
Vamp går for første gang inn på VG-lista
topp 20. Og det med 13 år gamle "Tir n´a
noir". Her fra åpning av Byscenen i 2001,
med tidligere vokalist Jan Ingvar Toft og
Øyvind Staveland. (Harald Nordbakken
(Arkiv))

"Tir n`a noir" på VG-lista
13 år etter at Vamp slapp klassikeren "Tir n`a noir" på
debutplata "God morgen søster", går låten inn på 15. plass
på VG-lista topp 20.

Tekst: Espen Løvvik
espen.lovvik@haugesunds-avis.no

MUSIKK: Vamps plater har til sammen ligget over 100 uker på
VG-lista. Dette er første gang haugesunderne har en single inne på
lista. Og det med en 13 år gammel slager.
- Dette er jo helt sykt. Sangen ble jo faktisk aldri gitt ut som single i 
det hele tatt, sier en munter og fornøyd Øyvind Staveland, på
telefon fra bandbussen i nærheten av Lillehammer.

Den noe merkelige debuten har en naturlig forklaring. Denne uka la 
den hardt kritiserte VG-lista nye kritierier for utarbeidelsen av 
singlelista. Fra å være en liste basert på salg over disk, er den nå en
blanding av nedlastinger og salg over disk. Det er på nedlastinger
Vamp scorer høyt.

Faktisk er Vamps gamle klassiker landets sjette mest nedlastede låt,
i følge VG-lista. De fleste andre låtene på lista over de 30 mest
nedlastede låtene, er nye hits fra 2006. Ingen andre låter er eldre
enn tidlig 2000-tall. 
- Helt fantastisk. At "Tir ná noir" er den sjette mer nedlastede låten,
betyr vel at mange har oppdaget oss i senere tid. Klart vi synes 
dette er morsomt, sier Staveland.

Aldri solgt singler

Staveland må faktisk rådføre seg med sine bandmedlemmer før han
kan svare på om Vamp noen gang har hatt singler for salg i butikk.
- Ja, vi har visst hatt et par, men stort sett har singlene blitt lagt for 
radiospilling. Vi har i alle fall aldri satset på singlesalg.

Da Vamps debutplate skulle promoteres tilbake i 1993, var det heller
ikke "Tir n´a noir" som rullet og gikk på radioen.
- Vi ga ut en slags EP med fire sanger. Den var riktignok med på
EP-en, men det var "Hallo Adjø" som ble kjørt fram. Tror også "Tir
ná noir" var litt for lang til å bli en radiolåt i utgangspunktet.

Trykker opp singler?

Staveland og resten i Vamp synes debuten på lista var så
overraskende og morsom at de litt spøkefullt leker med tanken på å
gi ut "Tir ná noir" som ekte single.
- Kanskje vi skal trykke opp noen eksemplarer for å holde stand på
lista? Ja, hvorfor ikke slå til med en vinylutgivelse. Da vi ga ut
sangen, var det vel fortsatt vinyltid, sier Staveland.

På albumlista er Vamps "Siste stikk" på plass nummer 20 etter 15
uker i salg, og gjør faktisk et byks oppover siden forrige uke. Av
norske utgivelser, er "Siste stikk" på 8. plass. Bjørn Berges nye
plate, "We´re Gonna Groove" går inn på en fin 12. plass på den
norske lista. 
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