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Vamp
Haugesund-gruppa Vamp holder stilen 
med sin niende CD siden den 
eksplosive starten i 1993. 

CD: Med sitt personlige uttrykk både i tekst og arrangementer har de skapt en original blanding av 
rock, lyrikk, keltisk inspirasjon og norsk visesang som står sterkt i nyere norsk populærmusikk. 
Poeten Kolbein Falkeid har vært med fra starten og står bak tre fabelaktige sangtekster på dette 
albumet, «Bleik Poet» og «Loffaren». 

Sjelden har vel en norsk poet hatt mer troverdige fortolkere. Vokalistene Vidar Johnsen og Øyvind 
Staveland trenger begge inn bak ordene til de tomme rommene som gir gjenklang mellom linjene. 
Med Kringkastingsorkestret i ryggen hvisker gruppa seg inn i dette albumet, med en hyllest til uroen 
som en kreativ kraft. Deretter får vi «Nok en sang om havet», rullende og røft før vi får tittelen (sitert 
fra Jan Erik Vold?) «Har du sagt a, så har du sagt a». Mer intimitet i den pianokompede «Et nytt 
land», og en tungt rytmisk «Kim du nå va?» Det forsiktige og varsomme og det mer distinkt 
rytmiske går hånd i hånd gjennom plata, som i sang etter sang uttrykker en troverdig form for søken 
etter fotfeste og forsoning. Med hva? 

Med havet, livet og kjærligheten, kanskje. Med de mysteriene som omgir de fleste. Mot slutten 
kommer Kringkastingsorkestret tilbake; i den røffe og energiske «Svin på skog», før albumet ender 
opp med et ekstraspor; Falkeids strålende tekst «Gledespunkter» -   som gruppa har valgt å lese opp 
snarere enn å synge. Fint det også; og plata ender med ordene «som et utsprunget håp». Og der 
lander vi. 
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