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SOMMER
i nord

FAVORITT:
Både voks-
ne, barn og
ungdommer
hadde møtt
opp for å
oppleve
Halvdan Si-
vertsens
konsert.

70-TALLET: Halvdan Sivertsen husker 70-tallet og hippietiden godt. Selv om han ikke selv var hippie, hadde han
både slengbukser og langt hår, som mange forbinder med tiden. – Jeg tror jeg brukte opp alt håret mitt på den
tiden. Jeg burde ha spart litt, spøker han. Alle foto: Ida Ramberg 

Kvaløya

Tromsø
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Malangen

Halvdan Sivertsen
mener det gamle
hippiebudskapet
burde ligge som
grunnlaget i samfun-
net.

Tekst: Ida Ramberg
ida.ramberg@nordlys.no

KARLSØY (Nordlys): Midt i fre-
dagens musikkprogram sto en
nordnorsk scenetraver mellom
mindre og smalere band.

Halvdan Sivertsen var på Karls-
øyfestivalen for aller første gang,
både som deltaker og artist.

– Jeg fikk en forespørsel om å
komme, og takka med en gang ja.
Jeg synes det er morsomt med
festivaler som har en annerledes
og tydelig profil.

Nostalgisk
Han føler selv at han ble godt tatt
imot på øya, til og med med lokal
kje til middag.

– Settingen er morsom, roman-
tisk, nostalgisk  og ja, moderne
faktisk. Budskapet her ute er jo å
ta vare på hverandre og på jor-
den og være obs på at vi lever i en
skjør balanse mellom mennesker
og natur, og det er jo et moderne
budskap, mener Sivertsen.

Noe annet som vekker nostalgien
i Sivertsen er landskapet.

– Det føles hjemmekjært på et
vis, og jeg husker jo 70-tallet veldig
godt. Jeg var nok ikke hippie, men
jeg synes budskapet «Make love,
not war» er en fascinerende tanke.
Det høres kanskje naivt ut, men det
er jo i bunn og grunn det det handler
om, og det som burde være grunn-
laget i samfunnet.

Sterkt
Sivertsens konsert var satt opp like
etter det ble holdt en appell og en
sang for de rammede fra Oslo og
Utøya-tragedien. Han legger ikke
skjul på at det er en hendelse som
har berørt han, om ikke direkte, så
som medmenneske.

– Det er noe man tenker på hver
eneste dag, og jeg tror det er umulig
å ikke gjøre det. Man kan glemme
det i perioder, le og ha det morsomt
 noe som man selvsagt også skal

gjøre, men det ligger alltid under.
Da blir budskapet om å ta vare på
hverandre enda viktigere.

Sivertsen lovte å starte konser-
ten med låten «Venner».

Tre generasjoner
I forkant av konserten var Halvdan
Sivertsen spent på hvor mange som
kom til å dukke opp.

– Jeg er vant til at det kommer tre
generasjoner på konsertene mine,

For kjærlighet,

og det er morsomt å se at barna som
så Labbetuss har blitt voksne.
Dessuten er det både rørende og
forbausende hvor mange som kan
tekstene i sangene mine, og at jeg
har klart å lage noe som har vart i så
mange år.

Selv om Halvdan jobber med ny
plata var han usikker på om han
kom til å ta med noen av de nye lå-
tene på Karlsøyscenen. 

– Det blir mye kjent og kjært i
kveld. Vi har ikke satt opp setlis-
ta ennå, men det blir nok mye
gammelt. Jeg har en del nye
sanger, men vi ser an stemningen
for hvorvidt vi spiller dem. 

Odin Elvenes (17):
– Jeg gleder meg til å se Lo-

optroop Rockers fra Sverige.
Jeg har hørt mye på dem og
de er mine store helter.

– Hva gleder du deg mest til på
Karlsøyfestivalen?

Fem om...

Frode Enåsen (21):
– Jeg gleder meg til å spille

med bandet mitt Raptus.
Dessuten synes jeg alt på pro-
grammet ser spennende ut.

Magnus Kjelbergvik (23):
– Halvdan Sivertsen! Jeg har

hørt at det er show å se han
live, og jeg hørte mye på mu-
sikken hans da jeg var liten.

Kathinka Jørgensen (23):
– Å spille med bandet mitt,

men også å oppleve all den
andre, varierte musikken. Og
Halvdan Sivertsen.

Nils Randers-Pehrson (44):
– Jeg gleder meg til å gjøre

jobben min som lydmann.
Det begynte som en hobby og
ble til jobb. Jeg er priviligert!



