Vallset Trekkspellag
1978 - 2018
Spilleglede i 40 år

Nå står du på startstreken til historien om 40 år med
trekkspill, samspill, kulturhistorie,
glede og moro

Og historiens hovedperson er

VALLSET TREKKSPELLAG

Her er kjernen av de som med Vallset-dugnadsånd dro hjulene i gang.
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1. Forord

Kjære leser
Da jeg i anledning Trekkspellagets 40 års jubileum ble anmodet om å skrive jubileumsberetning,
var jeg fullt klar over at det ville bli en interessant, men ingen lett oppgave. Det skyldes i første
rekke at jeg har begrenset fartstid som medlem i laget.
Det foreligger en 25 års jubileumsberetning for perioden 1978 - 2003 utarbeidet av Jan Arne Berg.
Etter 21 år med Jularbo Memorial for perioden 1980 - 2000 ble det laget en detaljert rapport
utarbeidet av Jan Arne Berg og Thor Ola Engen.
I denne beretningen har jeg derfor valgt å lage et resyme av de viktigste høydepunkter og
begivenheter fram til avslutningen av Memorialen og en bredere omtale av det som ikke har vært
dokumentert tidligere.
Jeg håper mot en slik bakgrunn at beretningen likevel gir et tilstrekkelig og dekkende bilde av hele
lagets virksomhet og den betydning den har hatt for utviklingen av det rike musikk- og kulturlivet i
min barndoms bygd.
Jeg vokste opp i en stor musikerfamilie i Vallset. På farssiden var det 9 søsken, hvorav 5 brødre
spilte i Vallset Musikkforening og i tillegg trakterte trekkspill. For meg har det derfor blitt en
spennende reise tilbake til mine røtter, der også jeg startet min musikalske karriere i Vallset
Musikkforening. I de siste årene har jeg endelig fått tid til å prioritere musikken, som har fått en
sentral og meningsfull plass i min pensjonisttilværelse og gitt meg mange fine musikkopplevelser.
I arbeidet med beretningen har jeg blitt møtt med velvilje fra mange hold. Mange burde vært nevnt,
men jeg vil spesielt nevne journalist Dan Cato Røe, som har vært behjelpelig med å finne aktuelt
billedstoff og omtaler av våre arrangementer i Stangeavisa.
I tillegg til lagets godt dokumenterte årsrapporter har jeg hentet omtaler og bilder fra Hamar
Arbeiderblad’s digitaliserte arkiv.
Jeg vil takke Nils G. Roen for støtte til disposisjon og layout, Jan Arne Berg for bilder og faktakorrektur og Axel Mæhlum Farner for montering og redigering av bilder.
Arild Mæhlum - november 2018
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2. Styreleders side

Musikk har en plass i de fleste menneskers personlighet og liv. Den åpner dører til følelsenes kamre
i oss. Den gir oss gode opplevelser, tilhørighet til noe og fellesskap blant utøvere og lyttere. De
fleste mennesker i alle kulturer vil synes at en verden uten musikk er utenkelig.
Så langt tilbake som jeg kan huske, har jeg minner fra fars trekkspillmusikk, mors sang, musikk i
radio, korpsstevner og sangerstevner som vi barna fikk være med på, og i kirken ble jeg bergtatt av
orgelets enorme klangvariasjoner og flerstemmighet. Det var også mye sang i skolen. Og så kom
ungdomsopprøret på slutten av 50-tallet, med Rock’n Roll som vår identitet til den «nye tiden»
Igjennom alt dette har jeg holdt fast ved trekkspillet som mitt instrument. Jeg fikk grunnleggende
opplæring, både praktisk og med musikkteori og musikkforståelse. Uten å bli mester i noen sjanger
ble jeg inspirert til å prøve ut både klassisk trekkspillmusikk, klassisk musikk transkribert til trekkspill, gammeldans, evergreens, latin, folkemusikk, danseorkester, danseband og trekkspillklubb. Og
jeg har erfart at trekkspillet er allsidig og anvendbart i de fleste sammenhenger.
Hele veien har det gitt meg masser av glede ved å utforske og oppdage musikken, ved å mestre nye
oppgaver, og ikke minst ved det å oppleve at andre også kunne ha glede av mine bidrag. Og så var
det dette med samspill, samhørighet, og det å skape noe sammen med andre. Dette kommer spesielt
godt til uttrykk i en trekkspillklubb. Der finner vi venner, alle med erfaring fra musikalske livsløp
lignende mitt eget, og vi utfyller og beriker hverandre til beste for oss selv og publikum.
Vallset Trekkspellag har gjennom 40 år vært drevet på en måte som fenget meg da jeg ble medlem.
De verdier og den nytte jeg ser i det å skape musikk finner jeg igjen i Vallset Trekkspellag. Repertoaret favner de fleste av de sjangere jeg har vært innom tidligere. Det har hele tiden vært fokus på
underholdningsmusikk, med krav til arrangement, kvalitet og nivå. Men vi mestrer også solid dansemusikk. Laget har i alle år sett betydningen av å bidra med musikk ute i samfunnet, både lokalt og
i andre områder. De utallige opptredener og bidrag i samfunnets kulturarrangement og i egne arrangement for publikum fremgår av denne jubileumsberegningen.
I vårt virkeområde ser vi dessverre ingen tegn til rekruttering pr. i dag. Men vi ser at det gror godt
andre steder i landet, og at trekkspillet synliggjøres i media som et seriøst instrument i mange ulike
sammenhenger. Vi håper på instrumentets gjeninntreden i distriktets kulturskoler med støtte av
kvalifiserte instruktører. I mellomtiden fortsetter vi ufortrødent med våre øvelser og opptredener. At
noen nye personer skulle ønske å bli med oss vil vi se på som gull. Vi sees og høres.
Nils G. Roen - november 2018
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3. Opptakt og etablering
Opptakten til dannelsen av Vallset Trekkspellag startet i Vallset Musikkforening, som hadde mange
utøvere med trekkspillet som tilleggsinstrument. På musikkforeningens turer, årlige fester og
tilstelninger bidro de blant annet med underholdning og dans.
Det var Sverre J Mæhlum som dirigent i Musikkforeningen som i flere år tok initiativ til å samle
trekkspillerne i korpset. Øvelsene ble i den perioden stort sett holdt i hans hjem:

F.v: Håvard Fossberget, Sverre J Mæhlum, Per J Mæhlum, Solveig Prestaasen (Mæhlum), Georg
Lersveen og delvis skjult Magnhild Lersveen
Gruppen ble kalt «Vallset Trekkspillorkester» og «Vallset Trekkspillklubb», og spilte ved en del
arrangementer - blant annet ved Sangens og musikkens dag i 1976-1978, en grendekveld på Folkets
hus 1977, julefestligheter og noen sommerutflukter i korpset. Følgende var med i denne gruppen:
Jan Arne Berg, Sverre J Mæhlum, Per J Mæhlum, Solveig Mæhlum, Magnhild og Georg Lersveen,
Håvard Fossberget og Erik Bakstad
Stangeprisen til Sverre J Mæhlum ble tildelt på en kulturkveld på Tingvold i 1978. En fullsatt sal
fikk oppleve hans mange musikalske sider. Han var selv i aktivitet på scenen omtrent under hele
festen - med blant annet trekkspillsolo, leder av Salongorkesteret anno 1945 og «Vallset
trekkspillorkester», Vallset Gammeldansorkester og som dirigent for Vallset Musikkforening.
Sverre hadde gjennom et langt musikkliv samlet et omfattende notearkiv, som ble svært verdifullt.
I «Gamle Vallsetinger forteller» i 2005 er det inntatt en artikkel med tittel: «Fra Jularbo til Strauss»,
der Sverres notearkiv er omtalt og kategorisert av Live Aslaug Engen.
I august 1978 tok Jan Arne Berg initiativ og innkalte trekkspillerne til faste øvelser. I løpet av
høsten ble det avholdt 7 øvelseskvelder med Jan Arne som musikalsk leder. Disse ble holdt hjemme
hos de forskjellige i tur og orden. Laget deltok med 4 spilleoppdrag på høsten – blant annet på en
kulturkveld på Folkets hus med mange aktører og stor publikumsoppslutning.
I 1979 økte aktiviteten til 16 spilleoppdrag. Følgende sluttet seg til i 1979: Morten Sand, Erling
Vesterheim og Geir Magnar Lillehov. Antall medlemmer ble dermed 11 ved utgangen av året.
Laget deltok på en vellykket Vallset-kveld på Sanderud, og i mars hadde Hedmarkslaget i Oslo
trommet sammen til Væillsetkveld i Tøyen samfunnshus, som samlet fullt hus. «Væillsetinga
imponerte i Hedemarkslaget» var omkvedet etter forestillingen.
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I juni samme år dro det nystartede trekkspellaget sammen med Vallset Musikkforening på en
vellykket korpstur til Sunne i Sverige. Der ble det et fint samspill med musikere fra Vallset og
svenske musikere. Det manglet ikke på spilleglade orkestre under oppholdet.
Her er en gruppe med Håvard Fossberget, Morten Sand, Jan Arne Berg, Solveig Prestaasen
(Mæhlum) og Georg Lersveen på campingen i Sunne:

Samme høst tok laget kontakt med NRK lokalradioen på Hamar for innspilling. Opptaket ble
gjennomført i Hedmarksmuseets Aula i februar 1980. Flere av melodiene ble spilt i lokalradioens
ettermiddagssendinger.
Etter godt og vel ett års samspill meldte det seg behov for å velge styre. Det skjedde på en
eiendommelig måte på Arbeiderforeningens kafé på Hamar 19. februar 1980 – etter at laget var
ferdig med innspillingen i NRK.
Følgende styre ble valgt:
Formann Jan Arne Berg
Nestformann Georg Lersveen
Sekretær Geir Magnar Lillehov
Kasserer Erik Bakstad
Styremedlem Håvard Fossberget
Det var behov for å finne et offisielt navn på laget. På en øvelse 14. februar 1980 ble det besluttet at
navnet skulle være Vallset Trekkspellag. Lagets emblem ble utarbeidet året etter, etter forslag fra
Aase Berglund.

6

1980 ble et vellykket år for trekkspellaget. Det ble avholdt 21 øvelser i tillegg til gruppeøvelser.
Øvelsene ble holdt hjemme hos de fleste av medlemmene. Laget ble engasjert i 16 forskjellige
spilleoppdrag i løpet av året.
Laget deltok videre som medarrangør under åpningen av Jularbo Memorials første festival i august
samme år.

Vallset Trekkspellag under åpningen av den første Jularbo Memorial 09.08.80
på Festplassen i Vallset

Medlemmene som spilte det historiske åpningsnummeret 1980:
Fra v.: Per J Mæhlum, Geir Magnar Lillehov, bass, Sverre J Mæhlum, Erling Vesterheim,
Erik Bakstad, Håvard Fossberget, Magnhild Lersveen, gitar, Georg Lersveen,
Morten Sand, Jan Arne Berg
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4. Organisasjon og ledelse
Styret i jubileumsåret
Styret har følgende sammensetning i jubileumsåret
Nils G Roen – leder og kasserer
Arild Mæhlum – sekretær
Kjell Beck – styremedlem
Steinar Joten – styremedlem
Johan Øie – styremedlem

Ledere
1978 - 1983
1984 - 1988
1989 - 2008
2009 - 2012
2013 -

Jan Arne Berg
Georg Lersveen
Håvard Fossberget
Kåre Bryhni
Nils G Roen

Musikalsk leder
Jan Arne Berg har vært musikalsk leder siden den offisielle starten høsten 1978 og i tillegg
styreleder de 5 første årene.

