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S O M M E R  I  F I N N M A R K 

Alf Edvard Masternes (54) 
jobber til daglig som hovedtillits-
valgt for Forbundet for ledelse og 
teknikk i Statens vegvesen i 
Tromsø. Nå er han hjemme 
heimbygda Kunes i Lebesby 
kommune. Her gjør han forbere-
delsene for å kunne arrangere 
«Kunesdagan» neste helg, fra 30. 
juli til 2. august. Dette er et 
arrangement han fant på i fjor. 
Masternes er lokalpatriot og 
TIL-supporter på sin hals, som 
leder for supporterklubben 
Isberget i Tromsø.

– Hva skal du gjøre i ferien?
– I ferien blir det stort planleg-

ging av Kunesdagan. Og så er jeg 
litt lagerassistent for søster Bjørg 
på Kunes opplevelser og handel. 
Jeg stabler varer og prøver å fylle 
opp i hyllene til butikken.

– Hva er det med Finnmark 
som gjør at du bor her? 
– Jeg bor ikke her! Jeg har bodd i 
Finnmark, men bor nå i Tromsø 
på grunn av jobben. Men i de 
senere årene har det blitt mer og 
mer i Finnmark igjen. Jeg har 
oppdaget at her er flotte folk, og 
en plass hvor jeg kan få dyrke 
både friluftsliv og treffe gamle 
kjente igjen.

– Sommeren du aldri 
glemmer? 

– Det må være i fjor sommer da 
jeg arrangerte Kunesdagan for 
første gang. Å se «folkevandrin-
gen» til Kunes, og et par hundre 
mennesker som fulgte med om 
sin and vant andeløpet i Sørelva. 
Da ble jeg rørt og stolt over det vi 
hadde fått til.

– Hva er tidenes sommerlåt?
– Den var litt vanskelig. Jeg må 

gruble litt. Jeg har ikke direkte 
noen sommerlår. Men jeg liker en 
låt av artisten Klish (for øvrig er 
han minn sønn). Han skal opptre 
på Sørrøyrocken på lørdag. Han 
har en låt som heter «Ballonga», 
som er en fin låt, en rap-låt. Den 
har han laget i lag med bandet 
«Oh». Den blir jeg i godt humør 
av å høre!

– Hva er det beste og verste 
med hjemkommunen din?

– Det beste med Lebesby, er å 
ha opplevd en effektiv og positiv 
administrasjon i kommunen. Det 
har vært kort vei fra henvendel-

ser, til man får behandlet saker. 
Det verste er at det kan oppleves 
som om de har «glemt» de indre 
deler av Laksefjorden i mange 
sammenhenger, og har for mye 
fokus på kommunesenteret. Jeg 
håper at Kunesdagan kan være 
med på å vekke politikere og 
administrasjonen i kommunen. 
At de ser at mye skjer utenfor 
kommunesenteret også.

– Hva betyr været for deg?
– Jeg har i flere år reist til 

varmere strøk på våren eller 
sommeren. Men jeg opplever at 
været kan ingen gjøre noe med. 
Man må være forberedt på å 
måtte kle seg litt også om 
sommeren. Jeg lager ikke noe 
stort stress om været. Og jeg kan 
ikke regne meg som værflykt-
ning. Tromsø er værhardt både 
vinter og sommer. Det er ikke 
unormalt å gå med votter om 
sommeren der.

– Hvem bør være ordfører i 
din kommune etter valget?

– I Lebesby har ho Stine 
Akselen gjort en god jobb i denne 
perioden. Jeg håper hun 
fortsetter som ordfører etter 
valget. I Tromsø håper jeg på et 
politisk skifte. Jeg ønsker at Ap 
tar makta fra Høyre. Ordfører 
Jens Johan Hjort har vært en flott 
ambassadør for byen og for 
Nord-Norge. Når han ikke tar 
gjenvalg, er det like greit at det 
blir skifte.

– Hvilken kjendis ligner du 
mest på?

– Det må være dokkefiguren 
«Alf» som kommer fra verdens-
rommet.

– Hva gjør du for å holde deg 
i form?

– Det er en viss treningsaktivi-
tet i det å stå på tribunene å se på 
Tromsø idrettslag. Ellers så går jeg 
mye. Jeg bor i Tromsø, og har ikke 
bil, så da får man brukt apostle-
nes hester flittig.

– Hvem vil du sende en 
sommerhilsen til?

– Jeg vil sende en hilsen til alle 
frivillige aktører og de som har 
gitt økonomisk støtte for å 
gjennomføre Kunesdagan. Og så 
hilser jeg til alle de som planleg-
ger å komme på besøk til 
arrangementet.

•	 Sommerpraten

LANG VEI IGJEN: Tirsdag ettermiddag hadde Kjartan Rosvold og Thomas Ingebrigtsen passert Skaidi og startet på turen mot Sennalandet. Da vi snakket med dem igjen onsdag formiddag var de vet godt mot, og hadde nådd frem til Leirbotnvann. De følger veien slik at de ikke skal gå seg bort.  Foto: Privat

Kjartan (16) og Tho-
mas (16) startet på en 
140 kilometer lang 
gåtur.

alEXanDra kOSOWSki
aki@fd.no

– Vi vet ikke helt hvor vi er nå. 
Vi er på tur til Alta i alle fall, for-
teller Kjartan Rosvold (16) da 
iFinnmark ringte ham klokken 
17.00 tirsdag ettermiddag.

Sammen med kompisen 

Thomas Ingebrigtsen (16) star-
tet han mandag formiddag 
klokken 11.00 ut på den 140 ki-
lometer lange spaserturen fra 
Hammerfest til Alta.

– Turen startet egentlig i niti-
den da vi tok båt fra Akkarfjord 
på Sørøya, der vi bor, og inn til 
Hammerfest, forteller tenårin-
gene. 

De har ikke har noe annet mål 
med turen enn å komme seg 
fram:

– Vi var så tøff i kjeften og sa 
at vi klarte en slik tur, så da var 

vi pent nødt til å ta turen. Forel-
drene våre, vennene våre, alle 
utfordret oss, sier Kjartan til 
iFinnmark.

Ære og berømmelse
– Vanker det noen premie?

Begge svarer nei. Dette hand-
ler om ære og berømmelse.

– Alle de andre trodde vi skul-
le bruke ei uka på turen, men i 
natt overnattet vi på Skaidi Ho-
tel. Det blir kult å si at vi kom 
tidligere fram enn folk trodde, 
sier Thomas som ikke sliter 

– Jeg har vondt fra tærne og opp til lårene


