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FØREORD 

Endeleg har eg fått lagt den foreløpige siste brikka på plass i dette puslespelet, men grunna 

tidsrammer og dei ressursane eg har hatt vil eg gjerne understreke at det er den foreløpige 

siste brikka som er lagt. Eg reknar med at det kjem til å dukke opp fleire brikker i tida 

framover. Det har vore eit tidkrevjande og ofte frustrerande arbeid og det hadde vore ei 

umogleg oppgåve å ta fatt på utan hjelp, så mi største takk gjeng til:  

Rettleiar, fyrsteamanuensis Hans Hinrich Thedens for mange gode råd på vegen.  

Vidar Lande for alle utfyllande kommentarar og  smittande engasjement.  

Kjetil Straume som har vore til god hjelp når det gjeld slektsgransking og opplysningar om 

spelemenn frå Fyresdal.  

Magne Berge og Tone Berge for all informasjon, ikkje minst om Olav T. Berge.  

Mamma og Pappa. (Torild Borgny og Jørgen Reinskås). Eg vil takke dykk for at de fekk 

meg til å byrje med musikk og at de har overtala meg til å halde fram når interessa til tider 

kunne vere litt laber. De fortener og takk for at de våga og sende meg på musikklina i Valle 

og vidare til Hamar og Trondheim.  I samband med denne oppgåva har de vore ei super 

oppmuntring.  

Birgith. Tusen takk for hjelpa med å skanne og redigere bilete. For all hjelp med framsida, 

kart og anna estetisk utforming av oppgåva. Takk og for fotografering av gjenstandar på 

Fyresdal Bygdemuseum og av gravstøtta til Petter Veum.  

Nils Kristian. Det er veldig kjekt å dele postkasse med deg.  

Besta og Bess (Thordis og Thor Reinskås). For det fyrste må eg få takke for alle timane kring 

kjøkkenbordet. Eg skuldar dykk ein stor takk når det gjeld å tenne ei interesse for lokalhistorie 

og nærmiljøet kring meg. I samband med denne oppgåva vil eg takke Bess for ei stor hjelp 

med slektsgransking og opplysningar om spelemennene i bygda og Besta for ein flott 

illustrasjon av Knut Trondson.  
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Samandrag 
 
Telemark, og særleg Vest-Telemark, vert gjerne rekna for å vere ein av folkemusikk-

bastionane i Noreg. Denne delen av fylket har fostra spelemenn som mellom anna 

Myllarguten og Håvard Gibøen, og er kjent for å ha ei rik kulturarv. Dette gjeld og Fyresdal. 

Bygda har fostra spelemenn som Knut Trondson, Petter Veum, Olav Napper, Olav 

Bjørgulvson Straume og Olav Torbjørnson Berge som i denne oppgåva er via særskild 

merksemd. Trass i ei rik kulturarv er det ikkje noko aktivt folkemusikkmiljø i bygda i dag. 

Det kan vere ulike årsakar til dette som til dømes vekkingsrørsla og mangel på rekruttering. 

Når ei bygd kan skilte med spelemenn som Petter Veum og Olav Napper er det og interessant 

å sjå på kva slåttar som kan førast attende til bygda. Det mest levande materialet etter Petter 

Veum finn ein i dag i omarbeidde former i Setesdalsspelet, dette vere seg slåttar som 

”Rekveen”, ”Gangar etter Petter Veum” eller ”Buseten”. Ein av dei eldste slåttane frå bygda 

er ”Homslien” er aktivt i bruk blant spelemenn i dag.  

 

Tradisjonsliner er eit omgrep som er, og har vore, viktig for spelemenn, men i motsetning til 

mange andre område verkar det til at spelemennene frå Fyresdal la like mykje vekt på 

”inspirasjonsliner”.Spelemennene i Fyresdal spelte ofte det dei syns var fine slåttar uavhengig 

av tradisjonen. Mykje av årsaka til dette er nok at dei reiste vekk frå bygda på arbeid og såleis 

fekk mykje inspirasjon frå andre tradisjonar.   

 

I dag er det ikkje nokon aktiv tradisjon i bygda. Det er ikkje noko tilbod om til dømes 

hardingfele som instrument i den lokale kulturskulen, og det er generelt lite informasjon å 

finne om dette emnet. Målet med denne oppgåva er å gjere noko med dette og drive litt 

opplysningsarbeid om spelemenn og hardingfeletradisjonen i Fyresdal.  
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1.0 INNLEIING OG METODE 

 

1.1 Tema og bakgrunn for oppgåva 

På slutten av 1960-talet og byrjinga av 1970-talet fekk ein ei generell oppvurdering av og ei 

aukande interesse for folkelege kulturformar i Noreg. No var det byungdomen som fann 

vegen til kappleikar og kurs i kveding og felespel. Desse vart gjerne kalla «ny-

tradisjonalistar» og deira aktivitet og interesse førte til ei redefinering av tradisjonen. Dei 

nærast gløymde instrumenta vart tekne fram att saman med eldre slåttar og samspelsformer.  

Ei redefinering og gjennopptaking av den folkelege kulturen og musikken har og gjort seg 

gjeldande i andre land. I Tyskland har det fram til nokså nyleg har det ikkje vore nokon god 

dokumentasjon på den folkemusikalske revitaliseringa verken aust eller vest i landet. Men på 

same måte som i mange andre europeiske land kom hovudimpulsane til den tyske 

folkemusikkscena frå dei folk-inspirerte protestsongarane på 1960-talet. Etter 

studentrevolusjonen i 1968 i Vest-Tyskland fekk og Tyskland ei anna type folkesong; songar 

som kritiserte politikk og songar som skildra mennesket sin kvardag både på godt og vondt. 

Desse songane var gjerne tradisjonelle, men ofte med ny tekst. I Aust-Tyskland kom ikkje 

revitaliseringa i gang før på midten av 1970-talet, då folkesongane fekk ein viktig posisjon 

som eit middel til skjulte protestar.  Folkemusikken vart og eit medium for å uttrykke kjensler 

og gjere livet meir lysteleg1. I Ungarn dukka det på 1970- og 80-talet opp eit fenomen blant 

den urbane ungdomen som vart kalla ”danse hus rørsla”. Unge menneske som var på jakt etter 

ein ”autentisk tradisjon” byrja å lære seg teknikkar og stiltrekk frå dei siste ”store” utøvarane 

på området i Ungarn og blant ungarske minoritetsgrupper i nabolanda. Om lag 35 år etter at 

gjennopptakinga byrja har det no blitt ei kompleks halvvegs profesjonalisert og 

institusjonalisert rørsle. I 2007 opna instituttet for folkemusikk ved Liszt Frerenc 

Musikkakademiet i Budapest2. Gjeng ein til Nederland har det oppstått ei ny omfattande 

interesse for og ei gjennopptaking av folkemusikk. Fram til 1992/1993 då kimen til den 

revitaliseringa ein ser i dag oppsto, var det gjennopptakinga av folkemusikken ein subkultur 

blant studentar, medan den ”nye” gjennopptakinga er leia av godt vaksne menneske. Det vert 

skipa store folkemusikkfestivalar både i Nederland og Belgia3. Som nemnt overfor var det 

mange impulsar som kom frå USA til Europa med tankar om gjennopptaking og redefinering. 
                                                 
1 http://www.folkworld.de/14/e/germany.html februar 2008. 
2 http://www.etnologia.mta.hu/hirek/anyagok/RankiSymposium.pdf april 2008. 
3 http://www.folkworld.de/13/e/holland.html februar 2008 
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Dei fyrste spora av ei slik redefinering i USA finn ein på 1930- og 1940 –talet då amerikanske 

sosialistiske og kommunistiske grupper omtala musikken som ekte musikk frå proletariatet. 

Dei rekna musikken for å vere rein og nobel og ville kome i kontakt med dei ekte 

amerikanske røtene. Det same argumentet vart nytta då revitalistane på 1950- og 1960-talet 

hadde sitt virke. Denne perioden sette fart på dei såkalla singer/songwriters som skreiv sine 

eigne tekstar til tradisjonelle melodiar, men og på dei såkalla ”old timers” som heldt seg  til 

den tradisjonelle stilen. Profilering av bluegras-musikken og den auka popularitet kring denne 

såkalla ”old time music” var ein annan effekt av denne redefineringa4. Men la oss no vende 

blikket attende til Noreg.  

Blant den gemene hop her i landet har ein kunna ane ein nedgang i interessa for denne 

musikksjangeren dei siste 50 åra. For sjølv om artistar som Annbjørg Lien, Bukkene Bruse og 

nye grupper som Kvarts, Flukt og Majorstuen er med på å avmystifisere og popularisere 

folkemusikken, er tendensen ei litt dalande interesse. Dette gjeld og i Telemark som gjerne 

vert rekna for å vere eit av dei store folkemusikkområda. I Magnus Bostrup Landstad sine 

etterlatne skrifter om ætter og sagn i boka «Telemarks blodige kjemper» (Norby, 1997:77-78) 

står det at  

«Det er mye som tyder på at det har vært et mektig kjempefolk i Fyresdal, men vi må beklage at vi har 

lite å fortelle om det. Det er gått der som i mange andre bygder i Telemark. Den gamle, innfødde 

stamme av bønder som hadde roten sin i hedehold har svunnet bort i den senere tid. De er blitt fortrengt 

av folk som vandret inn fra andre bygder, så som fra Setesdalen og nedre Telemark. Brennevine og den 

forarmelse som følger med det, er en av de årsakene som tydligst kan påvises i den sammenhengen. 

Særlig gjelder dette Fyresdal og Seljord. Og de sagnene som ble oppbevart i ættene, har delt skjebne 

med folket som har tatt forfedrenes minner med seg i graven. Den nye befolkningen kjenner dem ikke 

og bryr seg heller ikke særlig om å kjenne dem».  

Då eg las dette vart eg særs nyfiken på om ein kunne sjå dei same trekka med 

folkemusikkarva i Fyresdal. Etter å ha tenkt og filosofera litt kring dette, byrja ideen om å ha 

dette som eit tema for masteroppgåva å ta form. Eg vart ikkje mindre engasjert då eg las dette 

i ein rapport gjort av Erik Henningsen for Telemarkforsking – Bø i 1999:  

«Den tradisjonelle foreiningsverksemda innan folkemusikklivet er inne i ein negativ trend (noko som òg 

manifesterar seg i distrikt ein vil rekne som til fylket sine 'folkemusikkbastionar'). Fyresdal kan tene 

som eit døme på ein ytterlighet av denne utviklinga. Til tross for ei rik musikalsk arv finns det for 

                                                 
4 http://folkmusic.about.com/od/folkmusic101/a/60sFolkRevival.htm februar 2008 
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augeblikket ikkje organisert folkemusikkverksemd og knapt nokon (bufaste) folkemusikarar i 

kommunen» (Henningsen, 1999:14) 

Viss bygda har hatt ei så rik kulturarv, kva kan då årsakene vere til at ein har fått ei slik 

utvikling? Engasjementet auka til meir eg filosofera kring dette temaet.  

I Telemarksavisa Varden stod det og lese 20/6 1992:  

«Fyresdal har ikkje vore kjend blant dei mest typiske bygdene for folkemusikk, kveding og den slags. 

Men her har vore folk og namn i så måte frå gamalt av som ein har merka seg. Ein god del 

tradisjonsstoff har gått tapt og det er kanskje ikkje att meir enn fragment av det ein kunne tatt vare på 

om ein hadde vore tidlegare ute» (Eilert Kvernes) 

Eg kjende irritasjonen og engasjementet auka for kvar setning eg las. Det utslagsgjevande var 

då eg til slutt las på heimesida til Fyresdal kommune på internett at «-...fela låt med eit 

særeige drag i dalen». Eg kontakta turistsjefen for å høyre kva dei la i denne setninga, då dette 

var å lese på deira sider. Eg fekk då til svar at det kunne vedkomande ikkje svare på då det 

hadde vore ein ekstern konsulent som hadde skrivi dette. For meg var dette ein tankevekkar. 

Viss kunnskapen i bygda om den lokale kulturhistoria er så manglande eller fråverande att ein 

må hyre inn ein ekstern konsulent for å kunne seie noko om dette, vil eg seie at det er på tide å 

drive litt opplysningsarbeid. Så då var grunnlaget eller det overordna spørsmålet for denne 

oppgåva lagt.  

 

1.2 Problemstilling 

Så med ein grunntanke om å drive litt opplysningsarbeid var arbeidet med denne oppgåva i 

gang. Men kor skulle eg byrje og korleis skulle eg vinkle det heile? I prospektet mitt for 

denne oppgåva skreiv eg ned nokre ting eg ville jobbe med. Når ein skriv eit slikt prospekt er 

det for å setje i gang tankeprosessar og skape ein struktur på arbeidet med denne oppgåva som 

fort kan bli ustrukturert og overveldande. Det som og er viktig å hugse på er ordtaket om at 

vegen vert til medan me gjeng han, noko som gjev ei god skildring for utviklinga på denne 

oppgåva. I prospektet skreiv eg mellom anna at eg ville prøve å finne ut om det er noko 

særtrekk med spelet i Fyresdal som skil det frå spel i andre bygder i Vest-Telemark. Dette 

skulle vise seg og verte vanskeleg då det einaste innspelte materiale ein har etter spelemenn 

frå Fyresdal er nokre opptak med Olav B. Straume og Olav T. Berge. Det hadde ikkje vore 

nok materiale til å kunne trekkje ein slik konklusjon utifrå, samstundes spela dei heller ikkje 
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nok materiale i såkalla «Fyresdalstradisjon» slik at det lot seg ikkje gjere å seie noko om 

dette. Når eg no er inne på ordet «Fyresdalstradisjon» vart dette ein viktig del av retninga for 

denne oppgåva. Er det ein eigen tradisjon i Fyresdal og kven er i denne tradisjonen5? Vidare 

skreiv eg og i prospektet at eg kunne tenkje meg å notere ned nokre slåttar etter spelemannen 

Olav B. Straume, men ettersom oppgåva etterkvart tok ei ny retning slo eg dette frå meg. Eg 

har i staden vald å prøve å finne ut kva slåttar som ein kan seie at har sitt opphav i Fyresdal. I 

prospektet nemnde eg og at eg kunne tenkje meg å skrive reint biografisk om nokre av 

spelemennene for å gjennom dette kunne danne meg eit betre bilete av dei som spelemenn og 

korleis dei verka i si samtid. Dette har etterkvart vorte ein stor del av denne oppgåva og 

forhåpentlegvis er det med på å gje eit bilete på korleis miljøet har vore for spelemenn i 

bygda. Ei anna viktig drivkraft for denne oppgåva har vore og prøve å finne ut kvifor det ikkje 

er nokon aktiv tradisjon i dag, kva årsaka var til at det tok slutt. 

Så sjølv om oppgåva etterkvart tok ein litt anna retning enn det som var tenkt i prospektet har 

fylgjande vore utgangspunkt for, og det eg ville finne ut med dette arbeidet:  

1. Kven var spelemennene i bygda? 

2. Når ei bygd har eit grunnlag for hardingfelespel som Fyresdal kva er årsaka til at det i 

dag ikkje er noko aktivt miljø?  

3. Kva slåttar kan ein seie har sitt opphav i Fyresdal? 

4. Kan ein seie at det eksisterar ein «hardingfeletradisjon» i Fyresdal? Korleis 

innverknad hadde dei spelemennene som levde i Fyresdal på andre spelemenn både i 

si eiga samtid og for ettertida? 

 

1.3 Etnomusikologi 

Om ein skal plassere temaet for denne oppgåva innanfor eit område i musikkvitskapen må ein 

søkje seg til etnomusikologien og folkemusikkforskinga. Faget etnomusikologi har dels røtar i 

innsamlinga av nasjonal kulturarv som byrja på 1800-talet der han skulle vere eit vitnesbyrd 

om ein nasjonal gullalder og vere byggemateriale for framtidig nasjonalkultur, og i ein 

komparativ musikologi der musikken skulle tena som data i eit verdsomfattande oppdagings- 

og kartleggingsprosjekt, om ein skal tru Apeland (1998:9). «The new Harvard dictionary of 

music» skriv fylgjande om etnomusikologi (1999:291): 

                                                 
5 Tradisjonsomgrepet vil bli nerare diskutert i kap. 4.1.  
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«Ethnomusicology – a subdivision of musicology concerned primarily with the comparative study of 

music of the world, music as an aspect of culture, and the music of oral tradition...their subject is mainly 

music that lives primarily in oral tradition...» 

Den viktigaste årsaka til at eg vel å seie at denne oppgåva høyrer inn under etnomusikologi og 

ikkje musikkhistorie er nettopp som sitatet overfor seier at denne oppgåva baserar seg på ein 

musikktradisjon der materialet vert overlevert munnleg, i motsetning til den klassiske vestlege 

musikktradisjonen (det ein gjerne reknar for å vere musikkhistorie) der notar er ein vesentleg 

del. Lundberg og Ternhag (2002:13) utdjupar dette med fylgjande:  

«Musiketnologins start som vetenskaplig verksamhet brukar sättas til 1880-talet. Formeringen av en 

vetenskap som skulle studera folkens musik fick en avgörande förutsättning i fonografen, den 

märkvärdiga uppfinning som amerikanen Thomas Edison och franskmannen Charles Cros gjorde 

parallellt 1877...Musiketnologins födelse kan gärna studeras som teknikhistoria och är i så fall ett 

exempel på ny tekniks betydelse för utvecklingen av nya vetenskapliga perspektiv» 

Så i tillegg til at det er ein tradisjon som er tufta på munnleg tradering er det og ein 

musikksjanger som vart rekna for å vere folket sin musikk, i motsetning til den klassiske 

musikken som tilhøyrde borgarskapet. Som avslutning i mi grunngjeving for 

områdeplassering i musikkvitskapen vil eg ta med ei setning frå ”The new Harvard dictionary 

of music” som eg syns oppsummerar bra:  

«According to other definitions that have been promulgated, ethnomusicology is the study of non-

western and folk music, or of the  music of contemporary cultures, the anthropological study of music, 

or the study of a music by an outsider to its culture» (1999:291) 

Det er og andre som har prøvd å definere dette fagfeltet. Til å byrje med vart 

etnomusikologien oftast definert med termar som både omfatta retninga si deskriptive og 

strukturelle karakter og området det skulle dekkje. Ein definisjon var at dette var ein 

fagdisiplin som skulle ta for seg ikkje-europeisk musikk, ein annan seier at den skulle ta for 

seg musikktradisjonane til folk som ikkje høyrde inn i den vestlege sivilisasjonen. Andre 

definisjonar har prøvd å utvide definisjonsområdet litt og nyttar ei tilnærming som heller tek 

for seg heile prosessen i staden for kun dei statiske geografiske særprega. (Merriam, 1964:5).  

Etnomusikologien er ei foreining av to innsamlings- og forskingstradisjonar. Den eine 

tradisjonen handlar om dokumentasjon og studiar av fjerne kulturar sin musikk og musikarar. 

Innan den andre tradisjonen konsentrerar forskarane og innsamlarane seg om det nærliggande, 
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sitt eige land sin musikk. Innsamlingsarbeidet gjeng ofte lettare i denne tradisjonen då det, 

som oftast, ikkje er så store kulturelle og språklege skilnadar som kan oppstå ved innsamling 

hjå dei meir fjerne kulturane. Den «lokale» retninga vert ofte kalla folkemusikkforsking. 

(Lundberg &Ternhag, 2002:17). Men dei to retningane har og trekk som er felles. Dei 

interesserar seg båe for det framande og eksotiske, dei er båe mest egna til gehørbasert 

musikk, dei har båe blikket retta bakover i historia og sist men ikkje minst er begge retningane 

på jakt etter å finne den «autentiske» musikken. (Lundberg & Ternhag, 2002:17-18). Etter 

som åra har gått har skiljet mellom desse to retningane vorte meir og meir viska ut. Dette 

mykje grunna den utviklinga me har hatt med at verda har blitt mindre og at folk er meir 

mobile. I dag kan den nære musikken vere veldig framand då ein har eit stort antal menneske i 

til dømes Noreg med bakgrunn i frå det som har vorte omtala som «dei fjerne kulturane». 

(Lundberg & Ternhag, 2002:19). Lundberg og Ternhag tek for seg ulike definisjonar kring 

ordet musikketnologi og prøvar å konkludere det heile med å seie at 

«Musiketnologi i dag är därför snarare at betrakta som en generellt giltig verktygslåga i strävan att 

förstå musikens och musicerandets kulturella innbörder» (2002:20) 

 

1.4 Fagleg og teoretisk tilnærming 

Då eg tok fatt på denne oppgåva var eg veldig usikker på kor mykje stoff eg kom til å finne og 

korleis eg eigentleg skulle ta fatt på dette arbeidet. Dei kjeldene eg visste om var Astrid 

Ormtveit sitt hefte om Olav Bjørgulvson Straume, Fyresdal Sogelag sitt hefte om 

folkemusikken i Fyresdal og John Lie sin roman om Knut Trondson. I Sogelaget sitt hefte 

fekk eg ei kort innføring i nokre spelemenner frå bygda, litt om slåttetradisjonen og litt om 

den vokale tradisjonen. Dette var ein grei basis å ha når eg så skulle finne anna litteratur. 

Dette heftet var og med på å gje meg ei viss formeining om korleis eg ville legge opp 

oppgåva. Romanen om Knut Trondson er ei blanding av fakta og forteljing, noko som eg heile 

tida hadde i bakhovudet medan eg las. Likevel syns eg at eg fekk eit lite innblikk i korleis 

Knut Trondson kan ha vore som person, og ikkje minst av tida han levde i. Elles så hadde eg 

tidleg kontakt med Kjetil Straume. Han har vore ein viktig ressursperson for meg i denne 

oppgåva, både med sin bakgrunn som spelemann, men og som slektsgranskar og 

lokalhistorikar. Då eg valde tema for denne oppgåva var det viktig for meg å raskt knytte til 

meg nokre kontaktpersonar, slik at eg kunne kome i gang med å samle inn informasjon og 

materiale, samt få nokre innspel på kor eg kunne finne stoffet og kven andre eg kunne tale 
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med. Ein av dei fyrste eg tok kontakt med var spelemannen Alf Tveit. Som born budde Tveit 

nokre år i Fyresdal og han var mykje på besøk til Olav B. Straume. Far til Alf Tveit spelte og 

hardingfele og var mykje på besøk til Olav T. Berge. Sidan eg ikkje hadde så mykje kunnskap 

om temaet vart desse samtalene meir ei  utveksling av synspunkt enn eit reint intervju, om ein 

skal karakterisere det som noko. Gjennom desse samtalene fekk eg idear og informasjon eg 

kunne spinne vidare på, samt at eg fekk stadfesta og avkrefta ein del oppfatningar eg hadde.  

«Det kvalitative forskningsintervjuet er et produksjonssted for kunnskap. Et intervju er bokstavelig talt 

et inter view (fra fransk entrevue), en utveksling av synspunkter mellom to personer som samtaler om et 

tema som opptar dem begge» (Kvale, 1997:17) 

 

1.5 Kjelder 

For å best mogleg prøve å gje eit svar på problemstillinga mi har eg sett meg nøydt til å take i 

bruk ulike metodar, der hovudtyngda ligg på kvalitative teknikkar.  

”Kvalitativ metode kan sees på som et samlenavn for tilnærminger som i større eller mindre grad 

kombinerer de fem følgende teknikkene: direkte observasjon, direkte deltaking, informant- og 

respondentintervju og dokumentanalyse.” (Holme og Solvang, 1991:89) 

Det vil seie at eg har prøva og finne ut noko om, i denne samanhangen, korleis 

hardingfeletradisjonen i Fyresdal har utarta seg, kva innverknad har han hatt på andre 

miljø/spelemenn og kven spelemennene i bygda var. Men eg har og nytta meg av kvantitative 

metodar når eg har prøvd å setje opp ein oversikt over når spelemenn i bygda levde og virka. 

Eg har og nytta meg av desse metodane når eg har samla inn oversiktar over kva som fins av 

innspelte slåttar frå Fyresdal i til dømes arkivet til NRK.  

Denne oppgåva tek for seg eit tema som det skulle vise seg at ikkje var så enkelt å finne stoff 

om, så som eg skreiv i forordet har det heile eigentleg vore eit stort puslespel, noko og 

litteraturlista avspeglar. Knut Kjeldstadli har skrivi at «ambisjonen for historikeren er å si noe 

om en faktisk virkelighet i gamle dager, ikke å dikte opp en tenkt virkelighet, men å 

rekonstruere fortida på grunnlag av de tilgjengelige restene av dem»(1999:209). Her er det 

viktig og trekke inn skilnaden mellom kjelde og levning. Ein levning er alt som er overlevert 

frå fortida. Blant alt dette materialet er det noko ein velgjer å ha med, til dømes i ei oppgåve 

som denne, som grunnlag for eit utsegn eller liknande. På det tidspunktet levningen vert teke i 

bruk på denne måten vert dei kjelder. Etter å ha funne fram til nokre kjelder har det vore 
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viktig å gå djupare inn i dei. Denne kjeldegranskinga gjer at ein kan finne ut om dei er 

relevante i førehald til problemstillinga, kven som er opphavet til kjelda og kva som er 

formålet med dei. Ein prøvar og å finne ut om det er ei primær eller sekundær kjelde og kor 

truverdige er dei (Kjeldstadli,1999:169-172). I denne oppgåva har eg vore nøydd til å nytte 

meg av mykje eldre kjeldemateriale, då det ikkje er nokon forsking som direkte tek for seg 

dette emnet.  

Primærkjelder er kjelder som ligg ei handling nærast i tid og rom, av dei kjeldene ein har 

tilgjengeleg (Kjeldstadli, 1999:177). Har ein fyrstehandskjelda er det dette ein reknar som 

primærkjelda, viss ikkje er det den neste næraste kjelda som ein reknar til å vere 

primærkjelda. Ein bør velje dei kjeldene som er nærast opphavet då kjelda vert mindre gyldig 

til fleire ledd det er mellom opphavet og den som tolkar og handsamar materialet. Dei 

primære kjeldene er ikkje nødvendigvis objektive, då forfattaren inntek ei vinkling og ei 

utsiling når vedkomande skriv. I denne oppgåva finn ein døme på dette i breva ulike 

spelemenn har skreve til Arne Bjørndal, som eg har nytta som kjelder. Men det kan og vere av 

kan vere originale dokument, lydopptak og intervjudata så lenge dei ikkje er tolka. Men som 

Kjeldstadli skriv (1999:178) kan ein ikkje stille eit krav til at alle kjelder skal vere primære. 

Forsking er ein praktisk syssel og ofte avgrensa i tid. Difor kan det av reint praktiske årsaker 

vere mest effektivt å nytte sekundære kjelder. Ei sekundær kjelde er føreliggande fortolkingar 

som allereie er gjort av andre. Desse er gjerne tilgjengelege i bøkar, rapportar eller oppgåver. 

Sekundære kjelder som har vore nyttige for meg i denne oppgåva har vore Fyresdal Sogelag 

sitt hefte om folkemusikken i Fyresdal, og Astrid Ormtveit si bok om spelemannen Olav B. 

Straume. Den litteraturen det her har vore referert til har eg, så langt det har vore mogleg, 

oppsøkt primærkjelda for å få ei mest mogleg truverdig tolking.  

Då eg skulle byrje å søkje etter litteratur var eg veldig usikker på kor mykje eg ville finne. Eg 

byrja å søkje i BiBsys og på internett. Det var ikkje så mykje å finne til å byrje med, men etter 

som eg fann noko litteratur gjekk eg nøye gjennom litteraturlistene og kjeldehenvisningane til 

denne litteraturen og fann stadig små nye spor eg kunne fylgje. Eg har etterkvart funne ein del 

stoff, men det fins sikkert og ein del stoff som eg ikkje har klart å spore opp. Det er viktig å 

vere medviten om at utveljinga av kjelder får konsekvensar for det resultatet ein endar opp 

med, og difor er det viktig å heile tida ha problemstillinga i bakhovudet når ein velgjer seg ut 

kjelder. Sidan dette er eit forsøk på ei kartlegging så har eg stått litt friare til å ta med litt om 

mykje i staden for til dømes kun skrive om ein spelemann. Samstundes har retninga og vorte 
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litt styrt av det kjeldematerialet eg hatt tilgjengeleg. Eg har heile tida vore nøydd til å forhalde 

meg aktivt til kjeldene då dei har vore med på å utkrystalisere retninga og temaet for denne 

oppgåva.  

Ei kjelde kan vere in situ det vil, i fylgje Kjeldstadli (1999:154), seie på den opphavlege 

staden. Men som han skriv vidare har ein måtte flytt materiale til særskilde stadar som til 

dømes museum, bibliotek og arkiv for å på best mogleg måte kunne take vare på det og 

handsame det. Når ein høyrer ordet arkivmateriale tenkjer ein gjerne fyrst nettopp på 

materiale som er på museum eller i offentlege arkiv, men ofte kan ein finne viktige funn i 

private arkiv som brevsamlingar, fotoalbum og andre personlege dokument.  

På 1970-talet fekk folkemusikkentusiastar  i Noreg ei auka interesse for det lokale, og den 

«nasjonale» musikken måtte vike for plass og merksemd for det meir «regionale» og 

«lokale». Dette kom og som fylgje av ei politisk kursendring i dette tiåret, som mellom anna 

oppretta ei rekkje spelemannslag og fleire lokale folkemusikkarkiv. Sigbjørn Apeland har 

kalla detta for ei «rehabilitering» av det han kallar «lågstatusområde» (Apeland, 1998:15). 

Dette skjer då gjennom at arkivert, og ofte gamalt kjeldemateriale får nytt fokus. Her dukkar 

det med eitt opp eit tema som treng overveging. For det er gjerne slik at alt materiale som ligg 

i arkiv vert teke for å vere det Apeland kallar «truverdige stadfestingar»(1998:15) på den 

aktiviteten som har vore i det tidsromet då materialet vart nedteikna eller på anna måte 

dokumentert. Dette er ei felle som det kan vere fort å gå i, så når ein skal nytte dette materialet 

må ein drive aktiv kjeldekritikk og lese med kritisk blikk. Den viktigaste siktemålet for dei 

lokalarkiva er, om ein skal tru Apeland (1998:76), å dokumentere lokal aktivitet og inspirera 

til ny bruk av dette materialet. I samband med denne oppgåva har eg hatt god hjelp av 

arkivmateriale. Frå Telemark Folkemusikkarkiv har eg fått kopiar av innspelingar og opptak 

gjort av Olav B. Straume og Olav T. Berge, i tillegg til ein kopi av notisboka til Olav B. 

Straume og ein oversikt over kva materiale dei har som er i frå Fyresdal, eller kan knytast 

tilbake til Fyresdal. Mykje av dette materialet er samla inn av Kjell Bitustøyl, noko som ein til 

dømes kan høyre i eit opptak av ei samtale han gjorde med Olav B. Straume 21.04.1989. I frå 

Agder Folkemusikkarkiv har eg fått kopiert opptak med Andres K. Rysstad som spelar slåttar 

hovudsakleg i tradisjon etter Petter Veum. Elles så har Arne Bjørndals Samlingar ved 

Griegakademiet i Bergen vore til stor hjelp med slåttenedteikningar Bjørndalen har gjort av 

slåttar frå Fyresdal. Frå denne samlinga har eg og fått brev som Arne Bjørndal har fått frå 



 
 

18

spelemenn og frå andre som hadde noko kjennskap til spelemenn frå Fyresdal. Dei fleste tek 

for seg Olav Napper, men det er og nokre som nemner Petter Veum.  

1.6 Hermeneutikk 

Gjennom dei kvalitative forskingsmetodane eg har vald å nytte i denne oppgåva som samtaler 

og innsamling og gransking av litteratur har eg kome fram til ein del data, og kalla empiri6, 

som eg baserar denne oppgåva på. Det har vore ein viktig del av arbeidet med desse kjeldene 

og prøve å finne ut om dei var nyttige for meg i høve til mi problemstilling.  

Grunnleggjaren av den filosofiske hermeneutikk vert rekna for å vere Hans-Georg Gadamer 

(1900-). Fram til romantikken var hermeneutikk ei fortolkingslære om korleis ein kunne tolke 

det som var skrivi i Bibelen og dei gresk-romerske tekstane frå oldtida. Det var mange som 

meinte at ein fann sanninga i desse tekstane. Dette endra seg med teologen, filosofen og 

filologen Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) (Schaanning, 1998:315). No 

vart oppgåva til hermeneutikken å avgjere kva det ville seie å skjøne ein tekst eller eit 

menneske. Scleiermacher understrekar at forståing er noko allment og djupt menneskeleg; 

forståinga er sjølve forutsetjinga for menneskeleg fellesskap. (Kjørup, 1999:271). Han tenkte 

seg teksten som eit livsuttrykk, som ein del av forfattaren sitt heile liv. Schleiermacher meinte 

med andre ord at det å skjøne ein tekst var det same som å leve seg inn i forfattaren og hans 

samtid. (Schanning, 1998:315). Mykje av den litteraturen eg har nytta meg av i denne 

oppgåva har eg nytta nettopp av di eg ville finne ut noko om samtida spelemennene, som eg 

skriv om, levde i. Dette i håp om at eg kunne danne meg eit meir korrekt bilete av tida 

spelemennene levde i, dei som personar og korleis samtida påverka deira spel. Filosofen og 

idehistorikaren Wilhelm Dilthey (1833-1911) ville gjerne forankre åndsvitskapane i ein 

livsfilosofi. Han meinte at når åndsvitskapen tolkar tekstar, vekkjer dei størkna liv til live 

igjen. (Schaanning, 1998:315). Og medan Schleiermacher talar om at forståing av kulturelle 

ytringar krev innsikt i opphavsmannen og hans situasjon, gjeng Dilthey vidare og talar om 

karakteren av denne innsikta. Han kjem her med omgrep som gjenskaping og gjenoppleving, 

og han meiner at det nettopp er gjennom desse omgrepa at sjelelivet sin totalitet er mest i 

verksemd i forståinga. (Kjørup, 1999:273). Sidan det ikkje er så mykje samla materiale om 

                                                 

6Empiri; gresk og tyder lære om røynsler; kunnskap eller dugleik tufta på røynsler; innsamla data eller 
observasjon. (Framandorboka,1993:101) 
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hardingfeletradisjonen og spelemennene i Fyresdal, så er denne oppgåva og eit forsøk på å 

skape nytt liv i denne delen av Fyresdal si lokalhistorie.  

Den hermeneutiske sirkel er eit omgrep som ein kan spore tilbake til oldtida sin retorikk og 

vart mykje nytta i samband med tolking av Bibelen. Prinsippet er at ein del av ein tekst må 

tolkast ut frå at han er eit ledd i teksten som heilskap, og at heilskapen ikkje kan skjønast på 

nokon annan måte enn ut frå dei enkelte delane.(Kjørup, 1999:270). Den tidlege 

tolkingskunsten hadde ikkje som oppgåve å finne teksten si meir eller mindre gøymde tyding, 

men å finne sanninga som var uttrykt i teksten. Hensikta med å søkje etter desse sanningane 

var å kunne gjere dei konkret nyttige i dagleglivet. (Kjørup, 1999:269). Hjå Schleiermacher 

kjem den hermeneutiske sirkel til syne gjennom han meining om at det dialektiske spelet 

mellom del og heilskap ikkje handlar berre om teksten, men om førehaldet mellom teksten, 

eller eit anna kulturuttrykk, og opphavsmannen og tida han levde i. Teksten utgjer ei form for 

detalj om opphavsmannen sitt liv noko som gjer at me kan få ei forståing av han, men me må 

og skjøne teksten ut frå den heilskapsoppfatninga me har av heile livet til opphavmannen, 

hans verk og tida han verka i. (Kjørup, 1999:272). Når eg valde å skrive biografisk om 

spelemennene i denne oppgåva er det nettopp av den årsak at eg vil finne meir ut om deira 

«hermenautiske sirkel». Med dette meiner eg at gjennom å lese og lære meir om 

spelemennene som personar vil eg kanskje få eit bilete av kvifor dei spelte den musikken dei 

gjorde. Eg vil kanskje og få eit innblikk i korleis tida dei verka i påverka dei og om ein kan sjå 

spor av dette i musikken.  

Filosofen Paul Ricoeur (f. 1913) si utlegging av omgrepet hermeneutikk har verka 

inspirerande innan kunstvitskapane oppgjennom tidene. «Hos Ricoeur videreføres den 

hermenautiske filosofi som en lære, der fremhever den sprogelige og historiske karakter af 

menneskets væren i verden» (Apeland, 1998:18). I fylgje Apeland (1998:18) er musikk som 

gjenstand nettopp eit slikt resultat av «menneskets væren i verden» som vert realisert i 

historia, og som både i det han vert realisert, og i ettertid fortolka, inngår i ein kommunikativ 

samanhang. Apeland skriv og (1998:18) at anten musikken er munnleg tradert og realisert i 

ein skriftlaus kultur, eller organisert utifrå ein akademisk diskurs, er språket det einaste 

mediet me har til rådevelde for å skilja ut, omtala og tolka dei felles opplevingane me har. På 

denne måten meiner han at språkfilosofiske spørsmål vert meir enn ein lingvistisk spesialitet 

sidan all handling (som tildømes musikk) må fortolkast språkleg. Dette finn ein att i den 

tverrfaglege forskinga som dukka opp på 1970-talet under namnet «cultural studies» eller 
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«kulturanalyse». Denne forskinga er prega av, om ein skal tru Apeland (1998:18), at 

kulturprodukta vert sett på som «tekstar», og at ho kjenneteiknast av at ho nyttar fleire 

teoretiske perspektiv frå ulike fagdisiplinar, og då gjerne samstundes, samt å nytte ulike 

metodar som til ei kvar tid synes å gje mest mogleg adekvate fortolkingar av 

forskingsobjektet (1998:19). Etnologen Oddlaug Reiakvam meiner at  

«den kulturvitskaplege kontinuiteten i det etnologiske prosjektet kan samanfattast under fire 

kjenneteikn: Deskriptiv, detaljrik dokumentasjon, notidsanalyse og historisk rekonstruksjon i 

kombinasjon, ei interesse for tradisjonsskaping og kontinuitet, og ei draging mot analyser av 

kulturvariasjon i komplekse samfunn» (Reiakvam, 1997:74). 

Eg vil seie at dette utsagnet av Reiakvam gjev eit innblikk i kva denne oppgåva handlar om. 

Eg har, så langt det har vore mogleg, prøva å gjett ein deskriptiv og detaljrik dokumentasjon 

av spelemennene i Fyresdal. Oppgåva er eit forsøk på ein historisk rekonstruksjon av desse 

spelemennene og tida dei levde i, samstundes som  ho ser på statusen i dag og vegen vidare – 

ei notidsanalyse. Mitt engasjement for dette temaet botnar i ei interesse for tradisjonsskaping 

samstundes som eg og meiner at tradisjonane ofte kan gjerast litt meir interessante om ein 

tilfører noko nytt. Så når dette er sagt vil eg no gje ein oversikt over korleis eg har avgrensa 

og bygd opp denne oppgåva.  

 

1.7 Avgrensing og oppbygging av oppgåva 

Ut i frå det overordna spørsmålet for denne oppgåva var eigentleg hovudramma for oppgåva 

sett. Tanken med oppgåva var å prøve å finne ut mest mogleg om spelemennene som har vore 

i Fyresdal og kva dei spelte. Samstundes var det og eit mål å prøve å finne ut noko om det har 

vore ein lokal tradisjon i bygda og elles få eit best mogleg overblikk over dette emnet. Når det 

gjeld vidare avgrensing har eg vald meg ut fem spelemenn som eg har gjenge litt djupare inn 

i. Dei fem eg har vald meg ut er Knut Trondson, Petter Veum, Olav Gunnarson Napper, Olav 

Bjørgulvson Straume og Olav Torbjørnson Berge.  

Eg har vald å dele oppgåva inn i fem delar:  

Del I: Innleiing og metode.  

Her har eg skrivi litt om bakgrunnen for denne oppgåva, fagområdet ho kan plasserast i, samt 

litt om kjeldene og metodane som har vore nytta.  
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Del II: Hardingfeletradisjonen i Fyresdal 

Denne delen byrjar med Fyresdal si geografiske plassering i førehald til andre sterke 

hardingfeledistrikt i same område. Så kjem ein gjennomgang av spelemennene i bygda (der 

utgangspunktet har vore ei liste Olav B. Straume nedteikna i 1981 (Ormtveit 1990:35)), samt 

ein nærare gjennomgang av dei fem utvalde spelemennene. Her har det vore eit mødesamt 

arbeid med å studere bygdesoger og likande, men når ein fyrst får nokre knaggar å henge 

stoffet på, dukkar det stadig opp nye opplysningar. Det har og vore ein del jobb med 

kjeldekritikk då det av og til har vore ulike opplysningar om same person   i ulike bøkar. 

Vidare skriv eg litt om spelemannslaget som var aktivt på siste del av 1970-talet og byrjinga 

av 1980-talet. Det finns ikkje noko lagsbøkar eller liknande for dette spelemannslaget, så eg 

har tufta mine opplysningar på informasjon frå Arne Austjord og Kjetil Straume som var 

medlemmar av laget, samt Magne og Tone Berge (son og enke etter Olav T. Berge). Som det 

vart nemnt tidlegare i innleiinga skreiv Erik Henningsen i sin rapport for Telemarkforsking – 

Bø i 1999 at: « Til tross for ei rik musikalsk arv finns det for augeblikket ikkje organisert 

folkemusikkverksemd og knapt nokon (bufaste) folkemusikarar i kommunen» 

(Henningsen,1999:14). I eit forsøk på å finne årsaka til dette har eg prøva å lage ein oversikt 

over utviklinga i antal spelemenn med utgangspunkt i den tidlegare nemnte lista. Her har eg 

sett opp to diagram som er meint å gje ein pekepinn på når tradisjonen i Fyresdal var  på sitt 

mest aktive. I tillegg har eg og sett litt på kva vekkingsrørsla gjorde med dette området, for eg 

meiner at denne rørsla har hatt stor innverknad på den negative utviklinga.  

Del III: Slåttemateriale frå Fyresdal 

Ei lita oversikt over slåttar ein kan spore attende  til Fyresdal. Grunna tidsavgrensing så er 

ikkje utvalet så stort som eg skulle ynskje, og eg er klar over at eg sikkert ikkje har fått med 

alle slåttane.  

Del IV: Analyse og drøfting.  

Ein del av oppgåva har vore å prøve å finne ut om det var ein eigen tradisjon i 

hardingfelespelet i Fyresdal. Så i denne delen ser eg fyrst på nokre aspekt kring tradisjons- og 

dialektomgrepet, før eg konkret ser på spelet i Fyresdal; kan ein tale om ein eigen tradisjon i 

bygda? Kva er statusen i dag – kva skjer vidare? 
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Del V: Oppsummering/konklusjon 

I denne delen gjer eg kort greie for dei sentrale poenga i oppgåva og resultata av 

«granskinga». Eg prøvar og å oppsummere essensen i problemstillinga og ser litt på forslag til 

vidare forsking innan dette emnet.  

Appendiks 

Som eit tillegg til oppgåva har eg her med ei lita oversikt over kappleiksresultat for nokre 

spelemenn frå Fyresdal samt kopi av ei notisbok etter spelemannen Olav Bjørgulvson 

Straume. Ei oversikt over noko av det som finns av materiale frå Fyresdal i Telemark 

folkemusikkarkiv og NRK er og med her. Til slutt i denne appendiksen har eg lagt ved nokre 

notedøme på slåttar som ein reknar med har sitt opphav i Fyresdal.  
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2.0 Hardingfeletradisjonen i Fyresdal 
 

I dette kapitlet skal eg sjå litt nærare på spelemenn som har vore i Fyresdal oppgjennom 

tidene. Eg ser og på korleis desse spelemennene har fordelt seg i tid og kva som kan vere 

årsaka  til at det ikkje er noko aktivt miljø i dag, nemleg vekkingsrørsla. Men la oss fyrst sjå 

korleis Fyresdal er geografisk plassert i førehald til andre hardingfeleområder.  

2.1 Fyresdal si geografiske plassering og kontakt med andre 
hardingfeleområder.  
 
Som utgangspunkt for vidare lesing av denne oppgåva syns eg det er greitt å vise kor Fyresdal 

ligg reint geografisk og korleis kommunen/bygda er plassert i førehald til andre sterke 

hardingfeledistrikt.  

 

Fyresdal ligg i Vest-Telemark og grensar til kommunar som Tokke, Kviteseid og Nissedal i 

Telemark (jf. kart 2) og Åmli, Bygland og  Valle i Aust-Agder (dei to sistnemnde og gjerne 

omtalt som Setesdal, jf. kart 3). Kommunen er  om lag 45 km lang frå Skreosen/ Hauggrend i 

nord til Kilegrend i sør, i tillegg til ”avstikkarar” som Fjellgardane, Kleivgrend, Fardal og 

Birtedalen.  

 

Kontakten med andre kommunar og grender har oppgjennom tidene vore stor. Bendik 

Taraldlien skriv i si bok ”Fyresdal” (1910:10):  
 

”Færsla millom Fyresdal og dei andre grannebygdane, Mo, Skafså, Vraadal, Nissedal og Gjevdal, hev 

vore stor, venteleg endaa støre enn med Sætesdal…Millom folk i grannebygdane hev mange gaangur 

vore giftarmaal”.  

 

Fyresdal var lenge isolert frå andre bygder av di det ikkje var veg eller annan transport. Om 

vinteren reiste folk helst til Arendal på isen. Det heittes at denne turen gjekk bra om dei klara 

han på 8 dagar. (Taraldlien, 1910:10). Etter kvart kom dampbåtane både på Fyresvatn og på 

Bandaksvassdraget. Dette fekk mykje å seie for Fyresdal. Kommunikasjonen vart utbygd og 

kring 1845 byrja dei å køyre varer mellom Fyresdal og Bandaksli. Sjølv om vegen var dårleg 

til å byrje med vart han raskt utbetra og dette gav moglegheiter for folk til å ta båten frå 

Bandaksli og til Skien. Denne strekninga førte til Fyresdal Automobilselskap vart skipa i 

1910. Dampbåten ”Fyresdal” gjorde det lettare for folk som budde langs Fyresvatn og kome 

til sentrum samstundes som tømmerfløtinga vart enklare, raskare og billegare (Taraldlien, 
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1910:11). 
 

Sjølv om kontakten mellom Fyresdal og nabobygdane kanskje var større enn kontakten 

mellom Fyresdal og Setesdal, har denne kontakten hatt mykje å seie for felespelet i begge 

dalane.  Frå tidlegare var det mykje støylsdrift på heia mellom desse dalane og det var både 

Fyresdølar og Setesdølar som var på støylane. Kontaktar vart knytt, ikkje minst på 

laurdagskveldane då det var mykje spel og dans. Petter Veum, ein av spelemennene frå 

Fyresdal som eg skriv om i denne oppgåva, var ofte å spelte på desse samlingane (Skar, 

1925:189). Han var og ein som fekk mykje å seie for hardingfelespelet i Setesdal. Spelemenn 

som Neri Neset frå Bygland og Hallvard Rysstad frå Rysstad (Valle kommune) vitja Petter i 

Fyresdal og lærde felespel av han (jf. kap.2.3.3.3. ).  

 

Når det gjeld andre sterke hardingfeleområder i Vest-Telemark må ein take med Vinje , 

Rauland, Tinn, Seljord og Bø. Viss ein skal trekkje fram nokre spelemenn frå desse områda 

som har hatt innverknad på spelemennene frå Fyresdal vil eg trekkje fram Myllarguten og 

Gibøen kom frå Vinje Kommune nærare bestemt Arabygdi og Rauland, frå Tinn Knut Lurås 

som til dømes Petter Veum hadde kontakt med, frå Seljord kan ein trekkje fram Leif 

Sandsdalen og Høye Kvåle. Frå Bø og Sauherad  var det særleg Kristiane Lund og Einar 

Løndal som fekk innverknad.  

 

La oss sjå nærare på karta på neste side. Kart 1 er meint for å vise kor i landet Fyresdal ligg. 

Valdres og Hardanger tok eg med av di dette er sterke folkemusikkområde og det same gjeld 

og Rauland og Bø. Eg har og vald å ta med Kongsberg av di mange spelemenn reiste hit på 

marknad7. Kart 2 er over Telemark. På dette kartet kan ein sjå to ulike fargar dette av di eg 

ynskte å skilje ut Vest-Telemark som region. Kart 3 er utsnitt av Fyresdal kommune. Her er 

det sett på litt lokale stadnamn som har tilknyting til spelemennene eg skriv om seinare i 

oppgåva. I Liegrend budde både Napperen, Petter Veum og John Lie. Knut Trondson kom til 

Grythe som gardskar for sidan å flytte til Lie i nærleiken av sentrum. Olav B. Straume hadde 

sin siste heim i Folkestadbyen, medan Olav T. Berge hadde sin heim i Sørbyda.  

 

                                                 
7 Markandane var dei store folkestemna i eldre tid. Dei vart arrangert på faste stader til faste tider i året. 
Markandane vart gjere kjende for handel og varebytte, men dei vart og viktige for spelemennene av di dette var 
ein av dei stadene dei kunne lære slåttar frå andre stader i landet. Det var og slik at spelemenn kom hit for å syne 
fram felekunstane sine. Dei beste kappspela og dommen frå publikun avgjorde kven som var best. Det gjalt og ”å 
stela spel”, det vil seie snappe opp nye slåttar og slåttevek frå andre spelemenn. Kongsbergmarknaden var ein av 
dei viktigaste møtestadene for både spelemenn frå austland og vestland. (Stubseid, 2006: 71).   
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2.2 Spelemenn i Fyresdal 

Ein viktig del av denne oppgåva var å finne meir ut om dei spelemennene som har vore i 

Fyresdal oppgjennom tidene. Utgangspunktet for denne oversikten er ei liste ein av dei omtala 

spelemennene, Olav Bjørgulvson Straume, skreiv ned november 1981 (Ormtveit, 1990:35). 

Det er i dag to av spelemennene på lista som spelar fele, og ingen av desse spelar noko særleg 

av materialet frå Fyresdal. Slåtterepertoaret frå Fyresdal er i dag best halde i live i Setesdal. 

Men kven var desse spelemennene? I oversikten under er det teke med alt frå spelemenn som 

heldt eit høgt nasjonalt nivå i si tid og til spelemenn som kun spela til husbruk. I Marvik si 

gards- og ættesoge frå Fyresdal som har vore hovudkjelda for opplysningane under står det 

ikkje noko om at desse personane var spelemenn, difor  har det vore vanskeleg grunna 

tidsressursar og finne ut til dømes kva dei spelte og likande. Eg har difor vald å ha ei meir 

biografisk vinkling på framstillinga av desse spelemennene.  

 

2.2.1. SMÅ OG STORE SPELEMENN 
 

Knut Gunnarson Veum 1752- 1805. Son av Gunnar Gunnarson Søndre Veum og Hege 

Eivindsdotter Rykkeli frå Mo. Gunnar Gunnarson vart og kalla Flokse til etternamn då han og 

Hege rudde seg ein husmannsplass her og budde her til dei døydde. Flokse var ein engplass på 

Søndre Veum. Ved skøyte i 1759 fekk dei eigedomen frå eigarane av Veum kyrkje for 80 

riksdalar og vart sjølveigarar. Knut Gunnarson kjøpte Flokse i 1782 for 199 riksdalar. Nokre 

år seinare kjøpte han òg Søndre Veum. Han var gardbrukar der då han i 1794 gifte seg med 

Birgit Gjermundsdotter Skafså, men selde Veum med Flokse til broren Gjermund i 1801 og 

flutte til Skafså. (Marvik, 1992:1463,1464). Knut skulle vere ein god spelemann, og han er, så 

vidt ein veit, den eldste spelemannen ein kjenner til i Fyresdal.(Moghus,1991)  

 

Knut Trondson: 1784-1876. Eige omtale i kapitel 2.2.2.  

