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REKORDSALG: Vamp har solgt godt over 
50.000 plater på ei uke. Det går mot ny 
Vamp-rekord. (ARKIVFOTO: ALF-ROBERT 
SOMMERBAKK) 

- Kult å slå Eidsvåg og 
Nordstoga 
 
Alle de store mediene har forhåndsannonsert høstens 
platekrig mellom Odd Nordstoga og Bjørn Eidsvåg. 
Platekjøperne svarer VAMP. 

Tekst: Espen Løvvik 

MUSIKK: Øyvind Staveland i Vamp innrømmer glatt at det er stas 
å ligge på toppen av VG-lista igjen. 
 
- Vi gjorde det i fjor også, med "Siste stikk", men det er kanskje 
enda større nå. På forhånd skulle høsten være en "krig" mellom 
Odd Nordstoga og Bjørn Eidsvåg. Jeg må innrømme at det smaker 
godt å komme bakfra og ta første stikk, sier en munter Vamp-sjef 
til h-avis.no. 

 
Tidenes mestselgende 
 
"I full symfoni" har ifølge Staveland solgt inn godt over 50.000 
plater til utsalgsstedene. Og det etter bare ei uke i salg. Budsjettet 
til Vamp og plateselskapet var 50.000 totalt sett. 
 
- Helt enormt. "Siste stikk" har et totalsalg på ganske nøyaktig 
80.000 plater. Plata hadde et førsteukesalg på mellom 30- og 
40.000. Vi ligger altså langt foran skjema både i forhold til vår 
mestselgende plate og det vi hadde trodd på forhånd. 

 
Staveland har ingen formeninger om Vamp kan vinne hele "krigen". 
 
 
- Har ikke peiling. Noen plater selger mye den første uka, før salget 
stagnerer. Andre utgivelser selger jevnere over lengre tid. Felles for 
Odd, Bjørn og oss er at vi alle skal ut på turné nå. Spennende hva 
det vil si for salget.  
 
- Og vi er jo også aktuelle med en DVD-utgivelse. Mulig noen velger 
den framfor plate, sier Staveland. 

 
Utsolgt turné 
 
Tirsdag i neste uke starter Vamp og Kringkastingsorkesteret en to 
uker lang og utsolgt turné. Den begynner i Tønsberg og avsluttes i 
Oslo Spektrum. 12. november spiller bandet og orkesteret i 
Djervhallen. 
 
- Vi hadde tilbud om Vardhallen, men trodde den ble for stor. I 
ettertid ser det jo ut til at vi tok feil, men vi angrer ikke. 
Djervhallen har uansett vist seg som et egnet konsertsted i forhold 
til lyd og sånne ting, påpeker Staveland. 
 
Han presiserer at han gjerne kunne tenke seg å spille to konserter i 
både Haugesund og andre utsolgte steder, men 
Kringkastingsorkesteret kan ikke. 

 
Vamps framtid 
 
Etter at applausen har stilnet i Oslo Spektrum 26. november, 
erklærer Vamp-sjefen taushet i offentligheten. 
 
- Vi har turnert knallhardt og gitt ut to plater og en DVD på ett år. 
26. november blir det en lang pause. Da må rette blikket mot en 
nye låter og ny utgivelse. 
 
- Og når kommer neste plate? 
 
- Vi må klare å få ut nye låter i 2008. 
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