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Eskild Johansen i Ap
sendte mail til Karlsøy-
festivalen og uttrykte
ønske om at festivalen
ble gjennomført – til
ære og minne for de
rammede.
Tekst: Marte Hotvedt
marte.hotvedt@nordlys.no

Fylkessekretæren i Troms Ap har, i
likhet med andre i partiet, jobbet ut-
rettelig for å hjelpe de rammede etter
terrorhandlingene på Utøya og i Oslo.
Johansen hadde før angrepene meldt
seg på som frivillig til festivalen. Da
festivalledelsen sendte ut mail til de
frivillige om at de hadde valgt å
gjennomføre festivalen, fikk de straks
svar fra Johansen.

I en mail til festivalledelsen og alle
de andre frivillige, sier Johansen:
«(...) en ting er sikkert – slik Brage
Sollund sa det på markeringen i
Tromsø i går, at alle kulturfestivaler
og arrangementer bør gjennomføres.
Spesielt tror jeg det er viktig at Karls-
øyfestivalen fortsetter, nettopp fordi
de verdiene og idealene som festiva-
len står for, er det denne mannen prø-
ver å bekjempe. Frihet, likhet og soli-
daritet. – Våre flotte idealer som vi
holder så hellig. Derfor ber jeg dere
om å gjennomføre festivalen, til ære
og minne for våre døde – nettopp med
slike arrangementer som Karlsøyfes-
tivalen, skal vi bekjempe nasjonali-
smen og fascisme.

– Jeg har vært frivillig på festivalen
før, og jeg er knyttet til Karlsøya. Mo-
ren min er derfra, jeg kjenner mange
på øya, og var der hver sommer da jeg
var liten. For oss er det viktig at kultu-
ren fortsetter. Vi kan ikke slå av lan-
det. I tillegg er Karlsøyfestivalen spe-
siell. en politisert festival som tar opp
en del ting vi i Ap er opptatt av; frihet,
likhet, demokrati. Karlsøya har også
en spesiell plass i den nordnorske ar-
beiderbevegelsen sin historie, sier Jo-
hansen, som fremdeles håper å få tid
til å fra ut på festivalen.

Festivalkoordinator Svein-Egil
Haugen satt pris på mailen.

– Det synes vi var veldig fint. Det
var godt med en bekreftelse på at vi
hadde tatt riktig avgjørelse, og også at
han synes festivalen vår er viktig. Det
var flott at han skreiv den mailen, sier
Haugen, som har lagt ut mailen i sin
helhet på festivalens hjemmesider.

Karlsøyfestivalen planlegger en
minnemarkering i forbindelse med
terrorangrepene, men nøyaktig hva
som vil skje vet de ikke ennå.

– Vi skal snakke med Eskild om
det, og med ordføreren vår, Bengt Ga-
brielsen. Det blir nok sagt noen ord
fra scenen. Men dette er ingen lett si-
tuasjon. Det har vært noen forferdeli-
ge dager, og det var slettes ikke selv-
sagt at festivalen blir gjennomført.
Men når terroraksjonen er direkte ret-
tet mot alle de verdiene også Karlsøy-
festivalen står for, at angrepet gikk på
folk som slåss for de samme verdiene
vi slåss for, så er det litt logisk at vi øn-
sket å gjennomføre, sier Haugen.

Oppfordrer til
FESTIVAL

GLAD I KARLSØYA: Fylkessekretær i Troms Ap, Eskild Johansen, har et nært
forhold til Karlsøyfestivalen, og oppfordret via mail til gjennomføring.
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