Jan Arne i Kvennstuguteaterorkestret i 2015
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Jan Arne har med dyktighet og entusiasme lagt ned en stor musikalsk og administrativ innsats for
trekkspellaget og kulturlivet for øvrig i Vallset og Stange. Han har i tillegg til sin oppgave som
musikalsk leder også arrangert mange av lagets benyttede låter, deltatt i utallige sammenhenger og
kulturbegivenheter, som akkompagnatør, kirkemusiker, kapellmester i Væillsetrevyen samt musiker
i janitsjarkorps, i Væillset-kvart’n og Kvennstuguteaterorkestret.
Hans utrettelige innsats for kulturen i bygda ble belønnet med Stangeprisen for 2016, som er den
høyeste kulturelle berømmelse som er mulig å oppnå i kommunen. Et fullsatt Vallset Samfunnshus
møtte for å hylle en verdig prisvinner.
I ordfører Nils Røhnes tale karakteriserte han Jan Arne som en bauta i Vallset og Stanges kulturliv. I
talen nevnte han blant annet at det var spesielt 4 områder som kommunen hadde lagt til grunn ved
tildelingen; Initiativtaker til den offisielle starten av Vallset Trekkspellag, sentral i planlegging og
gjennomføring av «Jularbo Memorial» i 21 år, forfatter av 3 bøker om landhandlerier, handelslag,
posten og jernbanen, telefonen og banken, samt sterkt engasjement i foreningen Vallset kulturstier.
Der deltok han i bygging og etablering av en nostalgisk og autentisk landhandel med senere drift og
organisering av søndagsunderholdning på bygdetunet i sommerhalvåret siden 2005.
Jan Arne er i tillegg tildelt Ildsjelprisen fra Stangeavisa og Romedal og Stange brannkasse i 2012 og
Væillsetrevyprisen i 2015.
I forbindelse med Stangepris-utdelingen gjorde TV Øst et intervju med Jan Arne, som er inntatt i sin
helhet i lagets hjemmeside - www.vallsettrekkspellag.no - der Jan Arne forteller om sin oppvekst og
musikalske bakgrunn og kulturlivet i Vallset samt opptakten til Vallset Trekkspellag.

Eierskap – medlemskap – representasjon
Vallset Samfunnshus A/L

Medeier fra 1985 – 2 personer fra trekkspellaget i
representantskapet. Laget har nærmere 50 000 kr i
andelskapital

Kvennstuguteatret

Fra 1994 en representant i styringsgruppen.
Laget har en andel i den til enhver tid gjeldende driftskapital

Jularbo Memorial

2 representanter i hovedkomiteen: Jan Arne Berg i alle år –
Georg Lersveen i mange år fra begynnelsen – Alf Marcus Vang
noen år og Svein Magne Morken i ett år

Norske Trekkspilleres
Landsforbund

Medlem i alle år

Stange kommunes musikk- og
Kulturråd

Medlem fra 2013
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Øvelser – øvelsessteder
Laget har hatt øvelser normalt hver 14. dag. Det er avholdt 15- 20 øvelser hvert år, med jevnt over
bra frammøte.
De første øvelsene ble avholdt hjemme hos noen av medlemmene samt på Folkets hus.
Fra 1983 til 1991 ble øvelsene holdt på Foss nedlagte skole. Fra høsten 1991 til 2000 ble øvelsene
holdt ved Klubbhuset ved Harasjøen. Siden 2000 har øvelsene blitt holdt på Vallset Samfunnshus,
der laget er medeier.

Formål – økonomi
§ 2 Foreningens formål: Laget har som formål å samle musikkinteresserte i Vallset og øke
interessen for trekkspillmusikk
§ 5 Økonomi: Penger til lagets arbeid skal en skaffe seg ved å holde trekkspilltreff, fester og andre
tilstelninger. Foreningen kan søke det offentlige om økonomisk støtte.
Lagets virksomhet er ikke basert på økonomisk vinning. Laget har hovedsaklig spilt gratis på sine
opptredener.
Takket være medvirkning og stor dugnadsinnsats under Jularbo Memorial skaffet laget seg
betydelige inntekter. I 1980 utgjorde Memorial-inntektene 10 000 kr til laget og året etter 20 000 kr.
I 1994 kom laget med i samarbeidsprosjektet Kvennstuguteatret. Det har gitt solide inntekter og fått
større betydning etter hvert som Memorial-inntektene ble mindre.
Laget har ikke mottatt økonomiske midler fra kommunen. Det er heller ikke søkt om midler fra
andre kilder til lagets ulike arrangementer.
Laget har i alle år hatt en velordnet og god økonomi.

10

5. Musikk
Generelt
Laget høster mye ros for et publikumsvennlig repertoar, som omfatter gammaldans, tango,
swingmusikk og variert underholdningsmusikk samt noe kirkemusikk. Det gjør at laget blir
oppfattet som noe mer enn en tradisjonell trekkspillklubb.
På lagets hjemmeside er det inntatt en spilleliste som viser hva slags repertoar og melodier som
laget for tiden bruker til underholdning og dans.

Kassett- og CD innspillinger
Laget har gjennom årene deltatt på arrangementer sammen med andre hvor en del musikk er blitt
tatt opp på kassetter i tillegg til egenproduserte kassetter og CD’er.
Det omfatter blant annet følgende kassetter og CD’er:
1981; Kassetten «Vers & Viser. Trekkspell og Massing» utgitt av Vallset Musikkforening
1981: Kassetten Jularbo Memorial med flere orkestre – låter tildelt Jularbo Memorial
1986: Intern kassett av laget – opptak på Foss skole
1987: Lagets første alene-kassett «Sommerkveld med bæljespell»
1992: Lagets andre kassett «Dæins deg gla!»
1994: Første Hu Dagmar-kassett – musikk blant annet med trekkspellaget
1998: Lagets første CD «Bygda vår - Vallset Trekkspellag – 20 år»
2012: Lagets andre CD «I bygda vår»
Mye av den innspilte musikken kan hentes i lagets hjemmeside og på YouTube samt i lagets arkiv.
Den siste CD’en «I bygda vår» er i sin helhet lagt inn på hjemmesiden.

6. Hjemmeside
Ny hjemmeside – www.vallsettrekkspellag.no – ble i juni 2017 lagt ut på nettet.
Hjemmesiden har en kort presentasjon av laget, styret, medlemmer, terminliste, musikk, spilleliste
og repertoar, bildegalleri og gjestebok. Den brukes til internt og eksternt bruk, og har kommet til
nytte blant annet i forbindelse med markedsføring og omtale av ulike arrangementer.

7. Medlemmer
Generelt
Trekkspellaget har i alle år hatt tilgang til medlemmer med lang og allsidig musikalsk bakgrunn.
Det har bidratt til at laget hele tiden har levert på et stabilt godt musikalsk nivå.
Laget har gjennomgående hatt 10 - 11 musikere på trekkspill samt gitar, bass, fele og slagverk og
fast sangsolist.
Antall medlemmer i jubileumsåret er 17.
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Laget har i jubileumsåret en alderssammensetning med en snittalder på 73 år.
I et eget vedlegg er det inntatt en medlemsoversikt for alle årene, som omfatter 52 personer.

Tidligere medlemmer
I Vallset musikkforenings rekker var det allerede på 1960 - 70 tallet mange habile trekkspillere som
gikk inn som medlemmer og bidro til at trekkspellaget raskt kom opp på et brukbart musikalsk nivå.
I denne overgangen var brødrene Sverre J og Per J Mæhlum viktige kontinuitetsbærere. Sverre var
dirigent i musikkforeningen i 3 perioder fram til 1978, hadde flere trekkspillelever og ledet
trekkspillerne i korpset ved aktuelle anledninger. Han var fast medlem av laget de første 5 årene fra
1978.
Per var også et viktig medlem i forløperen til trekkspellaget og deltok aktivt i hele 23 år i
trekkspellaget. Han spilte i tillegg i Starelven (Starelvbreddens ungdom) i mange år.

Foto: Solveig Prestaasen
Per J Mæhlum og Sverre J Mæhlum
Morten Sand var medlem i perioden 1979 – 86. Morten ble med gruppen «Hedmarkssekstetten»
Norgesmester på trekkspill og vinner på Titano-festivalen – NM i gammeldans. Han ble også
sammen med Tormod Vasaasen Norgesmester på trekkspill. Han spilte i Kvennstuguteaterorkestret i
mange år fra 1994 og har til nå spilt i Zienerfilharmonien.
Merethe Tangen ble et år vinner i NM på trekkspill som medlem av Hamar Trekkspillklubb.
Alf Marcus Vang ble nr. 2 i NRK’s TV-sendte talentiade i 1997. Han spilte ellers i Væils-Z-Kopa i
mange år.
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Svein Berg var lagets bassist i 15 år og var med som bassist i Oslo Trekkspillorkester som vant
avdelingen for underholdningsmusikk i NM på trekkspill i Steinkjer i 1998. Han har også spilt
saksofon og bass i flere korps og vært bassist i Odd R Antonsens storband og symfoniske Band i 8
år.
Georg Lersveen spilte i bygdas korps og bidro aktivt i musikkforeningens trekkspillgruppe og var
styreleder for perioden 1983-88. Han deltok i planleggingen og gjennomføringen av Jularbo
Memorial og var med i Magnhilds visegruppe, gruppen «Væils-Z-kopa» og spilte aktivt som duo
sammen med sin Magnhild. De har spilt inn flere kassetter.
Georg fikk Stangeprisen post mortem sammen med sin Magnhild like etter sin død i 2005.
Harald Nordeng spilte bass i 4 år og gitar i Morten Sands orkester i mange år. Han var også fast
gitarist under Jularbo Memorial og i Kvennstuguteaterorkestret 1994-99.
Lars Erik Dagfinrud spilte i laget i 6 år. Han er nå utdannet perkusjonist og har spilt i diverse
symfoniorkestre og storband.
Marianne Skuggerud spilte i laget i 19 år og har de siste årene spilt i diverse orkestre på Sunnmøre.
Thorstein Langberg spilte blant annet i Starelven i mange år.
Kåre Bryhni var medlem i 10 år, styreleder i 3 år og noen år som styreleder i Kvennstuguteatret..
Kåre er stefaren til Haddy N’jie. Det var derfor naturlig å søke samarbeid med Haddy, som stilte
velvillig opp ved flere av lagets arrangementer.
Her er Kåre avbildet i Kvennstugua sammen med sin kone Mona og Haddy:

Foto: Mattis Røhne Hamar Arbeiderblad
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Femkløver’n
I 1985 ble trekkspellagets medlemmer Steinar Thingstad, Rune Fossberget og Anita Bratvoldengen
enige om å starte en egen gruppe ledet av Steinar Thingstad. De kalte seg Femkløver’n. Anita
Bratvoldengen ble i 1989 erstattet av Marianne Skuggerud. De fikk med seg Svein Berg på bass og
Steinar Østvold på gitar. De ble inspirert av trønderorkestrene Arnsteins, Johans, Baluba samt Hedmarkssekstetten, var gode notespillere, spilte trestemt og ønsket å spille teknisk krevende underholdningsmusikk.
De hadde sin første opptreden på Jularbo Memorial for ungdom i Stange i 1985, som ble en meget
god og populær debut. Gruppen deltok for øvrig med innslag hvert år under Jularbo Memorial i perioden 1986-92.
De deltok aktivt på mange andre arrangementer, blant annet på en stor kulturkveld på Vallset Samfunnshus i 1986 og på det årlige trekkspilltreffet i Ransäter i Sverige i 1987 og en stor gammaldansfestival i Selbu. Under 10 års jubileumsfesten i 1988 fremførte de blant annet melodien
«Femkløver’n», komponert av Merethe Tangen.
I 1990 spilte Femkløver’n inn 8 – 10 melodier som ble kringkastet i Hedmarksradioen.
I 1992 ble Femkløver’n nr 2 i sin klasse i Norske Trekkspilleres Landsforbund's distriktsmesterskap
for Hedmark og Oppland.
Gruppa spilte inn 2 melodier på trekkspellagets kassett «Dæins deg glad» i 1992.

