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Del din video: Har du en video som du
vil dele med våre lesere?
Last opp her: tb.no/vis/videotips
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«Historie om et ekteskap»

Solgt til Storbritannia og USA
Knut-Erik Lahn
Kulturleder ■ 905 94 346

Anne Charlotte Schjøll
Journalist ■ 918 82 238

Erik Munsterhjelm
Journalist ■ 977 40 715

Tom Erik Rønningen
Journalist ■ 928 05 237

OSLO: At rettighetene til Geir Gulliksens roman «Historie om et ekteskap»
nå er solgt til Storbritannia og USA, kan
bety et internasjonalt gjennombrudd.
Det sier redaktør Christian Kjelstrup i
Gulliksens norske forlag Aschehoug,
som har solgt rettighetene til det
prestisjetunge forlaget Hogarth
Imprint.
– Sidene til «Historie om et ekteskap»

beveget seg gjennom kontoret som
elektriske støt. Jeg fikk så mange
umiddelbare, intense og opprømte
reaksjoner og alle med samme beskjed:
Jeg vil lese mer, sier Hogarth-redaktør
Alexis Washam i en uttalelse.
«Historie om et ekteskap» utkom i 2015,
og innbragte Geir Gulliksen blant annet
en nominasjon til Nordisk råds litteraturpris. NTB

TRADISJON: Det har blitt en tradisjon at Tønsberg
Sjømannsforening arrangerer bacalaofest på Tollbodbrygga.


SLAPPER AV: : Katten Aslan er med under skriveprosessen og

øvelser hjemme hos Herlofsen. Her i hvilepossisjon.

Foto: privat

Tid for bacalaofest
Lørdag kan du igjen
smake bacalao på Brygga.
Emira Holmøy

emira.holmoy@tb.no
928 05 231

TØNSBERG: Det er ikke mindre enn 1.500 kilo bacalao
som gjøres klart til å nytes på
lørdag.
Det er ildsjelene i
Tønsberg Sjømannsforening
som arrangerer bacalaofest
for niende gang.
– Arrangementet er veldig
populært. Det er stadig flere
som skal ha med seg årets
smaksopplevelse av bacalao,
sier Kay O. Myhre i Tønsberg

SKAL UNDERHOLDE BARN: Marianne Krogness (til venstre) og Karoline G. Herlofsen lover fising og annet fra scenen.

Foto: Tom Erik Rønningen

HUMOR: Familiemoro er stikkord for forestillingen «Ikke syng opera
Foto: pressefoto
mens du fiser».

Møtte «Shell-dama» på Shell
Skuespiller Marianne
Krogness og Karoline
G. Herlofsen traff
hverandre under en
innspilling av en Shellsketsj for 13 år siden.
Slikt blir det familiemoro på Klubben av.
Tom Erik Rønningen
tom.Erik.Ronningen@tb.no
333 73 000

TØNSBERG: Sammen med Marianne Krogness, du vet Shell-

dama og Sandra Salamander fra
80-tallsuksessen Pelle Parfins
Bøljeband, skal Karoline G.
Herlofsen lage musikalsk humor for barn og barnslige voksne på Quality Hotel Klubben.
9. juli braker det løs med
«Molly & Partner» og deres forestilling «Ikke syng opera mens
du fiser».
– Sofistikert og ordentlig
barnslig humor, presiserer Herlofsen.
Den siste tiden har hun og
Krogness, samt katten Aslan
(den følger med på både skrive-

Marianne og jeg
er vel egentlig
tvillinger, selv om
det er 20 års forskjell på
oss

"

Karoline G. Herlofsen
opptrer på Klubben i sommer

prosess og øvelser sier ryktene), jobbet med å finpusse forestillingen hjemme i stuen hos
Herlofsen.
– Vi lover show som gir bakoversveis. Musikalsk moro og
mange sketsjer. Her er det noe

for de aller minste, de som er
litt større, og noe som er kun for
de voksne. En ordentlig familieforestilling. Tull og tøys samt
noe til ettertanke.

