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NAFs mobile testsenter

besøker Egersund

7. – 8. desember, kl. 10:00 – 18:00

Du inner oss ved Statens vegvesen,

Krossmoveien 281.

For å være sikker på at du får utført test eller

kontroll anbefaler vi å forhåndsbestille.

Bestill time på tlf. 08 505 eller møt opp direkte.

Vi gjennomfører EU-kontroll og

NAF-tester i ditt nærområde.

julebyen.no

3.-13. des.
EGERSUND 

Vamp sørget for festaften

Det ble en skikkelig 
vellykket kveld da 
Vamp leverte nye og 
gamle låter foran en 
fullsatt og feststemt 
bryggerikjeller 
ved Berentsens 
Brygghus fredag.

OLE KRISTIAN LARSEN

olek@dalane-tidende.no� �n�4812 1929

I anledning 120-årsjubileet til 
bryggeriet hadde Berentsens in-
vitert til Vamp-konsert, og hau-
gesundsbandet gjorde sitt for at 
det ble den kvelden mange hadde 
håpet på. Nærmere 800 publi-
kummere var inne i hallen da 
konserten startet. Det var Harald 
Berentsen som ønsket velkom-
men.

– Til vanlig kan denne lagerhal-

len romme over 800.000 flasker 
og bokser med sprudlende va-
rer. Men i dag er den omgjort til 
en konserthall for nærmere 800 
feststemte Vamp-fans. Det var det 
jeg trodde minst at den skulle bli 
brukt til da den ble bygget i 1983, 
sa Berentsen og fortsatte:

– Jeg vil gjerne takke publikum. 
Uten deres støtte og vilje i hverda-
gen ville vi aldri vært her i dag 
og kunnet feire 120-årsjubileum 
sammen med dere. Jeg vil også 
takke våre medarbeidere som leg-
ger sjelen sin i denne bedriften. 
Dere har vært sporty og dyktige 
som har vært med og sørge for 
at vi er der vi er i dag, og at vi 
sammen har klart å lage dette om 
til en konserthall i en veldig travel 
førjulstid, sa Berentsen.

Gammelt og nytt
Det var ikke vanskelig å skjønne at 
bryggeriet virkelig hadde lagt mye 
arbeid i å gi en god konsertopple-
velse, for bryggerikjelleren frem-

stod nærmest som et komplett 
konsertlokale hvor folk stortriv-
des, og da Vamp bød på det beste 
av seg selv, ja, da ble det virkelig 
en bra fredagskveld.

Naturligvis ble det framført en 
del nye låter fra plata «Populas», 
som bandet slapp nå i høst, men 
tradisjonen tro bød Vamp også på 
sine gamle slagere, og da var selv-
sagt allsangfaktoren høyest. Man-
ge likte nok å se gode, gamle Jan 

Ingvar Toft tilbake som vokalist, 
og da han framførte «Måneman-
nen», sang publikum med. Kvel-
den ble avsluttet med en annen 
låt med tekst av Ingvar Hovland, 
nemlig «Liten fuggel». Dermed 
ble det satt et verdig punktum for 
en fenomenal kveld.

Gave til mandssangerne
Det var imidlertid ikke bare Vamp 
som var i fokus. Forut for kon-

serten varmet Egersunds Mands-
sangforening opp med å synge 
viser. Lite visste de da om at bryg-
gerisjef Harald Berentsen etterpå 
skulle dele ut en gave på 120.000 
kroner til mandssangerne, da han 
ønsket velkommen til arrange-
mentet.

– Vi er 120 år i år, og vil veldig 
gjerne gi en gave til en organisa-
sjon som har gjort seg fortjent til 
det. De har spredt glede uansett 

LEVERTE: Øyvind Staveland (t.v.) og Jan Ingvar Toft leverte på scenen. 

GAVE: Alf Sverre Andersen (t.v.) mottok en gavesjekk på 120.000 på 

vegne av Egersunds Mandsangsforening. 
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Vinn lotte 
premier

Hver dag i adventstiden byr våre  
annonsører på flotte premier!
Svar på noen enkle spørsmål,  
så er du med i trekningen.

Følg med i avisen eller på  
dalane-tidende.no. Vi presenterer  
en ny kalendergave hver dag!

Bli med! Registrer deg på  
dalane-tidende.julenotter.no  
allerede nå!

i  Dalane Tidendes 

JULEKALENDER!

hvor de har vært. Folketoget 
på 17. mai hadde ikke vært 
det samme uten dem. Vi 
snakker selvfølgelig om Eger-
sunds Mandssangforening, 
sa Harald Berentsen.

Gaven skal gå til utsmyk-
king av sangerlosjen i Eger-
sund. Det var en tydelig over-
rasket Alf Sverre Andersen 
som mottok gaven på vegne 
av sangerne.

– Det er mange i koret som 
sier at jeg er ganske tøf, men 
i dag sitter tårene ganske 
løst. Tusen takk, sa en over-
veldet Andersen.

Vamp spilte i cirka halvan-
nen time før gruppa gikk av 
scenen.
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Bjerkreim-musikk på dobbel-cd
Dobbelalbumet med Ragnar 
Bjerkreim sin musikk frå fil-
men «Yohan Barnevandrer» 
blir lansert i dag. 

