
 

 

   

Bestill annonse
http://haugesunds-avis.no/zett

  

Aviså som PDF 

  Aktuelt 
Firmaregister 
VALG 2005 
Skattelister 
Bedriftssøk 
Panoramabilde 
Kokebok 
 

Nettkamera 

 
  Aviså i dag 

Forsiden 
Nyheter 
Økonomi 
Leder 
 

  Kultur 
Kulturnyheter 
Film 
Musikk 
Bøker 
Ung 
 

  Sport 
Sportnyheter 
Diskutér sport 
 

  Forbruker 
Bil & Motor 
Mat & Vin 
Reise & Fritid 
Hgsd. Lufthavn 
På plakaten 
 

  Kundeservice 
Tips oss 
Kontakt aviså 
Abonnement 
Annonser 
Som startside 
 

  Andre tjenester 
Nettkamera 
Nettradio 
Fotoalbum 
Værvarsel 
Diskusjon 
Avis i skolen 
Nyttige lenker 
Wap/Palm 
Utdannings- 

guide 

 
 

  Siste bildeserie 

Motorcross  
Arkiv 

Mandag 
Søndag 
Lørdag 
Fredag 
Torsdag 
Onsdag 
Tirsdag 
 

  
  
  
  
 

Nyheter 

 
Robbie Williams er slått i sokkene av Vamp på VG-lista. – En milepæl, sier 
Thorbjørn Økland. 
 

 
HAUGESUND: – Første gang på toppen av VG-lista er skikkelig stas, og det å slå en fyr 
som Robbie Williams gjør det litt ekstra moro. Uansett er det en milepæl, sier Thorbjørn 
Økland i Vamp.  
I går fikk Økland, Øyvind Staveland, Calle Apeland og Vidar Johnsen i Vamp, beskjed om 
at deres nye plate «Siste stikk» gikk inn på 1. plass på Norges offisielle hitliste. Utgivelsen 
fra Haugesund kom ut samme dag som Robbie Williams sin «Intensive Care», men briten 
må faktisk klare seg med sølv i denne omgang. 
 
Mer 
– Det er kult. Er du galen! utbryter vokalist Vidar Johnsen, uten at bandmedlemmene på 
noen som helst måte tar av. Onsdag starter norgesturneen i Bergen, og Vamp øver inn 
produksjonen på Staalehuset i hjembyen. Men glade er de over framgangen. Etter sju 
studioplater selger Vamp mer enn noen andre i Norge. 
 
Salg 
– Fantastisk. Vi ville vært fornøyde med en tredje plass, og jeg tror ikke vi er avhengige av 
slike plasseringer. Først og fremst er dette et resultat av gode konserter og stayerevne, 
forklarer Øyvind Staveland. Han tror det har vært en fordel for Vamp at de aldri har 
skreket seg til oppmerksomhet.  
– Vi har levd vårt eget liv uten å være en del av et multinasjonalt plateselskap med klar 
markedsføringsstrategi. Men apparatet rundt oss har vokst med årene, og de har gjort en 
god jobb, sier Staveland. 
 
Inspirerende 
Vamp har tidligere en 3. plass («En annen sol») og en andre plass («Månemannen») å 
vise til som listetravere. I sommer vanket to tidligere backkatalogutgivelser på hitlista. Med 
«Siste stikk» kom forløsningen  
– Holder du på lenge nok og leverer varene, skjer det før eller siden. Det var vår tur, sier 
Vidar Johnsen.  
– En inspirasjon, sier gitarist Thorbjørn Økland.  
roar.e.jacobsen@haugesunds-avis.no 
«Kult! Er du galen»  
Vidar Johnsen 
 
Sist oppdatert: 01. November 2005 11:22 

Vamp topper lista
 

Tekst: Roar E. Jacobsen

» Tips noen om denne artikkelen  
» Skriv ut artikkelen uten bilde  
» Skriv ut artikkelen med bilde 

 
 

 

 

 

 

 

 

Søk i arkivet: 

   

5 fra forsiden: 

» Vegen blir åpnet igjen

» Store babyer har best odds

» To brødre som er brødre

» Nerde-mekka på nett

» Vanlige folk får regningen

2 siste innenriks: 

» Herlofsen bytter ut Staff

» Organisasjonsrett sentralt i 
hovedavtaleforhandlinger

2 siste utenriks: 

» FN får ikke adgang til 
Guantanamo-fanger

» Statsminister: 57.000 
omkomne i Pakistan

2 siste sport: 

» Fotball: Fredrik Kjølner til 
Sandefjord

» Nyberg mister håndball-VM

2 siste økonomi: 

» Elektron-kapteinen tiltales

» Fusjonen mellom 
hurtigruterederiene i havn
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