
Fra munnspill til kontrabass. 

Sverre Larsen var en nestor i Gjerdrums musikkliv i mange tiår. Her følger en liten biografi om 
hans innsats for musikken i Gjerdrum. 

	  

Sverre	  Larsen	  med	  trekkspillet. 

Sverre Larsen ble født i 1904. Han vokste opp på småbruket Holt på Bråtasletta der foreldrene Emilie 
og Hans hadde smie. Sverre var nummer to i en søskenflokk på hele 11 søsken.  

Hele sitt yrkesliv tilbrakte Sverre i Gjermå e-verk. Lenge jobbet han som maskinist der hovedansvaret 
var tilsyn med turbiner og generatorer o.l. i kraftstasjonene i Kvennstufossen og Horkafossen. Etter at 
disse kraftstasjonene ble nedlagt, gikk han over i arbeid som linjemontør. Han var ansatt i e-verket i  
49 ½ år. 

Men det er ikke yrkesliv og familie vi skal se på her. Det er den sjøllærte musikanten og komponisten 
Sverre Larsen vi vil trekke fram i lyset. Mesteparten av opplysningene stammer fra samtale med 
sønnen Olav Larsen, som i sin tur også har samsnakket med broren Hans. Flere av bildene som vises i 
denne artikkelen, stammer også fra Olavs private album.  

 

Musikkinteressen. 

Olav Larsen er helt sikker på at Sverres musikkinteresse ikke skyldtes påvirkning fra foreldrene. På 
tida han vokste opp, var det heller ikke noe musikkmiljø eller spesielle utøvere i nabolaget. Dette var 
dessuten i tida før folk fikk radio og platespiller. Men Sverre har fortalt at han i 7-årsalderen fikk et 
lite munnspill, og at dette var det første instrumentet han lærte seg å spille på. Seinere fikk han 
anskaffet seg et to-rader trekkspill og lærte seg noter.  

Så hvor fikk han inspirasjon ifra? Han kan naturligvis ha hørt andre i bygda spille. I tida rundt 1915 
eksisterte i hvert fall både Gjerdrum musikkforening (stiftet på 1870-tallet), som var et hornorkester, 
og Gjerdrum orkesterforening (stiftet på 1890-tallet), som var et orkester med strykere og noen 
blåsere. På bilder av disse orkestrene tatt til Ivar Sæthers Gjerdrumsbok fra 1914, ser vi at begge 
orkestrene har bestått av rundt 15 musikanter. Sverre har helt sikkert hørt disse spille, og de kan ha 
bidratt til interessen. Det kan også være at en interessert lærer på folkeskolen på Høyenhall kan ha sett 
Sverres talent og kanskje oppmuntret han.  



	  

T.v.:	  Gjerdrum	  orkesterforening	  1914.	  T.h.:	  17.mai	  v.	  kommunehuset	  ca.1920	  med	  Gjerdrum	  musikkforening	  på	  plass.	  

I ungdommen var Sverre som andre unggutter i militæret på Gardermoen. På moen var det opprettet et 
lite janitsjarorkester, og orkesteret manglet noen til å spille tuba. Sverre hadde aldri spilt i korps, men 
han ville gjerne lære, og meldte seg til tjeneste. På kort tid hadde han lært seg å traktere tubaen, og ble 
med i korpset. Han var også på tilkalling med i dette korpset etter at han var ferdig i militæret. På et 
bilde i bygdebokas bind IV ser vi han i uniform med tubaen i 1931. 

	  

Militærorkesteret	  Trandum	  1931.	  Flere	  fra	  Gjerdrum:	  I	  andre	  rekke:	  nr.2	  Otto	  Moe,	  nr.3	  Nils	  Heni,	  nr.4	  Jens	  Jensen,	  nr.7	  
Sverre	  Larsen.	  I	  tredje	  rekke:	  nr.1	  Hans	  Korsmo,	  nr.2	  Kristian	  Skugstad. 

