
DA ROCKEN KOM TIL HAUGESUND

Per A. Enge

Sommeren 1956 ble det arrangert en større popkonkurranse på Rådhusplassen i
Haugesund. Der sto 11 år gamle Geir Hjørnevik på scenen. Han sang bl.a. “Rock
Around the Clock”, inspirert av datidens fremste rockestjerne Bill Haley, og akkom-
pagnerte seg selv på sin akustiske gitar. Det gjorde han så overbevisende at han ble
kåret til Haugesunds rockeprins.

Slik begynner rockens historie i Haugesund samme år som den amerikanske rocke-
kongen Elvis Presley og Englands første rockestjerne, Tommy Steele, gjorde sine
gjennombrudd.

Geir Hjørnevik kom til Haugesund fra Odda som tiåring. Hans far Arvid Hjørnevik
var fiolinist, og faderens ønske var at sønnen skulle bli det samme.

Geir strevde på sin barnefiolin, men interessen var og ble laber. Den unge Hjørnevik
var mest glad i å synge, noe han hadde gjort både titt og ofte på juletrefester og lik-
nende arrangementer i Odda.

Og faren hadde ikke til hensikt å legge noen demper på sin sønns musikalske entu-
siasme. Derfor kom han en dag hjem med en gitar og lærte fra seg de første enkle
akkordene.

The Strangers

11-åringen  oppsøkte straks andre gitarspillende, lyttet til dem og spurte og grov om
”hemmelighetene”. Han lyttet også til grammofonplater med de engelske popheltene
Cliff Richard og The Shadows og ikke minst Tommy Steele  som var de store forbild-
ene den gang. Etter hvert ble han en habil selvlært gitarist, og før det var gått et år, god
nok til å bli lokal rockeprins.

Rockeprinsen fant snart sin like i jevngamle Hans Jørgen Høinæs.
– Vi oppdaget at vi hadde de samme tanker og ideer om musikk og gikk derfor godt

sammen, fortalte Geir Hjørnevik i et intervju med Haugesunds Avis i 1984.
Som ”rockeprins” kom Hjørnevik med i Unge Høyres populære lokalrevyer. I dette

miljøet kom også Hans Jørgen Høinæs og det var her de senere møtte Egil Solberg som
var noen år eldre, og allerede etablert som lokal popartist.

Utstyrt med de mest primitive former for gitarer og forsterkere gikk Geir Hjørnevik,
Hans Jørgen Høinæs og Egil Solberg i gang med å øve hjemme i Solbergs kjeller.

Haugesunds første rockeband, The Strangers, var født. Året var 1957.
Et av de største og verste øyeblikkene gruppen hadde, var ifølge Geir Hjørnevik, da
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Geir Hjørnevik ble kåret til Haugesunds rockeprins da han opptrådte på Rådhusplassen i 1956.
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shadowband. Kort tid senere sluttet Egil Solberg og ble erstattet av Norvald Hitsøy.
Han ble gruppens første ordentlige bassist.

Samtidig ble det oppdaget at også et popband i England bar navnet The Strangers,
og haugesunderne lot seg døpe om. Det nye navnet ble The Giants.

Musikken ble til en lidenskap og populariteten steg raskt i været. Gruppen øvde og
øvde og vakte ikke bare oppsikt med sine fengende rytmer. “Gulljakker” og synkroni-
serte dansetrinn på scenen ble i tillegg The Giants varemerke. Akkurat som The
Shadows.

Så ble gruppen tatt under Harry Kalleviks vinger. Han var den store lokale impresa-
rioen på den tiden, og tok The Giants med på Norgesturne.

Haugesunds første rockestjerner opplevde sågar å prøvespille for Max Lefco på Chat
Noir i Oslo. Han likte det han hørte, men stilen passet ikke inn på Chat Noir på den
tiden, minnes Geir Hjørnevik.