Gunnar Olsen Spelemann :  1796-1826. Gunnar skreiv seg og som Gunnar Olavson Søndre 

Lien. Han var son av Olav Knutson og Aslaug Knutsdotter Haugen. Gunnar gifte seg med 

Signe Bendiksdotter Hagedalen (1787-1869) frå Nordre Bjørnerud i 1820. Dei var gardfolk på 

Søndre Lien i 1820 og leiglendingar på Valebjørg før dei vart husfolk på Homme. Plassen 

Homme (under Lien) skal visstnok ha vore øydegard, men ein kjenner ikkje til folk på garden 

før Gunnar Olavson døydde som husmann her i 1826. Gunnar fekk to born saman med Signe. 
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Signe døydde på føderåd på Berge. I J. L. Quisling si utgreiing om Fyresdals historie står det 

skreve om Gunnar Spelemann at han døydde den 17. november 1826, på plassen ”Hommi” i 

Kleivgrend, 30 år gamal. Han hadde vore eit ”atskillig” menneske med drikk og hor; men 

mest av alt var han glad i fela si. Det vert fortald at fela skalv på veggen då han låg og drogst 

med døden, og det klunka i strengene som når ein skal til å spele. (Quisling, 1912:167) 

(Marvik, 1992:460,1128,1235).  

Aslak Høyland d.e. 1791-1850. Heitte opphavleg Aslak Gunnarson Midtgarden og kom frå 

Nordre Buine under Aslestad. Han var son av Gunnar Tovson (1750-1809) og Margit 

Torgrimsdotter Homme (1754-1807) frå Lårdal. Gift med Sigrid Eivindsdotter Berve (1799-

1863). Aslak kjøpte Høyland av Talleiv Åsmundson i 1834 for 150 spesidalar. Det seiast og at 

Aslak dreiv med rosemåling. (Marvik, 1992:199, 1327).  

Petter Veum: 1811-1889. Eige omtale i kapitel 2.2.3. 

Gunnar Talleivson Midtgarden: 1814 - 1877.  

 

Gunnar Talleivson Midtgarden gifte seg i 1840 med Torbjørg Jonsdotter Spokkeli (1822-) frå 

Moghus. Frå 1838-1870 eigde dei Øvre Midtgarden. Dei var brukarar og gardsfolk på Øvre 

Aslestad i frå 1844. Seinare fekk dei og hand om nedre Midtgarden, der dei budde i 1865 etter 

folketeljinga. Ikring 1875 flutte dei vidare til Nordre Veum der Gunnar budde til han døydde. 

Torbjørg og Gunnar fekk til saman 17 born der 10 voks opp. (Marvik, 1992: 

1316,1327,1571,1572).  
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Tarjei ”Juven” Juvet: 1814 - 1897 . Fødd på «Stampejuvet» under Metveit. Det eigentlege 

namnet hans var Torgeir Jørundson Askerud. Tarjei var møllar og stampar (der av stadnamnet 

Stampejuvet) og vart mykje nytta som dansespelemann i Fyresdal. Gift fyrste gong i 1832 

med Signe Jonsdotter Spokkeli (1812-1862). Saman fekk dei 8 born der 3 voks opp. Frå 

1835-1837 var Signe og Tarjei leiglendingar på Øvre Lislestog, Søndre part. I 1841 finn ein 

dei som husfolk på Skoret, medan frå 1845-189 var dei innerstar og husfolk på Nordbø, 

Vaddeli. Tarjei gifte seg for andre gong i 1866 med enka Signe Olavsdotter Nordskog, 

Bjørnestad (1831-1880). Saman fekk dei tre born, der to voks opp. I fylgje den eine 

referansen til Marvik (1992:958) skal Signe Olavsdotter og Tarjei ha budd på Heimdal, under 

Taraldlien(1992:903). Gjeng ein til denne referansen kan ein lese at her at Tarjei då var gift 

med Jorånd Gunnarsdotter. Her står han oppført som arbeidar. Det står og at dei flutte til 

Undedal under Sitje. Ser ein då på denne referansen (s.808) ser ein at Tarjei heiter Tarjei 

Jørundson S. Lien og at han skulle vere fødd i 1865. I fylgje Marvik skal dei ha vore brukarar 

her frå 1900-1907. Gjeng ein då tilbake til Tarjei «Juven» døydde han i 1897. Så det kan sjå 

ut som om Tarjei Jørundson på Heimdal ikkje er den same som Tarjei Jørundson Askerud. 

(Marvik, 1992:33,767,808,872,903,956,958,1171,1409).  I eit brev til Arne Bjørndal skrivi av 

bornebornet til Gunnar Talleivson Midtgarden datert Canada 22. mai 1950, står det at Tarjei 

Juvi fra «Stampejuvi» spillede denne slått (Stampejuvi) godt liksom andre gode 

Hegglandsgræns-slåttar.» (ABS, spelemenn frå Telemark, 194-200.). 

Gunleik Sigurdson Sitje: 1816-1899. I 1840 var Gunleik brukar på Sitje. Året etter reiste 

han som brukar til Valebjørg Søndre (og kalla "Midtgarden"). I 1842 gifta han seg med Signe 

Eivindsdotter Nigard Valebjørg (1818-1878) og dei budde på Midtgarden til 1851. I 1863 

kjøper Gunleik skøyte på Søndre Moghus frå landhandlar N. L. Wiborg for 1412 spesidalar. 

Signe og Gunleik kom til Nordre Lofthus i 1870 og i 1873 sel Gunleik skøyte på Søndre 

Moghus til sonen Sigurd for 2600 spesidalar. I 1878 vart det halde skifte etter Signe. Det var 

mykje uteståande pengar og lite gjeld. Enkjemannen Gunleik og dei fire borna kunne dele 

51589 kroner mellom seg. i 1883 kjøpte Gunleik Århus for 9600 kroner. Her var han 

gardbrukar og han budde her resten av livet sitt. Gunleik spela fele til husbruk 

(Marvik,1992:465,588,589,608,698,700,796),(Moghus,1991:13).  

Gunleik Sigurdson Moghus. Same personen som Gunleik Sigurdson Sitje.  
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Auver Olavson Veum:1817-1889.  

 

Og skriven som Auver Toæ (Toen). Var frå Veamyrane. Gifte seg i 1841 med Tone 

Torjusdotter Søvei (1816-1892). Tone og Auver var innerstar og husfolk på Søvei fram til 

1859 då far til Tone, Torjus Torjusson Lofto døyr. Etter dette vart dei leiglendingar på Veum, 

før dei vart husfolk på Toen Nordre frå 1865. (Marvik,1992:858,859,1472,1473,1501). 

(Veum, 1943:118).  

Såmund Gregarson Søndre Bjørnerud: 1818 - 1889. Vert og skriven som Såmund G. 

Havstad. Gift i 1841 med Guro Kjetilsdotter (1821/24-1888) frå Nissedal. I 1844 kom dei til 

Valebjørg som innerstar, og i 1846 vart dei på Bergen, under Valebjørg. Frå ikring 1857 finn 

ein plassen Lundebø med Såmund og Guro som brukarar. Folketeljinga frå 1865 syner at dei 

budde på Søndre Toen/Lundetoi (skrivast Lundetoen). Truleg var det Lundebø som var 

opphav til desse plassane. Såmund var altså husmann på Lundetoen frå 1857 og så lenge han 

levde. Guro og Såmund fekk seks born. (Marvik, 1992:494,857,858), (Veum, 1943:59,60).  

Knut Tormodsen Borgejordet: 1832 -1899. Sersjant, landhandlar, furer og postopnar. Var 

opphavleg frå Kviteseid. Kom til Fyresdal i 1860 og vart innerst på Moghus. Han gifte seg i 

1863 med Signe Halvorsdotter Moghus (1843-1931). Signe praktiserte som jordmor. Etter ei 

fleirfødingskontrakt skulle han ta seg av Signe. Han dreiv og som stemnevitne og vart seinare 

kommandersersjant. Frå 1865 til 1872 var Signe og Knut innerstar på Berve. Då plassen 

Berve vart matrikulert i 1872, kjøpte Knut jorda for 225 spesidalar og vart gardbrukar. I 1878 

kom her postopneri med Knut som postopnar. I 1896 selde Knut garden til Dreng Larson Lien 

for 2475 kroner. Knut og Signe tok då med seg posten og flutte til Bygdheim. Knut døydde 
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der i 1899 og Signe sat att ei tid her som enkje, men flutte seinare til Oslo der ho døydde i 

1931. (Marvik, 1992:604,610,612,719).  

Olav Napper d.e. ”Napperen”: 1833-1920. Eige omtale i kapitel 2.3.4. 

Olav Gjertson Berge: 1834-1917. Syskenborn av Olav Gunnarson Lie og Napperen. Han 

budde på Berge i Hauggrend og var gift med Sigrid Talleivsdotter Strånd. Han gjekk for å 

vere ein brukbar spelemann, men han kasta fela på varmen under påverknad av religiøse 

prekenar frå Jon Foldsæ. (Moghus, 1991). Olav var og tømmermann og brukar av bustadhuset 

kalla "Dalen" på Søndre Veum frå 1900-1908. (Marvik, 1992:1485).  

Mikkel Ånundson Veum: 1835- Son av Ånund Gjermundson Søndre Veum og Hæge 

Mikkelsdotter Hægeland frå Sinnes i Vrådal. Ånund reiste med huslyden sin til Amerika i 

1850. Mikkel døydde på Veum i ung alder. (Marvik, 1992:1470).  

Gunnar Vaddli 1836-1909. Snekker og murar. Gift med Liv Knutsdotter Klokkargarden 

(1835-1909) i 1858. (Marvik, 1992:778,779).  

Olav Sundet Lie 1842- 

Olav Napper d.y.: 1842-1931. Yngste og einaste oppvaksne bror av Napperen. Han var glad 

i å spele fele, men det seiast om han at han var like tunglærd som Napperen var lettlærd. 

Reiste til Amerika. I eit brev til G. Austad skriv Eivind D. Aakhus:  

«Sylvdropen8 er ein Myllarslått som eg lærde av Olav Napper d.y. Han kunne alt spel som Stor-Olav 

spela, men var ikkje so god spelemann. Han er død no (i 1931). Eg kom til han ca. 20 engelske mil sør 

for Grand Forks, der han budde, men han var hjå ein av naboane og hjelpte med treskinga. So var eg 

avstand og leigde ein mann i staden hans. So sat me inne å lærde slåtten. Eg høyrde Store-Olav Naper 

ein gong, men han var for gamal då». (Lande, 1983:511).  

Olav Talleivson Åland 1845-1938. Fyrst skreiv han seg som Olav Talleivson Øvre Øysæ. 

Gifte seg med Tone Jørundsdotter Øvre Rinden (1842-1925) i 1870. Dei var innerstar og 

leiglendingar på Ålandsjordet (under Jordet) frå 1870 til 1872. I 1874 var dei leiglendingar på 

Nordre Holer og i 1875 brukarar på Lundehall. I 1878 var dei leiglendingar på Austjord. Olav 

endra namnet sitt til Åland etter dei kom dit som brukarar i 1891 (vart verande der til 1938). 

Saman fekk Tone og Olav sju born. (Marvik,1992:996,1012,1028,1029,1059,1083).  
                                                 
8 Sjå appendiks side 261-263 
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Jon Gunnarson Øvre Midtgarden: 1845 - 1893. Var eit tid lærar og klokkar/kyrkjesongar i 

Veum. Saman med broren Talleiv starta han den fyrste landhandelen i Fyresdal i 1860-åra på 

Haugeminne, og dreiv den i nokre år. Gifte seg med Signe Maline Abrahamsdotter Quisling 

Lunden (1848-1929) i 1873. Signe og Jon budde på Nedre Midtgarden frå 1873-1884. Dei 

flutte inn på Fossum (eigedom skild frå Nedre Midtgarden i 1876) ikring 1884, og dei var 

brukarar her fram til dei flutte til Lunden på slutten av 1890-talet. Signe og Jon fekk to søner 

og den eine, Lars Abraham Quisling (1876-1892), måla kubbestolen/spelemannsstolen etter 

”Napperen”. Denne er no på Fyresdal bygdemuseum. (Veum,1943:240,241), (Marvik, 

1992:856,1567,1569), (Moghus,1991:11).  

 

Bjørgulv Larson Straume : 1846-1929.  

 

Bjørgulv var dottersonen til den kjende spelemannen Knut Trondson (jf. kap. 2.2.2) og far til 

Olav Bjørgulvson Straume (jf. kap. 2.2.5). Han hadde ifylgje sonen Olav ei god Gunnar 

Helland fele frå 1887. Om kveldane då han var liten minnast Olav at det var mykje spel heime 

om kveldane. Bjørgulv spela mykje og det kom mange spelemenn innom og dette var til stor 

inspirasjon for Olav som etter kvart byrja å lære av far sin. Bjørgulv hadde ein del slåttar etter 

Knut Trondson som han villig lærde vekk til Olav. (Straume, 89).   

Bjørgulv fekk mange born både i og utanfor ekteskap, og han vart gift heile fire gonger. Den 

fyrste han hadde fylgje med var Sigrid Tarjeisdotter Bakken (1843-1878). Saman fekk dei ei 

dotter, Anne, i 1868. Ho døydde eitt år gamal.  
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I 1871 gifta han seg med Gunhild Alvsdotter N. Øyne (1847-1876) og dei fekk to born; Lars 

(1872-1951) og Birgit Gurine (1875-). I 1875 var Gunhild og Bjørgulv innerstar på Homland 

(Væting). Gunhild døyr året etter. 

I 1880 får Bjørgulv ei dotter, Anne, saman med Gunvor Bjørnsdotter Birkeland frå Valle.  

I 1882 gifter Bjørgulv seg med Åse Vrålsdotter Veakås (1857-1886). Saman fekk dei tre born; 

Signe Sofie (1882-1956), Gustav (1884-1966) og Gunleik (1886-). I tida dei var gift var Åse 

og Bjørgulv innerstar på Lien og på Kåsi. Åse døyr i 1886.  

I 1887 gifter Bjørgulv seg med Signe Vrålsdotter Bakken (1861-1891), og saman får dei tre 

born; Åsne (1887-1966), Gunleik (1888-1929) og Sigvald (1891-1971). Frå ikring 1890 finn 

ein Bjørgulv og Signe på Straume. Bjørgulv vart og kalla "Bjørgulv Post" då han køyrde 

posten med hest mellom Fyresdal og Bandaksli frå 1890-1909. Etter dette kom den fyrste 

rutebilen, men Bjørgulv køyrde om vinteren enno nokre år. I 1891 døyr Signe.  

Bjørgulv gifter seg for fjerde gong i 1896 med Gunhild Olavsdotter Øverland (1873-1906) frå 

Vinje. Dette ekteskapet gav Gunhild og Bjørgulv tre born; Olav (1896-1992), Birgit (1900-

1943) og Ingebjørg (og kalla Inga) (1903- ). (Marvik,1992:643,645,727,740,741,800,801). 

Å fylgje fire koner til grava var ei påkjenning som ikkje er så lett å setje seg inn i. Etter at 

Gunhild døydde fekk Bjørgulv tilbod om å gifte seg for femte gong noko han avslo.  

John Pederson Nedre Lie:1846 –1916.  

 

Fødd 8. mai 1846 på Husstøyl i Fyresdal. Gjekk på Kvitseid seminarium 1862-63 og var 

lærar, mest i heimbygda, til han vart gift i 1882 med Torbjørg Jørundsdotter Ø. Rinden (1855-

1924). Saman fekk dei fire born. Håkon som var den fyrstefødde (1884-1970) vart og ein 

kjend diktar. John arbeidde fyrst som lærar. I 1884 fekk han skøyte på Liegardane frå far sin 
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for 6600 kroner. Slutta då som lærar og vart gardsmann. I 1914 selde Jon eigedomane til 

versonen Andreas Olavson Berge for 16000 kroner. John er nok mest kjent som diktar og 

forfattar, men han lærde seg tidleg å spela på hardingfela. (Marvik, 

1992:1026,1523,1524,1533). Petter Veum og Napperen var næraste grannar til John. Det er 

truleg at han lærde slåttar av Veum, men Napperen strauk til Amerika før han kunne minnast 

stort av han. Han heldt Petter Veum for å vera beste spelemannen han kjende. Elles sette han 

høgt Leiv Sandsdalen, Napperen og Hallvor Borgen. Av spelemenn som vanka på Lie i åra 

1890-1916 kan særleg nemnast Hans Fykerud (bror til Lars), Andreas Ødegaard frå Numedal 

(lærde fleire slåttar av Jon) og Olav Bergsland (Bergslanden). Av bygdespelemenn var han 

noko saman med Petter Eiki og Tarjei Juven som båe var mykje nytta dansespelemenn. (Lie, 

1954). Sonen til John, Haakon, har skrivi eit kåseri om «spelemennene i den gamle grenda». 

Her skriv han at John lydde på dei gamle slåttane som Petter Veum spela, og lærde av den 

gamle meistaren. Haakon minnest ein gong han vitja Petter saman med far sin:  

«Petter og far skiftes til å spele. Dei spela Langedragen, Skuldalsbruri, Buseten, Kivlemøyane, 

Fanitullen, Hildalen, Bordstabelen og mange andre. Sumtid fortalde dei soga som var knytt til slåttane, 

og det totte eg var gildast. Samveret var til glede for både Petter og far». (Lie,1962:5).  

John spela berre heime hos seg sjølv eller i private lag, og då hendte det at det vart dansa etter 

spelet hans. I heimen hende det han tok fram fela om kveldane eller i jola. Elles berre når det 

kom folk som bad han spela, til dømes var Hallvard Rysstad på Lie i fleire dagar. John spela i 

eit bryllaup og det var hjå skyldfolk i 1901. I 1898-99 var John i Amerika og heldt ei rekkje 

foredrag. Han hadde då med seg fela, slik at han kunne spela nokre slåttar etter foredraget. Og 

han kunne mange slåttar, til dømes «Jondalen», «Skuldalsbruri» og «Bordstopulen». (Lie, 

1954).  

Gjennom åra hadde han fleire feler. Den seiste fekk han i æresgåve av Fyresdal Ungdomslag i 

1902. Denne fela var laga av den kjende felemakaren Gunnar Helland frå Bø. Hallvor Borgen 

var rådgjevar ved innkjøpet. Av andre feler kan ein nemne 2 Steintjønndals feler og ei som 

broren Hans hadde laga. Ei av felene bar namnet «Valmøy». (Lie, 1954, 1962:4).  
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John Lie døydde 21. april i 1916. Haakon Lie avsluttar kåseriet sitt om dei gamle 

spelemennene med nokre ord til ettertanke:  

«Så tagna felestrengene og diktinga i Liegrend. Men elvane og skogen spelar enno si evige tone over 

den stille grenda. Av og til er det som ein frå løynde understrenger høyrer ein atterljom av slåtten frå dei 

gamle spelemenn som levde her» (Lie,1962:6).  

Ivar Petterson Tveiten: 1850-1934.  

 

 Son til Petter Veum. Tok eksamen ved lærarskulen i Kviteseid i 1868 og etter dette var han 

lærar i omlag 15 år. Etter dette var han disponent for Fyresdal Forbruksforeining i frå 1857 til 

1899. I tida han var disponent her gjorde han foreininga godt kjent. I 1886 gifte Ivar seg med 

Åsne Olavsdotter Nordigard Momrak (1865-1902). Saman fekk dei tre born. Frå 1887 til 1890 

var dei brukarar på Tveiten. Dei kjøpte Brokke for 11000 i 1889, men dei flutte ikkje inn her 

før etter 1890. Seinare vart Ivar forretningsførar for Veum Forbruksforeining og direktør for 

sparebanken. Han var og heradskasserar eit par år, samt formann i skulestyret og med i 

heradstyret. Ivar var og politisk engasjert i partiet Venstre. I åra 1903-1924 var han 

representant for Telemark fylke på Stortinget og frå 1917-1920 var han Stortingspresident. I 

1920 var han formann i presidentskapet, og i åra 1924-1926 var han kyrkjeminister. Versonen 

Lars Olavson Bjådal overtok garden i 1921.Ivar var og dommar på ein kappleik i regi av 

Telemark Ungdomslag. (Marvik,1992:1510,1511,1515,1525).  

Ånund Knutson Liarheim 1850-1933. Gifte seg i 1897 med Anne Talleivsdotter Vaddeli 

(1867-1898), som døyr alt året etter. I 1911 gifta Ånund seg for andre gong med Signe 

Talleivsdotter Bergland (1876-1931). Både ekteskapa til enda barnlaust. Ånund var 

gardsmann og urmakar. (Marvik, 1992:849,850). I eit brev til Arne Bjørndal står det om 

Ånund: «Anund Liarheim Brokke var stor gardbruger og lidt av en spillemand.» (ABS, 

Spelemenn frå Telemark, 194-200)  
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Petter Petterson Eikjæ 1851-1930.  

 

Var ugift og budde på Eikjæ (skrivast Eiken) i Åslandsgrend frå 1891 til 1911. Han var ein 

kvik og lettliva kar. Olav Straume hadde ei herme etter Petter når han var litt full, då sa han 

”Ska eg spele Galningen for deg?”. Petter var felemakar og laga omlag 25 feler. Dei fleste 

vart selde til Setesdal, mellom anna var den fyrste fela til Torleiv Bjørgum laga av Petter. 

Denne er no på Sylvartun. Kjetil Straume har den siste fela etter Petter. Dette var Kjetil si 

fyrste fele.(Kjetil Straume, 2007), (Marvik, 1992:1003).  

       

                                  Den siste fela Petter laga (Privat foto) 
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Olav Gunnarson Midtgarden d.y.:1851 - . Frå Øvre Midtgarden. Budde på Brokke i Veum 

frå 1875 og skreiv seg Olav Brokke. Gifte seg i 1881 med Anne Tarjeisdotter S. Lauvik frå 

Skafså. Saman fekk dei fire born, og dei utvandra alle seks til Amerika, rettare sagt Corning, 

Iowa, i 1893. Kom etter kvart til Barda, Alberta i Canada og dreiv der som farmarar. Sønene 

vart og farmarar der. (Veum, 1943:241) (Marvik, 1992:1515,1571).  

Gunnar Olavson Bakka 1852-1939. Bror til Kristen Olavson Bakka. Var sersjant og døydde 

ugift på Bakka. (Marvik,1992:613). 

Aslak Knutson Høyland, 1857-1932. Gifte seg i 1888 med Sofie Agate Talleivsdotter 

Nordre Borgen (1868-1944). Etter at far til Aslak, Knut, døydde, selde enkja Margit i 1878 

garden til Aslak for 2000 kroner, irekna føderåd for 1000 kroner. Dei var brukarar på Høyland 

(under Skrei) frå 1888 til 1932. Sofie og Aslak fekk fire born. Dei gav frå seg garden til sonen 

Knut Aslakson i 1927, mot at dei fekk fritt husvære på Høyland så lenge dei levde. 

(Marvik,1992:117,199,200).  

Jørund Fossheim 1858- 

Andreas Quisling 1859-1911. Son til lensmann Abraham Quisling og Gro Jonsdotter 

Spokkeli. Utdanna seg til lækjar i Amerika og hadde sin praksis i Madison, Wisconsin. I eit 

brev til Arne Bjørndal frå nevøen til Andreas får ein eit inntrykk over kva slåttar Andreas 

spela. 

«Min morbroder Andreas Quisling da student, spila saa fint jeg måtte gråte i vogga paa Neire 

Midtgarden. Senere reiste han til Amerika kom paa doktorskole praktiserde i Lake Mils og traf 

mesterspillemande Ole Napper der og fikk lære enda mer av han, en masse slåtter saa han blev vist god 

som sin mester. Jeg har ikke hørt nogen spillemand komme op til onkel Andreas i fint mål i fela, hele 

karen var jo bare musik, men han måtte jo holde sig til dokteringen saa det var lange tider han ikke tog i 

fela, men du store tid for et anleg saa de synest meg som han var bedre end både Napperen og 

Myllarguten. Andreas kom heim ein trip til sin mor og søskende 2 ganger i Fyresdal og eg nød i fulle 

drag hans vidunderlege musik. Ola Napper sende med han heim «Hei hå, blaa trå, fire mysar mæ hår 

paa»» Ein hjertevarm intagende springdans som du kunde høre havde kommet fra vesten og gik til 

mesteren. Andreas spillede «StoreSau Lauvik» en god springdans som i Bøhærad blir kaldt «Lars 

Målar» (...) Andreas spillede ogsaa «Hegglandsgrænningen» ein eigen slåt for Hegglandsgrend i 

Fyresdal. «So sullar mi i Hegglandsgræn, missar mi ein ven so får mi to igjen». Ein fin springdans 

spillet av min bestefar paa morsiden, Lensmand Abraham Quisling (Bakke) så vel som av Saamund 

Toen - husmand til Lensmanden en slægtning fra Nissedal.(ABS, spelemenn fraa Telemark, 194-200). 
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Olav Londi 1860-  

Knut Gunnarson Vaddli 1860-1945.  

 

Reiste til Kristiania i 1895 og seinare vidare til Amerika. (Malvik, 1992:779). Det kan og vere 

Knut Vaddeli (1860-1945). Han vart gift med Birgit Tarjeisdotter Uppigard Vik (1864-1942) i 

1891. Til å byrje med var dei bruksfolk på Klokkargarden, før dei i 1899 sette seg opp hus og 

fekk leigekontrakt frå gardseigaren for levetida. Knut var gardsarbeidar og dreiv 

tømmerhogging og spontekking. Hus og tomt måtte seljast i 1903 for å betale gjeld. Saman 

fekk Knut og Birgit 9 born. (Marvik, 1992:781,782).  

Tarjei Lauvik 1862-1925. Tarjei Andresson Midtgarden frå Lauvik/Valebjørg. Gifte seg i 

1892 med Gro Ånisdotter Metveit (1855-1921) frå N. Nordgarden. Dei var gardsfolk på 

Nordgarden frå 1893-1896. Frå 1896-1898 var dei bruksfolk på Midtbø/Kleivi. I 1899 flutte 

Tarjei og Gro tilbake til Nedre Metveit og var gardsfolk her til 1925. Saman fekk dei tre born. 

(Marvik, 1992:492,1151,1189) 

Kristen Bakka 1863-1926. Gift med Gro Pålsdotter Holer (1864-) frå N. Jordet i 1885. Var 

innerst og gardbrukar og skomakar. Fekk skøyte av mora Signe i 1905 for 3150 kroner. 

Kristen og Gro fekk 12 born. (Marvik, 1992:613,614).  

Hans Gustav Person Lie: 1868-1891. Gifte seg i 1887 med Kjersti Olavsdotter Søberg. Bror 

til John Lie. Var felemakar og han spela ein del. Hans døydde ung berre 23 år gamal. (Marvik, 

1992:1524,1608).  

Halvor Knutson Findalstveit: 1869-1966. Født og oppvaksen på Findalstveit i Kleivgrend. 

Gifte seg i 1896 med Sigrid Tarjeisdotter Nordskog (1874-) frå Nordre Skræi. Saman fekk dei 
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tre born. I år 1900 var Halvor køyrekar i skogen, og dei budde på Haugeminne (under 

Haugen). I 1906 finn ein dei på Dalemyra som arbeidarar. I 1915 flutte dei til Kleiv, under 

Søndre Gryte, og tok til som gardsfolk. Halvor tok no namnet Kleiv. (Marvik, 1992: 894, 

964,894,1104,1452).  

Dagne Andrea Gunnarsdotter Veum: 1869-1952.  

 

Dotter til Gunnar Gunnarsen Klauvreid og Gjertrud Knutsdotter Brokke. Andrea lærde seg å 

spele munnspel då ho var fire år, trekkspel når ho var seks, og fele lærde ho seg før ho var ti. 

Andrea trulova seg med Andreas Quisling.(Telesoga, 1953:4). Dei reiste til Amerika i 1891 

(Marvik, 1992:1499) og gifta seg i Lake Mills, Iowa. Saman fekk Andrea og Andreas seks 

born: Agnes (døydde eitt år gamal, i Chicago medan Andreas studerte medisin der), Aksel, 

Sverre, Abraham og tvillingane Rolf og Gunnar (døydde i 1951, 41 år gamal). (Telesoga, 

1953:4)  

I Amerika gjekk Andrea under namnet Dagny Andrea Quisling og ho var veldig kjend for 

songen og spelet sitt blant norskamerikanarane. Ho var og jamleg deltakar på kappleikane til 

Telelaget i Amerika. Ho representerte Noreg på dei nasjonale folkemusikk festivalane og ho 

heldt konsertar i St. Louis, Philadelphia, Chicago og Washington D.C. Ho trampa so det riste i 

veggar og tak. 

I 1921 vart det halden kappleik i Mt. Horeb, Wisconsin, i Amerika. Det vart skreve eit referat 

av sekretær Bjørgulf Bjørnaraa. Torleif Trykkerud har «oversatt» dette referatet frå ein gamal 

avisartikkel i gotisk skrift, og han skriv i ein kommentar til denne artikkelen at denne 

kappleiken, etter hans meining, er høgdepunktet i Hardanger Violini St Forbundet av 

Americas aktivitetar:  
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«Mrs. Dr. Quisling frå Madison, Wisconsin fik 3.de Præmie (Sølvmedalje) i 2den klasse (...). I. G. 

Norgaard og Mrs. Dr. Quisling danset Gangar i henholdsvis Sætesdal- og Tele-Dragt og blev tilkjent en 

Ækstrapremie. Samtlige Dansere fik hver sit sølvstøb som et Minde og en Paaskjønnelse. Advokat 

Lasse Grundeland, Chicago, Forfatter og god Nordmand, havde sendt Spillemands Forbundet et stort 

Sølvbeger, som skulle gives til den Dame, som danset gjennomgaaende bedst Springdans i Mt. Horeb. 

Dette tilfald Mrs. Dr. Quisland (må være feil skrevet for Mrs. Dr. Quisling. T.T.) som nu har den 

staaende i sin Stasstue og med al Ære har vundet det. (...) Mrs. Quisling spillet og sang «Ola, Ola, kjyri 

di er dau!» saa en del Farmere (helst de som hette «Ola») var ved at springe hjem og sjaa etter i Fjøset; 

men saa blev de saa «bergtagne» av Tonene, at de glemte det – og endog vilde ha mer. (...) Andre 

spelemenn som var med: Dr. Eilef Smedal, Harald Smedal, Hans Fykerud, Olav Smedal.» (Årbok for 

norsk folkemusikk, 2000:65,66,67).  

 

«Dette postkortet fra kappleiken i Mt. Horeb er laget i The Austin Studio: 'Øverste række fra venstre til 

høire: Sjur Bjotveit, Visepr., Chicago, Ill., Helge Thyresen, Dentybow, Minn., John Gudvangen, 

kasserer, Chicago, Ill., I. G. Norgaard, Sætersdalen, Olav Smedal, Alberta Lea, Minn., S. Indleggen, 

Chicago, Gunnar Helland, Chippewa Falls, Wis., Nederste række: Tolleif Strand, Chippewa Falls, Wis., 

Dr. Eilef Smedal, La Crosse, Wis., Harald Smedal, Præsident, McFarland, Wis., Mrs. Quisling, 

Madison, Wis., Hans Fykerud, Stoughton, Wis., Bjørgulf Bjørnaraa, Sekretær, Wanke, Minn.'»(Årbok 

for norsk folkemusikk, 2000:62).  

Andrea arbeidde som hjelparen til Andreas i hans lækjarpraksis. Ho gjorde ein god jobb. Då 

Andreas døydde gav ho ikkje opp ambisjonane sine innan medisin. Fire av sønene deira vart 

og lækjarar og den femte vart rekneskapsførar og kontorsjef for brødrane sine. Andrea 

assisterte sønene sine i deira praksis. Før Andrea døydde fekk ho oppleve oppstarten av ”The 

Quisling Clinic”, som var ei gruppe på meir enn førti lækjarar og lækjarassistentar. Andrea 

var ei veldig engasjert dame. Ho var fyrste presidenten i ”Daughters og Norway of Madison, 
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Wisconsin”, og medlem i ”The Viking Club”. Når Andrea møtte motgang tok ho fram fela og 

song og spela ein av hennar norske favoritt melodiar, og etterpå var alt bra. Ho døydde 82 år 

gamal i Madison, Wisconsin (Telesoga, 1953:4) 

 

MINDEORD OM ANDREA QUISLING 

Ved Marie Sexe, Eagle Grove, Iowa 

 

Kjære Dagny Andrea, vi sørger i dag 

For din bortgang saa rolig og still. 

Aldrig mere vi mødes paa Telemarks-lag 

For at nyde din sang og dit spil. 

 

Der er sorg i din by – der er sorg i dit hjem –  

Og av tusener som du var ven! 

Vi saa tydelig ser dig paa scenen kom frem –  

Men og virkelig – aldrig igjen. 

 

Der var mange som reiste de hundreder mil 

For at høre det norske du sang! 

Og du frembragte alles opmuntrende smil. 

Du var først – du var sidst i din rang. 

 

I din Telemarks-dragt og med fela i haand 

Du et billede skabte som faa! 

Du var norsk i dit spil, i din sang, i din aand 

Til det sidste dit hjere fik slaa. 
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Du blir savnet av alle, det ved jeg for vist, 

Men dit minde vil altid bli kjært. 

Og saa sier vi tak for hver stund og for sidst, 

Og det gode fra dig vi fik lært.  

 

Gunnar Jakobson Nordre Breivik 1871-1957. Gift i 1901 med Anne Olavsdotter Vaddeli 

(1870-1948). Veum Forbruksforeining vart oppretta i 1898 etter deling av Fyresdal 

Forbruksforening. I 1900 vart her starta med handel av disponent Ivar Tveiten og 

handelssvein Gunnar Jakobson Breivik. Gunnar budde fram til 1902 i bakeriet saman med 

broren Jakob som var bakar. I frå 1904-1906 finn ein Anne og Gunnar på Vollane under 

Nedre Lislestog. I 1906 overtok Gunnar Vinholmen under Århus. Her dreiv han som 

landhandlar og skomakar fram til 1913, då han selde til skreddaren Olav Andreas Gunnarson 

Gjevesto. I 1918 kjøpte Gunnar Årtun, under Århus, som no var Fyresdal Hotell, saman med 

broren Olav for 17000 kroner. Frå 1927-1957 finn ein Anne og Gunnar på Sommero/Vestby 

under Århus.(Marvik,1992:701,735,739,884,1476).  

Gunnar Sigurdson Moghus: 1875-1906. Var den beste spelmannen av dei tre brødrane 

(Einar, Gunnar og Jørund). Døydde ung, berre 31 år gamal. (Moghus, 1991:13).  

Olav Sveinungson Kleivane (Berge) 1877-1946. Bror til Tormod Andreas, Torbjørn og 

Eirik Berge. Son av Sveinung Olavson Berge og Astrid Tarjeisdotter Kåsi. (Marvik, 

1992:813) 

Halvor Berge 1878-1946 

Kjetil Hansson Sundsli 1878-1953. Son av Hans Kjetilson Sundsli (1843-1885) og Tone 

Talleivsdotter Sundsli (1850-1885). Frå 1900 finn ein han som Gardbrukar på Sundsli. 

(Marvik,1992:393). Kjetil lånte hardingfele til Olav Torbjørnson Berge då han var omlag 13 

år, og seinare gav han Olav denne fela. Kjetil var alltid snill og hjelpte alltid folk han kjende 

viss dei hadde det litt trongt økonomisk.(Berge, april 07).  
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Asbjørn Olavson Lettvint 1878- .  

 

Kom frå plassen Lettvint (under Nesland). I utgangspunktet heitte plassen Kjelleberg, men 

besteforeldra til Asbjørn som feste plassen (i 1858) sa alltid «der er så lettvint», difor namnet 

Lettvint. Asbjørn var son av Olav Asbjørnson S. Bergland og Gunhild Bjugsdotter Bergland. 

Han var den yngste i ein syskenflokk på sju. Utvandra til Amerika i 1896. (Marvik, 

1992:577,578).  

Jørund Sigurdson Moghus 1878-1955. Gifte seg i 1922 med Signe Kjetilsdotter Skomdal 

(1886-1952). Jørund og Signe dreiv som gardsfolk på Søndre Moghus frå 1923. Jørund fekk 

fyrst skøyte på garden i 1936, og betalte 35000 kroner til sine medarvingar. Saman fekk Signe 

og Jørund fire born. Det seiast at Jørund dansa oppvisning for Kong Oskar 2. For sjølv om 

han spela fele, var han mest kjend som ein god dansar. Hadde ei Sandlandsfele. Jørund var 

bror til Einar Moghus og farfar til Andreas Moghus. (Marvik, 1992:487,609), (Moghus, 

1991:13).  

Petter Kjetilson Hagajordet 1882-1972.  

 

Overtok Hagajordet i 1911 frå foreldra for 4000 kroner. Gift med Anne Såmunddotter 

Straume (1886-1972) frå Vrådal i 1927. Var brorson til Petter Eikjæ. Arne Bjørndal kom til 
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Petter då han for omkring og samla stoff om folkemusikken i Fyresdal og Vest-Telemark. 

(Marvik, 1992:1046,1048) (K. Straume, 2007)  

Jørund Tarjeison Lauvdal: 1882-1950. Jørund budde heime med foreldra fram til han i 

1910 gifter seg med Signe Bjørguvsdotter N. Borgen (1890-1966). Her dreiv han som 

småbrukar og skogsarbeidar. Far til Jørund, Tarjei, døydde i 1911 og etter dette tok mora 

Anne til å skilje frå mindre bruk. Nordre Lauvdal vart skild i frå i 1915, og Jørund kjøpte 

denne plassen av mor si for 1500 kroner. Her dreiv Signe og Jørund som gardsfolk. Saman 

fekk dei 9 born. (Marvik, 1992:813,815,821). 

Olav Kjetilson Havstad 1882 - . Son til Kjetil Såmundson Søndre Toen og Tone 

Auversdotter Søvei frå Nordre Toen. Var barnebarn av Såmund Gregarson Havstad og 

svigersonen til Auver Toen. I tillegg til at han var spelemann var han og visekvedar. Flutte til 

Drangedal. (Marvik,1992:1036) (Moghus,1991:14). 

Kjetil Olavson Momrak 1885-1915. Bror til Eivind Olavson Momrak. Gifte seg i 1911 med 

Ingebjørg Sigurdsdotter Søndre Moghus (1890-1934). Dei var gardsfolk på N. Lislemomrak. 

Kjetil var og arbeidar på Lunden. Han og Ingebjørg vart leiglendingar på Eivindstad 

(byggetomt på Prestegarden). Saman hadde dei to born. Ingebjørg døydde som enkje på Århus 

i 1934. (Marvik, 1992:530,672).  

Olav Halvorson Rønjom 1886-1961. Kom opphavleg frå Seljord. Gift i 1918 med Hildeborg 

Jonsdotter Kiland (1880-1952) frå Øvre Væting. Han var kyrkjesongar i Nissedal. I 1921 

kjøpte han Sigtun, under Væting, av svigerfaren Jon K. Kiland. (Marvik,1992:642,646).  

Eivind Olavson Momrak 1887-1967. Bror til Kjetil Olavson Momrak. Gifte seg med 

Ingebjørg (Inga) Kjetilsdotter Svendsen (1888-1975) frå Folkestad i 1917. Fekk bustad i 

Fyresdal Sparebank då han var handelsstyrar og bankkasserar. Eivind og Ingebjørg fekk to 

born. (Marvik, 1992:530,669).  
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Bendik Gjermundson Nordre Veum 1887-1958.  

 

Son til Gjermund Gunnarson Nesland (1842-1924) frå Søndre Veum og Sigrid Bjugsdotter 

Nesland (1850-1893). Var nest yngst i ein syskenflokk på sju. Var sogeskrivar og skreiv 

Fyresdal Ættebok (Marvik, 1992:1496, 1498). 

Eirik Sveinungson Berge 1887-. Gift med Maren Olava Lie (1897-). Var bygningsnekkar. 

Flutte etterkvart til Rjukan. Fekk ein son. Bror til Olav, Tormod og Torbjørn Berge (Marvik, 

1992:813) 

Tormod Andreas Sveinungson Berge 1889-. Bror til Olav, Eirik og Torbjørn Berge. 

(Marvik, 1992:803).  

Såvi Gunleikson Sitje 1889-1969.  

 

Kjøpte halvparten av Nordre Sitje av mor si, Johanne, i 1916 for 15 000 kroner og føderåd. 

(Marvik, 1992:809).  
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Olav H. Sandvik 1889-1924.  

Sigvald Sitje 1891-1971. Son av Bjørgulv Straume og Signe Vrålsdotter Bakken. Halvbror til 

Olav B. Straume (Marvik, 1992:741).  

Kristian Toreson Nordre Sitje 1891-1929. Gift i 1921 med Helga Ellingsdotter 

Kolbjørnsen (1897-1970) frå Sandsvær. Saman fekk dei tre born. Kristian var sersjant. Budde 

på Nordheim, ein del av prestegarden, frå 1924-1929. (Marvik, 1992:781,821).  

Torbjørn Sveinungson Berge 1892-1964. Gifte seg med Sigveig Kristensdotter Bakka 

(1889-1968), som var dotter til Kristen Bakka og syster til Olav Gunnerius K. Bakka, i 1914. 

Torbjørn var bror til Olav, Eirik og Tormod Andreas Berge. Torbjørn var anleggsarbeidar og 

bygningssnikkar. Sigveig og Torbjørn fekk fem born: Sverre (1915-1987), Kristen Arnold 

(1916-), Jon Sigmund (1918-1983), Olav (1920-1986) og Gunnar Arnfinn (1922-). Sigveig og 

Torbjørn var brukarar fleire stader: Uppstad (Væting) i 1916, Holtan (Århus) 1918-1920 og 

på Granheim (Kiland) 1922. (Marvik, 1992: 431,439,634,705,813).  

Kjetil Olavson Lunde 1892-1973. Kjøpte Fjellstad (under Kiland) av broren Bjørgulv i 1923. 

(Marvik,1992:435,436). 

Einar Sigurdson Søndre Moghus 1893-1974. Gift i 1928 med Signe Jørundsdotter 

Midtgarden (1886-1981) frå Gjevdeli i Gjøvdal. Dei var gardbrukarar og budde på Århus frå 

1928. Saman fekk dei ein son. Einar var ein mykje påakta spelemann i festlege samankomer. 

Hadde ei Hellandfele. I tillegg til å spele fele var Einar ein god dansar. Han og Signe er med 

på eit opptak RFF gjorde i Fyresdal i august 1970 av lokale dansetradisjonar i bygda. (Marvik, 

1992:609,701) (Moghus, 1991:13).  
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Olav Gunnerius Kristenson Bakka: 1894-1956.  

 

Var ein av dei fremste spelemennene i Fyresdal etter hundreårskiftet. Han spela fleire av dei 

større slåttane og Olav Straume har hevda at spelet var like godt som spelet til Olav Groven. 

Bakka vart svært dårleg av leddgikt. Grunna dette heldt han fela inne i jakka når han spela, 

noko han vart neddømt for på ein kappleik (Berge, 06).  

Gjermund Sandvik 1895-. Son av Tone Knutsdotter Sandvik (1875-) og Gunnar 

Gjermundson Vestigard Nape. Gunnar vart seinare gift til Austigard Nape. (Marvik, 

1992:543).  

Olav Bjørgulvson Straume 1896-1992. Eige omtale kapitel 2.2.5. 

Johan Åmsberg 1898-1983 

John Tarjeison Bergan 1900-1989. (Marvik, 1992:816). Gifte seg i med Ingebjørg (Inga) 

Straume, yngste dotter til Bjørgulv Larsson Straume og Gunhild Olavsdotter Øverland. John 

og Inga fekk ingen born. John var med i spelemannslaget i Fyresdal. Både han og Inga var 

ivrige dansarar og dei var med då Eigil Bakka og Rådet for folkemusikk og folkedans kom til 

Fyresdal og gjorde opptak av ei gruppe som dansa gangar, springar, vals, reinlender, masurka 

og songleikar i august 1970.  

Torvald Knutson Øyne 1904-1986. Gift med Guro Tarjeisdotter Skomdal (1915-). (Marvik, 

1992:299,443,488). Var med i spelemannslaget i Fyresdal.  
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Olav Andreas Furulund 1906-. Bygningssnikkar i Skien. (Marvik, 1992:683).  

John Lie Berge 1909-1978. Son til lensmann Andreas Olavson Berge (1875-1970) og Liv 

Jonsdotter Nedre Lie (1885-1959). John overtok Folkvang i 1940 og gifte seg same år med 

Berit Johanne Johannesdotter Fuglår (1914-) frå Namsos (Marvik,1992:737).  

Abraham Eriksen 1910- ca. 1970 .Spelte litt fele, men var mest interessert i felebygging. 

Nokre av felene hans er i Setesdal. (Austjord, 2007) 

Kjetil Olaus Aslakson Fjellheim 1915-1974. Gift i 1944 med Anna Terese Åsmundsdotter 

Storbekkli (1923-) frå Gjøvdal. Han var møbelsnikkar og trappesnikkar. (Marvik, 

1992:299,301). Var med i spelemannslaget i Fyresdal det fyrste året.  

Olav Olavson Straume 1918-1977. Son til Olav Bjørgulvson og Ragna Straume. 

Arne Bredo Olavson Straume 1920-1979. Son til Olav Bjørgulvson og Ragna Straume. 

Olav Aasheim 1924-1985 (?). Var med i spelemannslaget i alle år. Byrja på flatfele og fekk 

aldri heilt taket på hardingfela. Døydde tidleg som fylgje av ei personleg tragedie. (Austjord, 

2007)  

Olav Torbjørnson Berge 1920-1986. Eige omtale kapitel 2.2.6. 

Arne Austjord 1935 - . Overtok flatfela etter bestefar sin, Gunnar Lunde, som kom til 

Åslandsgrend som lærar, og gifte seg med Ingebjørg Grythe. Mor til Arne spela og litt fele og 

det fyrste Arne lærde frå han var kring 8 år lærde han av henne. Mor og bestefar til Arne var 

religiøse og det å spele hardingfele var ikkje populært. Difor byrja Arne på flatfela. Kring 

1975 stelte Olav B. Straume i stand eit kurs i hardingfele i Fyresdal. Arne var då 40 år og 

meiner sjølv at han aller fekk heilt draget på hardingfela. Var med i spelemannslaget i 

Fyresdal. (Austjord, 2007). 

Kjetil Straume 1949-.  Født i Ulefoss på Holla. Vaks opp i Lunde og Flåbygd. Forfedrane til 

Kjetil på far sida er frå Fyresdal. Petter Hagajordet (1882-1971) var tremenning til Kjetil sin 

farfar Eivind Straume (1881-1961), og Petter vart i tillegg gift med syster til Eivind, Anne 

(1886-1972), som han då også var tremenning med. Desse var barnlause og far til Kjetil vart 

som ein son for dei. Han arva plassane Eikja i 1945, Hagajordet (der Kjetil bur no) i 1964 og 
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Kåsa i Sørbygda (der Kjetil budde ei tid) i 1972. Petter Petterson Eiken (1851-1930) var 

syskenborn til Kjetil si oldemor Else Straume (1842-1938).  

I åra 1965 til 1968 gjekk han på gymnaset i Bø og budde på hybel der. Medan han gjekk på 

gymnaset var han med i Nes Nasjonale Dansarring. I denne perioden var han og mykje i lag 

med felespelaren Kristiane Augusta Lund (1889-1976). Nesten dagleg etter han var ferdig på 

skulen vitja Kjetil Kristiane for å tale med henne og høyre ho spele. Sjølv om Kjetil hadde 

lært å spele fele av å prøve å feile etter diverse opptak frå han var omlag 14 år, var det nok 

Kristiane som la grunnlaget for både interessa og spelet hans dei fyrste åra. I 1968 kjøpte 

Kjetil si fyrste fele av henne for omlag 600 kroner. Det var ei Gunnar-Helland fele frå 1905. 

Før dette hadde han lånt Steintjønndalfeler av Olav G. Nordbø og gymnaset i Bø. Etter at 

Kristiane slutta å spele fele i 1973 fekk Kjetil låne den eine Steintjønndalsfela (1961) av 

henne, og etter henne av nevøen hennar i mange år, før han i 1976 fekk kjøpt seg si eiga 

Steintjønndalsfele (1953) av Kittil Roheim på Ulefoss for 4500 kroner.  

Frå 1968 til 1973 studerte Kjetil juss ved Universitetet i Oslo, og han er nok den einaste 

juristen som for det meste finansierte studiane med felespel. For det Kjetil har gjort mest av 

når det gjeld spel er som fast spelemann for fleire leikarringar og folkedanslag i Oslo i 1970- 

og 1980-åra. Om vinteren spelte han til øving og om sommaren til framsyning. Då var det 

faste program fleire dagar i veka til dømes på Norsk Folkemuseum, i Konserthuset og i 

Speilsalen på Grand Hotell. Tre kveldar i veka var det tre program per kveld og to gonger i 

veka var det to program per kveld. Dei laga Kjetil spela fast for i Oslo var Leikarringen i BUL 

(bygdeungdomslaget), Norsk Folkemuseums dansegruppe, Hordaringen, Sogn- og 

Fjordaneringen, Oslo Songdanslag, Sunnmørsringen og Leikarringen ved Oslo off. 

Lærarskule. Medan hav var her i Oslo lærde han mykje runddans- og turspel av Jon Tryti frå 

Vik i Sogn som verka som fast spelemann for mange ulike leikarringar og folkedanslag. Ei tid 

var Kjetil med i Laget for folkemusikk i Oslo, og lærde litt der. Her var han ein del saman 

med Odd Bakkerud, Bernt Balchen, Kjetil Løndal og Ola Bøe, og når det gjaldt teknikk var 

det helst Odd Bakkerud han lærde av.  

Kjetil har vore ein aktiv spelemann og han har elles spelt for mellom anna Nes Nasjonale 

Dansarring, Leikarringen Rakne i Ullensaker, Austegdelaget i Arendal, Leikarringen i BUL 

Kristiansand, Leikarringen i Fyresdal med fleire. Han har og spela til mange dansekurs 

mellom anna for Kristen Bråten (seinare Berg), Bjørn Aasland og Inger Karin Zettergren. Det 

har og blitt ein del bryllaupsspeling gjennom åra. Saman med Gunnar Stubseid, Astrid 
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Rysstad og Kristen Bråten Berg har Kjetil vore på eit par skuleturnear i regi av 

Rikskonsertane.  

I 1974 heldt Kjetil konsert i Tierp i Sverige saman med Odd Bakkerud og Johannes 

Sundsvalen. Og det vart fleire utanlandsreiser i åra som kom. Til saman har det blitt omlag 

30-40 utanlandsturar som spelemann (av og til og som dansar) for ymse lag til dømes på 

internasjonale festivalar og vitjing til venskapsringar i fleire land som USA (Midtvesten; 

Nordic Fest i Decorah, Iowa), Israel, Austerrike, Tyskland, Sveits, Jugoslavia (i Zagreb), 

England, Skottland, Belgia, Franskrike, Sveits, Sverige, Danmark, Spania (Mallorca) og Isle 

of Man (i Irskesjøen, mellom England, Skottland, Irland og Wales). 

Kjetil har aldri delteke på kappleik med spel av di han har meint han ikkje var god nok til det. 

Men han deltok ved fleire høve på kappdans med springar på 60- og 70-talet, og litt på 80-

talet. Saman med Jon Tryti fekk han 3. prisen for autentisk folkemusikk til dans ved World 

Folkdance Festival i 1987 i Palma de Mallorca. Som ein del av det at dei vann måtte dei spele 

i Coloseum (Tyrefektararenaen). Grunna ulike omstendighetar måtte Kjetil spele åleine. Dette 

er, i fylgje han sjølv, kanskje den største opplevinga han har hatt på ei scene. Han vart 

forsterka av eit kjempe godt lydanlegg og spela for 14000 menneske på kvelden, under open 

himmel, i eit opplyst Coloseum, og klangen frå fela hans fylde heile arenaen.  