Foran f.v. Svein Berg og Steinar Østvold
Bak f.v.: Marianne Skuggerud, Steinar Thingstad og Rune Fossberget
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Medlemmer i jubileumsåret

Foto: Toril Cecilie Skaaraas Hofseth
Medlemmene per oktober 2018:
Foran fra v.: Kjell Beck, Steinar Thingstad, Arve Bekkeli, Jan Arne Berg, Erik Bakstad, Håvard
Fossberget, Rolf Rosenlund.
Bak fra v.: Per Erik Dahl, Kjell Erik Thingstad, Kåre Vermund, Kjell Ove Heggeslåen,
Nils G. Roen, Johan Øie, Arild Mæhlum, Rolf Engen.
Ikke tilstede: Ingun Røberg Fjeldstad, Steinar Joten.
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Flere av dagens medlemmer har en imponerende og lang musikalsk karriere og CV.
3 personer har vært aktive medlemmer i 40 år: Jan Arne Berg, Erik Bakstad og Håvard Fossberget.
Magnhild Lersveen har en like imponerende merittliste selv om hun valgte å tre ut som fast medlem
i 2004,
Nils G Roen startet med «klassisk» trekkspillrepertoar, samt evergreensmusikk i ulike ensembler på
60-tallet, dansespilling i ulike orkestre i Trøndelag på 70-tallet, 10 år som medlem i Elverum
trekkspillklubb samt 10 år i Finstads danseorkester og 16 år i dansebandet Rolf Ivars. Han var
utøver og instruktør under «toraderbølgen» på 80 tallet, og var i flere år aktiv i folkemusikkmiljøet
som «spellemann» for Elverum Danselag og medlem i tradisjonsgruppa Stabburslaget..
Rolf Rosenlund hadde eget danseorkester – Rosenlunds Kvartett - i perioden 1956-63.
Han fortsatte deretter med solokarriere med varierende støtte på gitar, bass og slagverk helt fram til
han startet i trekkspellaget i 2005
Steinar Thingstad har vært med i hele 34 år.. Han begynte i notelære hos Morten Sand og fortsatte
hos Sverre J Mæhlum og Erling Vesterheim. Han ledet Femkløver’n i nærmere 10 år.,
Kjell Beck spilte i 10 år i Løten Trekkspillklubb fram til starten i trekkspellaget i 1998.
Kjell Heggeslåen startet med dansemusikk i Løkkens trio fra 1986-91. Fra 1991-98 var han
musikalsk leder i Nordre Trysil Trekkspillklubb. Fra 2006 ble han medlem i Rena Trekkspillklubb
der han fortsatt er medlem i tillegg til sitt medlemskap i Vallset Trekkspellag.
Håvard Fossberget var trommeslager i Vallset musikkforening i over 25 år. Han var styremedlem i
laget fra starten, 20 år som styreleder i perioden 1989 – 2008 og styrenestleder deretter fram til
2017. Han gikk i trekkspillære hos Sverre J Mæhlum. Som 19 åring spilte han solo på trekkspill da
Erik Bye besøkte Gardermoen med NRK- programmet «Gjøglervogna».
Ingun Røberg Fjeldstad kom inn som lagets faste fiolinist i 2006. Ingun har i tillegg spilt flere år i
Hedmarken Symfoniorkester og i Spellmannslaget Leik i Hamar fra 2003.
Arve Bekkeli hadde sin første trekkspillopptreden som 5 åring på frigjøringsdagen 8. mai 1945 i
Stangeby’n. Han spilte dansemusikk i en trio i perioden 1963 til 1970 i Nes på Romerike og Askim.
Kjell Erik Thingstad spilte dansemusikk i Thingstads Kvartett i perioden 1960-64 og i Quartett 42 i
perioden 1974-82. I perioden 1982-90 spilte han i en duo sammen med Svein Korsbakken. I 2017
spilte han inn en egen CD «Sol over Mjøsa» med sitt barnebarn, 14 år gamle Edda Thingstad Dalen
som gjesteartist på fiolin.
Lagets bassist Rolf Engen har vært aktiv dansebandmusiker på orgel/keyboard/sax/bassgitar og
vokalist i 46 år i følgende orkestre: Makers – Nordhaugs trio – Stensruds kvintett – Morten Magnes
– Quartett 42 – Rolf Ivars og Romedalsgutta
Per Erik Dahl spilte gitar i ulike danseorkestre i perioden 1968 – 2000, hvorav 15 år sammen med
trekkspellagets bassist Rolf Engen og Nils G Roen i dansebandet Rolf Ivars.
Steinar Joten spilte til kurs i folkemusikk i Østerdalslagets Leikarring i 3 år. Fra 1978 spilte han i
Østerdalslagets trekkspillklubb før han ble med i laget fra 2013.
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Kåre Vermund spilte dansemusikk i en trio i studietiden. Han har ellers spilt dansemusikk i 10 år
med Trekkspillkameratene på Skansen i Åsnes.
Johan Øie har bakgrunn fra janitsjarkorps og startet med trekkspilling i moden alder. Han kom inn
som medlem i 2013 og ble styremedlem fra 2018
Laget har 4 medlemmer som for tiden også er aktive musikere i janitsjarmiljø. Jan Arne Berg har
spilt klarinett i mer enn 40 år, blant annet i Vallset Musikkforening, var innom Gardemusikken i 1
år, deretter Jernbanens Musikkorps i flere år og de siste 15 årene i Hamar Veterankorps. En av
nestorene i laget, Erik Bakstad, har spilt klarinett i over 60 år i Vallset
Musikkforening/Stangebygdenes musikkforening. Lagets gitarist Per Erik Dahl spilte 2 år i korpset
Kornetten på Ørlandet, Stange janitsjar/Stangebygdenes musikkforening i perioden 1967-95 og
spiller i dag førstetrompet i Hamar Veterankorps. Arild Mæhlum spilte i perioden 1957-58
ventilbasun/trombone i Vallset Musikkforening og trombone i Jernbanens Musikkorps i Oslo i
1959-60 og har de siste 10 årene spilt horn/trombone i Hamar Veterankorps

Støttespillere
Laget har mange støttespillere som stiller opp ved ulike arrangementer.
Arnfinn Rasmussen, Svein Berg og Reinholdt Flisen har vikariert ved flere anledninger på
henholdsvis bass og gitar.
Magnhild Lersveen har i alle år bidratt som vokalist og gitarist.

Foto: Nils G. Roen
Magnhild Lersveen
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Steinar Kjeverud har vært en sentral med- og støttespiller for trekkspellaget. Han har vært med som
vokalist og stilt opp som konferansier ved flere av lagets arrangementer. Steinar fikk Stangeprisen
for 2018. Prisen ble begrunnet med at han gjennom en mannsalder har vært en sentral person i
Stanges kulturliv, mangeårig leder av Foreningen Norden avd Stange, medspiller i Vallsets første
rockeband The Shunters, vokalist i Vallset Trekkspellag, medvirkning i ulike grupper, som Væils-ZKopa og Væillsetkvart’n, sentrale roller som skuespiller i Væillsetrevyen og Kvennstuguteatret
samt underholdning med sang og musikk i pensjonistforeninger, sykehjem, bo- og servicesentre.

Foto: Stangeavisa
Steinar Kjeverud som konferansier under ett av lagets mange arrangementer.
Steinar mottar Stangeprisen 2018 av kultursjef
Solbjørg Tveiten i Stange kommune.
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Henry Slaatten var med som innleid trommeslager i flere år inntil han ble fast medlem i 2016.
Han har spilt i utallige danseband siden 1950 og har i en årrekke vært trommeslager i Swingbandet
Aldershjemmet og Christianfjelds jazzorchester. Han har vært med på mange CD innspillinger i
ulike orkestre. Han har valgt å avslutte i trekkspellaget etter den store jubileumskonserten i februar
2019.

Trommeslageren

Showmannen

Det er flere grupper som har deltatt aktivt på lagets Glad-kvelder, jubileumskonserter og andre
arrangementer.
Væills-Z-Kopa var en gruppe bestående av Magnhild og Georg Lersveen, Alf Marcus Vang, Arnfinn
Rasmussen og Steinar Kjeverud som startet høsten 1993 og spilte aktivt i nærmere 10 år. De spilte
inn en CD kalt «Full rulle med Væils-Z-Kopa»
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Væillset-Kvart’n med Steinar Kjeverud, Magnhild Lersveen, Arnfinn Rasmussen og Jan Arne Berg
har bidratt med innslag på flere av lagets arrangementer:

Feljint’n Live Aslaug Engen Bjerke og Maren Bjørnstad har vært med laget på flere spilleoppdrag
fra 1999. Beate Mæhlum deltok i tillegg noen ganger i 1999-2000.
Her er Feljint'n Maren Bjørnstad og Live Aslaug Engen Bjerke i aktivitet i ett av lagets
arrangementer:
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Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad er en duo som har vært med på mange av lagets
arrangementer. Som duo er de ofte ute på spilleoppdrag og underholder ved institusjoner,
pensjonistforeninger og andre tilstelninger.

Randi Marit og Willy spiller på mange strenger. I en Vallset-aften i Utvandrerkirken i Ottestad i
2014 spilte Randi Marit på harpeleikzither og Willy nyckelharpa, som er et svensk
nasjonalinstrument

Randi Marit og Willy som gode medspillere på konserten i Utvandrerkirken
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Laget har hatt et godt samarbeid med NRK’s kjente og populære programleder Haddy N’jie. Haddy
har bidratt med solistinnslag på lagets siste CD «I bygda vår», på en vellykket kirkekonsert i Vallset
kirke og lagets høstkonsert i Hamar teater i 2015 som trakk fullt hus. Samarbeidet med Haddy har
vært til stor inspirasjon og bidratt til at laget har forberedt seg ekstra godt til de konserter der Haddy
har vært med.

Haddy N’jie

Første møte med Haddy i februar 2012. Hun fikk hilse på et fullt lag og flere støttespillere
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8. Som årene gikk
Jularbo-epoken
Vallset Mart’n var på 1950-60 tallet ett av Hedmarkens mest populære møtesteder. Det var Vallset
Musikkforening og Vallset idrettslag som sto for arrangementet.
«Martn’s Didrik» Bratlien var selve drivkraften og sørget for å skaffe populære aktører til
arrangementene. I 1953 traff Didrik Carl Jularbo tilfeldigvis på Flisa, kom i prat og inviterte han til
Vallset Mart’n året etter. Et tallrikt publikum møtte med en begeistring som rørte den rutinerte
legenden og førte til at han kom tilbake hvert av de påfølgende årene nesten fram til sin død i 1966.

