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Ufin og
truende
En mann truet andre
festivalgjester, mens
en annen ble tatt med
12 gram hasj.
Politiet var til stede også ved
årets Karlsøyfestival.

Der innbragte de på lør-
dagskvelden en 36-årig
mann til politiarresten for
ufin og truende oppførsel
mot de andre gjestene og an-
satte ved serveringsstedet.
Han anmeldes for ordensfor-
styrrelse.

I går formiddag godtok
mannen et forelegg på 5.000
kroner og ble løslatt.

En 23-årig mann blir også
anmeldt for besittelse av 12
gram hasj.

ÅSGEIR JOHANSEN

Jannike Grønås (38) og Sol Grønås (20):
– Senjahopen, sier Jannike. – Alle de spesielle fol-
kene. Her har vi spisse hatter og grønne øyenbryn,
sier Sol. – Magedanserinner og rockesamer, legger
mamma til.

DEN GEME HOPEN: Etter at blant andre vokalist Henrik Sandnes hadde
koret på sistelåten til Stars Behind Bars, skapte han og Senjahopen god
nordnorsk stemning på Karlsøyfestivalen.

Ronny Rubach (38) og Ambjørn Kleven (36):
– For meg var det innlegget til Arild Knutsen fra
Foreningen for en human narkotikapolitikk. For et
land det kunne blitt, om de folkene fikk bestemme,
mener Ronny. – Folket og stemningen. Det er
kjempebra atmosfære overalt. Alle smiler og det er
ikke noe tull, sier Ambjørn.

MYE SKAL UT: Etter fem år på rømmen og seks år bak murene, har Kjell-Erik «Spjellvis» Bersvendsen mye å 
Behind Bars. I bakgrunnen spiller Alexander Øverli¬ slagverk og Bjørn Robertsen bass. 

Siv-Lise Selma Gansmoe (24), Kjetil Isaksen (36)
og Askild Gjerstad (35):
– Folkene som er her. Det er en veldig bra miks.

Oda Birkeland (20), Silje Fjelltun (20) og Magnus
Bjørn (19):
– Frihet. Folkene. Det er mange flotte mennesker
her.

– Hva er det beste med 
Karlsøyfestivalen 2010?
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– Det var jeg som fant opp band-
navnet Stars Behind Bars. Bandet
oppsto etter at jeg fikk mulighet
til å drive med musikk gjennom
prosjektet MIFF – Musikk i frihet
og fengsel. Besetningen har jevn-
lig blitt skiftet ut etter at dommer
har vært ferdigsonet og slik. I dag
er det bare tre av oss som har bak-
grunn fra institusjoner, sier 39-
åringen fra Tromsø, og påpeker at
han er den eneste i bandet som
sitter inne nå.

– Jeg må også understreke at jeg
er veldig snill, men holder på
med blomster. Mine kriminelle
handlinger innbefatter kalkulator
og tellemaskin, ikke våpen. Jeg
har aldri gjort noen mennesker
noe vondt, hevder «Spjellvis»,
som heller vil snakke om musik-
ken enn bakgrunnen for 11-års-
dommen han startet å sone i
2004.

Før det hadde han vært på
rømmen siden 1989.

Fortsetter i frihet
Tjallala-refrenget på den siste av
de seks låtene med Stars Behind
Bars på Karlsøyfestivalen under-

streket uansett Bersvendsens be-
geistring for Stoltenberg-utval-
gets bidrag til ny
narkotikapolitikk. Bandet bød
også på egne toner til The Kop-
klassikeren «You»ll never walk
alone». De to som allerede har
vandret ut i frihet, men fortsetter
med musikken MIFF ga dem, er
bassisten og bandets ene trom-
mis.

– Man behøver ikke være feng-
selsfugl for å bli en del av MIFF.
Jeg ble med etter jeg kom ut fra
rusavvenning på Færingen, og er
vel den minst skolerte i bandet.
Jeg kan det grunnleggende på
bass og holder meg unna sånn gi-
taronanering, sier Bjørn Robert-
sen.

– Det startet jo for min del da
jeg satt inne, så har jeg fulgt på
hele veien. Det gir meg noe å
spille musikk, sier trommeslager
Thor-Harry Nilsen.

18 dager i året
Foran konserten på Karlsøya dro
de tre i gang en konkurranse hvor
folk kunne gjette hvem i bandet
som hadde de mest brokete bak-

grunnene. Like tilfeldig som at
kryssalternativene kun var plas-
sert over Robertsens, Nilsens og
Bersvendsens hoder på bandbil-
det, var det festivalsjef Svein Egil
Haugen som vant plata med
Roky Erickson og karlsøyplaket-
ten som «Spjellvis» har brukt ei
ukes møye på å lage.

Sjeldne øvinger
– Ja, ja. Det er mye humor, sier
han.

Bandets første konsert under
åpen himmel viste at de har noen
fans allerede. Så får det heller
være at en kjekkas måtte slenge
med leppa om en noe lang tek-
nisk pause mellom to av låtene.
Når vokalisten har 18 dagers per-
misjon i året, og noen få timer
«fritid» i uka, blir det smått med
fellesøvinger.

STÅLE P. FREMNESVIK
nyheter@itromso.no

Gitterrock
ute på prøve
Her rocker Kjell-Erik «Spjellvis» 
Bersvendsen (39) sin første konsert i
frihet på 11 år, med bandet som ble
startet i Tromsø fengsel.

MIFF»ERE: Kjell-Erik Bersvendsen (fra venstre), Thor-Harry
Nilsen og Bjørn Robertsen møttes gjennom Musikk i frihet og
fengsel. Her venter de på at Forza (bak) skal overlate hoved-
scenen på Karlsøya til dem.

uttrykke som vokalist for Stars 
Alle foto: Ståle P. Fremnesvik