Det største høydepunktet var nok Norgesmesterskapet i Shadow-musikk på Sjølyst
Bad i Oslo i 1959. The Giants fra Haugesund konkurrerte med 20 av Norges ledende
rockegrupper og var ikke snauere enn at de spilte seg til en tredjeplass i mesterskapet.
Premien var både sølvpokal og platekontrakt. Den gode plasseringen gikk selvsagt ikke
upåaktet hen. The Giants fikk mye god omtale i både aviser og ukeblader. Alle mulig-
heter syntes nå å ligge åpne, men så sa mor og far Hjørnevik stopp. Geir hadde avslut-
tet sin skolegang etter middelskoleeksamen og hadde i hvert fall å gjennomføre han-
delsskolen for å ha en aldri så liten utdannelse å falle tilbake på.

Derfor kom The Giants aldri til å spille inn noen grammofonplate. Konsekvensen ble
at gruppen gikk i oppløsning for alltid.

Modernisering

Opplevelsene var mange for de unge rockemusikerne som rakk å sette grundige spor
etter seg.

Mange husker fortsatt valfarten til Vibrandsøy og Klubb Royal i sjøhusene der i
1962-63. “Strykejernet” M/S Torvastad gikk fullastet hele kvelden med ungdom som
skulle på dans.

Siden ble Festivitetens rød- og blåsal det faste samlingspunktet. “Gulljakkene”
underholdt også på scenen ved Basso Tivoli som den gang holdt til på Flotmyr.

The Giants fartet over hele distriktet og spilte til dans. Det var det første popbandet
på Haugalandet som tok i bruk ekkomaskin som lydeffekt. Dette ble selvsagt poengtert
i danseannonsene. Geir Hjørnevik glemmer aldri den første opptredenen i Ølen med
det nye utstyret. Lengst framme i lokalet satt en gjeng menn som for lengst hadde pas-
sert ungdomsstadiet. De så ikke ut til å like seg noe særlig under konserten, men holdt
ut til pausen. Da kom spørsmålet fra de voksne tilhørerne som utvilsomt var fiskere:
– Når ska’ dokke visa fram ekkoloddet?
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de sto på Festivitetens scene som oppvarmingsband for den italienske barnestjernen
Robertino. Tre unge gitarister som måtte klare seg med en 25 watts forsterker på
deling. Geir spilte sologitar, Høinæs rytmegitar og Solberg bass på en vanlig seks-
strengers gitar.

Responsen var utrolig negativ, både på grunn av tekniske problemer og popmusik-
ken som publikum ennå ikke hadde vendt seg til. Haugesunderne var kommet for å
høre “O sole mio” med Robertino.

The Strangers sang, de også. Det var unikt for såkalte shadowband. Der hersket solo-
gitaren. Bl.a. ble komposisjonen ”Bryllupskake” framført for første gang. Låten ble
noen år senere spilt inn på plate av The Savages, men den ble laget av The Strangers,
forteller Geir Hjørnevik.

The Giants

Etter en tid med flere opptredener ble rocketrioen omsider til en kvartett. Det var først
da John Thorsen kom inn i bildet med trommene sine at The Strangers ble et ordentlig
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The Strangers anno 1957, Hans Jørgen Høynæs (t.v.), Geir Hjørnevik og Egil Solberg dannet Haugesunds første rocke-
band. Foto: p.e.



utviklet seg musikalsk både raskt og allsidig. Derfor kom han til å bli den som domi-
nerte mest i det lokale rockemiljøet det neste tiåret.

Hvor ble de av?

Norvald Hitsøy dukket også opp igjen. Han var musiker med ambisjoner og utdannet
seg videre via Musikkonservatoriet.

Geir Hjørnevik begynte aldri på skolen igjen. Bare 17 år gammel ble han restaurant-
musiker med danseorkesteret Telstar og spilte på Bellevue ni måneder i strekk. Siden
forsvant han til Danmark som medlem av Oktavakvartetten. Her ble han i to år og spil-
te i flere danseband. Tilbake i Haugesund var han bl.a. med i Frantz Schwalbs Trio og
siden Kvartett. Da spilte han igjen sammen med John Thorsen som også hadde lagt
rocken på hylla. I 1969 reiste de to tidligere The Giants-rockerne på sitt første cruise
sammen med Frantz Szhwalb.

Med ”Bergensfjord” dro de jorden rundt og underholdt om bord ni måneder i strekk.
I 1970 ble Geir Hjørnevik kalt tilbake til Bergensfjord. Han dannet da sin egen trio

og ble borte i seks år. Trioen spilte sammenhengende på 200 cruise med en varighet fra
14 dager til tre måneder.