Foto: J.A.Berg
Carl og Eberhardt Jularbo i 1959 under Vallset Mart’n

Foto: Hamar Arbeiderblad
Didrik Bratlien og Thor Ola Engen under åpningen av Jularbo Memorial i 1980
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På slutten av 70-tallet ble Festplassen («Råsunda») åstedet for lokale gammeldansaktiviteter som
vekket minnene fra Jularbo-helgene på 50-tallet.
Ideen om å koble Jularbo-navnet og Festplassen sammen på en ny måte førte til at en komité fra
Vallset Trekkspellag og Vallset Musikkforening bestående av Jan Arne Berg, Thor Ola Engen, Paul
Olav Fallet, Georg Lersveen og Morten Sand startet opp planleggingen av et «Jularbo Memorial».
Da dette gikk av stabelen i 1980 viste det seg at kombinasjonen Jularbo-navnet og Festplassen
hadde bevart sin magiske tiltrekningskraft. Det første arrangementet trakk nesten 1500 mennesker
nesten uten markedsføring.
Året etter kom Vallset Idrettslag inn som en tredje medarrangør. Carl Jularbos sønn Eberhardt
(Ebbe) kom da med valsen «Jularbominnen från Vallset» i trekkspillkofferten, som de etterfølgende
årene ble stevnets signaturmelodi:

Arrangementet vokste hele tiden i omfang. Enkelte helger kom det opptil 4000 mennesker. Til å
begynne med var alt samlet på en kveld med underholdning og dans fra en scene. Etter hvert ble
arrangementet utvidet til både 2 og 3 dager. I tillegg til «Råsunda» ble det avholdt konserter i
Kvennstugua, på Skåråsberget og i Vallset kirke samt sporadiske opptredener i Gata, Stangebyen og
på Vallset Bo- og Servicesenter.
Vallset Jente- og Guttemusikkorps ble med som arrangør fra 1996.
Trekkspellaget bidro med underholdning og dans hvert år i et ellers omfattende og fyldig program i
tillegg til sin aktive medvirkning som arrangør.
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Jularbo Memorial ble et stort og vellykket kulturarrangement for Vallset-bygda og for Stange
kommune forøvrig. Det skapte stor entusiasme og dugnadsånd både for Trekkspellagets medlemmer
og andre berørte fra de samarbeidende lag.
Festivalen hadde en rekke meget kjente og dyktige utøvere fra Norge og Sverige på sitt program.
Mellom 100 og 200 kjente musikere deltok hvert år. Det var en viktig inspirasjon og et stort løft for
utviklingen av det rike kulturlivet i Vallset. Det førte til at det ble knyttet kontakter med
gjesteartister og andre orkestre som inviterte Trekkspellaget til mange andre festivaler og
arrangementer rundt omkring.
Memorialen ble markedsført gjennom eget Radio- og TV-program. Bygda ble tildelt 15
festivalkomposisjoner, og både Vallset-Mart’n og Memorialen har fått bred omtale i en egen
Jularbo-bok i 2015. I løpet av memorialens 21 år ble det laget 190 kassetter med live-opptak.
Memorialen fikk Sparebankprisen av Sparebanken Hedmark og Norske Trekkspilleres
Landsforbunds bordflagg for 20 års medlemskap på et arrangement i 1999 på Festplassen i Vallset.
Her er et bilde fra dette arrangementet på Festplassen i Vallset:

Foto: Kjell Opsahl/Norild
Foran f.v.: Kjell Beck, Reinholdt Flisen, Georg Lersveen, Rune Fossberget, Arvid Skuggerud, Per J
Mæhlum, Steinar Thingstad, Arve Bekkeli, Marianne Skuggerud og Lars Erik Dagfinrud.
I trappa: Mona Paulsen Nilsen, Erik Bakstad, Magnhild Lersveen, Haavard Fossberget, Jan Arne
Berg, Stein Westgaard og Svein Berg.
At festivalen og de årlige visittene i Vallset betydde mye og ikke var glemt for Jularbo-familien,
fikk vi et bevis på i den siste store Glad-kvelden i Vallset Samfunnshus i oktober 2017, da Kerstin
Lilltösen Jularbo sendte en hilsen og ønsket lykke til med arrangementet.
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Calle og Ebbe Jularbo m/komp. Jularbo Memorial var til ære for disse to trekkspillere.
De er fortsatt forbilder for svært mange trekkspillere.

Calle Jularbo. Stilig herre og gentleman
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Til lagets første årsmøte etter stiftelsen ble denne årsrapporten utarbeidet:
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Lagets repertoar fra våren 1979 som laget bygget videre på og gikk inn i 80-årene med:
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1980 årene
1981 ble et år med betydelig økt aktivitet.
Ved utgangen av årets slutt var det 13 medlemmer.
Det ble underholdt en del for syke og gamle, både i og utenfor kommunen.
I juni samme år dro laget til Bell Studio i Oslo der det ble avholdt kassettinnspilling. Vallset
Musikkforening sto for tiltaket, og innholdet var gammeldansmusikk med tilknytning til Vallsetbygda. Tittelen på kassetten var: «Vers & viser, trekkspill og massing»
I juli deltok laget på «Malungen-treff» der Nord-Odal Trekkspillklubb innbød til trekkspilltreff, og
der 300 trekkspillentusiaster deltok.
Også dette året var det et nært samarbeid med Vallset Musikkforening. Laget spilte blant annet på
musikkforeningens årsfest på Folkets hus.
I 1982 ble det avholdt 20 spilleoppdrag.
Laget deltok på en kulturkveld på Jønsberg, som Lions Club arrangerte. Flere spennende
underholdningskrefter deltok, blant annet Åse Kleveland, Vandrerne og Rolf Jacobsen.
Laget deltok for øvrig med ny kassettinnspilling i Bell Studio i Oslo. På kassetten er det samlet 7
originalkomposisjoner som ble framført første gang på Jularbo Memorial i 1981.
Laget arrangerte sitt første trekkspilltreff på Folkets hus. Der deltok blant annet
Hedmarkssekstetten, Reidar Svaes orkester, Vang Trekkspillklubb, lokale elever fra musikkskolen i
tillegg til Vallset Trekkspellag. Arrangementet samlet fullt hus.
I 1983 underholdt laget for mange eldre og syke i kommunen etter at det ble inngått en avtale med
kommunen om underholdning på samtlige av kommunens 7 institusjoner.

Illustrasjonsfoto fra Vallset Bo- og Servicesenter2015
Ikke bare spilling. En god prat med beboerne er også viktig og hyggelig
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Vallset trekkspellag i 1983:

Foran f.v.: Sverre Strand, Håvard Fossberget, Erik Bakstad, Magnhild Lersveen, Morten Sand,
Georg Lersveen, Thorstein Langberg, Jan Arne Berg og Per J Mæhlum.
Bak: Arve Bekkeli og Geir Magnar Lillehov
Laget deltok på 3 trekkspilltreff: Eidsvoll Bygdetun med Nes Trekkspillklubb som arrangør, NordOdals tredagersstevne i Malungen og Titanofestivalen på Skansen i Åsnes.
Jularbo Memorial gikk som vanlig. Her er et bilde fra lagets åpningsnummer med "Jularbominnen
från Vallset", godt hjulpet av komponisten og 2 andre stjerner fra Sverige:

Fra v.: Per J Mæhlum, Magnhild Lersveen, Arve Bekkeli, Håvard Fossberget, Erik Bakstad, Svein
Linnerud, trommer (skjult), Georg Lersveen, Morten Sand, Thorstein Langberg, Jan Arne Berg.
Bak på høyre side: Lennart Wärmell, Geir Magnar Lillehov, bass, Ebbe Jularbo, Rolf Dahlström.
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I november sto laget som arrangør av en trekkspill- og gla’jazz kveld på Folkets hus. Dette var en
ny musikalsk «salat» som HA uttrykte det. Trekkspillvirtuosen Stian Carstensen sto for
høydepunktet. Arrangementet trakk fullt hus.
I 1984 ble laget av kommunen engasjert til en del institusjonsspilling og deltok på trekkspilltreff på
Høyvang, Eidsvoll og Malungen.
I 1985 ble Steinar Thingstad, Anita Bratvoldengen og Rune Fossberget enige om å danne en egen
gruppe, som ble kalt Femkløver’n. De fikk med seg Svein Berg på bass og Fred Olsen på slagverk.
Trekkspellaget deltok sammen med Hedmarkssekstetten, Starelven, Løten trekkspillklubb på en
trekkspill- og visekveld i Åsbygda. Folkets hus ble fylt til siste plass.
I 1986 deltok laget på 20 spilleoppdrag, hvorav et trekkspilltreff kalt «Hæla i taket» på Tangen.
Det ble produsert en intern kassett på Foss skole i forbindelse med NRK-programmet «Vallset er
mer enn jordbær»:

Foran fra venstre: Arve Bekkeli og Georg Lersveen. I midten: Rune Fossberget, Steinar Thingstad,
Anita Brattvoldengen, Jan Arne Berg og Morten Sand. Bak: Geir Magnar Lillehov, Per J. Mæhlum,
Håvard Fossberget, Erik Bakstad og Magnhild Lersveen, samt journalist Eirik Berg fra NRK.
Refreng fra "Joe Bjørnars hit "Kjæm du frå Væillset":
Kjæm du frå Væillset,
er du ingen kop.
Kjæm du frå Væillset,
driv du itte med dop.
Vi ét og dyrke jordbær
og tæk øss en real dram.
Og ælle tala sakte
og er snille som små lam.
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I 1987 brukte laget mye tid til å spille inn en ny kassett i Studio 19 på Hamar, som fikk navnet
«Sommerkveld med bæljespell». Kassetten ble produsert i et opplag på 500, og fikk god avsetning.

Sittende foran fra venstre: Steinar Thingstad, Merethe Tangen, Mona Irene Nilsen,
Rune Fossberget. Stående fra venstre: Magnhild Lersveen (gitar), Jan Arne Berg, Erik Bakstad,
Arvid Skuggerud, Arve Bekkeli, Håvard Fossberget, Per J. Mæhlum, Georg Lersveen og Svein Berg
(bass). Fraværende på bildet: Steinar Østvold.
Vallset musikkforening sto for et arrangement på Festplassen som ble kalt «Tango i Vallset», der
Nes Storband, Johnnys Country Band og Femkløver’n spilte sammen med trekkspellaget.
I juli meldte laget seg på til dansespilling på det årlige trekkspilltreffet i Ransäter i Sverige, som i
mange år var, og fortsatt er en storsamling av trekkspillere i Skandinavia.
I 1988 underholdt laget på en rekke institusjoner i Stange og deltok på trekkspilltreff i Åsbygda,
Ådalsbruk, Eidsvoll bygdetun og Prestøya i Elverum.
Laget spilte ved Vallset Musikkforenings 100 års jubileum på Vallset Samfunnshus
Året ble avsluttet med en 10 års jubileumsfest på Folkets hus.
På festen ble det spilt 4 urframførelser: Bryllupsleken av Jan Arne Berg - Junikveld ved Lilletjern
av Magnhild Lersveen - Femkløver’n av Merethe Tangen - Vals Vallset av Arne Vesterheim
I 1989 hadde laget flere spilleoppdrag ved institusjonene i Stange samt trekkspilltreff på Høyvang,
Eidsvoll Bygdetun og Ransäter.
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1990 årene
I 1990 deltok laget på trekkspilltreff i Åsbygda, Gran på Hadeland samt spilling på Selbufestivalen.
Et bilde fra Granvang på Gran 1990:

Selbufestivalen ble markedsført som Norges beste sommerfest og var de første årene den ypperste
samling av gammaldansorkestre i Norge. Laget deltok på festivalen 3 ganger.
Laget deltok ellers på «Skibladners dag» med dans på Hamar brygge, der Kjell Kr. Rike bidro som
auksjonarius for å skaffe inntekter til Skibladners drift..
I 1991 deltok laget på trekkspilltreff på Eidsvoll bygdetun, på Sørskogbygda-dagene samt treff
med Hadeland trekkspillklubb på Gran.
Ett av årets høydepunkt var lagets arrangement «Vi spiller opp» på Folkets Hus i Åsbygda.
I tillegg til underholdning av laget var det innslag fra Femkløver’n og Magnhilds visegruppe.
I juni ble Postgiromarsjen arrangert med start på Østre Torg i Hamar, der laget sammen med Sølja
folkedanslag deltok.
I desember spilte laget under åpningen av Stange riksanlegg for friidrett.
I 1992 ble det avholdt en underholdnings- og dansekveld på Vallset Samfunnshus med overskriften
«La det svinge». Det ble en vellykket kveld med 100 personer til stede.
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Laget og Femkløver’n dro igjen til Studio 19 på Hamar for ny kassettinnspilling. Kassetten fikk
navnet «Dæins deg gla!»

