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ALT FOR KUNES: Alf Edvard Masternes har fått kjente finnmarksnavn med seg for å gjøre Kunesdagan til en suksess. Fra venstre Mikkel Gaup (med sin etter hvert berømte sykkel), Tove Pedersen, Kj
Rune Hansen og Odd Einar Utsi.

Finnmarken

MANDAG 3. AUGUST 2015

 | nyhet |

Journalist
Trond Ivar
Lunga
Hammerfest
til@ifinnmark.no
906 25 440

Journalist
Helle
Østvik
Hammerfest
ho@ifinnmark.no
918 40 338

Journalist
Stian
Hansen
Kirkenes
sh@ifinnmark.no
936 26 368

Utgavesjef
ChristelBeate
Jorilldatter
Hammerfest
cbj@ifinnmark.no
900 21 499

Journalist
Erlend
Hykkerud
Alta
erh@ifinnmark.no
918 08 736

Journalist
Tor Kjetil
Kristoffersen
Lakselv
tkk@ifinnmark.no
913 10 788

Journalist
Henriette
Baumann
(permisjon)
Vadsø
hb@ifinnmark.no
416 64 082

Journalist
Elisabeth
Nordin
Hammerfest
elisabeth.
nordin@
fd.no
978 08 998

Journalist
Kristian
Østvik
Hammerfest
kristian.ostvik@fd.no
953 38 163

Frontsjef
Alexandra
Kosowski
Hammerfest
aki@ifinnmark.no
970 94 422

Journalist
Kenneth
Strømsvåg
Tana
ks@ifinnmark.no
901 01 978

Journalist
Ole-Tommy
Pedersen
Kirkenes
otp@ifinnmark.no
936 11 107

Journalist
Alf Helge
Jensen
Vadsø
ahj@ifinnmark.no
971 13 476

|5

Utgavesjef
Terje
Barlien
Vadsø
tb@ifinnmark.no
402 10 329

Kunes:

nadshonorar
Hvordan er det mulig å få
en rekke kjente artister til
Kunes når hele budsjettet
er på lusne 100.000?
Svaret er forbausende
enkelt.
Alf Helge Jensen
ahj@finnmarken.no

Kunes: Mikkel Gaup, duoen Friends med Kjell Arnesen fra Unit Five
og Tove Pedersen, Kai Somby, humorduoen Odd Einar Utsi og Odd
Rune Hansen samt flere andre stiller
opp for luselønn for Kunesdagan.
Alle synes de det er viktig at også små
bygder kan få til festivaler. Og da er
det opplagt at de ikke kan kreve honorar av normal størrelse.
Kjell Arnesen fra Hammerfest er
kjent fra den populære gruppa Unit
Five som spilte landet rundt, ofte for
store honorar. Nå spiller han i duoen
Friends med sin tidligere samboer
Tove Pedersen.

Hva kan dere betale?
– Når vi får henvendelser fra arrangører med høyst begrenset budsjett,
spør vi hva de kan betale. Og som oftest blir vi fort enige. Også vi artister
har et ansvar når bygder som Kunes
gjør en utrolig dugnadsinnsats for å
skape liv og røre. Vi kan ikke ødelegge slike initiativ ved å kreve høye honorar, sier Arnesen.
Partneren Tove Pedersen deler sin
tid mellom Hammerfest og Dønnesfjord på Sørøya. Hun vet alt om hvor
viktig det er for små bygder å få festivaler.
– Det betyr masse for bygdefolket.
Jeg synes Kunes fortjener at vi spiller
for et rimelig honorar. Vi har ofte slike jobber, for eksempel i bryllup, sier
Pedersen.

Medlem i bygdelaget

jell Arnesen, Kai Somby, Odd
Alle foto: Alf Helge Jensen

Kai Somby fra Karasjok er kjent som
frontfigur i hardrockgruppa Intrigue,
som gjorde suksess langt utover
Finnmarks grenser. Men det forhindrer ikke spilling for dugnadspris på
Kunes.
– Jeg har et spesielt forhold til Kunes og er med i bygdelaget. Her tilbrakte jeg mye av ungdomstida. Familien hadde rein i området. Det var
derfor veldig enkelt å svare ja på henvendelsen om å spille. Og det var
opplagt at det måtte skje til en lavt
honorar, sier Somby.
Han fikk med seg de tidligere Intrigue-medlemmene Bengt Roger Kåven

og Knut Bakkevoll samt Trond Even Kåven Kaaby som har bestefar på Kunes.
De spilte ikke hardrock, men et for anledningen tilpasset repertoar med mye
fengende joik. Det ble en knallsuksess i
det fullsatte festivalteltet.