Gjennom mange år med mykje speling opparbeidde Kjetil seg ein stor kunnskap innan feltet, 

og han har blitt nytta som domar i felespel (samt kveding) på mange lokale kappleikar, 

fylkeskappleik, Setesdalskappleiken og på Landskappleiken i 1981.  

At hardingfele og det nasjonalromantiske står sterkt hjå nordmenn i utlandet og at dette er 

eksotisk for folk av høg klasse er det ingen tvil om, i alle fall ikkje etter å ha høyrt denne 

historia. I februar 1987 heldt Hallvard Bjørgum, Kristen Bråten Berg og Kjetil Straume 

konsert under eit jetsetparty i eit chalet i St. Moritz i Sveits, for omlag 200 gjester. Ei norsk 

dame hadde blitt svært rikt gift i Milano med sjefen for den største italienske 

tekstilfabrikanten. Dei hadde bestemt seg for å ha norsk aften på «hytta» si, og det skulle vere 

ordentleg norsk fest, så dei sende sitt private jetfly til Noreg for å hente heilnorsk mat, service 

frå Porsgrunn Porselen, kjelar frå Høyang, glas frå Hadeland glasverk og benkar og bord frå 

Noreg. I fire veker før festen hadde handverkarar gjort om «hytta» deira til eit nissehus. Og 

det var ikkje kven som helst som var gjester denne kvelden. Her var mellom anna eigaren av 

Mercedes og av Lövenbrau, Stephano Casiragi (mannen til Caroline av Monaco), prins 
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Albert, Alfred Heineken og kone, dirigenten Herbert von Karajan, baronesse von Thyssen og 

von Thurn und Taxis. Milano radioorkester var leigd inn for å spele til dans, medan Hallvard, 

Kristen og Kjetil skulle stande for underhaldninga.  

Kjetil budde i Fyresdal i åra 1976-77 og 1978-1985. I åra 1985-2000 pendla han til og frå 

Oslo, før han frå år 2000 har budd fast i Fyresdal. I åra 1976 til 1983 var han med i 

spelemannslaget i Fyresdal, og han var mykje saman med spelemannen Olav T. Berge. I dag 

arbeider han som sjef for NAV i kommunen i Fyresdal. Grunna eksem på hendene har han 

måtte lagt fela meir eller mindre på hylla.  

Magne Berge 1951- . Son av Tone og Olav Torbjørnson Berge. Magne byrja å spele gitar i 

niårsalderen, etter å nærmast blitt tvinga til å spele akkordar («komp») til sologitarspelet til 

den seks år eldre broren Knut Torfinn. Etter dette vart gitaren hovudinstrumentet til Magne, 

og etter at Knut Torfinn slutta å spele. Dei to andre brørne Sveinung og Torleif spela og, 

mellom anna messinginstrument i skulekorpset. Sveinung viste og stort talent med Egil 

Storbekken-spel på tussefløyte og seinare med fint toraderspel. Då far deira Olav og spela 

hardingfele vart det til ei kvar tid veldig mykje spel på i huset i Sørbygda, og Tone har fortalt 

at ho tidleg måtte tole dette.  

Faren baud Magne tidleg å ta opp fela og prøve å spele, men Magne var for opptatt med anna 

spel til å prøve, og omgangskretsen hans i ungdomsåra, mellom anna syskenbarnet Sigbjørn 

som var ein dugande god gitarist, dreiv stort sett med popmusikk. Magne fatta heller ikkje 

interesse for felespel før langt seinare, i vaksen alder. Faren Olav masa aldri på han om å 

spele, og det blei med gitaren i ungdomsåra. Men faren hadde merka seg at Magne i alle fall 

hadde gode øyro, for han bad ofte om at Magne skulle stemme fela hans når han var i tvil om 

at alt var i orden.  

Det siste året på lærarskulen på Notodden, i 1976, fekk Magne det plutseleg for seg at han 

måtte prøve seg litt på fele. Dette skjedde eigentleg litt tilfeldig. Han sat i kantina på skulen 

og lunsj saman med andre medstudentar og snakka om laust og fast. Med eit vart hovudet til 

Magne fylt med nydeleg hardingfelespel, så heftig at han måtte slutte og ete. Han sprang 

straks til musikkromet der det var ei fiolin. Denne hadde berre to strenger, men han gav seg 

ikkje før han hadde stava seg fram til det meste av Seljordsmarsjen. Like etter dette vart far 

Olav med Magne til Bjarne Øen, ein god hardingfelebyggjar og spelemann, i Bø. Det vart til 

at Magne kjøpte seg ei fele til 7500 kroner. Fela var litt tynn i botn, men ho dugde godt til 
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øvingsspel – og i løpet at eit par år lærde faren Magne nokre få gamaldansslåttar og nokre 

slåttar av det lettaste slaget. Etter dette vart hardingfela lagt på hylla grunna at Magne flutte til 

Ringebu i Gudbrandsdalen for å arbeide som lærar i ein del år. Der var det ingen å spele 

hardingfele i lag med slik at fela vart nesten aldri bruka.  

I 1986 flutte Magne til Oslo. På denne tida hadde han lånt vekk Øen-fela si til ein kjenning av 

far sin i Vinje. Det var ikkje før i 1995 at han tok ein telefon til Landslaget for Spelemenn at 

han, gjennom desse, fekk kontakt med Bernt Balchen jr., som hadde vore aktiv i over 30 år 

med å instruere i hardingfelespel. Bernt sa at han bare fekk prøve seg i lag med han og dei 

omlag ni andre spelemennene som då hadde øvingar hjå Bernt kvar tysdag. Det året kjøpte 

Magne ei nokså god fele til 15.000 kroner av Erling Aaning, ein eldre felemakar frå Stryn 

som hadde busett seg i hovudstaden. På denne tida kunne Magne så og seie ikkje noko 

slåttespel, så det tok han nokre år og byggje opp såpass spelkunne at han kunne følgje med i 

spelet som dei andre hadde lært seg. Magne syns sjølv at framgangen gjekk for seint, så 

seinast i 2002 spurde han Balchen om det kanskje var like godt å legge frå seg fela, grunna at 

han hadde starta såpass seint med å lære spel. Dette ville ikkje Bernt Balchen vite noko av. 

Han meinte at det bare var tull og at Magne berre måtte øve meir. Dessutan fekk gav han 

Magne beskjed om å at noko av det viktigaste var å ha i minnet at «du kan bli god til å spele». 

Etter dette gjekk det mykje betre både med øving og innlæring. Dette hadde, i fylgje Magne, å 

gjere med dei gode pedagogiske evnene til Bernt Balchen jr. å gjere. Både med tanke på 

tolmodet til å vise detaljar, måten å kunne lære frå seg teknisk kunnskap og stadig konstruktiv 

kritikk.  

I skrivande stund er «den harde kjerne» i felelaget til Bernt Balchen, «Huldraleiken II», 

forutan han sjølv og Magne, Atle Haugen frå Årdal i Sogn, Hans Kristian Kilen og Henrik M. 

Jakobsen som begge er frå Oslo og Olav Imset frå Enebakk. Det er øving hjå Bernt og kona 

Marta (som står for kaffien og kakene i pausen - og er «ein av gutane», opphavleg frå 

spelemannsslekt frå Otta i Gudbrandsdalen) kvar tysdag kveld. Det som er litt spesielt med 

dette felelaget er at det beherskar både Tele-, Halling- og Valdresspel, noko som gjer at dei 

vert mykje bruka til øvingar og festar hjå Tele-, Halling- og Valdreslaget i lokala deira i 

Nordahl Bruns gate i Oslo.  

I 1998 fekk Magne kjøpt ei fele av Hauk Buen til 30.000 kroner, og det viste seg at denne fela 

måtte spelast mykje på i omlag seks år for å bli heilt innspelt. Det er ei av dei ypparste felene 

som er i omløp i dag, med tilstrekkeleg tjukk ved i botn, noko som gjer at ho toler mykje spel. 
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Denne fela gjev Magne enorm speleglede, då den kan nyttast både til hardt dansespel så vel 

som til lyrisk spel.  

Magne har ikkje bruka å spele på kappleikar då han sjølv meiner at han ikkje held høg nok 

standard til det. «Det gjeng mest på ustøleik i springartakten», seier han, «og dette er kanskje 

mest grunna at eg ikkje dansar sjølv». Etter ein del «mas» frå instruktøren Bernt, som meinte 

han var klar for kappleik, prøvde Magne seg på ein kappleik hausten 2006 på Akkerhaugen 

som vart arrangert til minne om Kristiane Lund. Denne opptreiinga har det blitt mykje moro 

av i ettertid. Magne skulle spele «Luråsen II» og ein kappleikspringar av Slåttedalen frå 

Seljord, men på grunn av scenenerver stoppa han opp midt i begge slåttane, og han har ikkje 

prøva seg på kappleik seinare. Men det kan godt hende han kjem til å prøve seg att ein gong 

viss «eg er i ei god spilelone og har fått spila meg bra upp», seier han. «Det er jau moro å 

kunne spele godt for eit publikum. Han syns det er ekstra kjekt å spele saman med gruppa 

Sugar Plum Fairies, der mellom anna nevøen hans Øyvind Berge syng og spelar gitar. Magne 

spela hardingfele på eit spor på cd-en «Fivrelddans og Filosofi – Haakon Lie i ord og tonar» 

som gruppa gav ut i desember 2005.  

Liksom dei fleste folkemusikkutøvarar spelar Magne berre av di «det er moro, ein er i godt 

lag med andre musikarar, ein er på jakt etter 'dei fine tonane' som Bjarne Herrefoss ein gong 

så treffande uttrykte det».  

Andreas Moghus 1957- .  

 

Andreas var veldig talentfull då han var ung og lærde fort. Han hadde god teknikk og var sers 

musikalsk. Han har og laga ei hardingfele som er både god i instrumentkvalitet og ho er fin å 
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sjå på. Spela litt saman med Kjetil Straume, dei spela mellom anna saman på ein 17.mai fest i 

Vråliosen ein gong. Andreas vart diverre sjuk og spelar ikkje lengre.  

 

Andre spelemenn 

Når det gjeld spelemennene Olav Eldhuset, O.H. Berge, Tellev Drangstveit og Gunleik Kåsa 

har det diverre ikkje lukkast meg å finne nokre opplysningar om desse, grunna manglande tid 

og ressursar.  
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2.2.2. KNUT TRONDSON 

 

 

Knut Trondson er ein velkjend mann i vide krinsar, gjennom stev og dikting, og er visseleg 

ein av dei vidast kjende og omtala menn som levde i Fyresdal i det 19 århundre 

(Veum,1943:228).  

«Knut hadde det folk sette pris på: styrke i armen og mot i barmen; godlynt og lettliva og velsèdd kvar 

han kom, med barneyndest, jentelukke og folketekke. Leikande i kveding, snarrådig i stevjing og 

spretten på dansegolvet. Han var ein folkeven så lenge han levde og lika seg i samankomstar» (Berge, 

1922:8).  

Det er mange ulike syn og meiningar om når Knut Trondson vart fødd. Det som det er full 

semje om er at han vart fødd på Bjørndalen i Lårdal prestegjeld, men årstalet er det levna meir 

tvil kring. I fylgje Rikard Berge (1922:1) vart han fødd i Lårdals prestegjeld i 1782. I eit 

radioopptak frå 1962 fortel Olav Straume:  

”at det er vanskeleg å slå fast årstalet Knut Trondson vart fødd. Men ein kan slå fast at han vart fødd på 

Bjørndalen i Lårdal ein gong i 1770-åra”.  



 
 

55

I fylgje Bendik Veum si Ættebok (1943:228) er Knut Trondson fødd i Lårdal i 1784. Steinar 

Marvik skriv i bind II av Fyresdals Gards- og ættesoge (1992:801) at Knut Trondson vart fødd 

i 1784 på Bjørndalen i Lårdal. I eit kåseri på jolekappleiken i Høydalsmo 5. joledag i 1984 

fortel Arne T. Aabø at me ikkje kjenner fødselsdatoen hans, men han vart ført til dåpen i 

Lårdals kyrkje 25.januar 1784. Gjeng ein så til Lårdals bygdesoge stend det at Knut vart fødd 

i 1783(Bakken, 1978:614). Sidan han vart døypt i januar 1784, er kanskje dette rimeleg å tru. 

At far til Knut heitte Tron Ståleson og levde frå 1738 til 1821 er kjeldene einige i, men dei er 

litt uklare når det gjeld kven som er mor hans. Berge (1922) nemner ikkje noko namn, Aabø 

(1984:1) meiner det er Anne Lottovsdotter (1750-1821), medan Veum (1943:228) meiner ho 

heitte Kristense og var syster til Knut Tveito og Hermann Trisæ. Studerar ein bygdesoga frå 

Lårdal litt nærare kan ein finne at Tron gifta seg med Anne Lottovsdotter 24.04 1772 

(Bakken, 1978:614). Desse fekk åtte born saman; Ståle (1773 - ), Gunnhild (1775- ), Olav 

(1778- ), Halvor (1780- ), Knut (1783- ), Åsmund (1786-1823), Ingebjørg (1789- ) og Ståle 

(1792-). Men kva med Kristense? Det visar seg at sonen til Tron og Anne som heitte Olav 

gifte seg med Birgit Knutsdotter Tveito og fekk m.a. ein son som heitte Tron. Denne Tron 

gifta seg med Kristense Kristoffersdotter Tveito i 1845. Desse utvandra seinare til 

Amerika.(Bakken, 1978:614). 

I Lårdal vert ætti etter Trond Ståleson kalla for Ståleætti, av di Stålenamnet hev gjenge att i 

alle ætteledd gjennom fleire hundre år. Trondsnamnet hev meir og meir kvorve ut. Ståleætti 

må vel vera ei av dei mest vidgreina ætter ein hev i Vest-Telemark. (Aabø, 1984:1).  

Det var tronge kår på Bjørndalen då Knut og syskena voks opp. Det var ein liten og karrig 

husmannsplass med små åkerlappar. Plassen vart tidleg lagt ned og det er tvilsamt at det har 

budd folk der etter 1850. Men trass i tronge kår var det godt grjot i dei ungane som voks opp 

på Bjørndalen. Dei merkte seg tidleg ut som folk framom dei fleste. Store og sterke, større og 

sterkare enn andre (Aabø, 1984). Sønene Knut, Olav og Ståle var rimsmedar, kvedarar, 

dansemeistarar og kjempekarar. Dei var og ferme og fagtegreide i lag og lyd (Berge, 1922:1). 

Det seiast at mor til Knut vart stanga i hel av ein bøkår9 på prestegarden i Lårdal. Presten ville 

ikkje ete kjøtet av eit dyr som hadde drepe eit menneske, så etter at bøkåren var avliva tok dei 

han i ein pråm, rodde han midtfjords og søkte han ned med hud og hår i Bandakvatni. 

(Straume, 62).  
                                                 
9 Bøkår = sauever 
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I 1801 var Knut 16 år og tenestegut på Tveiten i Lårdal (Veum, 1943:228), og han kom til 

Fyresdal i 20-års alderen (Aabø, 1984:1). Han fekk seg jobb som tenestegut på Gryte. 

Bestemor til John Lie, Guro Halvorsdotter Søndre Gryte (1895-1875) var fødd og oppvaksen 

på Gryte (Marvik, 1992:954) og kjente Knut godt. Det er hennar forteljingar John har som 

grunnlag for romanen sin om Knut. Ho kunne fortelje om kor sterk og stor, løgleg10 og snill 

og ven han var. Knut var fredsæl av natur og var på ingen måte kranglevoren. Men ein slik 

rusul11 som var 3 alen og 3 tommar høg var det vanskeleg å late i fred, så Knut hamna i 

slagsmål om mangt å mykje, og mest av di at dei han tok hand om var dei som vart overlast. 

Men det hende og han drogst om jentene. Ein gong hadde det kome ein belar flygande på 

loftet til ei jente Knut lika godt. Knut lika ikkje dette og fann seg ein kornstaur og slengde seg 

inn i ei glugge høgt oppe på veggen, og fekk tak i konkurrenten inne på loftet. Så tulla han eit 

klede rundt hovudet hans så han ikkje fekk skrike om hjelp. Han batt hendar og føtar saman 

og sende karen heimatt på sleden med hesten han kom med. Etter dette kva Knut kjempevisa 

om ”Unge Råmund” (Straume, 1962). Denne hendinga er og skildra i romanen om Knut 

Trondson av John Lie. Her vert belaren som Knut kasta ut kalla ”Olav Nedrebø” og låven låg 

på garden ”Bø”. I romanen seier Knut etter at han har sendt heimatt ”Olav” på sleden at ”får 

eg ikkje Jorond Bø blir det ikkje menneske av meg”. (Lie, 1921:23). Men Knut var tenestekar 

og far til ”Joronn” var ikkje villig til å gje frå seg dottera til ein av så låg stand. Han sa at han 

heller ville sjå dottera synke på Fyresvatn enn at ho skulle ha Knut. (Lie, 1921:44) Vidare i 

romanen skriv John at Knut la seg sjuk for Jorond på Bø. Han låg sjuk i fem veker og fekk til 

slutt sot. (Lie, 1921:104). Men sidan dette er ein roman er mykje av handlinga tufta på mykje 

fantasi, så kva som er rett og ikkje er vanskeleg å seie. John hadde forteljingane til bestemor si 

som grunnlag for boka og sidan ho kjende Knut godt må ein gå ut frå at grunndrag og 

hovudtrekk truleg er rette og sanne. 

Knut var som nemnt ovanfor ikkje kranglevoren men fredsæl og roleg av natur, men det 

hende at Knut ”laut tukte udygdune”, som Berge skriv i heftet sitt om Trondson (1922:4). Om 

namna og hendinga verkeleg har hendt er ikkje godt å seie, men den gjev eit bilete av Knut 

som ein som ikkje sto på sidelina når han meiner det er grunn til å gripe inn. Sigurd Sitje var 

ein skikkeleg sveggje. Han var gift for andre gong med Gro Tveiten, men det var ikkje rare 

ekteskapet for Gro. Sigurd bytte burt dei beste kyrne i fillegampar, sjølv om Gro var i mot, 

men Sigurd dreiv med sitt. På denne måten arma han seg ut til han ikkje eigde filla. 

                                                 
10 Løgleg = morosam 
11 Rusul = kjempekar 
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Fillegampane køyrde han til dei sturta: han køyrde til dømes ein hest utover Sitjeskotet ein 

kveld, og der let han hesten ligge halvdaud. Neste morgon var Knut bort og såg, og hesten var 

framleis ikkje daud. Då las Knut nytteleg teksten for Sigurd, og det var like før han banka han 

opp.  

Ei anna hending som Rikard Berge skildrar om Trondsonen handlar om ein gong Knut var i 

Aandalen12. Her kom han inn på eit skjenkehus der folk sat og dusa og drakk. Trondsonen var 

noko pjuskeleg kledd og dette fekk han verkeleg høyre. Knut sat lenge utan å seie noko, men 

det varde og rakk. Knut reiste seg og tok tak i to stykkje og bar dei ut, for så å ta to til. Til 

slutt var heile huset reinska. Verten i skjenkehuset tilkalla politiet, men i staden for å få straff, 

noko som han hadde venta seg, fekk Knut betaling og lovord for si opptreden (Berge (1922:4)  

Knut var den venaste karen som kom til Moland kyrkje sa dei gamle (Lie, 1889:4). Han hadde 

små hendar og han var vellaga og han tedde seg så alle jentene lika han godt (Berge, 1922:2). 

I sin ungdom drakk Knut av livsskåla i djupe drag; han dansa den sprekaste halling og drakk 

den gladaste skål og han tigla ikkje på jentene. For jentekjær var han og jentetekke hadde han. 

(Berge, 1922:3). Signe Sønderland var ei av jentene som trødde dansen med Knut. Ho har 

fortald at når dansen slutta greip Knut jentene rundt livet og heiv dei opp i lufta, og tok i mot 

dei att i dei sterke armane sine. Ho fortalde og at når han tok dei på fanget var det plass til to 

av dei på det eine låret hans. Knut var som nemnt jentekjær noko som kom til å prege han. 

Tidleg i ungdomen vart han sviken av ei rik jente. Etter dette fekk dikta til Knut eit tragisk 

innhald og slåttane ein sår tone (Straume, 62). Dette varte ikkje så lenge for i 1809 gifta Knut 

seg med Ingebjørg Aslaksdotter Væting (1787-1862) som kom frå Århus i Fyresdal, ho var ei 

av dei som vart kalla Aarhus-liljene. Dei fekk ti born saman (Marvik, 1992:801): Anne (1810-

1870), Knut (1811-1874), Halvor (1815-), Aslak (1817-1872), Birgit (1821-1907), Olav 

(1824-1825), Olav (1826 +), Gro (1826 +), Olav (1827- utvandra til Amerika i 1867) og 

Gunhild (1830 +). I 1811 budde Ingebjørg og Knut på Lie. Dei flytte så til Væting som 

lutbrukarar og kom att til Lie før 1817. Etter den tid var dei husfolk her til dei døydde. 

(Marvik, 1992:801)  

 

                                                 
12 Aandalen = gamalt namn på Arendal 
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2.2.2.1. Spelemannen Knut Trondson 

Knut var kjend for så mange ting, og han vart nærast ein helte – og segnefigur i levande live. 

Han var ein som både gamle og unge såg opp til. Han var eit føredøme for ungdomen og han 

lokka fram minne hjå dei gamle. Men det viktigaste var at han var spelemann, slåtteskapar, 

vise – og stevdiktar, og han var læremeister for mange unge spelemannsemne. Som 

spelemann er han ein av dei eldste ein kjenner til i Vest-Telemark. Han høyrer heime i 

generasjonen før Myllarguten og Gibøen og han er jamaldring med mellom anna Luråsen og 

Langedragen. (Aabø, 1984:2). Det er ikkje så mykje nedteikna om Knut, men den seiste ein 

veit minnast han er Tarjei Lie frå Fyresdal som døydde 99 år gamal i 1961. Som unggut hadde 

han titt vitja Knut og lesi høgt for han. Det Tarjei minnast best ved Knut var at han var så stor 

og herdebrei (Straume, 1962).  

Knut var i si tid ein mykje nytta spelemann. Han kunne ei mengde slåttar. Til spelet hans vart 

det dansa springar og gangar på slåttevollen på Jonsokkvelden, og kruka halling på tilja i 

gjestebodhuset. Slåttar som ”Vegglijenta”, ”Jondalen” og ”Store Sau Lauvik” spela Knut 

mykje (Straume, 1962).  

Fyrste gongen John Lie møtte Knut var på ei dansemoro på grannegarden. I boka si om Knut 

skriv han:  

«Knut var då 90 år gamal, men han var framleis så førleg at han tok staven sin og rusla til grannegarden 

for å sjå ungdomen more seg. Han sat på benken ved sidan av spelemannen. Andletet han var enno ljost 

og vakkert, trass i alderen. Det grå håret hekk nedover skuldrane hans, det godlynte, lukkelege, 

barnemilde draget i andletet hans måtte ta alle som hadde tankar og kjensler. Så skulderbrei ein 90 åring 

kan eg aldri minnast å ha sett. Når ein av dansarane gjorde eit kvikkt kast smilde Knut og skaut opp 

skuldrane. Han tykte om det han såg.»(Lie, 1921:5)  

John kom etterkvart i samtale med Knut: ”Han spelar ikkje så gale denne Gunnaren.” ”Å nei”, 

sa Knut, ”men eg syns no dei skjemmer ut slåttane no eg, med alle desse krokane og slengane 

og krusedullane. Dei spelar ikkje så fyldigt og klart som i mi spelemannstid” (Lie, 1921: 6) 

På Landsverk skulde det vere bryllaup. Då brurefylgjet kom til Moland kyrkje stod Knut 

Trondson høg og brei burte ved drengjestoga. Han hadde kvit jakke og stiv hatt 

(Taraldlien,1924:36). Då presten gjekk til kyrkja for å vige brudeparet gjekk dei fleste inn i 

drengjestova. Der var og spelemannen Halvor Findalstveit, og spela til dans for dei som ville 

danse. Knut Trondson var den fyrste på golvet. Alle visste han var dansemeistar, og han 
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trødde springaren støtt og fint. Det var merkjeleg korleis den store kjempekaren kunne føre 

seg så mjukt og lett. Då brudeferdi kom ut av kyrkja gjekk brudgommen bort til Knut og 

spurde om han ville vere med oppatt til Landsverk og spele i bryllaupet. Dette ville Knut 

gjerne, men han måtte hente fela si på Lie, så brureferdi drygde i lengste laget. (Taraldlien, 

1924:37). Under dansen på kvelden fekk Olav Spokkelid auge på Knut. Han skjenkte i ein 

dram, og Trondsonen var gut og tok i mot. (...) Spokkeliden ville endå sjenke Knut ein dram, 

men då skjøna han kor det bar av og sa han ikkje skulde ha meir. Men Olav heldt på å bjode, 

og då Knut ikkje ville drikke skvette Olav drammen midt i andletet på Knut. Knut fekk lagt i 

frå seg fela og så bar det i hop. Men det var ikkje lenge så tok Knut fela si og sa: ”Å, detta er 

dø og heile ingenting å bry seg om”. Folk lo og Trondsonen spela, og snart var dansen i gang 

att (Taraldlien, 1924:38).  

Knut Trondson var ein god spelemann, og han levde dei samstundes med dei kjende 

spelemennene Petter Veum og Olav Napper, men han var noko eldre enn dei. ”Han spila 

kallegè fint” fortalde ein gamal fyresdøl (Berge,1922:3). Det var Knut som sette Veumen på 

felespelet og lærde han dei fyrste slåttane, som tildømes ”Store Sau Lauvik”, 

”Burmannstullen”, ”Jondølen” og ”Veglidjenta” (Berge,1922:4). Knut var og den fyrste til å 

seie at eleven kom til å bli ein betre spelemann enn læremeistaren. Det fall Knut lett å seie 

desse orda. Han gleda seg over at andre spela godt og betre enn han sjølv. Han hadde eit 

storsinn når det galdt å godkjenne andre. (Aabø, 1984).  

2.2.2.2 Hermanspruna 

Knut hadde ei fele som han var så byrg av. Han kalla ho ”Hermannspruna” og ho var det 

kjæraste han hadde. John Lie skriv i romanen sin om Knut at Hermanspruna var like berømt i 

Moland som Ole Bull sin ”Stradivarius” i den store verda (Lie, 1921:8). John Lie vitja Knut 

nokre gonger og siste gongen han var der kom denne fela inn i samtala:  

”Du kan vel ikkje spele no lenger, Knut?”, spurde John han. ”Å, ikkje noko å tale om”, svara Knut. ”Du 

har vel ikkje ”Hermanspruna” enno?” ”Jau då, og det er vel noko til fele du.” Han fekk stor glans i augo 

då han sa dette. Det var ei hylle over senga hans. Han nådde opp til denne når han sat i senga, og han 

tok tak i Hermanspruna. Ho var sprukke og svart og lappa og lima. Han klunka på strengene, tok nokre 

drag over dei med bogen, det skurra litt, men det lot betre enn ein kunne vente av eit så forfalle 

instrument, og når ei så gamal hand førte bogen. Nå prøva han å spele eit par slåttar, men det var så vidt 

ein kunne kjenne at ”Jondalen”, ”Burmannsslåtten” og ”Store Sau-Lauvik” på enkelte strøk. John sa at 

spelet var godt til hans alder å vere, men dette ville han ikkje høyre på. Nei, spelet var det ikkje noko 
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ved, ”men fela du, det finns ikkje maken til ho”, sa Knut og glodde på fela med eit stort smil (Lie, 

1921:8).  

I boka «Telemarks-fela» (1943:13) stiller Rikard Berge spørsmål om Hermanspruna og 

Karlspruna eigentleg er same fela. Både Hermanspruna og Karlspruna er laga av Karl Rue, 

men det er ikkje same fela. Karl Rue (ca.1743-1829) er av dei tidlegaste namngjetne 

hardingfelemakarane i Telemark. Mange av dei beste spelemennene i samtida bruka 

instrumenta hans, til dømes Jon Kjos (Åmotsdal), Øystein Langedrag (Seljord), Neri Neset 

(Setesdal) og Gunnar Grotnes (Kviteseid). Langedragen skulle ein gong spele i eit bryllaup på 

Gaasdalen i Seljord. Her fekk han knust fela si av ein dansar og nekta å spele meir, viss ikkje 

han fekk låne Karlspruna som var på garden Nes på Garvikstrodi. Dette vart gjort og det vart 

atter liv i gjestebodet. Etter segni skal det og ha vore ei Rue-fele på Gaasdalen som bar 

namnet Hermannspruna. (T. Straand, 2007). Korleis denne fela hamna hjå Knut Trondson er 

det ingen som veit. Det er heller ingen som veit kor fela har blitt av. Men sidan ho er 

systerfele13 av Karlspruna, er det grunn til å tru at dei såg nokså like ut. Etter dagens standard 

er Karls-felene små. Rikard Berge skriv i heftet sitt om Knut Trondson (1922: 3) at 

Hermanspruna var av dei små felene, så det kan tyde på at dette var ei Karls-fele. Karlspruna 

vart laga i 1815 og er i dag på Telemark Museum. Loket på fela er av grån, sargane (sidene) 

av selje og botn av lind eller svartor. Instrumentet er pryda med eit utskore løvehovud. (T. 

Straand, 2007). Då det under Telemarkfestivalen i 2005 vart spela på Karlspruna høyrde ein 

fela betre på avstand enn heilt inntil. Dette er noko ein finn att i ulike soger som framstiller 

Karls-felene som gode lydberarar. (T. Straand, 2007).  

 

 

                                                 

13 Systerfele: Feler laga av same felemakar.  
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Karlspruna (foto: T. Straand)                                                  Karlspruna (Foto: T. Straand) 

 

 

2.2.2.3. Stevjaren og visediktaren 

I tillegg til å vere ein god spelemann var han ein god stevjar og visediktar. Han dikta ei 

mengde med viser og stev og han kvea dei etter minnet. Det finns ikkje noko manuskript frå 

handi til Knut, men visene har levd på folkemunne og dei oppteikningar ein har, er samla frå 

dei øvre bygdene i Telemark og frå Setesdal (Straume, 1962). I tillegg kunne han dei gamle 

kjempevisene og best lika han dei som handla om slagsmål og manneskade (Berge, 1922:6). 

Ein gong møtte Knut nokre ”studentar” i Eidsborgbergi. Studentane spurde om Knut kunne 

viser, og Knut svara ja. Knut var gamal då. Ein av desse studentane var Sophus Bugge. Han 

skreiv om ein stubb av visa om Palle Burmannsson etter Knut (Berge,1922:7);  



 
 

62

«Palle Burmannsson» 

Mæ Lunde kyrkja i Skaane 

Der messar di prestane tolv, 

Aa der helle bispen bruremessa i dag 

Aa der møter den bruri saa bold. 

 

Aa høyrer du de du Palle,  

Du læt ikkje hestane saa springe, 

Der spilar under eit liti kind 

Under mi forgylte bringe. 

 

Dei rei no saa fort alle honomsmennar 

At jori den tottest vill` brenne. 

- -  

- -  

Dei støytti paa dynni mæ sværi, 

Dei støytti paa dynni mæ spjùt: 

Aa æ du inni her Palle, 

Saa gjenge du vel mandeleg ut. 

 

Aa te saa svòra han Palle, 

Han va` væl `kje næstom rædde: 

De turve no inkje saa hastige vera, 

De biar te mannen bli klædde. 

 

Aa de va` no Palle Burmannsson 

Han visa si manndoms bragdi, 
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Dæ va di femten raske riddaranne 

Ne for sin` føtar han lagde.  

 

Knut Trondson ”låg ute” i krigen mot svenskane både i 1808 og 1814. Då skulle reise ut 

fyrste gongen stevja han dette stevet (Berge,1922:5): 

 
”No bere de i verde ut –  

kven veit koss vegjen fell 

Eg stande ska fy kuld` aa krut, 

Ei ryme um de smell”.  

 

Etter å ha vunne eit stort slag mot svenskane tok Knut fram fela, stemde ho, og strauk med 

bogen over strengane.  

”Han grep nogen toner, spillet videre, det formet sig som av sig selv til en slaatt, vild og storartet – med 

kamprop, drøn og skud og skjærende dødsskrik indimellom – men over det hele laa liksom i melodien 

til en begeistret fedrelandssang hvis harmonier tolket haab, glæde, seier – det dirret utover i luften, som 

solstraaler, der kunde høres, tænde ild i aanden og varmet hjertet” (Lie, 1921:243).  

Slåtten har fått namnet ”Burmannsslåtten”. Ein løytnant vart så oppglødd etter å ha høyrt 

denne slåtten at han gav Knut ein daler (Straume, 1962). 

Det er ein kjend ting at Knut Trondson var ein svær hestekar og at han glad i gilde travar, om 

ein skal tru Rikard Berge (1922:10). Difor var det og naturleg for han å dikte om til dømes 

hestar, og aller gildast var det å dikte om å ”ride brudeferd” då hestane fekk syne seg fram i 

all sin stas. Jørund Rinden kunne fortelje at ”Ride brudeferd” er tittelen på ei vise som Knut 

Trondson dikta. Jørund var ein påliteleg sogemann og han var ein av dei som hadde mest 

kunnskap om og kjennskap til Knut og hans soger (Berge, 1922:9). Alle stadnamna i visa er 

frå Fyresdal, og ferdi gjeng frå Veum til Moland kyrkje. Gardane ligg langs ruta som dei er 

opptekne, og når Brokke er den seiste garden visa nemner før ein kjem på ”kyrkjebakken” er 

dette Brokke som ligg rett føre Molandsmoen, for det er ikkje fleire store gardar før ein kjem 
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til prestegarden (Berge, 1922:9). Det er såleis tydeleg at ein lokalkjend fyresdøl har laga 

teksten.  

”RIDE BRUREFERD” 

Eg sille full` låne deg blakkin snare 

Når du kunnad rid` en som eg var deg sjave.  

Når du som rid deg no utav gardi 

Så må du taka deg vel i vare.  

 

Når som du kem då at Gryte-Verpi 

Så hell` du blakkin der gangand etter. 

 

Og når du keme at Hauge-husi, 

Så let du blakkin få skjote pusten. 

 

Og når du keme då heim til Brokke 

Så rid du frammum den store flokkin. 

 

Og når du keme at Meinstad husi, 

Så rid du framum dei fir` og tjuge. 

Og når du keme at kyrkje-grendi 

Så vender du atte og bidrar ferdi. 

 

Og når du kem fram på kyrkjebakken 

Så spyr vel alle, hokken eige blakkin. 

 

Då skal du svara som du stod i draumo 

Han eig vel blakkin, som held i taumo. 
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Då skal du svara som du var vreid: 

Den hesten fann eg i villand heid.  

 

Ein har og stev etter Knut og ein av dei beste oppteikningane ein har er og etter Jørund 

Rinden, sjølv om han ikkje har fått med så mange vers. (Straume, 1962) 

 

No hev eg lengji mæ Musen fari 

Sø kom eg av uti Lytingskari. 

Der fann eg beiti sø Musen åt, 

Sø reist` eg heim`atte - gla og kåt. 

No he mi samlast mæ Gryte Verpi, 

Men eg ræest alli førr heile herkji, 

Og eg ræest alli førr nokon ting, 

Om heile tylti stod i ein ring. 

 

Eg tok til drikke, eg tok til dundre, 

Og jenta blei no så reint førrundrea, 

Høss kan du tenkje eg kan take deg, 

Søm drikk og dusar sø ofseleg. 

 

Å vil du slutte med reint å drikke, 

Å du deg etti min vilje skikke, 

Sø kan det hende du meg skal få, 

Men eg vil dryge til eg fær sjå. 
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På smale læmen der hev eg gjengji, 

Og kveldar hev eg mæ gjenta fængji. 

Dei sei det æ nå sø varmt å fri, 

Det æ uvant arbeid når gjenta vi.  

 

I boka ”Fyresdals historie” av J. L. Quisling (1912:155) finn ein tre stev etter Knut. Det eine 

er identisk med det stevet om Musen overfor, medan dei to andre lyd slik:  

No hev eg vori mæ Gryteverpi 

Aa ræddast ikkji for heile herkji, 

Aa eg hev vori på Grytedal; 

Dei svor, dei alli ha set slik kar.  

 

So kom eg heimat i Heglandsgrændi. 

Der fann eg atte koss egne kvendi, 

Aa de` æ kvendi som greie æ, 

Dei æ so morosame sulle mæ.  

 

Quisling (1912:156) skriv om dikta at steva er spreidde minne frå Knut sine slåsskjempe- og 

friarreiser og at han var ein sjølvbevisst frikar og jentediltar. Som oftast dikta Knut visa og 

sette tonar til denne samstundes. Ein gong han var på veg heim frå ei dansemoro, eit strøk 

som det vart kalla på den tid, gjekk Knut og kvea (Straume, 1962):  

”Kva heiter du gjente der burte i sauefløkkjen 

Du søm blæse på luren og binde på søkkjen? 

Han far min hev drukna, og garden hev brunni, 

og guten eg lika – eg alli hev funni”  
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2.2.2.4. «Pål sine høner» 

Det spekulerast i om det var Knut Trondson som i si tid dikta visa om Pål og hønene hans. 

Gamle folk i Fyresdal før i tida ville ha det til at det var Knut som hadde dikta denne visa. 

Astrid Synnøve Ormtveit tek for seg dette i ein avisartikkel i Varden, 24.02.2007. Her skriv 

ho om ein Pål som budde på Haugen og vart fødd i 1787. Tek ein utgangspunkt i at dette er 

rett og gjeng til bygdesoga til Marvik, finn ein ut at det er Pål Åsmundson Søndre Snarteland 

som levde frå 1787 til 1862 Ormtveit siktar til (Marvik, 1992:30). Pål gifte seg med i 1829 

med Hege Sigurdsdotter Åsberg146 (1804-1848) og saman fekk dei tre born; Olav (1833-

1904), Hege (1836-1924) og Sigrid (1842-). Haugen var ein husmannsplass under Sitje som er 

nemnd nokre få år ikring 1830. Hege og Pål var husfolk her frå 1833-1836, då dei flutte til 

Råpestad. Her vart dei buande til dei døydde. I fylgje Marvik (1992:797) er det grunn til å tru 

at Haugen og Råpestad er same plassen. Det er ikkje kjent at det har budd folk på Råpestad 

etter Hege og Pål. I bakkane bortanfor Haugen ligg plassen Lie, der Knut Trondson budde 

med sin familie. Kanskje er det rimeleg å tru at Knut vart vekt av hanen på Haugen og at dette 

gav han inspirasjon til å skrive visa? I fylgje Ormtveit (2007) er ikkje visa skriven opp i 

samlinga til Landstad, men at ho kunne ha blitt skriven opp etter at Landstad gav ut si 

samling.  

«Det er over hundre år sidan Knut Trondson gjekk burt frå denne verda. Det lange og vekslande livet 

hans er for lenge sidan overlate til soga, eller gløymsla. Stoga hans er flutt frå den gamle tufti, og er nå 

noko av skjoli på Lie. Hermanspruna gjev ikkje frå seg tonar lenger. Den gamle og gilde fela vart burti 

like sporlaust som tussejentene Knut meinte han såg. Men visene etter Knut Trondson vil alltid bli tekne 

vare på, og slåttane hans vil leve vidare så lenge det fins ei hardingfele og ein skarve spelemann i ætti 

hans»(Straume, 1962). 

Knut Trondson sa som tidlegare nemnt at det felespelet som var på hans eldre dagar var ikkje 

så stort og greitt som i hans tid. Dei skjemde ut felespelet med krokar, slengar og krusedullar. 

Kva ville Knut ha sagt om han levde i dag og hadde opplevd den utviklinga som har vore dei 

siste tiåra? Arne T. Aabø uttalte i eit kåseri på ein jolekappleik i Høydalsmo at han trudde det 

                                                 

14 I fylgje Marvik si gards- og ættesoge (1992:807) var Hege saman med ein Gunnar Olavson Lisleskot i frå Bø 

før ho gifte seg med Pål. Dette ser ut til å vere den same Gunnar Lisleskot som i 1828 gifter seg med Signe 

Olavsdotter Øvre Lie, og etterkvart blir far til den kjende spelemannen «Napperen». Gunnar og Hege hadde 

ei dotter saman, Anne (1827-1901).  
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var i Trondsonen si ånd å take vare på den gamle og ekte spelemannstradisjonen. Han seier 

vidare at det er ein sjølvsagt ting at felespelet skal utviklast og utbetrast, men at det er viktig å 

hugse at all utvikling tek utgangspunkt i det nære og kjende, i det lokale. For den lokale arven 

er større enn ein trur og inneheld mykje gjævt ervegull som einast treng til blenking og odling 

av stendige nye spelemannshendar. (Aabø, 1884:3).  
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2.2.3. PETTER VEUM 

 

«Petter budde ei tid på Veum, seinare til sin døyande dag på Tveiten i Liegrend. Skogen og elvane her 

spela for han, og det klang attende frå hardingfela hans så det går gjetord om han som ein av dei største 

spelemenn i Noreg». (Lie,1962:4 ) 

Sveinung Ivarson (1773-1858) kom frå Brunkeberg til Fyresdal som lensmann og hadde dette 

yrket i mange år. Sveinung Ivarson var gift to gonger. Fyrste gong med Jorond Sveinsdotter 

Groven frå Brunkeberg som døydde i 1826, og andre gong i 1829 med Torbjørg Åvaldsdotter 

Ormtveit frå Vrådal. Med Jorond fekk Sveinung seks born: Guro (1800-), Svein (1802-), Ivar 

(1804), Dagne (1806-), Åsmund (1809-) og Petter (1811-1889). (Veum, 1943:343). Sveinung 

dreiv mykje med gardhandel og tente nok ein del pengar på det, men det gjekk og mykje 

pengar ut i lystig lag. Til slutt måtte han seie frå seg embetet og slutta i 1839 (Marvik, 

1992:1492).  

I 1846 var det ei stor deleforretning på garden Nordre Veum. Under dette dele fekk Petter den 

øvre parten av garden. (Marvik, 1992:1499) Broren Svein fekk den nedre delen av garden, 

men han selde sin part til Petter i 1850 for 1100 spesidalar og fekk bygsla Veamyrane i staden 
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(Marvik, 1992:1495). No eigde Petter heile Nordre Veum. Same år gifta han seg med Tone 

Talleivsdotter frå Øvre Lislestog (1828-1853). I 1850 fekk Tone og Petter sitt fyrste born 

saman. Det var ein gut som fekk namnet Ivar. Dei vart buande på øvre parten fram til 1852 då 

dei selde denne parten og slo seg ned på Nordre Veum nedre. Dette året fekk dei og sin andre 

son, Sveinung. Han døydde same året berre ni månadar gamal.(Veum, 1943:344). Dei fekk 

ikkje lange tida saman på Nordre Veum nedre, for i 1853 døydde Tone. Året etter vart det 

halde skifte etter henne og garden vart då verdsett til 1000 spesidalar. Det visa seg då at gjelda 

var 181 spesidalar høgare enn kva taksten på garden var, noko som førte til at bodet var fallitt. 

Petter tok på seg denne gjelda og vart buande på garden til 1856. Då selde han til Jon 

Kjetilson Vik for 2000 spesidalar og vart gjeldfri. Dette året døyr og Sveinung Ivarson Veum, 

far til Petter. Etter å ha gifta seg med Gunhild Ormsdotter Ormtveit (1825- ) i 1857 flutte dei 

saman til Vestre Tveiten der far til Petter hadde budd fram til han døydde (Marvik, 

1992:1497). I 1858 fekk Gunhild og Petter sitt fyrste og einaste born saman, ei dotter som 

fekk namnet Tone. Ho døydde ung. (Veum, 1943:344). I 1860 kjøper Petter Øvre Lie av John 

Foldsæ for 700 spesidalar. Saman med Gunhild flutte han hit og budde her til 1865 då han 

selde til Peder Hågenson Nedre Lie for 500 spesidalar (Marvik, 1992:1533). Dei flutte så 

nedatt til Vestre Tveiten og budde her resten av livet.  

 

2.2.3.1 Petter som person 

Men korleis var Petter som person? Av dei skildringane som er teke med her så ser det ut til at 

personen og spelemannen Petter ikkje kan skiljast. 

I boka si ”Bondekveldar” gjev Jon Lie ei skildring av Petter:  

”Petter Veum var ein noko liten, men velvaksen mann, fint andlit, tekkeleg i all si ferd, veltalande, blid 

og fjåg. Han var sers god til å spela. Spelet hans var so framifrå mjukt, tonane så avrunda, trillande, 

slåttane so velfylte og rike på vendsler. Og slik ein fluet og fart det var til dømes i 'Springarane' hans! 

Dei sa det var fingrane som mest laga slåtten for honom, og at han bruka bogen lite etter måten. Han og 

Myllaren spela ofte saman. Og Myllarguten sat lange stunder og naudlydde. 'Du Petter', sa han, 'ha du 

vore so god med bogen som du er med fingrane, ha du vore den beste spelemannen i verdi' (Lie, 1914: 

100-107).  

I eit brev til Arne Bjørndal vert det skrivi fylgjande om Petter:  
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«Petter Veum var en stor spillemand som jeg hørte meget medens jeg var liden gut. Han spillede i 

julelag og jeg måtte op at danse når de andre kvilde til hans slåtter aa han sa «ja dersom alle trødde 

takten so godt som han, va det let og spile». Petter spilled noe legende lett der kom nyt liv paa gulvet 

når han strøg buen saa legende let over strengene. Petter var til Leiv Sandsdalen for at lære mere slåtter 

(...) Seiste åre Petter livde saag eg mykji Petter Veum mæ Veum Kirke i kvite sokkar, stutbukser og kort 

trøye. ». (ABS spelemenn frå Telemark 194 – 204, 22.mai 1950, Canada) 

Sonen til Jon Lie, Håkon Lie, skreiv fylgjande om Petter Veum i Spelemannsbladet nr. 6, 

1962: 

«Petter Veum var ein stillsleg og fintfarande mann, men han kunne og vere frisk og kvik når han hadde 

med seg fela i mang ein leik og lag. Han var lentug og bar gjerne skjemt på tunga. Han hadde eit ekstra 

godt lag til å forlike folk som tretta og var uvener. Og hjelpte ikkje ord, så hjelpte tonane. Folk sa til 

han: «No lyt du spele opp ein god slått Petter – elles slæst dei» Då ha tok til å fela gløymde dei 

uvenskapet og tok til å danse. Med spelet skapte han mange lykkelege stunder for mange menneske. 

Han auka livslykka i verda med dette. Den glansen livet trass i alt har, er skapt av dei lykkelege 

småstunder, av dei stutte blenk i hug og sansar». (Lie, nr.6, 1962:4). 

Bendik Taraldlien skriv fylgjande:  

«Petter Veum var ein kvikk og lentaug kar. Jamleg hadde han skjemt på tunga, og der fylgde noko friskt 

og kvikt med han når han ferdast i leik og lag med fela si. Han døydde i 1889, og er gravlagd ved Veum 

kyrkje. Med han misste me ein av våre gode gamle meisterspelemenn. (Taraldlien, 1976:49). 

Petter vart ofte henta som krøterdoktor og han var god å bede om ei teneste. På visse tider 

samla han urter til dyremedisin, til dømes perikum. Han las mykje blad og bøker. Dette var 

ikkje vanleg mellom folk den tida. Mange totte helst det var å kaste bort dagen. Hjå Petter 

budde det ei gamal kvinneleg slektning som meinte fylgjande om lesinga hans: Desse helvites 

bladi og prestebøkane!. «Prestebøkar» var bøkar frå «Almuebibliotheket» som var skipa i 

1854 og som presten styrde. (Lie, 1962)  

Også i det daglege livet var Petter ein venleg og hjelpsam mann, og i sitt livssyn og livsform ein 

humanist som ikkje la vekt på å sanke gods og gull. Han var kunstnar og idealist. For kunstnaren må alt 

han opplever og sansar fødast på nytt av ånd og tene som tilfang for kunsten hans. Mangt høyrer med til 

å vere menneske fullt og heilt. Men å sanke pengar og rikdom høyrer ikkje med. Jamvel dei som 

grunnla kristendomen visste det. Men ingenting har gått så i gløyme. Kunstnaren og idealisten vert ofte 

ståande som konglefurua i heiane. Ho toler og ventar. Ho er seig og held ut. Men ofte kronglast ho bort i 

den sure vinden og sveltest ut i den grunne og magre auren. Petter Veum fekk også kjenne noko av 

denne lagnaden i sine eldre år. (Lie, 1962) 
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2.2.3.2 Petter som spelemann 

Petter Veum vart, som nemnt overfor, fødd på Veum i Fyresdal i 1811. I Bendik Taraldlien si 

bok «Fyresdal» kan ein lese om Petter at  

«hugen til aa spile hadde han fraa han var liten. Fyrt gjorde han seg ei trefele, med taglstrengjir, men 

fekk seinare ei slarve fele av tenesteguten paa garden. Foreldri lika ikkje at han for med aa spela, og var 

ette han naar dei høyrde laaten. Det hjelpte ikkje, og so fekk han ei gamal snill budeie til aa hjelpe seg, 

so han fekk sitje paa fjoshjellen og spile so foreldri ikkje gaadde det. Han hèlt au til i eit gamalt stort 

barkekjer. Han voks upp den tid her var fri brænnvinsbrenning i bygdi, og brennvin var jamt aa sjaa i 

kværmanns hus. Spela og drykk fygdest mykje, og her maa ein sjaa noko av grunnen for at mange var 

so hatige paa spelet.» (Taraldlien,1976:49). 

Som ung reiste Petter Veum mykje rundt som fehandlar og driftekar i Telemark og Setesdal, 

og det var på desse reisene han møtte dei beste spelemennene som Øystein Langedrag, Knut 

Lurås, Myllaren og mange andre. Gjennom desse møta lærde Petter seg ei mengd slåttar. 

(Spelemannsbladet nr. 6:1992:4) Etterkvar vart Petter ein god spelemann og det står å lese 

fleire stadar at han var ein av dei beste i Telemark på denne tida. Lokalt vart han og høgt 

verdsett, i alle fall så lenge spelet var akseptert og ikkje symboliserte noko heidensk. Det har 

mellom anna vore uttala:  

«Det vart ikkje rekna for fullgodt lag eller gjestebod der ikkje ”Petter” var spelemann. Spelet hans var 

sermerkt, livfullt og eggjande, med ein takt og ei rytme som var storvegs. Det var so det gjekk til merg 

og bein» (Veum, 1943:344). 

«Petter vart jamnt halden for å vera nr. 1 spelemann. Skulde det vera noko til lag eller bryllaup, so vart 

han henta innanbygds og utanbygds. Og så var det leik og moro til gangs. Unge og gamle var krye og 

kåte. 'Når det byrjar med uvenskap og uleven i laget', sa Petter, 'So triv eg fela. No godtfolk No skal me 

få ein springar! So spelar eg – so dansar de, eller lyer, og det vert stilt og fint i laget. Mang ei trette, 

mangt eit slagsmål har eg stivla av med fela mi'. (Lie i Spelmannsbladet 1958, nr. 11-12 ). 

Som spelemann står Petter Veum i ein speletradisjon der den viktigaste lina går attende til Jon 

Kjos i Åmotsdal. Jon Kjos står på overgangen mellom det eldste, einfeldte og sterkt lokalt 

prega telespelet og det nye som voks fram med Knut Lurås. (ÅFNF,1999:105). Øystein 

Langedrag (1785-1848) frå Seljord var og ein spelemann som for det meste heldt seg til det 

gamle spelet og han vart rekna for å vere den viktigaste arvtakaren etter Jon Kjos. (ÅFNF, 

1999:106) Men Langedragen var og berar av materiale frå andre tradisjonsliner. Mellom anna 

hadde han spel frå til dømes Tov Kristianson. Og det var denne musikalske arva Langedragen 
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let gå vidare til sine to beste elevar, Myllaren og Petter Veum, samt sonen Leiv Sandsdalen. 