Medvirkende: Erik Bakstad, Arve Bekkeli, Jan Arne Berg, Håvard Fossberget, Rune Fossberget*,
Georg Lersveen, Svein Magne Morken, Per J. Mæhlum, Mona Irene Nilsen, Arvid Skuggerud,
Marianne Skuggerud*, Merethe Tangen, Steinar Thingstad*, Alf Marcus Vang,
Gitar: Steinar Østvold*, Bass: Svein Berg*, Sang: Magnhild Lersveen, Trommer: Svein Linnerud
* Medlemmer av Femkløver’n. Bildet er tatt på Tronsbakkhytta ved Harasjøen 1993.
På Jularbo Memorial dette året fikk trekkspellaget æren av å spille åpningsnummeret fra splitter ny
og moderne scene:
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Laget var på reisefot dette året også. Mange dro på camping-helg til Elstad Camping ved Ringebu,
og det ble en ny tur til Selbufestivalen. Her et bilde fra Væillset-leiren i Selbu:

Vallset trekkspellag 1992:

Foto: Westjordet
Foran fra v.: Rune Fossberget, Arvid Skuggerud, Merethe Tangen, Mona Irene Nilsen, Marianne Skuggerud,
Svein Berg, Steinar Østvold.
Bak fra v.: Magnhild Lersveen, Per J Mæhlum, Steinar Thingstad, Håvard Fossberget, Alf Marcus Wang,
Erik Bakstad, Svein Magne Morken, Georg Lersveen, Jan Arne Berg, Arve Bekkeli.
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I 1993 ble filmen «Hu Dagmar» vist på Vallset Samfunnshus. Det var innledningen til Kvennstuguteatret.. Det ble etablert et samarbeidsprosjekt mellom Sanglaget, Vallset Musikkforening,
Danselaget, Husflidslaget, Vallset Kulturstier, Vallset Trekkspellag og Hedmark Teater, som fikk i
oppdrag å forberede oppsetting av teaterstykket året etter.
I oktober ble det avholdt 15 års jubileumsfest på Folkets hus. Vallset Folkedanslag, Hadeland trekkspillklubb, Tormod Vasaasen og Morten Bjone var gjesteartister
Trekkspellaget hadde følgende sammensetning i 1993:

F.v: Håvard Fossberget, Alf Marcus Vang, Magnhild Lersveen, Georg Lersveen,
Mona Nilsen Paulsen, Arvid Skuggerud, Per J. Mæhlum, Jan Arne Berg, Svein Berg, Arve Bekkeli,
Svein Magne Morken, Rune Fossberget og Steinar Thingstad.
I 1994 åpnet trekkspellaget igjen sin tradisjonelle trekkspilltreff på Vallset samfunnshus, der blant
andre Odd Karstensen og Willy Rustad bidro med underholdning og dans.
Alle forestillingene på «Hu Dagmar» trakk fullt hus i Kvennstugua. I forkant ble musikken innspilt
på en egen kassett. Trekkspellaget bidro med melodiene «Nei men Dagmar» og «Bak min røde parasoll»
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En gruppe fra Trekkspellaget bestående av Jan Arne Berg, Per J Mæhlum, Erik Bakstad og Georg
Lersveen bidro med populær dansemusikk i Kvennstugua i forbindelse med forestillingen:

Det ble spilt musikk med lokal tilknytning. Også Jularbo da ......
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1994 var OL-året i Norge. President i IOK, Juan Samaranch uttalte at dette var de beste OL-leker
noensinne. Vallset Trekkspellag bidro på sin måte på Hamar med konsert i ventehallen på Hamar
stasjon, og med dansespilling i "storteltet" ved siden av Vikingskipet.

OL-musikk i ventehallen på Hamar jernbanestasjon
I 1995 var laget med på trekkspilltreff i Malungen. Arrangementet ble en stor suksess.
Væils-Z-Kopa bidro sammen med trekkspellaget.
I oktober ble det arrangert et «Husker du? Syng med oss»-arrangement for Hedmarkspensjonistene i
Hamar kulturhus i regi av Hamar Damekor. Trekkspellaget medvirket sammen med blant andre Kari
Svendsen og med Odvar Nordli som programleder.
I 1996 deltok laget på trekkspilltreff på Veldrom, Vormsund og Titanofestivalen på Starmoen i
Elverum.
Laget arrangerte en vårfest i Malungen, som trakk over 100 personer, der Stange trekkspillklubb og
Væils-Z-kopa bidro som gjesteartister. Her er et bilde fra festen:
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I 1997 ble laget invitert av Moelv Trekkspillklubb til deres trekkspilltreff. Arrangementet ble deretter avholdt siste fredagen i måneden og trakk fulle hus hver gang med forskjellige orkestre.
Trekkspellaget deltok på DM på trekkspill i Grue. Laget fikk 2. premie og ble kvalifisert til NM.
Norgesmesterskapet ble avholdt i Seljord i Telemark, der laget vant bronsemedalje i sin klasse.

Medvirkende medaljevinnere i Seljord. Foran: Reinholdt Flisen og Svein Berg. 2. rekke f.v.: Svein
Magne Morken, Mona Nilsen Paulsen, Marianne Skuggerud, Steinar Thingstad og Rune Fossberget. 3. rekke f.v.: Per J Mæhlum, Håvard Fossberget, Arvid Skuggerud, Arve Bekkeli, Thorstein
Langberg, Erik Bakstad og Jan Arne Berg.
Ett av lagets konkurransenumre i NM var Elvepols, komponert av Jan Arne Berg:
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Det ble avholdt nok et trekkspilltreff i Malungen, der trekkspilleren Morten Bjone sammen med
Lars Gundersen samt Væils-Z-Kopa deltok.
Laget ble invitert til Vinger Hotell av Austmarka trekkspillklubb. Glåmdal trekkspillklubb, Nes
trekkspillklubb, Vinger og Odal Trekkspillklubb og der blant andre Væils-Z-Kopa deltok i et vellykket arrangement. Det ble spilt til langt på natt. Trekkspellaget slapp til først kl 0100.
I 1998 ble laget sammen med blant andre Væils-Z-kopa invitert til trekkspilltreff i Milepælen i
Odal.
På høsten startet innspillingen av ny CD, som fikk navnet «Bygda vår – Vallset trekkspellag 20 år».
Innspillingen ble gjort i Studio 19 på Hamar.

Første rekke f.v: Marianne Skuggerud, Jan Arne Berg, Svein Berg, Georg Lersveen, Steinar Thingstad, Reinholdt Flisen. Øvrige fra venstre: Per J. Mæhlum, Rune Fossberget, Arvid Skuggerud, Erik
Bakstad, Håvard Fossberget, Åse Myhre, Kjell Beck, Mona Irene Nilsen Paulsen, Lars Erik
Dagfinrud, Magnhild Lersveen, Svein Magne Morken og Arve Bekkeli
I en anmeldelse av Vidar Frislie dagen etter het det: «Vallset har klart det igjen. Det er tydelig at
Vallset stiller i en særklasse når det gjelder trekkspillmusikk. Hvor mye dansemusikk klarer de å
omsette i bygda? Det viser seg at de sommerlige trekkspillarrangementene har satt sine spor og etterlatt seg en voksende interesse for dansemusikk»
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I jubileumsåret 1998 hadde repertoaret vokst betraktelig siden 1978
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I 1999 spilte laget på Stange Sykehjem og 2 ganger på Løten Helsetun.
Arbeiderlaget i Åsbygda arrangerte en vellykket hyggekveld på Folkets Hus, der laget og Tor
Karseth deltok.
Årets høydepunkt var en 20 års jubileumskonsert som ble avholdt på Herredsvang.
Underholdningslisten var lang og omfattet Trekkspellaget med Stein Westgård og Feljint’n,
Alf Marcus Vang, Morten Bjone, Ottar Johansen, Væils-Z-kopa, Tormod Vasaasen og Frode Haltli
som spilte i herlig selskap med Magnhild Lersveen på banjo.

Trekkspellaget under 20 års jubileumskonserten på Herredsvang.
Til dans spilte Stange trekkspillklubb og Stange Toradera.
Det ble en verdig og fin jubileumsfest som trakk fullt hus.
HA omtalte jubileumsfesten slik «Populær jubilant. Det var fullt hus og stormende jubel da Vallsets
egne trekkspillere inviterte til jubileumsfeiring lørdag kveld. Profesjonelle og amatører både fra
bygda og langveisfarende hyllet den populære jubilanten.»
Dagbladet var ikke snauere i sin omtale: «Herlig jubileum. Statsadvokaten (Morten Bjone) spilte
trekkspill. Det samme gjorde dosenten. Og esset Frode Haltli elsker instrumentet. Med trekkspillmusikk blir alle så glade var omkvedet på festen»
Så var 1990-årene over. Verden frykte datakrasj av dimensjoner i forbindelse med mulig
programmerings-tekniske vanskeligheter ved milleniums-skiftet til år 2000. Men verden gikk videre
som før, og Vallset Trekkspellag kunne legge bekymringene vekk og spille seg inn i 2000-årene.
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Årene etter år 2000
I 2000 ble det avholdt en dansefest på Vallset Samfunnshus med blant andre Stangetoradera og
Væils-Z-Kopa som gjesteartister.
I Hamar Park møtte det nærmere 100 personer til lagets konsert.
I Vallset kirkes 150 års jubileum ble det avholdt 2 konserter. Her bidro laget med trekkspillere i hovedorkestret og med et eget innslag med framføring av 4 Vallset-komposisjoner.
Overskriftene i avisene dagen etter var: «Storslagen kirkefeiring» og «Gledens kveld i Vallset».
Her er et bilde utenfor Vallset kirke fra Folkemusikkmessa under memorialen i august 2000:

Foran: Jan Arne Berg og Tormod Vasaasen. Bak f.v: Steinar Sand, Svein Berg, Fride Skogsrud
Bjørnstad, Tove Brovold, Patrik Vingård, Live Aslaug Engen, Maren Bjørnstad og Frode Haltli
I 2001 begynte 3 gutter med samspilløvelser hos Jan Arne Berg privat med målsetting om senere
rekruttering til laget. Hele ettervinteren og våren møtte de opp en gang i uken. De var med på Midtsommerfestivalen på Stange i juni og spilte 3 låter med laget. Rekrutteringstiltaket ble dessverre
med forsøket.
Laget spilte ved åpningen av nye Vallset Samfunnshus, der 130 møtte. Det var overrekkelser av
flere gaver i løpet av kvelden, blant annet et tovet teppe fra samarbeidspartnerne i Jularbo memorial. Starelven, Væils-Z-kopa og trekkspellaget underholdt.
På høsten ble det arrangert en Glad-kveld på Vallset samfunnshus med fullt hus. Halfdan Hegtun
var trekkplasteret og kåserte over temaet «Fra Toten og andre verdensdeler»
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I 2002 deltok laget. på en ny trekkspillkveld i Moelv. Det var stor tilstrømning av et danseglad
publikum. Avisomtalen dagen etter var svært positiv: «Vallset Trekkspellag hører nok med til eliten
av trekkspillklubber i Hedmark»
Laget deltok i DM på Fåberg og ble belønnet med 2. plass i klassen, og var dermed kvalifisert til
NM på Hønefoss. Det ble imidlertid bestemt at videre deltakelse ikke ble aktuelt.
Det ble igjen arrangert en ny Glad-kveld på Vallset Samfunnshus. Kveldens hovedperson var Torbjørn Ekern alias Bertil Gåbort.
På høsten ble det arrangert en ny Glad-kveld på Samfunnshuset. Rolf Lie Holter var hovedgjest og
trekkplaster. Væils-Z-Kopa og Brødrene Svendsberget deltok sammen med trekkspellaget.
For 111 personer ble det en vellykket kveld.

