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1. Jørgen Juve er tidenes topp-

scorer på herrelandslaget i

fotball. Hvor mange mål sco-

ret han for Norge?
2. Hvilket godteriprodukt på-

stås å være verdens mest

solgte bil?
3. Har 3. juledag vært hellig-

dag?

4. Hvem skrev boka «Lure-

mus»?
5. Vet du hva tvillingbroren til

kunstneren Aune Sand heter?

6. Hvilken kjent kunstners

Munch-versjoner ble stilt ut i

Oslo i 2010?

1. 33
2. Ahlgrens biler
3. Ja, fram til festdagsreduk-
sjonen i 1770
4. Elin Rise
5. Vebjørn
6. Andy Warhol

QUIZ-LØSNING

Du er på sommerferie?
– Ja, akkurat nå er jeg i Sør-Spa-
nia. Her er jeg stort sett hvert år.
Jeg og familien har bodd i Nord-
Norge i snart fire år, så vi bestiller
alltid tur. 

Har du et favoritt sommer-
minne?
– Jeg er ikke så voldsomt nostal-
gisk, men jeg synes likevel at alt
var bedre før. Været var mye
bedre både på sommeren og på
vinteren.  

Men sommer og festival hører
vel sammen for din del?
– Absolutt. Jeg har vært heldig
nok til delvis å kunne leve av fes-
tivalene på sommeren. Med
Tungtvann var det festivaler det
gikk i hver sommer. Et av høyde-
punktene var å spille på Øya:
solnedgang over Oslo og sinns-
sykt mye folk. Vi hadde også en
fast greie på Karlsøyfestivalen. Vi
var nærmest husband der. 

Hvordan ser en perfekt som-
merdag ut for deg?
– Den perfekte dagen starter
med frokost på terrassen og
unger som er stille. Det er selv-
følgelig ikke jeg som tilbereder
noe som helst, alt blir servert.
Været er glitrende og det er ing-
en skrik og hyl fra verken kone
eller barn. Så blir det satellitto-
verføring fra Alfheim, hvor TIL
spiller bra også i andre omgang.
Etterpå blir det en bedre mid-
dag, som jeg selv lager: skjell-
suppe med fersk sjømat. Og
unger som legger seg uten et
knyst.  

Har du en favorittis?
– Favorittisen er den som lager
minst gris når ungen spis.

Og til slutt, har du en sommer-
hilsen?
– Da vil jeg sende en hilsen til
den nye politimesteren i Trom-
sø. Jeg håper han jobber med
viktigere saker enn å engasjere
seg rundt utenlandske artistenå
på festivalsommeren. 

Navn:
Alder:

Aktuell:

Poppa Lars
39
Produsent for trom-
søartistene Oter og
Klisne Fingra. 

Karlsøyfestivalen er
kjent for å være en
fargerik festival. Det
gjelder også trans-
porten.

Festivalen håper flest mulig av del-
takerne velger å komme seg til årets
arrangement på miljøvennlig vis,
og setter derfor opp – i år som tidli-
gere år – egen festivalbuss. For å
piffe opp bussturen til fergeleiet på
Hansnes har festivalen fått kunst-
ner Stig Olav Tony Fredriksson til å
dekorere bussen. Fredriksson bruk-
te hele natt til onsdag på å male bus-
sen i såkalt «wildstyle graffiti».
Bussjåfør, frivillig og ildsjel Ola-
Bror Dalvik er strålende fornøyd
med resultatet.

– Det er så deilig å kunne tilby
alle gjestene å festivalen ordentlig
transport – i denne bussen. Før var
den kjedelig. Nå er den et kunst-

verk, jubler han.
– Jeg har også merket meg at

bussen faktisk kjører litt bedre
etter at den ble malt, spøker Dal-
vik.

Politibesøk
Kunstner Fredriksson forteller at
dekoreringa gikk helt fint, minus en
liten pause da politiet stakk innom.

– De var litt «good cop, bad cop»,
men det løste seg til slutt, da de for-
sto at det jeg holdt på med faktisk
var lovlig, smiler kunstneren.

I tillegg til den vanlige Karlsøy-
bussen kommer den fargerike
festivalbussen til å kjøre minst
fem turer til og fra fergeleiet på
Hansnes. Festivalkoordinator
Svein Egil Haugen understreker
at det i forbindelse med festivalen
også blir satt opp ni ekstra ferge-
avganger.

– Karlsøy ligger litt unna byen,
så det er viktig at vi gjør transport-
mulighetene så gode som mulig.
Denne bussen er fargerik, akkurat
som alt annet med Karlsøyfestiva-
len, sier Haugen. 

Håper bussen blir brukt
Arrangørene håper at bussen skal

Til festival med
fargerik transport

UT PÅ KUNSTTUR: Denne Karlsøy-glade gjengen ser fram til at den fargerike festivalbussen skal tas i bruk. Bak i rødt står kunstner Stig Olav Tony
Fredriksson, ellers ser man Svein Egil Haugen (festivalkoordinator), Maya Mi Samuelsen (danser/barneaktivitetansvarlig), Ellen Jerstad (danser/for-
teller), Gabriel Johann Kvendseth (kunstner), Ola-Bror Dalvik (bussjåfør/ildsjel) og Eirik Fagerheim Kalsås (gjest). Foto: Marte Hotvedt

lokke flere ut på festival, kanskje
spesielt barnefamilier.

– Jeg håper bussen drar med seg
litt unger. Det kan være tungt å dra
utover med familien, men denne
type transport gjør alt mye enklere.
I tillegg er den mye finere enn rute
430 i hvert fall, smiler Maya Mi
Samuelsen, som har ansvar for bar-
neaktiviteter på festivalen.

– Og så har jeg ordnet med
noen madrasser i bussen, slik at

de som er slitne kan legge seg litt
nedpå, sier bussjåføren.

– Bussen tjener som forsmaken
på all kunsten man får se når
man kommer på øya. Her vil det
være masse utendørs kunst som
forskjellige kunstnere skal lage i
løpet av denne uka, og så skal det
deles ut kart slik at man kan gå
fra kunstverk til kunstverk, for-
teller kunstner Gabriel Johann
Kvendseth.

DEKORERTE BUSSEN: Stig Olav Tony Fredriksson står bak graffitikunsten
på Karlsøybussen. Her jobber han kvelden før bussen ble vist fram. 

Foto: Rune S. Alexandersen
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