Det seiast at Petter truleg har vidareført denne arva til sine elevar i meir opphavleg og uendra 

form enn det Myllaren gjorde. (ÅFNF, 1999:108).  

Men dei to viktigaste kjeldene hans ser likevel ut til å vere det gamle, lokale Fyresdalspelet på 

den eine sida og Langedragen, den fremste læremeistaren hans på den andre. Når det gjeld 

den lokale Fyresdalstradisjonen, veit ein til dømes at Knut Trondson var den fyrste 

læremeistaren til Petter.  

Forutan desse var det i den tida Petter voks opp fleire gode spelemenn i Fyresdal, mellom 

anna Gunnar Olsen ”Spilemann” (1794-1826), og dessutan fleire som var gode til å tulle 

slåttar som Olav Bergland (f.1805). (ÅFNF, 1999: 108)  

John Lie var grannen til Petter og han vitja ofte Petter og lydde på dei gamle slåttane han 

spela. Ofte skiftast dei om å spele. Og dette samveret var til glede for båe to. Dette viser han i 

diktet om Petter i samlinga «Hugaljo» frå 1874: 

 

«PETTER VEUM» 

 

Varm eg blei i Hug aa Bringa 

Mang ei Gaang, eg sjaa Deg va, 

Aa Di Fele fegje klinga, 

Aa Ditt Spil meg gjore gla. 

Slaatten lokka, leika, lulla 

Denni fulle Tone-Floum 

Seg buryvi Strenginn rulla 

Som ein ljose Elskugs Droum 
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Slåtten yvi Strenginn klingar 

Lett og fint, som Fuglen fyk. 

Kvort eit Tak aa Ljo seg svingar 

Lognt ihopes, fysst du Stryk. 

Ja, kvort Tak i slåtten strøymer 

Greitt aa snaalt aa gjer seg ut 

I eit Bogetak, som drøymer 

Ljost aa vent, som Jent` um Gut.  

 

Fela di som Goukjen klukkar 

Naar han spaar `kon varme Vaar. 

Somti skjelve ho aa sukkar, 

Som ein Blom i Tore-Braar. 

Midjom Telemarkis Nutar 

Fekk dei Tonunne sitt Ljo. 

Unge, Gamle, Jentur, Gutar 

Tralla dei, aa greet aa lo. 

 

Fysst du upp ein ”Gangar” stryke, 

Ljoar Fela mjukt aa millt: 

Mine Tankar hopes fyke, 

Som seg Fuglar naattar stillt- 

Ljo av Vaarens harmoniar 

Fuglekvitter, Bekkje-Brus, 

Haagtisfulle Melodiar, 



 
 

75

Skogjens undelege Sus. 

 

Stryke du meg upp ein ”Springar”- 

Hou! Hoss lett han sullar seg! 

D`æ som Heimdals-luren klingar 

Gjenom Merg aa Bein paa meg. 

Sakn aa Sut eg heilt upp gløymer, 

Sat eg endaa trøytt aa mo; 

Magt aa Mot meg gjennomstrøymer 

Mæ ditt friske Fele-Ljo. 

 

Naar du ”Jondalsslåtten” spilar-  

Svikjen Elskugs Syrgjesaang- 

Tist eg høyre Taarir silar, 

Høyre Gutens sprett aa Spraang- 

Fulla grannt eg Guten skoar, 

Høyr hass sukk aa djupe Graat! 

Den seg Syrgjelege ljoar 

I Di Feles Huldre-Laat. 

 

Ja Dit Spil, Ditt Navn ska live 

Her i okkos vene heim, 

So lengi ljos æ Solès skive, 

So lengi fin æ Vaarens Eim, 

So lengi her æ kvike Karar 
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Aa greie Jentur, ljose Dag, 

So lengi at veirmaala svarar 

Fraa Nut aa Berg aa Liedrag! 

 

2.2.3.3.Petter Veum og Setesdal. 

Petter Veum godt rykta både i Telemark og Setesdal. Mykje av årsaka til at han var så kjend i 

Setesdal er nok mykje skulda samkome på støylsheia mellom Fyresdal og Setesdal om 

sommaren. Det var vanleg for folk frå desse dalane å arbeide på støylane om sommaren. I 

boka ”Fraa Gard og Heid” skildrar Bendik Taraldlien mellom anna dette livet kring støylane. 

Det var mykje arbeid frå morgonen til kvelden heile veka, men når det nærma seg helga steig 

det ei lengt i støylsfolket, ei lengt etter å treffe kjensfolk og setesdølane. Ein stad slike møte 

fann stad var på Øisæ. Hit kom setesdølane frå Finndalen og fyresdølane frå støylane ikring. 

(Taraldlien, 1924:60) Taraldlien skriv vidare om ein slik kveld då spelemannen Petter Veum 

vart sendt bod etter for å kome å spele på Øisæ. Petter Veum var i Fagerdalen og slo den 

sommaren, og fela hadde han med, så han tok gjerne turen. Då laurdagskvelden kom var det 

mykje folk på Øisæ. Taraldlien skildrar Petter som ein grannvaksen noko liten kar, med 

skarpskori andlet og kvasse augo (1924:61). ”Det var gilt du kom med fela, Petter”, sa gamle 

Talleif Øisæ. Då folket såg spelemannen samla dei seg i kring han inne i stova. Det var ikkje 

kvar dag dei fekk høyre ein slik spelemann. Det gjekk ord av denne spelemannen både i 

Setesdal og Telemark. (Taraldlien, 1924:61). Etter mykje stemming og klunking strauk Petter 

opp ein gangar, og nokre, helst setesdølane tok til å danse. Det gjekk ikkje lenge mellom 

slåttane. ”No skal de få ’Langedragen’”, sa Petter. (Taraldlien, 1924:62) 

Kor mykje desse dansekveldane og hardingfelespelet tydde for støylsfolket er ikkje så godt å 

setje seg inn i, men ein kan få eit visst inntrykk når ein les skildringa til Taraldlien (1924:62-

66):  

”Tonane frå fela verka til å bli sterkare og sterkare og understrengane song. Det var så det ljoma i den 

vesle stoga og ut i sommarkvelden. Det var som om sut og glede song ut frå fela, skiftande i jag og kast 

frå den høgaste tone ned til den djupaste bass. Det var som om meistaren med bogjen sin kunne få fram 

folkedraum og eventyrlengt slik som det var gøymt i folkesjeli, og ingen kunne tolke det på ein slik 

måte som hardingfela. Mange som skjøna seg på musikk og gamle slåttar dansa ikkje, men sat og lydde. 

Dei vart mest trollbundne av desse fløymande tonane, som verka til å kome frå ein rikdom som aldri tok 

slutt. (...) Det ljosna alt av dag, men enno høyrdes slåttane og larm av dansetakt, glad tale, lått og små 
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kåte skrik lang veg. (...) Etterkvart stilna det av. Petter Veum hadde lagt fela på bordet og sagt at han 

måtte kvile, så ein annan kunne spele litt. Og der var nok av dei som kunne spele litt, men det var ingen 

som ville ta fela etter ein slik ovspelemann hadde hatt ho. (...) Ut på sundagen samlast folket på nytt. 

Spelemannen tok til å klunke på fela og folket kvikna til. Dansen gjekk på ny i Øisæstoga og varde heilt 

til sundagskvelden. Då skildes telemarkingane og setesdølane for denne gong, måndagsmorgonen skulle 

dei nok ein gong vere på slåtteteigen.  

Denne kontakten fekk mykje å seie for spelet i Setesdal og det er eit tema som opptek mange. 

Harald Olsen skriv ein artikkel i Årbok for norsk folkemusikk i 1999 om desse 

telemarksimpulsane i Setesdalspelet. Sidan mesteparten av Fyresdalspelet i dag kun er 

levande i Setesdal, vil eg gjerne dvele litt kring dette temaet.  

I 1860-åra vart hardingfela på kort tid det dominerande instrumentet i Setesdal. 

Føregangsmannen for dette var Neri Gunnsteinson Neset (1838-1883) frå Bygland. Neri 

Nestet vitja dei fremste spelemennene i Vest-Telemark og lærde nye slåttar og slåtteformer, 

speleteknikk, skalabruk og dobbeltgrep av dei. (Lande, 1999:40). Neri hadde ein ni vekers tur 

og var i lag med Olav Napper, Håvard Gibøen, Aane Smeland frå Gjøvdal, Myllarguten og 

Petter Veum. Sjølv om han vitja storspelemannen Myllaren lærte han likevel mest hjå 

Veumen. (Olsen, 1999:101). ”Han lært meir av han enn av Myllaren; han kunne ikkje koma 

inn på hans spel so godt som på Petters, sa han. Spelet hans Petter var so skirt og greidlegt; 

han var god til å lære i frå seg, og han hadde slikt utepå vit på spel totte Neri”. (Skar, 1925: 

189). Samstundes med og etter Neri Neset kom ei blømings- og utviklingstid for 

hardingfelespelet i Setesdal, for det var fyrst med hardingfela at den store og verande 

innverknaden frå telespelet kom til Setesdal. (Olsen, 1999:97) Av andre importørar av telespel 

til Setesdal i tida kring slutten av 1800-talet meiner Vidar Lande at ein ikkje kjem utanom 

Knut Jonson Hedde (1857-1938) frå Hylestad og Eivind D. Aakhus (1854-1937). (Lande, 

1991:41) Hedde var den spelemannen som førte den gamle slåttemusikken i Setesdal fram til 

nolevande spelemenn. Han var spelemann med notekunnskap og sans og skjøn for 

variasjonane i folkemusikken. Hedde, og fleire med han, lærde den nye spelemåten av Peter 

Veum. Knut Hedde kjende både den nye og den gamle tradisjonen, og han tok med seg den 

gamle tradisjonen og dei særmerka han hadde over til det nye hardingfelespelet. (Myklebust, 

1982:62,63). Eivind Danielson Aakhus (1854-1937) var frå Bygland. Han reiste til Amerika 

og Minnesota til bror sin i 1878. Her vart han farmar og slutta å spele hardingfele grunna 

religiøsitet. Etter nokre år gjekk han konkurs og etter eit år på Vestkysten flytta han tilbake til 

Minnesota og byrja å spele att. Han reiste mykje rundt og heldt mykje konsertar, og han møtte 
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mange gode spelemenn frå Noreg. Mellom anna møtte han Olav Napper d.y. i USA og lærde 

myllarslåtten Sylvdråpen (variant av Leirlien) av han.  

Petter sin kontakt med spelemenn frå Setesdal skulle få mykje å seie for Petter sjølv, men og, 

som nemnt overfor, for spelet i Setesdal. Der finns og ein artikkel som er skriven av Hallvard 

Rysstad frå Setesdal om hans møte med Petter Veum i 1888, då han kom for å lære slåttar av 

han og litteratur av diktaren John Lie. 

 

                                                              Hallvard Rysstad 

”Då eg spurde John om han hadde losji for meg ei stund – den tid eg tenkte å vera i lære hjå Petter, 

svara han på ein skjematande måte: ”Du skal få vera so lenge du treng og vil vera, so sant du ikkje gjer 

noko vondt so politiet tek deg. Sanå seigja er eg glad for at du kom: eg er glad for Petter si skuld, for no 

får han spele so mykje han lyster. Og fela hev vore Petter sitt liv alle dagar. Han er spelemann frå 

fotsåle til isse og heilt ut i ytste fingerendane. Det er ikkje for det: eg trur ikkje at Ivar plent nektar far 

sin å spela, men han kan nok ha sagt at han synest Petter spelar for mykje. Ein kan nok skjøne at Ivar 

kan vera trøytt av all den spelinga, men ein må hugse på at når Petter hev fela i hendane, då er han i sin 

himmel. Det er stor skade at ikkje Petter hev fenge lært opp fleire spelemenn. Største slumpen av 

slåttane hans kjem til å fylgje han i grava. Og me må hugsa på at den nasjonale musikken er ein dyr arv 

etter fedrane – ein spegel av land og folk i likheit med språket. Eg er glad for at du vil læra Petter sine 

slåttar og bera dei vidare fram gjennom tidi til komande ætter. Her kan du som sagt vera so lenge du vil. 

Enno er det berre midtvinters tid so grøden er snautt halveten. Far las over grøden i haust då alt var i 

hus, so du treng ikkje lesa for maten.” (...) Då det leid eit par dagar såg me tidleg ein morgon Ivar si 

tenestejente kom stampande i snoen oppover til Lie. No skal ho nok hente deg, meinte John. Og slik var 

det. Då ho så vidt var komen innom døra, seier ho at eg laut koma ned til Tveiten til Petter. – Er Ivar 

heime? Spør John. – Nei, han reiste ut til Moland. – Kva tid? – Nokre minutt før eg vart sendt her opp, 

svara ho. John ler. Så seier han til meg: - ja, no må du få på deg skone og reisa ned så fort du kan, for no 

er eg viss på at Petter er mest sprekkferdig for de får byrja å spela. Eg skunda meg kan du vita. Og då eg 

kom hadde Petter alt fått tolege varmt i eit kammers me skulle halda til i. Ei flaske brennevin stod på 

bordet og ei skål med fine søteple jamsides flaska. Brennevinsflaska stod mest urørd om kvelden då eg 

reiste, men søtepleskåli var nok tømd – eller meste tom. – Eg hev jamt brennevin i huset seier Petter – 
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endå eg drikk ikkje større av det, so det vertnok drjug vare her hjå meg. Men eg er litt av ein 

kvakksalvar-dyrlækjar og dregst med medisinar, so hev eg brennevin og. Her skulle vera ein dyrlækjar i 

kvart prestegjeld likso vel som doktor, hadde eg nær sagt. Det vesle eg kan hev eg lært meg sjølv av 

bøkar og av eigi røynsle. Men eg gjer kanskje likso mykje vondt som eg gjer godt. Men so tek eg heller 

inga betaling. Og hev eg berga ei ku eller ein hest for ein mann, so er eg like glad som eigaren.  

Men no bar det i å spela. Fela låg alt oppstemt. Petter var i godlag og drog opp den eine slåtten etter den 

andre i ein køyr i timevis. Han hadde namn på mange av slåttane sine, og han sa namnet på dei slåttane 

han hadde namn til før han spela dei. Såleis kan eg nemna ein gangar som han kalla ”Prestesonen”, ein 

gangar som heitte ”Torstein på Berge”, 3 slåttar som høyrer saman som han kalla ”Systerslåttane”, ein 

springar som heitte ”Tukthusen”, ein springar som heitte ”Jondalen” og gangarane ”Langedragen 1 og 

2”, og ein gangar med skiftande rask og sein takt som han kalla ”Borstabelen”. Då han hadde spela ei 

lang stund spurde han om me skulle setje oss til med kvar vår fele og småfela ”so kan du byrja å læra på 

ein slått i dag”, sa han. Eg ville ikkje det. Eg ville fyrst setje meg inn itakti og rytma før eg sette meg til 

å lære, og då tykte eg at eg lærde raskast med å høyra berre han spele. Eg måtte fyrst koma inn i takt og 

rytme for å få det rette lag – hans lag på slåttane. Han gav meg rett i det, og so vart det til at berre han 

spela heile dagen heilt til kvelds. Då eg reiste opp att til Lie var eg - ja, eg var heilt drukken av musikk. 

Og eg tenkte med meg sjølv at eg ikkje ville ynskje meg nokon større rikdom enn å verta so god 

spelemann som Petter. Men eg heldt det for å vera rådlaust å rekkja so langt. So det var ikkje fritt for at 

eg vart både vonlaus og motlaus (...) Petter var i godt lag alltid. Han vart aldri trøytt av å læra ifrå seg. 

Og flittuge var me og streva kvar einaste dag. So var det ikkje lenge før eg kunne ein heil brote slåttar. 

Og det gildaste av alt; eg hadde fått lære ”Systerslåttane”. (VTB,15) 

«Tonerne ere ogsaa gjorte af Gud” 

 

   Baksida av Petter si gravstøtte, med teksten 

                                      ”tonerne ere ogsaa jorde af Gud” 

                                                 
15 Det har ikkje lukkast meg å finne ut når denne artikkelen stod i Vest Telemark Blad. 
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Seinare i oppgåva i kapittel 2.4.1. tek eg føre meg vekkingsrørsla som fekk fotfeste  i vestlege 

delar av Vest-Telemark på slutten av 1800-talet og byrjinga på 1900-talet. Utan å kome så 

mykje nærare inn på dette no, vil eg berre nemne at teksten på Petter Veum si gravstøtte var 

eit ledd i å prøve og motverke pietismen, som såg på hardingfela som djevelen sitt instrument 

og alt denne musikken kunne føre til, som synd. Haakon Lie skriv fylgjande om denne 

trusretninga: ”…For i det tradisjonsrike Fyresdal drap det kristne trongsynet kunst og åndsliv, 

og gjorde denne gamle kulturbygda fattig og arm midt i det åndsrike Telemark” (Lie, 1962:4)  

Haakon refererer og til dei seiste vekene i Petter levde:  

«Ein sein haustkveld 1899 såg vi i skyminga frå glaset på Lie ein mann som sat på ein stein nedum 

badstova. Så reiste han seg og kom oppover. - Eg trur det er Petter, sa mor. Eg kan enno sjå for meg den 

gamle mannen med langt kvitt hår under «brothetta» han oftast gjekk med. Av og til stana han og stødde 

seg med båe hendene på staven. Det var nok ikkje lett for han opp bakkane. Eg minnest elles ikkje 

mykje frå denne kvelden, berre at han låg på Lie den natta som han bad om. 3 veker etter døydde han, 

13.november. Han er gravlagd ved Veum Kyrkje. I almanakka si har John Lie skrive: «han var eit godt 

menneske og eit musikalsk geni. Minnet hans vil leve så lenge hardingfela kling.». (Lie, 1968:5) 

 

                                                  

    Gravstøtta til Petter Veum, Veum kyrkjegard 

     (Foto: B. J. Reinskås) 
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2.2.4. OLAV GUNNARSON NAPPER 

 

 

 

NAPPEREN 

På Lieplass upp i Veumgrend 

Du leika deg som gut, 

Og enno gamle stoga stend 

Upp unde nut.  

 

Og far din tralla mang ein slått 

Med du på fangje sat, 

Og sidan leika graat og laatt, 

Naar du tok fela fatt.  
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Og tonar fløymde reint og klaart 

Som huldrelokk frå li, 

Snart mjukt og mildt, so vilt og hart 

Som elskhugsdraum og strid 

 

Og folkje sat som i ein draum 

Som hildra av ditt spil, 

Og ingen gav slik toneflaum 

Fraa gamalt folkeliv. 

 

Du meister var med fela di 

So langt som nokon veit 

Og tonen flaug som fulgen fri 

Til bryllaup og til leik.  

 

Diktet til Jon Lie skildrar ein av dei beste spelemennene som var i Vest-Telemark i eldre tid 

om ein skal tru soga. Men kven var han eigentleg? 

Gunnar Olavson kom frå Ulefoss til Fyresdal i 1827, der han bygsla Lieplassen av verfaren, 

Olav Lid. I 1828 gifta Gunnar seg med dotter til Olav Lid, Signe Olavsdotter, og dei fekk 5 

born. Gunhild vart fødd i 1827, døydde 3 år gamal, Olav vart fødd i 1829, døydde 10 dagar 

gamal, Olav «Napperen» vart fødd 8. desember 1833, Tone vart fødd i 1841, men døydde 

berre 2 år gamal og Olav som vart fødd i 1842. (Veum, 1943:234,235)  

Til vanleg gjekk Gunnar under namnet «Liplasstrasjen». Dette skuldast visstnok at han var så 

liten og spinkel, «ein liten traske» - som det heiter i bygdemålet. (Veum, 1943:234, 235) 
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Gunnar var ein lettliva, glad og framifrå hallingdansar (Lie, 1914:102) og han var sers god til 

å tralle gamle slåttar og kvee viser og stev. Han spelte visstnok og fele.(Moghus, 1995:28). 

Han var elles i slekt med smedane som jobba med Ulefoss og Hørte Jernverk, som igjen var 

av svensk ætt, innblanda i norske bondeætter. (Lie, 1962:5). Stor Olav, som den eldste sonen 

og vart kalla, synte tidleg at han hadde ein sers gjevnad til å lære slåttar og til å bruke 

hardingfela (Kvaale, 1903:412). Då faren skjøna dette vart han stolt, og han rettleide han så 

godt han kunne. Med sitt utmerkt vene kvedarmål og sitt endelause repertoar av tonar og 

slåttar, kvad og tulla han medan Stor Olav spela. For at han skulle få rett takt og dreis på 

spelet hende det at Gunnar dansa og tok nokre hallingkast, og spente under taket. Spela Olav 

feil så tulla Gunnar vendingi ein gong til og Olav spela omatt og omatt. «No har du det», sa 

Gunnar glad, «so skal du spela». I fylgje folk var det mykje faren som gjorde at guten vart slik 

ovspelemann. (Lie, 1914:103). Den andre broren Olav var spela og hardingfele, men det seiast 

at jamaldringar uttala at han var like tunglært som Stor Olav var lettlærd. Ein av desse Olav 

G. Lid sa ein gong at Vesle Olav «ha so tongt for å lære, å àn lærde alli mei` ell de` an trompa 

seg ti». (Veum, 1943:235).  

I nokre brev til Arne Bjørndal får ein eit anna inntrykk av opphavet til Olav. Det er heller 

ikkje samsvar i desse breva om det var Stor-Olav eller Vesle-Olav som var best til å spele:  

«Gunnar Nordskog mesterspillemandens far var vist søskendbarn til min bestefar Gunnar Midtgarden. 

Hans kone, Ole Nappers mor, var fra Bøhærad eller Nes og måtte vist være datter av en spillemand eller 

søster og av stor spillemandsfamilie, da hun «tulla» slåttane for sine to sønner og hun sa til dem: «Tak 

naa antel bokji hell aa fela gutar». De var vist født paa Norskog, men hele familien flyttede til Napper i 

Vrådal, nabobygden til Fyresdal som var Ole Nappers fødested. (...) Jeg har ogsaa den ære at være i 

skyldskap til Stor Olav og Lisle Olav Napper, som begge var gode spillemænd – ja stor Olav va nok 

mester over alle mestrer. De som hørte han alle sa de var overveldende en rigtig tryllekunstner paa fela. 

» (ABS, spelemenn frå Telemark, 194-204). 

«Traskane var fødde på ein plass heiter Nordskog i Vrådal. Båe heitte Olav. Dei misste visst foreldri 

tidleg og måtte traska i kring på legd. Det vart vistnok av det det fekk namnet Trask. Den eldste vart 

kalla Stor-Olav Nordskog eller Store-trasken, enno han skulde vera mindre. Den yngste vart kalla Litle-

Olav Nordskog eller Vesle-Trasken. Dei var gode spelemenner båe to, men Vesle-Trask var best, sa dei 

gamle. Han var visst ingen fin kar. Andletet skulde vera noko stort. Munnen var stor med tykke lippor. 

Når han spela, leda han mykje på lippone, so han vart litt løgjen av det. Han var berre gutungen då han 

spela brudlaup. Då skulde han vera liten av vokst og, so dei sette han uppå bordet når han spela. I eit 

gjestebod var det fyll og slagsmål, og då vart han redd og vilde ut. Han hoppa ned av bordet og beint åt 

kjellaren. Men som ved eit under slapp han frå det utan mein. Han gådde ikkje åt at kjellarlemen stod 

uppe. Då han vart vaksen, var han ein vanleg stor kar, sa dei som såg han. Båe Traskane reiste til USA. 
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Vesle-Trask levde lengst. Han møtte på kappleikane der burte då han var ein gamale mann. So vidt eg 

veit spela han saman med Smedalane» (ABS).  

I det siste refererte brevet står det å lese at «dei var gode spelemenner båe to, men Vesle-

Trask var best, sa dei gamle». Dette er det motsette av det som Veum skriv i si ættesoge:  

«Den andre broren Olav var spela og hardingfele, men det seiast at jamaldringar uttala at han var like 

tunglært som Stor Olav var lettlærd. Ein av desse Olav G. Lid sa ein gong at Vesle Olav «ha so tongt for 

å lære, å àn lærde alli mei` ell de` an trompa seg ti». (Veum, 1943:235).  

Kjelder som er refererte vidare i teksten peikar om mot at det er Veum sin «versjon» som er 

den mest sannsynlege, at det er Stor-Olav det er tale om når Napperen vert omtala.  

Då ungane var små reiste Gunnar vekk på arbeid. Det var tronge tider så alle måtte hjelpe til. 

Då det skulle lagast veg frå Åmli til Tveitsund, var Olav med far sin på vegarbeidet, endå han 

ikkje var store karen. Han hadde med seg fela og det hende rett som det var at han heiv 

spaden og hakka og tok fela og spela for folk som kom farande. Enno han var så ung hadde 

allereie rykta om kor god han var til å spele spreidd seg utover bygdene. Ein dag kom ein rik 

kjøpman frå Arendal og fekk Olav til å spela. Kjøpmannen vart imponera og skrytte mykje av 

spelet. «Eg har aldri høyrt so veldig villt spel», sa han. «Du burde på musikk-skule, so kunde 

du verta likso namngjeten som Ole Bull». Som takk for konserten gav han Olav ti dalar. (Lie, 

1914:103). 

Stor Olav vart raskt god og han var ikkje store karen då dei bar han på ryggen til dansemoro. 

Men han var litt liten av vekst, så for at han ikkje reint skulle koma burt i flokken sette dei ein 

kubbestol på bordet og plassera Olav oppi. Olav spela i sitt fyrste bryllaup det året han gjekk 

for presten. (Taraldlien, 1910:12). Han spela så det gjekk gjetord om det. Både presten og 

lensmannen var i og bryllaupet var svært glade i spelet hans. Presten ga han ein dalar og sa: 

«Du var verd hundrad. Dei tonane har du `kje funne av deg sjølv, det er kosteleg 

voggegåve!». «Ja», sa lensmannen, og gav også ein dalar, «der har alltid vore sers 

spelemenner i guten si ætt, so langt ein kan spyrja attende» (Lie, 1914:102). Olav var ikkje 

berre god til å spele, han var og god til å lese. Og under konfirmasjonen stod han som 

nummer ein på kyrkjegolvet, endå han var husmannsson.  

«Olav fikk høre Olav Napper som levde paa en plas kaldet Norskog under Norigar Skræi i Skreegrend 

paa andre siden av Skrævatn. Når der skulde vare eit strøk hel bryllup i Hauggrend, hel andre stader, va 

de aa hente Napperen. Min far tala so mykje um eit gamalt minne: Der skulle vere strøk paa Øvre 
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Midtgarden og Ola Napper blei henta, han va bare ein guttunge enda, men glup mæ fela. John Foldsæ 

hadde ein tenestegut fraa Bøhærad som heitte Ola Soteru, som va slik ein …..hallingdansar. Dei plaserte 

«Napperen» i ein stor kubbestol paa eit stort bord i midten av stoga. Napperen spila ein feiandes 

springdans og Soteruen ….ei spræk jente, aa du kan tru de blei dans. Min far va bare ein liten gutonje, 

men han saag denni dansen i minne når han va nokle aa sytti som då de hendte. Eg kan sjaa an au aa de 

kan du au, eg æ viss paa Soteruen fer paa karebein- svaijer…. mæ jente- svengar ho rondt som ein 

snurbass saa stakken står ende ut. Dei lange kalvfødte beini (kansi) fer fortare hel trommestikkur kniven 

og sliri…... So kjem ein inderleg fin halling. Soteruen går mæ stålfjøyrir i føtan ne paa golve rekkjer 

kosar – knear – upp i take i ronkast so fint aa let – kniven og sliri alstødt midt bak. Den fyste 

springdansen spila far mykji aa kalla den «Soteruen» aa der æ ein egjen stemneng og tone i an eg kan an 

au. Ja eg kan sjaa Soteruen dansar so livagtig og de kan du au eg er sikker paa de.» (ABS, spelemenn 

frå Telemark, 194-204). 

Å livnære seg som spelemann på denne tida var ikkje mogleg. Dei få gjesteboda og laga som 

var gav ikkje nok ut av seg, så det var vanleg å ha eit yrke der ein henta hovudinntekta si i frå. 

Olav Napper var skreddar. Det var gjerne slik med skreddarane på denne tida at dei fòr frå 

grend til grend i prestegjeldet og oppsøkte arbeid. Det vart mykje liv og moro i grenda når 

Napperen kom. Han fekk liv i ungdomen når han spela til strøk/dansemoro, og som 

spelemenner flest var han og glad i ein dram. Det vart mykje drammar på ei slik dansemoro 

og alle ville sjølvsagt spandere på spelemannen. (Kvaale, 1903:413).  

«Ole Napper blev utlærd skrædder og dreiv som saadan nede i Kirkebygden i flere aar. Tarjei Sonsli 

kom i skrædderlære hos Ole Napper og efter et brullup når Olav var utkjørt efterat ha spillet hele natten, 

sa han til Tarjei: «Tak no fela Tarjei! Du spilar so fint du». Tarjei var en god spillemand med saa bløde 

fine slåtter som lenge etter Tarjeis død blev kaldt «Sonsli slåttar» og de lever vel den dag i dag og jeg 

erindrer et par endnu. Tarjei hadde hjertefeil, var svaglig og var advaret af doktor Bakke i Lårdal onkel 

til min mor, at han ikke måtte ligge paa venstre side, men Tarjei hadde snut sig paa venstre side en natt 

og da kom døden. Han hviler paa Kirkegården ved Moland Kirke i Fyresdal med en trekros og et langt 

bibelsted malet paa» (ABS,spelemenn frå Telemark, 194-204). 

Olav var og på Vik i Nissedal og høgg tømmer. Ein dag då han var i skogen kom det ruslande 

ein spelemann. Dette skulle vise seg å vere Haavard Gibøen. Olav kjende han ikkje då, men 

han såg han hadde med seg fele. Haavard vart overtala til å spele eit par slåttar, gjorde så og la 

fela på bordet. Etterkvart tok Olav fela og strauk litt. Det vart liksom ikkje noko med han, så 

han la ned att fela. Men etter ei stund tok han atter fela og spela det han kunne. Neste morgon 

hadde Olav reist i skogen før Haavard var oppe. (Berge, 1972:219). Medan Olav var på Vik 

møtte han ei jente, Anne Fjone, som han fekk eit godt auga til. Då ho ikkje ville ha han laga 

han ein slått til henne og kalla han ”Anne Fjone” (Moghus,1995:30).  
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Då Olav så vidt hadde runda 20 år bygsla far hans, Gunnar, garden Napper i 

Vråliosen/Skreosen. Heile familien flytte hit og, som det var vanleg på denne tida, endra 

familien etternamnet sitt etter plassen dei kom til. Det var slik Olav fekk tilnamnet 

”Napperen”. Trass i at han så vidt hadde runda 20 år vart spelet hans omtalt som meisterspel 

(Moghus, 1995:29). Ein dag kom Myllaren til gards. Myllaren sa ikkje kva ærend han hadde 

og Olav ville ikkje be han spele. Dei sat lenge og såg på kvarandre og av og til vart det veksla 

nokre ord. Olav skulle eigentleg køyre tømmer og hadde alt hesten klar, men då Myllaren 

kom ba han om å få setje inn hesten slik at han fekk høyre Myllaren spele. Etter at han hadde 

sett inn hesten fann Olav fram ei flaske brennevin og spanderte på Myllaren. Dei hadde kome 

godt ned i flaska før dei tok til å spele, og slikt spel var det ingen som hadde høyrt før. Då det 

minka på brennevinet fòr Olav av stad og fekk låne meir og spelet heldt fram. Myllaren gret 

når han høyrde dei beste slåttane til Olav. Slåttane gjekk høgt og vilt, og villare og villare 

gjekk spelet. Folk syns at Olav var vel så god som Myllaren. Dette var Myllaren einig i, for ut 

på kvelden sa han at no hadde han funne sin overmann. (Taraldlien, 1910:12) 

Napperen hadde mykje kontakt med Myllaren og dei sette kvarandre veldig høgt. Dei 

kappspela fleire gonger både i Lårdal og Bandaksli og Napperen sydde til og med klede til 

Myllaren. Ein gong dei kappspela gjekk Myllaren på tunet medan Napperen spela; ”Jammen 

spelar han godt og, men han skal til for meg”. (Moghus, 1995:29).  

Det vert sagt av dei som høyrde og såg Napperen at når han spela så trampa han så han gleid 

frå den eine enden av krakken til den andre. Fingrane hans var spesielt mjuke og leduge. Dei 

for så roleg bortover strengene at ein mest ikkje kunne sjå dei løfte seg. Myllaren hadde og 

merkja seg desse fingrane. Ein gong han var på Kongsbergmarknaden fekk han høyre at 

Napperen var til stades. Han fekk nokon til å hente Napperen, men då vedkomande kom såg 

Myllaren på fingrane hans og sa ”nei, dette er nok ikkje Napperen, men Gud velsigne fingrane 

til Napperen; dei var gode dei”. (Kvaale,1903:415).  

Akkurat som det vert fortalt om Myllaren og andre spelemenn så kom det og mykje ann på 

humøret og sinnelaget til Napperen når det gjaldt speling. Det kunne gå lange tider då ein 

aldri høyrde han spela. Om ein så klarte å overtale han til å spele når han var i dette sinnelaget 

vart det berre noko raklespel. Men når han sjølv kom på at han ville spele, då var det gut som 

kunne. Og når han fyrst hadde byrja, var han ikkje god å stoppe (Kvaale, 1903:414).  

 



 
 

87

«På Myrom var bryllaup. Inne i stova sat Napperen og strauk fela so det ljoma. Dei vene slåttane sulla 

og klong og vekte liv og glede hjå gamle og unge. Dansen gjekk friskt, vene augur lyste, heite hender 

fan einannan -». (Lie,1946:83).  

Napperen spela og mykje i gjestebod og bryllaup. Ein gong vart han henta langvegsfrå og 

skulle spele i eit bryllaup. Det var få i dette laget som hadde kjennskap til Napperen sitt spel 

frå før. Det var og ein annan spelemann i laget slik at dei kunne skiftast om å spele. Etter at 

Napperen hadde spela fekk han beskjed frå den andre spelemannen at viss dette var det beste 

han kunne, så kunne han like gjerne pakke saman. Brudgommen høyrde dette og tok med seg 

Napperen, skjenkte han godt og ba han gå inn att å spele. Når han no hadde spela nokre slåttar 

tok den andre spelemannen og gøymde fela si, og tok ho ikkje fram meir i det laget. Og det 

vert sagt at Napperen spela best når han hadde vore oppe om nåtta og fekk i seg nokre 

drammar. Han kunne mange slåttar og han kunne dei godt (Taraldlien, 1910:13). Den fagraste 

slåtten Napperen spela var ”Hjuringslåtten” (Kvaale, 1903:414). 

I Rauland skulle det og vere bryllaup og Napperen og Gibøen skulle vere spelemenn:  

«(...) De sies at Håvard Gibøen og Naparen hadde spila i eit Brullaup ein stad i Rauland, då dei vart 

ferdige med bryllaupet og sku heim at for dei forbi ein nute som dei kalla Skarsnuten, vart var det i soli 

om dagen og dei var trøytte og slitne so la dei seg ned til såva då, drøymde dei begge to att di kom ein 

man til dei som spila denne slåtten; dei vakna begge meg ein gang og tok fela og spela slåtten sea kalla 

dei han «Skarsnuten» (ABS, skriftsamling: 82) 

Bendik Taraldlien (1910:13) skriv om Napperen at det er fleire ting som gjer til at ein må tru 

at han var ein av dei beste spelemennene i Telemark på si tid, kanskje til og med i landet. Men 

tida han var her i landet var det ikkje kappleikar som kunne gjere spelemenn kjende. 

Napperen hadde heller ingen Ole Bull til å føre seg fram. Men dei som fekk høyre Napperen 

minnast han som den gilde meisterspelemannen som gav det reinaste og beste nasjonalspelet 

dei nokon gong hadde høyrt. At det er hald i det Taraldlien finn ein ut når ein les det O.J. Rui 

skriv i fyrste utgåva av Spelemannsbladet (1957:16). Her skriv han at: 

«Olav Napper må ha vore ein spelemann langt utanom det vanlege, og som visseleg fortener ein plass 

blant dei fremste meistrane som Telemark har fostra.(...) Blaudt, mjukt og fulltonande var spelet åt 

denne kunstnaren. Og til tider også stor styrke ved det, to eigenskapar som ikkje er lett å sameine. 

Mogleg var spelet i grunndraget av same klasse som Håvardspelet i mjukleik, men islæt av Myllararens 

sterke høgtberande klang- elingar. Men det var Petter Veum som var læremeistaren.» 
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Rui skriv vidare at etter det Svein Løndal har uttalt skulle spelet Napperen vere mjukt og reint 

og hivande i takta. Han nemnde alltid Napperen som ein av dei store, det same gjorde og 

Høye Kvåle.  

Kvåle skreiv og til Bjørndal om eit møte mellom Myllaren og Napperen:  

«Myllaren og Napperen møttest i Rauland. Lensmannen sa til Myllaren: 'de æ ingjen so gjeng so hardt 

innpå deg ti spila som Napere`n'. 'Jau, Håvard Gibøen', svara Myllaren. Men lensmannen heldt på sitt 

han. So tok Myllaren ut til Gibøen og kom attende med han Håvard. Og speling vart det so det var til 

gangs (?)! 'Jau, du hev nokk rett', sa lensmannen. 'Han æ nokk bære han Håvard'. Dei kalla Napperen fro 

Fjelltrasken. (ABS, skriftsamling, 204).  

Som spelemann gjekk Olav Napper sine eigne vegar, om ein skal tru Moghus (1995:31). 

Slåttane var reine og friske, vakkert melodiøst oppbygd og det vitnar om ein framifrå teknikk. 

Tradisjonen er bygd på Langedrag- og Myllar-spel, men hadde han blitt verande i Noreg 

hadde han vore eit føredøme og ei rik slåttekjelde innan hardingfeletradisjonen i Telemark. 

Fyresdalsdiktaren John Lie sa om Napperen:  

”Jeg tror ikke at mangle forståelse af vort norske nasjonale musikk; jeg har hørt mange gode 

spillemenn, også Myllarguten. Men slikt spill som Napperen`s naar han var oplagt har jeg aldrig hørt. 

Saa melodisk, fint, blødt – saa harmonisk samlet og ofte overveldende kraftig.” (Moghus, 1995:31).  

I boka si ”Bondekveldar” skriv John Lie om spelemennene Petter Veum og Olav Napper. 

Petter Veum var læremeisteren til Napperen, men Petter sa sjølv at Olav var flinkare enn han. 

”Han er betre til aa spila enn eg. Han fær ein sers Ljom i Fela, og løyser likso Ljodet fraa 

Strengen so det omar i deg og rundt deg som Vaarsusen” (Lie,1914:102). John Lie skriv og 

om ei jente som heitte Asgjerd Aamland som gjerne ville ha Olav Napper. Han var og glad i 

jenta, men ho kom frå ein rik familie så faren godtok ikkje Olav som svigerson. ”Aldri skal du 

taka denne ’Trasken’ så lenge eg er yver Mold!”. Asgjerd syrgde sårt over at ho ikkje kunne 

få Olav. Ho syrgde til ho vart sjuk og døydde ung. Olav fekk aldri gløymt Asgjerd. Han laga 

ein slått som han kalla ”Jutulen”, ein vill springar, og i denne fekk han spela ut sorgi si. Det 

skal ha vore segni om ”Napper-Jutulen” som hadde inspirert han. (Lie,1914:104). Olav syrgde 

så over Asgjerd at han heldt på å tverrast burt ei stund, men at det var fela som fekk han til å 

kome over det. Når dei tunge tankane kom treiv han fela og det ljoda ein tonestraum som var 

så sterk og fager at dei vonde vettane rømde. Ein Eivind Kasine sa ein gong (Lie,1914:105) 

”spelet hans var så sterk, eg har aldri høyrt maken. Det er som dei syng i stevet;  
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”Aa Napperguten fær Ljod i Fela, 

Der finst `kje Maken hans til aa spela. 

Naar Napperguten med Bogen dreg – 

Du gløymer allting og sjølve deg. ” 

 

Ei anna hending som vitnar om kor sterkt Napperen sitt spel verka på folk er og etter Eivind 

Kasine. Ein gong spela Olav Napper på eit lag i Vråliosen. På heimvegen hadde han fylgje 

med Eivind Kasine, Tarald Timrud og Aasmund Finnkosi. Då dei kom til Skreosen vart dei 

tekne att av Torgjus Haugen. Han hadde vore i byen og var litt brisen. Han ville at Olav skulle 

spele ein slått for han. Olav sette seg på ein stein og tok til å spele. Etter å ha høyrt Olav spele 

meinte Torgjus at det var ikkje rart at jentene vart interesserte i Olav. Olav svara då at han 

aldri vendte hugen til det som var vondt. Torgjus kommentera då at han sat på ”Jutulsteinen”. 

Olav strauk då opp ”Jutulen16”. Det var som om det ljoma attende frå skogen og fjellet. Det 

lot skremande samstundes som det var vent, sårt og hugtakande. Dei som høyrde på vart på 

gråten. (Lie, 1914:106).  

2.2.4.1. Olav Napper i Amerika 

Olav Napper gifte seg med Susanne Brekke frå Nissedal. Etter som familien auka vart det 

vanskelegare å klare seg, så Olav gjorde som så mange andre nordmenn på denne tida, han 

reiste til Amerika.(Veum,1943:235). I 1867 reiste Olav og huslyden hans ut frå Tvedestrand 

med Amerika som mål. Før han reiste strenga han opp begge felene sine og sette dei i stand. 

Då skipet sette ut frå land tok han til å spele og han spela så lengje dei oppmøtte på brygga 

kunne høyre han. (Taraldlien,1910:13). Då dei kom over til Amerika møtte Olav mange andre 

                                                 

16 «I gamle dagar var der slik uvenskap mellom Jutulen i Napper-nuten og og Jutulen i Skredfjell: dei bela både 
til Gygri i Hardaas. Det var likt til ho lika Napper-jutulen vel så godt. So var det ein joledag Napper-jutulen 
stod utpå tunet og møna seg. Då ser han Skredfjell-jutulen fer yver Lomreir att, «men eg skal helsa på honom 
eg», murra Jutulen. «No vil han visst til Hardaas å vitja han», og håret reiste seg på hovudet hans som 
grisebust. Hann såg seg um etter noko å kasta, men fann ikkje noko hendigt handyvle. Flaug so inn og treiv 
kubbestolen sin. Han kasta, men skreid med vinstre foten, så kastet svikta. Stolen nådde `kje fram. Han datt 
ned på Hauggrend-Strandi, og då skalv det i jordi so snoen druste or veda heilt til Veum-osen.» (Lie, 
1914:105). 
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spelemenn som òg hadde utvandra, mellom anna Smedalsbrørne, Anders Ødegård, Lars 

Fykerud, Olav Moe og Guldbrand Skjellerud. Det var truleg til Olav Smedal at Napperen gav 

slåtten som i dag har fått namnet ”Naparen”.  

Eit av dei seiste bryllaupa Napperen spela i før han drog til Amerika var på Væting i Fyresdal. 

Det er sagt at han spela umåteleg i dette laget. Då brurefylgjet reiste frå kyrkja spela han 

brureslåtten så dei kunne høyre han langt oppe i bakkane. Då dei kom heim frå kyrkja og det 

leid på kvelden i bryllaupet tok han til å spela svært. Det var så det kvein og song i kvar 

veggjesprunge, og folk trudde at noko stygt sat i spelet og fela hans. Det var og på denne tida 

at ei gudeleg rørsle hadde teke til i bygda, og mange såg noko stygt og syndigt i dei gamle 

slåttane. (Taraldlien, 1910:13).  

«Olav Napper spila jesteboe for Talleif og Eldre Væteng aa dei høyrde fela heilt ne ti Prestegarden som 

æ vel ein 1000 meter ifraa. Olav Napper ha spila over 100 jestebo i Fyresdal og rundt i Telemarken. 

Napperen va ein trugjen arbeidar mæ tonkt arbei, om han konn ha tent lettare og mei mæ aa halle 

konsertar. Heimbygde blei for trong for både Stor og Lisle Olav, so ette foreldre va døe paa Napper 

utvandra dei til Amerika.» (ABS,spelemenn frå Telemark, 194-204). 

Torkjell Oftelie, forfattar av Telesoga i Amerika, møtte Napperen i 1911, og etter dette møtet 

skriv han eit innlegg der han mellom anna seier:  

”Olav Napper kom til Amerika i 1867, var fleire år i Fillmore County, og kom så til Telebygdi sunnafor 

Lake Hills og vart farmar. No hev han i mange år budd i den vesle byen Leland. Den yngre broren, som 

og heitte Olav, var òg spelemann, men han er dåen for fleire år sidan. Han kom til Amerika nokre år 

seinare. Olav Napper er no i det 78. året, men spilar enno om du bed han om det. Han hev reist rundt og 

spela mykje i gjestebod i heimbygdene. Han hev spila i 306 bryllaup i alt her og i Noreg. Han fortel han 

var mykje i lag med Myllarguten og spela. Eg kunne meir byspel eg hell han. Eg gløymer alli Myllaren, 

det var noko fælt det å fylgje med i spilet hans. Noko eg alli hev høyrt maken til. Veirmola (atterljoden) 

rulla under veslefingjen hans, og svara lenge mellom notane. Vinden høyrde du susa, regnet slå og tora 

rulla. Slik ljod hev eg aller høyrt i fela. Olav Napper er ein liten vorten kar, men lett og kvik er han av 

seg enno. Han har ord for å ha vore ein sprek kar i sin ungdom. No hev han arbeidt hardt, so det er ikkje 

venta han kan spila på sine gamle dagar. Han vart halden for å vere den beste nest Myllarguten. Han 

fortalde meg mykje som sine ferdir og gjestebod han spila i heime i Noreg. Han ville no prøve å møykje 

seg opp, sa han, so han kunne spile i Telelagjet. Då eg spurde han kva slåttar han lika best av dei gamle 

slåttane, nemnte han Kivlemøyane, Fanitullen, Tussebruri, Førnesbrunen og Fossegrimen” (Oftelie, 

1911 ).  
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I 1911 spela Napperen for nokre fyresdølar i Buffalo River, i ein alder av 78 år, etter at han 

fyrst hadde bløytt opp dei stive fingrane sine i varmt vatn. 

«(...)Stor Olav reiste til Lake Hill, Søndre Minnesota mod Iowa og tok ti mæ tongt arbei 

paa…..jernbane arbei so denni mestaren paa Hardangerfela va kje ræd hardt arbei. Han va gift, hadde 

fleire born og some har eg høyrt æ musikrar – altsaa skyll far sin. Far min va ne ti Buffalo River 

mæ……. ein trip vel i 1911. Daa va Ola Napper upp ti Fyrisdølane der paa besøk. Fingrane va blit stive, 

han va over 80 år han bløytte dei unde varmt vand – då jekk slåttan over strengane som i gamle dagar. 

Halvor Rasmussen 80 åring og unge og gamle dansa og kom ihug gamle dagar. Aa far min sa, daa han 

kom atte ti Canada; « Aa du store verden for ein spilman» (ABS spelemenn frå Telemark, 194 – 204). 

Same året, i 1911, var det og eit felestemne i Blair, Wisconsin. Her gjev skrivaren eit fint 

innblikk i korleis dei ulike bygdelaga, i dette tilfellet Telelaget, tok vare på den norske 

kulturen:  

«Tvo gilde felestemnur» er nett haldne i Amerika – den eine i Blair, Wisconsin og det andre i Lake 

Mills, Iowa.  

Det 1. Telestemnet ….Wisconsin avholdets 7de juni i Blair. Veiret var straalende blankt og telerne 

mødtes i flokkevis fra by og bygd. Kl. 10 drog folkemassen, ca. 1000, ned Th. Hogans vakre skoglund 

hvor der var opsat telt og siddepladse. Det vart først musik, velkomsttale av byens…., sang av 

S.S.Urberg, «Noko um telane» av T. Oftelie, lidt nasjonalt spil og musik avovedtalen, «banken». Kl. 12 

gik man til hallen for at inntage festmaaltidet: Rømmegrød, lefse og meget anden god mad. Efter 

middag samlede man sig atter i skoglunden, og S.S. Urberg holdt hovedtalen, over Åsmund O. Vinje. 

Alle var enige i, at de aldrig havde saar saa god og inholdsrig beskrivelse af Vinjes liv som ved denne 

anledning. Var der nogen, som ikke kjendte Vinje før, saa blev de kjendte med bådde hans liv og virke 

nu. Det var ikke noget halvt: men det var en livsskildring av den store digter i fin helhed: der var intet 

glemt og ingen overdrivelse: kort sagt, det var ein skildring av Vinje, som sent bliver glemt av nogen, 

som hørte det. Av andre taleree nævnes pastor Bestul og T. Oftelie, der gjorde sine sager godt og 

høstede sterkt bifald. Oftelie, med fin skjæmt og alvor, fik lattermusklerne i bevægelse og gav telerne 

mangt at tænke paa. «Lurens» sangkor høstede bifald for fine vakre sange, særleg for «At far min kunde 

gjera». Harald Smedal spillede mange vakre stykker paa sin hardangerfele. Det var liksom de ældre ikke 

fik høre nok av hans vidunderlige vakre nationale musik. Smedal er ogsaa anseet som den bedste 

felespiller paa hardangerfele paa denne side av havet. Gamle fjeldspillemanden Olav G. Napper spilte 

flere gode norkse slåtter, og han spilte dem godt, trods sine 78 aar. Nedskriveren måtte ogsaa frem med 

sin hardangerfele og stryge nogle gamle norske stubber» (ABS, spelemenn frå Telemark, 194 – 204).  

Lars Fykerud vitja Napperen då han reiste rundt og heldt konsertar for norskamerikanarane. 

Fykeruden fekk og slåttar av Olav som han spela når han kom heim att til Noreg. Fykeruden 

vart svært begeistra for Napperen og uttalte ein gong at det kun var ein som stod på mål med 
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han til å spele, og det var Olav Napper i Amerika. Spelemannen Anders Ødegård frå Numedal 

skildra Napperen som ein storgjeves spelemann, eit godt og gilt menneske som var akta og 

æra av alle i Amerika (Moghus, 1995:30). Men sjølv om Napperen vart svær for Fykerud kan 

det sjå ut som om dette ikkje var gjensidig.  Eit brev til Arne Bjørndal frå Hans Rygh kan 

gjeve dette  inntrykket. I dette brevet har Rygh på oppdrag frå Bjørndal stilt Napperen nokre 

spørsmål.  

«Ja, no Ola', sa eg, 'har eg eit spurgsmål te deg fra A. Bjørndal. 'Ja hot sille no de vera' sa han. 'Jau, A. 