2003 ble et aktivt og godt år.
I oktober ble det rigget til 25 års jubileumskonsert i Vallset Samfunnshus.
Trekkspellaget foran Samfunnshuset før jubileumskonserten:

Foran f.v: Marianne Skuggerud, Gunn Pettersen, Åse Myhre, Ann Kristin Skuggerud, Magnhild
Lersveen og Harald Nordeng. Andre rekke f.v: Håvard Fossberget, Kjell Beck og Jan Arne Berg.
Tredje rekke f.v: Arvid Skuggerud, Arve Bekkeli, Steinar Thingstad, Steinar Østvold, Rune Fossberget, Erik Bakstad og Georg Lersveen.
Hovedtrekkplaster var Juel Stubberud med kåseri om finnekulturen på Finnskogen. Ellers medvirket
Mons Slagsvold sammen med Live Aslaug Engen og Maren Bjørnstad, samt Lars Erik Dagfinrud
og Bjørn Olav Nordal som spilte firhendig marimba.
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Det ble feiring og dans til langt på natt. I tillegg til trekkspellaget var det innslag av Starelven,
Knut Ivar Bøe, Stange Trekkspillklubb, Ottar Johansen. Kommunen var representert ved ordfører
Jan Tyriberget.
I november var det duket for en ny Glad-kveld på Samfunnshuset, denne gang med Halvard Olestad
som kåsør.
I desember ble det avholdt julekonsert sammen med Hamar Veterankorps
i Sangens og Musikkens Hus på Hamar.
I 2004 deltok laget i feiringen av Hamar Park 125 år. Der framførte laget en uroppførelse av en
hyldningsang til Parken; «Nytt liv i Parken» komponert av Anders Ørbæk,
I 2005 var det igjen duket for en ny Glad-kveld på Samfunnshuset. Hamar Veterankorps var hovedgjest. For øvrig deltok Strandlykkja Blandede Kor med sanger og revyinnslag. En gruppe bestående
av Jan Arne Berg, Thorstein Langberg, Jon Ola Prestaasen, Svein Berg, Arne Willy Foss og Maren
Bjørnstad spilte musikk fra Starelvens repertoar.
Årets høydepunkt var tildeling av Stangeprisen for 2005 til Magnhild og Georg Lersveen post
mortem.
Det ble en spesiell og følelsesladet begivenhet spesielt for Magnhild, som måtte motta prisen
alene uten Georg ved siden side. Georg døde så alt for tidlig like før tildelingen.
Under festen ble det framført musikk av og med Vallsetinger i mange variasjoner med utgangspunkt
i tekster og melodier/arrangementer som prisvinnerne selv hadde laget.
Prisvinnerne ble hedret av bygdas samlede kulturliv. Først ute var Vallset Musikkforening der
Georg var med som trompetist i mange år. Så kom revygruppa med to innslag begge signert Magnhild. Deretter var det Vallset Sanglag som framførte sanger signert Magnhild og trekkspellaget som
også spilte parets komposisjoner.
Det var en tydelig beveget ordfører Jan Tyriberget som overrakte prisen. «Prisen får dere for kulturinnsatsen i Vallset og Hedemarken gjennom flere tiår. Dere har lagt ned et enormt arbeid i visegrupper, revy, teater, musikk, Jularbo Memorial og Kvennstuguteatret. Overalt har dere hatt en finger
med» sa blant annet ordføreren i sin tale.
Stangeavisa hadde en helsides omtale av prisutdelingen med overskriften: «Hele Vallset hedret
Magnhild og Georg»
Magnhild har helt siden forløperen til laget og fram til i dag hatt en framtredende og viktig rolle i
trekkspellaget. Hun har vært lagets poet og «potet». Hun har vært med som gitarist, tekstforfatter,
revyartist, visesanger og vokalist, og selv etter at hun ga seg som fast medlem i 2004 har hun stilt
opp når vi har hatt behov for bistand.
I lagets innspilte CD’er, som delvis ligger inne på lagets hjemmeside, vil en finne mye av Magnhilds bidrag som tekstforfatter og vokalist. Det kan blant annet være verdt å lytte til hennes følsomme og fine tolkning av Evert Taubes Havsörnsvalsen.
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Foto: Stangeavisa
Magnhild Lersveen under Stangepris-tildelingen

Magnhild og Georg som komponister:
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I 2006 ble det avholdt en ny tradisjonell Glad-kveld på Samfunnshuset.
Arne N Olstad var invitert som trekkplaster og bidro med viser og «grov kjæft».
Laget spilte ellers på Klukstuen på en sammenkomst/hyggekveld ledet av Odd Aspeli
I 2007 deltok laget med dansespilling i Moelv der Ottar Johansen og Ivar Thoresen samt Gofoten
toradergruppe spilte foruten oss. Det var fullt hus og stor stemning.
Det ble igjen spilling på Klukstuen der Odd Aspeli var programleder.
«Nostalgisk dansekveld» var arbeidstittelen på en dansekveld på Samfunnshuset. Til å besørge musikken var Starelven hovedtrekkplasteret forsterket med Live Aslaug Engen og Thomas Nilsen:

Foran f.v.: Thomas Nilssen, Live Aslaug Engen og Simen Prestaasen.
Bak f.v.: Geir Magnar Lillehov, John Ola Prestaasen, Thorstein Langberg og Thor Ola Engen.
I tillegg deltok spellemannslaget Leik. Det var stor stemning og 138 personer møtte.
Laget spilte i Hamar Parks 10 årsjubileum i august. Hele 300 mennesker møtte fram.
Trekkspellaget bidro for øvrig med konserter hver sommer i 10 år.
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En ny Glad-kveld ble arrangert på Samfunnshuset der Odd Aspeli var kåsør. Musikklinja ved
Stange vgs v/Bernt Ola Volungholen, som senere ble en stor operastjerne, hadde et fint innslag.
Senere på høsten arrangerte laget en ren dansekveld på Samfunnshuset.
Starelven og Spellmannslaget Leik, Leif Fjeldbu og Øyvind Bernhus og Væillset-kvart’n spilte i tillegg til Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad.
I 2008 startet vi opp med en ny underholdningskveld på Samfunnshuset. Denne gangen var tater/skillingsviser tema med Elias Akselsen og Per Johan Skjærstad som aktører. Det viste seg å bli
svært vellykket. Allerede en time før forestillingen var lokalet fullt. Andre aktører var Væillsetkvart’n, Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad samt lagets egne Kjell Beck og Rolf Rosenlund som spilte Jularbo-musikk.
I forbindelse med «Hu Dagmar» forestillingen dette året bidro en gruppe fra Trekkspellaget bestående av Rolf Rosenlund, Nils G Roen, Jan Arne Berg og Håvard Fossberget med spilling under forestillingen:

Her øver de i Landhandelen i Kvennstugua før forestillingen.

Gamle trekkspill er vakkert
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Med redusert mannskap og uten bass, la laget ut på jubileumstur med tog til Trondheim og derfra
med Hurtigruten (MS Kong Harald) fra Trondheim til Bergen. Laget underholdt på Hurtigruta og på
Torgalmenningen med innleid bass. Jan Arne ringte tilfeldig til en musikkforretning og spurte om de
kjente noen som kunne spille bass. Bjørn Breili kom og spilte meget godt. Det viste seg at Bjørn
hadde spilt bass på originalinnspillingen av «Nå kjem ein vals» av Johannes Kleppevik fra Sotra,
samme mann som komponerte «Ein sommarvals» som trekkspellaget framførte 8 år senere for hele
det norske folk under NRK- programmet Skibladner minutt for minutt.

Vallset trekkspellag på Torgalmenningen i Bergen
Mye folk stoppet opp og lyttet. Det ble satt ut en skoeske som ble fylt med 1000 kroner, som var en
god attest og tegn på at trekkspillmusikk lar seg høre også i Bergen.
Underveis var det overnatting i Trondheim før avgang med hurtigruta mot Bergen neste dag. Da ble
det også sightseeing i Trondheim, vel å merke til fots.

Promenade på Nordre gate i Trondheim
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"Den gamle bybro er lykkens portal"

Konsert om bord på Hurtigruta. Jan Arne debuterte som konferansier på engelsk
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På høsten ble det arrangert en ny Glad-kveld på Samfunnshuset. Hele Norges Banjo-Kari Svendsen
og Kjetil Skaslien var hovedgjester.
Laget spilte for øvrig på eldredagen på Ilseng samfunnshus sammen med flere aktører, der blant annet ordfører Nils A Røhne bidro med tale og sang
I 2009 fortsatte laget med stor aktivitet. Det startet med 30 års jubileumsfeiring på Samfunnshuset.
Trekkspellagets sammensetning i jubileumsåret:

F.v: Rolf Rosenlund, Steinar Kjeverud(vokalist), Jan Arne Berg, Reinholt Flisen(gitar), Håvard
Fossberget, Steinar Thingstad, Kjell Beck, Nils G. Roen, Kåre Bryhni, Erik Bakstad,
Arvid Skuggerud, Arve Bekkeli og Anders Dahl(bass).
Jubilanten åpnet med å spille «Jularbominnen från Vallset» og fortsatte med variert musikk fra ulike
faser fra lagets historie.
Deretter fortsatte Håvard Svendsrud, som kom direkte fra sin debutkonsert i Oslo Konserthus og
bransjens Grand old man Leif Fjeldbu sammen med Øyvind Bernhus og William Hagen.
Så fulgte i tur og orden Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad, Tore Svendsberget og Jo
Fredrik Øyamo, Væillsetkvart’n samt Kåre Bryhni Evergreens med Steinar Kjeverud som vokalist.

Håvard Svendsrud

Øyvind Bernhus, Leif Fjeldbu, William Hagen
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Jo Fredrik Øyamo

Tore Svendsberget

Kveldens konferansier, Thor Ola Engen, gjorde stor stas på 3 av medlemmene som hadde vært med
siden starten: Jan Arne Berg, Håvard Fossberget og Erik Bakstad:

Stangeavisa hadde følgende omtale dagen etter;

Kvennstuguteatret satte samme år opp «Rakariva - vår nære fortid» forfattet av Kvennstuguteatrets
ildsjel og «far» Bjørn Amundrud
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I 2010 ble det nok et arrangement på Samfunnshuset.
Godtmar Rustad kåserte om Løitens akevitten og krydret innslagene med mange historier.

Deretter fulgte Narum Gla’jazz fra Toten med blant annet brødrene Johan og Even Narum, med røtter fra Vallset, som vartet opp med god swingjazz.

I 2011 ble det på Samfunnshuset arrangert en fortellerkveld med musikk, som var en ny vri for laget. Det ble en spennende flerkulturell kveld. Tidligere NRK-journalist gjennom 35 år Tore Andresen presenterte en forestilling «Puken og skjønnheten» og Jan Christian Gjems krydret fortellingen
med gitarinnslag og bakgrunnsmusikk. Det handlet om kulturer vi er i ferd med å glemme, blant annet om Finnskogkulturen, indianer- og inuittkultur samt arabisk kultur.
Trioen «Livets glæder» med Fride Skogsrud Bjørnstad, Stein Westgård og Ola Nordsveen serverte
salongmusikk på piano, fiolin og klarinett.
Eirik Berg, født i Vallset, også NRK-ansatt, fortsatte med visesang akkompagnert av Jan Arne Berg.
Eirik Berg og Tore Andresen avsluttet kvelden med å fortelle litt om sin tid i NRK.
Blant annet kom det fram at Berg hadde laget sitt første program i Vallset: «Vallset er mer enn jordbær» mens Andresen fortalte at han hadde avsluttet sin karriere i NRK med TV-program fra Oddvar
Nordlis 80 års dag på Folkets Hus.
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2012 ble et år med stor aktivitet, med CD-innspilling og mange spilleoppdrag.
CD’en «I Vallset-bygda» ble produsert med 500 eksemplarer og fikk god mottakelse og god avsetning.

CD’en er i sin helhet lagt inn på lagets hjemmeside og inneholder 19 melodier med variert musikk
Innholdet på CD'en:

Laget spilte på Løten Nærstasjon til fullt hus. Det måtte ståplasser til for å få plass til alle
besøkende.
I forbindelse med premieren om filmen med Lindesnes Trekkspillklubbs vei til Operaen ble vi invitert til å spille i foajeen på Sagatun kino. Under denne seansen ble laget kontaktet av en trekkspillveteran, Kåre Vermund. Han ble senere medlem i laget og bidro således til sterkt etterlengtet
rekruttering, selv om han ikke senket lagets gjennomsnittsalder.
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Årets høydepunkt ble kirkekonsert i Vallset kirke med Haddy N’jie som gjesteartist.
Det var satt sammen et variert musikalsk program. Etter trekkspellaget med Magnhild Lersveen og
Steinar Kjeverud som vokalister fulgte Haddy med sin faste gitarist Ørnulv Snortheim, som framførte egne sanger og Erik Bye-slagere.
Videre deltok musikerparet Live Aslaug Engen Bjerke og Erik Bjerke med vakkert samspill.
Haddy framførte blant annet Alf Prøysens «Trassvisa hennes Tora» før konserten ble avsluttet med
«We’ll meet again» med Magnhild Lersveens norske tekst.

