
Emil A Larsen har tagit 55 000 bilder på lastbilar
55 000 bilder på lastbilar sedan 2008. Resultatet är entydigt. 18 årige Emil A Larsen från Sandefjord i Norge älskar lastbilar.
Merparten av bilderna är tagna utmed E18 som passerar Sandefjord och på Elmia Lastbil 2012 kommer 18 åringen visa upp ett
urval av sina bästa bilder.

- På sommaren tar jag bilder utmed E18 varje dag. Det blir mellan två och fem timmar om dagen och jag blir aldrig trött på det.
Det kommer ju ständigt nya modeller, säger Emil A Larsen med entusiasm i rösten.

Intresset för lastbilar stannar dock inte vid fotografering. För närvarande utbildar Emil sig till lastbilsförare. Utbildningen äger rum på transport
og logistikk Vg2 i Larvik och efter att körkortet är avklarat väntar två år som lärling hos Karlsen Transport i Sandefjord.

- Jag har alltid älskat lastbilar och när jag var tolv år bestämde jag mig för att jag skulle bli lastbilsförare. Någon gång i framtiden skulle jag
även vilja starta mitt eget åkeri. Det är den stora drömmen, säger Emil A Larsen.

Under mars månad har Emil visat upp sina bilder på biblioteket i Sandefjord. När projektteamet för Elmia Lastbil 2012 fick höra om den unge
lastbilsälskande norrmannen och alla hans bilder blev entusiasmen total.

- En person som älskar lastbilar så mycket att han tagit 55 000 bilder av dem bara måste vi få kontakt med. Mer eller mindre direkt kom vi
sedan överens om att han skulle ha en utställning av sina bilder på mässan. Engagemang som Emils är ett med det roligaste jag vet. Inom
åkerinäringen finns det en enorm passion för det man håller på med och det är en av de största orsakerna till att det är så roligt att jobba med
mässan, säger Marcus Haraldsson, projektledare för Elmia Lastbil.

På fredagen den 24 augusti kommer Emil ställa ut sina bilder på mässan.

- Det ska bli spännande att visa upp bilderna och träffa andra lastbilsentusiaster på mässan. Jag ser också fram emot att få lite tid över för att
besöka mässan och hinna ta en del nya bilder på alla fina lastbilar som kommer finnas där, avslutar Emil A Larsen.
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