
Lokale fortattere ble tatt vel imot: Rune Almås Larsen,
Tor Håkon Håvardsen og Ronny Johansen ble bokbadet
av Trond Ringlund til venstre. Foto: Solgunn Jensen

Galgenhumor i bokform

HADSEL: De tre Hadsel-forfatterne har
ulike sjangere, men er enige om at
galgenhumor er viktig.
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Torsdagens bokbad i Hurtigrutens hus bød

på hele tre skribenter med Hadsel-

tilknytning. Trond Ringlund presenterte

dem, og sa:

– Selv om bøkene er svært ulike, så har de

noe felles likevel: Hvor viktig det er med

humor når det ser ut som verst!

• Rune Almås Larsen med sin beretning om

rehabilitering etter ikke bare ett, men to slag

på to år: «Slagferdige Rune».

• Ronny Johansen med humor-samlinga «Flir

meir!», som han fikk tid til etter brått å bli

oppsagt fra drømmejobben.

• Begravelsesbyrå-karen Tor Håkon

Håvardsen, som skriver om å ha døden som

arbeidsgiver, med alle praktiske detaljer det

innebærer, i boka «160 under».

Først sørget unge Jakob Tømmerås for en fin

musikalsk start med flott pianomusikk til alle

som hadde funnet veien til Kafé Finnmarken.

Både pianisten og forfatterne ble tatt godt

imot.

Ringlund leste utdrag fra bøkene etter at

forfatterne først fikk fortelle om egne bøker.

Slag

Rune har tilbragt alle somrene på Melbu og

gått på videregående skole der. Hans bok

begynner med hjemkomst fra en ekspedisjon

i Andesfjella i 2011. Selvsagt var han sunn og

sprek, 34 år gammel, de klatret til 6.962

meter over havet. Men vel hjemme ble han

plutselig ramma av slag, og ble sittende i

rullestol. Boka fortelle hvordan han kjempet

seg tilbake til full førlighet igjen.

– Det var en stor seier å kunne gå på

Husbykollen påska etter, sa han.

Men bare 36 år gammel ble han på nytt

rammet. Blodproppen var så alvorlig at noe

av kraniet hans måtte fjernes. Det var etter

dette at han ble rammet av depresjon.

– Det var galgenhumoren som ble redningen.

Trond Ringlund leste utdrag av forordet som

er skrevet av en av hans rehabiliterings-leger.

Der sier hun at Rune beskriver godt hvordan

emosjonelle problemer oppleves, de

problemene som ikke er så synlige og kjente.

Boka er et fint dokument over seirene, og en

hyllest til hans nærmeste.

– Ja, da jeg var deprimert, bestemte jeg meg

for å begynne hjernetrening. Hukommelsen

var intakt, og jeg skrev ned stikkord fra mitt

liv på mobilen. Det var de som ble

bearbeidet, og ble til denne boka. Og det er

humor i seg selv at jeg skulle skrive bok, jeg

som aldri har lest bøker. For jeg har hatt

dysleksi! Så denne boka er bare et bevis på

hva som er mulig.

Død

Tor-Håkon forteller at han alltid har likt å

skrive, og på ungdomsskolen skrev han stiler

for klassekamerater. Så ble han med i band,

og endte med å jobbe i begravelsesbyrå.

Så utga han barnebok, og nå er han altså her

med ei bok om å leve med døden. Den har

ført han til intervjuer i «God Morgen Norge»

og «Brenner».

– Boka handler om den mekaniske sida av

døden. Og det pussige er at ingen visste at de

lurte på dette før de leste boka, smiler han.

På byen får vi i bransjen ofte dette

spørsmålet fra folk etter et par øl:

– Hva er det verste du har sett? Hm, da må jeg

jo spørre om de mener konkret, eller

følelsesmessig.

– Det finnes jo bøker om døden som er

poetiske, triste på en annen måte. Denne

boka er ikke trist. Den handler om hva som

skjer hvis du dør i Japan, og må fraktes heim.

Eller om rekonstruksjon etter ei fæl

bilulykke, sier han.

– Sånne kvelder som dette her viser meg at

folk har enda mer makabre spørsmål. Så

denne boka er ikke trist. Den har

galgenhumor. Vi har fullstendig respekt for

de døde, men vi må ha en viss humor oss

imellom, legger Håvardsen til.

Arbeidsledighet førte til bok

Ronny mistet drømmejobben han hadde hatt

i 14 år. Da sa han til seg selv: – Nå skal jeg sitte

heime og surke i to måneder, før jeg søker

jobb. Og da jeg satt heime, begynte jeg å

samle sammen alle de artige historiene jeg

hadde samla i alle år.

I drømmejobben laget han «Ukas Glis», og

bare de dannet et bra grunnlag.

– Så gravde jeg fram alle mulige andre sanne

historier jeg hadde lagra, så vel som

tjuvløgner jeg har stjålet. De ble tilrettelagt

med tanke på et lokalt publikum.

Og med det ga han publikum tre smakebiter,

som høstet behørig latter og applaus, før

publikum fikk stille noen spørsmål til de tre

over kaffekoppen.
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