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Rune reiser på
BOK: Boka om slagkraftige Rune er ute,
og Rune Almås Larsen er i gang med
lansering, foredrag og salgsturné.
NY BOK. Boklanseringa skjedde på Litteraturhuset i Oslo 27. mars, med
mange bekjente og utflytta helgelendinger blant de 46 frammøtte.
– Og det var kun tre bøker igjen, så
det var så vidt det holdt, sier en fornøyd
Rune Almås Larsen, som ble intervjuet
på Blindeforbundets egen nettradio –
Radio Z – etterpå.
– STERK HISTORIE. Flere av tilhørerne
var bekjente fra tidligere Helgeland
Nettverk, som Rune Almås Larsen selv
var aktiv i før han flyttet «hjem» til
Sandnessjøen. Gjennom nettverket ble
han blant annet kjent med Marit Tømmerbakken, som holdt ei innledning på
boklanseringa, før Rune selv fortalte
om prosjektet og sin historie.
– Det er jo ei sterk bok og en sterk
historie. Han har i tillegg skaffet seg en
arbeidsplass med å markedsføre den nå,
og jeg synes han har vært flink til å eksponere seg, arrangere og mobilisere
folk til å bidra. Det aller meste rundt
lanseringa har han gjort selv, og det ble
et veldig bra arrangement med ei fin
stemning, forteller Tømmerbakken.
REHABILITERINGSPROSJEKT. Boka
«Slagkraftige Rune», med undertittelen «Ingen vet hva morgendagen
bringer», er ei selvbiografisk fortelling
skrevet som en del av hans eget prosjekt
for å rehabilitere seg etter et kraftig
hjerneslag i 2013.
Fire år har han brukt på boka, skrevet med tommelen på mobilen. Den tar
leseren gjennom store personlige bølgedaler, fra det han betegner som høydepunktet på toppen av det nesten
7.000 meter høye fjellet Aconcagua i
2011, til hjerneslaget som satte ham i
rullestol kort tid etter, gjennom rehabilitering tilbake til arbeidslivet, før et
stort og alvorlig hjerneslag tok ham
enda lengre tilbake igjen i 2013.
Det er det siste hjerneslaget han
fortsatt jobber med å rehabilitere seg
fra, og boka er en del av det arbeidet.
PÅ SALGSTURNÉ. Boka er trykket opp
i 1.500 eksemplarer på selvpubliseringsforlaget Kolofon. Et eventuelt overskudd fra salget skal forfatteren donere
til Hurdal syn- og mestringssenter,
som driftes av Norges Blindeforbund.
I disse dager er han ute på salgsturné
rundt om på Helgeland. I forrige uke
besøkte han Velfjord, med rundt 40
frammøtte på bokkafé i Helgeland
Museums lokaler der.
– En kjempesuksess! Kun to bøker
igjen av de som jeg hadde med, oppsummerer forfatteren selv, og har regnet ut salgsstatistikken til 90 prosent av
antallet frammøtte.
– Og det må man vel påstå er veldig
bra, sier han.

SKOLEFOREDRAG: Rune Almås Larsen holdt foredrag for elever på Hilstad skole i
Velfjord onsdag denne uka.

SIGNERING: Mange frammøtte på lansering i Oslo 27. mai. Her signeres bøker.
FOREDRAG. Avdelingsleder på museet,
Kathrine Haugen, var bokbader for anledninga. Hun er utdannet forfatter
selv, men skriver først og fremst manus
for film og TV.
– Jeg har prøvd å skrive bok, men
aldri klart det. Så bare det å ha utholdenhet til å fullføre et slikt prosjekt,
står det respekt av. Når han i tillegg har
nedsatte kognitive funksjoner på grunn
av slaget, er det enda mer imponerende, mener Haugen, som har lest
boka.
– Jeg likte den, og synes den er verdt
å få med seg. Den får en til å tenke. Det
at noen «av oss» blir presset til det ytterste av livet, og så kommer tilbake og
forteller om hvordan det er – det er noe
ekte og veldig viktig i det prosjektet –
og i ham, sier hun.
Historien gjorde inntrykk på flere i
salen, og det resulterte blant annet i at
han onsdag denne uka var engasjert til å

holde foredrag på Hilstad skole.
– Og jeg er booket til flere andre
oppdrag i mai, både i Brønnøysund,
Vega og Vevelstad. Jeg skal også holde
et foredrag for ei faggruppe med
øyesykepleiere ved Gardermoen, forteller Rune, som presenterer boka på
Kulturverkstedet i Mosjøen fredag
denne uka og i Hattfjelldal lørdag.
PÅ HJEMMEBANE. Fredag ettermiddag
12. april presenterer han boka i hjembyen Sandnessjøen. Det skal skje i
Langhuset på Sandnes, og han jobber
nå med detaljene i programmet.
– Det blir blant annet et musikalsk
innslag ved Rune Almås, så da blir det 2
x Rune Almås, ler han, og viser til sin
tremenning og kulturskolelærer med
gitar som instrument.
I tillegg blir det noen andre lokale
innslag, deriblant dikt av Solfrid Mathisen.

LANSERING: Rune Almås
Larsen fra Sandnessjøen
lanserte boka si «Slagkraftige Rune» på Litteraturhuset i Oslo 27. mars.
– Boka har vært en suksess på så
mange måter, og den har skapt stort
engasjement. Det startet som et privat
rehabiliteringsprosjekt for å trene opp
kognitive evner. Nå har jeg skaffet meg
min egen arbeidsplass. Foredragene om
slagkraftige Rune kommer jeg til å satse
videre på. Det er god arbeidstrening,
sier han.

Foto: Beate Almås
Tekst: Mariann Vatne
mv@hblad.no 97733310
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å bokturné

GODT BESØKT: Mange møtte opp på bokbad med Rune Almås Larsen på museet i
Velfjord i Brønnøy i forrige uke.

TURNÉ: Rune Almås Larsen på første lansering i Oslo. Etterpå gikk turen til Helgeland, og 12. april presenterer han boka i Sandnessjøen.
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