NORDLYSPULSNORDLYS LØRDAG  13. AUGUST 2011    51

I dag befinner Nordlys seg på
Karlsøya, med Nord-Norges
kanskje aller vakreste utsikt og
mest særpregede festival.
Karlsøyfestivalen går nå inn i
sine siste dager for i år, og har
som vanlig invitert gjestene
med på både politiske debat-

ter og seminarer, så vel som
god musikk og fest likeså.

I dag er vi her 

, ikke krig
Nerver i spenn og ingen ferie,
men Hogne Rundberg klager
ikke av den grunn.

- Døgnvillfestivalen er like om
hjørnet, hvordan er nervene nå?

- Nervene blir bestandig litt ekstra
i spenn når det nærmer seg festi-
valen. Men samtidig er det også
nå det begynner å bli artig, nå som
det er så kort tid til vi begynner.
Det er mye som skjer nå for tiden.

- Får du tid til noe sommerferie
oppi alt festivalarbeidet?

- Nei det gjør jeg ikke. Nå handler
at om Døgnvill, og ferien må bli
etter festivalen. Da får vi se om
det blir en reise ett eller annet
sted. Jeg er veldig glad i sørlan-
det. Det er egentlig syden nok for
meg, men samtidig er det jo også
gøy å ta en tur til utlandet ett sted.
Vi får se, ingenting er bestemt.

- Hva betyr musikk i din sommer?

- Å, det betyr veldig veldig mye.
Nå i sommer har jeg spilt mye
med bandet mitt Violet Road, og
vi har turnert både i Norge og i
Sverige. Dessuten er det jo festi-
valtid og det er jo musikk rundt en
hele tiden. Om sommeren både

spiller og deltar jeg på festivaler,
så musikk blir dermed kjempe-
viktig.

- Har du rukket innom mange fes-
tivaler i år?

- Ja en god del. Blant annet har
jeg vært på Riddu Riddu, Bukta-
festivalen og på Havnnesfestiva-
len. Det er vanskelig å sette de
opp mot hverandre og bestemme
seg for hvordan man synes er den
beste, men jeg synes i alle fall at
Riddu er den viktigste. Den har
såpass sterkt innhold.

- Hvor viktig er det med nord-
norsk sommer for deg?

- Det er noe helt spesielt med
Nord-Norge, og særlig når det er
så fantastisk vær som det har vært
nå i sommer. Jeg liker veldig godt
å være i nord.

Er du den heldige? Ring Nord-
lys på 07760 eller kom innom
og få Flax-lodd.

Ansikt
i mengden

Foto: Ole Åsheim, Nordlys.   

Hogne Rundberg

35
Festivalsjef og mu-

siker.
Tromsø

Som festivalsjef for
Døgnvillfestivalen,
som nå er like om
hjørnet.

Navn:

Alder:
Stilling:

Bosted:

Aktuell:

Sommerpraten

Send inn dine beste fiskebilder
og/eller historier til Nordlys. Vi vil
presentere bilder og historier
gjennom hele sommeren.

■ Send bilde/tekst på e-post til
fisk@nordlys.no
Oppgi navn og telefonnummer. 
Du kan også sende MMS/SMS.
Send da til 2097 med kodeord

Nordlys <din melding> 
(kr. 1 per melding).
■ I begynnelsen av september 
vil vi kåre beste bilde/historie.
1. premie:
Lavvo 6-8 mann fra No limit.
Tilleggspremier:
5 stormkjøkken fra Beacon.

Premiene kommer fra

Fiskesommer

En spektakulær dansefestival på 70 grader nord, der midnattsol og nordlyset danser sammen med oss. 

Sted: Hansnes, Ringvassøya

 

Velkommen til et levende
øyrike. Les mer om
Karlsøy kommune på
www.karlsoy.kommune.no 

DANS I KARLSØY
BILLETTPRIS

Hovedsponsor:

ER:
Fredag: kr 400,-
Lørdag: Kr 400,-
Helgepass: Kr 700,-

INFORMASJON RING: 
777 48 777 / 416 88884
Kjøp billett direkte på: 
www.direktoren.no

 450m2 Dansetelt m/varme.

 Oppstillingsplass for bobiler og 
campingvogn.

 Matservering.

 Alle rettigheter.

Non Stop dansemusikk

Ingemars  og Arctic Band  
fredag 26/8-2011

 Anne Nørdsti og Arctic Band  
lørdag 27/8-2011

 


