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Historien 
 

Navnet Drolsum Stasjon vitner om respekt for en svunnen tid, 
en tid da verden var enklere, og det alltid gikk et tog. 

 
Da stasjonen ble lagt ned på 70-tallet hadde effektivitetens kalde hånd omsider strukket seg frem til det 

indre Østland og satt kroken på døra for bygdas stolthet; den lille togstasjonen Drolsum Stasjon. 
 

Slik var forholdene ellers i det ganske land også, og i årene som gikk fikk man se 
stasjonsbygninger og postkontor bli lagt ned om hverandre.  

Alt skulle gå så meget bedre, og alt skulle gå meget raskere enn før ble det sagt. 
 

I 2010 steg den nye generasjons «lokførere» fram.  
Kullspade var nå byttet ut med strengeinstrumenter, og Drolsum Stasjon gjenoppstod 

som et band med røtter i nordamerikansk bluegrass, norske viser og pop. 
 

Tekstene er så klart på norsk og kan være både morsomme og triste, ofte på en gang, 
og omhandler blant annet temaene savn, kjærlighet og håp. 

 
Drolsum Stasjon anno 2020 er morgensdagens historiefortellere,  

men de ser seg ofte tilbake i tid etter de gode historiene å fortelle. 
Kort oppsummert: Tidløst. 

 

Faktaene 
 

To album og sju singler har det blitt, Drolsum Stasjon (2013) og Opptur (2016). 
Den mest kjente singelen er tittelsporet Opptur som i 2016 ble listet på NRK P1 i 12 uker. 

 
I november 2019 gav de ut Nattasang versjon 2.0 som singel. 
Det markerte starten på bandets tredje album, Holdeplasser. 

Singel nummer to, Bare du og jeg slippes 31. januar og selve albumet slippes fredag 24. april. 
 

Med Holdeplasser viderefører Drolsum Stasjon temaene savn, kjærlighet og håp,  
men de løfter også blikket og går ikke av veien for å kommentere noen av dagens temaer som 

ytringsfrihet, krig og fred, utenforskap og homofili. 
 

Holdeplasser er produsert og mikset av Kenneth Moen Lewis 
(har tidligere samarbeidet med bla. Bjørn Eidsvåg, Gitarkameratene, Ina Wroldsen og Ole Paus), 

og mastret av Morgan Nicolaysen hos Propeller Mastering. 
 

Holdeplasser er utgitt på FAJo Music. 
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Drolsum Stasjon er: 
Olav Risan    (gitar & vokal) 
Jørgen Tangen Bendikssen  (fele & vokal) 
Morten Kleven   (dobro & vokal) 
Åsmund Felberg Johnsen  (gitar & vokal) 
Ole Kristian Odden   (mandolin, cello & vokal) 
Bjørn Wiggo Engen   (kontrabass) 
 
 
 

Utgivelser: 
2020 Holdeplasser (album) 
2020 Bare Du Og Jeg (singel) 
2019 Nattasang Versjon 2.0 (singel) 
2017 Alltid Forelska (singel) 
2016 Opptur (album) 
2016 Livet Går Sin Gang (singel) 
2015 Opptur (singel) 
2014 Folk (singel) 
2013 Drolsum Stasjon (album) 
2012 Johansen Kafé (singel) 
 
 

 

 
 
 

«Jeg pleier å si at etter min erfaring, gjør 
banjo deg klokere, lykkelig og bedre rusta til 
å takle hverdag og fest. Ergo bør du gå og se 
Drolsum Stasjon. Det handler om livs-
kvaliteten din. Det kan du sitere meg på!» 
Mathias Hilmar Iversen, ILA Auto 

«Jeg vil påstå at disse musikerne er «top 
notch in their game», altså noe av det bedre 
innen sin genre. De fremstår så jævla godt 
samkjørte og så fullstendig uanstrengt når 
de kommer susende langs parketten, og det 
er som sagt en glede å lytte til dem».  
Ole Morten Wilhelmsen, The Wilhelmsens 

«Drivende flott, spenstig og ektefølt. Et 
album å ta fram når dagen er grå, og livet 
henger litt med geipen. Eller når som helst. 
Jævla godt levert av Drolsum Stasjon.» 
Ole Morten Wilhelmsen, The Wilhelmsens 
om albumet Opptur 
 

«En av de beste sidene ved albumet er 
tekstene, som er velskrevne og intelligente. 
Et solid album fylt med meningsfulle, 
fengende, fremtidige slagere. Drolsum 
Stasjon er tilbake!» 
Ringerikes Blad om albumet Opptur 

«Fra første låt på menyen kunne gutta vise 
til et høyt nivå innen sin sjanger, det var alle 
fornemmelser; fra full galopp med hissige 
hestevrinsk og lærfrynser, til lukten av høy 
og hestepærer i en støvete, glovarm 
solnedgang. Skikkelig stemning, med andre 
ord!»  
Anette Marcelle Hallquist, Ringerikes Blad 
 

«Det låter veldig bra, og de synger bedre enn 
mange andre»  
Terje Kinn, Meget i Sløyd/Øystein Sunde 
 

«Drolsum Stasjon fikk avslutte og fikk det 
virkelig til å svinge mellom 
tømmerbygningene og i publikum. Flere gikk 
sjøsjuke hjem.» 
Henning Olsen, arrangør av Hivjukonserten 
 

«For meg er det viktig at publikum er 
fornøyde når de forlater konserten. Jeg 
setter de på plakaten fordi det er av kvalitet 
musikalsk og har høy underholdningsverdi. 
Moro å se nivået bli bedre og bedre fra år til 
år. Også liker jeg å ha tradisjoner, derfor sier 
vi alltid ja til Drolsum Stasjon.» 
Tage Hybertsen, arrangør Ringerike 
Kultursenter 
 

«Let’s hear it for the bluegrass band playing 
in the cantina!» 
Jim Sherraden, artist, coverdesigner og 
medlem av Country Music Hall of Fame 
 

«De er et liveband også er de uansett bedre 
enn DJ Broiler.» 
Elever fra 10. klasse på Veienmarka 
Ungdomsskole 
 

«Lykkepille med bluegrassmak!» 
Tor Arne Johnsen, radioprofil og komiker 
 

«Et fantastisk liveband som treffer midt i 
hjertet!» 
Ringerikes Blad 
 


