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Anders L. Andersen · Torhild F. Jacobsen

Intervjuet Samleren

DAGENS NAVN
hh
NAVN: Torstein
Hansen.
hh
FØDT: 15. mai 1960.
hh
SIVILSTAND: Skilt,
fire barn, ett barnebarn.
hh
BOSTED: Jørpeland.
hh
YRKE: AV-tekniker.
hh
BESKRIV DEG SELV
MED TRE ORD: Energisk, nysgjerrig, snill.
hh
HVA ER DU MEST

Torstein er også
kvalitetsbevisst når det
gjelder valg av bil, og viser
stolt frem sin
Jaguar XJ 40 1988 modell.

OPPTATT AV FOR TIDEN? Gamle minner.
hh
HVA PROVOSERER
DEG? Urettferdighet.

Foto: Erling JEnsEn

hTorstein
h
«Tossa» Hansen var frontfigur i Verfast, bandet som senere tok det internasjonale
navnet Black Rain The Ultimate Soul Company.

Norges svar på John Belushi
JØRPELAND

– Jeg er lidenskapelig opptatt av
kvalitet og ting som varer. Dagens
bruk og kast-mentalitet liker jeg
ikke. Når en milliard mennesker i
Østen produserer søppelvarer som
vi i Vesten forbruker, er det ikke rart
at vi har klimaproblemer.
Torstein Hansen samler og reparerer stereoanlegg fra 1970-årene.
Stuen er full av klassiske produkter fra JVC, Marantz, Pioneer, Sony
og Teac. Han begynte allerede som
guttunge å mekke på gamle radioer,
båndspillere og grammofoner.
– Bestefars gamle Tandberg Huldra ble plukket i småbiter, så man
kan si at jeg er selvlært.
Torstein er oppvokst på Byhaugen og har fire yngre søsken. Han
spilte fotball i Vidar og var også innom ishockeymiljøet. Da foreldrene
ble skilt i 1974, flyttet de til Rosenli.
– Da var det slutt på den uskyldige barndommen, og jeg fikk oppleve livets skyggeside. Miljøet var et
helt annet i Østre bydel.

Musiker

Torstein begynte å synge i Binders

”Kollapsen
var
en erfaring
jeg kanskje
trengte.”

som 13-åring. De øvde i lokalene til
Stavanger Arbeidsskole for Gutter
i Nedre Dalgate og delte øvingslokaler med Wasaband. Senere spilte de ofte på utestedene Krokodillen og Snoopy Club. I 1981 ble
Torstein vokalist og frontfigur da
bandet Verfast ble etablert. Håbetfestivalen ble deres gjennombrudd,
og bandet ble snart populært i hele
fylket. 13. juni 1983 skrev Stavanger Aftenblad: «Den største overraskelsen var den lokale gruppa
Verfast. I konkurranse med Alex
og den danske gruppa Delta Cross
Band kom Verfast best ut». Besetningen besto av elleve personer
med blant andre Rita Eriksen og
Toni Gundersen som kordamer.
Torstein ble kalt for Norges svar
på John Belushi, frontfiguren i The
Blues Brothers.

Verfast

– Hva var bakgrunnen for navnet
Verfast?
– Vi kom oss aldri hjem etter spillejobbene, det ble mye festing på
den tiden.
De kvinnelige besetningsmed-

lemmene var imidlertid ikke særlig
begeistret for bandnavnet, og forlangte en demokratisk avstemning.
Det resulterte i at Verfast i 1983
skiftet navn til Black Rain The Ultimate Soul Company.
– Vi hadde aldri ambisjoner om
noe annet enn å ha det gøy og gi
publikum en topp kveld. Vi hadde
alle trygge, gode jobber, og var fornøyd med bandet som det var.
Torstein sin interesse for musikk
startet i barndommen da han fant
noen 78-plater på loftet.
– Little Richard var mitt forbilde
den gangen. Fremdeles er musikken veldig viktig for meg, og i dag
er det Frank Zappa som blir mest
spilt.

Kremmer

Torstein samler også på LP-plater
og har en samling som består av
flere tusen plater. Han startet tidlig
med å kjøpte plater av kompisene
sine. I en periode drev han egen butikk på Byhaugen. I perioden 19891997 bodde han på Kampen i Oslo
hvor han drev som kremmer og reparatør. Han var med fra begynnel-

sen da bruktmarkedet på Nytorget
startet i 1998, her solgte han både
LP-plater og stereoutstyr. Han var
aktiv på platemessene og var ofte
å se utenfor Metropolis med platesamlingen sin.

Fikk hjertestans

I fjor ble Torstein rammet av sykdom. Stresskollaps førte til to hjertestans. Da han våknet etter en måned i koma, var han blind og lam
på høyre siden av kroppen. Han er
nå i ferd med å bli rehabilitert og er
fast bestemt på å vende tilbake som
vokalist.
– Har livet endret seg etter hendelsen?
– Jeg har blitt mer glad i livet enn
tidligere, og er ikke lenger redd for
døden. Ingenting irriterer meg lenger, jeg er mer raus enn tidligere.
Kollapsen var en erfaring jeg kanskje trengte.
– Hvorfor det?
– Jeg har kanskje vært for leken. I
dag er jeg mer målrettet og bevisst
på det jeg driver med.
Erling JEnsEn