Fra lagets avdeling sammen med Haddy

Alle aktører samlet
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Omtalen i Stangeavisa var svært positiv:

57

I 2013 deltok laget i en ordinær gudstjeneste i Vallset kirke som menigheten tydelig satte pris på.
Det er ikke ofte det blir applaus i en ordinær gudstjeneste.
Laget deltok i den store Landsfestivalen i gammaldans i Løten. Det ble avholdt en fin konsert på 40
minutter på Bøndsen. Framførelsen gikk bra til et begrenset publikum. Folk valgte å prioritere utendørs konserter i det fine været.
Årets musikalske høydepunkt i 2013 var en ny kirkekonsert i Vallset kirke, der det var lagt opp til at
Haddy nok en gang skulle bli hovedtrekkplaster. Konserten ble noe amputert og endret siden Haddy
ble syk. Magnhild Lersveen var sporty nok til å ta utfordringen i å framføre noen av de sanger som
var tiltenkt Haddy, og Live Aslaug Engen gikk inn som vokalist på blant annet Evert Taubes
Nocturn. Trekkspellaget og Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad bidro for øvrig ekstra i
forhold til planlagt program.
Det var 183 til stede som fikk god omtale i Stangeavisa med følgende overskrift:
«Trekkspellaget slo til uten Haddy»
Ved julespillingen på Bo- og servicesenteret serverte laget kaffe og kaker bakt av lagets støttespillere. I tillegg overrakte Jan Arne en gave fra trekkspellaget til bosenteret: et maleri med motiv fra
gamlebutikkene i Gata malt av Odd Willy Løvbakke:
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I 2014 deltok laget som eneste aktør utenom Hamar kommunens egne krefter i en storslagen innvielse av Hamar nye kulturhus. Det var hele 50 forskjellige innslag i løpet av 4 timer. Laget kom hederlig ut av konserten som foregikk i en fullpakket sal.

Vallset Trekkspellag i Hamar nye kulturhus i 2014
I en helg i september dro laget med ledsagere til Storefjell høyfjellshotell. Turen ble ett av årets
høydepunkt. På lørdag formiddag ble det avholdt en times konsert. På lørdagskvelden bidro laget
med en halv times dansemusikk, der laget virkelig fikk utfolde seg. Dansegulvet ble fylt fra første
dans.

Vallset Trekkspellag på Storefjell høyfjellshotell
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Noen av medlemmene med sine ledsagere slapper av etter vellykket dansespilling

Damene hygger seg i salongene mens gutta er opptatt med trekkspill ett eller annet sted

60

I september inviterte Sons of Norway til en Vallsetaften i Utvandrerkirken i Ottestad. Det ble en
helaften med suksess og en fin presentasjon av det brede og rike kulturlivet i Vallset.
Foruten trekkspellaget deltok Randi Marit Mæhlum Rustad og Willy Rustad, Væillsetkvart’n, velkomstorkesteret i Kvennstuguteatret.og Magnhild Lersveen som viste en ny side av sitt allsidige talent som buktaler. Magne Engen og Steinar Kjeverud, som er fast inventar på Væillsetrevyen, bandt
sammen programmet på en morsom og fin måte.
Programmet fikk en helsides omtale i Stangeavisa med følgende overskrift: «Muntert repertoar på
Vallsetkveld»

Foto: Stangeavisa
Magnhild Lersveen som buktaler i Utvandrerkirken

Utvandrerkirken
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Fra konserten i utvandrerkirken

Trekkspellaget har 3 medlemmer som også spiller i Hamar Veterankorps. Det var foranledningen til
en felles konsert i Hedmarksmuseets Aula. Konserten trakk 120 personer.

Vallset Trekkspellag i Hedmarksmuseets Aula
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2015 startet med en solidaritetskonsert i Vallset kirke arrangert av Vallset Menighetsråd i samarbeid med Kirkens nødhjelp. Konserten var ledd i en innsamlingsaksjon der hensikten var å samle
inn midler til å bedre vannsituasjonen i U-land. I tillegg til oss deltok unge musikalske talenter fra
Vallset ledet av Håvar Knutsen.
I mai ble det satt i gang et nytt tilbud til pensjonister og andre hjemmeværende for dans og trim
samt sosialt samvær på dagtid. Tiltaket fikk navnet «Vallsetdansen». Dansen ble arrangert på Samfunnshuset mellom kl 12 og 1430. Dansespillingen ble fra begynnelsen delt mellom trekkspellaget
og Romedalsgutta.

Romedalsgutta Rolf og Finn
«Vallsetdansen» ble etter ønske fra danserne flyttet til kveldstid, og har blitt arrangert siste mandag i
måneden de siste 3 år. Dansen har samlet mellom 30 og 60 danseglade personer, hvorav mange møter hver gang.
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I november inviterte trekkspellaget til en høstkonsert i Hamar Teater.
Programmet ble satt sammen med musikk fra 3 genre; trekkspill og gammaldans, viser og sang samt
swingjazz. Det var et konsept som nådde alle og som publikum satte pris.
Haddy med Ørnulv Snortheim og Swingbandet Aldershjemmet bidro til at konserten ble en stor
suksess.
Haddy imponerte stort med sin utstråling og sjarme og trollbandt publikum som solist på flere låter
med trekkspellaget, egne innslag med Ørnulv Snortheim og som jazz-solist med Aldershjemmet.
Trekkspellaget hadde med Magnhild Lersveen, Steinar Kjeverud og Arnfinn Rasmussen som solister og gjorde blant annet lykke med Thor Ola Engens fornøyelige tekst på «Harajakt i hælvtakt».
Konserten ble avsluttet med et fellesnummer på «Vi se’s igjen» med tekst av Magnhild Lersveen.
Etter konserten utbrøt kveldens Grand old man og kapellmester i Aldershjemmet Finn Ørbeck: «Nå
går jeg hjem med en god følelse». Bedre attest går det ikke an å få.

Haddy N’jie og Trekkspellaget i Hamar Teater 2015
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Swingbandet Aldershjemmet med sin kapellmester Finn Ørbæk i Hamar Teater 2015.
Konserten fikk en storslagen omtale og kritikk i avisene dagen etter. «Fylte Hamar Teater» var overskriften i en helsides omtale i Hamar Arbeiderblad og «Bælj, blås og sang fylte Hamar Teater» overskriften i Stangeavisa.

Året ble avsluttet på tradisjons vis med julespilling på Vallset Bo- og servicesenter og CC Hamar;
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I 2016 deltok laget igjen i en gudstjeneste i Vallset kirke med blant annet salmespilling sammen
med menigheten:

Vallset trekkspellag i Vallset kirke
NRKs årlige sommerprogram Minutt for minutt ble i 2016 for første gang lagt til innlandet og
Mjøsa. «Skibladner minutt for minutt» ble en gedigen folkefest med titusenvis av begeistrede langs
ruten.
Trekkspellaget var først tiltenkt en halv times spilletid ved innseilingen til Atlungstad brygge. Programmet ble endret flere ganger. Det endte med at laget ble plassert foran NRKs stand og spilte
«Ein sommarvals» av Johannes Kleppevik framført med Magnhild Lersveen og Rolf Engen som
vokalister. Det hele gikk direkte ut på NRK TV med et intervju med Jan Arne Berg, og kan høres
ved å gå inn på førstesiden på lagets hjemmeside.
Et langt intervju med Jan Arne Berg og Nils G Roen ble videre sendt i lokalradioen.

Trekkspellaget med Magnhild Lersveen på Atlungstad i 2016
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I trekkspellaget er sosialt samvær viktig for samhold og trivsel. Det har blitt avholdt julebord stort
sett hvert år, og campingturer og hotellturer til blant annet Sjusjøen, Rondablikk, Nordseter, Fefor
og Storefjell med innlagt dansespilling og sosialt samvær sammen med ledsagerne.
Noen glimt fra hyggetreff med våre ledsagere er inntatt som vedlegg.
I 2016 gikk årets tur til Inger og Ulf Sjøbergs sommersted i Stöpafors ved Frykensjøen i Wärmland.
Laget spilte for 300 personer på den tradisjonelle Kvärndagen ved en gammel mølle som har vært i
kontinuerlig drift i 99 år og hvor det svenske skredmjølet fortsatt produseres i Sverige.

Noen av trekkspellagets medlemmer med ledsagere i Stöpafors i 2016

Laget spilte på Eldres dag på Herredsvang. Dagen ble arrangert av Tangen/Espa pensjonistforeninger som var åpen for alle pensjonister i Stange. Festen samlet 170 personer.
I tillegg til trekkspellaget bidro Halvard Olestad og Arve Fossum med livlige historier.
Årets andre høydepunkt var tildeling av Stangeprisen til Jan Arne Berg. Et fullsatt Samfunnshus
møtte for å hylle Jan Arne for hans imponerende innsats for kulturlivet i Stange.
I en innlagt underholdningsavdeling var det innslag fra Væillsetkvart’n, trekkspilleren Knut Ivar
Bøe, en klarinettgruppe fra Hamar Veterankorps, Velkomstorkesteret i Kvennstugua, Randi Marit
Mæhlum Rustad og Willy Rustad, en representant fra Stange Historielag, Væillsetrevyen, Feljint’n
samt en gruppe fra Tronsbakkslekta støttet på bass av Svein Berg.
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Foto: Stangeavisa
Ordfører Nils A Røhne og Stangepris-vinner Jan Arne Berg i Vallset Samfunnshus 2016

I 2017 ble laget engasjert med spilling på Skibladner fra Lillehammer til Hamar. Vi gikk om bord
på Lillehammer til en fullbooket Skibladner. Det var lagt opp til spilling i 2 omganger på 40 minutter, fordelt på strekningen Lillehammer – Gjøvik og Gjøvik – Hamar. Den planlagte spillingen mellom Gjøvik og Hamar måtte avlyses på grunn av regn.
Laget spilte med Magnhild Lersveen, Steinar Kjeverud og Rolf Engen som vokalister:
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Det ble igjen arrangert en ny Gladkveld på Samfunnshuset, den «Store Gladkvelden», som samlet
fullt hus.
Det var laget et ambisiøst og variert program med viser og sang, gladjazz, humor og dans.
Trekkspellaget åpnet med Magnhild Lersveen og Steinar Kjeverud som vokalister.
Deretter fulgte Magnhild og Håvar Knutsen med egenproduserte viser fra egen CD.
Så fulgte Rolf Lie Holter som framførte et vell av vitser og historier.
Cecilie og Kjetil Skaslien hadde et innslag som begeistret publikum med varmt og fint samspill.
Kjetil er et fyrverkeri på trekkspill og er blant annet norgesmester i trekkspilling flere ganger.
De trollbandt publikum med blant annet framføring av «Gabriellas song», der Kjetils trekkspill låt
som et stort orgel.

