
– Dere er fantastiske, ropte
gitarist Rudolf Schenker.

Scorpions satte publikums-
rekord i Skånevik lørdag
kveld. Nærmere 6000 mennes-
ker kom fra Vestland og Øst-
land for å høre de tyske hard-
rockerne. 

Veronika Mosnes Skjold fra
Øygarden hadde stjerner i

øynene der hun sto på første
rad.

– Det er helt utrolig at Scor-
pions kommer hit, utbryter
hun.

– Scorpions er et band som
har holdt seg gjennom tre tiår,
sier superfan Håvard Larsen
fra Hønefoss.

Og fra første gitarvræl står
jubelen i telttaket. Vokalist

Klaus Meine har publikum i
sin hule hånd der han spretter
rundt på scenen og beinflørter
med hardrockfans, husmødre,
mc-folk og blonde baber. Ing-
en later til å bry seg om at det
låter surt til tider. To-tre jenter
besvimer ved scenekanten.
Rocken har kommet til Skåne-
vik.

Blonde Rudolf Schenker

bare gliser og er en vindmølle
bak gitaren. «Dyret» bak
trommene brøler og knuser en
flaske mot hodet.

Snart er bluesteltet ett
eneste primalskrik.

KLINEDANS
Men når tyskerne går av sce-
nen har de ennå ikke spilt de
kjente balladene. Og lighterne
kommer opp. Det er tid for
«Still Loving You». Da løfter
folk krykkene mot taket. Og
klinedanser både foran scenen
og på bordene. 

– Jeg kom hit utelukkende
for å danse slow, innrømmer

André Nerheim fra Stord og
Bergen, som hadde booket
Annika Svendsen for kvelden.

Allsangen runger i det bøl-
gende bluesteltet. Og klassike-
ren «Wind Of Change» gjør
flere enn Veronika Mosnes
Skjold lykkelig. «Rock You
Like A Hurricane» er ikke
nok, når folk  fortsatt brøler
«we want more...»:

– You guys are fucking gre-
at! roper Rudolf Schenker.

– Dere som bor i denne fan-
tastiske naturen, dere har «the
power» – det vi kaller rock’n’-
roll!
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Scorpions-feber

Skånevik (BA): Jube-
len sto i taket, folk hev
krykkene og 6000 kli-
nedanset da Scorpi-
ons kom til Skånevik.

KLINTE TIL: Folk kastet krykkene og klinedanset til «Still Loving
You». Anne-Grete Strøm-Erichsens rådgiver André Nerheim og
Annika Svendsen nederst til høyre.

FAN: – Jeg har vært Scorpions-fan hele livet, stråler Jan Tore
Snare, som sikret seg en trommestikke.

– Vi har løftet Skånevik Bluesfesti-
val med 2-3000 publikummere mer
enn i fjor, sier festivalsjef Alf Warloe
Christophersen. – Det har vært
mer folk, mer båter og mer overnat-
ting – over all forventning, mener
han. Scorpions satte ny rekord
med nærmere 6000 publikummere
i bluesteltet i sommersolen. Festi-
valen jobber fortsatt med artister som Bob
Dylan og Van Morrison til neste år.

– OVER ALL 
FORVENTNING

HADDE GREPET: Klaus Meine og Scorpions hadde publikum i sin hule hånd. FOTO:ANN KRISTIN ØDEGÅRD

Primalskrik, klining 
og besvimte damer

I høst kan du kline til «Love
Hurts» og «Dream On» i Knar-
vik. For 18. september kommer
de skotske rockerne i Nazareth
på besøk.

– På mindre steder er det vik-
tig å finne et band som kan
samle flere generasjoner.
Nazareth har jo noen ballader
vi er mange som husker – kli-
nelåter som er kjent for folk
fra 20-årene og opp til de som

er godt voksne, sier arrange-
mentsansvarlig Arild Helland
i Bøvågen Service.

Det er første gang det ar-
rangeres en så stor konsert i
Nordhordlandshallen, som
har plass til 2800 publikum-
mere. Målet er å selge alle bil-
lettene.

– Var det vanskelig å få
Nazareth til Knarvik?

– Nei, det gikk forholdsvis
greit. Man får vel alt for pen-

ger, men det kostet litt. Hvor
mye vil jeg ikke si, men det er
mange tusen pund, sier Hel-
land til BA.

Sammen med sine medar-
rangører står han bak den år-
lige Bøvågen kystfestival, som
blant andre har hatt konserter
med Smokie, Kim Larsen, Sla-
de og Jahn Teigen.

Men 18. september er det i
Nordhordlandshallen det
skjer, og den svære hallen skal

deles i to. 
– Det blir mulig å reservere

bord i den halvdelen som set-
tes av til skjenking og bespis-
ning. Konserten skal filmes og
vises på storskjerm i denne de-
len av hallen underveis, for-
klarer Helland.

Han satser på at folk også
utenfor Nordhordland finner
veien til Knarvik. 

– Det er jo ikke engang en
halvtimes tur fra Bergen sen-

trum. Blir pågangen stor nok,
er det aktuelt å sette opp bus-
ser, sier Helland. 

«Rolling Stones» fra Seim
skal varme opp før skottene
overtar scenen.  

Konserten har 18-års al-
dersgrense. Billettene koster
350 kroner og legges ut for salg
på Billettservice i morgen.

MARTE BJØRKLUND
Tlf.55 23 51 67

Nazareth spiller i Nordhordlandshallen i september