Fortjener å lykkes

HAN MIKKEL: Kai Somby ga alt da han framførte «Han Mikkel» sammen med
Kjell Arnesen (t.h.) fra Unit Five. Bak Bengt Roger Kåven (bass).

Også Mikkel Gaup har bånd til Kunes
gjennom blant annet slekt.
– Ildsjelene bak gjør en kjempejobb.
Da er det ikke noe offer for meg å stille
opp, selv om honoraret ikke er stort. Det
gjorde jeg i fjor og det gjør jeg i år. Det er
viktig at de også fronter det samiske, og
dessuten har stort fokus på barn, noe
som ligger i min gate. Enkelt sagt synes
jeg de fortjener å lykkes, sier Gaup.
Han tok pause fra en filminnspilling
sørpå for å bidra under Kunesdagan.

Ikke avhengig av penger
De velkjente revyartistene Odd Einar
Utsi fra Austertana og Odd Rune Hansen
fra Alta stiller ofte opp sammen på scener for å skape liv og latter. Begge har de
gode jobber. Humoren er mest hobby,
men også litt attåtnæring. Nå tok de sine
bedre halvdeler med til Kunes for å kose
samtidig som de bidro med Lygaraften.
– Vi er jo ikke forferdelig avhengig av
store honorar. Den beste lønn er ofte at
publikum har det trivelig. Og vi liker at
små bygder tar slike initiativ. Dessuten
er Kunes litt spesiell for meg. I yngre dager sprang jeg etter jenter herfra, sier
Utsi med glimt i øyet.
– Det er viktig å støtte dugnadsånden i
distriktene. Det sies at alt skal til Alta,
men verken Alta eller andre byer er stort
uten distriktene. Derfor er det ofte jeg
nøyer meg med å få utgiftene dekket.
Honoraret må samsvare med inntektsmulighetene til arrangørene, sier Hansen.

Takknemlig arrangør
Den ubestridte initiativtaker og sjef for
Kunesdagan, Alf Edvard Masternes, er
full av takk og lovord om holdningen til
de kjente navnene som bidrar til å gjøre
Kunesdagan til en suksess.
– De har et ekte engasjement for små
bygder og andre som tar gode initiativ.
Når andre jobber dugnad på spreng, føler de det riktig å støtte. Og de skjønner
at vi ikke har råd til store honorar, sier
Masternes.
Han berømmer også de mange som
stiller opp på dugnad for Kunesdagan.
Det er både bygdefolk, utflyttere, folk
med helårsplass på campingplassen og
tilfeldige som kommer innom.
Mer fra Kunesdagan på sommersidene 10 og 11.

FRIENDS: Tove Pedersen fra og Kjell Arnesen fra Hammerfest fikk fart på

dansefoten.

LYGE KAN DEM: Odd Einar Utsi (t.v.) fra Austertana og Odd Rune Hansen fra
Alta serverte «sannferdige» historier.

DUGNADSHELTER: Noen av de mange som stiller opp for Kunesdagan. Fra
venstre Kari Kåven (Kunes), Elin Linløkken (Oslo, eks Kunes), Tove Henriksen
(Lakselv, eks Kunes) og Ruth Johansen (Kunes).
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Sommerpraten

