kulturdagene i Vadsø

Ydmyk og rørt prisvinner
VADSØ: Han har spilt i over
tretti ulike band gjennom førti
år. Lørdag fikk Johnny Johansen kulturprisen.
Lotte H. Ruge
lr@finnmarken.no

«– Din langhåra popfaen, klipp håret
og kom deg i arbeid!» Akkurat den typen kommentarer fikk den unge musikeren Johnny Johansen ofte slengt
etter seg. Å drive med musikk var slett
ikke ansett som et skikkelig arbeid i
Vadsø på 1960- og 70-tallet.
– Det er ikke så veldig mange år siden
det var sånn. Heldigvis har holdningene endret seg, sa prisvinneren Johnny
Johansen da han ydmykt takket ordføreren og hele byen for anerkjennelsen.

Den største applausen

STOLT KONE: Vigdis Berg var så stolt og glad for ektemannens pris at hun nesten ikke hadde ord. Hjemme har hun rydFoto: Lotte Ruge
det plass på den beste stueveggen for diplomet.

Johnny Johansen valgte bort en tradisjonelt og trygt yrkesliv, og satset
alt på musikken. Interessen kom tidlig, først gjennom skolekorpset, siden i et stort antall pop- og rockeband. De siste årene har Johansen
vært fast lærer på kulturskolen. Ved
siden av er han sentral i en rekke andre musikk-aktiviteter. Hans innsats
som musikalsk leder for «Alle Tiders

Band» var noe av det ordføreren spesielt trakk fram i sin tale. Johnsen
hadde også regnet ut at Johnny Johansen har vært med i over tretti ulike band gjennom førti år som musiker og ildsjel i Vadsøs kulturliv.
– Dette er stort. Anerkjennelsen og
applausen jeg har fått her i dag er nok
den største av alle jeg har opplevd, sa
Johansen.

Alle Tiders Band
«Tromme-Johnny» har også hjulpet
fram adskillige musikktalenter i Vadsø. Selv oppsummerte han tida med
gutta i «Alle Tiders Band» som noe
av det beste.
– Det har vært stort å få være med
å utvikle bandet. Det har gitt meg
masse glede, sa Johansen. Han la
ikke skjul på at hans livsvei har kostet, og at det har vært noen strevsomme år med mange slag å kjempe,
både privat og i arbeidslivet. Ordfører
Hauk siterte fra Johnny Johansen uttalelse i Varanger Årbok for 2005:
«Men jeg står fortsatt oppreist og
er stolt av hva jeg har fått til med livet mitt.»
Prisvinneren passet også på å rose
kona Vigdis Berg.
– Sammen har vi blitt et godt kreativt team, sa den glade musikeren.