Rockeprinsen har vært dansemusiker siden. I dag er han bosatt i Danmark.
Hans Jørgen Høinæs ble alt fra debuten omtalt som Haugesunds svar på Elvis

Presley. Geir Hjørnevik ble etter hvert sammenliknet med Tom Jones. Det hadde han
ingen ting i mot. Han spilte sågar inn Tom Jones-låten “Isodora” på plate med
Engelbert Humperdincks “The Way it used to be” som b-side. Den kom i 1969, opp-
nådde 2. plass på den norske “Ti på topp” og ble solgt i 3.500 eksemplarer.

- Jeg liker Tom Jones og synger i samme stil som ham. Men det gjorde jeg også lenge
før jeg hadde hørt om mannen. Og det kommer jeg til å gjøre så lenge noen gidder å
høre på, sa han til Haugesunds Avis i 1984.

“Rockekongen”

Og Geir Hjørnevik lar seg altså fortsatt høre.
Hans Jørgen Høinæs fortsatte å sette sitt solide preg på det haugesundske rockemil-

jøet i flere populære band. Men i 1967 takket han for seg og tok fatt på studier. Først i
Bergen og siden i Oslo. Gitaren la han aldri bort, men nå ble han først og fremst vise-
sanger.

I studietiden opptrådte han mye både i Bergen og Oslo.
En periode underviste han ved Steinerskolen i Bergen, men gjorde danske av seg da

han fikk en midlertidig jobb på kunsthøgskolen i Holbæk. Planen var å bo i Danmark
i et år. Men så møtte han den danske kvinnen han kom til å dele livet med og fikk sam-
tidig nye impulser til å videreutdanne seg.
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“Elvis”

Norgesturneen ble stor. På Isdalsø nord for Bergen opplevde de unge haugesunderne
de rene Beatles-tilstandene. Her ble det solgt tre ganger flere billetter enn det var plas-
ser til. Men ingen ble avvist. Konsertlokalet var utstyrt med store låvedører som ble
fjernet, slik at publikum som ble henvist til å sitte på bakken utendørs, også kunne se
inn og følge med.

Jentene skrek og gråt under hele konserten og det ble tendenser til slagsmål da John
Thorsen kastet et par brukne trommestikker ut i salen.

Og da Hans Jørgen Høinæs viste seg fram på scenen, besvimte nesten den kvinneli-
ge delen av publikum. Over alt ble han forvekslet med den amerikanske rockelegen-
den Elvis Presley. 

Høinæs lignet ikke bare den amerikanske rockekongen. Han kunne også synge til-
nærmet likt ham.

Dette imaget ble hengende ved ham det meste av karrieren og han likte det mindre
og mindre. Hysteriet ble for mye for den jordnære haugesunderen. Hans Jørgen Høinæs
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Showgutta The Giants i “gulljakkene”. Fra venstre Egil Solberg, John Thorsen, Geir Hjørnevik og Hans Jørgen Høynæs.
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Redningsplanken

Snorre som så dagens lys i 1959, kom til å bli redningen for mangt et rockeband i
Haugesund i 1960-70-årene. De var mange, og et felles problem for dem alle var å ha
pengene klare når neste avdrag på utstyret forfalt til betaling.

Snorre var lenge ungdommens stamsted i Haugesund, spesielt etter at slipstvangen
forsvant i 1967. Her spilte alle band med respekt for seg selv både av lyst og av
“tvang”.

Hotel Sagas første direktør, Kåre Martens, forsto seg på de unge håpefulle og var
aldri redd for å gi en hjelpende hånd. Et helgearrangement på Snorre reddet mangt et
avdrag på lån til instrumenter. Men ingen fikk oppdrag på Snorre før de kunne vise til
en viss kvalitet.

The Savages’ historie strekker seg over fire år.
I 1963 dro Tore Lyngholm til sjøs og ble borte i tolv måneder. I den tiden vikarierte

både Norvald Hitsøy og Jan Gismervik i det populære bandet. Gruppen holdt sammen
til sommeren 1966. På tampen var også brødrene Magne og Thorleif Snyen en del av
besetningen.

