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FEST: Vamp-fest på Espevær. 

Vamp varmet Espevær 
 
Folk skinte om kapp med sola, trøtte vampere glemte at de 
hadde kjørt halve natta, og øysamfunnet i havet noterte seg 
for nok en konsertseier hjemme. 
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BØMLO: Tredje gangen gjelder det: Vamp kjørte det remmer og 
tøy kunne holde fra Vik i Sogn for å nå ettermiddagskonsert på 
Espevær på Bømlo. Om bord i veteranskipet "Granvin" bar det, og 
klokken 15.05 kom de første tonene flygende mot brygge- og 
båtpublikummet. Den tredje Vamp-konserten på Espevær. 
 
– Bror min, Inge Larssen, og jeg dro dette i gang for femten år 
siden, kan Øivind Larssen jr. fortelle. Den gang var det Bjørn 
Eidsvåg som ble lokket med på et prøveprosjekt. Han har mor fra 
Espevær og delte gjerne noen toner med espeværfolket. 
 
– Vi har hatt opp til 1600 mann her ute på konsert. Tror gjerne det 
var i rekordvarmen i 1997. Men i år slår vi til med Vamp nå, og så 
Bjørn Eidsvåg om noen uker i fellesferien. Så langt har vi aldri 
opplevd å gå med underskudd. Men det er dugnadsarbeid. Hele 
øybefolkningen er med, og de som kommer tilbake som 
sommergjester også. Noe av overskuddet går tilbake til 
Espeværsprosjektet, noe til grendalaget som jobber for den rundt 
150 fastboende og de som blir espeværinger sommerstid. 

Blant sine egne 
 
"Seie du det du eigentleg meine", synger 
Vidar Johnsen, mens Øyvind Staveland 
betvinger fela si. Temperaturen stiger, 
men det skyldes knapt sola. Et kjapt 
overblikk viser mange lepper som beveger 
seg. Ingen tvil om Vamp er blant sine egne 
her. 
 

– Vi skal synge litt om sommer, om det å elske og horisonter og 
havet og sånt, introduserer Øyvind Staveland selvironisk "Nok en 
sang om havet". Musikken kler omgivelsene. Og Vamp holder seg 
ennå for gode til å forsøke å blåse ørene av folk. Her kan til og med 
småfolk nyte levende musikk. Kanskje om bord i båt slik Gunvor 
Helene Kvernenes ( 3 1/2) og søsteren Nora Kathrine (2) gjør det. 
For "fastlandet e' eit fengsel og havet e' ein drøm". Småjentene 
gynger og klatrer og smiler om kapp. Fløytelåt, tangenter, trompet, 
ståbass, trekkspill og gitarer – alt går rett hjem en slik solskinnsdag 
ved havet. Og ennå er det tidlig på sommeren slik at "Den finaste 
morgonen e' den så vente". 

Den første 
 
– Vi kom hit ut på torsdag, har hatt to 
dager med regn, så nå nyter vi solen, 
smiler Bjørn Edvard Kvernenes og kona 
Monica. Haugesundsparet er på en rundtur 
som skal ende i Skudeneshavn under 
Skudefestivalen neste helg, og stortrives i 
båt med to travle småjenter om bord. 
Gunvor Helene har kastet dag-bleiene og 
nyter bar hud, og viser gjerne at hun har 
skjønt hva potten skal brukes til, mens 
søsteren driver og øver seg på de første 
ordene.  
 
– Om kvelden når det er leggetid er det 

som travlest med disse to her, og når vi legger til land og de kan få 
springe litt er de nesten om våryre kyr, ler stolte foreldre som 
synes de fikk mye ut av en solid Vamp-konsert i solen. 
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TETT: Massevis av folk 
på kaien og i båt som 
ville høre Vamp spille i 
sprell levende live. 

STO PÅ: Å være band 
på turné med mange 
mil under huden når en 
konsert skal leveres er 
ikke alltid like lett. Men 
Helge Lilletvedt, Øyvind 
Staveland, Calle 
Apeland, Vidar 
Johnsen, Torbjørn 
Økland og Stein Inge 
Brækhus leverte varene 
og mer til. 
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