
   BJØLSEN VALSEMØLLE 
 GJENFORENT OG PLATEAKTUELL

Sju år er gått siden Bjølsen Valsemølle forlystet det norske folk 
med sine særdeles beskrivende sanger om livet i Oslo. Om 
kjærligheten til tigerstaden og menneskene som bor der. Det var 
en trist dag for norsk rock da legendariske Bjølsen annonserte 
sin avskjed i 1999. Man fi kk liksom ikke nok av Bjølsen. Men 
siste vers av Bjølsen-historien er ikke skrevet. Nå er bandet 
gjenforent og klar med ny plate. Dobbelalbumet ”Over elva” 
inneholder 13 helt nye sanger signert Trond Ingebretsen. 
I tillegg har bandet nyinnspilt 11 av sine mest kjente låter fra 
80- tallet. Men det er ikke bare Bjølsen som blir å høre på ”Over 
elva”. Her fi nner vi duetter med Bjarne Brøndbo (Soria Moria), 
Lillebjørn Nilsen (Vaterlands bru) og Frøydis Armand (Det verste 
og beste).

LITT HISTORIKK: Etter en utrolig aktiv periode på 80-tallet med 
tre plateutgivelser, omfattende turnering over kongeriket og 
stort ry som liveband, gikk Oslobandet Bjølsen Valsemølle inn 
i koma i 1986. Sommeren 1996 dukket bandet opp igjen i NRK ’s 
”Tore på sporet”, kom med en samle - CD, og turnerte igjen. 
Vinteren 1999 ga bandet ut den kritikerroste CD-en ”Danse 
på snø” og la ut på veien igjen. Så gikk bandet på ny inn i 
hvilemodus. Trond har i mellomtida gjort solojobber med 
et akustisk sett med Bjølsen låter. De andre gutta har spilt i 
andre bandsammenhenger. Høsten 2006 gjorde Bjølsen en 
gjenforeningskonsert på Melhus i Trønderlag. Våren 2007 
gikk de i atter studio. Nå foreligger resultatet i utgivelsen
Over elva.

PRESSEMELDING

BJØLSEN VALSEMØLLE: 
Trond Ingebretsen, sang, gitar og munnspill. 
Jan Roger Fjeldberg, trommer. 
Lars Aas Hansen, bass og kor. 
Leif Ottesen, gitar og kor. 
Martin Aune, orgel og synth.

Plata er innspilt i Brickwall studio i Oslo
Tekniker: Svein Fjellstad
Mix: Svein Fjellstad og Trond Ingebretsen
Produksjon: Jan Roger Fjeldberg
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