Bjørndal vil vita kven du synes var best av Lars Fykerud og Møllerguten te aa spela og korleis du vil 

samanlikna dei.' Men daa sprat han op av stolen som han var stongen av ein veps. 'Du kan fortelje te 

Arne Bjørndal, at dæ gaar inkje an te aa samanlikne dæ spele deiras. Møllarens for op paa høge nutar og 

fjell og deri fraa ned i dei jupaste goyvle (?) og baara seg langt at med svaberge og innunder fossen med 

spelet sit, og så tilslut so endar han mæ ein lang tone paa bassen, slaar 14 trillarar mæ pekefingeren paa 

tenoren. Og 14 trillarar mæ Lillefingeren paa bassen og dæ jore han so fint at du aldrig kunde høre 

forskjæl hor han slo trillarna, og slikt nokko kunde inkje Lars Fykerud, for om det galt livet hans'. Og 

han fortsetter: 'Lars Fykerud var net som mange som tenkjer at dei er spelemæn, han skulde prøva paa 

laga spel. Men dæ fek han inkje te. For han tok paa deira sunt anna spel og setja til sammen som han 

sjølv syntes og so mysste spele sin parates og sin original so som da havde. Spele til Lars var baade 

Flaut og Flat, dæ gav ikkje nokko intryk paa meg', seier han. 'Han strauk alli noko fint og jamt, men de 

va no og alt siger han, so dæ behøv no inkje Bjørndalen bry seg stort med te aa stussa paa, kven som er 

den største av dei to. Men havde Fykeruden vore so goe til aa spela so han var te aa ljuge, saa kanskje 

han havde overgaat han, kan du seija til Bjørndalen om du vil». (ABS Spelemenn frå Telemark 194 – 

204)  

 

 

Napperen og Hans Rygh 
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Hans Rygh og Napperen hadde god kontakt i Amerika. I eit anna brev til Bjørndalen skildrar 

Rygh Napperen som ein jordnær og meisterleg spelemann:  

«Ole Napper er ikke hos mig nu. Han er hos en av sine døttre i Syd Dakota. Men han kommer tilbage nu 

i Vaar, saa vi får nok anledning til at tales ved igjen. Vi driver nu paa og Forbredrer os til neste stevne 

for kapleik paa Haringfela. Vi ved ikke just pladsene endnu men tiden er 23-24 de juni (...) Portrætet av 

…..Ivar Kjerstad efter (Potition) Stillingene at dømme saa ser han ud at være en Virtiuos paa den 

vanlege fela (4 stræng) ikke paa hardingfela. For han holder høit oppe 6the og 7 potition, det høver sig 

ikke paa hardingfela. Jør det? Et porttræt saag jeg av Ole Moe. Vor han ogsaa havde haft den same 

sygdom som Kjælstaden, angaaende stillingene man skulde aldrig forsøke at være over evne. Saadan 

har aldrig Napperen vore enskjønt han skulde have mange gangsbedre grund til at vise noget saadant 

paa sit ytre. Men har ikke jort det. For han har spillet store musikkstykker saa som (Margurk av 

Uiniavski) og mange flære saadanne. Dog paa haringfela er han heime og der er noget i hans spil paa 

denne som jeg ikke hører hos de andre spillemænd.» (ABS, spelemenn frå Telemark 194 – 204).  

I eit brev frå Tolleif Førberg kan ein lese om då Fykeruden, ut frå det ein kan lese i teksten, 

møtte sin overmann.  

«(...)Det var på ein Jernbanestasjon der burte (i Amerika?) Fykerud jik og spasera der blei han vàr ein 

gamal tass som sat med eit feleskrin. Fykerud reiste burt til han og spurde om han var spillemann, og eg 

plondrar litt sa han. Kom og bli med burt på Hotelet sa Lars, han var overlegen og fælt stor på de. Jau 

han blei med på Hottelet. Lars byna og spela og spela fælt godt, men så vilde han ha Naparen eller 

Trasken som han blei kalla til og spela. Jau han tok fela og spela liksom småt til og byna med, men då 

han hadde spela ei beite så byna Lars Fykerud og gråte, då var han ikkje så stor lenger. Naparen var frå 

Fyrisdal i Telemark, du kjenner vel namnet tenkjer eg. (ABS, skriftsamling, 82).  

 

2.2.4.2. Brev frå Napperen  

Som ein liten kuriositet syns eg det var litt artig å take med eit brev frå Olav Napper til Ole 

Dølen17. Brevet er sendt innad i Amerika og er datomerka 20. Juli 1914.  I brevet står det om 

lag fylgjande:  

”Ole daa jeg fik det brev enn dag seden og ser at din Moder har faat hjemlaav og det var godt jeg var 

glad jeg ved at hun var glad til at fare, har du nogen til at stelle hus for dig nå, jeg skal komme der ned 

sist i denne uge vis jeg kan stoppe hos dig, jeg har Penger til at komme ned vi kunde stelle en Concert 

eller få saa det ikke koste saa meget for dig, de vil ikke at jeg skal reise men jeg isger jeg Lyt. ja saa 

maa det ikke blive lenge send mig brev naar du far dette.  

                                                 
17 Fekk brevet av Torgeir Straand.  
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20 de juli 1914 Ole Napper. Du maa vere venlig hilset frå mig eg er saa klussen til at skrive det faar 

vere nok”. 
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2.3.
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2.2.4.3. Fele etter Napperen 

 I ein artikkel i Varden frå 8. desember 1979 med tittelen: ”Napper-fela frå Fyresdal heimatt 

frå Amerika” kan ein lese at då professor Vidar Lande var på reise i Minnesota kom over ei 

fele som det stod ”Olav Napper” i botn på ein lapp. Det står ikkje noko årstal så er det er ikkje 

godt å seie om ho er laga i Fyresdal eller Amerika, men ein veit at Napperen hadde med seg to 

feler då Amerikabåten la ut frå kaia i Tvedestrand i 1867. Lande såg verdien i at Fyresdal 

kommune fekk denne fela attende så han formidla kontakt med eigaren og kommunen, og 

eigaren meinte ho måtte ha prisen av ei ny fele. Den lokale banken gjekk inn med ein 

vesentleg del av kjøpesummen og fela kom med båten til Kristiansand. Fela var ikkje i fullgod 

stand, så felemakar Bjarne Øyen (biletet på neste side) laga mellom anna til ny strengehaldar. 

Det er liten kjennskap til Napperen sin dugleik som felemakar då han emigrerte til Amerika. 

Fela skal vere forseggjort så det er truleg at han har laga fleire feler før denne. Det skal vere 

visse likskapar med feler som Helland-karane laga, og Kjetil Straume seier til Varden 

Laurdag 28.10. 2006 at fela er laga etter ein ”gamal” modell, litt alderdomleg i fasongen og 

med kort hals.    

 

Foto: Varden Laurdag, 28.10 2006 
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Foto: Felemakar Bjarne Øyen med Napperfela,  

         henta frå artikkel i Varden 08.12.1979. 
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2.2.5. OLAV BJØRGULVSON STRAUME 

 

Olav Bjørgulvson Straume vart fødd 11. november 1896 i Folkestadbyen i Fyresdal. Foreldra 

til Olav var Bjørgulv Larsson Straume og Gunhild Olavsdotter Hommo, og dei hadde til 

saman fire born: Olav (1896), Johann (1899), Bergit (1900), Ingebjørg/Inga (1903). 

Olav var ein skarp og oppegangande kar og han gjekk ut frå Framhaldskulen med dei beste 

karakterane som hadde vore til då. (Ormtveit, 1990:13). Han var og flink til å arbeide. Ein 

gong overhøyrde han lensmann Kjetil Moghus uttale at hadde folk godt med hoggen ved, var 

det eit sikkert teikn på at alt var som det skulle i det huset. Dette sette eit engasjement i Olav, 

og han hogg småved og lødde heilt opp til taket på vedskjolet.  

Mor til Olav døyr alt i 1905, då var Olav berre 9 år gamal.  

I 1911 gjekk Olav for presten Ivar Mortenson, og etter konfirmasjonen gjekk turen til garden 

Nesland der han skulle tene. (Ormtveit, 1990:15). Etterkvart vart det verre å få seg arbeid i 

bygda, så då Olav var 17 år reiste han til Åmdals Verk der han fekk seg jobb i vaskeriet i 

gruvene. Dette engasjementet varte i eit år. Etter dette bar det til vidare til Høgefoss i 

Treungen der han fekk seg jobb som timeskrivar, reinske røyrgater og elles anna førefallande 

arbeid. Medan han jobba her la han seg opp nok pengar til å kunne byrje på Otto Treider sin 
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Handelsskole i Oslo i 1915. Same år som han gjekk ut av handelsskulen fekk han seg jobb 

som timeskrivar på jernbanen mellom Oslo og Drammen (Ormtveit, 1990:16). 

I september 1917 vart han innkalla til å avlegge verneplikt på Heistadmoen. Olav var flink og 

pliktoppfyllande, og i tida medan han var inne fungerte han både som kokk, skomakar og 

skreddar. Og innan han var ferdig var han forfremma til korporal.  

Etter militæret gjekk vegen til Sauda der han skulle jobbe på Sauda smelteverk og med 

anleggsarbeid der han hadde ansvaret for å køyre taugbanen. Det var her i Sauda han møtte ho 

som han skulle kome til å gifte seg med. Ho heitte Ragna Boglund og var frå Kolbu på 

Hadeland. Ho var jamgamal med Olav og dessutan svært musikalsk. Ho spela både fele, gitar 

og mandolin.  

 

Olav og Ragna 

I 1927 ville Olav prøve å sjå om han kunne finne lykka i Canada. Med gamle ”Bergensfjord” 

reiste han til Halifax. Dei var 26 mann som reiste vidare til eit settlement i nærleiken av 

Canada. Olav var seg sjølv og dette skulle vise seg å vere lønsamt. Grunna at han tala 

heimemålet sitt fekk han sin fyrste jobb som vedlikehaldar på jernbanen.(Kvernes, 1992). Han 

og ein annan fyresdøl, Knut Breivik, budde i ei gamal jernbanevogn med to rom (Ormtveit, 



 
 

100

1990: 36). Med tida vart det gardsdrift på Olav. Ut på haustkanten same år kom Ragna og 

gutane etter.  

 

Olav, Ragna og deira to søner. 

Dei budde på denne farmen  i fem år før dei flytte vidare til ein sauefarm. Det var dårlege 

tider så i 1934 flutte dei vidare til ein gard ved Niagara. Grunna dei dårlege tidene var det 

vanskeleg å livnære seg som bonde her, så Olav fekk seg jobb på det lokale slakteriet. Her 

jobba han til å byrje med som altmoglegmann, men han vart etterkvart sendt på skule for å ta 

sertifikat som frysemaskinist, noko han oppnådde i 1937. I 1935 reiste Ragna og yngste sonen 

Arne heim att til Noreg av di mor til Ragna var alvorleg sjuk. Etter at mora døydde fekk 

Ragna seg teneste hjå ein mann på Austlandet, så då Olav og eldste sonen Ole Bjørgulv kom 

heim året etter, vart ikkje Ragna med frå Oslo. Ho og Olav skilde lag dette året. (Ormtveit, 

1990:39). 

2.3.5.1. Olav som motstansmann 

I april dagane 1940 vart det i Fyresdal kalla inn ei gruppe menn som skulle verje landet mot 

tyskarane. Sidan Olav hadde vore så lenge i utlandet var ikkje han på lista, dette fann han seg 

ikkje, så han gjekk og melde seg og vart med i heimefronten. (Ormtveit, 1990:40) I november 

får han med seg to karar, Abraham Øygarden frå Seljord og Bjarne Holm frå Drangedal, og 

dei byrjar å organisere arbeidet med motstandsrørsla. (Ormtveit, 1990:41) Olav og Abraham 
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la mellom anna planar om å kidnappe Quisling ein gong medan han var heime i Jonsborg i 

Hegglandsgrend, men planen vart droppa. Etterkvart måtte Abraham røme til Sverige, og 

Olav fekk John Ofte frå Høydalsmo som sjef. Dei vart einige om å dele distriktet mellom seg 

slik at Olav hadde overoppsyn med sørsida av Bandaksvassdraget og Jon nordsida. Olav 

flakka som kurèr over heile Telemark, og han klara seg gjennom alle krigsåra, sjølv om det 

mange gonger var nære på. I 1943 kom det melding frå London om at Olav skulle likviderast. 

John Ofte syns dette var litt merkeleg sidan Olav var den sikraste mannen ei hadde, så han 

byrjar å undersøkje litt. Med hjelp frå Abraham i Sverige fekk dei på ny kontakt med London, 

og det heile visa seg å vere ei misforståing. Men tyskarane var og etter Olav og hausten 1944 

set dei i gang ein razzia for å få tak i han. Han bruka nettane og heiane til hjelp og kom seg 

trygt til Høydalsmo. (Ormtveit, 1990:43) Saume hausten kjem sjefen for kompani Line, 

kaptein Harald Sandvik, til Fyresdal. Han møtte Olav inne på heia, med det resultat at Olav 

vart utnemnd som løytnant i Milorg, samt områdesjef for Nissedal (Ormtveit, 1990:44).  

Då krigen var slutt budde Olav på Jonsborg i Hegglandsgrend etter oppfordring frå Jørgen 

Quisling, bror til Vidkun. Han budde her i tre år, og medan han budde her kjøpte han Øyfoss, 

eit sagbruk i Fyresdal sentrum. Her bygde han seg hus og dreiv saga fram til 1973, då sonen 

Arne tok over. Begge sønene til Olav døydde tidleg. Ole Bjørgulv gjekk burt 59 år gamal i 

1977, og Arne gjekk burt i 1979, han og berre 59 år gamal. 

I samband med førtiårsjubileet for frigjeringa 8. mai 1985 vart det laga ei utstilling med 

krigs/heimefronteffektar på samfunnshuset i Fyresdal. ”Tilstades på denne feiringa var og 

’sjefen sjølv’, områdesjefen i Heimefronten Olav Straume. Trass i sine snart 89 år er han 

sprek og for høvet hadde han tatt på seg uniforma frå krigen. ’Buksa er litt trong så den laut 

eg la ligge, men jakka gjeng, - ler Olav’. Olav fekk dessutan telegram i høve dagen frå 

Heimefrontsoldatane i Nissedal” (VTB, 85).  
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2.3.5.2 Spelemannen Olav B. Straume 
 

 

 

At Olav skulle bli spelemann var klart og at han hadde mykje spelemannsblod i årene var det 

vel heller ingen tvil om. Far til Olav, Bjørgulv, var dottersonen til den velkjende og mykje 

omtala spelemannen Knut Trondson. Både mor og far til Olav spela, og systera Birgit var og 

veldig musikalsk, ho spela både fele og trekkspel. Olav prøva seg stadig på å spele på fela til 

far sin, men det var ei Gunnar Helland fele, frå 1887, som var litt for stor for små gutehender. 

Men då Olav var 10 år byrja han for alvor å prøve seg på fela. Til å byrje med måtte far 

Bjørgulv stemme fela, men Olav lærde fort. Han byrja med enkle skulesongar som ”Blåmann, 

Blåmann” og ”Blant alle lande”. Inspirasjonen var det ingenting å utsetje på. Faren spela ofte 

om kveldane og då kom det gjerne andre småspelemenn på besøk og. Helland-fela til 

Bjørgulv var god og det var mange som gjerne ville ha eit strok på den. ”Det var mykje 

tralling og speling desse kveldane, og det syns eg var veldig gildt. Og det var far som lærde 

meg å spele” (Straume, 89).  

Mor til Olav, Gunhild Olavsdotter Øverland, var frå Vinje, og ho tulla mykje og song viser. 

Ho hadde eit stort repertoar, men sidan ho døydde alt i 1906 då Olav var berre ni år, rakk 

ikkje han å lære så mykje av ho, så mykje av det materialet gjekk tapt. Men Olav utvikla seg 
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raskt eit lite repertoar og alt som 14 åring spela han til dans på ungdomshuset ”Breidablikk”. 

(Straume, 89). 

Olav søkte stadig nye utfordringar og i 1917 kjøpe han seg trekkspel. Då han arbeidde i Sauda 

vart han kjend med ein kar frå Elverum som lærde han mange trekkspelmelodiar og 

runddansar. I fylgje Olav var dette dei finaste slåttane på trekkspel han hadde høyrt, og han la 

nokre av desse om til fele. Kona til Olav, Ragna, var og svært musikalsk. Ho hadde lært 

mykje på kinoen på Eina. Det var ein spelemann som spela under heile førestillinga og derifrå 

hadde Ragna teke med seg mange småmelodiar. Så då dei budde i Sauda vart det mykje 

speling på dei to, både til underhaldning og dans. Då spela Olav trekkspel og Ragna fele, gitar 

eller mandolin.  

I 1921 vart heimlengsla stor og dei flutte tilbake til Fyresdal. I tida etter dei kom tilbake til 

bygda livnærde dei seg av å vere faste spelemenn på Midttun og Dalen, og elles i dei næraste 

bygdene. Dei hadde og eit orkester som var samansett av Olav på trekkspel, Ragna på 

mandolin, Olav Bakka på fele og Einar Moghus på spikerboks. Orkesteret hausta mange 

lovord. Men 20-åra var harde, så i 1927 emigrerte dei til Canada i von om å finne den 

økonomiske lykka som ikkje hadde smilt for mykje til dei til nå.  

Det hende at Olav og Ragna spela til dans medan dei var i Canada, og det var særleg på 

dansefestar som skottane hadde i Alberta nær Rocky Mountain. Her spela Olav fele og 

trekkspel og Ragna gitar. Indianarane lika ikkje trekkspel og det var fleire som ropa til Olav 

”play fiddle”. Då Olav tok fram hardingfela og spela runddansar kasta dei seg rundt som 

villmenn. På ein anna dansefest høyrde Olav eit par gutar som spela. Den eine på gitar og den 

andre på banjo. Olav var ikkje heilt imponert over det han høyrde, men det var ein melodi 

som festa seg. Denne arbeidde Olav vidare på og tok han med seg i repertoaret sitt. Melodien 

fekk namnet ”Villvest”, men er kanskje betre kjent som ”Galningen”. I fylgje Kjetil Straume 

var dette namnet etter spelemannen og felemakaren Petter P. Eiken i Åslandsgrend. Olav 

fortalde Kjetil ei herme etter Petter ein gong. Når Petter var litt ”på kant” (litt full), sa han: 

”sko eg spila Galningen for deg”, ei utsegn med dobbel tyding. (K. Straume, 07). Når Olav 

spela til dans i Alberta kunne det og bli litt moro frametter kvelden og litt drammar og 

liknande. Så når Olav var i godlag sa han ”nå vil eg spele ”Galningen”. (Straume, 89).” Det 

var synd det reiste så mange spelemenn og feler til Amerika. I Wisconsin er det eit liti bøli der 

dei driv. Borghild Olsen, som er derifrå (var i slekt med bror til Knut Trondson), var heime 

hjå meg eit par gonger. Då spela eg inn eit par kassettar for ho som dei brukar på festar på 
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lokalet der. Senteret vert kalla ”Norskedalen”. Erik Bye var med å opne dette senteret, og han 

og Borghild skreiv brev til meg då han var der burte”. (Straume, 89)  

Medan dei var i Canada vaks dei to sønene til Olav og Ragna til. Både to var musikalske. Den 

eine spela hardingfele og den andre mandolin, og på ei skuleavslutning i Amerika stilte 

familien Straume opp å spela for lærarar, elevar og foreldre. I 1936 var det slutt på Amerika-

eventyret. Heimlengselen vart stor og kursen vart sett mot Fyresdal att. Ragna ville ikkje 

flytte tilbake til Fyresdal, så ho og Olav skil lag dette året.  

Tidleg på 50-talet fekk Olav seg bandopptakar og i fylgje han sjølv, var det fyrst då han lærde 

seg ordentleg å spele hardingfele. Han gjorde opptak av dei kjende spelemennene i radioen og 

han gjorde opptak av spelemenn som kom på besøk til han. Ved hjelp av desse opptaka lærde 

han seg mange slåttar. Han spela av bandet sakte og stemde fela etter dette. Slik fekk han inn 

slåttane litt etter litt. (Straume, 89). Interessa for hardingfela tok no for alvor tak i Olav etter 

krigen og i 1958 kjøpte han seg ei fele som var laga av Knut Steintjønndalen for 1500 kroner. 

”Det var ei god fele, og den fela hev børi meg fram mange gonger. Hadde det ikkje vore for 

trekkspelet hadde eg vore betre til å spele fele”. (Straume, 89)  

Forutan å lære etter bandopptak lærde Olav slåttar direkte av fleire spelemenn både frå 

Telemark og Setesdal. I Telemark var det Bjarne Herrefoss, Jens og Alfred Amundsen, Knut 

Ufs og ikkje minst Jørgen Tjønnstaul. Han var og med Einar og Tor Høydal frå Seljord, men 

dette var mest på kappleikar. I Setesdal var det far og son Bjørgum, Torleiv og Halvard, som 

var læremeistrar. Som Olav sjølv sa ”Eg vanka mykje i verden eg, og eg lærde litt her og litt 

der” (Straume, 89). Elles hadde han og litt kontakt med Andreas Hægestøyl frå Gjøvdal som 

etterkvart flytte til Åmli. Olav sette veldig pris på desse spelemennene, men med Jørgen 

Tjønnstaul vart det ein spesiell kontakt. Når Olav hadde spelejobb på ungdomshuset fekk han 

ofte hjelp av Knut Ufs, Jens Amundsen eller særleg Jørgen Tjønnstaul med seg. Det vart for 

tungt for ein spelemann å halde det gangande til langt på natt. Ein gong fekk Olav 

Tjønnstaulen til å spele ein liten konsert før dansen byrja.  

”Då spela han rektig godt. Men så fekk han seg eit par drammar og då vart det ikkje meir konsertspel, 

men då byrja me å spele til dans. Eg veit alli noko spil som hev rørt meg slik som Tjønnstaulen sitt. Det 

var voldsomt. Han hadde sitt eige spel. Eg veit ikkje nokon som hadde så personleg spel. Han hadde 

bare tre fingar, men det gjekk for det same. Han bruka bare bogen det meir. Eg var ein av hans gode 

venner heilt til han døydde 91 år gamal i 1985. Det var veldig gildt å treffe han. Han lærde ikkje noko 

av meg, det var han for stor til, men eg lærde av han og han retta på det eg gjorde. Eg sette veldig pris 
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på spilet hans Jørgen. Han var ein hjartegod mann, og det skulle så lite til før han vart sår. Folk lura på 

om eg hadde vore i lag med Jørgen då dei såg bogebruken min. Eg lærde å bruke bogen heilt ut, og då 

skjønnar du fekk eg utnytta tonen mest mogleg. Eg var opp til han i Rauland då han fylde 85 år. Gud 

fader han var god til å fortelje. Eg stilde fela for han au, men han sa ’Spil du Olav’” (Straume, 89).  

Ein gong Olav var på kappeleik i Seljord skulle han og Tjønnstaulen overnatte hjå Aslak 

Meås.  

”Etter me hadde lagt oss høyrde eg at Jørgen musa burte i senga. Kven er det du talar med Jørgen?, 

spurde eg. Då svara Jørgen meg: ’ Eg be til Gud Olav; eg be førr deg au, Olav. Det hev eg gjort mange 

gongur’” (Straume, 90).  

Olav er den som har ført slåttane etter Knut Trondson vidare. Dei mest særmerkte er 

”Seljeteinen” og ”Burmannsslåtten”, og desse lærde Olav av far sin.. Elles spela Olav ein slått 

som heiter ”Gangar etter Petter Veum” som skal vere ein Trondson-slått. I 1960 var Eivind 

Groven hjå Olav og skreiv opp nokre av desse Trondson-slåttane. Til dømes kan ein finne 

”Seljeteinen” i bind 4 av verket Norsk Folkemusikk – Hardingfeleslåttar (Ormtveit, 1990:21). 

I 1961 spela Olav inn eit program i NRK-radio om Knut Trondson. Her fortel han om Knut 

som person og om visene og slåttane hans. Han viser til det John Lie skreiv om Knut i 

romanen med same namn frå 1921 og til det hefte Rikard Berge via til Knut i samlinga si 

”Bygdediktig fraa Telemarki” frå 1922.  

I 1962 reiste Olav tilbake til Amerika på besøk til yngste sonen Arne. Han var der i to år og 

reiste heim att våren 1964 med ein stor lastebåt frå Grimstad. Denne kom frå Japan og gjekk 

via Vancouver. Olav tok tog frå Niagara til Vancouver for å kome seg på båten. Det var 

meininga han skulle arbeide ombord på båten for billetten heimatt. Båten låg i Vancouver og 

lessa korn i 17 dagar, før han gjekk vidare sydover gjennom Panama, via Atlanteren og inn til 

Rotterdam. Det skulle vise seg at Olav ikkje skulle jobbe inn billetten, men han spelte seg 

heim. Då kapteinen høyrde han var spelemann ville han gjerne ha litt liv ombord på båten om 

kveldane og slik vart det. (Straume, 89).  

”Eg he a spila sø dei he gråti au, det æ ein fin upplivelse. Det æ stort, det æ den største løni ein kan få 

som musikar. Men når ein he ei god fele sø gjer det seg meste sjølv” (Straume, 89). 

I 1973 starta Olav T. Berge og Olav B. Straume eit spelemannslag i Fyresdal. Med seg fekk 

dei Thorvald Øyne, Olav Åsheim, Jon Bergan og Arne Austjord. Kjetil Fjellheim var og med i 
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laget dei to fyrste åra, men han gjekk burt i 1976. Det var Olav T og Olav B. som hadde med 

seg slåttar til laget og lærte dei vekk til dei andre. I tillegg hadde desse to gjennom åra dei 

hadde vanka i spelemannsmiljøet knytt til seg ein del kontaktar. Karane lærde mykje fint spel 

under desse vitjingane (Ormtveit, 1990:29). Spelemannslaget heldt saman til 1984 før dei 

skilde lag, og i perioden dei spela saman opplevde dei mykje. Det største var nok når dei fekk 

Fyresdal kommune sin kulturpris i 1980.  

Olav spela mykje ute, og saman med Olav Lie Berge dreiv han og underheldt ein del i bygda. 

Olav Lie Berge nytta mykje tekstar frå onkelen sin Haakon Lie og frå Jakob Sande. I tillegg 

til å spele sjølv har han og lært og inspirert andre til å byrje med hardingfela. Ein av desse er 

Alf Tveit. Han fekk ein god start i Fyresdal, hjå både Olav T. Berge og Olav B. Straume. 

Fyrste ordentlege hardingfela han hadde fekk han låne av Olav T. Berge, før han fekk si fyrste 

fele 9 år gamal. ”Spelet til Straume`n sit i meg. Det ein lærer som gutunge, gløymer ein ikkje 

lett”. (Skaug, 1981) 

Olav lika godt å spele på kappleikar og han prøva å vere med eit par gonger i året. Han 

presterte best når det var mykje publikum, og i fylgje han sjølv var fela hans slik laga. På dei 

mindre kappleikane til dømes i Åmli og Froland gjorde han det sjeldan bra. Men på 

landskappleiken i Førde i 1979 fekk han 3.premie i 2. klasse. Grunna at Olav kom så seint i 

gang med spelinga nådde han aldri opp i dei høgare klassene. For når spelemenn rundar 60 år 

kjem dei i ei eiga klasse, D-klassa.  

”Det er miljøet rundt kappleikane eg likar så godt. Det er noko spesielt med det. Gamle kjenningar 

treffest og kameratskapet er svært godt. Ein kan føle at ein er velkomen og det er ein god følelse. Det er 

aldri noko bråk ved dei stemna som arrangerar kappleikar. Ikkje noko fyll av betydning. Forresten så 

passar det ikkje å smake alkohol når ein skal spele på kappleik. Alkoholen set ned dugleiken på 

bogedraga og fingrar, og så set den ned høyrsla. Og kvifor skal ein gjere ting som så absolutt er berre til 

å øydeleggje?” (Lauvdal, 1983).  
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Bilete frå ein kappleik i Åmli. Olav B. Straume er nummer to frå høgre. 

 

”Eg vart betre til å spele til eldre eg blei. Siste landskappleiken eg var på var på Kongsberg, og der fekk 

eg 2. premie. Konfraniseren opplyste til publikum då eg tok i mot premien at eg var 87.5 år og hadde 

spela til 2.premie, og at det ikkje var nokon i verden som hadde gjort dette før.” (Straume, 89).  

 

Olav syns det var kjekt å vere med på kulturelle tilstellingar i nærmiljøet. Biletet under er frå 

ein bygdekveld i Fyresdal der Erik Bye var heidersgjest. På biletet er Olav i samtale med Erik 

Bye og spelemannen Alf Tveit. 
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2.3.5.3.Notisboka 

Olav hadde ei lita bok der han skreiv opp ei liste med namna på 54 spelemenn frå Fyresdal 

samt slåtterepertoaret sitt.  

 

I denne notisboka finn ein ulike slåttar i ulike sjangrar. Dei ulike sjangrane som er 

representert er:  

• Springarar 

• Gangarar 

• Brudemarsjar 

• Reinlendarar 

• Mazurkaer 

• Valsar 

• Polaer 

• Viser 

• Religiøse tonar 
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I denne lista18 finn ein tre slåttar og melodiar som er komponert av Olav. Det er masurkaen 

”Heggjeblomen”, melodien ”Mi mor” og polkaen ”Vill vest/Galningen”. Årsaka til at han 

ikkje har komponert fleire er i fylgje han sjølv at «det er så mange slåttar å ta av, dessutan er 

det ikkje lett å komponere noko i dag, alt er liksom bruka opp” (Straume, 89).  

 

2.3.5.4. Dei siste leveåra 

Då Olav fylte 90 år vart det arrangert stort selskap på Turistheimen i Fyresdal. Det kom mykje 

folk, og mange av spelemennene Olav hadde blitt kjent med oppover i si spelemannskarriere 

hadde og teke turen. Halvard T. Bjørgum, Alf Tveit og Terje Hansen var blant gjestane. ”Det 

vart mykje spel og leven utover nåtta, heilt til klokka 05 om morgonen” (Straume, 89).  

I 1979 byrja helsa til Olav å svikte, og han kom på aldersheimen i Fyresdal i slutten av 

november dette året.(L.Berge,02.07). Han syns det vart litt kjedeleg der, og han heldt seg mest 

på romet sitt. Han var ikkje noko glad i å sjå på TV eller å høyre på radio, men lydopptaka 

sine høyrde han mykje på.  

 

Kjell Bitustøyl vitja Olav på aldersheimen. 

Olav Straume døydde 4. august 1992, 95 år gamal. Tysdag, 11. august, ein vakker 

seinsumarsdag, vart han ført til siste kvilestaden. Olav sin gode ven Bjarne Herrefoss spela i 

                                                 
18 For meir utfyllande liste sjå appendix.  
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gravferda. Denne avskilsdagen vart det mange fuktige augekrokar og blanke blikk i den 

blomekledde kyrkja – i sorg over den bortgagne heidersmann, men og på grunn av spelet til 

Herrefoss. Den såre lydarslåtten ”Rosa” breidde sitt blanke, vare toneteppe utover den 

sorgtunge kyrkjelyden. Mange har vanskar med å kontrollere kjenslene i ei slik fortetta 

minnestund, men ikkje Herrefoss. 

 

”Olav var ein god ven av meg. Eg hugsar godt korleis Olav ofte la seg på golvet med pute under 

hovudet og drøymde seg vekk når eg spela for han. Så dette måtte gjerast skikkeleg i gravferda. Det blir 

liksom ei rar stemning ved slike høve...” (Bøe, 1996:102) 
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2.3.6. OLAV TORBJØRNSON BERGE  

 

Olav vart fødd i 1920. Han vart fødd inn som nummer fire i ein syskenflokk som etterkvart 

vart til fem, Sverre (1915-1987), Kristen Arnold (1916-), Jon Sigmund (1918-1983), Olav 

(1920-1986) og Gunnar Arnfinn (1922-).  

Dei fyrste åra Olav levde budde familien i Folkestadbyen i Fyresdal sentrum i huset til Gro 

Modøl. Etter få år flutte dei til Handelslaget i Kilegrend, der dei fyrst heldt til i andre etasje 

før dei seinare flutte inn i ei brakke tett ved. Her budde dei til Olav vart konfirmert i 1934.  

Olav gjekk grunnskulen i Kilegrend, og som vanleg på denne tida var dette den einaste 

skulegangen folk flest hadde. Dessutan var undervisninga lagt opp slik at det var 14 dagar på 

skulen og 14 dagar fri, slik at ungane kunne vere med å hjelpe til med arbeid heime. At det 

var lite skulegang påverka ikkje Olav si interesse for å tilegne seg ny kunnskap. Når han vart 

vaksen samla han opp så mange bøkar, både faktaorienterte og skjønnlitteratur, og 

oppslagsverk at han mest hadde eit lite bibliotek i stova. Denne interessa hadde han nok og frå 

mor si Sigveig.  

 



 
 

112

Olav var veldig glad i å hoppe på ski når han var gutunge. Han fekk sine fyrste hoppski av 

Kjetil Sundsli, og eit av høgdepunkta i karrieren hans var då han som åtteåring opna eit 

hopprenn i Kilegrend. Dette syns han var veldig kjekt.  

1930-åra var ei hard tid økonomisk sett og det var heller ikkje noko unntak i Fyresdal. I denne 

tida hadde familien til Olav, som andre vanlege arbeidsfolk, knapt nok midlar til at det gjekk 

rundt. Det var mest ikkje arbeid å oppdrive i bygda på denne tida og det skulle litt til for å fø 

opp fem gutar og to vaksne. Ein gong var Olav så svolten at han tok seg til å ete på eit brød 

han fann i skåpet heime, - utanom måltida. Då mora oppdaga dette måtte han gøyme seg 

under ei seng for å unngå vedskiva mora hadde i handa. Ho var sjølvsagt harm og meinte at 

maten skulle delast likt på alle. Gjennom denne skildringa kan ein kanskje få eit dårleg 

inntrykk av mora, men hendinga var nok ikkje så alvorleg. Mor Sigveig gjekk for å vere ein 

av dei snillaste og mest hjartevarme personane i heile bygda. Og i fylgje den eine sonen til 

Olav (Berge, april 07) var det frå henne at Olav fekk det gode hjartelaget. For som mor si så 

sette Olav familien og nær slekt framfor alt, sjølv framfor spelet.  

Året Olav vart konfirmert, i 1934, flutte dei til plassen Lunde som ligg tett ved Grindberg 

Trevarefabrikk i Kilegrend. Den økonomiske situasjonen betra seg for familien då Torbjørn, 

som ein av få, fekk tildelt naudsarbeid, på veg- og anleggsarbeid. Når faren til tider var 

arbeidslaus var alle sønene med han i skogen og hogg ved. Olav var berre ni år fyrste gongen 

han var med i skogen, og det gjekk ikkje mange år før han arbeidde på likefot med far sin og 

andre vaksne drivne karar. Og dei vart tidleg herda, for Torbjørn kunne vere av det tøffe 

slaget når han kom på det. Skulle dei i skogen måtte dei stå tidleg opp, helst klokka fem om 

morgonen, og stod ikkje gutane opp fort nok stappa faren istappar eller tømte kaldt vatn 

nedover halsen på dei.  

Den fyrste arbeidsgjevaren Olav hadde var grannen hans på Grinberg trevare. Her arbeidde 

han fram til han i 1941 fekk seg arbeid på Møbelfabrikken i Treungen samt ein del på 

sagbruket til Gureby, òg i Treungen.  

I 1943 gifta Olav seg med Tone. Saman flutte dei til Treungen i 1944, men knappe to år etter 

flutte dei tilbake til Kilegrend. Dei budde då fyrst på gamlestog på Kiland i fire år før dei 

flutte til Granheim ved sidan av handelslaget. Her slo dei seg til ro i mange år fram til dei 

1955 bygde hus på Bergtun i Sørbygda. Familien hadde no auka til seks personar. Knut 

Torfinn vart fødd i 1945, tvillingane Sveinung og Torleif i 1949 og Magne i 1951.  
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Frå 1951 og i heile ti år arbeidde Olav i Vest-Telemark Billag. I den tida han arbeidde i 

Billaget var det veldig vanleg at folk kjøpte på krita på Handelslaget. Eit vanleg scenario på 

slutten av månaden, når lønninga hadde kome, og Olav hadde gått rundt i sentrum som vanleg 

på laurdagen og gjort opp all skuld for varer og tenester, spurde Tone han kor mykje han 

hadde att av løna denne gonga. Svaret kom, og var som vanleg, «20 kroner». Så sidan løna 

knapt nok strakk til og det var mange munnar å mette, så var Olav nøydd til å sjå seg om etter 

anna arbeid. Dette var enklare sagt enn gjort, for det var ikkje så lett å få seg eit arbeid i bygda 

som var tilstrekkjeleg lønna. Det vart til slutt slik at Olav vart anleggsslusk i åra 1962 til 1972. 

Han dreiv som pendlar på ulike anleggsplassar, det meste innan tunnelarbeid. Olav hadde 

naturlege leiarevner og fekk lett folk med seg, så etterkvart vart han anleggsbas med 20 mann 

under seg i sitt lag. Det hende seg og at han hadde ei kort lunte, som det, i fylgje sonen 

(Berge, mars 2007), er vanleg med ein ekte «Berge». Men han var aldri stor på det og hadde 

han gjort ein feil eller gjort nokon urett ba han alltid om årsak.  

Olav sette stor pris på familien sin og då særleg Tone og ungane. Folk måtte oppføre seg 

ordentleg mot Tone elles fekk dei å gjere med Olav. Ein sommardag på 60-talet kom Olav B. 

Straume på besøk til Tone og Olav og han hadde med seg ein vestlending. Dei hadde fått i seg 

mykje god drikke og var i godt humør, og vestlendingen var grov i uttalingane sine. Dette 

syns ikkje Tone noko om sidan det var ungar i huset, så ho ba han halde opp. Då kalla 

vestlendingen ho både det eine og det andre, noko han skulle kome til å angre på. For Olav 

flaug opp av stolen i fullt sinne, tok karen i jakkekragen og buksebaken og heiv han ut på 

tunet så han sprella i sanden. Han kom aldri meir på besøk til Bergtun. 

I 1966 auka familien enno ei gong. Signe Lise vart fødd som einaste jenta i syskenflokken, og 

sidan ho var 15 år yngre enn den yngste bror sin, vart ho nesten som eit eineborn.  

I 1973 fekk Olav tilbod om å bygge hytter i Birtedalen, og når han kunne få lønna arbeid i 

bygda takka han gladleg ja. Han var av den gamle skulen, lettlærd og greidde fort å tilegne 

seg fagkunnskap om snekring, muring, rørlegging og diverse maskinarbeid. Han heldt fram 

med å bygge hytter til 1977. Etter dette hadde han atter ein periode på Grimberg trevare, og 

her var han ansatt fram til han døydde i 1986.  
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2.3.6.1. Olav som spelemann 
 
 
 

 
 

«Eg har spela så lenge eg kan minnast. Papa spela litt på ei eldgamal fele, og eg fekk lov å bruka ho. 

Torvald Øyne i Kilegrend (...)va liksom læremeistaren min» (Skaug, 1978) 

Olav fekk låne si fyrste fele av Kjetil Sundsli då han var omlag 13 år, seinare gav Kjetil han 

denne fela. Kjetil var alltid snill og hjelpte gjerne folk han kjende som ikkje hadde så god råd. 

Den fyrste tida lærde Olav litt spel av far sin, men det vart ikkje mykje til spel, for på denne 

tida vart det enno sett på som ei frykteleg synd å spele hardingfele. Han bruka å illustrere 

dette med ei forteljing frå grannekommunen Nissedal, der to av leiarane i kyrkjelyden gjekk 

rundt i bygda og skremde opp folk som hadde lovande speleemne i familien. Det var mellom 

anna to lovande spelemenn der som fann ut at dei måtte fylgje råda til desse heilagmenna og 

kasta felene sine på peisen for ikkje å hamne i det lova helvete. Dessutan når dei gode 

spelemannsevnene til Olav visa seg og han fekk større framgang, slutta far hans Torbjørn heilt 

å spele fele. Så det var ikkje lenge Olav fann inspirasjon til å spele fele den fyrste tida. Det 

gjekk heller i mandolin og trekkspel. Dessutan var trekkspelet meir i vinden, og det var heller 

ikkje nokon gode spelemenn i Kilegrend som han kunne lære av. Det vart etterkvart så mykje 

speling på trekkspelet at han kjøpte seg eit pianotrekkspel i 1941. Då familien budde på 
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Lunde var det så og seie ope hus – alle unge samla seg der. Der var det god stemning og 

mykje moro med spel, dans og heimløyser som dei fortalde kvarandre. Olav spela helst 

trekkspel og brødrane Kristen og Gunnar spela munnspel og mandolin. Bror Jon spela og litt 

fele, men han ville ikkje øve så det vart ikkje noko særleg av det. Olav var ein stø 

dansespelemann.  

Under krigen tok han etterkvart opp att felespelet under krigen, og han og Olav Bjørgulvson 

Straume spela ein god del saman på festar på det gamle festlokalet, men og når det vart halde 

springarkurs der. Ein gong på vinteren i 1947 skulle dei to Olav-ane spele på springarkurs i 

regi av ungdomslaget, på ungdomshuset i Fyresdal Sentrum. Tone skulle vere med å danse. 

Olav og Tone budde då framleis i Kilegrend, og noko ordentleg veg til sentrum var det ikkje 

på denne tida. Olav måtte då ta skia fatt for å kome seg fram og tilbake til sentrum, medan 

Tone sparka på isen. I åra etter at han hadde funne fram att fela, og før dei flutte til Sørbygda, 

var han ofte med på spelsamlingar på Øyne saman med Thorvald Øyne og Andreas 

Hægestøyl. Han fekk ei hardingfele av onkelen sin Olav Bakka som Olav G. Helland hadde 

laga i 1908 som han hadde mykje glede av.  

«Diverre fekk eg aldri lære noko av morbroren min, Olav Bakka. Han var kolossalt god, men tragisk 

nok fekk han leddgikt og låg til sengs dei siste 20 åra han levde. Og den tida eg kunne ha lært noko av 

han, budde eg i Kilegrend og han i Moland, og det var berre med båten på laurdagar ein kom att og 

fram» (Skaug,1978).  

I tida etter dei flutte til Bergtun fekk dei sterkare kontakt med Olav B. Straume. Ungane i 

huset syns det var veldig gildt når Olav kom på besøk og fortalde «rispur» frå Amerika. Han 

var alltid blid og hadde eit godt barnetekke.  

Frå 1955, medan Olav arbeidde i Billaget, knytte han og Tone kontaktar med spelemenn frå 

heile Telemark, og saman med mellom anna Bjarne Herrefoss og Einar Løndal stifta Olav 

spelemannslaget «Vårlengt» i Porsgrunn.  

«Så kom krigen. På den tida vart det mindre populært med hardingfele. Ja, det vart populært å ikkje like 

ho. Eg rota meg borti trekkspelet. Tok eg fram fela fekk eg straks høyre frå ungane at «no dreg papa på 

høykjerra». Det gjekk 15-16 år utan at eg spela hardingfele, og det tregar eg på no. I 50 – åra kom eg i 

gang att. Då køyrde eg vareruta til Bø, og hadde god tid før eg returnera. Då stakk eg ofte innom 

Kristiane Lund, Bjarne Herrefoss og Knut Steintjønndalen, felemakaren. Slik kom eg «i siget» att, og 

dei truga meg til å vera med på kappleikar. Den aller fyrste var i Bø. Trond Tveit, som den gongen dreiv 

Liarheim her i Fyresdal skuva og på. Han var god til å danse, og ville gjerne ha musikk. Då Alf, sonen 
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hans, var her å leika med gutane mine, kom han støtt innom og eg tok fram fela. No er han sjølv ein 

framifrå felespelar.» (Skaug, 1978). 

Sidan avstanden mellom Fyresdal og Porsgrunn er over 10 mil var det om å gjere å få møta til 

å bli mest mogleg praktiske for å klare å halde på denne kontakten. Ofte vart det turar til 

Porsgrunn på Tone og Olav, men rett som det var tok 7 av medlemmane i Vårlengt helgeturar 

til Fyresdal. Då vart ungane på Bergtun sendt til besteforeldra sine i Kilegrend, og så var alt 

klart for mykje spel og moro heilt til ljose morgonen. I Porsgrunn møtte Olav og Tone opp på 

den årlege kappleiken til «Vårlengt» så og seie kvart år, heilt fram til 1983. Isak Havstad som 

var leiar av arrangementskomiteen og kona hans Anna, bruka å seie at det vart liksom ikkje 

noko skikkeleg kappleik viss ikkje dei var der. Gjennom «Vårlengt» fekk Olav god kontakt 

med spelemennene Einar Løndal i Tuddal, og han og Tone var mykje på besøk til Einar og 

kjerringa. Gjennom «Vårlengt» møtte han og spelemannen Jens Amundsen.  

Jens Amundsen arbeidde ei tid i Fyresdal som murar for Kåsa byggefirma, og mura opp piper. 

I denne perioden var han mykje på besøk til Olav og Tone, men han kom og på besøk etter 

han var ferdig med å arbeide i Fyresdal. Når han kom på besøk sa han alltid «eg tok med meg 

fela eg Olav». Då dei skulle drikke kaffi kom alltid kommentaren «He du høyrt den slåtten 

Olav?» eller «Å, nå kom eg på den slåtten, den må eg spile for deg». Tone var gjestfri og 

prøvde å servere kaffi, men Jens rakk aldri og drikke den opp før den vart kald, fordi det var 

så mange slåttar han måtte spele for Olav, og som Olav måtte spele for han, så det var ikkje få 

kaffikoppar Tone måtte slå ut. Det vart ofte ljose morgonen før fela vart lagt ned, både då Jens 

Amundsen og Bjarne Herrefoss var på besøk. «Ein må spile seg upp», bruka Bjarne Herrefoss 

å sei. 

«Dei to spelemennene eg helst høyrer er Einar Løndal og Bjarne Herrefoss, som båe har noko så 

nydeleg og følsamt i spelet sitt» (Skaug, 1978). 

Dei fleste slåttane Olav kunne, lærde han seg etter krigen, etter at dei flutte til Sørbygda. Han 

fekk kjøpt seg ein Tandberg lydbandopptakar i 1959, og på sundagane då 

Folkemusikkhalvtimen gjekk på radioen, tok han opp mange slåttar med mikrofon, og 

opparbeidde seg etterkvart eit rimeleg stort lydbibliotek. Dette stoffet sat han og lydde på og 

det var derifrå han lærde dei fleste gode slåttane han kunne. I løpet av åra hadde han etterkvart 

utvikla ein god instrumentkjennskap og eit godt øyra, slik at han kunne høyre om det var 

oppstrøk eller nedstrøk. Når han hadde den rette dagen kunne han godt lære seg, etter 

lydbandopptaka sine, ein til to slåttar på ein kveld. Ein episode kring innkjøpet av 
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bandopptakaren, som Tone og Olav hadde mykje moro med i åra etter på, var då Tone 

konfronterte han med at han hadde sett av pengar til lydbandopptakar framfor vaskemaskin 

som det var meir praktisk bruk for, vart han ordentleg skamfull, og det gjekk ikkje lange tida 

før Tone fekk vaskemaskin. Olav nytta og bandopptakaren til å gjere opptak av seg sjølv. 

Dette var i fylgje han sjølv den einaste måten han kunne bli betre på, for ingen er så kritisk til 

resultatet som ein sjølv.  

Olav gjekk for å vere ein god dansespelemann med god takt og han gjennomførte slåttane. 

Han hadde god kontakt med dansarane når han spela, både på vanlege festar og på 

springarkurs. Særleg heldig for spelet var det at han sjølv var god til å danse, slik at han hadde 

rytmen godt innarbeidd i kroppen. Han var kjent for eit komplisert fotarbeid når han spela 

springarar, det var ei «Haltetrøing» med to trakk per slag. Noko anna folk sette pris på var at 

han hadde mykje gamaldansslåttar i repertoaret sitt. Dette var ei kjekk avveksling for 

publikum når det hadde blitt mykje springarar i løpet av ein kveld på lokalet.  

Frå omlag 1950 til 1983 reiste Olav rundt på kappleikar19 og deltok i tevlingar i B – klassa, og 

han spela på ei John Tjønn fele han kjøpe seg på 1960-talet. Han var som så mange andre 

spelemenn, - og kvinner, veldig kritisk til sitt eige spel og var godt nøgd med å kunne teste 

seg mot konkurrentar i si eiga klasse. I desse åra lærde han utvilsamt mykje godt spel av Jens 

Amundsen og Bjarne Herrefoss, og elles av andre han var saman med på stemne og 

kappleikar.  

«Det har vore ein del kappleikar. Det er der ein får finaste kontakten med andre spelemenn. Ein god del 

1. premiar i B-klassa har eg fått. Eg var veldig interessera nokre år. Men det dabbar av når ein blir eldre. 

At ein er åleine om hardingfela, gjer sitt. Eit miljø har mykje å seie. Etter at eg vart spelemann for alvor, 

har lydbandet vore beste læremeister. Eg har ein god stabel med band. Eg fekk tidleg ein opptakar og 

tok opp mykje på kappleikar. Då fekk eg noko å lære etter. Eg spelar dei av ein gong i blant og det er 

veldig moro. På det viset spelar eg ikkje i nokon «tradisjon» - eg har plukka litt her og litt der, frå 

Setesdal, frå Vestlandet og sjølvsagt frå andre delar av Vest-Telemark. Det er ergeleg å ikkje ha 

Førsdalsslåttar – eg veit ikkje om det er råd å finna nokon i dag. Mykje av spelet frå Førsdal har kan 

hende gått inn i Setesdalsslåttane. Berre ein rein Førsdalslått har eg - «Treskreppa» - som seiest å vere 

etter Napperen, som dei og kalla treskreppa etter skreppa han allstøtt gjekk med.» (Skaug, 1978). 

 

                                                 
19 For meir utfyllande informasjon om resultat, sjå appendiks. 
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I 1975 var Olav med å skipe eit spelemannslag i Fyresdal saman med Olav B. Straume, Olav 

Aasheim, Arne Austjord, John Bergan og Torvald Øyne. I dei seiste åra var og Kjetil Straume 

med, og han såg dei på som ein spelemann frå øvste hylle. Det vil bli ein nærare gjennomgang 

av spelemannslaget i eit eige kapittel. Men ein episode som skal nemnast her var då 

Spelemannslaget skulle spele på ein 17.mai i Fyresdal. Dei skulle spele nokre slåttar der i 

blant nokre springarar. Etter ei stund vart Signe Lise, dotter til Olav, lei og reiste seg opp og 

sa høgt og tydeleg: «Kan du ikkje spele Ringnesen då Pappa?».  

Dei siste åra Olav levde var han plaga med ei dårleg venstrehans grunna skader frå 

anleggsarbeid. Fingrane og ledda vart øydelagde etter mykje tungt arbeid, i tillegg kutta han 

av seg litt av ein fingertupp på venstrehanda i ei kappsag på anlegget i Nissedal, så det var 

ikkje lenger så godt å spele reint og nøyaktig. Dessutan hadde Olav alt frå han var ung vore 

med i skytekonkurransar og skaut mykje med Krag-Jørgensen, og det var aldri tale om å nytte 

hørslevern. Det same galdt då han arbeidde mykje med snekkring og på anlegg. Dette var med 

på å øydeleggje hørselen til Olav, og dei siste åra han levde var han plaga av tinitus (øyresus), 

noko som gjorde at han ikkje ville gå blant folk. Men Olav var ikkje den som gav seg så han 

kjøpte seg to toradarar, ein i D-dur og ein i G-dur. I løpet av eit år lærde han seg, på eiga 

hand, å spele kvikke låtar som passa til toradaren. Dette fortel, i fylgje den eine sonen til Olav 

(Berge, april 07) , litt om at  

«Olav var eit menneske som ikkje kunne trivast fullt og heilt viss han ikkje fekk si dose med spel. Han 

var ein ekte spelemann i hjarta, kjensleladd, varm og hissig, men han var og litt blaug. Han kjende si 

avgrensing og høyrde like mykje på andre sitt spel og meiningar, og han gledde seg over andre sin 

suksess i spel og elles i livet. Han spela berre av ein årsak – glede, glede og atter glede i godt lag med 

andre»  
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Bjarne Herrefoss har vunne pokalen for dåmrikt spel i Porsgrunn ni 

gonger. Her vert han lyfta på gullstol av Olav T. Berge (til venstre) og 

Arnfinn Almannkaas etter å ha vunne i 1975. (Bøe, 1996:67). 
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2.3.7. FYRESDAL SPELEMANNSLAG 

 

 

Biletet er teke då spelemannslaget fekk Fyresdal Kommune sin kulturpris i 1980. Frå venstre: Olav Åsheim, 

Arne Austjord, Olav T. Berge, Olav B. Straume, Thorvald Øyne og Jon Bergan. 

