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Hansen. Etter lydsjokket begynte alle å le 
litt, og med Øyvind Stavelands avvæpnede 
«Wohoi, for en avslutning», var det tilgitt 
og glemt.

Vamp har hatt litt skiftende besetning, 
men alltid beholdt sin grunntone. Med seg 
på sommerkonserten hadde de Eyvør Pàls-
dottir fra Færøyene, som de stiftet bekjent-
skap med for to år siden. Vamp og Eyvør 
er en særdeles vellykket kombinasjon. Hun 
ble introdusert som både «en engel og en 
hulder». Ingen la inn protest på det, og 
med en klokkeklar vokal tok hun og Vamp 
med tilhørerne på en trolsk og magisk mu-
sikalsk reise i den nærmere to timer lange 
konserten. Repertoaret var tilrettelagt for 
sommeren, med plukk av litt lettere sanger. 
Det var gode gamle «folkekravsanger» og 
– med overtalende glimt i øyet fra fiolinis-
ten/fløytisten/vokalisten Øyvind Staveland 
– nye låter likeså.

Liten fugl 
– Vamp har lært meg å rulle på r-ene, smilte 
færøyske Eivør, som har lært seg norsk på 

rekordtid. Likeså var det stas å høre henne 
synge på færøysk. 

Av gromlåter som ble ekstra godt mot-
tatt, var «På bredden», «Ingeborg» og na-
turligvis «Tir'na Noir», diktet av Kolbjørn 
Falkeid og tonesatt av Øyvind Staveland. 
Herlige ekstranummer var «Månemannen» 
og den nyeste låten «Liten fugl» – en låt 
som sitter i øret sporenstreks og ganske sik-
kert blir en ny klassiker. Publikum kvitterte 
med stående applaus tre ganger, og det var 
velfortjent.
«I hagen e så stille.

Ein ufo kunne trygt ha landa her,
Å e kunne spist litt ber.
Å reist tilbake igjen
På trappå står et norgesglass
Med meir enn tretten humler i».

BØVERBRU: Akk, hvor 
mange banale engelske 
tekster mange band 
smører ihop. Takk Vamp, 
som serverer overras-
kende, finurlige og rett 
som det er gjeve tekster 
til gjeve toner. 

Eva Morken

Så blåe, blåe himmel
Dåe vel knapt en bomullssau å se

Men Den Gode Fe

To niser og et neshorn, og eit skip.
Å på trappå står et norgesglass
Med meir enn tretten humler i.»
Slik innledet Haugesund-bandet Vamp 

konsertkvelden ute på Sillongen i går 
kveld, med sin finurlig-fine sang «13 hum-
ler». Humlene hadde gjemt seg i regnværet, 
tåka lå over land og Sillongen-vann, men 
vestlandsbandet klarte å lokke fram som-
merstemningen likevel.

20-årsjubileum
Vamp feirer neste år 20-årsjubileum, har 
gitt ut 11 album og to DVD-er, solgt over 
750.000 plater og vunnet blant annet fem 
Spellemannpriser. Men er det slitasjegikt 
å spore i bandet? Det så ikke slik ut, når 
man skuet utover 580 betalende publikum-
mere. Vamp hadde uten tvil godtfolket i 
sin hule hånd fra første strofe. Vi skal ta 
det eneste negative med en gang, og det 
var en lei lydopplevelse om lag midt ute i 
konserten. Plutselig oppsto mikrofonuling 
av en annen verden, og det så fryktelig 
ubehagelig ut for ørene til vokalist Paul 

SNART 

JUBILANT: Vamp feirer 20-årsjubileum neste år, og er friskere enn noen gang. Her med færøyske Eivør pàlsdottir, som gjorde stor lykke sammen med bandet på Sillongen i går kveld.  fOtO: brynjar eidstuen

TROSSET REGNET: Circa 580 
publikummere fant veien til den 

første utekonserten hos Toten Hotel 
Sillongen på 30 år. Verken publikum 

eller vertskapet ble skuffet.
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