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Medlemmene Sjuende Far i Huset har 
vært aktive som spelemenn siden 1993 da. 
unggutan fra Inndalen bestemte seg for å starte 
band. De klemte på inoen år og gleden var stor 
da de slapp sin første singel i 1999. 
Det er fortsatt Sverre Bjarne Inndal som 
trakterer gitaren i tillegg til å være låtsmed, 
mens Stian Nessemo synger, spiller munnspill 
og gitar. Kompet har også vært med fra starten, 
med Ronni Garli på trommer og Tor Espen 
Indahl på bass. Øyvind Flaarønning Smidt har 
kommet til med fele og mandolin for et par år 
siden. 

Nå har de laget skiva med stor S og satser alt 
på sin egen musikk. “Bestemor” er tittelen på 
skiva, og her er det gjenkjennelseseffekter for 
den som er sitt opphav bevisst. Livet på bygda 
står i skarp kontrast til det urbane sug, og det 
er mange av oss i vårt langstrakte land som 
vet å sitte pris på et liv nært til naturen uten 
storbyens stress og bråk. Slikt er gjerne tema 
for Sverre Bjarne når han snekrer låter, og han 

går bevisst inn for å holde på det frie liv oppi 
Verdalen.
Sjuende Far spiller rotekte musikk med bunn 
i visetradisjoner fra våre strøk, mikset med 
sørstatsrock. De har ofret mange timer på 
veien for spillejobber i hytt og pine og det 
har resultert i en god investering i utøvende 
samspill. De har blitt et veldig tett band 
som også har klart å beholde mye glede i 
spillestilen. Det er artig og fengende musikk 
som svinger stødig og veksler mellom de 
harde rockeavdelingene som møtes av hissig 
felespell.

At de fikk en sjuer for “Bestemor” av 
musikkprodusent Bredal, føyer seg inn i 
rekken av sjuere. Singelen låg også lenge 
på en sjuende plass på norsk-toppen i våres. 
Vi satser på at det blir minst sju gode år for 
Verdalingene.
 Den sjuende måneden dette året og mere til er 
i alle fall fullbooket.

Sjuende Far i Huset
Festbandet fra Verdalen har turnert Norge i flere år 
med rotekte musikk fra Vømmøldalen som fenger:


