
Tore Halvorsen serverte 
slagere på rekke og rad 
og beveget et lydhørt  
publikum som var med på 
notene fra start til slutt.

NAMSOS: Med sanger som 
«Nei, så tjukk du har blitt», 
«Lille vakre Anna» og «Jag 
trodde änglarna fanns» reiser 
tidligere Ole Ivars-vokalist Tore 
Halvorsen land og strand for å 
underholde – ofte på institusjo-
ner for eldre.

Mandag spilte han på Namsos 
Helsehus – det nordligste spille-
stedet han har hatt hittil som 
soloartist. Han sluttet tidligere i 
år som vokalist i Ole Ivars, og 
har ikke angret et sekund.

– Jeg hadde lyst til å prate med 
folk og se dem i øynene. Det er 
mye hyggeligere, sa Halvorsen 

da han introduserte seg selv.

– Musikk betyr så mye
Det ble både skjemt og alvor i 
løpet av de tre kvarterene han 
underholdt med kjente og litt 
mindre kjente sanger. Da han 
avsluttet med udødelige «Jag 
trodde änglarna fanns» var det 
flere våte øyekroker.

– Dette er fantastisk. Jeg har 
hørt mye på ham og kan alle 
tekstene. Så gråten tok meg, 
sier beboer Ada Haraldsvik, 
som var på konserten sammen 
med besøksvennen Sissel Moe.

– Musikk betyr så mye. Vi har 
vært med på mye, og du ser 
gleden når musikken starter. 
Da lever alle. Om du er aldri så 
glemsk, så sitter sangene fort-
satt, sier Erna Ytterdahl. Hun 
er besøksvenn og hadde tatt 
med seg beboer Gerd Klingen.

Også dem som jobber på  

Namsos Helsehus ser stor verdi 
i å få musikalsk besøk.

– Vi setter umåtelig stor pris 
på dette, for musikk betyr så 
mye for denne gruppa. Det fav-
ner alle, også dem som ikke har 

språk. Så Tore må bare komme 
flere ganger, smiler avdelingsle-
der Wenche Arnø.

Satser på 30 nye år
Gjesten selv var også takknem-

lig etter konserten.
– Det var veldig trivelig, og 

det så ut som de folk trivdes. 
Det betyr så mye for meg, og 
det er en av grunnene til at jeg 
ikke er med i band lenger. Her 
tar folk til seg det du byr på, sa 
en sprudlende Tore Halvorsen 
etter konserten.

Han fylte nylig 70, men har 
slettes ingen planer om å gi seg 
med det første.

– Det er mye mer å gjøre og 
mer reising, men det er dette jeg 
vil holde på med. Jeg er veldig 
glad i eldre mennesker og synes 
det er stas å få spille for dem, 
sier Halvorsen, og legger til:

– Dette skal jeg drive med i 
mange år. Gjerne i 30 år til – 
hvis noen kjører meg, ler han.

TOR MARTIN ÅRSETH
tor.aarseth@namdalsavisa.no
932 25 385

Det ble både tårer og latter da tidligere Ole Ivars-vokalist spilte i Namsos

Tore brakte fram gode minner

ALLSANG: Tore Halvorsen har vært soloartist i snart ett år. Aldri før har han reist så langt nord som da han spilte på Namsos Helsehus mandag. Under konserten ble det både 
allsang, latter og tårer. Halvorsen føler seg privilegert som får lyse opp hverdagen til folk. – Det betyr så mye for meg, sa han etter konserten.

TAKKNEMLIGE: Besøksvennene Erna Ytterdahl (til venstre) og 
Sissel Moe er glade for at eldre får et skikkelig kulturtilbud. De er 
ofte med, og ser at musikk skaper mye glede.

Torsdag slipper profes-
sor Tor Busch boka 
«Motstandskamp fra 
Trondheim».
TRONDHEIM: I boka beskri-
ver forfatteren blant annet 
kampen mot den tyske inva-
sjonshæren, opprettelse av 

hemmelige motstandsgrup-
per, angiveri, tortur, opprul-
linger, våpensmugling og 
sabotasjeaksjoner. Leseren får 
bli med på en rekke operasjo-
ner rundt om i Trøndelag, 
blant annet flukten til «Shet-
lands-Larsen» fra Namsos.

Tor Busch (født 1945 i Nam-
sos) er professor emeritus i 

organisasjon og ledelse ved 
NTNU Handelshøyskolen, og 
har gjennom sin karriere skre-
vet en rekke fagbøker.

Boka gis ut av Museumsforla-
get AS, og slippes med lanse-
ring i Erkebispegården torsdag. 
RUNAR MOEN
runar.moen@namdalsavisa.no
971 87 641

Krigsbok ført i pennen av namsosing 
NY BOK: «Mot-
standskamp fra 
Trondheim» er 
tittelen på boka til 
Tor Busch, som 
følger sporene 
etter ni unge 
menn fra  
Trondheim 
gjennom andre 
verdenskrig. 

PROFESSOR: Tor 
Busch, født i Namsos, er 
professor ved NTNU.
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KONSERT	MED	TORE	HALVORSEN	
I november 2018 ble det kjent at Tore Halvorsen gir seg som 

vokalist i Ole Ivars. Tore har hatt hele 30 år på scena med Ole Ivars 

men slutter ikke å gjøre konserter selv om bandet og han går 

forskjellige veier inn i 2019. i hele 2019 gjør Tore Halvorsen, nå eks 

frontfigur og vokalist i Ole Ivars, eksklusive konserter for eldre 

basert på sin fantastiske karriere for dette folkekjære bandet. Vi 

lover stor stemning, og en real rundt nedover ”memory lane,  når 

Tore byr på kjente og kjære hits som Englarna fans, En vår vera som 

en er, Nei, så tjukk du har blitt osv. Kanskje får vi også levert andre 

legendariske ”svensktoppar”. Her er ikke veien fra vemod til latter 

lang! 
 

Tore Halvorsen er en norsk vokalist og gitarist. Han er mest kjent 

som hovedvokalist og frontfigur i dansebandet Ole Ivars. På 1970- 

og 80-tallet var han vokalist i Katho.	
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