
Kveldens debutanter 
 
 
– Jeg er ikke nervøs, men ivrig. Birger 
Mistereggen spiller i kveld på bortebane på 
Vamps hjemmebane. 

Roar Eskild Jacobsen 
Grethe Nygaard 

HAUGESUND: – Jeg gleder meg som en unge. 
Jeg kjenner jeg begynner å bli ivrig etter å komme 
i gang, sier Birger Mistereggen.  
 
41-åringen fra Rendalen er Vamps nye 
perkusjonist, trommeslager og munnharpe-spiller.  
 
Sammen med både gamle og nye Vamp-
medlemmer, har Mistereggen siden søndag 
forberedt seg til norgesturné på Byscenen.  
 
Forproduksjonen resulterer i startskuddet for 
Vamp i Haugesund i kveld, to utsolgte konserter 
torsdag, samt ekstrakvelder i desember. 50 
liveshow i Norge fram til jul.  
 
Tre nye Vamp-ansikter – Odin Staveland, Paul Hansen, Mistereggen – møter tre etablerte– Øyvind 
Staveland, Calle Apeland, Torbjørn Økland– foran publikum i hjembyen.  
 
– Dette er en guttedrøm som går i oppfyllelse for meg. Jeg har ikke spilt i band på denne måten før. 
Prosessen med å spille inn "St. Mandag", for så å legge ut på en landsomfattende turné, forteller 
Mistereggen. 

Spilt i band med Økland 

I kveld er han den eneste i Vamp som spiller på bortebane på Vamps hjemmebane.  
 
– Jeg tror det blir morsomt, sier Mistereggen.  
 
Trommisen har permisjon fra Kringkastingsorkesteret for å kunne konsentrere seg om Vamp.  
 
Han spilte sammen med haugesunderne under Vamp/Kork-turnéen to år tilbake, og de har holdt 
kontakten.  
 
– Men jeg har kjent Torbjørn Økland siden 1993. Vi spilte i et band som het Streif sammen. Jeg 
synes Vamp er Norges beste band, og det har jeg ment lenge. De er ryddige og musikalske, og har en 
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nådeløs søken etter det innerste i tekst og musikk, skryter Birger Mistereggen. 

Skummelt 

Vokalist Paul Hansen er en annen fersking som har fått mye oppmerksomhet den siste uken. Nå er 
han kjempeklar til å kommunisere med Vamp-publikummet.  
 
– Jeg har ikke hatt ubehagelige opplevelser rundt det å være Vamps nye mann i front. I begynnelsen 
syntes jeg det var litt skummelt, det var noe stort som nærmet seg dag for dag, men idet jeg fikk gjort 
unna diverse TV-intervjuer kom jeg inn i det. Alle erfaringer kommer godt med, sier Paul Hansen.  
 
27-åringen spiser kinamat i instrument–, lyd– og lysrotet som preger Byscenen under forberedelsene 
til turnéstart.  
 
– Vi har valgt ut et konsertrepertoar som teller låter fra nesten samtlige Vamp-album. Det er nå det 
begynner, sier Hansen.  
 
Vamps tredje, nye musikant, Odin Staveland, har spilt på Byscenen siden han var 15 år. Men i kveld 
er det alvor.  
 
– Blir gøy, det! Men det er litt skummelt siden jeg sikkert kjenner så mange i salen. Men det skal bli 
godt å komme i gang, sier Odin Staveland. Han trakterer forskjellige instrumenter under konsertene. 
Travle kvelder framover.  
 
– Mye løping, ja. Nå skal det bli fett å komme i gang – det er dette vi kan, avslutter Odin Staveland.
 
Torsdag klokken 13.00 stiller Odin Staveland og Paul Hansen til nettmøte med leserne våre. 

 
 
Publisert onsdag 29. oktober 2008 kl. 04:15. 
Sist oppdatert onsdag 29. oktober 2008 kl. 08:39.
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