I HELE SITT LIV HAR TORGRIM DOKUMENTERT
HVERDAGEN VÅR. HAN ER TIL STEDE
DER VI SELV IKKE HAR MULIGHET
TORGRIM RATH OLSEN ER EN AV nestorene i nordnorsk presse. Sitt første Pentax-kamera kjøpte han for
penger han tjente som avisbud, og natt til 9. januar 1979 – mens alle andre journalister lå og sov – var han til
stede og fotograferte den dramatiske brannen i den gamle Latinskolen i Tromsø, iført gummistøvler, pysjbukse
og rød boblejakke! Han var 15 år ung, og dette var gjennombruddet hans som pressefotograf. Senere har han
fortsatt å fotografere. Han har fortsatt å dokumentere hverdagen vår. Han har fotografert kongelige og festlige
begivenheter, og han har fotografert tragedier og hverdagsfolk.
I dag velger de fleste av oss internett når vi skal holde oss oppdatert. Tilgangen til nasjonale og internasjonale
kanaler er stor, og mange velger de samme kanalene når de skal annonsere sine varer og tjenester. Det er det
sikkert gode grunner for, og ikke noe man skal ha dårlig samvittighet for.
MEN NÅR DU VELGER NORDNORSK bidrar du til at lokalavisene fortsatt skal ha en sterk posisjon i våre
lokalsamfunn. Lokalavisene er ikke blitt mindre viktig selv om formidlingen skjer på internett. Tvert imot:
Fortsatt trenger du å bli oppdatert om lokale forhold, og fortsatt trenger du å få dokumentert din lokale
virkelighet. Sånt kan ikke de internasjonale aktørene gjøre, men Torgrim kan – fordi han bor her du bor.

HER BOR VI
Tromsdalen kirke, Ishavskatedralen, ble innviet i 1965 og er
tegnet av arkitekt Jan Inge Hovig. Det er en langkirke oppført
av armerte betongskiver i trekantform og tekket med hvite
aluminiumsplater i markant utformet 60-tallsmodernisme.
Dagslyset slipper inn gjennom glassflater mellom betong
skivene, og i mørket belyses de utvendige takflatene av lyset
innenfra.
Hovedinngangen i vestveggen omgis av en stor glassfasade
med et markant kors. Østveggen er dekket av Victor Sparre
sin fantastiske glassmosaikk, «Kristi gjenkomst», og kom på
plass i 1972. Den fungerer også som kirkens altertavle.
Formen på kirken sies å være inspirert av klippeøya Håja, vest
for Kvaløya.
Kirken er et seilingsmerke som kan sees både fra
Tromsøysundet, fra brua og under landing med fly.
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