
SORTLAND: Startskud-
det for en jubileumsturné
med Rikingan og det nye
dansebandet Polarlys går
i Alta denne helga. Deret-
ter står Vesterålen og
Øksneshallen for tur i
midten av oktober.

M A R E N O L E O N H A R D S E N

m a r e n o @ b l v . n o

Rikingan feirer i år sine 20 år på
veien som et av Nord-Norges
mest populære danseband. Nå
har de tatt med seg plateaktuel-
le Polarlys på sin jubileumstur-
ne. 

– Polarlys representerer den
nye generasjon danseband.
Sammen skal vi turnere fra
Finnmark i nord til Helgeland i
sør, sier Rino Klaussen i Polar-
lys og Harald «Rulle» Jakobsen
i Rikingan.  Fest- og danseglade
får for første gang oppleve dis-
se to orkestrene på samme
scene.

20 år
Tida går fort i godt selskap, he-
ter det – og for Rikingan er det-
te så absolutt et faktum. Påske-
morgen 2009 hadde Rikingan
tilbakelagt 20 år i dansemusik-
kens tjeneste. 

Mang ei swinglåt er spilt.
Mang en publikumer er gift –
noen også skilt igjen – og utalli-
ge pølser er inntatt på utallige
turnèer i hele vårt langstrakte
kongerike. To plateutgivelser er
det også blitt, med låter på både
Norsktoppen og på Danseband-
toppen.

Tredje plate
Et 20-års jubileum er ei prima
anledning til å slå på stortrom-
ma, og det planlegges jubi-
leumsarrangement både i nord
og i sør. I tillegg begynner tre-
dje plate å nærme seg ferdigstil-
lelse, med den velkjente Riking-
answingen. Utgivelsen er plan-
lagt våren 2010, med Rikingan
på full fart inn i de neste 20 år.

Raskt i gang
Bandet Polarlys er blitt kjent
for å ha gjort kometkarriere,
etablert på rekordtid blant nor-

ske danseband. Etter premiere
og debut tidligere i sommer, er
de omtalt som «den nye super-
gruppa blant danseband». Po-
larlys treffer flere generasjoner
med sitt repertoar, slik at et
bredt publikum skal kunne føle
seg til rette i orkesterets sel-
skap. Polarlys spiller ei blan-
ding av dels eget materiale og
dansbare coverlåter.

Unge
Arnfinn fra Vadsø, Putte og
Rino fra Vesterålen har lang er-
faring og fartstid blant velkjen-
te danseband. Med bakgrunn
som spenner fra Idol til et av
Nord-Norges mest kjente
mannskor «Bel Chorus», vil
ungguttene fra Harstad, Tor Si-
gurd og Steinar på gitar, bass og
sang gjøre orkesteret uforglem-
melig.

Scenesjarm, show, humør og
musikalske ferdigheter skal
kjennetegne Polarlys.

Plater
Plateselskapet Tylden & Co har
signert platekontrakt med Po-
larlys-gutta, og satser stort på
dette nye nordnorske orkeste-
ret. Sjefen her, Audun Tylden,
har bidradd til orkesternavnet,
ifølge Klaussen.

Orkesteret jobber for tiden
med et kommende debutal-
bum, ventet i handelen i starten
av 2010. 

Polarlys var ute med sin
første singel tidligere i sommer,
sin egen versjon av velkjente
«Mjelle», som allerede er mye
spilt på radio. Nok en begiven-
het er på gang for orkesteret, da
de nå platedebuterer på NRKs
storselger «På Dansefot 10»,
satt sammen av programleder
Erik Forfod. Polarlys bidrar
med låten «Når ord ikke strek-
ker til», en duett med Mo-jenta
Chatrin M. Hagen.
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Eldre på Innlandet 

Ber om ei

hjelpende hånd

HADSEL: De betaler gjer-
ne en liten egenandel,
bare noen kan hjelpe dem
i hverdagen. Innlandet
Pensjonistforening ber
kommunen opprette en
ny stilling som ambule-
rende vaktmester. 

S I L J E N I L S E N

s i l j e @ b l v . n o

Innlandet Pensjonistforening
hadde medlemsmøte i forrige
uke, og bestemte seg da for å
søke Hadsel kommune om å få
en ambulerende vaktmester på
Innlandet. 

– På bygda vår blir det stadig
flere syke eldre, og mange er
enslige (enker/enkemenn) og
det er nesten ingen som er så
friske og sterke at de kan hjelpe
en nabo, skriver de. 

–  For disse hadde det vært
til stor hjelp og trygghet om de
kunne henvende seg til en vakt-
mester for forefallend arbeid. 

De eldre regner med å møtte
betale en egenandel, og håper
den ikke blir altfor stor.

Sammen på dansebandscenen

Rino Klaus-
sen i Polarlys
og «Rulle» i
Rikingan,
klar for jubi-
leumsturné.
( F o t o : I n n -
sendt)

Evakuerte Skibsgården på Sortland

Kunder og ansatte
ved Skibsgården
måtte evakuere
bygningen da alar-
men gikk torsdag
formiddag. Utryk-
ningskjøretøy fra
Sortland brann-og
redningstjeneste
var raskt på stedet,
og etter et par mi-
nutter ble det kon-
statert at det var
falsk alarm. (Foto:
Tone M. Sørensen)


