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Hurtigruta
I dag, tirsdag, er nordgående
hurtigrute «Midnatsol», sørgå-
ende hurtigrute er «Trollfjord».
Nordgående hurtigrute ankom-
mer Tromsø kl. 14.30 og har av-
gang kl. 18.30. Sørgående an-
kommer kl. 23.45 og har avgang
kl. 01.30,ifølge ruteplanen.

Hurtigbåt
Tromsø – Harstad kl. 07.00, kl. 10.00
og kl. 16.00. Ank. kl. 09.40, 12.30 og
kl. 18.40. Harstad – Tromsø kl.
07.00, kl. 10.00 og kl. 16.00. Ank. kl.
09.40, kl. 12.30 og kl. 18.40. Tromsø
– Skjervøy kl. 16.00. Ank. Skjervøy
kl. 18.15. Ingen avganger mellom
Tromsø og Vikran/Tennskjær/
Lysnes i dag.

Dagen før første søndag i ad-
vent kommer kirketjener
Steinar Blix kjørende i sin
Skoda. Han er på oppdrag fra
Arnfinn Schjølberg i Reinøy
Sjømat. «Lyssett kirka» lyder
bestillingen.

– Han ønsker å se Karlsøy-
kirka over sundet opplyst i ad-
ventstiden, forteller Blix.
Strømregninga fra byggelam-
pene tar Schjølberg på egen
kappe for andre året på rad.
Kirka på Karlsøya ble bygget i
1854. Nykirka med 570 sitte-
plasser er bygget på tømmer
fra Målselv. Nå er det på høy
tid at kirka får seg en sveip
med malerkost og hammer.

Nytt strøk
– Vi skal male den til somme-
ren, sier kirketjener Blix, men
først må taksteinen ned. De
gamle spikrene er rustne. Fra
luken i kirkespiret er utsikten
av bygda og den røde himmelen
i sør fantastisk. De gamle kir-
keklokkene har ikke gitt lyd
fra seg siden gudstjenesten på
Karlsøyfestivalens siste dag i
sommer. Da var det prestestu-
dent Eirik Junge Eliassen som
«regjerte» i kirka med et TV-
team på slep. Presten, som har
satt dypest spor etter seg, er
gründeren av avisa Nordlys.
Alfred Eriksen startet avisa i
1902, og stilte seg på parti med
småkårsfolket. På nattlig rus-
letur er navnevalget til Nordlys
ikke så vanskelig å fatte.
Nordlyset flammer over kirken
og spiret under den voldsomme
stjernehimmelen.

Butikk på dugnad
På butikken sitter Trude
Wosnitza i kassa. Ingen kreditt
innvilges. Butikken drives på
dugnad i gammelskolen fra
1849.

– Det ble spyttet inn litt

penger fra folket her ute, for-
klarer leder i utviklingslaget,
Tove P. Hansen. Mange av de
rundt 40 fastboende er med på
driften, og investeringen blir
tatt ut i matvarer.

– Butikken er viktig den, sier
Trude Wosnitza. Men like vik-
tig er den sosiale møteplassen
vi har laget oss her. Hver lør-
dag er det vareleveranser med
ferga som anløper stort sett
flere ganger daglig.

Hyllene bugner ikke av varer,
men man får det mest nødven-
dige. Mel og supper, pålegg og
melk. Og litt snop. Bøkene som
selges går i festivalkassa. Litt
klær og kunst finnes også i lo-
kalet. Ovnen midt i lokalet
fyres tett på koks eller kull, og
der samles fastboende og besø-
kende i den røde sofaen. Over
en kaffe eller en pils med pep-
perkaker, løses de fleste store
og små verdensproblemer.