Tømrer, historieentusiast,
generell frilanser og rovviltkontakt/åstedsgransker for Statens
Naturoppsyn; Rolf Randa (57) er
en mann med mange hatter i sitt
lokalmiljø. Han er født, oppvokst
og fortsatt bosatt i sitt elskede
Pasvik sør i Sør-Varanger
kommune.
Gjennom guiding, foredrag og
skriving formidler han lokalhistorie. Interessen kom ifølge ham
selv inn med morsmelka. Rolf
vokste opp i en reindriftsfamilie
og har slekt fra Sør-Norge og
Finland.
– Hva skal du gjøre i ferien?
– Jeg har hatt det meste av
den. Jeg var på cruise i Svalbard i
juni, på isbjørnsafari. Vi så minst ti
isbjørner. De fleste var ved
pustehull for å jakte sel. Noen var
på vandring og kom helt inntil
oss. De luktet vel lunsj. Det var en
kjempefin tur rundt hele
Svalbard.
– Hva er det med Finnmark
som gjør at du bor her?
– Her har vi bestandig en ny
årstid å se fram til. Jeg har bodd
litt andre plasser, og her har hver
årstid sin sjarm. Mot høsten får vi
klar luft og fine jaktforhold. Om
vinteren har vi sosiale aktiviteter
og mørketid. Det er greit det ikke
regner året rundt.
– Fortell om sommeren du aldri
glemmer.
– Somrene med spesielt bra
vær er de fine. Vi hadde sånne for
to år siden og i '72. Det var steike
varmt! I var jeg i Karasjok og drev
malmleting. Vi var seks ungdommer som var på sandbankene i
hver ledige stund. Vi lette etter
nikkelmalm og tok masse prøver.– Hva er tidenes sommerlåt?
– Summer in the City av Earth,
Wind and Fire. Den forbinder jeg

med sommer.
– Hva er det beste og verste
med Sør-Varanger?
– Kommunen er et Norge i
miniatyr. Vi har alt! Både innland,
skogsdrift og jordbuk. Man kan
fiske i sjøen, på fjorden og i
elvene. Man behøver egentlig
ikke reise noe sted for å opplev e
ting. Alt er her.
Det verste er at vi ikke er flinke
nok til å bruke ressursene våre
godt. Det er for lett å la andre
komme inn og bestemme
hvordan ting skal være. Sydvaranger Gruve er et eksempel. Vi
slipper til folk som ikke er så
flinke til gruvedrift og lar dem
rasere. Vi er for lite flinke til å
stille kritiske spørsmål når
etablererne kommer.
– Hva betyr været for deg?
– Ikke så veldig mye, men det
er klart: Med sju grader og
overskyet i hele juli blir jeg litt lei.
Stort sett er det finvær innimellom, men med skikkelig dårlig
vær lenge blir jeg lei.
– Hvem bør være ordfører i
Sør-Varanger etter valget?
– Rune Rafaelsen. Han er den
med visjon og helhetlig tankegang som henger på greip. En
folkelig mann som kan være god
diplomat og få flertall.
– Hvilken kjendis ligner du på.
– Det vet jeg ikke. Jeg vet ikke
om det finnes noen.
– Hva gjør du for å holde deg i
form?
– Jeg jobber mye. Jeg er ikke
akkurat mosjonist, men jeg
jobber mye fysisk, er aktiv på
turer og går på ski.
– Hvem vil du sende en
sommerhilsen til?
– Asle Myrheim i Lakselv. Jeg
ønsker ham lykke til med
50-årsdagen.

LYGARAFTEN: Ingen tvil om at Lygaraften er populært, også hos Mikkel Gaup (t.v.). Inger Anne Klemetsen (i rødt til høyre


Lyging og joik s
Generalen for Kunesdagan, Alf Edvard
Masternes, var glad
festivalteltet var
godt bardunert.
Ellers kunne taket
fort løftet seg
fredag kveld.
Alf Helge Jensen
ahj@finnmarken.no

Kunes: Mer enn fullt hus og
kjempestemning. Det er den
opplagte konklusjon for fre-

dagskvelden under Kunesdagan.
– Jeg tror jeg flirer på meg tissefeil, som en av de mange gapskrattende uttrykte det mens
humorduoen Odd Einar Utsi og
Odd Rune Hansen holdt på med
Lygaraften.
Deres mer eller mindre sannferdige historier er i sterkeste
laget til å komme på trykk, men
vi tror ikke noen tok seg nær av
de til dels hardkornede poeng.
Og vi vil tro at bildene ikke levner noen tvil om at publikum
storkoste seg.
Blant dem var Inger Anne
Klemetsen fra Karasjok (opp-

rinnelig Kautokeino). Hun gjorde det hele enda artige da Odd
Rune Hansen fortalte om en påstått sannferdig opplevelse fra
møtet med en diger serveringsdame på hotellet i Kautokeino i
1978.
– Jeg var der, utbrøt Klemetsen spontant. Stakkars Hansen
ble et øyeblikk satt ut, men tok
seg fort inn igjen og utnyttet
avbrytelsen elegant. For det
gikk jo ikke an at dama fra 1978
satt i salen. Det gjorde det da
heller ikke. Men Klemetsen
jobbet faktisk på hotellet i
1978, om enn ikke i restauranten.

