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Fantastisk høst vi har hatt i Bergen! Flotte dager med sol og oppholdsvær, deilig å gå og 

vasse i løvet som faller uten å måtte stri med en paraply som vrenger seg hele tiden. Ups! Nå 

har det begynt å regne så det var det med sol osv. 

Helgen vi var i Øystese- 4.-6. oktober, var vi dessverre ikke så heldige med været, men 

stemningen INNE var det ingenting å si på!  

Vi som var med Bergen Beat Club til Hardanger denne helgen, fikk en fantastisk opplevelse. 

Alle tilbakemeldinger tyder på at det gjaldt både publikum og de som fikk gleden av å 

opptre. En spesiell takk til det lokale bandet som sporty nok stilte på scenen lørdag kveld. 

Lunick Five, som de kaller seg, har 50 års jubileum i år, og feirer dagen på Thon Hotel 

Sandven - 26.oktober d.å. - Vi håper å kunne presentere dette bandet for våre medlemmer i 

2014. 

Våre band som spilte var: Larsen å di, Geri & The Atrics, Those Things, Echoes, Max Miseries 

og 2nd Power Unit. 

 

Første band ut fredag var Max Miseries. Her ble jeg virkelig positivt overrasket. Må bare få si 

med en gang at dette er det beste vi har hørt fra dette bandet noen gang og her sier Bjørn 

Stokke; vi har bare fått øvd 2 ganger i dette året??? Hvor skal dette ende hvis dere øver 4 

ganger i året???. Bandet har lagt opp et repertoar med mye myk popmusikk og med to 

hovedvokalister ble det mange låter av for eksempel Everly Brothers, Peter and Gordon med 

flere. Publikum koste seg virkelig.  

 

Neste band ut var Geri & The Atrics. Nå var det tid for rock’n roll med futt og fart. Dette er 

noe denne gjengen til fulle kan. Musikken består i hovedsak av rhythm & blues – slik den ble 

introdusert av blant andre The Rolling Stones og The Beatles tidlig på 1960-tallet. Vi fikk 

blant annet høre låter som: ROLL OVER BEETHOVEN – Stones/Beatles, AS TEARS GO BY – The 

Rolling Stones, NOT FADE AWAY – The Rolling Stones, SHAKE YOUR MONEY MAKER – 

Fleetwood Mac, LITTLE RED ROOSTER – The Rolling Stones og mange flere godlåter av 

Stones, Beatles, the Animals med flere. Veldig bra!!! 

 

Siste band ut denne kvelden var 2nd Power Unit. Dette bandet har vi hørt mange ganger på 

klubben og disse gutta skuffer ikke. Repertoaret bestod av: The Beatles, Rolling Stones og 

Kinks, The Animals, Small Faces, Hollies, Spencer Davis Group- kort sagt: det beste fra 60-

tallet. Dansefaktoren blant publikum tok helt av og svettelukten begynte å bre seg og til mer 

svette lukt til mer tok vokalist Rolf Erik av. En fantastisk opplevelse med et av de beste 

bandene i distriktet. 



 

Så var vi klare til en ny festkveld. Lørdag startet opp med Larsen å di.  

I følge trommis Willy Larsen spiller bandet variert musikk fra 60 tallet med noen nyere 

slengere innimellom. Vi fikk høre blant annet This is my life av Kim Larsen hvor Magnus og 

Kari gjorde en strålende vokal. Videre fikk vi høre låter av Beatles, Bob Dylan, The Monroes, 

Niel Sedaka osv. Magnus og Kari fungerte også gått sammen på Teach your children med 

Crosby/Nash/Stills/Young. Kari hadde også en flott vokal på Every little thing med Carlene 

Carter. Gunnar Merkesvik hadde også noen flotte vokal innsalg sammen med Kari.  

 

Neste band ut var Echoes. Dette er et Cliff Richard og Shadows Tribute band som fremfører 

melodiene opp mot originalen. Nivået på dette bandet er utrolig bra. Dansegulvet ble, etter 

flere oppfordringer fra Lennart, ganske trangt og folk fikk utfolde seg til alle klassikerne fra 

Cliff and the Shadows. Lennart var i storform og med Ove Larsen på sologitar, som aldri 

slutter å imponere, sammen med et solid komp måtte dette bare bli en opplevelse.   

 

Siste band ut denne weekenden var Those Things. Dette er et rutinert band med original 

besetningen fra 60 tallet. Repertoaret består av den tidligste musikken til Stones, Yardbirds, 

Van Morrisson, Jimi Hendrix og Them samt låter av Pretty Things. Dette er gutter som 

virkelig har draget på denne musikken og gjenskaper sounden fra den gang. Med vokalist 

Nils Andreassen, sammen med et solid band i ryggen, ble vi hensatt til det gode gamle 60 

tallet og med et publikum som nektet å gi seg før ekstra nummer var fremført ble dette en 

flott avslutning på en vellykket weekend.  

 

Høsthelg i Hardanger for BBC må vel bli en tradisjon? 

 

Klubbkvelden på Nøsteboden 02.oktober: 

Med 3 band på plakaten, Mersey Team, Shadcasters og Wild Horses ble dette en flott 

musikalsk opplevelse med det beste fra 60-70 tallet. Antall besøkende var 54 medlemmer og 

45 ikke-medlemmer. 

 

Første band ut var Mersey Team. 

