
   

Slår AC/DC og Bjørn Eidsvåg:  

Vampvittig forhåndssalg  
«Nye Vamp» er større enn både AC/DC og Bjørn Eidsvåg på forhåndssalg av plater. 

 
Vamp og Øyvind Staveland har satt 150.000 plater som salgsmål for «St. Mandag». Forhåndssalget er svært bra. (Foto: Knut 
S. Vindfallet) 
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Forhåndssalget av plater er vanligvis en god temperaturmåler på hvor stor interessen for albumet er. 
Både Vamp og Eidsvåg pleier å selge mye, og de selger plater over en lang periode.  

Vamps forrige, «I full symfoni», ble solgt i nesten 150.000 eksemplarer. Eidsvågs «Nåde» stoppet ikke 
før den rundet 200.000 solgte kopier. Og de selger nok ennå. Platekompaniet – den dominerende 
platekjeden i Norge – har spesialkampanjer på både Eidsvågs og Vamps gamle plater om dagen. Disse 
artistene regnes også i gruppen som taper minst på ulovlig nedlasting, siden de retter seg mot et 
voksnere publikum.  

Vamp størst  

I dag legger plateforhandlere ut til sammen 115.000 nye plater fra Vamp, Bjørn Eidsvåg og AC/DC. I 
forhåndssalg er Vamp størst. Til slippdagen har Sony BMG levert mer enn 70.000 til sammen av 
AC/DC's «Black Ice» og Bjørn Eidsvågs «Pust». Vamps «St. Mandag» slår begge med sine 42.133 
eksemplarer til samme lanseringsdag. Det skriver bransjebladet Farojournalen.  

– Forhåndssalget på Bjørn Eidsvåg er nesten 39.000, det må sies å være helt greit. Så har vi dette 
rockebandet, da - vi har altså skipet ut nesten 34.000 AC/DC Black Ice, sier salgssjef Aslak Bendtsen 
hos Sony BMG.  

Årets mest solgte album til nå er «Mamma Mia!». Filmmusikken til Abba-musikalen har gjenerobret 
stillingen som mest solgte album flere ganger i høst. Nå blir det trosskifte, for Vamp, Bjørn Eidsvåg og 
AC/DC er ventet å gjøre opp om å være landets mest populære album.  

Høye mål  

Salgsmålene til Bjørn Eidsvåg og Vamp er høye. Vamps «St. Mandag» forventes å selge i 150.000 
eksemplarer, like mye som «I full symfoni». Eidsvågs mål er 100.000, et tall han etter alle solemerker 
vil passere med solid margin.  
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