Moonspinners

Da The Savages gav seg, overtok Moonspinners den lokale rocketronen. Med tre pla-
teutgivelser, tv-opptredener og en rekke turneer både i inn- og utland kan nok denne
gruppen trygt betegnes som det mest markante bandet fra Haugesund i 1960- og 70-
årene.

Det ble dannet på Hasseløy i 1963 og besto opprinnelig av Rolf ”Bottolf” Iversen på
sologitar, Leif Hausken på bass og Ole Johan ”Sambo” Sandal på trommer. Etter kort
tid kom Harald Rørvik med som rytmegitarist. Øvelsene ble flyttet over på bysiden og
til samme bygning som The Savages.

Rørvik ble ikke lenge i gruppen. Han ble erstattet av Geir Høinæs, bror av Hans
Jørgen. 

Virkelig fart i Moonspinners ble det da The Savages gikk i oppløsning og både Tore
Lyngholm og Thorleif Snyen gikk inn i det kommende storbandet.

Moonspinners hadde da Beatles-profil. Geir Høinæs trakk seg ut et par måneder etter
at Lyngholm og Snyen kom med. Utpå våren i 1977 ble gruppen forsterket av Hans
Jørgen Høinæs. Da Iversen og Snyen takket for seg, kom Sverre “Bollemann”
Reiersen, ex Savages, inn som rytmegitarist og Sigve “Sofus” Blokhus på bass.
Sistnevnte kom fra Haugesunds svar på Rolling Stones, The Group.

Samme år spilte gruppen inn sin første plate, “I’ll put my eyes upon you”, signert
Hans Jørgen Høinæs. Beatles-profilen ble fort utvannet. 70-80 prosent av repertoaret
besto etter hvert av låter som Høinæs hadde laget.

Han sto også bak plate nummer to, “Verdens største sirkus” som kom høsten etter.
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Haugesunds ukronede rockekonge døde av hjertesvikt i januar 2001, bare 55 år gam-
mel. Han døde på jobb på Høgskolen i Kalundborg. Han avsluttet sin omfattende kar-
riere med å undervise her og ved Teaterhøiskolen i København.

Hans Jørgen Høinæs rakk også å gi ut åtte bøker: To romaner, to diktsamlinger, en
kunstmonografi om billedhuggeren og mennesket Jesper Neergaard og flere essaysam-
linger. Rockemusikeren ble både komponist, forfatter, filosof og religions- og idehis-
toriker.

“Villmennene”

I 1962 oppsto et nytt shadowband, The Savages, også kalt villmennene fra Haugesund.
Den opprinnelige besetningen besto av Tore Lyngholm, Sverre Reiersen, Thorleif

Grimstvedt og Jan Gismervik. De debuterte på IOGTs kafé uten mikrofoner og fortsat-
te spillingen i den samme foreningens selskapslokaler og i de fleste samfunns- og ung-
domshus i distriktet.

Shadow-preget varte bare i et år. Popverdenen var i sterk forandring og The Savages
ble Haugesunds svar på The Beatles. Guttene imponerte både med Beatles-repertoar,
Beatles-sveis og Beatles-dresser.

Da hadde Jan Gismervik gitt seg og inn kom i stedet Hans Jørgen Høinæs.
Den store drømmen var å få spilt inn en plate. Tilbudet kom etter at gruppen på eget

initiativ hadde spilt inn et bånd og sendt det til et plateselskap i Oslo.
Den neste store utfordringen var å skaffe penger nok til å komme seg inn til plate-

studio i hovedstaden. The Savages løste problemet ved å arrangere sin egen turne øst-
over og rakk fram etter å ha spilt til dans blant annet i Sauda, Gol og Geilo.

Slik ble The Savages det første rockebandet fra Haugesund som kom på plate, og
bidraget var “Sildarisp” med “Ung og bedratt” som b-side.

Verken denne eller senere plateutgivelser med Moonspinners, gledet musikeren og
komponisten Hans Jørgen Høinæs.

- Det var noen forferdelig innspillinger. Jeg gremmes nesten når jeg tenker på hvor
lett vi lot oss forføre av tanken på ære og berømmelse, sa han i et intervju med
Haugesunds Avis i 1997.

