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– Det er et sirkus å gi ut ny plate. Jeg 
gruer meg litt. Øyvind Staveland og 
Vamp stikker igjen. 
 

 
HAUGESUND: – Det fungerer helt ålreit 
å drive Vamp fra Haugesund. Hverdagen 
vår er ikke ulik andre sin. Jeg går på 
jobben om morgenen, legger reiseruter 
og andre Vamp-planer fra studioet mitt i 
hagen. Jeg er avhengig av å være i 
nærheten av familien min når jeg er 
hjemme. 
Mandag slipper Vamp «Siste stikk» – 
haugesundsgruppas sjuende 
studioalbum. Platebransjen har høye 
forventninger, fansen venter i spenning 
og forhåndssalget er enormt. Men 
Øyvind Staveland og resten av Vamp er i 
posisjon til å takle presset. 
– Det var verre rundt den tredje 
utgivelsen. Vi er blitt tryggere i jobben 
nå. Mer lekne og åpne, og vi har ingen tvangstrøye i forhold til det vi driver med. 
 
Til kona 
TV-opptredener og intervjuer i Oslo. Nattsignering av albumet i en platebutikk i Bergen 
søndag. Nytt stoff fra Vamp gir umiddelbare ringvirkninger i kulturlandskapet. Men det kan 
også ha sin pris. 
– Hvis vi ikke ønsket å selge plater, hadde vi ikke laget dem. Men jeg er litt bekymret for 
hvordan vi selger oss selv denne gangen. «Siste stikk» er dedikert til min avdøde kone 
Åse, men en dedikasjon er ikke det samme som markedsføring. Jeg gruer meg litt til å 
avverge det. Platen har en rød tråd, men noe vil jeg ha for meg selv. 
 
Svin på skog 
Vamp er et av landets mest attraktive konsertattraksjoner. I sommer har de spilt steder 
gruppa aldri har vært innom før. Det handler om å skape nye jaktmarker i et lite land. 
– Vi er et band for byen. Vamp er et urbant orkester, tro det eller ei. Ute på bygdene er 
ikke folk så interessert i oss, mens vi kan spille en uke i strekk for fulle hus i de største 
byene. Og det er ganske uvanlig. 
– Hva er årsaken til det? 
– Jeg vet ikke helt. Sangene våre handler mye om kjærlighet og lengsel. Kanskje det har 
noe med at byfolk har behov for å lengte. Jeg er ganske sikker på at «Siste stikk» er blitt 
vår mest stemningsfulle og helhetlige plate. Den var ikke vanskelig å lage, men mye verre 
å gi ut. 
 
Loffaren 
Vamps norgesturné starter i Bergen 2. november. Hjembyen får husvarmt besøk fredag 
11. og lørdag 12. november. Vamp har etter hvert fått et luksusproblem med å velge låter 
til repertoaret. 
– Vi skal ha en pre-produksjon av det nye showet her i byen om ikke så lenge. Publikum 
som kommer på Vamp-konsert vil oppleve den beste konserten noensinne fra oss. Det blir 
nytt og gammelt. Jeg tror en del artister gjør feil når de tvinger sitt nyeste materiale på 
folk. 
– Er dere noen gang uenige om hvilke låter dere skal spille? 
– Samtlige har ønskelister, men det blir aldri noen kamp oss i mellom. Alle hører hva som 
fungerer, og vi har også viser som vi rett og slett ikke fikser å spille live. Mens andre 
dukker opp hver kveld. 
 
Denne uro 
Vamp er folk i farten, og «Siste stikk» har blitt til på Ryvarden, i Haugesund og i Oslo. 
Samarbeidet med kringkastingsorkesteret gjorde hovedstadsjobbing nødvendig. 
– Det gir et ekstra kick å få låtene sine spilt av et symfoniorkester. Det var svært. Og etter 
så mange år er det alltid en fare for å bli for komfortabel. Det er ikke alltid bra å gå det 
trygge. Jeg må kjenne på rastløsheten. 
Øyvind Staveland er klar over at han leder et band i øverste sjikt. Vamp har siden starten i 
1991 blitt en liten organisasjon flere andre er avhengig av. Arrangører, plateselskap, 
lydteknikere og produsenter. Vamp har forpliktelser. 
– Ja, og vi er flinke til å oppfylle dem. Folk er avhengige av oss, og før en omfattende 
konsertrunde burde vi sikkert vaksinert oss. Vi spiller for 500-1.000 mennesker hver kveld, 
og smittefaren er stor. Men vi avlyser aldri. Du kan gjerne være småsjuk og dårlig 
underveis, men det er først når du kommer hjem, at du ryker til sengs. 
Øyvind Staveland og Vamp feier oppreist over landet nok en gang. 
roar.e.jacobsen@haugesunds-avis.no 
UROLIG: Øyvind Staveland er innstillt på å selge Vamp. Men ikke for en hver pris. 
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Vamp. Men ikke for en hver pris.  
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Søk i arkivet: 

   

5 fra forsiden: 

» Ble slått i hel med balltre

» 1. divisjon for FKH

» Hevet gamle synder

» Småjenter påkjøyrd

» 100 nye sengeplasser

2 siste innenriks: 

» Tre menn varetektsfengslet 
for Halsnøy-drapet

» Vigsling av norsk katolsk 
biskop i Oslo

2 siste utenriks: 

» Fem omkom i 
helikopterstyrt i 
Aserbajdsjan

» Døde svenske ender 
sjekkes for fugleinfluensa

2 siste sport: 

» Larvik lekte med Byåsen

» Carew & co. lekte med 
superjumbo

2 siste økonomi: 

» Tromsøpolitiet ankom 
Murmansk lørdag

» En av tre under 18 år får 
kjøpe alkohol
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