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Tromsdaling med nordisk 
Per Eliassen

Maskinsjef Helge Larsen
i Tromsdalen tok en
sterk 2.plass i en nor-
disk fotofinale for sjø-
folk.

Intet mindre enn 900 bilder var
sendt inn fra norske, svenske,
danske, finske og islandske
sjøfolk. 

Sterkt
Ifølge ansvarlig for fotokonkur-

ransen, Per Erik Nielsen i Sjø-
fartsdirektoratet, står det respekt
av det maskinsjefen i Tromsdalen
har oppnådd.

– Det må sies at Helge Larsen
tok en meget sterk andreplass i
konkurransen, med hele 900
innsendte bidrag. Det er rekord i

UTKIKK:
Dette bildet, av

matrosen på
bulben med

kikkert og
fluktstol, var så

«sjov» mente
den danske

juryen, at
bildet til Helge

Larsen fikk
andreplass

blant 900
bilder i den

nordiske
konkurransen. 

Foto: Helge
Larsen

KLOVNERIER: Svein-Egil Haugen (t.v) sammen med Lotte og Major I Teten fra «Klovne armeen», og Stian Andersen fra «Spis de rike».
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andreplass
antall bilder. Med bildet av
matrosen sittende på utkikk i
en fluktstol på bulben, nådde
han nesten til topps i konkur-
ransen, og det er sterkt, sier
Nielsen.

Juryen besto av to danske
fotografer, Gitte Thorold og
Svend Fogh, som hadde
følgende kommentar til
Larsens motivvalg; «En sjov
idé med utkikken på bulben –
godt han har redningsvest på». 

Falt i smak
Ifølge Nielsen ble Helge

Larsens bilde også sendt til
den norske finalen, men der
oppnådde det kun hederlig
omtale. På nordisk nivå gikk
det rett hjem.

Larsen er chief om bord i
«Ramborn Victory». Han

hadde også sendt inn et bilde
av matrosen som sto på
bulben og malte baugen, med
rulle på langskaft, men det var
den nye vrien med utkikk
forut som falt i smak.

Vinnerbildet ble tatt av en
dansk taubåtskipper, som har
satt baugen mot et såkalt
«tugpoint» – en gul pil, på
skipssiden. 

Helge Larsen er for tiden
utenriks, og var utilgjengelig
på telefonen for en kommen-
tar.

per.eliassen@bladet-tromso.no
77640612

ALTERNATIV LIVSSTIL: Eirik Gram Franck driver Hurdalsjøen økologiske landsby. 

Ved hjelp av
humor og
klovnestreker

vil vi lage kaos i rek-
kene hos politikerne,
og gi dem et annet
syn på tingene.

Lotte, «Klovnearmeen».

Petter Strøm 
og Lars Åke Andersen (foto)

Seminarprogrammet på
årets Karlsøyfestival
bærer sterkt preg av
festivalens hovedtema:
Motstand.

For festivalleder, Svein-Egil Haugen,
ville det vært utenkelig å arrangere en
festival med bare musikk.

– Vi ønsker at publikum skal gjøre
mer enn å drikke øl og bli underholdt.
Med årets hovedtema tror jeg vi kan
engasjere folk til å gjøre noe med det
samfunnet vi lever i, sier Haugen.

Alternativ demonstrasjon
I går inviterte han til pressekonferan-

se, hvor flere innslag på årets semina-
rer ble introdusert.

Lotte og Major I Teten fra «Klovne-
armeen» har reist Europa rundt for å
demonstrere på sitt merkelige vis.

– Ved hjelp av humor og klovnestre-
ker vil vi lage kaos i rekkene hos
politikerne, og gi dem et annet syn på
tingene, sier Lotte.

«Klovnearmeen» er et fenomen som

sprer seg utover på kontinentet blant
engasjerte ungdom. Filmklubben «Spis
de rike» har dokumentert dette, og mye
annet, i flere av filmene de viser under
årets Karlsøyfestival.

– Vi ønsker å vise filmer som kan
skildre motstandsbevegelser rundt om i
verden, og dermed inspirere norsk
ungdom til å gjøre noe med systemet,
sier Stian Andersen i «Spis de rike».

Populært
Seminarprogrammet på Karlsøyfesti-

valen blir mer og mer populært ifølge
Svein-Egil Haugen. Allerede i går
starter seminarene, som vil vare ut hele
uka.

– Antallet publikummere som kom-
mer til Karlsøy før musikkprogrammet
begynner er økende. Det at vi leverer
noe som er mer enn bare underhold-
ning, tror jeg slår an hos de besøkende,
sier Haugen.

petter.strom@bladet-tromso.no

Seminarprogrammet
● Klovnearmeen – ved hjelp av sine
fantestreker prøver de å forandre
verden til en mer humoristisk og
selvironisk plass å bo.
● Filmklubben «spis de rike» serverer
motpropaganda for å vekke lysten til å
gjøre noen for å forandre samfunnet.
● Eirik Gram Franck skal fortelle om
livet i Hurdalsjøen økologiske landsby. 
● Husokkupanter fra Hausmanns gate
og Svartlamon skal gi et innblikk i
husokkupering som motstandsform.
● Det kinesiske punk-rockbandet
Subs skal holde foredrag om rockemu-
sikk i Kina.
● JAM skal sende piratradio hele
festivalperioden, hvor publikum selv
kan lage innslag.

FAKTA

på Karlsøy


