
OLAV STEDJE: VEST FOR VERDAS ENDE

I 1981 dukket vår alles sogning Olav Stedje opp med sin første solo-single, "Vi Vandrar 
Saman"/"Ta Meg Med" - en umiddelbar klassiker. Albumet som fulgte, ”Ta Meg Med” solgte
til edelt metall på kort tid, og Stedje ble et etablert navn og hele Vestlandets stolthet. 
På disse 32 årene som har gått, har han vært et kjent og kjært navn blant hele den norske 
befolkning – på tross av svært liten interesse for publisitet og plateutgivelser fra mannen 
selv. 

Til tross for at han har vært turnerende artist i de aller fleste av disse årene, har han bare 
såvidt kommet ut med et tosifret antall studioalbum. Hans forrige album kom for tre år 
siden («Ikkje utan deg») og da var det fire år siden hans forrige studioproduksjon! Dette er 
en av grunnene til at det alltid er en begivenhet når Olav Stedje er ferdig i studio. En 
annen grunn er at Olavs stemme er en av de vakreste og mest gjenkjennelige i landet.
I tillegg er det da svært kjekt å kunne meddele at her finnes 12 håndplukkede melodier for 
Stedjes fløyelsmyke stemme, skrevet av bl.a. Svein Dag Hauge, Christian Nystrøm, Elias 
Muri, Jon-Willy Rydningen. Når også noen av våre ypperste ordkunstnere (bl.a. Ingvar 
Hovland, Finn Tokvam) er med og setter ord på det hele, blir «Vest for verdas ende» en 
utsøkt Olav Stedje-opplevelse. Instrumentalt er dette også en nytelse – med mest av alt 
Geir Sundstøl som en av landets desidert beste instrumentalister. Slide/dobro/munnspill – 
hør på munnspill-/dobrosoloene på tittellåten f.eks.!  

Alt lekkert produsert av produsent og musiker Svein Dag Hauge.
Benken med dyktige musikere er på plass, mer akustiske enn noen gang: 

Geir Sundstøl (Dobro/Lapsteel/Steel/ Banjo/Munnspill)
Ingunn Bjørgo (Trekkspill)
Frode Mangen (Piano)
Stian Joneid (Kor)
Svein Dag Hauge (Gitarer/Keyboards/Kor)
Egil Eldøen, Elias Muri, Olav Stedje og Svein Dag Hauge: Kor på Deja vu 
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