Da Sverre var i 20-åra og var kommet hjem fra moen, gikk han først til anskaffelse av et ordentlig 
trekkspill, og deretter en ventilbasun. Etter dette fant han på å ville lære seg å spille kontrabass og ble 
med i Gjerdrum orkesterforening. For alle instrumentene gjaldt at han lærte seg å spille dem helt på 
egenhånd. Olav veit ikke om at faren noen gang har gått til undervisning hos andre. Men resultatet ble 
altså at han ble en dyktig hobbymusikant som kunne brukes i mange roller i flere typer orkestre. 

Sverre giftet seg i 1931 med Anna f. Rognstad. En viss musikalsk støtte har nok Sverre hatt her. For 
sjøl om Olav sier at mora påsto at hun var helt umusikalsk, forteller han også at mora var flink til å 
synge, og at hun sang mye i hjemmet. 

Komponisten. 

Da Sverre kom opp i 30-åra fant han ut at det kunne være nyttig å lære seg mer om noter, 
harmonisering og komposisjon. Hvordan lære dette? Jo, det fantes tilbud om brevkurs i notelære og 
harmonisering. Dette gjennomførte Sverre, og fikk slik påfyll av musikkteori.  



Nå kunne han begynne å komponere. Olav anslår at faren kan ha komponert oppimot 100 små 
musikkstykker eller melodier. Av disse melodiene har han skrevet ut omtrent 30 for fullt register på 
trekkspill, eller arrangert ut til sekstett eller oktett – bl.a. melodier som Romeriks-oktetten brukte. En 
stor del av melodiene er det vi kan kalle gammeldansinspirert. Men han har også skrevet et par 
marsjer, og laget melodi til noen sanger; bl.a. til Gjerdrumssangen og til sin mors 70-årsdag.  

Teorikunnskapen han etter hvert fikk hadde også en annen praktisk nytte i de orkestrene han var med i 
eller ledet. Han kunne nå arrangere ut andres musikk til bruk i små og store ensembler tilpasset den 
besetningen som var til rådighet. Olav gir sin far gode skussmål som arrangør, og han var imponert 
over hvor fort og enkelt han overførte tonene til de enkelte stemmene på tross av at instrumentene var 
stemt med ulike grunntoner.  

Olav forteller at han hjemmefra husker at faren nærmest til enhver tid disponerte stuebordet. Her lå det 
noteark og noteblokker strødd utover. Når Sverre fikk en melodi i hodet, var det første han gjorde å 
sette seg ned med trekkspillet og prøve ut melodien noen ganger. Deretter satte han seg ned og festet 
melodien til notearket. Neste trinn var å få lagt til understemmer og dernest å arrangere melodien ut. 
På denne tida var det heller ikke snakk om kopiering av noter med kopieringsmaskin. Her måtte alle 
stemmer skrives ut for hånd med blekk og pennesplitt.  

Sverre Larsens spor i Gjerdrums musikkliv. 

Fra Sverre var i 20-åra begynte han å engasjere seg i det lokale musikklivet. Først ble han med og 
spilte kontrabass i Gjerdrum orkesterforening. Deretter midt på 1930-tallet var han initiativtaker til å 
stifte Hornmusikken Varden, som var en slags oppfølger av den nedlagte Gjerdrum musikkforening. 
Her spilte han tuba eller basun eller trekkspill – avhengig av hva som passet og det var behov for.  

Etter krigen ble Varden etter hvert omdannet fra et hornorkester til et orkester med strykere. Det fikk 
nå navnet Varden orkesterforening. Dette orkesteret holdt det gående så lenge Sverre levde, og mange 
av medlemmene var med i årevis. Her spilte Sverre enten trekkspill eller kontrabass. Ellers besto 
orkesteret av feler, cello, fløyte og klarinett – av og til også andre instrumenter. Sverre ledet orkesteret, 
og bidro som vi allerede har nevnt, både med komposisjoner og arrangementer. 

	  

Varden	  orkesterforening	  spiller	  på	  kommunehuset	  ca.1970.	  Fra	  Sverre	  mot	  venstre:	  Wenche	  Larsen,	  Hans	  Ask,	  Kjell	  
Berge,	  Einar	  Rustad,	  Edvin	  Grøndahl,	  Ruth	  Paulsen.	  (Egil	  Borgaard	  var	  ikke	  tilstede.) 



