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Våre erfarne hudspesialister hjelper deg med eksem, akne,
hudkreft, solskader, svetteproblemer, fjerning av føflekker m.m.

Bestill time på volvat.no eller på tlf: 55 11 20 00.
Velkommen til oss!

Medisinsk ansvarlig Volvatgruppen: Sjeflege Christian Loennecken

Volvat Medisinske Senter
Avd. Laguneparken
Avd. Ulriksdal

Kort ventetid hos hudlege
på motor og
fjernkontroll
ved kjøp av solskjerming
innen 30. juni

Behageligere
bokvalitet
inne og ute!

GRATIS befaring/tilbud: 815 00 570 - kjellsmarkiser.no

-50%

Anne Lise Karlsen  
erstatter knuste for
tausfliser med farge
rike keramikkfliser 
som lyser opp i byen.

TORUNN A. AARØY
torunn.aaroy@bt.no
foto VEGAR VALDE

– Jeg har ikke engang spurt 
Bergen kommune om lov. 
Men tilbakemeldingene fra 
folk er enorm, sier keramiker 

Anne Lise Karlsen. I går var 
hun i ferd med å ferdigstille 
den tredje fortausflisen hun 
har laget i Bergen. Utenfor 
utestedet Elefanten i Vasker-
elven fant hun en ødelagt flis 
for en tid tilbake.

Fjernet asfalt
Da hun kom for å begynne 
på verket lørdag, så hun at 
Bergen kommune hadde fylt 
igjen med asfalt. Dermed 
måtte hun bruke lørdag på å 
skrape det vekk. Søndag be-

«Ka gjør du   
for nåkke?»

PYNTER OPP: I hele helgen har Anne Lise Karlsen lagt på alle fire for å lage dette vakre smykket i bybildet. 

KERAMIKK: 
En halv ny flis 
og resten kunst 
av beste merke. 
Slik pyntes 
Vaskerelven 
opp. 

gynte hun å legge flisene, og 
i går var det fuging.

– Dette er så gøy! Mens jeg 
lå her og jobbet søndag kom 
barn og voksne bort. «Ka 
gjør du for nåkke?», spurte 
ungene. Voksne damer ville 
ta bilder. Mange mener det 
er sjenerøst av meg, sier Karl-
sen.

For ett år siden
Den første fortausflisen la 
hun for ett år siden ved Psy-
kologisk fakultet. Karlsen 
hadde fått et kunststipend, 
men hadde ikke bestemt seg 
for hva hun skulle gjøre. 

Hun vurderte å gjøre noe 
på Syria-veggen ved fakultet, 
men droppet det da hun fikk 
se at det var flere fortausfliser 
som var knust på bakken.

Syria-inspirert
– Jeg googlet Syria og fliser. 
Da fant jeg ut hva jeg skulle 
gjøre. Jeg fikk se flere møn-

stre som jeg har brukt som 
inspirasjon til å lage fliser, 
sier hun.

Deretter har hun laget et 
kunstverk på en ødelagt flis 
ved Sundt-bygget på Torg-
allmenningen. Den kom på 
plass i høst.

Utenfor Elefanten har 
hun laget de mest fargerike 
flisene så langt – i blomster-
mønster. Men inne i noen av 
blomstene er det blått vann.

– Fordi det heter Elefanten 
kafé og vannhull. Men det er 

ikke sikkert folk ser det, sier 
Karlsen og smiler.

Ny flis på hemmelig sted
Hun har allerede planer om 
hvor det skal komme enda et 
fortausflis-kunstverk. Men 
det er foreløpig hemmelig 
hvor.

– Å lage kunst på denne 
måten er utenfor min kom-
fortsone. Jeg syntes det var 
skummelt da jeg startet. Men 
nå synes jeg det er befriende, 
sier Karlsen.


