
Sparboe sto for musikken da
prest Eirik Junge Eliassen
avsluttet festivalhelga i
Karlsøy kirke søndag etter-
middag. 

Der fikk tromsøartisten
virkelig erfare at det er
himmelhøyt under taket når
det avholdes gudstjeneste på
Karlsøyfestivalen. 

Mange forstyrrelser
Selv om de fleste i den

halvfulle kirka oppførte seg
aldeles utmerket, var det
nemlig ikke alle som hadde
avsluttet festen.

Sparboe fremførte sine

egenkomponerte sanger mens
fnisende jenter drakk øl fra en
boks de hadde gjemt i noe filt,
og en mann som sang høyt og
skingrende med på refrenget
gikk frem til henne, ramlet og
ble liggende på magen fremme
i kirka.

Mens mannen ble hjulpet
tilbake på kirkebenken, måtte
Sparboe ta en liten pause før
hun startet låten forfra igjen. 

– Fin erfaring
– Jeg går ikke så ofte på
gudstjeneste selv, og det er jo
en spesiell setting å spille i.
Men nå var det jo også en del
som hadde lyst å delta litt mer
i det som foregikk enn de
skulle, smiler Sparboe, og
understreker at det hele var en
fin erfaring. 

– Det er viktig å oppleve
ulike steder å spille på, og det
var også litt av grunnen til at
jeg ville spille på Karlsøyfesti-
valen. Det er en fin erfaring å
ta med seg, mener Sparboe.

Nå ser hun frem til en høst
med EP-slipp og mer konsert-
virksomhet. 

– Med unntak av at jeg var
så heldig å få spille med De
Lillos på Bukta i sommer har
jeg hatt ferie. Men nå slippes
snart EP-en jeg spilte inn i
mai, og i den forbindelse vil
det bli en del konserter. Jeg vil
også prøve å komme meg ut
av Tromsø, og
spille litt i andre
byer. 

Travel dame
For selv om

Sparboe jobber
som politi finner
hun både over-
skudd og tid til å
satse på musik-
ken. 

– Det krever
selvfølgelig en del
planlegging, men
det gir meg så
mye, avslutter
hun. 

kristin.moe
@itromso.no
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GIKK UT MED ADVARSEL: Folk ble advart mot å legge
verdisaker igjen på campen, etter at tyver var på ferde natt
til lørdag under Karlsøyfestivalen. Foto: Kristin Moe

To brukerdoser
I løpet av den seks dager lange festivalen,
som søndag ble avsluttet, ble det gjort to
mindre beslag av narkotika. 

– To personer var i besittelse av noen
brukerdoser, sier operasjonsleder Roy
Tore Meyer ved Troms politidistrikt. 

Formentlig dreier det seg om marihua-
na, men beslagene må analyseres før
politiet kan fastslå noe sikkert. 

Sak er opprettet og skal etterforskes. 

God stemning 
Fem politibetjenter har vært stasjonert på
festivalområdet i under avviklingen. 

– Rapportene fra stedet sier at det har
vært rolig og god stemning blant deltaker-
ne, oppsummerer Meyer. 

Sang for

fulle
kirkegjengere

Kristin Moe

Pernille Sparboe ville spille på Karlsøy-
festivalen for å oppleve noe nytt. Det
fikk politikvinnen til fulle. 

EGNE LÅTER: Pernille Sparboe serverte flotte selvlagde låter til det noe uvanlige kirkepublikummet 

Hørt i 
kirka

– Hvorfor heter det
nattverd? Burde det ikke
heller het «bakst» eller
noe slikt?
Undrende avbryter gudstje-
nesten for å stille presten
et viktig spørsmål

– Aatsjooo...

Feststemt kirkegjenger
forsøker å kamuflere lyden
av boksøl som åpnes. 

– Hva skal telefonen stå
på når man er i kirka?
Lydløs? Burde det ikke
vært noe som het «kirke-
modus»?
Undrende avbryter gudstje-
nesten for å stille presten
et viktig spørsmål 2

– Hun Per-Kirsti er
kjempeflink til å synge!
Fornøyd men forvirret
kirkegjenger. 

– Må vi rekke opp hånda
hvis vi må på do? 
Undrende avbryter gudstje-
nesten for å stille presten
et viktig spørsmål.
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Nå var det jo også en del som hadde lyst å delta
litt mer i det som foregikk enn de skulle.

Pernille Sparboe, artist
– Hva synes du
om festivalen?

Mats Molander (21)
– Jeg synes det er en
kjempefin festival. Den er
jordnær, og en så liten
festival at artistene går
rundt her, og folk er
hyggelige og åpen. Når
man kommer med båten
står folk og vinker deg
velkommen. 

Nina Kvendseth (20)
– Det er kjempefint her Jeg
har vært her 8 av 10
ganger, og det er nesten
bare fin stemning her
bestandig. Jeg jobber som
frivillig og det er fint å
kunne bidra.

Gøril Jevningen (32)
– Jeg synes det er fantastisk
at de har fått til å lage
festival her. Mange festiva-
ler handler bare om fest og
fyll. Her har de en politisk
profil, og er en motkraft til
kapitalismen – noe jeg
synes er veldig aktuelt. 

Robin Martinsen (18)
– Jeg synes det er godt
konsept. Det er en festival
med mening, som også har
god musikk som kan få en
både til å digge og tenke
litt. 

Johnny Dijkhuizen (17)
– Det er en helt grei
festival. Jeg er her for
første gang, og kommer
nok til å dra tilbake hit. 

555 påpå
festivalfestival
påpå
festivalfestival

Kristin Moe

Flere telt endevendt og mange
verdisaker stjålet på Karlsøy-
festivalen. 

Lørdag morgen ble frivilligvakt, Ola-Bror
Dalvik oppsøkt av flere festivaldeltakere
som hadde mistet verdisaker.

– Først var det et par som hadde funnet
teltet sitt totalt endevendt som tok kontakt.
Til og med toalettsakene var kastet utover
på jakt etter verdisaker. 

Kort tid senere var det en fortvilet jente
som meldte fra om tyveri. 

– Hun hadde sittet ved festivalområdet

med lommebok og mobil ved siden av seg
på bakken. Da hun skulle ta etter mobilen
oppdaget hun at alt var borte. Og jeg vil
understreke at hun virket edru, poengterer
Dalvik 

Det tredje tilfellet Dalvik fikk høre om
lørdag formiddag var ei jente som rett og
slett mistet alle tingene sine.

– Da hun kom til teltet sitt var hele
sekken hennes borte.

Dalvik har jobbet på festivalen i 10 år, og
synes det er utrolig synd at slike ting skjer. 

– Vi har ikke vært vant til denne type
problemer her. Det hender selvfølgelig at
folk roter bort både lommebøker, mobiler –
og noen ganger nærmest seg selv når de er

på festival. Men dette er annerledes. Det
virker som om noen har gått nærmest
systematisk til verks, og tilfellene har
funnet sted i omtrent samme område, sier
Dalvik. 

Koordinator Svein-Egil Haugen synes det
er utrolig trist at flere gjester har blitt
rammet av tyveriraidet.

– Det er veldig trasig. Vi har aldri hatt
problemer med det før, og det ødelegger
idyllen her ute. Det er ingen her som låser
hus og biler, og det er veldig synd at det er
noen som må ødelegge, sier festivalkoordi-
nator Svein-Egil Haugen. 

Han påpeker at tyveriene vil anmeldes til
politiet. 

Tyveriraid på festivalområdet
søndag. Foto: Kristin Moe


