
 
Kultur 

 
Sandefjord elsker Vamp, og følelsene er 
gjensidige. 
 

 
– Sandefjord er på en måte en av 
hjembyene. Det er den og Stavanger, utenom 
Haugesund, som vi alltid må ha med på 
turneene, sier Vamps fiolinist og låtskriver 
Øyvind Staveland. 
Derfor kan han berolige alle som ikke har fått 
billett til tirsdagens for lengst utsolgte konsert 
i Verdensteateret.  
Vamp kommer tilbake til Sandefjord – både til 
Baderock i sommer og til innendørskonserter 
senere. Det er nemlig ikke første gang 
visegruppa fyller en konsertsal her i byen, og 
det har kvartetten merket seg. 
– Det var den første byen utenom 
Haugesund der vi fikk et navn. Så Sandefjord 
er spesiell, sier Staveland. 
 
– Voldsomt fornøyde 
Han startet Vamp som et hobbyprosjekt i 
1991. Nå, 15 år etter, truer de ifølge 
musikknettstedet puls.no med å "sprenge 
grensene for hvor store det går an å bli i 
Norge". Fjorårets plate, "Siste stikk", har hittil 
solgt 75.000 eksemplarer, de trekker fulle hus nesten overalt, og forrige helg vant de sin 
fjerde Spellemannpris. 
– Suksessen føles voldsomt bra, for vi har gjort det på vår måte, i det stille. Vi har aldri 
måttet bli hypet eller blitt det. Det har gått gradvis, og er resultat av 13-14 års jobbing, 
sier den tidligere feieren. 
Han forklarer at gruppa så på "Siste stikk" som sin minst kommersielle plate noensinne. 
De brydde seg ikke om å lage noen singel eller TV-annonsere den. 
– Derfor føles det ekstra godt, sier han. 
 
Mindre steder 
45-åringen forteller at bandet ser fram til å spille i Verdensteateret igjen. 
– Det er voldsomt kjekt. Det er en av yndlingsscenene våre. Vi har prøvd å spille der et 
par før, men da har huset vært opptatt. Det er godt å komme innpå folk i mer intime 
konserter. 
Staveland forteller at Vamp kommer til å spille mer på mindre scener i tida framover. 
– Vi kunne ha fylt større steder, men vi gjør det jo for vår egen del. 
– Men dere skal spille på Baderock i sommer? 
– Ja. Heldigvis kan vi gjøre alt, fra bitte små til store utekonserter. Vi har til og med spilt 
på en barnehage. 
 
Nye versjoner 
Øyvind Staveland anslår at sangene fra fjorårets plate vil utgjøre rundt en tredjedel av 
konserten tirsdag. 
– Det nye repertoaret skaper litt ny glød. Denne gang har vi også tatt med tangenter. 
Dermed kommer også de gamle sangene i litt nye versjoner, sier han. 
Selv om "Siste stikk"-turneen totalt vil telle rundt 150 konserter, mener han at de fire 
musikerne ikke blir slitne. 
– Vi får overskudd av å bli så godt mottatt. Og vi liker å spille. 
 
Sandefjord er spesiell. 
Øyvind Staveland 
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Hvordan kan Sandefjords Blad følge opp denne saken? Tips oss her » 

Vamp vender "hjem"
 
 

 
Utsolgte hus har vært regel mer enn 
unntaket for Øyvind Staveland (forfra 
med klokka), Vidar Johnsen, Carl Øyvind 
Apeland og Torbjørn Økland i Vamp det 
siste halvåret. Foto: Karl Henrik Børseth  
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