Shell-tvillinger?
Herlofsen legger ikke skjul på at
hun syns det er stor stas å spille
sammen med sin barndomsheltinne Marianne Krogness.
De møttes i 2003. Gjett hvor?
Jo, nemlig på Shell(!)
– Jeg skulle lage en Shell-revy. Shell ville at vi skulle ha
med en video av Marianne som

Shell-dama. En video som skulle spilles av under revyen. Jeg
hadde regien på innslaget, forteller hun.
Det tok ikke lang tid før Krogness tok kontakt med Herlofsen
igjen. Hun ville jobbe mer med
tekstskriving sammen med Karoline. De siste årene har det
vært plateinnspillnger og turnéer med «Molly & Partner» det
har gått i.
– Jeg er jo vokst opp med Pelle Parafin. Det er fantastisk å
jobbe med Marianne. En ære.
Hun er kjempemorsom.

Herlofsen kan røpe at hun
også blir tatt for å være den såkalte Shell-dama.
– Det skjer stadig vekk at folk
spør om jeg er Shell-dama. Marianne og jeg er vel egentlig tvillinger, selv om det er 20 års forskjell på oss, sier hun og humrer.

Fising
Nå ser duoen fram til å innta
sommerbyen Tønsberg.
– Ja, vi gleder oss veldig. Vi
håper selvfølgelig at folk kjenner sin besøkelsestid.

Molly & Partner
■■ Molly & Partner har ikke bil, men de har både sykkel og trillebår.

Klokke klarer de seg uten. De har ikke penger heller, men det pleier
alltid å ordne seg. Nesten hver dag raser det nemlig ut masse
godteri fra et hull i veggen bak sofaen.
■■ Godteriet bruker de til å bytte til seg alt de trenger. Seks egg og
en liter melk for eksempel, for en pose seigmenn, en kålrabi for
fire sure skrikerunger. En gang fikk de en stålampe(!) for en pose
ostepopp og tre melkesjokolader.
■■ Molly & Partner lover at livet blir totalt forandret for de som
kommer og hører på.

– Forestillingen heter «Ikke
syng opera mens du fiser». Blir
det mye fising fra scenen?
– Litt fis må man ha. Men ikke

så mye at folk blir lei, sier hun.
Forestillingene spilles 9. og
10. juli. Samt 23. og 24. juli, med
muligheter for utvidelser.

Foto: Eric Johannessen

Sjømannsforening.
Over 50 av medlemmene er
i sving for å gjøre alt klart til
fest.
– Vi står for all bearbeiding
og smaksetting av bacalaoen.
Bearbeidingen av klippfisken
begynte allerede på onsdag,
sier Myhre.
Teltet på Tollbodbrygga har
plass til 450 mennesker.
Tønsberg Sjøfartshistoriske
Senter er åpen hele lørdag og
det er det gratis adgang i anledningen av bacalaofesten.
– Her får man et godt innblikk i Tønsbergs unike sjøfart
og hvalfangsthistorie.

Bastille inntar
Oslo Spektrum
Det engelske indierockbandet Bastille skal spille
både i Tromsø og Oslo
under sin kommende
«Wild Wild World Tour».
OSLO: De fire London-guttene
vil få en travel høst med en
omfattende turne i både Europa og Nord-Amerika. I september slippes også albumet
«Wild World», som er bandets
andre.
Debutalbumet «Bad Blood»
i 2013 ble begynnelsen på
gruppas suksess, og var det
mest nedlastede albumet
samme år. Plata har solgt over
4,5 millioner på verdensbasis,
og låten «Pompeii» har hatt
over 360 millioner avspillinger på Spotify.
I juni slapp de singelen

TIL NORGE: Bastille.Foto:
Paradigm Talent Agency
«Good Grief», som ble godt
mottatt av det norske publikum og gikk rett inn på B-listen til NRK P3.
Bandet vil spille både nye
og gamle låter når de besøker
festivalen Rakettnatt i Tromsø
26. august, og Oslo Spektrum
19. november. NTB

