
Foto Martin Fremstad ØYEBLIKKET: Idet Vamp og Rita Eriksen framførte Norges nasjonalsang nummer 
to, var det magi i luften over Lunde sluseam�. «Tir n'a Noir» kalte på gåsehuden.  

Et øyeblikks magi
Med Vamp på scenen, sol som tittet fram mellom skyene, og et publikum som 
hadde stilt mannssterke opp, var det klart for en �ott lørdagskveld ved Lunde 
sluser.

Av MARTIN FREMSTAD - Publisert  22.06.2009

Det var uten tvil 
Haugesundbandet 
folk var kommet for 
å høre. Forståelig 
nok. Samtidig litt 
trist for dem som 
kom etter, som 
opplevde å spille for 
en heller da� 
forsamling – i hvert 
fall innledningsvis. 
Østnorske Visefo-
rum, og ikke minst 
môra-Per, hadde 
fortjent enda mer 
engasjement. Derfor 
var det de�nitivt Vamp som burde vært satt opp som kveldens siste post.

SVÆRT SÅ LIVLIG

For mens de sto på scenen var det akk så mye liv i de frammøtte. Så �kk de også 
servert norske folkrockklassikere som ”Emily” og ”Månemannen”, bare for å nevne et 
par. Og da skulle det vel egentlig bare mangle. Likevel var Vamps front�gur Øyvind 
Staveland henrykt over responsen. - I dag var det helt fantastisk. Men det er alltid 
bra i Telemark – publikum har et kroppsspråk som sier at de liker det vi spiller. Det 
slår aldri feil, og det gir oss ekstra inspirasjon, sa han kort tid etter konserten.

MED TÅRER I ØYNENE

En halv time tidligere var Vamp blitt klappet tilbake på scenen, der de kvitterte med 
låta alle hadde ventet på. Rita Eriksen ble invitert med, og sammen framførte de det 
som er blitt Norges nasjonalsang nummer to. ”Tir n´a Noir”, fra debutalbumet 
Godmorgen, Søster, var kveldens ubestridte høydepunkt. Akkurat da var det magi i 
luften over Lunde Sluseam�. Så sterk var mottagelsen at komponisten selv lot seg 
berøre. - Vi sto der med tårer i øynene. Det er lenge siden vi har spilt med Rita, og vi 
hadde ikke øvd på forhånd. Likevel var det akkurat som før. Låta mangler noe uten 
henne, og det er alltid litt ekstra når hun er med, innrømte Staveland.

«PÅ DEN ANDRE SIDA»

Mens et sammensatt orkester fra Østnorsk Viseforum spilte irske folkeviser, tra� TA 
�re festivalgjengere som så ut til å ha en riktig så koselig lørdagskveld. Aud Kristin 
Aase og Signe Nordbø hadde tatt med seg sine respektive, og funnet veien over på 
den andre siden av kanalen. - Det er ikke første gang vi er her. Vi bor rett på andre 
sida, og må jo støtte opp omkring det som skjer. Vi hadde bestemt oss for å dra på 
hovedkonserten, og da passet det jo veldig bra at det var Vamp som skulle spille, 
smilte de.