I 1961 ble støtteforeningen for Skolemusikken ble stiftet. Dette er egentlig en litt rar historie, for 
skolekorpset selv har i alle år hevdet at Gjerdrum Skolekorps ble stiftet i 1961. Men dette er egentlig 
ikke helt sant, for i 1955 var det blitt etablert et skolekorps på Vestby-skolen med Trygve Bjerke som 
leder/dirigent. I 1958 kom sentralskolen på Ask, og skolemusikken fra Vestbygda flyttet med og ble 
utvidet. På et eller annet tidspunkt mellom 1958 og 1961 overtok Sverre ansvaret for skolemusikken 
og ble dirigent. Det som skjedde i 1961 var egentlig en formalisering der det ble valgt styre og der 
musikantenes foreldre fikk ansvar for driften, og ikke skolen og dirigenten alene. Funksjonen som 
dirigent hadde Sverre til 1968 da han valgte å gi seg fordi Anna var blitt syk. I tillegg til 
dirigentjobben hjalp Sverre til med notekurs og opplæring av rekruttene, som gjerne fikk prøve seg da 
de gikk i 3. eller 4. klasse.  

	  

Sverre	  i	  spissen	  for	  skolemusikken	  foran	  skolen	  på	  Ask	  en	  17.mai	  midt	  på	  1960-‐tallet. 

Det siste store løftet Sverre var med på var etableringen av Gjerdrum Musikklag i 1967. Bak stiftelsen 
sto 7-8 personer som hadde møttes og spilt ensemblemusikk i lengre tid. Disse kjente flere som hadde 
spilt korpsmusikk; bl.a. fra det tidligere skolekorpset på Vestbyskolen. Nå kunne de også rekruttere 
direkte fra skolekorpset. Hvem skulle være dirigent? Jo, sjølsagt Sverre Larsen, som nå i en alder av 
63 år ga seg i kast med en ny oppgave, om enn nå med støtte av sønnen Olav.  

Som om ikke dette var nok: Sverre hadde påvirket flere av sine brødre til også å bli interessert i 
musikk, og et par av dem var flyttet til Strømmen/Lørenskogområdet. På sine eldre dager ble han 
derfor også med i Strømmen orkesterforening med sin kontrabass. 

Noen anekdoter: 

Vi har nevnt at musikkinteressen spredte seg til flere av Sverres søsken, og seinere til barn og 
nevøer/nieser osv. Sverres far Hans levde lenge – han ble 101 år. Det var derfor lenge store 
familiesammenkomster for faren. Under disse sammenkomstene ble det til at mange hadde 
instrumenter med og at Sverre organiserte minikonserter – gjerne med egne komposisjoner. 

Olav har også blitt en habil amatørmusikant. Han forteller om sin første befatning med et 
musikkinstrument.  Faren arbeidet som sagt i kraftstasjonen i Kvennstufossen. I hvilerommet i 
kraftstasjonen hang ventilbasunen på veggen slik at Sverre kunne bruke den litt i ledige stunder. Olav 



var av og til med faren på jobb. Med støyen fra elva, turbinen og generatorene i bakgrunnen, lærte 
Olav seg å spille sitt første instrument. Kraftstasjonen i Kvennstuen var for øvrig også øvingslokale for 
Hornmusikken Varden i mange år. 

	  

Olav	  Larsen	  med	  ventiltrombone	  og	  far	  Sverre	  med	  trekkspill	  ca.	  1955. 

I 1970 ble Sverre Larsen den første som mottok den nyinnstiftede Gjerdrumsprisen. Begrunnelsen var 
”oppofrende virke som hobbymusiker”.  Det vi har gjennomgått foran burte dokumentere over all tvil 
at denne hedersbevisningen var særdeles godt begrunnet. 

	  

Et	  av	  Sverres	  siste	  spilleoppdrag:	  Barnebarnet	  Anne	  Grethes	  bryllup	  i	  1983.	  
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Tor Laache, Gjerdrum historielag. 


