
T il vanlig bor hun i Askim, men når sommeren er i  
 gang og feriefølelsene strømmer på, reiser Sissel 
til hytta på Lindberget i Åsnes sammen med kon-
gepuddelen Berta Louise.

– Navnet er morsomt, hun er faktisk oppkalt etter ei 
buddeie fra Lindberget. Datteren min ville kalle kjærledy-
ret sitt for Varig Mén, ler hun.

62-åringen har levd av musikken i snart 30 år, men har 
alltid hatt en stor interesse for musikk.

– Jeg kommer fra et svært musikalsk hjem, så det er in-
gen hemmelighet at musikken har vært en stor del av livet 

mitt i alle år, forklarer Sissel, som opplevde det som veldig 
rart å se seg selv i cd-hyllene for aller første gang.

– Det var utrolig rart, men veldig spennende. Jeg husker 
det var en LP-plate som jeg måtte låne penger til og alt, så 
det var litt nervepirrende, legger hun til.

Det er i løpet av sommermånedene som musikerlivet 
setter i gang for alvor og oppdragene venter i tur og rekke.

– Jeg skal spille litt rundt i Solør nå de nærmeste da-
gene, før jeg skal medvirke i et underholdningsshow ved 
Prøysenhuset. Det gleder jeg meg veldig til, forklarer hun.
Hva er ditt beste ferieminne?
– Da vi reiste til Lindberget i barndommen er det største 
minne. Da opplevde vi seterlivet, plukket bær og hadde 
det fantastisk.
Hva er ditt verste ferieminne?
– Det var da jeg hadde med meg tre barn og skulle på ferie 
til Lindberget fra Nord-Norge. Da vi kom frem var det 
regnvær og veldig kaldt.
Verste uvane i ferien?
– Jeg har en tendens til å bli så «gæranes» lat, men jeg me-
ner det er slik det skal være i ferien.
Hva er du mest stolt av å ha fått til?
– Selvfølgelig mine tre barn, men også det at jeg har klart å 
balansere musikk og sykepleieryrke.  Det må også nevnes 
at jeg er stolt over å ha klart å leve av musikken.
Hva får deg i skikkelig feriestemning?
– Da «In the summertime» med Mungo Jerry spilles på 
radioen er det sommer og ferie.

Jeg har en tendens til å bli så «gæranes» 
lat, men jeg mener det er slik det skal 

være i ferien.

30 år med musikk
På sin første cd-plate spilte hun med Jonas 

Fjeld Band og hadde Steinar Albrigtsen som 
korgutt. Sykepleier Sissel Kvambe er vel be-

dre kjent som musiker-Sissel.

PÅ HYTTA: Om sommeren reiser Sissel Kvambe til hytta på Lindberget i Åsnes sammen med kongepuddelen Berta Louise.
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  FAKTA  
Sissel Kvambe

Alder: 62 år
Bosted: Askim
Familie: Skilt, tre barn
Yrke: Musiker og syke-
pleier
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