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og hjertevarm, sier Ulltveit.
Bjørkås er glad for å ha fått 

med duoen i spellemannslaget. 
– Vi har kjent hverandre i 

mange år, og dette er et kjær-
komment tilskudd. Denne avta-
len med NSB er også helt topp, 
forteller Bjørkås.
– Nå gleder vi oss til Trøndela-

gskappleiken, slår Jenstad fast.

Opptatt av kultur
Terje Fossum i NSB sier at han 
har lyst til å skape stemning og 
kulturtilbud på toget. 
– Vi har gjort lignende før, 

men nå setter vi det mer i system 
med et fast kulturprogram på 
Dovrebanen, sier Fossum. 

vei til Mo i Rana. Hun hadde 
ikke sunget på 40 år, men syns 
det var så flott at vi var der, for-
teller folkemusikerne.
– Vi begynte litt forsiktig og 

trengte oss ikke på, forklarer Jen-
stad.
Det var i fjor at duoen begynte 

å ta toget fra Trondheim til Opp-
dal, da de startet i spellemann-
slaget.
– Det er et trivelig lag, så da 

kosta vi på oss denne turen, for-
klarer de. 
De skryter også av Sverre 

Bjørkås, leder for Oppdal spell- 
og dansarlag.
– Det er mye takket være 

Sverre. Han er så inkluderende 

Kjell Arne Jørgensen

kjell.arne.jorgensen
@opdalingen.no
99 04 37 21

OPPDAL: Hver onsdag kommer 
Unni Ulltveit og Tor Erik Jenstad 
med ettermiddagstoget til Opp-
dal for å øve med Oppdal spell- 
og dansarlag. 
– Vi er nå litt rastløse, så vi 

spurte om det var greit om vi 
spilte litt, forteller Unni Ulltveit. 

Skrev kontrakt
Etter et par spillinger i restaura-
ntvogna ble de «oppdaget» av 
Terje Fossum, som er markeds-
ansvarlig for Dovrebanen og 
Raumabanen. 
– Han var veldig entusiastisk. 

Så nå har vi skrevet kontrakt, 
sier Tor Erik Jenstad.
– Å finne en sånn person. En 

ting er å tenke det, noe annet er å 
gjøre det, legger Ulltveit til. 
Det betyr at duoen, som går 

under kunstnernavnet «Trebit-
merra og feppeldaill'n», reiser 
gratis med toget mot at de spiller 
for billetten. Det gjelder både for 
ettermiddagstoget til Oppdal og 
kveldstoget tilbake til Trond-
heim. 
Dermed blir det musikk i res-

taurantvogna hver onsdag mel-
lom Oppdal og Rennebu i tida 
framover. 
– Nå kjenner vi alle som jobber 

i restaurantvogna, sier Ulltveit 
med et smil, som er glad for at 
de kan videreføre trubadurtradi-
sjonen.

– Takk for musikken
De er påpasselige med ikke å 
være påtrengende, og ser an 
publikum. De forteller også om 
god kommunikasjon med de an-
satte i restaurantvogna, som sier 
ifra hvis de skal slutte å spille.
– Nå spilte vi nesten hele turen 

nedover. De har ikke sagt i fra 
ennå, forteller Jenstad.
Mens musikerne står og prater 

med Opdalingen går en av de 
andre passasjerene, som har gått 
av toget i Oppdal, forbi.
– Tusen takk for musikken, 

sier han og haster videre.
– Det ble annonsert på høyta-

leranlegget at vi skulle spille. 
Hva de skal spille blir tatt litt 

på sparket, men Ulltveit har 
planer om å få laget et allsanghe-
fte de kan dele ut. 

Trivelig lag
Folk er spesielt entusiastiske på 
turen nordover, og synger med.
– Vi møtte ei dame, som var på 

Unni Ulltveit og Tor Erik 
Jenstad fra Oppdal spell- 
og dansarlag sørger for 
musikk på toget mellom 
Oppdal og Trondheim, 
med sitt kupéspill.

GOD MOTTAKELSE: Spellemannssjef Sverre Bjørkås tar imot Unni Ulltveit og Tor Erik J      

Sprer stemn   

«Alder gje opp», va Karsten sitt motto,
og det lønt se, for en dag vann han i Lotto
og sett ti åt Jatru'ån: «Jau, sant for dyden!
No tæk oss en tur te den solrike Syden!
For penga te fjøsvikar har oss no råd te,
og flytur og hotell og alt det som må te!»

Han rengt åt et reisebyrå, fekk billetta,
og snart va'm, for føsst gong, i fly da det letta.
Dem tøkt det va storfint å sjå alt frå høgdn.
Nei, ta va nå anna inn lusk rondt i bøgdn!

Så landa dem, da, ette to, tri, fi'r tima,
vart møtt tå ei varmluft så mesta dem svima.
En guida buss kjaur dem helt bortåt hotelle
med leilighet der dem kunn sjøl sta'nd for stelle.

Føsst dagin gjekk med te ondreng og glaneng:
Nei, at det va slik, ha dem itt haft nå aneng!
Og all sa utlendengan! Dem verka snille.
Det stemt itt med Karsten si  tru om «de ville».

Minn huff, all sa selgjaran som låg og tjåka!
Dem masa og bau fram og vist fram og bråka.
Å pru't kunn itt pare, så pengan for fort, dem,
minn heldigvis kom dagin fort da'm skull res hem.
På Nordigard va det vel, alt i alt, lika'r.
Minn dem ha da vorte en opplevels rika'r.

Astrid Volden

Nordigardspare 
sin sydendebut
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