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En sikring gikk og tåkelurtut 
uteble. Greger Sandersen og 
Joel Skreosen måtte gjøre ven-
dereis før lyden kunne høres tre 
kvarter senere.

LINDESNES
– At en sikring ryker i forbindel-
se med tåkeluren har skjedd fle-
re ganger før, men ikke på selve 
Tåkelurens Dag, kunne fyrvok-
ter Kjell Olsen fortelle.

Den såkalte diafonen, altså 
tåkeluren, er gjenstand for jevn-
lig ettersyn og kontroll. Den er 
helt nylig resertifisert og var 
klar for å bli blåst liv i igjen. I 
snart 15 år har den siste sønda-

gen i juli blitt markert på Nor-
ges sydspiss. Tåkelurens dag er 
dermed helt klart blitt en tra-
disjon. Hver annen time fra kl. 
10.00 skulle luren settes i gang 
søndag.

Terningkast fem
Men sammen med en rekke 
andre måtte også Greger San-
dersen og Joel Skreosen fra 
Porsgrunn komme tilbake tre 
kvarter senere for lydsjokket.

– Vi har leid hytte på Under-
øy så veien var kort til fyret i 
dag. Og vi har store forventnin-
ger til lyden, kunne de fortelle 
mens de forberedte seg på sjok-
ket.

Det var bare Sandersen av de 
to som noensinne hadde hørt 
tåkelur før, men sjokket uteble 
heller ikke for ham. Så da mu-
sikken stilnet kunne de fortelle 
at forventningene ble innfridd.

– Terningkast?
– Tror vi gir den terningkast 

fem, entes de om.
Joel Skreosen var også en av 

dem som tidligere søndag had-
de stilt opp på tåkelurkaraoke. 
Imidlertid måtte han medgi at 
eget forsøk var et stykke unna 
originalen.

Dag Lauvland
dag.lauvland@l-a.no

 ● Sjokk 
nok: Greger 
Sandersen 
og Joel 
Skreosen 
hadde høye 
forventnin-
ger til lyden 
av tåkelu-
ren. De ble 
innfridd – til 
terningkast 
fem.

Lurte alle

Lindesnes Fyr var søndag regio-
nens desidert største kultur-
hus. Hele 825 var samlet foran 
Fjellhallen for å se og høre 
Vamp. Det er rekord mener dag-
lig leder Anne Solvang Salvesen. 

LINDESNES
De er i ferd med å bli Lindes-
nes Fyrmuseums husorkester, 
Vamp. Søndag besøkte de fy-
ret for femte gang. Bandet har 
spilt utekonsert ved fyret både 
i 2009, 2010 og 2011, og sammen 
med Bjørn Eidsvåg i 2012. Og 
uansett; de passer som hånd i 
hanske for et kystorientert mu-
seum. Med låter som «Tir n’a 
Noir», «13 humler», «Elmer», 
«Sommar i hekken» og «Måne-
mannen» har de vært innom 
nære ting, sommer, lengsel og 
hav og kyst.

Og publikum kjente sin be-
søkelsestid. Hele 825 fylte plas-
sen foran Fjellhallen, samt det 
som er av fjell og knauser rundt 
amfiet.

56 år gamle Øyvind Stave-
land er nå den eneste av beset-
ningen som har vært med gjen-
nom bandets 25-årige karriere. 
Vamps opprinnelige vokalist og 
gitarist fra 1991, Jan Ingvar Toft 
er tilbake. I tillegg har de fått 
med seg den bejublede bluesgi-
taristen Bjørn Berge som selv 
har gitt ut hele 12 album og blitt 
hedret med to Spellemanns-
priser. I tillegg har de med seg 
Lars-Eirik Støle på tangenter, 
bassisten Kjetil Dalland og Øy-
vinds sønn, Odin Staveland på 
vokal, piano, trommer, perku-
sjon og trekkspill.

Og selvfølgelig svikter de 
ikke under konserten som mar-
kerer slutten av egen sommer-

turné. Veien har vært lang fra 
det kritikerroste debutalbumet 
«Godmorgen, søster» ble slup-
pet i 1992. Og de har langt fra 
alltid kunnet fylle store kon-
sertsaler. Men med søndagens 
konsert viste de at Lindesnes 
Fyr akkurat nå er regionens 
største kulturhus.

Ekstremt vellykket
Daglig leder Anne Solvang Sal-

vesen har dermed all grunn til å 
være fornøyd.

– Denne dagen har vært ek-
stremt vellykket. Jeg mener det-
te definitivt representerer et re-
kordbesøk på fyret. Vi har jo også 
vært rimelige spente på denne 
kombinasjonen av Tåkelurens 
Dag og en stor konsert. Men ba-
sert på det besøkstallet vi har 
oppnådd frister det jo til gjenta-
gelse, sier Solvang Salvesen.

Hun vektlegger også at da-
gen har fungert som kulturdag 
med stor spennvidde. 

– Alt fra syrere som har bakt 
brød, til teater, konserter og 
tang-øl og alt annet enn festi-
valpølser. Jentan på Båly har 
stilt med skikkelige fiskeka-
ker. Og ikke minst, de hvite en-
glene fra redningskorpset som 
har vært med og holdt fokus 
på kyst og kystkultur. Så fikk 

jeg jo slått avtroppende sjef, Jo 
van der Eynden, til ridder. Ikke 
minst var det svært hyggelig. I 
det hele tatt, det har vært utro-
lig artig å være styrmann en 
dag som dette, sier Solvang Sal-
vesen.

Dag Lauvland
dag.lauvland@l-a.no

825 hørte Vamp

 ● Leverte: Vamp leverer alltid. Og de passer perfekt som Lindesnes Fyrs eget «husband». FOTO: DAG LAUVLAND  

 ● 825: Fjell 
og knauser 
måtte tas i 
bruk for å gi 
plass til 825 
mennesker.

 ● Suveren sjef: Øyvind 
Staveland i kjent stil. Like 
suveren på fela som han 
er det på fløyte.

 ● Fornøyd styrmann: 
Daglig leder Anne 

Solvang Salvesen har all 
grunn til å være fornøyd 

med en dag spekket med 
kultur i alle former.


