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– Vi er to vante gammelhu-
inna, men vi har ett ess med 
på lomma, sier Øystein 
Drøsshaug, før helgas 
konserter.

HARSTAD: Både Drøsshaug  
(på trommer)og Kenneth 
Hammer (på keyboard og 
vokal) er to velkjente og solide 
musikere fra byen. Denne hel-
ga rigger de seg til på Utheim, 
bydelspuben like nord for sen-
trum, for to kvelder med tilba-
keblikk på det 1980-tallet, men 
også musikk fra andre tall.

– Agalaus betyr uredd og 
selvrådig, og vi nordpå bruker 
det også om å være urolig, og 
litt ”turbo”, sier Drøsshaug, 

som sier at Agalaus er et nytt 
konsert og event-band, og vil 
oppstå med ulik besetning 
fremover, alt etter ønske og 
formål.

Denne helga har de to mer 
erfarne musikerne med seg - i 
denne sammenhengen ung-
gutten og gitartalentet Victor 
Larsen (19).

– La campingvogna og bobi-
len stå i ro, likeså hytta, nauste 
og båten, og tv’n. 

Kom heller ut på byen og 
inn ut av kem han Victor e, 
han er nemlig helt rå på gitar.
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Agalaus på pub 
med gitartalent

RÅ: Victor Larsen (19) er gitarist 
denne helga sammen med det 
nye bandet Agalaus.

Lars Andreas Larssen  
var nordlendingen 
”alle” visste hvem var. 
Nå kommer sønnen, 
Vetle Lid Larssen til 
Harstad for å fortelle 
om hvordan det var å 
vokse opp med ham.

HARSTAD: Søndag kommer 
bokaktuelle Vetle Lid Larssen 
til Harstad for å snakke om 
forholdet mellom far og sønn.

Demens
Lars Andreas Larssen var 
nordlendingen som etter hvert 
kunne lire av seg hva som 
helst - å komme unna med det 
på inurlig vis.  Han døde i fjor 
vinter. På sine siste år ble han 
rammet av demens. Vetle Lid 
Larssen kom i sommer ut med 
boka ”Hvordan elske en far”, 
der han skriver om sitt forhold 
til faren.

Forbilde
- Faren din er ditt største for-
bilde, men også din store kon-
kurrent. Du må kjempe mot 
ham for å bli et selvstendig 

menneske. Det kan være både 
absurd, smertefullt og komisk, 
sa Vetle Lid Larssen til Dagbla-
det da boka kom. 

– Hvis du i tillegg velger en 
yrkesvei som ligner på hans, er 
det duket for de store konfron-
tasjoner. Slik det ble for oss. 
Men kjærligheten lå alltid rett 
bak, sa han.

Turne
Larssen er på turne i lands-
delen, og foredraget er åpent 
og gratis for alle, og blir holdt 

på Harstad bibliotek, i regi av 
bokhandleren Norli.

Flink
–  Det blir et 45 minutters 
langt foredrag, som han ellers 
tar betalt for, om forholdet 
til faren, både før og etter 
demensdiagnosen. Han er 
utrolig link å snakke, så det er 
et foredrag vel verdt å få med 
seg, sier Åse Osvaag ved Norli. 
Hun leser boka til Larssen nå.

 – Den er både morsomt en 
del av det, samtidig som det 
ertris og fælt, sier hun. Det 
samme sier en rekke anmel-
dere. 

I VG ikk boka en sekser, 
og avisa skriver: Dette vir-
ker kanskje mer dystert enn 
underholdende, men boken 
er faktisk en sann svir å lese. 
Den er full av festlige historier, 
sylskarpe observasjoner og 
perid presise portretter. Vetle 
Lid Larssen skriver på sitt aller 
beste i denne boken, det gnis-
trer i formuleringer og lyser av 

fortellerglede. 
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Hvordan elske en far

FOREDRAG: Åse Osvaag og Norli bokhandlel er tilrettelegger når Vetle Lid Larssen kommer til Harstad 
for å snakke om boka han har skrevet om faren. Foto: Øivind Arvola

FORFATTER: Vetle Lid Larssen

Tundra er navnet på duoens 
andre plate.

HARSTAD: Knut Erik Sund-
quist og Nils Mortensens 
andre cd-utgivelse lanseres 
denne helga i Lofoten Kultur-
hus, der Knut Erik er årets Kul-
turhusartist.
Duoens  første cd-utgivelse 
”Reverie”, som kom i 2011, 
høstet fantastiske kritikker i 
inn- og utland. Kjell Hillveg i 
Dagsavisen skrev blant annet 
at ”Dette er i sannhet årets 
klassiske utgivelse i Norge”.

Russisk musikk
Den aktuelle nye utgivelsen 
”Tundra” er et prosjekt med 
utelukkende russisk musikk.
– Navn som Sergei Koussevitz-
ky, Reinhold Gliere og Anatoly 
Alexandrov sier kanskje ikke 
den jevne lytter så mye, men 
man vil bli overrasket over 
hvor romantisk, virtuos og 
smektende denne musikken 
er, sier Knut Erik Sundquist.

Spesielt forprosjekt
– Som et forprosjekt til denne 
innspillingen, tok vi med oss et 
Steinwaylygel, en av verdens 
beste pianoteknikere, tyske-
ren Daniel Brech og fotograf 
Trym Ivar Bergsmo på turne til 
de mest avsidesliggende ste-
der. Vi hadde konserter i mas-
kinrommet på Norges nord-
ligste fyr, Slettnes, i Nesseby 
kirke og i Sevettijärvi Bar, dypt 
inne i de inske skoger. Litt av 
det fotograiske resultatet kan 
dere se på coveret og i bookle-

ten, sier Sundquist, og legger 
til at innspillingen er gjort i 
Soienberg kirke i august 2014, 
– Vi brukte LAWO classics’ 
”nye” Steinway fra 1892. Klan-
gen i dette instrumentet pas-
ser perfekt til denne musik-
ken, sier han.  
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Klar med ny plate

TUNDRA: Knut Erik Sundquist og Nils Mortensen er klar med ny 
plate. Her fra innspillingen av forrige i 2010. Foto: Øivind Arvola
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