Spelemannslaget vart stifta i 1973 av Olav T. Berge. Han og Olav B. Straume var dei to som 

drog det heile. I tillegg til Olav T og Olav B var Arne Austjord, Olav Aasheim, Jon Bergan og 

Thorvald Øyne med i laget. Kjetil Fjellheim var med i laget det fyrste året, men han gjekk 

burt alt i 1974. Etter at Kjetil Straume flutte tilbake til Fyresdal vart og han med på øvingane, 

noko laget sette stor pris på. (Berge, 2007). 

Organiseringa av laget var, i fylgje Kjetil Straume (26.04.2007), temmeleg uformelt. Det 

fanns ikkje nokon lagsbøkar og ingen kontingent. Laget kom saman og spelte, og øvingane 

gjekk på rundgang i heimane til medlemmane. Det hende og eit par gonger at laget hadde 

øving hjå Kari og Kjetil Breivik på Vestkanten i Fyresdal. Dei var veldig glade i spel og dans, 

og Kari som opphavleg var bøhering, var veldig god til å danse springar.  

Det var ein høg gjennomsnittsalder i spelemannslaget, men det var ingen ting å utsetje på 

optimismen deira. I eit intervju med Vest Telemark Blad, 31.10.1978 kom Olav T. Berge med 

fylgjande uttale:  
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«I dag er det tynt med spelemenn i Fyresdal, men det finst, og eg trur at med det oppsvinget hardingfela 

og folkemusikken har hatt, vil me greie å halde oppe spelemannsmiljøet. Enno er det liv i Fyresdal 

spelemannslag – jamvel om ungdomen let vente på seg.»  

Laget spela til dans og var ofte med på ulike tilstellingar i bygda, til dømes 17. mai. Ein 

17.mai hadde spelemannslaget nokre innslag på folkefesten som då vart halden i gymsalen på 

skulen. Dotter til Olav T. Berge, Signe Lise, var tilstades her. Etter nokre springarar og 

gangarar reiste Signe Lise seg opp i salen og sa: «Pappa, kan de ikkje spele Ringnesen?». Dei 

kunne sjølvsagt ikkje seie nei til ein slik førespurnad, så dei spela «Ringnesen». (T. Berge, 

2007).  

I 1980 fekk spelemannslaget Fyresdal Kommune sin kulturpris for sitt bidrag ti kulturlivet i 

Fyresdal.  

 

Henta frå A. Ormtveit si bok om 

Olav B. Straume (1990) 
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Repertoaret til spelemannslaget var variert og nokre av dei slåttane som dei spela var 

(Austjord, 2007): 

Springarar:  

• Gaute Navarsgard 

• Treskreppa – etter Napparen 

• Traskjen – etter Napparen 

• Leikarvollbekken – etter Tokjel Haugerud 

• Sjur i Dammen – etter Sigbjørn Bernhoft Osa 

• Gamle Gunleik 

Gangarar:  

• Klunken- frå Setesdal 

• Urheimen – frå Hardanger 

• Jenta på Lauvøya – slått frå Tuddal 

• Ringjaren - slått frå Vestlandet 

 

Bruremarsjar:  

• Fiskestigen 

• Myllarens bruremarsj 

Masurkaer:  

• Bryllaupsgarden 

Valsar:  

• Regnbogen 

Reinlendarar:  

• Bukken i båten – etter Napperen 
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• Johann på snippen 

• Ringnesen 

Polkaer:  

• Polka etter Olav Bakka 

• Will Vest – eller Galningen - laga av Olav B. Straume.  
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2.4. Vekkingsrørsla – ein årsak til at det gjekk nedover med spelet i 
Fyresdal 
  
Som eg skreiv i kap. 1.2. (problemstilling) har eit av måla med denne oppgåva vore å prøve 

og finne ut noko om kvifor det gjekk nedover med spelet i Fyresdal. Slik eg ser det etter å ha 

prøva å få ein større oversikt over dette emnet, kan ein ”leggje mykje av skulda” på den 

vekkingsrørsla som råka bygda på slutten av 1800-talet og i fyrste halvdel av 1900-talet. I 

dette kapitlet ser eg nærare på nettopp denne rørsla.   

2.4.1.  «Aldri eit strøk for Sattan meir» 

"Ingen av dei gamle fantasi-skapningane i norsk folketru har vore så seigliva som djevelen, eller Gamle-

Eirik (...)Denne karen har skapt redsle og gru over alt i folkelivet og det er uhyggjeleg korleis denne 

karen har tyrannisert vårt folk gjennom hundretals år (...) Dei såkalla preikarar som reiste omkring i 

bygdene og skulle få i gang noko dei kalla "vekking" kom ingen veg utan Gamle-Eirik. (...)Ved hjelp av 

uhyggelege skildringar av heimstaden hans og dei grufulle pinsler som alle syndarar skulle få der, 

kunne dei skræmme opp folk så dei miste vett og forstand(...) Det var helst i mørke haust- og 

vinterkveldar preikarane var i arbeid. Dei hadde bruk for mørkret, då var det lettast å skræmme folk, i ei 

tid då folk var fulle av all slags overtru. Som kjent lika ikkje Gamle-Eirik seg heller der det var lyst og 

vakkert (Hovet, 1974:14-15). 

Ei mørksynt pietistisk kristentru var gjennom store delar av 1800-talet eit trugsmål mot 

slåttemusikken på hardingfele, og mange spelemenn gav etter for presset. Dette førte til at 

mykje verdifull slåttekunnskap og bygdekultur generelt gjekk tapt, noko som har hatt mykje å 

seie for repertoaret og tradisjonen mellom anna i Vrådal, Nissedal og Fyresdal. I fylgje 

Storesund (1995:178) kan ein få inntrykk av at motvilje mot felespelet var noko mindre 

utbreidd i Midt-Telemark enn i dei øvre telemarksbygdene. Årsaka til dette kan ha vore at i 

Bø stod bøndene over presteskapet. Og då bøndene lika felemusikk og dans, så måtte prestane 

og eventuelle lekfolk gje etter. Knut Buen skriv: 

«For mange av dei gamle spelemennene var det ein kamp mellom ei sterk religiøs innstilling og den 

villskap som fylgde med dans og festing. Spelemennene vart skulda for å gjera seg til reiskap for den 

vonde, medan sanninga meir låg i at det var dei som trudde slik som var «besatt». Torkjell Haugerud og 

Svein Løndal tala ein gong om dette saman. «Trur du det e` synd o spølå?» sa Svein. «Nei, når me spela 

Gud til ære, e ` de`kje synd», svara Torkjell. (Storesund,1995:178)  

Historisk sett er den norske lekmannsrørsla fyrst og fremst knytt til Hans Nielsen Hauge 

(1771-1824) og dei vekkingane og kyrkjepolitiske omveltingane som han bana veg for 

(Apeland, 1998:55). Pietistane sitt negative syn på dans og felespel vert sett på som reine 
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overgrep mot musikken og norskdomskjensla og i den norske folkemusikkdiskursen har ein 

redusert lekmannsrørsla til å representere to funksjonar. På den eine sida er ho «forvaltar av 

den eldre religiøse folkesongstilen like inn i vår tid», og på den andre sida representerte ho 

«eit syn på dans og slåttespel som m.a. resulterte i ei omfattande felebrenning». (Apeland, 

1998:55)  

I 1880- og særleg i 1890-åra var det mange vekkingspredikantar som reiste over store delar av 

landet for å skape omvending.  

«Lekpredikantene appellerte ofte sterkt til den enkeltes samvittighet og understreket at det måtte en 

personlig omvendelse til dersom en skulle bli frelst og slippe unna helvetes ild og pine. Også prestene i 

statskirken ble påvirket av forkynnelsen til lekpredikantene og la etter hvert også vekt på vekkelse, 

omvendelse og følelsesmessig engasjement i det religiøse liv.» (Alnæs, 1998:603).  

Dette kan vidare illustrerast gjennom ei hending som skal ha funne stad i 1884, då 

lekpredikantane Thormod Rettedal og Andreas Nielsen kom til gruvesamfunnet Visnes på 

Karmøy og ville preika i dansesalen:  

«Det er svart av folk ute og inne. Felelåt og dansetråkk, rop, skjemting og lått flyt i hop som ein øgjeleg 

fossedur. Dei prøver å bora seg inn i salen. Nielsen kjem først, utan å sjå seg tilsides, tek han til å 

syngja: 'O at jeg kunne min Jesus prise-'. Då han er midt ute i andre verset, står Rettedal ved hans side, 

og dei syng songen til endes. Dansen stilnar ettersom songen stig. Snart er det berre dei to 

spelemennene att. (...)Rettedal går bort til spelemennene(...). Dei ser skamfulle ut, og bogen skjelv meir 

enn godt er i hendene. «Sjå å få låt i fela så dei kan trå etter det», seier Rettedal. «Detter er ikkje noko; 

eg har også dansa, eg veit korleis det skal vera». (...) Rettedal ropar utover salen: «No må de kvikke 

dokko å dansa så det er mun i det! Dette er ei skam. Når ein først driv på med det, så skal ein gjera det 

til gangs». Då bryt ei jente ut av flokken og ropar kvasst: «Me fer til helvete heile kula!». (...)Rettedal 

preikar, og Nielsen preikar, og snart sig den eine etter den andre på kne i bøn og gråt på dansegolvet. 

(...)Den eine spelemannen hengjer med hovudet. Den andre legg fela over kneet og bryt ho tvert av med 

desse orda: «Aldri eit strøk for Sattan meir» (Apeland, 1998:55,56). 

I områda Kviteseid, Nissedal, Vrådal og Fyresdal var det på byrjinga av 1800-talet lite 

kristeleg aktivitet. Det var stort sett kun presteskapet som tok seg av dette. Det er ikkje så 

mykje stoff å finne om vekkingane i dette området. Ei bok som vart skriven av Sigrid 

Svendsen tek for seg mykje kring det som skjedde frå dei vakte si side. Sjølv om boka ikkje er 

objektiv i førehald til dette emnet, og at dette er viktig å ha i minnet når ein les ho, kan ein få 

eit innblikk i korleis det heile gjekk føre seg. Området var den gong rikt på folkekunst og folk 

hadde gode anlegg i kunstnarisk retning både når det gjaldt handverk og musikk. Etter at 
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brennevinsbrenninga vart frigjeven i 1816, noko som gjorde at kvar gardbrukar kunne brenne 

sjølv, vart dette utnytta til det fulle. (Svenden, 2000:18). I samband med dansesamankomstar, 

og kalla «stròk», vart det gjerne drukke ein del. Spelemannen var det mange som ville 

spandere på, for han måtte ha sin del for «å få skikkeleg klang i fela» (Svendsen, 2000:25).  

I fyrste halvdel av 1800-talet hadde folk flest ikkje meir enn dei måtte for å få det til å gå 

rundt, og det var mykje hardt arbeid for lite pengar. Det som betalte seg mest var skogsdrifta. 

Det meste av tømmeret frå dette distriktet gjekk til Arendal. I den harde økonomiske krisa i 

1930-åra var det dårlege avsetjing og nedgåande prisar på tømmer. Reisa til Arendal var lang 

og tok gjerne to til tre dagar, og det var ikkje uvanleg at mykje av pengane frå tømmeret vart 

handla bort i korn og drikkevarer. Dette gjorde sitt til at fattigdomen på bygdene auka. Den 

19. desember 1850 tok lensmann Abraham Quisling i Fyresdal initiativ til å stifte ei foreining 

”til indskænking og mulig udryddelse av den kun skade og fordærvelse foraasagende 

brændevinsdrik”. Frivillige medlemmar av samfunnet fungerte som brennevinskontrollørar. 

Quisling sendte skrifteleg oppfordring til sine to vener John Foldsæ og kyrkjesongar K. 

Alfsen om å bli med i foreininga. Foldsæ takka ja medan Alfsen takka nei. Sjølv om 

foreininga ikkje hadde så mange aktive medlemmar så fekk dei utretta mykje med å sende ut 

skrifter om brennevin og innhente predikantar. Fylgjene av dette vart mest synleg ti år etter. 

(Quisling, 1912: 194).  

Omkring 1860 byrja ei streng religiøs vekking i Veum sokn. Denne vekkinga hadde 

utgangspunkt i Vrådal og opphavet til vekkinga i Veum var ei jente, Gunhild Sveinsdotter 

Veamyrane, som hadde budd i Vrådal ei stund. Ho høyrde heime på Veamyrane, ein plass 

under Veum. I Vrådal hadde ho tent hjå onkelen sin Aani Findreng, som i 1859 vart 

forstandar i den lutherske frimenigheten. Medan Gunhild tente hjå onkelen vart ho sjuk. Ho 

låg til sengs i nærare eit år i ein slags søvntilstand. Ho byrja då å sjå syner og ha guddomlege 

openberringar både frå himlen og helvete. Rykta om denne jenta spreidde seg fort til 

nabobygdene og kom og til Veum. Folk strøymde til for å sjå og høyre på jenta og ho fortalde 

ofte gripane formaningsord om at dei måtte skygge unna synda og søke Frelsaren. Av og til 

fòr ho opp og slo ut med armane og vri seg i uhyggelege krampetrekningar. Under desse 

krampetrekningane kunne ho og etterlikne rørslene til felespelarar og folk som spela kort. 

Kortspel og felespeling var dei syndene Gunhild var mest oppteken av og som ho ivrigast 

formana og tala imot (Quisling, 1912: 196-1999).  
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«Da Gunhild kom fra Steane til Lønnemoen, sendte hun bud til Jørund spillemann som bodde i 

nærheten, og bad ham komme med felene sine. Han var nemlig også felemaker. Det merkelige var at 

han gjorde som hun sa. Gunhild brente dem alle sammen» (Svendsen, 2000:119) 

«Gunhild gikk en gang til Lønnegrav da der var «stròk». Hun hørte felelåten og ropene ute på tunet. 

Gunhild gikk inn, skred inn mellom de dansende og gikk tvers over golvet til spillemannen. Den som 

satt og spilte, var fetteren hennes, Tov, sønnen på gården. Med et raskt grep tok hun fela fra ham, la den 

i golvet og satte hælen tvers gjennom den(...)Etterpå talte Gunhild til disse påvirkede danserne.» 

(Svendsen, 2000:132).  

Som ein ser av dei to føregåande skildringane gjekk Gunhild hardt ut mot hardingfelene og 

spelemennene som trakterte dette instrumentet. Etter mange formaningar og mykje press 

kvitta mange av spelemennene seg med felene sine. Men og felemakarane fekk gjennomgå. I 

fylgje historia seiast det at  

«Gamle-Eirik kunne den vanskelege kunsten å laga gode feler, og dei som skulle bli noko til 

felemakarar, måtte helst ha lært av han (...) Når han skulle lære opp spelemenn steig han fram i form av 

ein annan skapning som vart kalla Fossegrimen. Korleis denne vidkjende læremeistaren verkeleg såg ut, 

har alltid vore svært uklårt.» (Hovet, 1974:15,16). 

«Freistingane» frå Gamle-Eirik var mange og store, men det var heilt sjølvsagt at dei truande 

heldt seg vekk frå den livsutfaldinga dei hadde vore med på før dei vart vakte. Den største 

endringa ein kunne sjå i desse bygdene var at det praktisk talt vart slutt på all 

brennevinsdrikking, dans og felespel. 

«Hvis det hang ei fele på veggen i et hjem, ble den bare en påminnelse om et liv som de slett ikke 

ønsket seg tilbake til, og en fristelse for ubefestede sjeler. Da var det bedre å kvitte seg med den. Dette 

var årsaken til at det ble brent så mange feler på denne tiden. Gunhild holdt selv en gang autodafé over 

det trolske instrumentet som hadde vært med og ledet så mange av kjenningene hennes i fordervelsen.» 

(Svendsen, 2000:118)  
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Måleri av Lars Osa20 

Etter at Gunhild var frisk og ferdig med og tene i Vrådal reiste ho tilbake til heimen sin på 

Veamyrane. Ho fekk seg teneste på garden Foldsæ hjå Jon Aanesen Foldsæ, som var 

syskenbornet til mor hennes. Gunhild fekk raskt stor innverknad på Jon då han levde eit sterkt 

åndeleg liv. Han byrja snart ei større verksemd med å halde oppbyggingsmøter rundt i 

prestegjeldet, noko som til då var ein heller ukjend ting i Fyresdal. (Quisling, 1912: 196-

1999). Gunhild sine ord og hennar stille og alvorlege framferd gjorde sterk inntrykk på folk, 

og rørsla breidde seg ut òg i Fyresdal. 

Haakon Lie skriv i sitt kåseri «Spelemenn i den gamle bygda» at setesdølen Knut Heddi var i 

Fyresdal hjå Petter Veum og lærde slåttar. Heddi var skulelærar og møtte mykje motstand 

blant dei trongsynte kristne i Setesdal. Dei hata spelet hans og la etter sin skikk mykje vondt i 

vegen for han. Han skal likevel ha sagt til Petter at han ikkje ville gje opp, korkje som lærar 

eller spelemann. Petter skal då ha sagt at dei kom nok til og trøytte han ut, og i 1887 søkte 
                                                 

20 Bjørndal og Alver, 1985:192  
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Heddi avskjed som lærar. (Lie, 1962:4). Sjølv om det ikkje er så mange konkrete døme frå 

Fyresdal på korleis pietismen herja så kan ein nok finne mange like trekk med det som 

skjedde i på andre sidan av fjellet, nemleg i Setesdal. I fylgje Lie kjende Petter att dei kristne 

sine framgangsmåtar i Heddi sine forteljingar frå si eiga bygd. For i det tradisjonsrike 

Fyresdal drap det kristne trongsynet kunst og åndsliv, og gjorde denne gamle kulturbygda 

fattig og arm midt i det åndsrike Telemark. (Lie, 1962:4). Svein Hovet har skrivi ein artikkel 

om Knut Heddi og hans kamp mot pietismen.(Hovet, 1963:9,10,11) Her skriv han mellom 

anna at han vart tvinga til å slutte som lærar av di ein som skulle vera oppsedar for den unge 

slekt kunne ikkje samstundes spele til dans for ungdomen. Med presten i brodde kom dei som 

ville ha monopol på den rette kristendomen og bad han leggje fela ned. Knut stod imot. Dei 

gjekk så langt at dei byrja å spreie rykte om underlege ting han skulle ha gjort i skulestova. 

Knut stemde dei for forliksretten og der måtte dei innrømme lygnene sine. Dette gav eit 

uhyggeleg bilete av kva slags kristendom dei pynta seg med. Men trass i dette heldt striden 

fram, og etter å ha ført krig mot pietismen i omlag åtte år sa Knut opp skuleposten sin. Dette 

vart ei tung avgjersle og økonomisk. Han vart ståande på bar bakke, men han trega aldri på 

det. No var han ein fri spelemann som spela i bryllaup og gjestebod når det passa seg slik.  

Ivar Andreas Teisner, soknepresten i Fyresdal på denne tida, hadde ikkje noko særleg til overs 

for denne lekmannspredikeringa. Det vart preika mot å lese aviser og bøkar som ikkje hadde 

religiøst innhald. Predikantane gjekk og til angrep mot kvinneleg stas som søljer, ringar og 

andre smykke. Dei gjekk til og med til angrep på den kvite kyrkjedrakta til kvinnene, noko 

som førte til at denne forsvann på denne tida. Teisner si husjomfru, Lydia Arndsen, var frå før 

ein ivrig tilhengar av den Lammerske rørsla og no, til Teisner store fortviling, stor tilhengar 

av Jon Foldsæ. Ho slutta seg til Foldsæ og etter nokre år gifta dei seg (Quisling, 1912: 199-

201). Heimen deira vart ein samlingsstad for kristne vener og alle som søkte rettleiing og 

hjelp. Jon heldt og oppbyggelege møter utanfor Fyresdal. Han var ein velståande og mykje 

nytta mann, og han hadde mykje innverknad på det kommunale livet. Jon Foldsæ var ein rik 

mann grunna gode prisar på skog, så han var god å ty til for dei som hadde det litt vanskeleg. 

Han gav til dømes vekk kyr frå fjoset og skilde ut husmannsplassar frå garden sin. (Svendsen, 

2000:165,166). Jon og Lydia døydde bornlause og utan nedstigande arvingar. Før han døydde 

hadde Jon sett opp eit testamente der han gav eit stort beløp til hedningemisjonen og andre 

formål, samt 20.000 kroner til eit legat for kyrkjeleg fattigpleie i Fyresdal. Han ga og ein 

mindre eigedom til lekpredikant Torstein ”Juringen” Haakudal med krav om at han skulle 

busetje seg og verke for Guds rike i Fyresdal. (Quisling, 1912:201-202).  
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                Jon Foldsæ                                                                                    Prost Theisner  

 

Syster til Jon Foldsæ, Bergit Lofthus (1816-1901), budde i Moland, som var hovudsoknet i 

bygda. Bergit vart vendt kring 1865 gjennom påverknad frå broren. Det seiast at ho ein gong 

henta borna sine heim frå eit dansegilde på nabogarden Bekkjerus: 

«Hun tok med seg salmeboken, satte seg midt på golvet i dansesalen og begynte å synge den gamle 

salmen 'I sikre folk på jorden'. Det ble stille i salen. Spillemannen sluttet å spille, ungdommen sluttet og 

danse, og Bergit Lofthus fikk med seg barna». (Svendsen, 2000:166) 

Bjørgulf Breivik, ein stille og ordentleg mann, var ein av dei fyrste mennene som vart 

omvendte på denne tida i Fyresdal. Orsaka til at han vart omvendt seiast å vere at han fekk for 

store kvalar med samvitet etter han å ha drukke seg full ein gong. (Svendsen, 2000:169).  

I 1865 vart det stifta ei indremisjonsforeining som omfatta Fyresdal, Nissedal, Kviteseid og 

Tørdal. Formannen i foreininga vart Ole Tvedt som var kyrkjesongar i Nissedal sitt 

hovudsokn. Ole Tvedt var sterkt religiøst anlagt og bunden av ein snerpete, engsteleg 

pietisme. Han døydde før han rakk å fylle 40 år i 1876, og hans bortgang vert sett på som eit 

betydeleg tap for distriktet sitt religiøse liv.(Quisling, 1912:213).  

Jon Kiland (1841-1922) var gardbrukar og ein av dei leiande menn i Fyresdal. Han hadde stor 

innverknad og fekk mykje og seie for det kommunale livet i bygda, og etter at han vart vakt i 

1873 fekk han og mykje å seie for det kristne livet her. Han var ein god administrator og var 

mellom anna varaordførar frå 1886-1887 og ordførar frå 1902-1904. Frå 1889 og i mange år 

framover, var han formann i indremisjonsforeininga i bygda, og han verka mykje saman med 
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ein predikant frå Vegårdshei som heitte Knut Aas. Jon og hans kone skjenka eit legat til bygda 

der rentene skulle gange til kristen skuleverksemd.  

På 1880-talet hadde det haugianske, kristendomssynet religiøst hegemoni langs heile 

sørvestlandskysten. Den personen som hadde mest å seie for å få i stand dette hegemoniet var 

Lars Oftedal. I fylgje Berge Furre (1990:1,135) hadde han eit «revir» som strekte seg frå Voss 

til Arendal og dette området patruljerte han systematisk. Og om ein skal tru Furre var det 

ikkje berre religiøst herredøme Oftedal-rørsla hadde på denne tida. Gjennom politisk, 

økonomisk og filantropologisk verksemd fekk og denne rørsla innverknad på folk sin 

mentalitet og samfunnsliv elles: 

«Dei søkte herredøme over folks verdiar: Deira tankar skulle vera dei herskande tankar. Dei søkte 

moralsk herredøme – hegemoni: Det dei stod for, skulle sannast vere rett for alle. Byen skulle bøya seg 

for deira moralske dommar om verdslege og åndelege førehald». (Furre, 1990:1, 536). 

Denne tankegangen finn ein att i partiet Venstre på denne tida. Det er vel rettare sagt at ein 

finn det på den eine sida av partiet. På denne sida stod dei meir konservative kyrkjelege 

reformvennene, dei som var nært knytte til den vestlandske lekmannsrørsla. På den andre sida 

av partiet var det ei gruppe kulturradikalistar. Desse ynskte mellom anna ein fri, open og 

tolerant kultur- og kyrkjepolitikk, og hadde sterk støtte hjå tilhengjarane av folkehøgskulen 

(Alnæs, 1998:598). Telemark folkehøgskule heldt til i Seljord fram til 1914, då den vart flytt 

til Kviteseid. Det heitte seg at folkehøgskulane skulle  

«halde fast ved den kristne grunnvollen i samfunnet og i skolesystemet. (...)folkehøgskolen hadde plikt 

til å vidareføre folkekunst og folkekultur fra set gamle bondesamfunnet» (Storesund, 1995:70). 

Soknepresten Wicklund, som var prest i Seljord frå 1903 til 1913, var venstremann, målmann 

og fråhaldsmann. Han var det ein kan kalle ein liberal teolog og ivrig forsvarte andsfridomen. 

Styrar på folkehøgskulen Jakop Naadland og fleire av hans kollegar var veldig 

musikkinteresserte, og dei skal ha hatt musikkveldar med klassisk musikk på prestegarden hjå 

familien Wicklund. (Storesund,1995:69). Folkehøgskulen hadde òg elevar frå grannebygdene 

Fyresdal, Nissedal og Vrådal. Dette førte til at det utvikla seg ein musikalsk understraum til 

vekkinga som låg latent. Naadland var, i rett folkehøgskule and, forkjempar for hardingfela og 

slåttespelet og ville få dette opp og fram i ljoset att. For sjølv om det var mange som vart 

vakte, var dei ein del som ikkje lot seg gripe av det nye moralske herredømet. Det var mange 

som stakk vekk felene sine i staden for å brenne dei, så det har nok vore fleire feler i Vrådal 



 
 

132

og omegn enn dei ein veit om. Dette har ein fått stadfesta ved at det er ein del feler som 

dukkar opp i ulike arveskifte og liknande. Hardingfela skal også ha blitt bruka i enkelte 

heimar i bygda. Det skal og ha vorte haldne uformelle hardingfelekonsertar på Straand Hotell 

når det kom spelemenner innom, med folk både frå Fyresdal, Nissedal og Vrådal. Dette vart 

rekna for å vere på sida av det «vanlege» livet i Vrådal og ikkje populært blant dei «moralske 

vaktarane». (S. Straand, mars 07).  

 

2.5  UTVIKLINGA BLANT SPELEMENNENE 

I utgreiinga si «Pols i Rørostraktom»(1981) skriv Sven Nyhus om spelemenn og 

polstradisjonen i området kring Røros. I denne utgreiinga har han utarbeidd ei oversikt over 

spelemenn frå den eldste til den yngste som var aktiv på den tida. Då eg kom over denne 

oversikten syns eg det var interessant å sjå korleis Nyhus hadde framstilt dette, og eg valde å 

take med meg malen inn i mi framstillig. For ein viktig del av denne oppgåva var å finne meir 

ut om dei spelemennene som har vore i Fyresdal oppgjennom tidene og kvifor, og når, det 

byrja å gå nedover med miljøet/interessa i Fyresdal. I kapittel 2.3.1 har eg, med utgangspunkt 

i oversikten Olav Bjørgulvson Straume skreiv ned november 1981 (Ormtveit, 1990:35), prøvd 

å finne ut litt meir om kvar enkelt spelemann. Ut i frå dei opplysningane eg fann, mellom 

anna i Marvik si Gards- og ættesoge frå Fyresdal, har eg laga eit par diagram som skal vise 

spelemenn fordelt på alder og periode og spelemannsfødslar fordelt på år. Sidan eg ikkje har 

noko fullstendig liste over spelemenn eller har funne ut biografiske opplysningar om alle som 

stod på lista til Straume, er ikkje dette data som kan brukast til å trekkje alt for bastante 

slutningar ut frå, men det kan vere med på å gje eit inntrykk om korleis situasjonen eller 

utviklinga har vore.  

I dei gjevne tidsperiodane under hadde ein fylgjande antal «spelemannsfødslar»: 

• 1752 – 1800: 4 stk  

• 1800 – 1850: 17 stk 

• 1850 – 1900: 39 stk 

• 1900 – 1950: 12 stk 

• 1950 – 2000: 2 stk 

I eit linjediagram vil dette sjå slik ut:  
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Som ein ser i diagrammet vart det nådd ein topp i såkalla spelemannafødslar i perioden 1850-

1900 med 39 stykke. Etter dette gjekk det raskt nedover og i den neste perioden frå 1900-1950 

er det kun 12. Viss ein ser tilbake på det førre kapitlet om vekkingsrørsla er denne utviklinga 

kanskje påfallande. I Fyresdal fekk denne rørsla sitt fyrste fotfeste kring 1860.  

Som Nyhus og skriv (1981:13) er det faktiske antalet spelemenn meir usikkert til lenger bak i 

tid ein gjeng. Om ein gjeng vidare slik Nyhus gjer og ser på spelemennene si fordeling i alder 

til dei enkelte tider ser det slik ut i Fyresdal:  

 

 



 
 

134

 

I tidsromet frå år 1850 til 1900 var antalet yngre spelemenn på sitt største, men utover på 

1900-talet ser ein at tilveksten av spelemenn avtek og at kun dei eldre generasjonane av 

spelemenn vert att.  
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3.0 Slåttematerialet i Fyresdal 
 

3.1.Den fyrste slåtten frå Fyresdal? 

Fyresdal og Setesdal er to dalar som ligg side om side. I alle tider har det vore kontakt mellom 

folk frå desse dalane. Dei møttest som regel på midten, oppe på heia. Når ein ser tilbake i 

gamle skildringar frå desse bygdene vert denne kontakten trekt fram. Både i Fyresdal og 

Setesdal vart det i gamal tid tulla slåttar, særleg var det mykje av dette i Setesdal før fela 

overtok. Johannes Skar skriv i verket sitt ”Gamalt or Sætesdal” at det er to menn som var 

nokon ovkarar til å tulle slåttar. Det var Askeroen og Åmdalen. Begge var, som Skar seier, 

austmenn, altså frå Telemark. Åmdalen var frå Skafså, nær Åmdals Verk og Askeroen var frå 

Kleivgrend i Moland (Fyresdal). (Skar,1925:140) Tarkjell Aslakson førte slåttane deira over 

til fela. Kor mange slåttar han lærde er uvisst, men dei slåttane ein kan føre attende til denne 

eller liknande kjelder er teleslåttane Guro Heddeli og Floketjønn. (Lande, 1991:38). Ein gong 

såg Åmdalen og Askeroen eit underleg syn på himmelen. Soli gjekk ned så mørk i 

Einangsskaret, ho gjekk ned i tre soler. Askeroen og Åmdalen tenkte at no var deira siste dag 

komen. Dei reiv av sylvet frå kleda sine og ingen høyrde nokon gong at dei tulla meir, eller 

såg dei danse. (Skar,1925:140) 

Det var ikkje uvanleg at folk frå desse to dalane fann kvarandre og stifta familie. Dette var 

tilfelle for Kristi Gunnesdottir Haslebakken (1777-) frå garden Homslid i Kleivgrend og 

Tallak Olavson Haslebakken frå Ose i Bygland. Tallak Haslebakken var ein god spelemann 

og han var flink til å tulle slåttar. Tallak var onkel og den fyrste læremeistaren til, den seinare 

så kjende, spelemannen Tarkjell Aslakson. I fylgje Skar (1925:150) er Aslakson den fælaste 

spelemannen som har vore i Setesdal. Det var eit spel som ikkje likna noko anna, det gjekk 

gjennom kvart ledd i kroppen. Tallak Haslebakken gjekk og for å vere ein god spelemann. 

Hadde han høyrt ein slått ein gong så sat han i hovudet. Det seiast og at kona hans Kristi 

dreivst av slåttar akkurat som mannen sin. Den venaste slåtten Tallak spela hadde han lært av 

Kristi. Kristi hadde lært denne slåtten av tussane ein gong ho var ute å gjætte geitene på 

Skåmedalsbroti. Det duska og regnde denne dagen og Kristi søkte ly innunder ein stor stein. 

Det gjekk ikkje lenge før ho sovna. Med eit byrja det å fele så hjarteven ein slått under 

steinen, og Kristi lærde slåtten i søvne. Då ho vakna hadde tussane snudd henne slik at ho låg 

med føtene motbakk då ho vakna. Ved middagstider gjekk ho tilbake til støylen og tralla 
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slåtten for Tallak, som tok opp fela og spelte. Slåtten kalla dei ”Homslien21”, som namnet på 

garden Kristi var frå. (Skar, 1925:159,160). Det er og laga eit stev til denne slåtten som 

skildrar det Kristi opplevde:  

HOMSLIEN22 

”Å nei, eg veit ikkje heilt, ikkje heilt, ikkje kor det kom i frå. 

Jammen eg veit berre det, berre det, berre at eg høyrde på. 

Og ikkje veit no eg, og ikkje veit no eg, og ikkje veit eg kva eg gjorde då -  

eg kjende meg så ør og dansekåt, eg hugsar ikkje koss eg bar meg åt, 

eg høyrde både surr og tusselåt, eg høyrde både murr og konegråt, 

og eg kjende meg så ør og dansekåt -  

men eg veit no berre det at eg ikkje låg som før når eg vakna att, 

og eg veit no berre det at eg låg som på glør då eg vakna att.  

3.2. Slåttemateriale etter Knut Trondson 
 
Det er litt vanskeleg å seie kor mange slåttar Knut Trondson laga, då kjeldene ikkje seier så 

mykje om dette. Men ut frå kjeldene kan ein lese om fylgjande slåttar: 

”Burmannstullen”, og kalla ”Burmannsslåtten”.   Etter å ha vunne eit stort slag mot 

svenskane tok Knut fram fela, stemde ho, og strauk med bogen over strengane.  

”Han grep nogen toner, spillet videre, det formet sig som av sig selv til en slaatt, vild og storartet – med 

kamprop, drøn og skud og skjærende dødsskrik indimellom – men over det hele laa liksom i melodien 

til en begeistret fedrelandssang hvis harmonier tolket haab, glæde, seier – det dirret utover i luften, som 

solstraaler, der kunde høres, tænde ild i aanden og varmet hjertet” (Lie, 1921:243).  

                                                 
21 Sjå appendiks side 282-288. 
22Norsk Folkemusikk(NFM), Hardingfeleslåttar, bind 2 1959:220. Slåtten er og nedteikna  I 1917 av Arne 
Bjørndal, mauskript 402, i 1953 av Eivind Groven (mauskript 980) etter eit opptak i NRK (NFM, 1:304,305). 
Eivind Groven gjorde og ei nedteikning (manuskript 1016) etter eit NRK opptak i 1955 (NFM, 1:296).   
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Slåtten har fått namnet ”Burmannsslåtten”. Ein løytnant vart så oppglødd etter å ha høyrt 

denne slåtten at han gav Knut ein daler (Straume, 1962). 

«Burmannstullen»: variant av NFM II, 136. Arne Bjørndals slåttemanuskrifter nr. 2387. 

Haugerud høyrde denne tullen av Gunnar Godokk, som fekk han av T. Tjønnstaul. Denne 

hadde han etter Olav Napper (Traskjen), og han truleg etter Knut Trondson (Arne Bjørndal 

slåttemanuskifter 2387). Slåtten ser ut til å vere ein enkel, lite utbygd variant av 

setesdalsslåtten «Den kaldsteikte» (NFM II 136) og har også noko til felles med 

Fykerudgangaren «Fjellrosa» (NFM III, 146d). Mattis Haugerud som var brorson til Torkjell 

Haugerud og budde på Garvik, hadde ei enda kortare form av denne slåtten, som han kalla 

«Baklitullen». Han hadde han etter Erik Øverland på Seljordsheia. Torkjell Haugerud hadde 

ein annan slått med namnet «Baklitullen på Brokefjell».  

 

”Seljeteinen”: Olav Bjørgulvson Straume er den som har ført slåttane etter Knut Trondson 

vidare. Dei mest særmerkte er ”Seljeteinen” og ”Burmannsslåtten”. Elles spela Olav ein slått 

som heiter ”Gangar etter Petter Veum” som skal vere ein Trondson-slått. I 1960 var Eivind 

Groven hjå Olav og skreiv opp nokre av desse Trondson-slåttane. Til dømes kan ein finne 

”Seljeteinen” i bind 4 av verket Norsk Folkemusikk – Hardingfeleslåttar (Ormtveit, 1990:21). 

”Springar etter Knut Trondson23”. Nedteikna av Eivind Groven etter spelemannen Olav 

Bjørgulvson Straume.  

 

3.3. Slåttemateriale etter Petter Veum 

”Haustmorgon24”: oppskriven i Norsk Folkemusikk Hardingfeleslåttar (NFM) etter Gunnulf 

Borgen frå Bø i Telemark i 1911, av Arne Bjørndal (Manuskript 784). Borgen lærde slåtten av 

Hallvard Rysstad, som atter hadde han frå Petter Veum. Slåtten slektar litt på 

”Tjønnbergflokken”. (NFM, 1958: 1: 294)  

”Gangar”, etter Knut Heddi, Hylestad, Setesdal. Oppskriven av Arne Bjørndal i 1917, 

manuskript 165. Petter Veum skal ha spela denne slåtten mykje. (NFM, 1958:1:297)  

                                                 
23 Sjå appendiks side 307. 
24 Sjå appendiks side 298-299. 
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«Gangar», etter Tomas Liestøl, Hylestad, Setesdal. Oppskriven av Arne Bjørndal i 1917, 

mauskript 185. Liestøl lærde slåtten av Knut Heddi som atter hadde han frå Petter Veum. 

(NFM, 1958:1:305) 

«Truls med boga25», etter Knut Heddi, Setesdal. Oppskriven av Arne Bjørndal i 1917, 

manuskript 380. Heddi lærde slåtten i 1880-åra av Petter Veum. Visa og tonen som stend 

nedanfor er etter Rikard Berge26. Handlinga er at Truls tener hjå Kongen i mange år, men får 

ikkje løn. Då blir Truls så sint at han tek Kongen i hår og skjegg og bankar han opp. Sidan 

dreg han ut i verda og skyt bjørn. (NFM,1959:2:219) 

                                                 
25 Sjå appendiks side 312 

26 Visa finns i fleire variantar og er kjendt over heile landet. Andre variantar finn ein mellom anna hjå Jørgen 

Moe og Magnus Bostrup Landstad. (Berge, 1904:39,40) 
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«Tusseslåtten», etter Eivind Hamre, Bygland i Setesdal. Oppskriven i 1917 av Arne 

Bjørndal, ”Gamle slåtter 1”, nr.7. Knut Heddi som hadde lært slåtten av Petter Veum kalla 

slåtten for «Systerslått». Andre meiner han er ein av «Kivlemøyslåttane».  (NFM, 1959:2:241) 

«Gangar», etter Anders K. Rysstad, Setesdal. Oppskriven i 1952 etter privatopptak frå 

sending i NRK av Truls Ørpen, manuskript 496. Anders K. Rysstad hadde slåtten frå Hallvard 

Rysstad, som truleg hadde han frå Petter Veum. Knut Heddi trudde slåtten var ein 

«Kivlemøyslått». (NFM, 1959:2:242). 
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«Kivlemøyane» etter Hallvard Rysstad, Setesdal. Oppskriven i 1917 av Arne Bjørndal, 

manuskript 586. Rysstad lærde slåtten i 1889 av Petter Veum, som truleg hadde han frå 

Øystein Langedrag, frå Seljord, som var læremeistaren hans. (NFM, 1959:2:242).  

«Rekveen27» etter Olav Risdal, Hornes i Setesdal. Oppskriven i 1917 av Arne Bjørndal, 

manuskript 186. Risdal lærde slåtten av Pål Frøyrak frå Bygland. Frøyrak hadde han frå Neri 

Neset som og var frå Bygland, som atter hadde han frå Petter Veum. (NFM, 1960:3:243).  

«Bordstabelen», Hallvard Rysstad lærde denne slåtten av Petter Veum då han vitja han på 

slutten av 1880-talet. (Artikkel i VTB skriven av Hallvard Rysstad, årstal ukjend). 

«Tukthusen», Hallvard Rysstad lærde denne slåtten av Petter Veum då han vitja han på 

slutten av 1880-talet. (Artikkel i VTB skriven av Hallvard Rysstad, årstal ukjend). 

«Veumen28», etter Knut Dale, Tinn. Oppskriven i 1911 av Arne Bjørndal, manuskripter av 

folkemusikk 578, i ”Gamle Slåttar”. Dale hadde lært slåtten i 1850 av Petter Veum, som 

slåtten er nemnd etter (NFM, 1963:4:295). Det finns og nokre stev til denne slåtten29:  

 

(Frå Smaalenene) 

Vesle Peter, ropte mamma, 

steikt flesk uti panna! 

 

                                                 
27 Sjå appendiks side 309. 
28 Sjå appendiks side 305-306. 
29 Rikard Berge, ”Norsk Visefugg”(1904:201,208) og Bernt Støylen, ”Norske barnerim og leikar” (1899, nr.118, 
s.20)  
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Hei spekesild,  

og hei drikka til, 

og hei lystig paa beina! 

 

(Frå Lårdal) 

Lille Petter, raabte mamma,  

steik flesk uti panna. 

Hei spikjesilla 

lite drikke til `a 

hei vær lystig paa beina  

 

(Frå Suldal) 

Eg aa saa du, 

pannekaketjuv! 

Ingjen stel`e fleire kaker `elle du. 

Du stel`e kaka, du stel`e rog,  

pannekaketjuv! 

 

(Frå Rauland) 

Paa Tutlamogjen, 

der skodde dei bronen,  

sò smikka dei onde den nævresolen. 
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Hòt fekk du der? 

Tvo tonnbròuleivar aa lite smer.  

«Sæbyggjegangaren» er Setesdalsnamnet på systerslått-gangaren etter Petter Veum. (Årbok 

for norsk folkemusikk, 2001:13).  

«Hildalen30»: Tor O. Sandnes spela «Hildalen» på to måtar som båe blei bruka i Bygland. Ein 

variant er etter Neri G. Nese som truleg hadde han frå Petter Veum (Lande, 1983:519). 

«Buseten» Knut Heddi lærte av Petter Veum som hadde slåtten frå Knut Vatnedal, Bykle. 

Petter Veum hadde lært slåtten i Valle på marknaden der. Han var handelskar Petter og dreiv å 

handla kretur, og difor så passa han på å vere på marknaden i Valle. Der trefte han ein gong 

spelemenn frå Dalen og ein frå Bykle, Knut Vatnedalen som og vart kalla «Buseten». Han 

lærte frå seg denne slåtten under det namnet. (Bjørgum, NRKM 54187:21) I Norsk 

Folkemusikk bind 7 (1981:283) står det og at slåtten er etter Knut Heddi som hadde han etter 

Petter Veum, som atter hadde han etter Knut Vatnedal i Bykle. Eivind Groven nedteikna 

denne slåtten i 1968 etter eit privatopptak med Troleiv Bjørgum, manuskript 1770. (NFM, 

1981:7:283). 

”Førnesbrunen” etter Torleiv Bjørgum. Eivind Groven nedteikna denne slåtten etter eit 

privat opptak av Torleiv Bjørgum i 1968, manuskript 1773. Forma er etter Petter Veum, jf 

bind 3 av NFM nr. 161. (NFM, 1981:7:281).  

«Fyresdølen31».  I boka ”Slåttar og spelemenn i Bygland” frå 1983 skriv Vidar Lande 

fylgjande om denne slåtten:  

”Edvard Nomeland hugsa godt Gunnar Lidi spela slåtten. Det var ein av dei slåttane han spela mest. 

Han tok alltid til med denne, og han kalla den ’Fyresdølen’. Det kan tyde på at det er ein slått etter 

Petter Veum. ’Fyresdølen’ er nedskrivi slik Edvard Nomeland tralla han. Denne varianten ligg kanskje 

nærare Salve Austenå si form enn dei andre Byglandsformene. Salve Austenå hadde høyrt slåtten vart 

kalla både ’Ulvelyden’ og ’Ulveljode’”. (Lande, 1983:517). 

”14-dags-slåtten32”. Tor O. Sandnes kalla slåtten dette namnet av di morbror hans, Eivind E. 

Lande, sat og spela berre denne slåtten i 14 dagar. Han vart då mistenkt for å ha eit heller 

                                                 
30 Sjå appendiks side 264-266. 
31 Sjå appendiks side 273-276. 
32 Sjå appendiks side 267. 
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avgrensa repertoar. Slåtten finns og i ei form etter Petter Veum, sjå NFM bind 2 nr. 123c. 

(Lande, 1983:519). 

 

3.4. Slåttematerialet etter Napperen 

 

«Kivlemøyane» høyrer til ei gruppe slåttar som truleg er blant det eldste slåttestoffet me har. 

Tradisjonen rundt desse slåttane er komplisert og det er i dag uråd å sei sikkert kven av desse 

«Kivlemøy»-formene som er mest opphavleg. Innanfor denne slåtte-gruppa høyrer også 

slåttar som vert kalla «Systerslåttane», desse vil bli handsama nærare i kapitlet om 

spelemannen Petter Veum. Rikard Berge fører «Kivlemøyane» tilbake til dei eldste 

spelemennene i Vest-Telemark, Tov Kristianson og Gunnar Grjotnes, begge født rundt 1750. 

Dette gjer og Halvor Braaten i eit innlegg om «Gamle Telemarks-spillemenn» i Nationen 

25.06.1939:  

«De første nasjonalspillemenn, som iallfall av sin samtid blev holdt for aa være mestere, var Paal 

Christianson og Gunnar Grotnes fra Kviteseid. De var begge født omkring 1750 og man mener at det 

var dem som begynte aa «trollstemme» fela og som diktet Kivlemøyene, som senere har blitt mere 

kunsterisk utformet (...)» (ABS,UB, nr. 27:27).  

Om dette er sant er ikkje godt å seie, men noko som er temmeleg sikkert er at tonestoffet i 

gangaren og springaren går tilbake til dei sentrale spelemennene på 1800-talet; Myllarguten, 

Håvard Gibø, Olav Napper og Leiv Sandsdalen(Storesund,1995:144).  

I 1906 høyrde Olav Moe Olav Napper spele «Kivlemøyane» i Amerika. Det gjekk heile 40 år 

før Olav Moe i 1946 skreiv om dette til Arne Bjørndal, i samband med at Eivind Groven 

hadde eit program om Kivlemøyane i radio: 

«Og so var det kivlemøyane som du høyrde Eivind Groven spela og kåserte over i Kringkastingen siste 

sundag. Det var skralt alt i hop. Sjølve Kivlemøyane er det Haugerud som hev rettast av 

telemarkingane. Han hadde snappa den upp som ungdom etter Leiv Sandsdalen. Og han hadde den vel 

etter far sin – Lngedragen som atter hadde den etter Myllaren. Og på amerikaferdi mi reiste eg saman 

med ein vosseng, heitte Rygh heilt frå Minapolistil ein liten by Joice i Iowa for å treffe Ola Napper – 

Trasken – som levde og spela mykje saman med Myllarguten her i Noreg. Av han lærde eg 

Kivlemøyane som han sa var slik som Myllaren spela den. Og det stemmer gangske akkurat med den 

form Haugerud hev. Napperen spela Kivlemøyane i rekkjefylgji Springaren, Gangaren og so 

Forsteiningi. Eivind Groven spela den kvar lått for seg og gangaren fyrst og han sette att eller kunde 
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ikkje «flasjoletten» av ekkoet til slutt. Kivlespringaren som Johannes Dahle spela ved same høve er 

berre halvparten av den form Napparen hadde, etter Gibøen som han sa. Dette må ikkje Eivind Groven 

få «foreviga» i ei forfuska form» her må Griegs ord på Trollhaugen fylgjast: «Dei gamle slåttane må 

haldast uppe reint og ekte for dei må danne grunnlaget for all framtids tonetenking i Noreg.» (ABS: 

Skriftsamling: 168 b og 169) 

Ei sentral form av «Kivlemøyane» er den som Høye Kvåle har spela inn33. Arne Bjørndal har 

notert etter Høye Kvåle sjøl at han lærde dei av Olav Napper (f. 1833) i Amerika i 1907. 

Napperen skulle ha lært slåtten av Øystein Langedrag34. I så fall var Napperen under 15 år da 

han lærde dei, men Olav Napper lærde av Petter Veum, som igjen lærde av Langedragen35. 

Olav Kvåle, sonen til Høye Kvåle, sa og at Høye lærde «Kivlemøyane» i Amerika av Olav 

Napper, som skulle ha dei slik Myllarguten spela dei. Myllaren skulle ha slåtten frå 

Langedragen36. Det har vore noko tvil om Høye Kvåle trefte Napperen, men det er fullt 

mogleg, for Olav Napper døydde ikkje i 1903, som det har vore skrive, men i juni 192037. Det 

har likevel vore sagt at «Kivlemøyane», slik Høye Kvåle spela dei, kan vere mykje prega av 

hans eige personlege utforming. Olav Kvåle, sonen til Høye, fortalde at faren bygde ut 

«Kivlemøyane» etter Napperen, som hadde ei kortare form.  

I dag framstår Haugeruds Sansdal-form og Høye Kvåles Napper/Myllar-form som dei to 

hovudvariantane av «Kivlemøyane».  

1. Gangaren 

2. Springaren 

3. Forsteiningi (lydarslått) 

Når det gjeld «Forsteiningi» har Haugerud skrive i ei notisbok med noko utydeleg skrift: 

«Sandsdalen sætte lokketonen in». Johannes Glosimot (barnebarnet til Leiv Sandsdalen) 

stadfestar Rikard Berge si tradisjonsforklaring om «Kivlemøyane» og seier at Sandsdalen 

lærde dei av far sin, og han seier vidare: 

                                                 
33 Kassett: Teletonar (Eilev Smedal og Høye Kvåle). Utgivar: Buen Kulturverkstad 1992 

34 Arne Bjørndals samling universitetet i Bergen. Manuskript med slåttenummer 1063b 

35 Rikard Berge, 1921: Spelemenner i O.M. Sandvik: Norges Musikkhistorie, Oslo 

36 Knut Buen: Intervju på lydband 1993. Telemark folkemusikkarkiv (TFA Trl 19/120) 

37 Jon Hvitsand, 1984: Soga om Hørteverket. Skien. Side 299.  
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«Det var Leiv Sandsdalen som komponera den siste slåtten i tonestykket, det som i dag heiter 

«Forsteiningi». Lindeman skreiv ned denne slåtten på noter, etter Leiv Sandsdalen, slik han spela slåtten 

då han var i Kristiania i 1882.» (Telemark Tiend 4.4.1975). 

 

«Bøheringen». Ein variant av slåtten hadde Olav Evju under namnet «Fossegrimen» 

(Telemark Folkemusikkarkiv, Td56). Den skulle vere etter Myllarguten og Olav Napper. 

(TFATr160).  

«Eskvammen38», etter Torkjell Haugerud frå Bø i Telemark. Oppskriven av Eivind Groven i 

1963 etter opptak i NRK, manuskripter av folkemusikk 1353. (NFM, 1967:5: nr 425a) Slåtten 

er ein variant av springaren «Trasjen», eit namn på den kjende spelemannen Olav Napper i 

Fyresdal, og som far hans sette på han fordi han var svært liten og gjekk litt uvanleg. Denne 

slåtten skal ha vore spela i gravferder, og vart difor kalla «Likferdslåtten». Eskvammen er 

ein plass i Fyresdal. (NFM, 1967:5:289).  