Men The Savages' popularitet økte. I 1964 opptrådte “Villmennene fra Haugesund”
på Festspillene i Bergen og det med kjempesuksess, ifølge avisomtalene.

På de fleste dansetilstelninger sto publikum i timevis i kø for å sikre seg billetter.
The Savages var også gruppen som opplevde å få en dans stoppet av politiet. Den

foregikk i gamle Festivitetens rød- og blåsal, og grunnen til stansen var at lysekronene
i taket svingte for faretruende.

Musikalsk var guttene så bra at de til og med fikk akkompagnere Wenche Myhre da
hun holdt konserter i Haugesund og Kopervik samme året.

Og ikke minst var de fast inventar på Saga Hotells restaurant Snorre.
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først fikk innpass, ble det etter hvert mange opptredener. Og selvsagt også på Snorre.
I tillegg syntes The Group å være favorittband nummer en både på Stord og i Sauda.

I 1966 kom Terje “Sallic” Saltveit med som vokalist og Sigve Blokhus som bassist.
Ole Helvik ble for alvor Haugesunds svar på Mick Jagger. Han ble ren vokalist.

Da sluttet Harald Rørvik og “Sambo” Sandal overtok som batterist. Men dette enga-
sjementet varte ikke lenge. “Sambo” gikk tilbake til Moonspinners som var og ble det
dominerende bandet i Haugesund.

Det var vanskelig å finne en ny “trommis”, men valget falt til slutt på Alf Ole “Fole”
Olsen. Han fikk ingen lang karriere i The Group. Bandet ble oppløst i 1966.

Spiller fortsatt

Entertaineren Gunnar Andersen startet også som rockemusiker. Det skjedde midt på
60-tallet sammen med gruppen The 2nd Generation.

Dette rockebandet så dagens lys i 1964 og gjorde straks inntrykk, takket være Leif
Arne Isenes flotte stemme. Han spilte også sologitar. Ellers besto gruppen av Bård
Førre (gitar), Thorleif Valand Lie (bass) og Arthur Nordal (trommer).

Men 2nd Generation ble enda bedre kjent med en litt annen besetning. Da var
Gunnar Andersen kommet med som sologitarist og Kai Knutsen på gitar.

Bandet besto til 1968. Da var det definitivt slutt. Men til forskjell fra alle andre roc-
keband i Haugesund gjenoppsto 2nd Generation. Det skjedde så sent som i 1985 og
bandet spiller fortsatt. Thorleif Valand Lie og Arthur Nordal er imidlertid alene igjen
om å representere den originale besetningen.

Gunnar Andersen gikk andre veier. Han ble soloartist og revyskuespiller. Alt i 1976
gav han ut sin første solo-LP “Andersens beste”.

I 1980 gikk Gunnar Andersen inn i gjøglergruppen Tre Busserulls som i løpet av en
13-årsperiode gav ut hele 14 LP/Cd’er. Da hadde frontfiguren markert seg både som
komponist og tekstforfatter. Siden ble han revyskuespiller og -forfatter, revysjef, pro-
gramleder i både TV 3 og TV 2. I 1989 fikk han Jens Book-Jensens Revypris, ble kåret
til årets markedsfører i 1991, ble Årets Araber året etter, hedret med Gledssprederen og
Kulturprisen fra Haugesund Mållag i 1993, fikk Haugesund Kommunes Kulturpris i
1997 og ble utnevnt til Æres-Ola Flytt da statuen av den legendariske fløttmannen ble
avduket i Haugesund i 2000.

Og Gunnar Andersen gjøgler fortsatt for fullt.

Flop

Neste store rockeband fra Haugesund ble The Flop Band. Det ble dannet i 1968 og het
først bare Flop. Forgrunnsfiguren var Leif Arne Isene Han sang seg inn i alles hjerter.

Isene var både vokalist og gitarist. Ellers besto Flop i starten av Håkon Eidesen som
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Ingen av plateinnspillingene gav særlig med penger i kassen, og faste opptredener på
Snorre ble ofte den økonomiske redningen også for gutta i Monnspinners. I tillegg spil-
te bandet over alt på bygdene og populariteten var enorm. 

