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Småfrekk visekveld
trakk mye folk
For Sissel Kvambe var
det et varmt gjensyn
med Vardø da hun sist
tirsdag holdt visekveld
på Infohuset. Og damen
vet å begeistre publikum i Nord-Norge.
Av Magne Henriksen

På begynnelsen av 70-tallet jobbet
Kvambes far, Ove Kvambe som
prest i Vardø i ﬁre år, og hun bodde selv i byen noen måneder i
1974. Visesangeren og fortelleren
åpnet konserten, som hadde et
større publikum enn det som er
vanlig på konsertene til Folkeakademiet, ved å mimre litt:
– Jeg bodde i Vardø for 35 år siden. Mange husker kanskje faren
min, Ove Kvambe, som var prest
her på 70-tallet. Han var en utadvendt og fargerik type. Jeg blir helt
rørt av å være her igjen. Sist jeg var
her var også i forbindelse med en
konsert arrangert av Folkeakademiet i 1989. Den gang mistet jeg
stemmen på en konsert i Konsert
på grendehuset i Kiberg. Datteren
min på seks år måtte synge alle
sangene. Jeg endte opp med å fortelle grisevitser, minnes hun.
For visesangeren er også en god
forteller, og har blant annet vært
gjest i NRKs rorbua hos Tore
Skoglund ﬁre ganger.

Humor fra Nord-Norge
Kvambe er artist og sykepleier, og
hun kaller seg selv for vitaminpillen da mottoet hennes er: ”Humor
som forebyggende medisin”. Og
hun dro noen litt grove vitser denne gangen også, til stor fornøyelse
for publikum.
Mye av humoren har hun hentet

GJENSYN: Det var nok et gledelig gjensyn for mange da visesanger Sissel Kvambe holdt konsert i Vardø. Visesangeren jobbet på Sykehuset i Vardø i
1974, blant annet deltok hun i aksjonen for å beholde sykehuset i byen og hun var med å starte en visegruppe. Alle foto: Magne Henriksen.
fra Nord-Norge, hun har blant
annet bodd tre år i Kirkenes og
mange år i Tromsø, i tillegg til det
lille oppholdet i Vardø på midten
av 70-tallet.
Visene hun sang denne kvelden

hadde både humor og skjemt. En
av visene het ”Svigermor jodler”
og handlet om den litt innpåslitne
moren til en gutt hun traff i Alpene en gang. Videre sang hun
den humoristiske ”Kjøssevisa”

om et kyssekurs i en liten bygd på
Senja. Samt at mye av repertoaret
var viser hun har lagd fra steder
hun har bodd, blant annet ”Pannekaker på Bærumsverk” og
”Huldra i Finnskogen”. Hun avsluttet konserten med den litt
småfrekke og morsomme ”Drømmen om Gunn”, men før hun tok
den sa hun:
– Dersom det er noen sarte sjeler
her, er det på tide å gå hjem.

Visestund for eldre

dershjemmet, og hadde mye av det
samme programmet, men i tillegg
hadde hun valgt ut noen viser av
Alf Prøysen.
Kvambe er opprinnelig fra Oslo,
men er nå bosatt i Askim. Hun
har gitt ut sju plater og holder
hvert år en rekke konserter rundt
om i landet.
– Jeg er halvveis pensjonert fra
stillingen som sykepleier på Sundaas, avdeling Askim. I fjor hadde
jeg 64 konserter, forteller den allsidige damen.

Onsdag holdt hun konsert på al-

SANG PÅ ALDERSHJEMMET: Det er ikke ofte det er konsert på Aldershjemmet, noen mange av beboerne
satte pris. Det var en hyggelig stemning, og vitaminpille-Sissel holdt en konsert der hun også dro publikum med
på allsang. Hun er utdannet sykepleier og legger stor vekt på humor og glede som forebyggende medisin.

SKREV AUTOGRAFER: Kvambe hadde også med seg plater som hun
solgte. Hun har gitt både viseplater og plater for barn. Og mange vil ha
signaturen til visesangeren på platen de kjøpte.

