøtte har de fått, og Norsk kulturråd
gir 100.000 kroner. Likevel blir det småtterier i forhold til
for eksempel Døgnvills budsjett.

– Hele budsjettet vårt er vel på linje med det rideren til
50 Cent koster, mener Olsen.
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FLOWER POWER: Stein E. Olsen vedgår at årets Karlsøyfestival er en skikkelig hippiefestival, og 

Torsdag 31. juli
Margfolket i Galleri
Carlsø
Fredag 1. august
One Family
Kohinoor
Fingerprince
Chords
Savage Rose
Sture Allens dansorkester

Lørdag 2. august
QueDuhSka

La Casa Fantom
P.J. Somby
Virus Syndicate
Strawbs
Edgar Broughton Band
Karlsøy Prestegaard

Søndag 3. august
Rockemesse og kirkekon-
sert:
Ross Reaver
Anne Anita Guttorm
El Torgo

Konsertprogram
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tar gjerne et dypdykk i blomsterbedet for å illustrere det. 

Eirik Junge Eliassen stiller
som festivalprest under årets
utgave av Karlsøyfestivalen.
Han leder dermed den tradi-
sjonsrike rockemessa i Karls-
øy kirke søndag 3. august.

Årets festival har tema

«solidaritet», og gudstjenesten
blir dermed også ei solidari-
tetsmesse. Ross Reaver og
Anne Anita Guttorm leverer
musikalske bidrag, mens El
Torgo holder konsert.   

Stiller som festivalprest

Ca. hundre arrangementer skal
avvikles i juli-august som del
av Norges Jeger- og Fiskefor-
bunds Fiskesommer-satsing.
Tromsø JFF var tidlig ute.
Allerede lørdag 28. juni
inviterte vi unger og foreldre ut
til Hella på Kvaløya. I løpet av
fire timer fra kl. 12.00 møtte
ca. 20 unger med foreldre opp. 

I løpet av ettermiddagen fikk
vi vervet 18 nye medlemmer til
Fiskeklubben. Alle disse fikk
hvert sitt flotte haspelfiskesett
fra TJFF pluss diverse utstyr til
sommerbruk som sluk, bade-
ball, målebånd m.m. 

Det ble gitt instruksjon i
fiske, men fiskelykka var dårlig
fordi sjøen var fallende. Men vi
koste oss med medbragt og
påspandert grillmat. På etter-
middagen kom sola for fullt.
Og når de fleste hadde dratt (er
det ikke typisk?) og det startet
å flø, kom også seistimene inn
til bergene. 

Da beit det på nesten hvert

kast. Vi hadde håpet på flere
oppmøtte, men får skylde på at
sommerferien nettopp hadde
startet og at annonser lett blir
oversett. Avstanden fra byen
kunne også bety noe. Til dem
som møtte opp og instruktø-
rene, takk for en koselig tur! 

Teksten og bildene er sendt
inn av Øystein Overrein.

Fiskesommer på Hella

FISKE PÅ HELLA: Filip og Angelica spekulerer på hvilket fis-
kesett de skal velge. Forrige helg inviterte Tromsø JFF til fiske
for barnefamilier på Hella.

FIKK STANG: Caroline be-
stemte seg for et allround
sett.

rna kommer
SPILLER: Mari
Kohinoor Nordberg
har blitt kjent for sitt
sterke engasjement
mot rasisme. I år
spiller hun på Karlsøy-
festivalen.