«Traskjen39» etter Steingrim Haukjem, Numedal. Oppskriven i 1926 av Truls Ørpen. Slåtten 

vart tidlegare kalla «Kvamspringaren», «Snørteslåtten» eller «Mannen i likkista» av di slåtten 

vart nytta i likvaker. (Truls Ørpens manuskripter av folkemusikk nr. 112).  

«Traskjen40» etter ymse kjelder, mest etter Olav Groven, Lårdal. Oppskriven etter minnet i 

1935 av Eivind Groven. Manuskriptsamling nr. 545. 

«Springar etter Traskjen41», etter Targjei Tvigyva, Lårdal. Oppskriven i 1921 av Eivind 

Groven, manuskript 698. Det var spelemannen Olav Napper dei kalla Traskjen. Jf. Hans Ross, 

Norsk Ordbog, en Trask: liden, svag, sløv og forsagt stymper; å traska: gå omkring som ein 

«Trask». (NFM, 1979:6:285).  

”Knut Vandringen/ Vandringen42” (variant av NFM V, 293). Finns fleire variantar av 

denne slåtten, den eine er i Dahle-tradisjon og er ein variant av «Treskreppa» (Napperslått). 

(NFM,1967:5 nr. 293).  

                                                 
38 Sjå appendiks side 289-290. 
39 Sjå appendiks side 290-291. 
40 Sjå appendiks side 292-293. 
41 Sjå appendiks side 272. 
42 Sjå appendiks side 277-280. 
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«Treskreppa43», etter Gunleik Smedal frå Seljord. Oppskriven i 1921 av Eivind Groven. 

Slåtten er truleg etter Olav Napper. (Eivind Grovens manuskriptsamling av folkemusikk nr. 

1354). 

«Lars Målar». (NFM V, 427c). Dette er ein springar med namn etter spelemannen Lars 

Lofthus (1840-1918) i Bø. Han vart kalla Lars Målar av di han dreiv og måla hus for folk. 

Ifylgje ei kjelde er «Lars Målar» ein Trasjeslått (etter Olav Napper) som er omgjort av 

Fykerud. (Rikard Berges arkiv. Fylkesmuseet for Telemark og Grenland. Skien. 333, s. 14). 

Oppskriven i 1961 etter opptak i NRK. (NFM, 1967:5:290).   

«Napperen» (variant av NFM V, 416). Det er ikkje kjent kven Haugerud lærde slåtten av, 

men han fylgjer nøye forma til Eilev Smedal (NFM V, 416b) og kan ha lært han av ein av 

Smedalsbrørne. Det siste veket skreiv Haugerud opp på eit eige noteark med merknaden 

«Napren etter Høye Kvåle». Haugerud kan såleis ha hatt slåtten frå fleire kjelder. Gregar 

Nordbø hadde skrivi opp ei enkel form av slåtten etter Gregar Nordbø d.e. (Gregar Nordbø : 

Slåttar og folketonar frå Bø i Telemark. Oslo 1953. (notesamling bearbeidd av Eivind 

Groven).nr.115), der fire av dei fem veka i «Napperen» er med. Motiv i «Napperen» er noko i 

slekt med "Vegglijenta"/ "Abigelhaugen" (NFM V, 424), særleg i første veket. Dette skal vere 

ein Nummedalsslått etter Løyntnantsdrengene (NFM V, s.289) som Myllaren spela. Eit par 

motiv midt i «Napperen» (NFM V 416b takt 16-26) finst i ein slått etter Lars Fykerud, som 

Eivind Aakhus lærde av Fykerud, da Aakhus kjøpte fela «Sigrid» av han i Amerika i 1894.  

Det er ikkje godt å seie kven som har skreve denne slåtten, men i eit brev til Arne Bjørndal 

finn ein fylgjande opplysningar:  

«Då Nils Borge frå Voss var i USA på spelferd, råka han òg spelemannen Olav Napper. Borge sa til 

han: 'Me hev ein slått heime so alle kalla fy' «Napparen»' 'Ja, den hadde det vore moro å høyra', sa 

Napparen. Borge spela så slåtten som me finn byrjinga av her ovanfor. Og då slåtten var utspela sa 

Napparen 'Ja, den ha eg aldri høyrt'.» (ABS, Skriftarkiv 316) 

«Napparen44», etter Anders Ødegard, Svene i Numedal. Oppskriven i 1917 av Truls Ørpen, 

manuskript 64. Ødegard lærde slåtten i USA av spelemannen Olav Napper, som døydde der 

borte. (NFM, 1958:1:311). 

                                                 
43 Sjå appendiks side 270.  
44 Sjå appendiks side 302-303 
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«Napperen45», etter Eiliv Smedal, frå Seljord. Oppskriven av Truls Ørpen i 1913 etter 

innspeling på grammofon, manuskriptsamling av folkemusikk nr. 62. Slåttenamnet er etter 

Olav Napper. (NFM, 1967:5:286). 

«Napperen46», etter Olav Groven, Lårdal. Oppskriven i 1923 av Eivind Groven, 

manuskriptsamling av folkemusikk nr 717. Slåttenamnet etter Olav Napper. (NFM, 1967:5: nr 

416c). 

«Napperhalling47», etter Einar Lund i Bø i Telemark. Oppskriven i 1911 av Arne Bjørndal, 

manuskript 144. Lund lærde slåtten av Eiliv Smedal frå Flatdal. Slåttenamnet er etter 

spelemannen Olav Napper. (NFM, 1959:2:238).  

«Napper-halling48», etter Wilhelm Sorteberg, Krødsherad. Oppskriven i 1910 av Truls 

Ørpen, manuskript 31. Sorteberg lærde slåtten på Drammensmarknaden av Olav Napper. 

(NFM, 1959:2:238)  

«Anne Fjone49» (Spinnaren) etter Mikkel Huvestad frå Mo, Tokke kommune. Oppskriven 

etter tulling av Eivind Groven i 1960, manuskriptsamling 1193. Anne Fjone var ei jente i 

Nissedal som spelemannen Olav Napper gjerne ville ha, så han laga denne slåtten til henne. 

Men han fekk henne ikkje likevel. (NFM, 1963:4:293) 

«Napperspringar» Variant av NFM V, 380. Gregar Nordbø skreiv opp ein springar etter 

Haugerud (GN 29). Det er ikkje kjend kven Haugerud hadde slåtten etter. I andre variantar er 

han kalla «Springar etter Napperen» (NFM, 1967:5:277).  

«Napperspringar50», etter Olav Groven, Lårdal. Oppskriven i 1924 av Eivind Groven, 

manuskriptsamling av folkemusikk nr. 733. Groven hadde slåtten etter Håkon Høgetveit i frå 

Vinje. Slåttenamnet er etter spelemannen Olav Napper. Jf. Gregar Nordbø (129). 

(NFM,1967:5:277,278). 

                                                 
45 Sjå appendiks side 294-295 
46 Sjå appendiks side 295 
47 Sjå appendiks side 310. 
48 Sjå appendiks side 311. 
49 Sjå appendiks side 308. 
50 Sjå appendiks side 296 
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«Napperspringar51», etter Kjetil Løndal, Tuddal. Oppskriven i 1963 av Eivind Groven, 

manuskript 1497. Løndal lærde slåtten av Torstein Grotbekk, frå Heddal. Grotbekk kalla 

slåtten «Treskreppa», som eigentleg er namnet på ein annan slått. Slåttenamnet er etter Olav 

Napper. (NFM, 1979:6:288). 

«Springar etter Napperen52» etter Steingrim Haukjem, Veggli i Numedal. Skriven opp av 

Truls Ørpen i 1925. Haukjem hadde slåtten etter Hølje Landsverk frå Tuddal. Slåttenamnet er 

etter Olav Napper. (NFM, 1967:5:278). 

«Skarsnuten»: «(...) De sies at Håvard Gibøen og Naparen hadde spila i eit Brullaup ein stad 

i Rauland, då dei vart ferdige med bryllaupet og sku heim at for dei forbi ein nute som dei 

kalla Skarsnuten, vart var det i soli om dagen og dei var trøytte og slitne so la dei seg ned til 

såva då, drøymde dei begge to att di kom ein man til dei som spila denne slåtten; dei vakna 

begge meg ein gang og tok fela og spela slåtten sea kalla dei han «Skarsnuten» (ABS, 

skriftsamling, 82) 

«Storsau-Lauvik53», etter Targjei Tvigyva frå Lårdal. Oppskriven i 1921 av Eivind Groven. 

Lauvik er ein gard i Mo, i Telemark. Etter Bjørndal (Tradisjonssamling, spelemenn, Telemark 

side 200) er denne slåtten òg kalla «Lars Målar» som og kom frå Fyresdal og hadde denne 

slåtten etter Napperen. (NFM, 1967:5:268) 

«Jåle-Ragnhild54», etter Harald Manheim frå Seljord. Oppskriven i 1911 av Arne Bjørndal, 

manuskript 152. Manheim hadde lært av far sin Egil Manheim, som hadde han frå Leiv 

Sandsdalen, òg Seljord, kring 1860. Fyrste 18 takter kan vera frå Treskreppa, så kjem 16 

takter frå Jåle-Ragnhild. Slutten, 10 takter, kan atter vera frå Treskreppa. (NFM, 1979:6:296). 

«Moghusfela55», etter Øystein Hovdestad frå Vinje og Targjei Tvigyva frå Lårdal. 

Oppskriven i 1919 av Eivind Groven. Det er eit segn til denne slåtten etter Gunnar Tveiten i 

Høydalsmo som fortel om to karar, Olav og Tarjei, frå Moghus i Fyresdal (Moghus, 1991).  

«Olav reiste til byen og sill handle burt ein del varur då, og so drakk han upp detta der, som han hae 

tent, og so vart han so hugsjuk og ille ved. So fortålde han det Gunnar Tveiten at han sat attmed eit 

skjol, og der sat han og spikka og telgde på ein pinne, og denna pinnen blei aldeles sylende kvass. So 
                                                 
51 Sjå appendiks side 271 
52 Sjå appendiks side 296-297. 
53 Sjå appendiks side 304. 
54 Sjå appendiks side 268-269. 
55 Sjå appendiks side 300-301. 
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tok han og køyrde pinnen i barkjen på seg og drap seg. Etterpå det so synte det seg at det seg at fela 

hans hekk på veggjen og song eit stev, og ein høyrde klangjen i fela»:  

«Huttimegtu» sa Moghusfela; 

«Olav er dau, må Tarjei spila»; 

«Huttimegtu» sa Moghusfela, 

«Olav er dau som på meg spila».  

 

3.5. Slåttematerialet etter Olav Bjørgulvson Straume 
 
Når det gjeld slåttemateriale etter Olav Bjørgulvson Straume har det ikkje lukkast meg å 

skaffe ein fullstendig oversikt over dette materialet. Dette grunna knappe tidsressursar. Men 

Straume skal ifylgje Tellef Kvifte ha laga ein del valsar som ikkje har nokon namn. Det ein 

veit er at han laga fylgjande slåttar (Straume, 89):  

 

”Heggjeblomen”: Dette er ein masurka. 

”Mi mor” 

”Vill Vest/Galningen”: Dette er ein polka. På ein dansefest i Amerika høyrde Olav eit par 

gutar som spela. Den eine på gitar og den andre på banjo. Olav var ikkje heilt imponert over 

det han høyrde, men det var ein melodi som festa seg. Denne arbeidde Olav vidare på og tok 

han med seg i repertoaret sitt. Melodien fekk namnet ”Villvest”, men er kanskje betre kjent 

som ”Galningen”. (Straume, 89). 
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4.0 ANALYSE OG DRØFTING 
 
 

«Kva batar det eit menneske om 
han vinn heile verdi, men tapar 

                        sjeli si?» (Vaa, 2000:41)  
      

 
 
Denne oppgåva har fått tittelen «Hardingfeletradisjonen og spelemenn i Fyresdal». Dette 

kapitlet skal sjå litt nærare på tradisjonsomgrepet og omgrepet dialekt som nyttast innanfor 

folkemusikken.   

4.1. Tradisjonsomgrepet 
Omgrepet tradisjon finn ein i daglegtala som noko som er viktig å take vare på, eller «det har 

me gjort i alle år – det er ein tradisjon». Når det er tale om tradisjon vert det og sett på som 

viktig å formidle og dokumentere den folkelege kulturen, samt å gje nytt liv til ei forlagt tid 

sin kultur. I eit samfunn er tradisjonane livsformer, verksemder og meiningar som er felles og 

som vert gjeve vidare til neste generasjon meir eller mindre uendra. I Aschehoug og 

Gyldendal sitt store norske leksikon (2006:450) vert tradisjon forklara med at det er eit ord 

som har opphav i latin, og tyder «det å overdra, gje vidare». Det står og at i allminneleg 

språkbruk tyder tradisjon 

 
«kulturemner som er overført gjennom tid, fra slektledd til slektledd. En spesiell betydning har 

tradisjonsbegrepet i den folkloristiske vitenskapen, hvor studiet av tradisjonsprosessen er vesentlig. Man 

studerer her hvordan kulturemner (f.eks. Fortellinger, sanger, melodier) endres over tid og hvilke 

påvirkninger de er utsatt for under traderingen».  

 

Gjeng ein så til folkloristikken finn ein at det er ein tradisjonsvitskap, som studerar kulturelle 

uttrykk ut frå eit tradisjonsperspektiv. Folkloristane meiner at tradisjon er eit mangetydig 

omgrep som kan nyttast til å sjå på kulturelle uttrykk frå ulike vinklar og få fram ulike sider 

av det som vert studert56.  

 

Sigbjørn Apeland skriv i si hovudfagsavhandling om folkemusikkdiskursen (1998:46) at 

  
«Ordet tradisjon er sentralt i det kulturelle feltet, og det er av det slaget ein fyller med innhaldet 

brukaren treng. Såleis kan ordet nyttast til å skildra dei overleveringsprosessane som skjer i ein kultur, 
                                                 
56 (http://www.hf.uio/no/ikos/ariadne/kulturhistorie/teori_og_metode/nokkelbegreper 01.04.07).  
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eller det kan brukast som eit honnørord – eit ord som legitimerer visse element som historisk 

heimehøyrande i ein gjeven kultur» (1998:46)  

 

Som folkloristane meiner og Apeland at tradisjonsomgrepet er eit mangetydig omgrep. Han 

meiner at  
«...omgrepet er sterkt lada, noko som gjer at dei som vel å nytta det vitskapleg heile tida må definera det 

 utifrå det spesifikke arbeidet der ordet vert nytta. (...) Som vitskapleg verkty kan tradisjonsomgrepet 

nyttast deskriptivt; til å skildre ein prosess som ber i seg element både av kontinuitet og brot. Dessutan 

kan omgrepet tolkast slik det førekjem i dei ulike tradisjonsdiskursane, og slik kan omgrepa verta ein 

inngangsport til fortolking av den praksis som knytter seg til omgangen med fortida» (Apeland, 

1998:46) 

 

I mange samanhangar vert omgrepa folkemusikk og tradisjon sett på som likeverdige uttrykk. 

Det kjem gjerne til uttrykk i at «ein må verne om tradisjonen» eller «ein må verne om 

folkemusikken». Folkemusikken får ein eigen verdi av di det er ein tradisjon i seg sjølv. 

Sosialantropolog Jan-Petter Blom tek nettopp for seg dette når han skriv fylgjande:    

 
«Det som skal forvaltes, stimuleres og kontrolleres, alt det som er gjenstand for dyrking gjennom 

organisatoriske tiltak, er musikk som er tilskrevet en særskilt verdi i kraft av å være tradisjon. Derved 

blir tradisjon et legitimeringsprinsipp for handling, og det er dette som ligger i uttrykket tradisjonalitet 

eller tradisjonalisme til forskjell fra tradisjon som er eit beskrivende uttrykk. På denne bakgrunn er det 

lett å forklare hvorfor spørsmålet om alder, traderingslinjer og kontinuitet er sentrale spørsmål for 

folkemusikkutøvere.» (Fanitullen, 1993:14) 

 

Den svenske folkemusikaren og etnologen Per Gudmundsen har med utgangspunkt i eit visst 

materiale drøfta tradisjonsomgrepet i høve til den svenske spelemannsrørsla. Han skriv at  
 

«Trots att uttrykk som folkmusik och tradition är att betrakta som skapade abstraktioner med litterärt 

och akademiskt ursprung och inte som reellt exixterande kulturelle fakta, har begreppen haft stor 

betydelse i skapandet av den bild av det vi kommit att kalla folkmusik, som vuxit fram sedan 

nationalromantikens dagar. Från att från början ha brukats i det tidiga 1800-talets akademiska och 

litterära kretsar har orden idag fått en mångskiftande och påtagligt laddad innebörd även bland 

spelmännen själva» (1986:1) 

 

Problemstillinga kring folkemusikkomgrepet og tradisjonsomgrepet vil bli diskutert litt lenger 

uti teksten, etter at det har blitt presentert nokre ulike teoretiske perspektiv kring omgrepet 

tradisjon. 
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4.1.1 Teoretiske perspektiv 
 
Asbjørn Klepp er etnolog og har som teoretisk utgangspunkt at tradisjon er ein prosess som 

tek vare på kulturen og endringar kan skiljast ut som ein eigen prosess som verkar inn på 

tradisjonsprosessen (Eichholz, 2000:6). Han skil mellom:  

 

1) Tradisjon som kulturprosess 

Tradisjon er det stabiliserande elementet i kulturelle prosessane, medan enkeltindivid 

sin kreativitet og geografiske spreiing av kulturelement er faktorar som verkar 

endrande på kulturen.  

2) Det kulturelle innhaldet prosessen formidlar 

3) Tradisjonsmediene (ei forutsetjing for formidlinga) .  

 

Folkloristen Anne Eriksen tek utgangspunkt i Klepp sine tre perspektiv på tradisjonsomgrepet 

når ho skal gje ein definisjon samt at ho legg til ein fjerde dimensjon57:  

 

1) Tradisjon som innhald 

Eriksen nyttar omgrepet om innhaldet i eit kulturelement som har blitt tradert, det vil 

seie overført. Folkemusikk og eventyr er døme på ulike innhald i munnleg tradert 

tradisjonsstoff.(jf. Klepp punkt 2)  

2) Tradisjon som overføring 

Omgrepet nyttast no om sjølve overføringa av tradisjonsstoffet. Det er vanleg å skilje 

mellom synkron og diakron tradering. Synkron tradering er nemninga på overføring av 

tradisjonsstoff innan same generasjon. Diakron tradering er overføring mellom ulike 

generasjonar. (jf. Klepp punkt 3) 

3) Tradisjon som prosess 

Tradisjonsprosessen er eit abstrakt analytisk omgrep. Med utgangspunkt i eit slikt 

perspektiv vil studiet av tradisjon vere eit studie av kulturell stabilitet (jf. Klepp punkt 

1) 

4) Tradisjon som verdi.  

Tradisjonen vert gjerne sett på som ein positiv verdi, ein kvalitet. Det konkrete 

tradisjonsstoffet vert gjerne sett i samanhang med kulturelt tilhøyre og identitet. I 

denne tydinga kan tradisjon vere normerande og grunngjeve ulike val.  

                                                 
57 (http://www.hf.uio/no/ikos/ariadne/kulturhistorie/teori_og_metode/nokkelbegreper 01.04.07) 
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I motsetning til tradering er tradisjonsprosessen ikkje noko ein kan følgje direkte. Dette er eit 

abstrakt, analytisk omgrep, som er knytt til den kunnskapen om kultur som kan skapast 

gjennom granskingar av tradisjonsstoff og tradering. Studiet av tradisjon gjeng difor ut på å 

granske kulturell stabilitet og faste mønster.  

 

Den svenske folkloristen Jonas Engman har delvis den same ståstaden som Eriksen i studiet 

av tradisjonar, om ein skal tru Eichholz (2000:7). Han seier at tradisjon berre eksisterar når 

det er nokon som talar om tradisjon, og at tradisjonen forutset ein dialog om tradisjon og 

kontinuitet.«...traditioner finns där människor talar om tradisjon, där det finns en diskurs om 

tradition». Her vert det altså fokus på at det talast og kva det talast om – og ein ser her «ofte 

en tendens til å objektifisere og vektlegge kontinuitet med fortiden» (Eichholz, 2000:8).  

 

Ein annan måte å sjå på tradisjonsomgrepet på er ut frå eit etisk synspunkt. Eichholz (2000:8-

10) har trekt fram to ulike representantar for dette synet. Dei to fyrste representantane for 

dette synet er dei to amerikanske folkloristane Richard Handler og Jocelyn Linnekin som ser 

på tradisjon som ein fortolkande prosess som omfattar både kontinuitet og diskontinuitet og at 

det er ein symbolsk konstruksjon og ei fortolking av fortida. Dei ser, i fylgje Eicholz (2000:9), 

på tradisjon som modellar av fortida i nåtida, og modellen av det foregangne er tradisjonane si 

viktigaste retoriske kraft. Den andre representanten er historikaren Eric Hobsbawn. Han nyttar 

omgrepet «Invented Traditions», oppdikta tradisjonar, om tradisjonar som enten i sin heilskap 

er funne opp, eller revitalisert og omtolka i moderne tid. Og i fylgje Eichholz (2000:9) ser han 

denne oppfinninga av tradisjonar som  

 
«et resultat av den moderne verdens forsøk på å strukturere i det minste noen deler av det sosiale liv 

som uforanderlige og ikke-varierende, i en tid hvor det meste er i konstant endring (...) han setter et 

skille mellom oppfunnede tradisjoner i den moderne tid og genuine tradisjoner i eldre tid.»    

 

Eit anna viktig poeng hjå Hobsbawn er at etableringa av rørsler for å take vare på, eller 

revitalisere ein tradisjon, er eit teikn på kontinuitetsbrot: «Inndeed, the very apperance of 

movements for the defence or revival of traditions, «tradisjonalist» or otherwise, indicates 

such a break». (Eichholz, 2000:10). Tradisjonen må vere på veg ut av bruk, for at «nokon» 

medvite og målretta vil arbeide for at den skal vernast om.  Dette kan ein godt seie er 

hovudgrunnlaget for denne oppgåva. Det er, som tidlegare nemnt, fare for at all kunnskap om 

dette emnet vil forsvinne frå Fyresdal grunna at det er mange eldre som innehar denne 
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kunnskapen. Men det som er viktig å hugse på her er at når ein skal prøve å rekonstruere ein 

tradisjon så gjer ein alltid eit utval, dels av di det er umogleg å skaffe seg ein fullstendig 

oversikt som har med alle nyansar, men og grunna at dei tidlegare kjeldene, som 

nedteikningar, lydbandinnspelingar og liknande, allereie har gjort eit utval.   

 

4.1.2 Folkemusikk og tradisjon. 
 
Folkemusikk var i tidlegare tider ein sjølvsagt del av dei kulturelle aktivitetane i mange 

bygdemiljø, ikkje minst i Vest-Telemark. Folkemusikken engasjerte mange folk i bygda 

gjennom spel og dans. Dette er ikkje lenger noko sjølvsagt. Det er ikkje til å stikke under ein 

stol at den norske folkemusikken ikkje lenger er «folket sin musikk». Johann Vaa som har 

vore aktiv innan folkemusikken i Vest-Telemark i ei årrekkje meiner at dagane der 

folkemusikken var ein ålmenn kultur i bygde-Noreg er talde (Vaa, 2000:41). Er det då slik at 

ordet folkemusikk med fordel kan endrast til tradisjonsmusikk? I sin artikkel «Tradition 

mellem forfald og fremskridt» skriv Kirsten Sass Bak (artikkel-manuskrift) noko som kan 

vere med på å argumentere for dette:  

 
«.... Og dog er traditional som international videnskabelig term at betragte som en landvinding af nyere 

dato, ikke blot terminologisk men også erkendeelsesmæssigt. Den blev på musikkens område indført 

næsten ved lov i 1981, da det ansete International Folk Music Council (IFMC) tog navneskifte til 

International Council for Traditional Music (ICTM)»  

 

Men sjølv om den gemene hop til dagleg kanskje ikkje er så oppteken av «vårt folk sin 

musikk», så er det likevel stas å kunne bruke denne når me som nasjon skal vise oss fram for 

resten av verda. Det er ikkje tvil om at Noreg vert sett på som ein kulturnasjon, noko som nok 

skuldast at me frontar turistbrosjyrar og liknande med bunadar, fjordar og stabbur – 

nasjonalromantiske element. I denne samanhangen kjem og folkemusikken inn, gjerne då i 

form av til dømes slåtten «Fanitullen». Det litt mystiske og overnaturlege, men samstundes så 

nasjonalromantisk og idyllisk, skal vere med på å trekkje merksenda til turistane mot Noreg. 

 

Våre førestellingar om den  norske folkemusikk har endra seg radikalt på relativt kort tid. Ein 

skal ikkje lenger tilbake enn til byrjinga på 1900-talet for å finne døme på at folkemusikken 

vart tillagt overnaturlege eigenskapar. Dette kjem tydleg fram i dei store vekkingane som 

føregjekk mellom anna i Fyresdal og omegn (jf. kap. 2.4.). Kva er det som gjer til at 

førestellingar våre har endra seg så radikalt?     
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Det er eit faktum at tradisjonsprosessen har ulik tyding i ulike kulturar og til ulike tider. 

Moderne kultur endrar seg raskt og er nettopp kjenneteikna av endring og nyskaping. 

Samstundes er det viktig med stabilitet og faste mønster. Anne Eriksen meiner at utan 

kontinuitet og faste mønster vil ingen kultur kunne eksistere.(1999:180). Bjørndal og Alver 

skriv i avslutningskapitlet i boka si «Og fela ho lèt» (1985:203) at  
  

«...vi skal koma i hug at tradisjonen alltid vert oppløyst og omskapt. Det er tradisjonen sitt liv...Difor 

skal vi ikkje gråta over tradisjonen, han lever vidare som han alltid har gjort, og vert omskapt og 

omforma i ein variasjon utan like. Tradisjonen er ein organisme som ikkje  kan stengjast inne i ei 

fastlegen form, han vil alltid sprengje dei grensene han lever innanfor, og søkjer nye former og 

verkemiddel».  

 

Innovasjon eller nyskaping og tradisjon blir gjerne sett på som to motpolar, og dei er på den 

eine sida motsetningar, men skal ein tru Bjørndal og Alver utfyller og komplimenterar dei 

også kvarandre. Det oppstend ein vekselverknad mellom dei, og dei vil alltid vere tilstades 

samstundes sjølv om dei er ulikt vektlagt til ulike tider. Eriksen (1999:179) meiner at ein må 

sjå innovasjonar i samanhangar med diffusjon eller spreiing. Viss noko nytt skal verte 

akseptert eller få feste i ein kultur må det vere eit engasjement blant fleire menneske for å 

formidle det nye. Mobilitet, sosial status og teknologi er døme på faktorar som kan vere med å 

påverke denne spreiinga. Her kan ein trekkje tydelege parallellar til vekkingsrørsla som fekk 

rotfeste i store delar av Sørvest- Noreg i åra kring 1860. Eit anna døme kan vere dei såkalla 

«fornyarane» innan folkemusikkmiljøet. I fylgje Gudmundson så har tradisjonen  

 
«...skapats, ändrats och förnyast i all mänsklig tid, av material som tidlegare inte har varit 

tradition...Genom ett  kontinuerligt upptagande av nya ideer i en urvalsprocess som styrs av samspelet 

mellan traditionsbärare och kollektiv, hålles traditionen hela tiden aktuell och ju oftare en tradition blir 

aktualiserad, desto bättre kommer den att hålla sig. Traditionsprocessen upprätthåller alltså traditionen» 

(1986:9) 

 

Gudmundson meier og at  

 
«Traditionen kan beskrivast som den process varigenom färdigheter, beteenden, kunskaper och 

värderingar förmedlas från en individ till en annan. Begreppet tradition förknippas emellertid oftare med 

innhållet i traditionen, i vårt fall folkemusiken, än med traditionen som kulturell process – 

förmedlingen. Traditionen blir då resultatet av själva aktiviteten, traderingen» (Gudmundson, 1986:8)  
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Om ein skal ta Gudmundson på ordet må det altså vere ein kontinuerleg prosess innan ein 

tradisjon for at det skal kunne vere ein tradisjon, samstundes som at tradisjonen er eit resultat 

av aktiviteten tradering. Innad i folkemusikkmiljøet har det i fleire år pågjenge ein diskusjon 

kring nettopp førehaldet mellom dei såkalla fornyarane og tradisjonalistane. Tek ein tak i det 

Gudmundson skriv over er dette eigentleg ikkje ein diskusjon av di tradisjonen er altså eit 

resultat av tradering og om ein då lærer vekk ein slått til ein på gitar eller toradar eller til ein 

på hardingfele, så har det ikkje noko å seie. Det er uansett ein tradisjon. Dette er eit stort 

område som fortener gjennomgang i ei eiga oppgåve, difor gjeng eg ikkje noko vidare inn på 

dette no, men det er likevel viktig å ha i bakhovudet. Men dei som utøver folkemusikk i dag, 

kva er det dei legg vekt på? Skal tru Sørnæs (2003:6), er det, det ho kallar, ei 

tradisjonsforestilling som står sentralt i utøvarane si forståing av folkemusikken.  
  

«Forståinga for tradisjonen inneber oppfatningar om mellom anna kva som er særeige ved den 

musikalske stilen, kva som skil folkemusikkgeneren(e) frå andre genere, kva som er eldre og yngre 

musikalske stiltrekk ved folkemusikken og kva som er i pakt med tradisjonen innanfor eit visst 

geografisk område. Ein vil og finne oppfatningar av kva som i fylgje tradisjonen er ein 'rett' og 'gale' 

måte å uttrykke folkemusikken på. Tradisjonen vert på denne måten viktig, og kanskje den viktigaste 

rettesnora for korleis musikken skal klinge.» 

 

Ut i frå dette utsagnet å døme er utøvarane mest opptekne av det særeigne uttrykket i 

folkemusikken som skil ulike område frå kvarandre. Det er viktig med identitet og tilhøyre i 

det dei presenterar. Dette har blitt kalla for dialektar i folkemusikken.  

4.2. Dialekt 
 
I folkemusikken talar ein gjerne om musikalske dialektar eller speledialektar. Dette er omgrep 

som vert nytta om lokale stilar eller tradisjonskjenneteikn som er karakteristiske for eit 

særskilt område. Ole Mørk Sandvik var den fyrste som nytta omgrepet på lokale former for 

musikk og dans (Thedens, 2002:7). Alt i 1919 var Sandvik inne på dette i føreordet til «Folke-

musik i Gudbrandsdalen». Der skriv han fylgjande:  

 
«Min far, skoleinspektør P. Sandvik (Hamar), var den første som pekte paa den opgave jeg har stillet 

mig i denne bok: at gi en musikalsk karakteristik av en enkelt del av vort land. Han mente det ad 

musikalsk dialektforsknings vei kunde naas et skridt videre frem i forstaaelse av norsk folketone» 

(Bakka, Aksdal, Flem,1992:17) 

 

Gjeng ein til språket er dialekt, per definisjon, eit talespråk som er knytt til eit geografisk 
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område (Simonsen, 2007).58 Eit anna forsøk på å definere ei dialekt er at det er ei taleform 

som avviker frå landet sitt offisielle språk. Dette gjer dialektar til folkelege talemålsformer 

(Christiansen 1946 I:5-6)59. I si avhandling «Variasjon, dialekt og alder i springar og pols» tek 

Bakka, Aksdal og Flem opp nettopp dette med dialektar (1992:17). Her vurderar dei at dialekt 

er eit språksystem som vert nytta innan eit visst geografisk område. Dei skriv og at det finst 

dialektale skilnadar jamvel innan svært små geografiske område. Dette kan vere skilnadar 

mellom ulike sosiale grupperingar eller ulike sosiale situasjonar. Dette vert gjerne kalla 

sosiolektar. Det motsette av sosiolekt er det som vert kalla idiolekt, og er dei særeigne 

kjenneteikna ved språket til ein einskild språkbrukar. Bakka seier vidare (1992:17) at om ein 

gjeng desse tre omgrepa idiolekt, sosiolekt og dialekt nærare etter står dei i røynda ikkje i eit 

så fast og eintydig tilhøve til kvarandre som det lett kan synast. Han meiner (1992:18) at  
  

 «der er to prinsipielt ulike utgangspunkt vi kan setja oss ved bruken av dei tre omgrepa:  

1) Vi kan setja som ei hypotese at det innanfor t.d. vårt land finst ei rekke ulike språksystem som let seg 

skilja frå kvarandre ved hjelp av seriar av språklege kriterium. Etter hypotesen skulle desse systema då 

dekke kvar sine geografiske område eller kvar sine sosiale grupper eller knyta seg til individ. 

2) Vi kan ta utgangspunkt i eit geografisk område, i ei sosial gruppe eller i eit individ, og analysera det 

språklege materialet vi har frå denne eininga. Hypotesen er då at dette materialet skil seg frå språklege 

system i andre einingar av tilsvarande type.» 

 

Kan ein så overføre desse omgrepa til folkemusikk og folkedans? I fylgje Thedens (2002:7) er 

analogien frå speldialektar til språket enkel: «du lærer å snakke av dem du omgås, og når du  

flytter, kan man høre hvor du kommer fra». Tradisjonskjenneteikn innan spelet i dei ulike 

distrikta gjer at ein til dømes kan tale om telespel, vestlandspel og hallingspel jf. 

telemarksdialektar, vestlandsdialektar og hallingdialektar i språket. Tradisjonskjenneteikna 

kan og ha opphav hjå ein enkelt spelemann. I Telemark skil ein til dømes mellom Myllarspel 

og Gibøspel, og i Setesdal mellom spel etter Knut Heddi og spel etter Neri Neset. Ein kan og 

seie at telespringar og valdresspringar er ulike dialektar av springaren av di dei til dømes har 

ulikt sviktmønster.     

 

I ein artikkel med tittel «Tradisjonsområder – konstruksjon eller realitet?» (NFLs skrift 20-

2006) tek Per Åsmund Omholt opp og drøftar omgrepet «tradisjonsområder». Under avsnittet 

om dialekt (2006:2-4) skriv Omholt at på same måte som om ein skulle forske på språklege 

                                                 
58 http://www.norden.org/nordenssprak/kap5/5b (01.04.2007)  
59 http://www.krundalen.no/artiklar/99-sosiolingvistikk.htm (01.04.2007) 
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dialektar er ein avhengig av kva for «musikalske målmerke» ein vel skal vere med å setje 

kriteriar for kor skiljet/grensene kan trekkast. I språkforskinga kallar ein gjerne desse 

grensene for isoglossar. Men dette er ikkje noko som er enkelt og lett å avgrense/definere. 

Omholt visar til ei uttaling av språkvitaren Finn-Erik Vinje som understrekar dette:  

 
«Noe av det vanskeligste man kan gi seg inn på, er å avgrense en dialekt i forhold til en annen i Norge 

 i dag. Vi finner geografiske, generasjonsmessige og individuelle varianter innenfor èn og samme 

dialekt.» (2006:2).  

 

Omholt skriv vidare (2000:3) at det er godt kjent korleis enkelte tradisjonsliner kan vere 

vanskelege å definere geografisk. Dette av di det kan vere tale om tradering over tid mellom 

menneske til dels frå ulike stader. Han meiner og at det kan vere like relevant å nytte 

omgrepet «traderte idiolektar» for å skildre samanhangar i stil som å nytte ordet «dialekt».  
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4.3 Tradisjonsliner eller inspirasjonsliner?  
 

For å prøve å gje ein litt klarare oversikt over kor dei fem spelemennene frå Fyresdal som er 

omtalte i denne oppgåva står i førehald til sine samtidige spelemenn, har eg prøvd å setje opp 

ein oversikt over kor dei fekk impulsar og materiale frå og kven dei var til inspirasjon for. Det 

har ikkje lukkast meg å få total oversikt over desse linene, då kjeldene ikkje seier mykje om 

dette. Men eg har prøvd ut i frå det eg har funne i kjeldene å gjere dette til ei lita oversikt. Når 

eg har vald å kalle dette kapitlet for tradisjonsliner eller inspirasjonsliner er det av di eg sit 

med eit inntrykk av at dei fem spelemennene eg har ”fordjupa meg i”  ikkje tenkte så mykje 

over om dei hadde materialet i ein direkte tradisjon frå nokon, det verka til at dei spela det dei 

lika.  

 

4.3.1 Knut Trondson 
 

 
          

 

  

        

      

            
 

 

 

 

Når det gjeld Knut Trondson (1784-1876) er det ikkje så godt å vite kven han lærde av då 

kjeldene ikkje seier noko om dette. Men det ein veit er at han var omlag jamaldring med 

mellom anna Luråsen og Langedragen. Kor vidt dei har hatt noko kontakt seier heller ikkje 

kjeldene noko om noko som gjer det vanskeleg å slå fast noko som helst. Når det gjeld kven 

han inspirerte og kanskje var læremeister for seier kjeldene litt meir. Slik ein ser av linene 

overfor er det grunn til å tru at han hadde kontakt med Gunnar Olsen Spelemann, Tarjei 

«Juven» Juvet og Aslak Høyland d.e. då desse levde samstundes i bygda og det er sannsynleg 

at dei hadde vore i kontakt. Når det gjeld Petter Veum står det skrivi (ÅFNF, 1999) at  Knut 

Trondson var den fyrste læremeistaren til Petter. Rikard Berge skreiv fylgjande om førehaldet 

Knut Trondson 

Aslak Høyland d.e. 

Tarjei «Juven» Juvet John Lie 

Gunnar Olsen Spelemann 

Petter Veum 

Olav Napper 

Bjørgulv Straume 
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mellom desse to(1922:4):  

  
Det var Knut som sette Veumen på felespelet og lærde han dei fyrste slåttane, som tildømes ”Store Sau 

Lauvik”, ”Burmannstullen”, ”Jondølen” og "Veglidjenta”.  

 

Bjørgulv Straume var barnebarn av Knut Trondson og kjeldene seier (Straume, 89) at han 

lærde mykje av det gamle slåttematerialet av Knut for seinare og føre dette vidare til sonen sin 

Olav B. Straume.  
 

Når det gjeld Olav Napper står det ikkje noko direkte i kjeldene om ein eventuell kontakt 

mellom Napper og Trondson, men det er all grunn til å tru at dei hadde kontakt å spelte saman 

eller for kvarandre. John Lie møtte Knut Trondson fyrste gong på ei dansemoro på 

grannegarden. Knut var då 90 år gamal, men han var framleis så førleg at han tok staven sin 

og rusla til grannegarden for å sjå ungdomen more seg (Lie, 1921:5). Sidan Knut var 90 år då 

dei møttest fyrste gong er det lite sannsynleg at John Lie lærde noko slåttar direkte av han, 

men at møtet mellom dei var ein inspirasjon for Lie er nok mykje truleg.  
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4.3.2 Petter Veum 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        

               

                        

     

      

      

                                         

 

    

          

           

           

                               

 

         

 

           

 
 

           

Om ein skal tru Harald Olsen gjeng det ei viktig line frå Petter Veum attende til Jon Kjos i 

Åmotsdal. Jon Kjos står på overgangen mellom det eldste, einfeldte og sterkt lokalt prega 

telespelet og det nye som voks fram med Knut Lurås. (ÅFNF,1999:105). Den viktigaste 

Petter Veum 

SETESDAL Hallvard Rysstad 

Andres K. Rysstad 

Torleiv H. Bjørgum 

Hallvard T. Bjørgum 

Daniel Sandèn-Warg 

Pål Frøyrak 

Neri NesetKnut Hedde

Tov Kristianson 
Jon Kjos 

Langedragen 

Sandsdalen 

Olav Napper 

 Knut Lurås 

Knut Trondson 

Jon Lie 

Myllaren 
Gunnar Olsen 
 Spelemann 

Olav Bergland Såvi S. Rysstad 
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arvtakaren etter Jon Kjos var Øystein Langedrag (1785-1848) frå Seljord (ÅFNF, 1999:106). 

Men Langedragen var og berar av materiale frå andre tradisjonsliner. Mellom anna hadde han 

spel frå til dømes Tov Kristianson, og som eg skreiv i kapitlet om Petter Veum var denne 

musikalske arva Langedragen let gå vidare til sine to beste elevar, Myllaren og Petter Veum, 

samt sonen Leiv Sandsdalen. Når det gjeld linene til lokalmiljøet er det heilt klart at det har 

vore utveksling og kontakt mellom Petter og  Olav Napper. I tillegg veit ein til dømes at Knut 

Trondson var den fyrste læremeistaren til Petter.  

 

Forutan var det i Petter si oppveksttid fleire gode spelemenn i Fyresdal, mellom anna Gunnar 

Olsen Spelemann og dessutan fleire som var gode til å tulle slåttar som mellom andre Olav 

Bergland (f.1805) (ÅFNF, 1999). Når eg har vald å setje Setesdal i kursivskrift over er grunna 

den innverknaden Petter hadde på felespelet i dalen. For å gjere det litt dagsaktuelt har eg vald 

å trekkje lina i Setesdal fram til noverande spelemenn som Hallvard T. Bjørgum og Daniel 

Sandèn-Warg.  

4.3.3 Olav Gunnarson Napper 
 
 
 
 

         

            

    

            

         

 

            

 

            

 

 

     

 
 

 

I fylgje folk var det mykje faren Gunnar som gjorde at guten Olav vart slik ovspelemann. 
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Myllaren 

Håvard Gibøen 
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Høye Kvåle 
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Lisleskot (far)          

Olav Napper 

Amerika 
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(Lie, 1914:103). Når det gjeld andre lokale spelemenn han lærde av så er Knut Trondson og 

Petter Veum heilt klare. Petter var læremeisteren til Olav noko ein kan lese om fleire stader i 

kjeldene mellom anna i boka  ”Bondekveldar” av John Lie. Der skriv han:  

  
«Petter Veum var læremeisteren til Napperen, men Petter sa sjølv at Olav var flinkare enn han. 'Han er 

betre til aa spila enn eg. Han fær ein sers Ljom i Fela, og løyser liksom Ljodet fraa Strengen so det omar 

i deg og rundt deg som Vaarsusen'» (Lie,1914:102). 

 

Napperen kom og tidleg i kontakt med både Myllaren og Gibøen. Både to rekna Olav for å 

vere ein storspelemann.  

 

Ei lita forklaring til boksen ”Amerika”. For å gjere det mest mogleg oversiktleg tyder denne 

boksen og pilene frå spelemennene rundt han at dette var spelemenn som Olav møtte i 

Amerika. For Olav tok med seg familien sin og drog til Amerika i 1867. Det var mange på 

denne tida som av ulike årsaker drog over havet og ville freiste lukka i det «lovande land», 

blant desse finn ein og mange spelemenn. Kjeldene seier at Napperen møtte fleire kjende 

spelemenn der burte noko ein kan lese om hjå mellom andre Taraldlien (1910:13) der det står 

og lese:  
  

«Då dei kom over til Amerika møtte Olav mange andre spelemenn som òg hadde utvandra, mellom 

anna Smedalsbrørne, Anders Ødegård, Lars Fykerud, Olav Moe og Guldbrand Skjellerud. Det var truleg 

til Olav Smedal at Napperen gav slåtten som i dag har fått namnet 'Naparen'.» 

 

I tillegg til desse spelemennene hadde og Napperen god kontakt med spelemannen Hans 

Rygh. Rygh verdsette spelet til Napperen høgt og skreiv fylgjande i eit brev til Arne Bjørndal: 

«...Dog paa haringfela er han heime og der er noget i hans spil paa denne som jeg ikke hører 

hos de andre spillemænd.» (ABS, spelemenn frå Telemark, 194-204).  Hans Haugen frå Dalen 

var og ein spelemann han trefte i Amerika. Med seg heim hadde han med seg slåtten ”Bergit” 

som han hadde lært av Napperen.  

 

Når det gjeld kontakten mellom Napperen og Høye Kvåle har det vore litt usemje om dei 

kunne ha hatt nokon kontakt, men det er høgst truleg at dei har møtt kvarandre. Arne Bjørndal 

har notert etter Høye Kvåle sjølv at han lærde dei av Olav Napper (f. 1833) i Amerika i 1907. 
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Napperen skulle ha lært slåtten av Øystein Langedrag60.Sonen til Høye, Olav, sa og at Høye 

lærde «Kivlemøyane» i Amerika av Olav Napper, som skulle ha dei slik Myllarguten spela 

dei61.  

Wilhelm Sorteberg frå Krødsherad møtte Olav Napper på Drammensmarknaden . Her skal 

han ha lært «Napper-halling» av Napperen, ein slått som vart oppskriven i 1910 av Truls 

Ørpen (NFM, 1959:2:238).  

 

4.3.4 Olav Bjørgulvson Straume 
 
 
 
 
 
 
      

             

   

                                                        

       

  

           

                 

                      

            

                                                   

                     

                               

                

                                   

                                     

   

  

                                                 
60 Arne Bjørndals samling universitetet i Bergen. Manuskript med slåttenummer 1063b 
61 Knut Buen: Intervju på lydband 1993. Telemark folkemusikkarkiv (TFA Trl 19/120) 
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Den fyrste Olav Straume lærde av var far sin, Bjørgulv som igjen hadde lært av bestefar sin 

Knut Trondson. Mor til Olav var god til å tulle slåttar, men ho døydde diverre medan Olav var 

ein liten gut så han rakk ikkje å lære så mykje frå ho som han hadde ynskt. Ei anna viktig 

inspirasjonskjelde for Olav var kona Ragna. Det var helst på trekkspel Olav spelte slåttane 

han lærte av Ragna, men etter at han for alvor tok til å spele fele tok han og nokre av desse 

slåttane inn i hardingfelerepertoaret sitt.  

 

Når det gjeld andre spelemenn frå lokalmiljøet som var viktig for Olav og som han både 

utveksla slåttar med og fekk inspirasjon frå var det særleg Olav T. Berge han oppsøkte. Dei 

starta i 1973 spelemannslaget i Fyresdal og fekk der med seg Thorvald Øyne, Olav Åsheim, 

Jon Bergan og Arne Austjord. Kjetil Fjellheim var med dei to fyrste åra. Olav spele og ein del 

med Andreas Hægstøyl før han flutte til Åmli.  

 

Forutan å lære etter bandopptak lærde Olav slåttar direkte av fleire spelemenn både frå 

Telemark og Setesdal. I Telemark var det Bjarne Herrefoss, Jens og Alfred Amundsen, Knut 

Ufs og ikkje minst Jørgen Tjønnstaul. Han var og med Einar og Tor Høydal frå Seljord, men 

dette var mest på kappleikar. I Setesdal var det far og son Bjørgum, Torleiv og Halvard, som 

var læremeistrar. Alf Tveit budde i Fyresdal då han var liten gut. Han fekk ei god opplæring 

på hardingfela av både Olav T. Berge og Olav B. Straume. Alf har sjølv uttalt fylgjande: 

”Spelet til Straume`n sit i meg. Det ein lærer som gutunge, gløymer ein ikkje lett”. (Skaug, 

1981) 
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4.3.5. Olav Torbjørnson Berge 
 
 

     

        

         

             

            

     

           

          

            

                    

      

 

   

 

   

 

Det var far til Olav, Torbjørn, som var den fyrste læremeisteren Olav hadde på hardingfela, 

men han slutta og spele då Olav trakterte fela betre enn han. Det vart ikkje mykje inspirasjon 

til å spele fele for Olav etter dette, så han prøvde seg difor meir på trekkspelet og spele saman 

med brørne sine Kristen og Gunnar. Under krigen tok han oppatt felespelet og då saman med 

Olav B. Straume. Dei spela mykje på festar og dansetilstellingar i saman og starta i 1973 

spelemannslaget i Fyresdal. I tillegg spelte han saman med Thorvald Øyne og Andreas 

Hægestøyl medan han budde i Kilegrend.  

 

Då Trond Tveit (far til Alf Tveit) budde med familien sin i Fyresdal var han og ein pådrivar 

for at Olav skulle satse meir på fela. Olav var, saman med Olav B. Straume, læremeistrar for 

Alf då han var liten gut. 

 

Olav arbeidde som bussjåfør og køyrte ofte i heile Telemark. Han knytte etterkvart kontakt 

med  Bjarne Herrefoss, Einar Løndal, Kristiane Lund, og Knut Steintjønndalen. Saman med 

mellom andre  Bjarne Herrefoss og Einar Løndal var Olav med på å stifte spelemannslaget 

Spelemannslaget 
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Olav Torbjørnson Berge 

Trond Tveit 

Andreas  
Hægestøyl 

Alf Tveit 

Olav B. Straume
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Torvald Øyne  
Torbjørn Berge  
(far)  

Magne Berge  
(son) 

Einar Løndal Bjarne Herrefoss 

Jens Amundsen 

Arne Austjord 

Jon Bergan 

Kjetil Fjellheim 
Olav Åsheim Isak Havstad 
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Vårlengt i Porsgrunn. Her knytte han fleire kontaktar med andre spelemenn som  Isak Havstad 

og Jens Amundsen. Jens Amundsen arbeidde og som murar i Fyresdal ei tid og var mykje hjå 

Olav. Ofte var og Olav B. Straume der og. Her vart det mykje spel og utveksling av slåttar 

(Berge, 07).  

 

4.3.6. Kva ligg i desse linene?  
 
Til å byrje med i dette kapitlet såg eg litt nærare på tradisjonsomgrepet, og fann då ut at 

tradisjon kan vere: kulturemne som er overført gjennom tid, frå slektsledd til slektsledd, samt 

ein prosess som ber i seg element både av kontinuitet og brot. Denne oppgåva fekk tittelen 

«Hardingfeletradisjonen og spelemenn i Fyresdal» av di eg hadde eit ynskje om å finne ut om 

det kan seiast å vere ein slik tradisjon i bygda. Ser ein på dei linene eg trekte opp mellom 

spelemennene overfor vil ein kanskje kome eit steg nærare svaret.  

 

Ein ting ein kan lese ut av tradisjonslinene/inspirasjonslinene er at spelemennene hadde gode 

kontaktnett utover si eiga bygd. Kontaktar mellom spelemenn føregjekk på mange ulike måtar 

og hadde ulik tyding for den enkelte spelemann. Nokon lærde heile slåttarmedan andre berre 

lærte nokre vendingar. Nokon lærde stilelement, anre ikkje. Dette er eit svært omfattande 

område å gå inn på, noko eg ikkje har ressursar til i denne oppgåva. For kort å vise til kva 

denne kontakten kunne innebære vil eg kort seie noko om korleis arbeidet til dei fem 

spelemennene eg har kikka litt nærare på var emd på å knytte kontakt med andre spelemenn. I 

kva grad denne kontakten har hatt noko å seie for utviklinga deira som spelemenn varierar, 

men det kan vere eit innblikk i korleis eg har tenkt då eg trekte opp dei ”inspirasjonslinene” 

eg gjorde. Omholt skriv fylgjande i sin artikkel (2000:16):  
 

«Innovasjoner eller impulser utenfra hadde i det gamle bondesamfunnet ikke mulighet til å spre seg med 

så stor hastighet ut til noe samlet miljø (som heller ikke fantes). Ikke slik å forstå at spelemenn ikke 

reiste, for reising, møter og påvirkning er en sentral del av spelemannssoga. Men spelemenn som helt 

eller delvis hadde felemusikken som levevei, reiste jo ikke overalt. Som regel hadde de faste ruter 

mellom markedsplasser og dansespel i brylluper og lag.» 

 

Kontaktar mellom spelemenn føregjekk på mange ulike måtar og hadde ulike tyding. Nokon 

lærde heile slåttar andre berre nokre vendingar. Nokon lærde stilelement, andre ikkje. Dette er 

eit svært omfattande område å gå inn på, noko eg ikkje har ressursar til. Men for kort å vise til 

kva denne kontakten kunne innebere vil eg kort seie noko om korleis arbeidet til dei fem 
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spelemennene eg har sett litt nærare på (Trondson, Veum, Napper, Straume og Berge) var 

med på å gje dei eit kontaktnett med andre spelemenn. I kva grad denne kontakten har hatt 

noko å seie for utviklinga deira som spelemenn varierar, men det kan vere eit innblikk i 

korleis slike liner kan oppstå.  

