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For hvert år vokser kisten. i år er den to og en halv meter.

konstruere min egen med en gang jeg kom hjem.
Musikkboksen ble til slutt ferdig bygget, men 

Øystein og resten av Coffin Camp så at formen og 
størrelsen ble utpraktisk. 

– Kisteformen oppsto rett og slett ved at to 
hjul stakk for langt ut, og formen måtte tilpasses 
disse. Dermed hadde vi en perfekt musikkboks – 
og et konsept, ler han entusiastisk.

Kisten var én meter, og varte i ett år. Neste 
kiste var noe lenger, og varte i to år. Årets 
byggeprosjekt er hele to og en halv meter lang, og 
Øystein håper den kan være med dem i noen år.

– Har dere fått noen reaksjoner utseendet til 
anlegget?

– Nei, ikke før vi laget Baby Coffin, en kiste-
ryggsekk der navlestrengen er en ledning du kan 
koble til mp3-spilleren. Da fikk vi høre det. 

23.59
Hver kveld i festivalens warm-up, altså før kon-
sertene begynner, går Coffin Camp på turné. 
Fordi «one minute to midnight» er et kjent ut-
trykk, og veldig mange sanger inneholder denne 
frasen, var det et naturlig valg, forteller Øystein, 
som påstår at de selv innførte den såkalte 
turnéen på Roskilde.

– Nå har jeg sett flere som begynner å gå 
på turné, men de blir kanskje fulgt av skarve ti 
personer. 
Coffin Camp har på det meste hatt et gravfølge på 
over 700 festivalgjengere.

– Det er som et 17. mai-tog. Vi triller, danser 
og synger rundt på campingområdet, forteller 
han. 
Et høyttalertårn montert på kisten sørger for at 
musikken høres lang vei. 

– Det beste er at vi spiller annerledes og 

morsom musikk, som folk har et forhold til. 
90-talls-techno for eksempel, ler han og veiver 
med armene for å demonstrere.

– Slagordet vårt er «Dance until death», men 
det er selvsagt bare symbolsk. 

ByggeR det som Bygges kan
Øystein, som ellers livnærer seg av å knipse 
bilder, legger ikke skjul på at han gjerne skulle 
gjort mer byggearbeid. 

– Hvis jeg kan bygge i stedet for å kjøpe, gjør 
jeg det, sier hobbysnekkeren. 
Interessen startet da han var ganske så liten, med 
innflytelse fra en pappa som var både snekker og 
glassmester. Øystein fikk være med å bygge ut 
verandaen og pusse opp huset. 

– Det sies jo at dersom du finner en jobb du 
elsker, vil du aldri jobbe en dag til i ditt liv, ler 
han, og sammenligner det med sitt forhold til 
hammer og spiker. Øystein setter derfor stor pris 
på byggeprosjektene han får gjøre for Vox. 

– Hvorfor er du villig til å ofre så mye tid til 
kistebygging?

– Fordi det er dødsgøy å bygge! Også gjør jeg 
litt sport av problemløsning, utbryter han.
Det blir flere helger med snekring før sommerens 
høydepunkt, men Øystein forklarer at han får 
god hjelp av de åtte andre som er med på å danne 
Coffin Camp. Snekker Kvanneid beundrer sitt 
foreløpige verk.

– Hvis Roskilde hadde blitt avlyst, hadde jeg 
fremdeles bygget den ferdig, sier han.

I hjørnet bak ham, blant planker, kasser og 
hyller med skoesker, står det en rød sofa. Noe 
som ligner på en dyne ligger sammenkrøllet i 
den, og på gulvet ved siden av ligger påleggssor-
timentet.

– Sover du der?

– Ja, og det er ikke så kaldt som man skulle 
tro. Jeg har tykk pyjamas og to oljeovner, smiler 
han og kikker bekymringsløst på helgens sov-
eplass.

sjalu kjæReste
Sløydentusiasten har brukt vinteren til å designe 
detaljerte 3D-modeller i Photoshop, slik at alle 
mål er klart før bygging. 

– Den må bygges så solig at den tåler å trille to 
mil hver kveld, sier han alvorlig.

Han løper ivrig rundt i en joggebukse full av 
sagflis, med henda fulle av verktøy. 

– Jeg har tenkt på kisten hele vinteren jeg. 
Kjæresten min ble lei av at jeg alltid kom med 
nye ideer til byggingen da vi skulle legge oss.

– Ble hun sjalu på Coffin Blaster 3.0? 
– Så absolutt, mange ganger! 

langt fRa feRdig
Fremdeles gjenstår det en god del arbeid med 
festmøbelet. Den skal males svart og rød, stro-
belysene må monteres, hjulene på plass. Kronen 
på verket er en kant rundt lokket, for å lettere 
kunne feste baggasjen. Luften går plutselig litt ut 
av mannen som vet å tenke på alt. 

– Nei, nå må jeg rekke ølsalget. Ingen kiste-
bygging uten øl, blunker han. 

det er Fortsatt mye som gjenstår, blant annet instalasjon av strobelys.

– Slagordet vårt er «dance until death»
kistebygger og hobbysnekker Øystein