Kjetil og Cesilie Skaslien

Etter en kort pause overtok Gosen Gla’jazz som i årevis har vært fast husorkester på Skibladner.
Brødrene Svendsberget fulgte deretter med Jularbo-musikk og innledet dansen godt støttet av trekkspellagets Per Erik Dahl på gitar og Rolf Engen på bass.
Det ble samspill mellom Gosen og Trekkspellaget på «When you smiling» og «Yes sir that’s my
baby», før Trekkspellaget avsluttet dansen.
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Trekkspellaget avsluttet året med julespilling på CC Hamar:

Trekkspellaget med Steinar Kjeverud som nisse på CC Hamar

I 2018 arrangerte Spelmannslaget Leik en munnspillkonsert med deltakelse av vårt lag som trakk
fullt hus i Vallset Samfunnshus. 31 munnspillere fra Norge og Sverige deltok på konserten etter at
det først ble avholdt et eget munnspillkurs på Haraset.
I juni spilte laget på Sommerdagen/Åpen motordag i Stangeby’n.
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Trekkkspellaget holdt 2 populære konserter i Kvennstugua. Til konserten i august møtte hele 170
tilhørere. Her er laget fotografert foran musikkpaviljongen i Kvennstugua:

I september arrangerte laget en ny høstkonsert i Hamar Teater i samarbeid med Swingbandet Aldershjemmet, som ble årets jubileumsfeiring og høydepunkt.
Det ble en vellykket konsert med variert og publikumsvennlig program som begeistret 120 tilhørere.
Etter at publikum ble ønsket velkommen av Nils G Roen overtok årets Stangeprisvinner Steinar
Kjeverud som konferansier.
Trekkspellaget åpnet konserten med Arnt Haugens «Vi spiller opp», fortsatte med Vidar Sandbecks
«Den vakre visa» med Magnhild Lersveen som vokalist akkompagnert av Tori Erlien-Årva på
fløyte. Deretter fulgte Arnt Haugens «Soire a Marseilles» i et arrangement av Jan Arne Berg,
Ragnar Johnsen og Nils G Roen. 1. avdeling ble avsluttet med Erik Byes «Hildringstimen» med
Steinar Kjeverud som vokalist og med Stein Westgaard på fiolin.
Deretter overtok Swingbandet Aldershjemmet under ledelse av Arne Strømberg på trompet/trombone/vokalist. Øvrige musikere i bandet var Tor Arne Eriksen på saxofon, James Dickenson på
tangenter, Arne Beck på gitar, Svein Erik Haug på el-bass og Henry Slaatten på trommer. De begeistret publikum med herlige swingjazz-låter med blant annet «Basin street blues», «There will never be another you» og «Candy».
Så overtok Trekkspellaget og Stein Westgaard med «Vildkatten», en ragtime-inspirert låt komponert
av Gerhard Jacobsen og innspilt av Ebbe Jularbo i 1947. Deretter fulgte «Ramona» med Steinar
Kjeverud som vokalist. Så fulgte Erik Byes «Alf», som er en hyllest til Alf Prøysen etter hans død.
Den ble framført følsomt og fint trestemt på trekkspill av Jan Arne Berg, Steinar Thingstad og Nils
Roen med Tori Erlien-Årva med sang/fløyte og Stein Westgaard på fiolin i et genialt arrangement
av Jan Arne Berg.
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Deretter fulgte «Tango for to» med Tori Erlien-Årva som solist med et morsomt danseinnslag av
Magnhild Lersveen. Til slutt i denne avdelingen framførte laget med Stein Westgaard Evert Taubes
«Calle Schewens vals» med Steinar Kjeverud som vokalist.
Konserten ble avsluttet med samspill og allsang med Swingbandet Aldershjemmet og med Steinar
Kjeverud som vokalist og Stein Westgård på fiolin med «Vi se’s igjen»:

Foto: Stangeavisa
Swingbandet Aldershjemmet, Vallset trekkspellag med Steinar Kjeverud og Stein Westgaard i
Hamar teater 27. september 2018
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I Stangeavisas positive omtale er Magnhild Lersveen akkompagnert av Tori Erlien-Årva og trekkspellaget avbildet under framføring av Vidar Sandbecks «Den vakre visa»:

Hamar Arbeiderblad hadde også en positiv omtale av konserten med overskriften «Fra Vallset til
Dixieland», og med kommentarer som «Scenevante musikere» og «Alt i alt en flott konsert av en
rutinert gjeng».
Trekkspellaget hadde all grunn til å være fornøyd med arrangementet, som lovet godt for den store
jubileumskonserten 10. februar 2019 i Vallset Samfunnshus.
Året 2018 ble som vanlig avsluttet med julespilling på Vallset Bo- og servicesenter.
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9. Sluttord
Arbeidet med å skrive jubileumsberetningen for Vallset Trekkspellag, som del av det rike kulturlivet
i Vallset, fortoner seg som et 60 års eventyr og en enestående bygdehistorie.
Det startet med at Didrik Bratlien kalt «Martn’s-generalen» i 1955 sikret seg Sveriges
trekkspillende nasjonalhelt Carl Jularbo til Vallset Mart’ns arrangementer, og som dermed bidro å
sette Vallset på kulturkartet.
Jularbos gjestespill i 11 år ble en stor suksess og var ideen til å starte Jularbo Memorial, som
gjennom 21 år samlet det ypperste av musikere og orkestre i Norge og Sverige og med rundt 3000
besøkende hvert år.
Memorialen var et omfattende samarbeidsprosjekt med 4 foreninger, der hele bygda bidro med stort
engasjement, stor dugnadsinnsats og entusiasme. Bygda fikk arrangementserfaring og ble godt
rustet til å sette i gang nye aktiviteter etter at Jularbo-epoken var over. Trekkspillbygda fikk dermed
flere kulturbein å stå på. Kvennstugua bygdetun med amfiteater ble bygget opp av ivrige ildsjeler
fra 1991 og ble i 2018 etter en imponerende dugnadsinnsats opprustet med nye tribuner, slik at det i
dag framstår som ett av landets fineste utendørs amfiteater-anlegg med plass til 1100 personer.
I 1994 ble «Hu Dagmar» satt opp i Kvennstuguteatret for første gang. Helt siden starten og fram til
«Kjærlighet og kjøkkenbenk» i 2018 har mellom 2500 - 3500 publikummere fra hele Østlandet
strømmet til hvert år. Revygruppa Væillsetrevyen har siden 2004 samlet fulle hus i Vallset
Samfunnshus, med behov for etterfølgende ekstraforestillinger.
Memorialen ble et stort løft for Trekkspellaget. Den ga inspirasjon til lagets musikalske utvikling.
Laget fikk invitasjon til mange musikkfestivaler og spilleoppdrag og tok initiativ til mange Gladkvelder og andre arrangementer. Antall spilleoppdrag har hvert år ligget på mellom 15 og 20. De
siste 5 årene har laget opplevd mange høydepunkter, som ved hjelp av innleide gjesteartister som
blant annet Haddy N’jie og swingbandet Aldershjemmet og dyktige trekkspillere ble store
publikumssuksesser. Det er videre avholdt 2 kirkekonserter i en fullsatt Vallset kirke, 2 vellykkede
høstkonserter i Hamar Teater og deltakelse i NRK’s årlige sommerprogram Skibladner Minutt for
Minutt på Mjøsa, der laget fikk anledning til å presentere seg for hele det norske folk gjennom radio
og TV.
Det er bemerkelsesverdig at 4 av lagets medlemmer er tildelt Stangeprisen for sin innsats i
kulturlivet. Stangeprisen er den viktigste kulturpris og anerkjennelse som kan oppnås i kommunen
Det er grunn til å stille seg spørsmål om hvordan det har vært mulig å holde det gående med så stor
aktivitet og stabil musikalsk kvalitet i hele 40 år med vekslende og et gradvis aldrende mannskap,
Mye av æren for det må i første rekke tildeles lagets musikalske leder Jan Arne Berg. Jan Arne har
med sitt glødende engasjement og entusiasme klart å motivere medlemmene ved stadig å finne fram
nye melodier og noter fra et fyldig notearkiv, slik at medlemmene har kunnet glede seg til hver
øvelse. I tillegg har han alltid hatt ideer til nye spennende arrangementer som gjør at laget får de
nødvendige utfordringer til å fornye seg.
Spilleglede har vært selve drivkraften for laget og er en viktig grunn til at de fleste er motivert til å
videreføre bygdas rike trekkspilltradisjoner.
Laget leverer fortsatt på et godt musikalsk nivå, og spesielt når en tar i betraktning at de fleste har
passert pensjonsalder. Med utgangspunkt i dagens aldersfordeling ville det vært ønskelig med
rekruttering av yngre musikere. Uansett hva som skjer er det vårt håp at vi som driver på beholder
gløden slik at vi fortsatt kan være i stand til å glede og begeistre vårt publikum.
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10. Vedlegg
Noen glimt fra hyggetreff med våre ledsagere gjennom årene:
Julebord på Fram 1990

Campinghelg på Elstad Camping ved Ringebu

Julebord 2009 på Kilde Gjestgiveri i Løten
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Julebord 2010 på Åsen Grendehus

St. Hansfest hos Kjell og Synnøve 2010

Julebord 2011 på Vallset Samfunnshus
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Storefjell, høsttur september 2014

Julebord 2015 på Bekk-senteret
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St. Hansfest hos Johan og Berit 2017

Gaver, et par eksempler:
Dalahäst fra Jularbo Gille

Bordvimpel fra Norske Trekkspilleres Landsforbund

Utmerkelser til medlemmene
Det er delt ut diplom til medlemmer for lang
og trofast deltakelse i laget og på arrangementer.
Magnhild Lersveens tekst på diplomet passer godt
som avslutning på det laget har drevet med i 40 år:
"Vi riv av ei støind åt dom som har sæinsen
før trekkspellmusikken og gammeldæinsen"
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Medlemsoversikt
Etternavn
Bakstad
Beck
Bekkeli
Berg
Berg
Bratvoldengen
Brustad
Bryhni
Dagfinnrud
Dahl
Dahl
Engen
Fjeldstad
Flisen
Fossberget
Fossberget
Hansen
Heggeslåen
Joten
Karlsen, Tangen
Langberg
Lersveen
Lersveen
Lillehov
Morken
Myhre
Mæhlum
Mæhlum
Mæhlum
Mæhlum
Nordby
Nordeng
Paulsen, Nilsen
Pettersen
Roen
Rosenlund
Sand
Sjøberg
Slaatten
Skuggerud
Skuggerud

Fornavn
Erik
Kjell
Arve
Jan Arne
Svein
Anita
Magne Olav
Kåre
Lars Erik
Anders
Per Erik
Rolf
Ingun Røberg
Reinholdt
Håvard
Rune
Ann Kristin
Kjell
Steinar
Merethe
Thorstein
Georg
Magnhild
Geir Magnar
Svein Magne
Åse
Arild
Per J
Solveig
Sverre J
Erik
Harald
Mona
Gunn Ada
Nils G.
Rolf
Morten
Ulf
Henry
Arvid
Marianne

Stensrud
Strand
Svingen
Thingstad
Thingstad
Vang
Vermund
Vesterheim
Øie
Østvold

Eivind
Sverre
Lene
Kjell Erik
Steinar
Alf Marcus
Kåre
Erling
Johan
Steinar

Tid (fra-til)
1978 1998 1981 1978 1985 - 2000
1984 - 1985, 1992 - 1993
2014 - 2018
2004 - 2016
1997 - 2003
2007
2014 2009
2006 1996 - 2001, 2004 - 2014
1978 1984 - 2011
2003 - 2008
2017 2013 1983 - 1991
1981 - 1984, 1997 - 1998
1978 - 2004
1978 - 2004
1979 - 1985
1991 - 2001
1998 - 2005
2010 1978 - 2001
1978 - 1981
1978 - 1983
2017
2001 - 2004
1985 - 2003
2003 - 2006
2008 2005 1979 - 1986
2014 - 2018
2016 - 2018
1986 - 2011
1981 - 1983, 1989 - 2001,
2003-2008
1983 - 1984
1983 - 1985
1981 - 1982
2018 1984 1990 - 1998
2013 1979 - 1980
2013 1986 - 1993, 2003 - 2005
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Antall år
40
20
37
40
15
2
4
12
6
1
4
9
12
15
40
27
5
1
5
8
4
26
26
6
10
7
8
23
3
5
1
3
18
3
10
13
7
5
2
25
19

Instrument

El-bass

El-bass
Gitar
El-bass/sang
Fele
Gitar

Gitar, sang
El-bass

Slagverk

1
2
1
34
8
5
1
5
9

Trekkspill, Torader

Gitar, Trekkspill

Takk for 40 trivelige år

Lagets medlemmer og støttespillere
Magnhild Lersveen og Steinar Kjeverud
ønsker vel møtt til nye år med mye
trekkspillmusikk og hygge
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