Dette bandet, med Jan Berg i spissen, er en av grunnpilarene i BBC og har vært med fra 

starten av med jevnlige opptredener på klubben. Repertoaret er fornyet noe etter at Hans 

Hansen er kommet med på solo gitar. Musikken er blidt mer spenstig og som alltid så leverer 

disse gutta varene til publikums store begeistring.  

Bandet bestod av: 

- Jan Berg, vokal  

- Kjell Pedersen, gitar  

- Helge Mjøs, bass  

- Rune Stigen, trommer  

- Hans Hansen, gitar (ny) 



Neste band ut var Shadcasters. Her også opplevde vi et band med nye ansikter. Bandet var 

for anledningen en mix med et spennende repertoar som var litt annerledes enn sist vi hørte 

bandet. Dette bandet er mer kjent som et Shadows band. Denne utgaven presenterte Elvis, 

Creedense, Rod Stewart, Chris Rea, Mostly Robinson, Roy Orbinson, Jace Everett med mer.  

Må få sin at dette svingte veldig bra og var en positiv opplevelse. 

Bandet bestod denne gangen av:  

- Gunnar Skutle  keyboard/ vokal 

- Terje Matre, rytmegitar  

- Terje Skarsfjord, sologitar  

- Knut Oscar Skaar, vokal  

- Jan Olav Breivik, bass  

- Rolf Thomsen, trommer/vokal  

- Ingvard Andreassen, gitar/ vokal -   

 

Wild Horses  

Wild Horses avsluttet kvelden. Nå ble det Rolling Stones show for alle pengene. Her kom 

perlene på en snor. Bandet åpnet med Street Fighting Man. Videre fikk vi høre Walking The 

Dog, Talking About You, Dead Flowers, 19th Nervouse Breakedown og mange flere av Stones 

sine klassikere. Folk sang med og virkelig koste seg. Som alltid leverer disse erfarne gutta på 

et høyt nivå. Bandet bestod av: 

- Rolf Hagen, vokal, spiller også i Page One  
- Osmund Kringstad, bass, spiller også i Those Things  
- Per Håkon Kjærstad, sologitar, spiller også i Those Things  
- Tore Pletten, rytmegitar, ikke medlem av band i gamle dager men vanket i miljøet  
- Bjørn Eide, trommer, med lang fartstid i flere andre band  
- Kordamer: Åse Hellebø og Hanne Larsen, synger også i KorMix 
 

Neste klubbkveld onsdag 6. november  

Vi får besøk av Max Miseries og 2nd.Power Unit. 

Max Miseries  

startet i 1965 og er og var et band fra Bergen. Musikken de spilte var hovedsakelig Bee Gees, 

Kinks, Herman Hermits, The Beatles, Rolling Stones m.m. på spillejobber og 

dansetilstelninger i Bergen og ellers i distriktet. Gruppen spilte sammen i rundt 3- 4 år før 

guttene ble splittet av militærtjenesten. (1966- 67- 68 - 69) Fast mannskap en stund, men 

med noen få utskiftninger underveis. Nå er tråden tatt opp igjen, etter at fire av 

bandmedlemmene møttes under forberedelse til julejam i Bergen Beat Clubs regi. Første 



opptreden etter pausen på over 40 år, var på klubben høsten 2010. Deltok også i Liverpool i 

2012 og i Øystese oktober i år. 

Repertoaret nå er blant annet The Pussycats, Carl Perkins, John Fogerty, Bee Gees, Peter and 

Gordon, Everly Brothers, Helge og Rune.  

 

Gruppen består av: 

Erik Sigvathsen vokal og rythmegitar 

Kaare Monsen vokal og rythmegitar 

Svein Tore Ellefseth vokal og bassgitar 

Leif Johan Larsen sologitar 

Bjørn Næss keyboard 

Bjørn Stokke trommer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:;


 

2nd Power Unit 

 

 

 

Det begynte på en låve.. 

 

17. mai 1967 hadde Askøybandet 2nd.Power Unit sin aller første spillejobb, i ungdomshuset 

Bjørklund på Tveit. Egentlig hadde ikke ungguttene på 14-16 år adgang til lokalet med 18 års 

aldersgrense, men den gang tok man ikke slike ting så nøye.  Dessuten skulle de jo spille til 

dans, så da så. Repertoaret bestod den gang som i dag av: 

The Beatles, Rolling Stones og Kinks, The Animals, Small Faces, Hollies, Spencer Davis Group- 

kort sagt: det beste fra 60-tallet. 

2nd.Power Unit er en gruppe som har besøkt oss mange ganger. De var også en av våre 

representanter til Rockheim 2013. Gruppen i dag er den samme som den gang med en 

nykommer på tangenter: 

Roald Ravnanger, trommer 

Helge Torkildsen, gitar 

Jarle Lygre, sologitar 

Ingvar Andreassen, bass 

Rolf Erik Veland på vokal.  

Per-Anders Hjelseth, tangenter og vokal 

Repertoaret? Selvsagt det aller beste fra 60-tallet!  

 

 

Da håper vi å se riktig mange folk på Nøsteboden den 6. november!  

http://www.bergenbeatclub.com/fotogalleri/2nd-power-unit/


Vi har fortsatt en del medlemskort som ikke har blitt avhentet liggende i kassen, og vi 

oppfordrer folk til å spørre etter medlemskortet sitt. 

 

Følg oss på vår nye hjemmeside www.bergenbeatclub.com og på Facebooksiden vår! 

 

Wenche Hjelle                                          Leif Inge Larsen                               Osmund Kringstad 


