
18 Tirsdag 28. juli 2009

Festivalen på Karlsøya er det
nordlige ytterpunktet når 30
christianitter – innbyggere i
fristaden Christiania i Køben-
havn – legger ut på bussturné i
Skandinavia. The Christiania
Road Show har lagt opp til et
hardt program med flere stopp
underveis, og arrangør Ole
Lykke Andersen håper reisepla-
nen holder.

– Fra Oslo har vi 60 timer på
oss til å rekke ferga fra Hans-
nes hvis vi klarer å holde
bussen i 60. Det blir tøft.

Happening
Ole Lykke har selv vært på
Karlsøyfestivalen de to siste
årene, og opplevelsen har gitt
slik mersmak at han nå har fått
med seg en hel busslast med
folk som har lyst til å se det
samme. 

– Jeg syntes det var en flott
festival med et godt politisk
utgangspunkt. Også musikken
var valgt ut fra hvilket budskap
man ønsket at festivalen skulle
formidle, sier Ole Lykke
Andersen.

Med i bussen fra Christiania
er en lang rekke musikere,
aktivister, kunstnere og gjø-
glere. Festivalkoordinator
Svein-Egil Haugen er overvel-
det, men fastslår at alt får plass
på programmet.

– Det er kjempeartig, og det
blir litt av en happening. De
spiller alt fra visesang til
beinhard rock.

Gjøglere
De musikalske innslagene skal
spres utover festivalprogram-

met. I tillegg lover gjengen fra
Christiania skikkelig gjøgleri
når Cirkus Spektakulum stiller
opp med sjonglører, ildshow og
skillingsviser.

Politikk og aktivisme hører
også med, og det blir blant
annet fokus på Kambodsja og
arbeidet med å hjelpe fattige
bønder som står i fare for å bli
fratatt jorda.

Ole Lykke Andersen vil selv
fortelle om situasjonen for
Christiania, som opplever sterkt
press fra storsamfunnet. «I
klemme mellom staten og
mafiaen», har han kalt innled-
ningen, som sier litt om
forskjellen mellom to alternati-
ve samfunn som Christiania og
Karlsøya.

Felles røtter
– Det er jo flere både på
Karlsøya og i Christiania som
har røtter i den samme ideolo-
giske bakgrunnen, sier Ole
Lykke.

Samtidig er forskjellene også
tydelige.

– Karlsøya er langt mer
beskyttet enn Christiania. Vi er
en del av storbyen, og opplever
blant annet problemer med
gjengkriger.

Ett av hovedmålene med den
skandinaviske turneen er å
bygge kontakter med alternati-
ve miljøer og samfunn. Haus-
mania i Oslo får besøk, og etter
Karlsøyfestivalen går turen til
kooperativet Skogsnäs i
Sverige.

inger.thuen@itromso.no
92054460

Samtidig med Karlsøyfestivalen
pågår det også et såkalt Nor-
disk ting på øya. Det er ifølge
egne beskrivelser «en gjeng
hippier som henger rundt i de
dype skoger». 

Det dreier seg om en interna-
sjonal bevegelse med røtter i

aktivistgrupper i Europa.
Miljøvern og sosial aktivisme
står sentralt.

– Vi hadde et lignende treff
på Karlsøya i 1989 – Rainbow-
tinget. Den gang var det 700-
800 unge samlet her, forteller
Svein-Egil Haugen.

Fristaden på fram
Inger Præsteng Thuen

En busslast musikere og aktivister fra
fristaden Christiania legger i morgen 
ut på den lange ferden mot Karlsøy-
festivalen.

Nordisk ting på Karlsøya
POLITISK: Rocka country med politisk profil er betegnelsen
på musikken Ponticelli Band og låtskriver Helga leverer.

TURNÉTRUPP: Her er deler av gjengen som reiser fra Christiania for å besøke Karlsøyfestivalen. 
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Tromsø: Fra i dag til torsdag inviterer
Tromsø Domkirke alle barn under 12 år
til sommerkonserter og gratis iskrem,
før konsertene avsluttes på fredag.

Domkirken har så langt fått inn

61.000 kroner på sommerkonsertene.
Pengene vil gå til restaurering av
kirkens orgel, som er bygget etter
romantisk nordeuropeisk orgeltradisjon.

Klar for 
sjakk-

turnering

Ida Ramberg

Espen Forså er 
positiv i forkant av
den fjerde Arctic
Chess Challenge.
I helga er det nok en gang
duket for sjakkturnering på
Scandic hotell i Tromsø.
Tromsøgutten Espen Forså har
deltatt på alle de tidligere
turneringene og ser fram til å
nok en gang spille i hjembyen.

– Jeg føler meg i god form
og gleder meg til turneringen,
forteller han og understreker at
han ikke er nervøs.

Forså spilte tidligere i juli sin
beste turnering til nå.

– Jeg gikk av med delt 4.-6.
plass under NM i Bergen,
forteller han og håper at det er
et godt tegn for Arctic Chess
Challenge.

– Men det er vanskelig å si,
det avhenger veldig av gli og
tilfeldigheter. Det kan gå begge
veier, mener Forså.

Økning
I år er det omkring 130 på-
meldte deltakere til turnering-
en, forteller presseansvarlig i
Arctic Chess Challenge,
Torstein Bae, og viser til at
dette er en klar økning fra i
fjor.

– I fjor hadde vi i underkant
av 100 påmeldte.

Blant de påmeldte er over 30
forskjellige land representert.

– Arctic Chess Challenge er
med på å sette Tromsø på
kartet. Norge har blitt mer og
mer kjent for sjakkmiljøet sitt
de siste årene, mye på grunn av
Magnus Carlsen som er den
tredje beste sjakkspilleren i
verden nå, sier Bae.

Magnus Carslen kommer
ikke til turneringen i år, men
Bae har stor tro på flere av de
lokale påmeldte.

– Espen Forså og Benjamin
Arvola har begge gjort det godt
i det siste, sier han.

PÅ HJEMMEBANE: Trom-
søgutten Espen Forså har
deltatt på alle de tidligere tur-
neringene og ser fram til å
nok en gang spille i hjemby-
en. Foto: Reidar Gregersen
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Busslast fra Christiania
besøker Karlsøyfestivalen

FFAAKKTTAA

Karlsøyfestivalen
● Årets festival arrangeres 4.-
9. august. Dette er festivalens
tiårsjubileum.
● Festivalen åpner med
familiearrangementer, mens
det musikalske programmet
pågår 7.-9. august.
● På programmet står artister
som Mikael Wiehe, Foreign
Beggars, Dan Fägerquist,
Bøyen Beng, Joddski med
Studio Live Band, Gatas
Parlament, Manna, Johan
Piribauer – samt «The
Christiania Road Show».

Reisearrangør Ole Lykke Andersen nederst til høyre.

FREDSVARDE: Ole Lykke Andersen har besøkt Karls-
øyfestivalen tidligere. I fjor bygget han solidaritetsbauta.

Byr på is i Domkirken


