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Haugesunds-bandet Vamp er 
et fenomen som aldri går ut på 
dato, kan det virke som, uansett 
hva som måtte skje. 

Deres forførende kraft har 
holdt dem gående og gitt oss 
uforglemmelige historier, po-
etiske høydepunkter og mu-
sikk som er blitt folkeeie med 
et stadig skiftende og fascine-
rende persongalleri. Heldigvis 
er de fortsatt et band som pres-
ser egen suksessformel.

Utfordre og bevare egne røtter
Da Vamp kom med albumet Po-
pulas (2015) var det med en til-
nærmet ny besetning. Som et 
nyfødt band, musikalsk dristi-
gere og viltrere i formen, men 
også gjenkjennelig. 

Nå har den nye besetningen 
fått satt seg etter en svært vel-
lykket turné landet rundt. Det 
er en mer neddempet gruppe 
vi møter på det balladedrevne 
La la la.  Deres ellevte studioal-
bum trenger litt lengre tid før 
den velkjente Vamp-magien 
materialiserer seg. 

Det som først fremstår som 
mindre kraftfullt, skjuler en 
enorm energi som kombineres 
med en leken nyanserikdom. 
Og med ett forenes de ofte lek-
ne og underfundige fortellin-
gene med et smittende musi-
kalsk smil. 

Stol på Vamp  
– de kan sine saker

Solid nytt album fra et 
band i stadig utvikling.å4
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La la la

I forbindelse med sitt nye album har Vamp kommet opp med 
AlbumBoka. En trykt bok i vinylsingel-format, som et supplement 
for dem som kun benytter seg av strømmetjenester.  
Foto: Edgar g. BachEl 

Dette er den Vamp-platen 
jeg har brukt lengst tid på å 
fordøye. Det sier noe om ban-
dets evne til å utfordre og utvi-
kle sin musikalske plattform. 
Skepsis er gjort til skamme, og 
igjen har Øyvind Staveland vist 
oss en ny bit i puslespillet som 
utgjør sagaen om bandet.

Bandets vel fordelte styrke
Styrken her er vel fordelt, fra 
Bjørn Berges energiske gitarto-
ner, senior Stavelands signatur 
i fela og fløytene, Odins mange 
instrumenter og ikke minst de 
tre vokalistene: Gamlevokalis-
ten Jan Tofts lekne og drama-
tiske syngestil, Odins såre nær-
het og sjefens trygge stemme. 

I tillegg er Kjetil Dallands stø-
dige bass og Lars Eirik Støles 
ulike tangenter med på å gjøre 
bandet fullkomment. Merkeva-
ren Vamp har nok av livskraft. 
Som et lite ekstra pluss har de 
med seg strykekvartetten Oslo 

Strings på tre sanger. 
Resultatet er et besnærende 

lydbilde som har gitt en ny di-
mensjon til et velkjent konsept. 
Det er litt som å begi seg inn i 
en eventyrskog av lyd, der dra-
ma og vellyd, rytmikk, pulsslag 
og overraskende klangsam-
mensetninger gir sangene 
både identitet og driv.

Historiefortellerne
Som alltid med Vamp har de 
solide bidragsytere på tekst-
siden, som Lars Saabye Chris-
tensen, Helge Torvund, Ingvar 
Hovland, Knut Ødegård og Arnt 
Birkeland, ved siden av Stave-
land selv og Jan Toft.

 «Amilia», «Støypt i rav», 
«Navnet», «Det roliga regnet» 
og «Fløyel» kan alle være kom-
mende bandklassikere. Vamp 
kan det å fortelle en historie, 
gjøre den levende, skape nær-
het eller friste smilebåndet.
Svein Andersen 

Kan kunsten å lage gøy 
popmusikk

Selv med sitt svært så eklektiske 
uttrykk, er Broen umiddelbart 
gjenkjennelig som skandina-
visk musikk. Den skandina-
viske aksenten, selvsagt, men 
det er noe skandinavisk noir 
over det hele – som om musik-
ken ble skapt av toner fra dype, 
mørke skoger. 

Det musikalske grepet leg-
ger også noe futuristisk over 
det hele. 

Eller, det er vel egentlig det 
vi kan kalle ny popmusikk av 
det alternative slaget. Nu-pop, 
eller nu-alt-pop om du vil. I alle 
fall langt unna noe som kan de-
fineres innenfor tradisjonelle 
sjangere, heller en miks av ut-
trykk. 

Her kan man fort sause det til 
som musikere, eller man kan 
ende opp med noe som låter 

kult. Det siste er for det meste 
tilfelle for Broen.

Rå rapattitude
Et upbeat og catchy andrespor 
tar over, med en nærmest Sa-
de-aktig fremføring av voka-
list Marianna Røe. Tredje låt 
i rekken minner om brithop, 
ispedd en drømmende klang 
etterfulgt av litt erketypisk 
skandinavisk fjellsang. Låten 
har en god miks her, med en 
rå rappattitude fra Røe.

Tidsriktig popmusikk ja, selv 
om – og beklager 90-tallsrefe-
ransen – Røe også tidvis kan 
minne om den kvinnelige vo-
kalisten Martina Topley-Bird 
fra triphop-pionér Trickys de-
butalbum. Og det selv med en 
litt klønete rapping fremført 
på trønder-britisk. 

Det er ikke helt ukjent at 
90-tallet stadig vekk blir hen-
tet frem i alternativ pop om 
dagen. For dette albumet skjer 
det både med R&B og triphop, 
men ikke uten at noen uven-
tede vendinger av jazzfusion 
kan dra en låt behagelig i land.

Skandinavisk noir-klisjeer
Som nevnt treffer ofte Broen 
godt med blandingen av mu-
sikalske stilarter. Ta «Pride», for 
eksempel, som starter gitarriff 
av funkjazzpunk. Vokalen gir 
assosiasjoner til Bjørk, det er 
stakkato synth, mer londonrap 
og et ganske klassisk drømme-
poprefreng. 

Hva skal man si? Gruppen 
kan kunsten å lage gøy pop-
musikk. Den kan også være 
rent vakker. I avslutningsspo-
ret «Water is My Mirror» drar de 
frem trommemaskinen. Scan-
dinoir-følelsene vekkes til live 
igjen med et forløsende parti 
av drømmepop. 

Her har vi altså et herlig ten-
åringsanthem som kunne gått 
rett inn i soundtracket av den 
mørkere skandinaviske TV-se-
rien som deler navn med ban-
det. Nok skandinavisk noir-kli-
sjeer nå? 

Men det er altså innenfor 
der sounden ligger, og det er 
en grunn til at det brer om seg 
om dagen.
Katrine Sviland

Eklektisk annetalbum 
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