Det ble gjort flere forsøk på å forbedre den lokale profilen, bl.a. ved hjelp av voka-
lister som Leif Arne Isene som igjen ble avløst av Ole Hitsøy, bror av Norvald.

I 1968 gav Moonspinners ut sin tredje plate, “Soul of fire”. Deretter gikk det bare et
snaut år før også denne rockegruppen var historie.

“De sjaskete”

The Beatles og The Rolling Stones var de største internasjonale gruppene da The
Savages og Moonspinners herjet som verst. Begge disse lokale gruppene begynte med
Beatles-profil. 

Ole Helvik og Øyvind Dahle var medlemmer av dansebandet The Bircknicks helt til
de ble leie av dansemusikken og fikk sansen for rythm & blues. Sammen med Bjørn
Skogøy dannet de The Group i 1965, som ble byens svar på “Stones”. Også Harald
Rørvik forlot Bircknicks og ble rythm & bluesbatterist. Gruppen kopierte sogar sine
helters lange hår og “sjaskete utseende”, som det het i lokalpressen.

De måtte overbevise om sine musikalske kvaliteter lenge før de slapp til i
Festivitetens rød- og blåsal. Her var det Haugesund flyklubb som rådde. Men når de
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The Moonspinners i aksjon på Bellevue. Fra venstre Egil Torp, Hans Jørgen Høynæs, Sverre “Bollemann” Reiersen og Tore
Lyngholm. Foto: p.e.



med hiten “Eg reise him” i 1980. Men både før og etter utgivelsen som solgte i 6.000
eksemplarer, herjet gruppa distriktets klubbscener hver eneste helg.

– Vi hadde tre regler. Flop skulle være dansbare, hørbare og se-bare. Viktig å ta seg
godt ut på scenen, fastslo Alf Ole Olsen, trommeslageren som startet bandet tilbake i
1968, i det samme intervjuet.

Savnet av Flops karismatiske frontfigur Leif Arne Isene er stort. Isenes profil i
Haugesund er udiskutabel.

Sangerens død sommeren 1985, bare 35 år gammel, sitter fortsatt i hos hans gamle
kompiser.

– Leif Arne ga alltid alt og sang fra sjelen. En gang sto han på scenen i Gamle
Turnhallen med blindtarmbetennelse. Han ramlet om i nest siste låt. Isene var en flott
fyr, forteller John Berner Espeland til Haugesunds Avis.

– Han var Norges beste vokalist. Når vi spilte i Oslo, kom datidens kjendiselite bare
for å høre på Leif Arne. Ambisjonene hans var at The Flop skulle være best, forteller
Håkon Eidesen.

The Flops inspirasjonskilder var Chicago, Elton John, Genesis, Ray Charles og
Lovin' Spoonful. Haugesunderne var mestere i å plukke coverlåter.

– Vi plukket aldri de største hitsangene. Ofte tok vi fatt i  b-sidene på singlene. I Oslo
trodde de at Manfred Mann spilte Flop-sanger, og i Kinsarvik hadde de bare hørt om
oss og Bee Gees, forteller Espeland.

Graham Smith og Alf Cliffi Grinde er fortsatt aktive i musikklivet. De øvrige i Flop
har lagt instrumentene på hylla.

Mange

Tallet på rockeband som i årenes løp har operert i Haugesund, er høyt. Det nærmer seg
et hundretall. Ikke alle har klart å nå “de store høyder”. Vanskelighetsgraden har steget
betraktelig etter at tv, video og internett har gjort det mulig å hente selv verdensstjer-
nene “hjem i egen stue”.

Men ett Haugesund-band fra åttitallet huskes fortsatt med stor respekt: The Colors
Turned Red. Dette var byens første og hittil eneste rene konsertband og de ble lands-
kjent.

Det startet under navnet Im Nebel (tidligere Blister) hvor bl.a. Pål Jackman (bass)
var medlem en periode. Navnet The Colors Turned Red (TCTR) kom i 1986. Den opp-
rinnelige besetningen besto av Johnny Liadal, alias Johnny Hazard (vokal), Haakon
Larsen (gitar og hovedlåtskriver), Bengt Hansen (keybords og vokal), Ove Fiskaaen
(bass) og Morten Jackman (trommer). Ketil Torgersen overtok etter kort tid på bass da
Fiskaaen flyttet til USA.

