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Trygve Hoff til minne
Følelsesladet minnekonsert i Bodø Kulturhus

Aleksander Ramberg | Bjørn Erik Rygg
Lunde (foto)
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Jeg har vært på mang en konsert, med artister fra fjern og nær, internasjonale størrelser og lokale
navn. Men aldri før har jeg opplevd noe som kommer i nærheten av kveldens konsert. Aldri før har
tårene presset på som de gjorde i kveld. Det var i dag, søndag 2. desember, nøyaktig 20 år siden
Trygve Hoff gikk bort. Musikken hans derimot, lever videre. Kveldens fantastiske konsert og varme
hyllest fra ”Trygves Hoff” skrives herved inn som en av de aller største konsertøyeblikkene i Bodø
Kulturhus’ historie.

En minnekonsert som hadde alt
Det ble både latter og tårer, drikkeviser og ballader, allsang og stillhet. Minner om tiden som engang
var, en tankevekker eller to til den tiden vi lever i, og et håp for fremtiden. 

Trygve Hoffs karriere som låtskriver og musiker var i sentrum for kveldens begivenhet. Men hadde
det ikke vært for musikerne som sammen danner ”Trygves Hoff”, hadde vi ikke fått opplevd Hoffs
musikk så levende og så nært opp mot slik Trygve selv ville ha fremført den, som vi gjorde i kveld. 

”Trygves Hoff” består av: Pål Langestad(vokal, gitar, munnspill, kor), Stein Olsen(tangenter,
trekkspill, kor), Torje Stokland(trommer, fløyte, mandolin, kor), Jostein Toftebakk(bass, kor) og med
seg på noen sanger hadde de Ragni Adelsten Stokland på fløyte. Kveldens lydmann, Håvard
Christensen, gjorde for øvrig en meget god jobb. Sjeldent har lyden vært så bra i Bodø Kulturhus. Og
på en kveld der tekstene i særklasse var viktig å få fram for både band og publikum, viste
konsertlokalet seg fra sin beste side. Intet ord gikk tapt og ingen tone ble bortgjemt. 

Musikk

Trygves Hoff
Trygve Hoff Minnekonsert
Bodø Kulturhus 02.12.2007
Publikum: 570 (utsolgt)
Varighet: 2 timer og 15 min (inkl 
pause)

1. sett:
Lyset i mørketida
Stillferdig ønske
Vise i A-moll
Einda e’ det tid
Nocturne i Nord
Folk e’ så bra
Sommardrøm
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Pål Lagestad har gjort noe som i seg selv er verdt en ekstra oppmerksomhet. Bandets hovedvokalist
og gitarspiller har selv satt melodi til to av Trygve Hoffs tekster som aldri før har blitt gjort noe med.
Det var Solfrid Nilsen som ga bandet tilgang til disse tekstene, og på et av de maskinskrevne
tekstarkene stod det skrevet noe for hånd. Pål Lagestad synes dette var så fint at han valgte å bruke
det som et refreng, mens han selv skrev fire nye vers og satte melodi til. Resultatet ble sangen
”Einda e’ det tid”, som er tittelkuttet på bandets ferske plateutgivelse. 

”Einda e’ det tid” var en av sangene under kveldens konsert som ble nye for publikum, uansett hvor
godt de kjente til Trygve Hoffs livsverk fra før. Selvfølgelig kom kjente sanger som ”Lyset i
mørketida”, ”Morralåt” og ”Rorbuvalsen” og det var allerede i første sett. Bandet tok seg tid til å dele
noen morsomme historier fra Trygves liv og det ble mang en god latter.

Etter en lett og ledig, og meget velspilt ”første omgang”, tok bandet og publikum en 20 minutters
pause. 

Etter pausen
Da bandet igjen stod på scenen ble alle vi som satt i salen vitne til noe stort. 

Et nærbilde av Trygve Hoff prydet skjermen bak bandet og det ble spilt av et opptak av den
folkekjære musikeren og låtskriveren der han selv forklarte sitt forhold til kjærligheten og livet.
Akkompagnert av Stein Olsens tangentspill ble dette en opptakt til konsertens andre del, som vi
sent vil glemme. Etterpå fulgte sanger som ”Snart gryr en dag”, ”I natt såg vi Pan”, ”Kjærlighetsvise i
mørketid” og nok en ukjent tekst med nyskrevet melodi av Pål Lagestad, ”God tur telbake”. 

Etter en svært energisk sceneopptreden av Lagestad og ”Mørketidsblues” endte vokalisten i en
omfavnelse med en dame i salen. Hun ble med han opp på scenen og det var duket for en duett med
Pål Lagestad og Solfrid Nilsen med sangen ”Vi to i lag”. Nå begynte følelsene for alvor å strømme
blant de 570 tilskuerne i salen, og midtveis i den utrolig vakre ”Kjære vind”, sunget av Solfrid Nilsen
alene, ble det tårevått. 

Etter kveldens siste sang, en etterlengtet Nordnorsk julesalme ble det stående applaus og når
kvelden syntes og ha nådd den aller største stemningstoppen, klarte bandet og overgå den nok en
gang, og det var klart for et ekstranummer som ikke stod oppført i konsertprogrammet. Alle kveldens
musikere stod samlet på scenen og leverte en knallsterk versjon av ”Har en drøm”. 

Stående applaus for andre gang til et band som ydmykt takket for seg og ønsket publikum en fin
adventstid. 

Med sangene fra Trygve Hoff, som for evig vil skinne som et lys i mørketida, med oss videre fra
denne første søndagen i advent, ligger alt til rette for at vi får nettopp det!

Trygve Hoff (1938-1987) 

Morralåt
Rorbuvalsen
Femina II
Dele med dæ
Bånsull i advent

2. sett:
Snart gryr en dag
I natt såg vi Pan
Kjærligheitsvise i mørketi’
God tur telbake
Lån mæ nå’n tima
Mørktidsblues
Vi to i lag
Kjære vind
Ailt e’ stampa førr godt
Jentan på Fileten
Nordnorsk julesalme

Ekstranummer:
Har en drøm

Anmeldt av Aleksander Ramberg

Pål Lagestad i duett med Solfrid Nilsen

Det ble både latter og tårer blant publikum

<<< Tilbake
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