Julebord og allsang
På butikken henger en lapp
som inviterer til julebord lør-
dags kveld. Det er utviklingsla-
get med leder Tove Hansen i
spissen som arrangerer.
Carlsøvisen skrevet av presten
Hans Julius Knudsen i 1845 -
ljomer i allsang med teksten på
storskjerm. Svein-Egil Haugen
trakterer gitaren. «Ak, hvor der
er nydeligt». De yngste på øya
sørger for musikken etter at
pinnekjøtt, kaffe og kaker er
fortært. Hanne Nilsen drar
fram festivalavisa
«Geithælvete» fra 2007.
Quizzen skaper liv og røre og
høylytt latter. «Det indre
organ» blir laget under festiva-
len av entusiaster fra Oslo.
Som ethvert julebord med re-
spekt for seg selv er det selv-
sagt lotteri. Med flytende ge-
vinster og en marsipankake
som premier ble det rundt

1500,- kr til kontoen for festi-
valunderskudd.

Eget galleriet
Like ovenfor fergeleiet bor
Hanne Nilsen i helgene. Fjøset
på gården har hun innredet
som galleri. Huset kjøpte
Nilsen i 1986.

– Jeg holder på å innrede
gjestegalleri i deler av fjøset,
forteller Nilsen. Vi sitter og
drikker kaffe blant malerier og
tegninger i hennes galleri i fjø-
set. – Soverommet og kjøkkenet
er så godt som ferdig.

– Kun litt småpjusk gjenstår,
og allerede har flere overnattet
her. Ole Paus er blant dem,
smiler Hanne Nilsen. Søndags
ettermiddag begynner det å
livne på fergekaia. Biler og folk
samles på rekke og rad. Helga
er på hell. En litt annen hver-
dag litt nærmere Tromsø står
for døra.

Tekst og foto: Yngve Olsen Sæbbe

NORDLYS: Flammende nordlys over kirka sett fr

PRESTEGÅRDEN: Lys og varme i prestegården en blå formiddagstime.

BÅRSTUA: Herfra startet presten Alfred Eriksen avisa Nordlys i 1902.
Huset står godt og nordlyset flammer fortsatt.

BUTIKK OG KAFÉ: Koselig stemning rundt telysene i den kombinerte bu-
tikk- og kafeen i gammelskolen.

GALLERI: Hanne Nilsen inviterer til kaffe og kunst i eget galleri i fjøset.

BUTIKKEN: Trude Wosnitza i kassa på butikken i gammelskolen.
Befolkningen driver den på dugnad.

Finanskrise, mørketid og adventstid er over
oss. På Karlsøy er det mange lys i mørket.

Lys i mørket
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Deler ut samhandlingspris
STORSLETT: Når helse og omsorgsminister Bjarne Håkon

Hanssen kommer til Tromsø i overmorgen, har han en pre-
mie med i lomma. Han vil dele ut samhandlingsprisen for
2008. Tre prosjekter i Nord-Norge er nominert. Den ene av
dem står UNN og distriktsmedisinsk senter i Nordreisa for;
teleortopedi som sparer reisetid for pasienter i Nord-Troms
og penger for trygdevesenet. Det andre nominerte pro-
sjektet heter kunnskap og samhandling i Ofoten, og det
tredje heter «Fra svingdør til omsorgsbolig i Tromsø».

Nordlys ønsker å være en åpen og folkelig avis, og vi vil at
du skal bidra. På disse sidene inviterer vi deg til å sende inn
korte tekster og flotte bilder fra ting som skjer der du bor.
Det trenger ikke være stort, tvert om. Bidra med det du
synes er viktig!

ra avisa Nordlys` vugge ved prestegården. Lett å skjønne hvorfor avisa fikk akkurat det navnet av prest Alfred Eriksen i 1902.

LYS OG VARME:
Kirketjener
Steinar Blix l
yssetter kirka.
Lys og strøm er
sponset av
Arnfinn
Schjølberg i
Reinøy Sjømat.

JULEBORD: Carlsøvisen synges med stor innlevelse på årets julebord. Gitarstrengene er det Svein-Egil Haugen
som tar seg av.