TCTR skrev kontrakt med danske Mega Rekords i 1987 og utga først singelen “The
Big Balloon”. Våren 1988 kom bandets kritikerroste og selvtitulerte debutalbum.
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spilte saksofon og cello, Thorbjørn Lie på keybord og Alf Ole Olsen på trommer. I
1975 endret besetningen seg. Jan Hilmar Solbakk kom med på bass, John Berner
Espeland på keybord, Graham Smith på gitar og Alf “Cliffi” Grinde overtok bak trom-
mene.

Gruppen etablerte seg fort i toppeliten blant pop- og danseband i Norge og opplev-
de også to suksessfulle turneer i England. Lovordene var mange både når det gjaldt
musikken de framførte og opptreden på scenen.

The Flop Band satset på å være spesielle med sin egen musikk og sin egen stil.
Den engelske avisen Evening News kunne i februar 1977 fortelle om stående ova-

sjoner på klubben Flopps i Carlisle og slo fast med store overskrifter at Flop (fiasko)
fra Haugesund bare var Flop i navnet.

Popstjerner

- Jeg begynte i The Flop Band som 20-åring. Folk kom bort for å håndhilse mens jeg
spaserte gjennom Haraldsgata. Plutselig var jeg popstjerne, og da forsto jeg hvilken
status bandet hadde i Haugesund, fortalte Håkon Eidesen i et intervju med Haugesunds
Avis i mars 2004. 

Flop/Flop Band/St. Flop (kjært barn har mange navn) ga ut LP-en “Flop Business”
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The Flop Band. Fra venstre John Berner Espeland, Leif Arne Isene, Alf Ole “Fole” Olsen og Jan Hilmar Solbakk.

Foto: Haugesunds Avis

 



Levende

“Da rocken kom til Haugesund” handler om en tid da det gikk an “å bli profet i egen
by”. Verdens rockestjerner kunne høres på grammofonplater og i radio, men det skaper
aldri den samme stemningen som “levende musikk”.

Den lokale ungdommen valfartet til Festivitetens røde og blå sal, Snorre restaurant,
Bellevue restaurant og samtlige samfunnshus på Haugalandet for å oppleve sine loka-
le musikalske helter. Alle gruppene spilte til dans. Det var på den måten de tjente peng-
er til renter og avdrag på lån til utstyr.

For flertallet av musikerne var medlemsskapet i rockeband en kortvarig ungdomsaf-
fære. Men de inspirerte andre til å overta slik at rocken i Haugesund har fortsatt å blom-
stre fram til i dag. 

Historien er skapt av entusiastiske, lokale musikere som har inspirert hverandre og
kommende generasjoner til å gjøre god rock levende i Haugesund i snart 50 år.

Kilder:

Haugesunds Avis

Personlige intervjuer

Nettsider
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Fra dette albumet ble det sluppet en singel til, “Too proud to tell” som gjennom årene
er den mest spilte TCTR-låten på radio.

Bandet gikk i oppløsning allerede i desember 1988.
Året etter var det en stund snakk om å fortsette under nytt navn og med Frank

Hammersland som ny vokalist. Men det ble med praten.
I starten på 90-tallet slo Hansen, Torgersen og Morten Jackman seg sammen med

broder Pål Jackmann igjen, og herjet på Vestlandet/Sørlandet fram til 1994. Det var
under navnet Ketil & the Kippers, senere forkortet til Kippers.

Som uannonserte gjester i anledning en konsert med Månen på Flytten i desember
1999, ble The Colors Turned Red gjenforent for en kveld. Johnny Liadal (bass) og
Bengt Hansen var med i Månen gjennom flere år på 90-tallet. Månens forgrunnsfigur
er Helge Toft.

Larsen, Hansen og Torgersen er fortsatt sammen, nå som medlemmer av Wholy
Martin med Helge Martin Framnes som forgrunnsfigur.
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Colours Turned Red anno 1988: Fra venstre Ketil Torgersen, Morten Jackman, Bengt Olav Hansen og Haakon Larsen.
Vokalist Johnny "Hazard" Liadal i midten. Foto: Harald Nordbakken