STINN BRAKKE: Mange måtte nøye seg med ståplass under Lygaraften.
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DANSEKURS: Ingen tvil om at Mikkel Gaup har fått salen med seg. Store og små gikk til oppgaven med liv

og lyst.

e) satte Odd Rune Hansen delvis ut, noe som gjorde alt enda artigere.

KOSTE SEG: Det var trivelig stemning i festivalteltet fredag kveld.

Alle foto: Alf Helge Jensen

skapte kjempestemning
Etter alle historiene ledet
Utsi/Hansen Beat for Beat mens
duoen Friends med Kjell Arnesen (fra Unit Five) og Tove Pedersen besørget musikkinnslagene. To lag ble fra publikum
ble hentet fram. Det hele ble
veldig artig, men ingen sangmessig høydare. Stort sett kunne ikke lagene tekstene, så uavgjort var et greit nok resultat.
Deretter var turen kommet til
Kai Somby med venner. De som
eventuelt fryktet hardrock,
trengte ikke engste seg. Repertoaret var spesialsydd for Kunesdagan med mye joik, litt
rocket sådan. Publikum satte

tydeligvis stor pris på musikken. Det ble megastemning.
Kveldens største musikalske
stund kom da Somby framførte
Unit Fives kjente hit «Han Mikkel» med Arnesen på keyboard.
Sistnevnte hadde for anledningen laget en litt mer rocket utgave.
Kvelden i festivalteltet ble
avsluttet med Friends. Også Arnesen og Pedersen hadde et repertoar godt tilpasset publikum
og de fikk fart på dansefoten.
Kunesdagan fredag var imidlertid mye mer enn det som
skjedde i festivalteltet om kvelden. Det var både turmarsj, fot-

OPPVARMING: Mikkel Gaup liker tydeligvis

å slå Ellinor Sommervik (Oslo, eks Friarfjord) på
rumpa.

ballkamp, skattejakt og foredrag før nok en stor attraksjon,
nemlig Mikkel Gaup.
Den kjente skuespilleren
hadde joikeverksted som ble
både lærerikt og kjempeartig
for store og små som fylte samfunnssalen.
Gaup fortalte først om sin
egen debut som joiker. Den
kom i forbindelse med filmen
Veiviseren. Rollen krevde at
han lærte seg å joike.
– Jeg satt på gutterommet
hjemme og trente. Mor mi kom
og spurte om jeg holdt på å
daue. Men etter hvert fikk jeg
det til. Da skjedde det noe med

TRIOEN BAK: Ekteparet Kjetil Hanssen (t.v.)
og Bjørg Masternes utgjør den harde kjerne bak
Kunesdagan sammen med sjefen sjøl, Alf Edvard
Masternes.

sjela mi. Sjøltilliten økte og joiken ble enda bedre.
Gaup garanterte forsamlingen at de skulle lære og joike før
han gikk for dagen. Vi kan ikke
gå god for at joikegaratien
holdt, men alle gikk til oppgaven med liv og lyst. Artig var
det også. Spesielt oppvarmingen av stemmen. Den viste at
Gaup har et unikt talent når det
gjelder å få tilhørerne med seg.
Og han er full av humoristiske
kommentarer.
– Hvis mannfolkene har problemer med å komme høyt nok
med stemmen, er det bare å klipe veldig hardt der dere vet.

UAVGJORT: Disse tre måtte nøye seg med
uavgjort i Beat for Beat. Fra venstre Inger Anne
Klemetsen (Karasjok), Solfrid Jessen (Tana, eks
Kunes) og Else-Marie Isaksen (Karasjok)

Hvis det da er noe å klipe i, sa
joikelæreren. Han fikk også publikum med på et slags dansekurs, også det med masse artigheter. Det er lett å skjønne at
Gaup er populær blant store og
små.
Alf Edvard Masternes var
mektig fornøyd da fredagskvelden gikk mot natt. Både med
responsen fra folk og økonomien. 210 betalende pluss godt
salg ga håp om overskudd til
slutt. De skal i så fall tilbakeføres tiltak i bygda.

ARTIG: Marianne Karlstad og Dagfinn Rasmussen fra Mehamn flirte godt av storlygerne.