KETH ODLAND

keth@dalane-tidende.no� �n�4000 8535

Grete Salomonsen sin ilm «Yo-
han Barnevandrer» handlar om 
den nesten gløymde historia om 
ungar som vandra mellom Vest- 
og Aust-Agder for å inna arbeid 
og husly på 1800-talet og fram til 
1910-20. Den sosialrealistiske bar-
neilmen hadde premiere 26. mars 
2010. I løpet av 2010 blei ilmen sett 
av 123.000 kinogjengarar. Rundt 
100.000 har kjøpt ilmen på dvd. 

Filmmusikken er komponert av 
Ragnar Bjerkreim. 

– Eg er stolt av endeleg å kunna 

gi ut musikken til Grete Salomonsen 
sin vakre ilm om ein ganske ukjent, 
men viktig epoke i norsk historie. 
Ragnar Bjerkreim har skrive mu-
sikk som understrekar dei sterke 

følelsane og dei tøfe levekåra til 
barnevandrarane på Sørlandet, ut-
taler utgivar Larry Bringsjord i MTG 
Music.

Det er første gong i Noreg at det 
blir gitt ut ein dobbel-cd med både 
ilmmusikk og songar frå ein ilm. 
Cd 1 inneheld låtar framført av blant 
andre Carola, Alejandro Fuentes, 
Kris Kristoferson, Elias Akselsen, 
Kari Kleiv, Grete Salomonsen og 
Olove. På Cd 2 framfører Kristi-
ansand Symfoniorkester, dirigert 
av Rolf Gupta, den spesialkompo-
nerte musikken. Her er blant andre 
Sigmund Groven og Steinar Ofsdal 
solistar. 

Filmmusikken vil vera tilgjenge-
leg både på cd og nett frå og med 
i dag. 

Flere oppdrag knyttet  
til rus og traikk
Politiet i Dalane fikk en tra-
vel lørdag og natt til søndag. 
De fleste oppdragene hadde 
sammenheng med rus.

OLE KRISTIAN LARSEN

olek@dalane-tidende.no� �n�4812 1929

Like over klokka 19.30 lørdag kveld 
ikk politiet i Eigersund melding 
om vinglete kjøring. En patrulje tok 
opp jakten på kjøretøyet, men det 
førte til inget resultat.

Klokka 20.45 måtte en patrulje 
sendes til utestedet Corner i Eger-
sund sentrum fordi det kom mel-
dinger om en truende gjest. En 
mann i slutten av 20-åra skal ha 
truet en bartender, kastet stoler og 
stjålet alkohol. Da politiets patrulje 
ankom, oppførte han seg kveru-
lerende. Mannen ble tilbudt skyss 
hjem, men nektet å ta imot tilbudet. 
Dermed ble han sendt i fyllearres-
ten ved politistasjonen i Stavanger. 
Forholdet vil bli anmeldt, opplyser 
politiets vakthavende.

Ikke lenge etterpå måtte patrul-
jen håndtere et nytt oppdrag. Klok-

ka 21.00 hamret en dame løs på ei 
ytterdør på en bolig i Egersund. 
Kvinnen framstod som svært beru-
set og ble derfor kjørt hjem av po-
litiet.

Trafikkulykke i Nesvåg
Klokka 23.50 ble det meldt om ei 
traikkulykke i Nesvåg i Sokndal. En 
personbil med ire personer hadde 
kjørt inn i en jellvegg. Ei jente i be-
gynnelsen av 20-åra var sjåfør. Alle 
ble lettere skadet og fraktet til Flek-
kejord sykehus. Politiet vil etterfor-
ske saken nærmere.

Like før midnatt kom det mel-
dinger om slagsmål i sentrum av 
Egersund. To menn skal ha barket 
sammen. Fornærmede vil trolig 
anmelde hendelsen, og politiet har 
en mistenkt. Vedkommende hadde 
forlatt stedet da ordensmakten kom 
på plass.

Klokka 00.05 natt til søndag ble 
en person bortvist for å ha truet en 
dørvakt i Egersund sentrum.

Forsøkte å bryte seg inn
Neste episode fant sted i Sokndal, 
hvor en person ble bortvist fordi 

han ikke aksepterte at utestedet 
hadde stengt. Vedkommende had-
de glemt jakken sin og forsøkte der-
for å bryte seg inn. Da politiet kom, 
ikk mannen jakken sin og ble også 
pålagt å komme seg hjem. Hendel-
sen fant sted 02.20.

Også natt til lørdag hadde politiet 
en del episoder de måtte gripe inn i. 
Klokka 00.20 meldte Grand Hotell 
om en vanskelig gjest. Han had-
de framsatt trusler mot dørvakten 
og hadde i tillegg slått dørvakten i 
ansiktet. Mannen i begynnelsen av 
50-årene vil bli anmeldt for kropp-
skrenkelse, ifølge politiet.

18-åring brukte hasj
Klokka 01.30 ble en 18 åring i Sokn-
dal tatt for bruk av narkotika, da 
han røyket hasj. Vedkommende er-
kjente forholdet, og det er opprettet 
sak.

Den siste meldingen var knyttet 
til en uønsket gjest ved et utested i 
Sokndal. Vedkommende, en mann i 
slutten av 20-åra, oppførte seg van-
skelig og ble kjørt hjem av politiet.