  

Yrkestittelen til Knut Trondson er litt uklar, men som det står i kjeldene var han hestekar 

(Berge, 1922:10), spelemann og han ”låg ute” i krigen mot svenskane både i 1808 og 1814 

(Berge,1922:5). Det er grunn til å tru at han gjennom mellom anna hestehandelen møtte 

mykje folk og kanskje spelemenn, samt då han spelte i bryllaup og lag. For det var gjerne slik 

at dei var fleire spelemenn som delte på spelinga. Petter Veum fungerte i tillegg til å vere 

spelemann som krøtterdoktor (Lie,1962), og han reiste nok hovudsakleg rundt i Vest-

Telemark, men hadde nok og turar til Setesdal.  Det hende og at Petter vart henta inn som 

spelemann på samankomstar på støylsheia mellom Fyresdal og Setesdal om sommaren. Etter 

ei lang arbeidsveke var det veldig populært med sosiale samankomstar på laurdagskvelden 

(Taraldlien, 1924:60). Sidan det her var både fyresdølar og setesdølar er det grunn til å tru at 

det nok fann stad ein stor grad av slåtteutveksling her. I tillegg var det fleire spelemenn frå 

Setesdal som vitja Petter både ein og fleire gonger. Og ser ein på slåttematerialet etter Petter 

Veum i dag er det mest levande i Setesdal, no omforma til setesdalstradisjon. Men om ein skal 

tru Bjørndal og Alver(1985:203), som tidlegare nemnt i dette kapitlet, er dette ein viktig del 

av tradisjonen:     

  
«...vi skal koma i hug at tradisjonen alltid vert oppløyst og omskapt. Det er tradisjonen sitt liv...Difor 

skal vi ikkje gråta over tradisjonen, han lever vidare som han alltid har gjort, og vert omskapt og 

omforma i ein variasjon utan like. Tradisjonen er ein organisme som ikkje  kan stengjast inne i ei 

fastlegen form, han vil alltid sprengje dei grensene han lever innanfor, og søkjer nye former og 

verkemiddel».  

 

Når alt kjem til alt så bør me vel berre vere takksame for at setesdølane har teke med seg dette 

materialet heilt fram til i dag, for viss ein ser på korleis det har gjenge med mykje av 

materialet frå Fyresdal hadde ikkje utsiktene vore så gode.  

 

Som nemnt overfor var Napperen skreddar og i tillegg arbeidde han i skogen. Då han reiste 

rundt som skreddar møtte han mange spelemenn og det seiast at han sydde klede for Myllaren 

(Moghus, 1995:29). Olav Bjørgulvson Straume reiste tidleg vekk for å arbeide på anlegg. 

Medan han var i Sauda lærde han mange gamaldansmelodiar på trekkspelet som han seinare 



 
 

169

overførte til hardingfela. Når det gjeld Olav T. Berge gjorde arbeidet i Telemark Bilruter 

indirekte til at han fekk kontakt med spelemenn som mellom andre Kristiane Lund Bjarne 

Herrefoss og Einar Løndal, noko som igjen til at han, saman med dei ti sistnemnde, var med å 

stifte spelemannslaget Vårlengt i Porsgrunn. 

 

4.3.6.1. Synkron og diakron tradering 
 
For at det skal vere ein tradisjon så må til dømes, som nemnt tidlegare, eit eller fleire 

kulturemner bli overført/tradert gjennom tid, og gjerne frå slektsledd til slektsledd. Her kan 

ein igjen skilje mellom to ulike typar tradering62:  

1) Synkron tradering – overføring av tradisjonsstoff innan same generasjon. 

2) Diakron tradering – overføring av tradisjonsstoff mellom ulike generasjonar.   

 

Ser ein då på dei fem spelemennene eg har sett litt nærare på er det ikkje mykje som har blitt 

overført frå slektsledd til slektsledd. Den lengste familiære  ”lina” eg kan klare å lese ut av 

den oversikten eg sette opp overfor er mellom Knut Trondson og Olav Bjørgulvson Straume 

via Bjørgulv Straume.  Elles så er det ei diakron line mellom Olav Napper og far hans Gunnar 

Lisleskot. Hjå Petter Veum har det ikkje lukkast meg i å finne nokre familiære liner. Olav T. 

Berge byrja å lære av far sin så der er det heilt klart ei diakron line. Vidare står Olav T. og for 

ei diakron line til sonen sin Magne, men denne lina er heller inspirasjonsline då Magne ikkje 

byrja å spele fele før i 1976.  

  

4.4. Kva er statusen i dag – og kor gjeng vegen vidare? 
 

I samband med ei oppgåve som denne, som hovudsakleg har blikket retta bakover, er det 

interessant å take eit lite overblikk over kva som skjer i dag og kva som kan/bør skje i 

framtida. Eg tenkte litt fram og tilbake på korleis eg skulle klare å skaffe meg eit best mogleg 

overblikk og grunna avgrensa tidsramme og problemstillinga for denne oppgåva var det for 

det fyrste ikkje tid til å kunne gjennomføre ei omfattande gransking på dette området, 

samstundes som dette ikkje er, om ein ser på problemstillinga, ein stor del av oppgåva. Eg 

valde difor å gjere dette i eit litt mindre format og ikkje leggje så stor vekt på data eg 

eventuelt ville få, men heller håpe på at dei kunne vere med på å stadfeste eller avkrefte dei 

                                                 
62 Sjå Anne Eriksen sin tradisjonsmodell punkt 2 i kap. 4.1.1. 
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inntrykka eg sit med etter å ha skrivi ei oppgåve som denne.  

 

Eg valde meg ut 20 ulike spelemenn som fekk tilsendt eit ark med fire spørsmål der eg spurde 

om fylgjande: 

 

1) Kva førehald har du til slåttematerialet etter spelemenn frå Fyresdal som Knut 

Trondson, Petter Veum, Olav Napper (Napparen) og Olav B. Straume ? 

2) Viss du har spelt noko av dette materialet, kva har du spelt og i kva samanhang har du 

nytta det? 

3) Kan du seie noko om kva posisjon/status dette materialet har i dag? 

4) Er det noko særpreg ved dette materialet ein kan trekkje fram? 

 

Av dei tjuge som fekk tilsendt desse spørsmåla var det tolv som sendte svar tilbake. Når det 

gjeld spørsmål 1 er det heilt klart flest som har kjennskap til slåttar etter Napparen og Petter 

Veum. I denne samanhangen trekkjer dei fleste fram kva Petter Veum har hatt å seie for 

utviklinga av hardingfelespelet i Setesdal. Når det gjeld Olav B. Straume er han kjent for 

nokre frå kappleikar, men slåttematerialet etter han er ikkje så kjent. Knut Trondson var det 

berre ein som kjende til. På  spørsmål 2 var det særleg slåttar etter Napparen som vart trekt 

fram, men dei trekkjer og fram slåttar etter Petter Veum. Av Napperslåttar er det særleg 

springaren «Napperen» som vert nytta både i solospel, men og av spelemannslag, både til 

dans og på kappleikar. Andre Napparslåttar som dei trekkjer fram er «Kivlemøyane» og 

«Trasjen». Slåttane som dei nemner etter Petter Veum er springaren «Veumen» og 

«Systerslåttane», den sistnemnde då i setesdalstradisjon. Når det gjeld spørsmål 3 om 

materialet sin status i dag vert framheva at materialet etter Petter Veum vert sett høgt i 

Setesdal. Elles så verkar det til å vere ei oppfatning at slåttane etter Napparen har høg status 

jamt over i hardingfelemiljøet. Nokon trekkjer og fram at materialet kan seiast å vere litt 

eksotisk då det i det store og heile ikkje vert så mykje nytta. På det seiste spørsmålet (nr. 4) 

som omhandla eventuelle særpreg svara spelemennene at slåttane frå Fyresdal er relativt korte 

slik at dei burde vorte nytta meir i til dømes nybyrjaropplæring. Nokon seier og at slåttane er 

lyriske og klangfulle medan andre legg vekt på at det er eit utprega dansespel. Men som dei 

fleste syns det er viktig å understreke på dette spørsmålet er at dette materialet er for lite kjent 

til å kunne trekkje fram nokre klare særtrekk. Dessutan er mykje av materialet etter til dømes 

Petter Veum mest å finne i Setesdalstradisjon i dag og er då sjølvsagt farga av denne 

tradisjonen sine utformingar av ornamentikk, form og liknande.  
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Som utgangspunkt for vurderinga av svara på desse spørsmåla nytta eg eit avsnitt i boka 

«Metodevalg og metodebruk» der Holme og Solvang visar til ei rekkje kriterium ein kan ta 

utgangspunkt i når ein skal vurdere det forskingsarbeidet som skal gjennomførast (2004:68). 

Under det dei kallar forskarrelevanskriteriet er det tre førehald dei trekkjer fram. 

1) Kva nytteverdi har funna granskinga gjev og kan desse data skape grunnlag for ei ny 

erkjenning hjå forskaren? 

2) Kva forståingsverdi har funna? Gjev resultata ei meir total og utdjupa forståing av det 

fenomenet ein granskar? 

3) Kan funna utvikle eller skape ny teoretisk erkjenning og nye og meir fruktbare omgrep 

og modellar?  

 

Om ein så ser på det spelemennene svara på dei fire spørsmåla mine har det absolutt ein 

nytteverdi for meg då dei er med på å understreke nokre av dei inntrykka eg har fått gjennom 

arbeidet med dette emnet, til dømes at det er materialet etter Napperen og Petter Veum som er 

det mest kjende av materialet frå Fyresdal. Dette er naturleg då det er desse to som har hatt 

mest kontakt med andre kjente spelemenn som til dømes Myllaren og Gibøen. Det er nok og 

dei to som ein kan rekne for å vere storspelemennene frå Fyresdal. Så med andre ord så har 

desse resultata gjeve meg ei meir total forståing av dette temaet. Sidan desse spørsmåla ikkje 

var meint til å danne grunnlag for eit sett med resultat til vidare gransking er det ikkje 

fruktbart å nytte svara til, som eg skreiv tidlegare, anna enn å stadfeste eller avkrefte mine 

inntrykk.  

 

Slik stoda er i dag ser det ikkje særleg ljost ut med tanke på å få attende eit aktivt 

folkemusikkmiljø i Fyresdal. I skuleåret 2007/2008 er det ingen elevar i kulturskulen som har 

nokon folkemusikkrelaterte instrument eller dans som sitt felt (S. Veum, 2008). Elles i bygda 

er det heller ikkje nokon organisert form for folkemusikkaktivitetar så her har ein absolutt 

mykje å ta tak i. Då har me vel byrja og retta blikket framover og ser litt på kor denne vegen 

skal gå vidare? Eg vil her trekkje inn ordet revitalisering. I tidsskriftet Ethnomusicology 

(nr.43,1996) skriv Tamara E. Livingstone  ei artikkel under namnet «Music revivals: Towards 

a General Theory» der ho mellom anna kjem med ein definisjon på «revival»(1996:68)63:   

 

                                                 
63 Revival eller revive tyder gjenoppliving, fornying, få nytt liv i, livne opp igjen (Gyldendals ordbøker, 

1965:269) 
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”A musical revival is any social movement with the goal of restoring and preserving a musical tradition 

which is believed to be disappearing or completely relegated to the past. The purpose of the revival 

movement is   

 1) To serve as cultural opposition and as an alternative to main-stream culture  

2) To improve existing culture through the values based on historical value and authenticity expressed 

by revivalists.” 

 

Denne definisjonen kan førast rett inn i den utfordringa Fyresdal stend overfor med tanke på 

denne delen av kulturhistoria til kommunen. For som Livingstone skriv er målet med 

revitalisering å restituere og take vare på ein musikalsk tradisjon som er i ferd med å 

forsvinne og bli eit gløymt kapittel. Dette vert understreka hjå Apeland (1998 :13). Han 

meiner i tillegg at revitalisering og er ein danningsprosess då ein må sjå dei revitaliserande 

handlingane i samanhang med den totale folkemusikkdiskursen, som igjen er knytt til den 

totale verdiskapinga som skjer i eit samfunn. Apeland skriv og (1998:14) at revitalisering er 

knytt til ein førestilling om det autentiske, det som er ekte, opphavleg og uforfalska.  
 

I 2011 er det 200 år sidan spelemannen Petter Veum vart fødd. Dette er ein gylden moglegheit 

for å få skape litt blest om han og kva han har betydd for folkemusikken i Vest-Telemark og 

ikkje minst i Setesdal.  Som eg og skreiv i innleiinga så leigde kommunen inn ein ekstern 

konsulent når det skulle skrivast heimeside for kommunen og då mellom anna om kulturen. 

Dette burde ikkje vere naudsynt og eg meiner det absolutt er på sin plass å drive litt 

opplysningsarbeid på dette feltet. Eg håpar på etterkvart å kunne gjere noko av denne oppgåva 

om til eit hefte eller liknande som kan vere med på å folk sitt blikk retta mot desse 

spelemennene og denne musikken. I tillegg er eg i dialog med spelemannen og felemakaren 

Ottar Kåsa som har sagt seg villig til å spele inn ein del slåttar frå Fyresdal på CD. Her har eg 

fenge ein stønad på kroner 5000 frå Fyresdal Kommune så med litt meir sponsormidlar og 

liknande burde dette vere mogleg å gjennomføre. Det er og tale om at det kanskje skal bli 

landskappleik i Seljord i 2011. Dette må vere ein fin arena for å skape litt blest om dette 

emnet.  

 

4.5. Trekking i trådar 
  

Mykje av arbeidet med denne oppgåva har gjenge ut på at eg har samla inn stoff og prøva å 

laga eit så heilskapleg bilete av emnet som mogleg. Når det gjeld tolkinga av materialet eg har 

funne har eg gjort litt forskjellig. Mange av kjeldene er brev og personlege skildringar. Desse 
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har eg vald å ta med som utfyllande informasjon. Sidan dette er fyrstehandskjelder ser eg på 

det som livgjevande for oppgåva å ha dei med. Når det gjeld sekundærkjelder som til dømes 

Ormtveit sitt hefte om Olav B. Straume har eg hatt eit kritisk blikk på det ho har skrivi, og 

prøvd, så langt det har vore mogleg å søkje opp dei kjeldene ho har referert til. Dette for å 

kunne danne meg ein best mogleg oversikt over originalkjeldene, før eg kunne lage meg mine 

eigne tolkingar. Når det gjeld romanen om Knut Trondson som John Lie skreiv er det tydleg 

at Lie blandar både fakta og fiksjon. Det som har vore viktig for meg då eg nytta denne 

romanen som kjelde er å få eit inntrykk av korleis samfunnet var då Knut levde, samt å 

eventuelt via andre kjelder kunne skilje ut faktaopplysningane.  

 

Om ein skal oppsummere kva eg har kome fram til med denne oppgåva vil eg gjerne ta 

utgangspunkt i problemstillinga:  

  

Kven var spelemennene i bygda? 

Her valde eg å ha ei form for todeling. For det fyrste tok eg utgangspunkt i ei liste Olav 

Bjørgulvson Straume nedteikna i 1981 der han skriv opp 64 store og små spelemenn. Då det 

ikkje stod meir enn namnet deira på denne lista syns eg det var spanande å sjå kor mykje eg 

kunne klare å finne ut om dei. Då det ikkje er alle som står ved fullt namn eller årstal, og 

grunna avgrensa tid og ressursar, har det ikkje lukkast meg i å finne opplysningar om alle. Det 

har heller ikkje lukkast meg å finne ut noko særleg om korleis dei var som spelemenn då 

kjeldene ikkje seier så mykje om dette, noko som kanskje kan tyde på at dei spela mest til 

husbruk. For å få eit nærare innblikk i korleis spelemennene levde og liknande valde eg å gå 

nærare inn på fem spelemenn. Desse fem er Knut Trondson, Petter Veum, Olav Gunnarson 

Napper, Olav Bjørgulvson Straume og Olav Torbjørnson Berge. Det eg har funne ut er at 

bygda har fostra alt frå spelemenn som knapt nok spela til husbruk til spelemenn på nasjonalt 

nivå. Enkelte spelemenn har sett varige spor etter seg som til dømes Petter Veum som var ein 

føregangsmann når det gjeld utviklinga av hardingfelespelet i Setesdal og Olav Gunnarson 

Napper som har fått slåttar oppkalla etter seg; ”Napperen” og ”Trasjen”. Olav Torbjørnson 

Berge var med på å skipe spelemannslaget ”Vårlengt” i Porsgrunn som  enno er aktivt.  

Når ei bygd har eit grunnlag for hardingfelespel som Fyresdal kva er årsaka til at det i 

dag ikkje er noko aktivt miljø?  
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Dette var det andre spørsmålet eg stilte i problemstillinga. Det er sikkert mange årsaker til at 

det ikkje er noko aktivt miljø i dag, men eg har valt å ta for meg vekkingsrørsla som eg 

meiner hadde stor innverknad på nedgangen i spelet på  slutten av 1800- og byrjinga av 1900-

talet. Det var mange som lot seg rive med av denne vekkinga og ein av dei som stod i spissen 

var Jon Foldsæ. Han byrja med å halde møter og skape grobotn for rørsla, noko som til då 

hadde vore ukjent i bygda. Det vart brent mange feler og spelemennene vart sett på som 

Gamle-Eirik sjølv.  Sokneprest Theisner hadde ikkje mykje til overs for denne 

lekmannspredikeringa, men Foldsæ og hans medpredikantar var gode til å tale for seg, så han 

fekk ein hard kamp.  

Etter å ha fordjupa meg litt i den lista Olav B. Straume skreiv opp med spelemenn og fått litt 

meir kjøt på beinet der, syns eg det hadde vore interessant å sjå på korleis desse spelemennene 

fordelte seg i tid. Ideen kom etter at eg såg Sven Nyhus gjorde dette i si utgreiing «Pols i 

Rørostraktom». Sidan eg ikkje har noko grunnlag for å seie at det kun har vore desse 

spelemennene i Fyresdal så kan ikkje diagramma slå fast noko som helst, men dei kan kanskje 

vere med på å danne eit bilete av når spelemannen hadde si glanstid i bygda og når denne for 

alvor byrja å falme. Ein ser tydeleg at i perioden 1900-1950 var det ikkje mange spelemenn 

som vart fødde. Det er ein drastisk nedgang i førehald til 50 år tidlegare, noko eg trur speglar 

verknadane av vekkingsrørsla. Etter kvart som det var færre og færre, og eldre og eldre folk 

som spela, var ikkje dette noko som appellerte til ungdomen, der med fekk ein ikkje den 

rekrutteringa ein treng for å halde oppe eit slikt miljø, og det aktive spelet i bygda døyr ut.  

Kva slåttar kan ein seie har sitt opphav i Fyresdal? 

Eg hadde høyrt namnet på slåttar som ”Trasjen” og  ”Veumen” før eg tok til med denne 

oppgåva. Eg rekna det som sikkert at desse slåttane var frå Fyresdal. Sidan eg ikkje hadde nok 

materiale til å kunne føretake nokon musikalsk analyse av slåttemusikken frå Fyresdal fann eg 

ut at som ein kompensering for dette kunne eg prøve å finne ut kva slåttar som kan seie å ha 

sitt utgangspunkt i Fyresdal. Og eg vart overraska over kor lang lista vart til slutt. Det er 

sannsynleg at lista er lenger, men grunna mangel på tid har eg ikkje klart å skaffe meg ein 

total oversikt. Det er uvisst kva som er den fyste slåtten frå Fyresdal, men den eldste eg  kom 

fram til er ”Homslien” frå slutten av 1700-talet. Elles så har ein slåttar etter både Knut 

Trondson, Petter Veum , Olav Napper og Olav B. Straume.  
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Kan ein seie at det eksisterar ein «hardingfeletradisjon» i Fyresdal? Korleis innverknad 

hadde dei spelemennene som levde i Fyresdal på andre spelemenn både i si eiga samtid 

og for ettertida? 

I ei oppgåve som denne krev dei at ein har ein vitskapleg diskusjon knytt opp mot oppgåva 

sitt tema. Eg var lenge usikker på korleis retning min diskusjon skulle ta, men etter å ha kome 

i gang med skrivinga og tankerekkene verkeleg skaut fart var det naturleg å take utgangspunkt 

i oppgåva sin tittel; ”Hardingfeletradisjonen og spelemenn i Fyresdal”. For med dei 

fråverande innslaga av hardingfelespel i bygda i dag og så store spelemenn som Petter Veum 

og Olav Napper som bygda tidlegare har fostra, var det interessant å ta tak i ordet 

hardingfeletradisjonen. Etter å ha sett litt nærare på ulike syn og formuleringar på ordet 

tradisjon tok eg føre meg dei fem utvalde spelemennene i denne oppgåva (Trondson, Veum, 

Napper, Straume og Berge). Kor stod dei i førehald til andre spelemenn i bygda og regionen 

og var det nokre liner som knytte dei saman? Viss ein reknar tradisjon for å vere noko som 

vert tradert gjennom slektsledd synkront (innan same generasjon) eller diakront (mellom ulike 

generasjonar) var det ikkje rare tradisjonslinene å sjå i Fyresdal. Den sterkaste eg kunne klare 

å få fram gjekk frå Knut Trondson vidare til barnebarnet Bjørgulv Straume og så til  

oldebarnet Olav Bjørgulvson Straume.  Kanskje bør ein hellervkalle desse linene for 

inspirasjonsliner, då det er tydeleg at spelemennene spela dei slåttane dei syns var fine utan 

eigentleg å tenkje over kva tradisjon dei står i. Viss ein ser bort frå at tradisjonen må vere 

tradert gjennom slektsledd vil det nok vere fleire liner å ta tak i. Til dømes kan lina frå Petter 

Veum til spelemennene i Setesdal vere eit døme på både ei synkron og diakron tradisjonsline, 

men dette ville vere for omfattande å ta tak i med tanke på dei ressursane eg har hatt til 

rådigheit. Men det kunne absolutt ha vore noko å sett på ved eit anna høve. Viss denne 

oppgåva skulle kome til å fylgjast opp ein gong ville eg nok prioritert å sett nærare på 

spelemennene i bygda, prøve å skaffe meir opplysningar om kva og kor dei spelte, for på 

denne måten å få eit enno breiare bilete av det tidlegare musikalske livet i bygda. Skal eg 

trekkje fram  nokre svake sider ved denne oppgåva er det nok nettopp den biografiske 

gjennomgangen av spelemennene på lista til Olav B. Straume skoen trykkjer på. Det lukkast 

meg ikkjeå få oversikt over kva rolle dei hadde som spelemenn og kva slåttar dei spelte. At eg 

i tillegg nyttar denne lista som utgangspunkt for å setje opp to diagram over korleis desse 

spelemennene fordelar seg i tid, kan nok og sjåast på som eit svakt punkt. Men som eg skriv 

tidlegare i dette kapitlet var ikkje tanken at desse diagramma skulle vere noko grunnlag for 

vidare forsking.  
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I slutten av kapitel 4.4 skriv eg at eg håpar på å kunne formidle den kunnskapen eg har tilegna 

meg gjennom arbeidet med denne oppgåva vidare til andre. Målet er å få laga eit hefte eller ei 

lita bok, samt å gje ut ein cd med noko av slåttematerialet frå bygda. For dette er material som 

er viktig at ettertida og har kjennskap til. Det er lov å håpe på at det blir slik som John Lie 

skriv i diktet ”Petter Veum” (Hugaljo, 1874): 

”Ja, Dit Spil, Ditt Namn ska live  

Her i okkos vene heim, 

So lengi ljos æ solis skive, 

So lengi fin æ Vaarens Eim. 

So lengi her æ kvike Karar 

Aa greie Jentur, ljose Dag. 

So lengi at veirmaala svarar 

Fraa Nut aa Berg aa liedrag!” 
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5.0 Avslutning 
 
Nå er oppgåva skrivi og det er på tide å oppsummere. Då eg  byrja å skrive var det ikkje så 

mykje eg viste om til dømes spelemennene som har levd i Fyresdal. Men til meir eg har lest 

og til fleire bitar som har falle på plass i dette store puslespelet føler eg at eg har kome litt 

nærare innpå dei og fått eit lite innblikk i korleis dei levde, kva som påverka dei både 

kunstnarisk og samfunnsmessig. 

 

Eg var usikker på kor mykje stoff eg kunne klare å skaffe då eg byrja med denne oppgåva. 

Men ettersom eg fann nokre kjelder gjekk eg så vidare inn på dei kjeldene vedkomande hadde 

bruka så langt det var mogleg. Det var eit tidkrevjande arbeid av di det ofte berre stod ei 

setning eller eit avsnitt. Dette kjem og veldig tydeleg fram av lengda på litteraturlista.  Det 

visa seg fort at eg måtte velje ei biografisk og historisk retning på oppgåva då det ikkje var 

nok materiale til å kunne føretake ei musikalsk analyse, noko eg var inne på då eg skreiv 

prospektet til oppgåva. Og like mykje av arbeidet med ei oppgåve som denne er å få eit 

innblikk i eit litt større vitskapleg arbeid enn til dømes ei semesteroppgåve som å kunne kome 

opp med nye revolusjonerande fakta. 

   

I innleiinga til denne oppgåva skreiv eg at det overordna ”målet”, om ein kan kalle det, med 

denne oppgåva var å drive litt opplysingsarbeid kring den delen av Fyresdal si kulturhistorie 

som omhandlar hardingfelemusikken og spelemenn. Når det gjeld den vitskaplege relevansen 

av denne oppgåva er den kanskje mest til stades på det lokale planet og for dei som er 

interessert i Fyresdal si kulturhistorie. Mange vil nok stille spørsmålet kvifor det er ynskjeleg 

med ei gjennoppliving av Fyresdalsmusikken spelt av Fyresdølar, når det er uklart om ein kan 

kalle det ein tradisjon i det heile. For meg er det viktig å få fram at ei bygd må kjenne til si 

eiga kulturhistorie, anten det gjeld gamle gjenstandar som til dømes hus, rosemåla skåp og 

gamle bunadar, eller om det er soger og musikk. Samfunnet er i dag prega av at det skal skje 

noko nytt heile tida; ein skal kjøpe nye ting, sjå nye stader og ha stadig meir ekstreme 

opplevingar. Dette er vel og bra, men kan ein ikkje sjå nye sider ved det gamle og? Ragnar 

Nordgren har skrivi ein artikkel om det han kallar ”mjuk-kulturarv” (2000:45). Med dette 

meiner han den ikkje-materielle delen av vår kulturarv. Han meiner at denne kulturarva har 

kraft til å auka medvitet om lokalt og regionalt særpreg, samt at ho kan styrkja folk sitt medvit 

om, og kjærleik til, eige opphav og heimstavn. Han tek og føre seg det han kallar for 

”heimstadblinde”. Med dette meiner han at det er vanskeleg for folk å kjenna att ressursar i 
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sine eigne kvardagslege omgjevnadar, ikkje minst viss det gjeld å setja verdi på desse 

ressursane, vurdere kor einestandande dei er og kva verdi dei kan ha for andre. Sjølv om 

kunnskapen om spelemennene i Fyresdal ikkje er noko folk nyttar i det daglege og at slåttane 

ikkje er nokon folk høyrer på til vanleg, er eg redd for at det har blitt ei kvilepute for dei som 

kan noko om det. Ja, me veit me har hatt spelemenn som har gjort seg gjeldande både i og 

utanfor bygda og me veit at me har noko gjenstandar etter dei på museet, så då er det inga 

fare. Men kvifor må ein då leige inn ein ekstern konsulent for å skrive informasjon om dette 

såkalla ”særeigne draget til fela i dalen” på kommunen si heimeside? Visste han eigentleg kva 

han meinte då han skreiv dette? Gjennom arbeidet med denne oppgåva har eg prøvd å finne ut 

kva dette ”særeigne draget” var for noko, utan eigentleg å kome fram til noko. Men det eg vil 

fram til her, er at uansett korleis ein gjer det må ein synleggjere ”den mjuke kulturarva” for 

lokalsamfunnet. Ein må nå inn til dei som kjenner seg ”arvelause” og gje dei eit eigarskap i 

dette materialet. Kun gjennom eit engasjement og ei interesse hjå dei lokale innbyggjarane 

kan dette bli teke vare på for framtida.  
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Kappleiksresultat 

 

Olav Bjørgulvson Straume 

– Landskappleiken på Notodden, 1963: Eldste klasse: 2. premie med 87.5 poeng 

(Spelemannsbladet (SB), nr. 5, 1964) 

– Fylkeskappleiken i Rauland 1964: Eldste klasse: 2. premie (SB, nr. 5, 1964) 

– «Sørlandskappleiken», 1965: Klasse over 60 år: 170 poeng (SB, nr. 5, 1965) 

– Vårlengt nasjonale stemne i Porsgrunn: Klasse over 60 år: 3. premie med 157 poeng (SB, 

nr. 5, 1965) 

– Spelemannsstemne i Tovdal, 1966: Eldste klasse: 2. premie (SB, nr. 5, 1966) 

– Landskappleik i Porsgrunn, juni 1967: Kl. D: 3. premie med 154 poeng (SB, nr. 4, 1967) 

– Landskappleik på Lillehammer, juni 1968: Kl. D. 3. premie med 125 poeng (SB, nr. 4, 

1968) 

– Austlandskappleiken på Gvarv 3.-4. august 1968: Kl. D: 167 poeng (SB, nr. 5, 1968) 

– Landskappleiken på Geilo, juni 1969: Kl. D: 3. premie med 210 poeng (SB, nr. 4, 1969) 

– Setesdals spelemannslag stemne og kappleik, Rysstad, 18.10.1969: Kl. D (over 60 år): 2. 

premie med 157 poeng (SB, nr. 6, 1969) 

– Spelemannsstemne på Rysstad, Setesdal, 1970: Kl. D: 2. premie med 180 poeng (SB, nr. 4, 

1970) 

– Fylkeskappleik i Telemark, Rauland, 1.-2.august 1970: Kl. D: 3. premie med 159 poeng 

(SB. nr. 5, 1970) 

– Vårlengt 10 års jubileum og årleg kappleik i Porsgrunn, 22. - 23. august 1970. Kl. D: 3. 

premie med 174 poeng (SB, nr. 6, 1970) 
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– Kappleik/kappdans i Seljord 21. juni 1970: Kl. D: 3. premie med 130 poeng (SB, nr. 6, 

1970) 

– Austlandskappleiken i Porsgrunn, 19. - 20. august 1972: Kl. D: 3. premie med 138 poeng 

(SB, nr. 5, 1972) 

– Folkemusikkdagane i Porsgrunn, 17. - 19. august 1973: Kl. D: 3. premie med 171 poeng 

(SB, nr. 5, 1973) 

– Spelemannsstemne i Åmli, 1973: Kl. D. 1. plass med 172 poeng (SB. nr. 5, 1973) 

– Kappleik i Valle, Setesdal, 1973: Kl. D: 3. premie med 182 poeng (SB, nr. 6, 1973) 

– Håvard Gibøens minnestemne, 23.- 24. juni, 1973: Kl. D: 3. premie med 147 poeng (SB, nr. 

6, 1973) 

– Sørlandets spelemannslag sin kappleik, 4. mai 1974: Kl. D: 3. premie med 182 poeng (SB, 

nr. 2/3, 1974) 

– Setesdalskappleiken, Bykle, 31.aug – 1. sept 1974: Kl. D: 208 poeng (SB, nr. 6, 1974) 

– Landskappleiken i Bø, 19. -22. juni 1975: Kl. D: 3. premie (SB, nr. 4, 1975) 

– Austlandskappleiken i Kristiansand, 5.-6.spetember 1975: Kl. D: 3. premie med 181 poeng 

(SB, nr. 5, 1975) 

– Landskappleiken på Voss, juni 1976: Kl. D: 3. premie med 172 poeng (SB, nr. 4, 1976) 

– Spelemannsstemne i Åmli, 1976: Kl. D: 3. premie med 178 poeng. I pokalspelet vann Olav 

klasse D med 98 poeng. (SB, nr. 4, 1976) 

– «Sørlandskappleiken», 1976: Kl. D: 3. premie (SB, nr. 6, 1976) 

– Kappleik i Åmli, 3. juni, 1977: Kl. D: 2. premie med 200 poeng (SB, nr. 4, 1977) 

– Kappleik i Kristiansand, 1977: 3. premie (SB, nr. 5, 1977) 

– Setesdalskappleiken 19.-21. 1977: Kl. D: 3. premie (SB, nr. 5, 1977) 
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– Stemne på Elvarheim, Åmli, august 1978: Olav B. Straume den eldste deltakaren på 81 år. 

(SB, nr. 6, 1978) 

– Landskappleiken i Førde, 21. -24. juni 1979: Kl. D: 3. premie (SB, nr. 4, 1979) 

– Jubileumskappleik på Rysstad, Setesdal 8. -10. august, 1980 (Setesdal spelemannslag 50 år): 

Kl. D: 2. premie (SB. nr. 5, 1980) 

– Landskappleiken i Oslo, 25. -28. juni 1981: Kl. D: 3. premie (SB, nr. 4, 1981) 

– Austlandskappleiken, Hovden 7.-9. august, 1981: Kl. D: 3. premie. (SB, nr. 5, 1981) 

– Folkemusikkdagane i Porsgrunn, 20.-22.august 1982: Kl. D: 3. premie med 161 poeng (SB, 

nr. 5, 1982) 

– Landskappleiken på Kongsberg, juni 1983: Kl. D: 2. premie med 178 poeng (SB, nr. 4, 

1983)  

 

Olav Torbjørnson Berge 

– Stemne i spelemannslaget «Bøhæringen» på Sandvin i Bø, 1959: Kl. B: 3. premie (SB, nr.     

9/10, 1959). 

– Bøhæringenskappleik, 1960: Kl. B: 3. premie (SB, nr.9/10,1960) 

– Landskappleiken på Nesbyen, 1961: Kl. B: 3.premie (SB, nr. 4, 1961) 

– Kappleik og kappdans i Porsgrunn i regi av «Vårlengt», Kl. B: 1. premie med 130 poeng. 

(SB, nr. 6, 1961)  

– Myllargutstemnet i Rauland, 14.juli 1962. Kl. B: 1 premie. (SB, nr.5, 1962) 

– Kappleik i Porsgrunn, 25. og 26.august, 1962: Kl. B: 2.premie med 96.0 poeng. (SB, nr. 5, 

1962).  

– Landskappleiken Notodden 1963, Kl. B: 2.premie med 153 poeng. (SB. nr.4, 1963) 

– Kappleik og kappdans på Lundevang i Lunde: Kl. B: 223 poeng (SB, nr. 4, 1965) 



 
 

192

– «Sørlandsstevne» 12-13.juni 1965: Kl. B: 1.premie (SB, nr. 4, 1965) 

– «Vårlengt» - nasjonalt stemne i Porsgrunn, 1965: Kl. B: 2.premie med 240 poeng (SB, nr. 5, 

1965) 

– Kappleik på stemne til Numedals fylkeslag, Uvdal 13. og 14. august 1966: Kl B, 1 premie 

(SB, nr. 5, 1966) 

– Landskappleiken i Porsgrunn, juni 1967: Kl. B: 2. premie med 216 poeng (SB, nr. 4, 1967) 

– Landskappleiken på Lillehammer, Kl. B: 2. premie med 170 poeng (SB, nr. 4, 1968) 

– Nasjonalt stemne i Porsgrunn, aug. 1968: Kl. B: 2. premie med 210 poeng (SB, nr. 1, 1969) 

– Landskappleiken på Geilo: Kl. B: 3 premie med 210 poeng (SB, nr.4, 1969) 

– «Vårlengt»10 års jubileum, samt årleg kappleik i Porsgrunn, 22.-23.august, 1970: Kl. B: 2. 

premie med 233 poeng (SB, nr. 6, 1970). 

– Austlandskappleiken, 19-20 august 1972 i Porsgrunn: Kl. B: 2. premie med 196 poeng (SB, 

nr. 5, 1972).  

– Setesdalskappleiken, Bykle 31.august og 1.september 1974: kl. B: 222 poeng (SB, nr. 6, 

1974). 

– Folkemusikkdagane i Porsgrunn, 22.-24.august 1975: Kl. B: 2. premie med 218 poeng. På 

denne kappleiken fekk han og utdela «Vårlengt» sin spelemannspris (SB, nr.6, 1975).  

 

Andreas Moghus 

– Jolekappleik i Eidsborg, 26.desember 1983: Kl. B: 2. premie med 186 poeng (SB, nr.4, 

1984) 

– Seljordspelet 1884: Kl. B: 177 poeng (SB, nr.4, 1984) 

– 50- års jubileumsstevne i Bøhæringen 25.-26.mai 1984: Kl. B: 3. premie med 182 poeng 

(SB, nr.5, 1984) 
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– Luråskappleiken i Tinn, 1984: Kl. B: sjette plass med 192 poeng.(SB, nr.6, 1984) 

– Oslokappleiken 27.oktober 1984: Kl. B: 2. premie. (SB, nr.6, 1984) 

– Sullargutens jolekappleik, Høydalsmo 29.12.1984: Kl. B: 2. premie med 206 poeng. (SB, 

nr.3 1985) 

– Marknadskappleik på Kongsberg, 23.02.1985: Kl B: 2. premie med 201 poeng (SB,, nr 3, 

1985) 

– Austlandskappleiken, Oslo, 07.09.1985: Kl. B: 2. premie(SB, nr. 6, 1985) 

– Seljordspelet 1985: Kl. B: 2.premie med 199 poeng (SB, nr.6, 1985) 

– Sullargutens jolekappleik, 28.12.1985: Kl. B: 2. premie med 198 poeng (SB, nr. 2, 1986) 

– Seljordspelet 1986: Kl. B: 2. premie med 212 poeng (SB, nr. 7, 1986) 

– Folkemusikkdagane i Porsgrunn 1986: Kl. B: 2. premie med 205.5 poeng (SB, nr.1, 1987) 

– Oslokappleiken 11. oktober 1986: Kl. B: 3 premie (SB, nr. 1, 1987) 

– Marknadskappleik på Kongsberg, 1987: Kl. B: 2. premie med 215 poeng (SB, nr. 3, 1987) 

– Seljordkappleiken1987: Kl. B: 2. premie med 228 poeng (SB, nr. 7, 1987) 

– Folkemusikkdagane i Porsgrunn 1987: Kl. B: 2. premie med 225 poeng (SB, nr. 8, 1987) 

– Vinje spelemannslag sin kappleik, 20. juni 1987: Kl. B: 2. premie (SB, nr, 9/10, 1987) 

– Jolekappleiken på Dalen, 1987: Kl. B: 2. premie med 230 poeng (SB, nr. 1, 1988) 

– Setesdalskappleiken, Valle, august 1987: Kl. B: 2. premie (SB, nr. 1, 1988) 

– Marknadskappleik på Kongsberg, februar 1988: Kl. B: 2. premie med 235 poeng (SB, nr. 3, 

1988) 

– Landskappleiken i Bø, juni 1988: Kl. B: 2. premie med 207 poeng (SB, nr. 6, 1988) 
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– Folkemusikkdagane i Porsgrunn, august 1988: Kl. B: 2. premie med 227 poeng (SB, nr. 9, 

1988) 

– Jolekappleik, Høydalsmo: Kl. B: 2. premie med 213 poeng. (SB, nr. 1, 1989) 

– Marknadskappleik på Kongsberg, februar 1989: Kl. B: 2. premie med 220 poeng (SB, nr. 4, 

1989) 

– Fylkeskappleik på Dalen, 17.-18. juni 1989: Kl. B: 2. premie med 223,5 poeng. Vart og 

fylkesmeister i denne klassa og fekk 1. lut i tinnpokal). (SB, nr. 7, 1989) 

– Folkemusikkdagane i porsgrunn 25.-27. august, 1989: Kl. B: 2. premie med 203 poeng (SB, 

nr. 8, 1989) 

– Setesdalskappleiken 1989: Kl. B: 2. premie med 206 poeng. (SB.nr. 8, 1989) 

 

 

 

 

Notisboka til Olav B. Straume 

Springarar 

• Gaute Navarsgard 

• Haslebuskane 

• Naparen 

• Bøkkoren 1 

• Bøkkoren 2 

• Lars Målar 

• Flatlanden 

• Stordalsnibba 

• Folkedalen 

• Treskreppa (Napperslått) 

• Håvard springaren (lært av lydband) 

• Leikarvollbekken (lært direkte frå Torkjell Haugerud) 
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• Sjur i dammen (lært etter opptak med Osa.). Det var helst Olav som nytta denne i 

Vest-Telemark, og då i ”teletakt”. ”Eg kom ikkje ut av denne”, seier han.  

• Jenta på loftet (Lært av Tjønnstaulen.) Slåtten er opprinneleg frå Tinn. Olav spela 

denne mykje. 

• Gro Fossekåsi (etter lydband) Det skal visst og vere eit slåttestev til. 

• Vesle Signe 

• Fykerudspringar 

• Huttetu (etter Lars Målar). God danseslått 

• Peiskroken /innmed omnen (slått etter Johannes Dahle). 

• Store Vesle Per 1 (Fyresdalsvariant) 

• Store Vesle Per 2 (lært etter opptak av Osa). 

• Håstadbøen (vestlandsslått) 

• Grindeguten (Myllarslått) 

• Kari Uppigard (frå Tinn). Olav spela denne mykje 

• Leikandruen (Johannes Dahle slått) 

• Moguten 

• Nordfjorden 

• Vegglijenta 

• Månekåsen 

• Jon Vestafe  

• Springar frå Austad (springar frå Setesdal!!!). Henta frå Petter Veum. 

• Gamle Gunleik. Olav spela den til dans og nytta den mykje då han spela på dansekurs. 

”Det er så mykje lettare å danse når ein kan melodien” (Straume,89). 

Gangarar:  

• Halling i frå Nes i Hallingdal (slått etter O. Bakken) 

• Tussen i buskemannshaugen (Etter Torkjell Haugerud). Olav spela denne mykje på 

kappleik. 

• Liagangaren (frå Bø). Olav lika å spele denne , også på kappleik.  

• Halling etter Ragna (etter kona til Olav). 

• Halling etter Knut Dale 

• Prestegangaren 

• Klunkaren (frå Setesdal) 
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• Petter Veum (slått etter Knut Trondson). Har fått namnet sitt i seinare tid. Olav lærde 

denne av far sin.  

• Urheimen (Hardangerslått). 

• Hopparen 

• Lappen 

• Jenta på Lauvøya (slått i frå Tuddal) 

• Kongsbergfenta (lært etter opptak) 

• Heimreisa (etter Lars Fykerud) 

• Stubben (Slått etter Johannes Dahle?) 

• Å du hykjute du lykjute (halling). Olav lærde denne i Fyresdal. ”Den vart tralla av ein 

urmakar i bygda. Han var bror til Gustav Skrede på Dalen. Han tralla denne når han 

var på kant, og den ahr heller ein litt grov tekst.” 

• Burmannsslåtten/Burmannstullen (etter Knut Trondson). ”Eivind Groven skreiv opp 

denne då han var hjå meg i 1961. Eg lærde den av far. Dei har den og i Setesdal”  

• Jøtulen 

• Aa so stella 

• Ringjaren (vestlandsslått). ”Denne vart nytta i spelemannslaget. Olav Berge spela og 

denne. Det var me to som hadde med slåttar til dei andre” 

 

Brudemarsjar: 

• Fiskestigen 

• Bruremarsj få Seljord 

• Brureslag frå Valle 

• Myllargutens bruremarsj 

Masurka:  

• Sørlandsspringaren 

• Bryllaupsgarden 

• Kort hjartesorg. (Denne lærde eg av komponisten då eg gjekk på handelsskulen. Han 

spela trekkspel men eg minnast ikkje namnet.) 

• Heggjeblomen (denne laga eg sjølv. Eg hadde stor tilgang på slåttar så eg har ikkje 

trengt å komponere så mange sjølv). 
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Valsar:  

• Stavanger vals 

• Valdresvogga 

• Sørensens 

• På bøljan blå 

• Jeg og du 

• Håvard Hedde 

• Havfruen 

• Sørlandsvalsen  

• Telemarksvalsen 1 

• Telemarksvalsen 2 

• Lengselsvals 

• Lauvsprett 

• Langstumpen (òg ei vise) 

• Kjærlighetens draum (Anders Kjærland bruka og denne. Han lærde mykje av Torkjell 

Haugerud).  

• Regnbogen 

 

Reinlendarar:  

• Presten Bergland (denne er mykje bruka. Det var ein prest i Fyresdal som var med ein 

på jakt på Vestheiane. Det er ein del smårispur etter han, m.a.: alt førr moro sa 

Kjøltebukkjen, pissa midt i kyrkja. Men den er ikkje til dagleg bruk”) 

• Såvi Toreson Sitje 

• Sukkertøy og lade 

• Mamma jeg må tisse 

• Bukkjen i båten 

• Ringnesen 

• Å eg vil til sæters 

• Å dei fotelause dansa (denne er frå Fyresdal. Olav lærde denne av nokre 

småspelemennar i bygda. Den var og mykje tulla).  

• Ein etter Olav Bakka 

• O.B.S. Bånsull 
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• O. Bergland 

• O.B.S.  

• På Ulrikens topp 

• Musevisa 

• Johann på Snippen 

• Rugjen 

• Ståle (etter hesten til Tjønnstaulen). 

Polka: 

• To etter Olav Bakka 

• Vill vest/Galningen (melodi Olav fanga opp i Amerika, og vidareutvikla) 

• Sumarnattens melodi 

• Jærbulåten 

• Mi mor (komponera av Olav) 

Viser:  

• Det var ein munter... 

• I fjor gjætte eg geitane 

• I djupe dalar 

• Blåmann Blåmann 

• Eg veit ei lita jente 

• Pål på haugen 

• Eg liten var då eg .... 

• Blandt alle lande... 

• Per Spelemann 

• Kråkevisa 

• Millom granskog og li 

• Flaumen går 

• Jenter og gutar sjå desse nutar 

• No livnar det i lundar 

• Å eg veit meg eit land 

• Tordenskjold 

• Gubba Noa 

• Femøringen 
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• Å køyre vatn.. 

• Fola fola Blakken 

• Å dei fotelause dansa 

• Å farvel du min… 

• Den fyrste song 

• Å sytten ertar og atten.... 

• Om det regner og snor.. 

• Astrid mi Astrid 

• Den dag kjem aldri  

• Gud signe vårt dyre fedreland 

• Blåveispiken 

• Amanda 

• Du gamla, du fria... 

• Hu hei kor er det vel friskt og lett 

• Små spurven 

• Ja vi elsker 

• Vandringsvise 

• Valle du Valle 

• Sødeste pike 

• Den bakvendte visa 

• Å Vermeland du skjøna 

• Husker du den gang i måneskin 

• Barndomshjemmet 

• Napoleon 

• Kjære du mi Randi 

• Hr. Sinklar 

• Red river valley 

• Home sweet home 

Religiøse tonar: 

• Å jeg glemte min skute 

• Nærmere deg min Gud 

• Jesus du er den himmelveg 

• På det store hav me... 
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• Å at jeg kunne min Jesus prise 

• Fagert er landet 

• Påskemorgen 

• Barnatro 

• Med Jesus vil eg fara 

• Namnet Jesus blekner aldri 

• Han tek ikkje glansen av livet 

• Kyrkja ho er eit gamalt hus 

• Lykksalig 

• Han er min sang og min glede 

• Blott en dag 

• Det er makt i de folede hender 

 

 

 

Materiale frå Fyresdal i Telemark folkemusikkarkiv 

 

 

Andreas Hægestøyl  

– opptak gjort av Olav B. Straume 

– «Jutulen» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATd0125:18 

– «Kjetil Håvardson»(Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFTAd0125:19 

– «Lindborgen» (Springar/Pols) TFATd0125:20 

 

 

Olav B. Straume 

– opptak gjort av Olav B. Straume 

– «Storøyguten» (Springar/pols) TFATd0125:21 

– «Bukkjen i båten» (Reinlender) TFATd0125:22 
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– «Reinlender» TFATd0125:23 

– «Huttetu» ((Springar/pols) TFATd0125:24 

– «Jentebedragaren» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATd0125:25 

– «Vestlandsspringar» TFATs0125:26 

– «Reinlender» TFATd0204:1 1978 

– «Vals frå Fyresdal» TFATd0204:2 1978 

– «Halling etter Knut Trondson» TFATd0204:3 1978 

– «Springar etter Knut Trondson» TFATd0204:4 1978 

– «Burmanns-slåtten» TFATd0204:5 1978 

– «Gangar frå Fyresdal» (Gangar- og hallingformer underdelt i 3) TFATd0204:6 1978 

– «Signe» (Springar/pols). TFATd0204:7 1978 

– «Langstompen» (Vals) TFATd0204:8 1978 

– «Regnbogen» (Vals) TFATd0204:9 1978 

– «Polka frå Gjerstad» TFATd0204:10 1978 

– «Mi mor» (Polka) TFATd0204:11 1978 

– «Polka» TFATd0204:12 1978 

– «Reinlender» TFATd0204:13 1978 

– «Vals» TFATd0204:14 1978 

– «Reinlender» TFATd0204:15 1978 

– «Ståle» (Reinlender) TFATd0204:16 1978 

– «Ringnesen» (Reinlender) TFATd0204:17 1978 

– «Sumarnattens melodi» (Reinlender) TFATd0204:18 1978 

– «Voggevise» (Viser/Salmer/Stev) TFATd0204:19 1978 

– «Såvi T. Sitje» (Reinlender) TFATd0204:20 1978 

– «Vals på nedstilt» TFATd0204:21 1978 
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– «Telemarkvalsen» TFATd0204:22 1978 

– «Vals på nedstilt» TFATd0204:23 1978 

– «På bøljan blå» (Vals) TFATd0204:24 1978 

– «Reinlender på nedstilt» TFATd0204:25 1978 

– «Masurka av Olav B. Straume» TFATd0205:1 1978 

– «Musevisa» (Reinlender) TFATd0205:2 1978 

– «Ack Värmeland du schöna» (Viser/Salmer/Stev) TFATd0205:3 1978 

– «Grindeguten» (Springar/Pols) TFATd0205:4 1978 

– «Reinlender» TFATd0205:6 1978 

– «Sjur i dammen» (Springar/Pols) TFATd0205:7 1978 

– «Burmanns-slåtten» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATd0205:8 1978 

– «Vals etter Olav Bakka» TFATd0205:9 1978 

– «Jenta på Lauvøya»(Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATd0205:24 1960-1980 

– «Gamal reinlender» TFATd0205:25 1960-1980 

– «Peiskrokjen» (?) TFATd0205:26 1960-1980 

– «Havfruen» (Vals) TFATd0205:27 1960-1980 

– «Vals etter Olav Bakka» TFATd0205:28 1960-1980 

– «Springar på nedstilt» TFATd0205:29 1960-1980 

– «På Ulrikkens topp» (Reinlender) TFATd0205:30 1960-1980 

– «Anton» (Springar/Pols) TFATd0205:31 1960-1980 

  

 

Olav B. Straume 

– opptakar ukjend. Kan det vere frå NRK opptaket om Knut Trondson i 1962?  

– «Burmannsslåtten» (Gangar og hallingformer) TFATr0733:2 1962 
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– «Seljeteinen» (Springar/Pols) TFATr0733:3 1962 

– «Gangar etter Knut Trondson» (Gangar og hallingformer) TFATr0733:4 1962 

– «Stevtone etter Knut Trondson» (Stev) TFATr0733:5 1962 

Opptak av Olav B. Straume frå Porsgrunnskappleiken 20.08.1983, Folkets hus 

– Opptak gjort av NRK Telemark 

– «Gangar etter Knut Trondson» TFATd0169:1  

– «Jåle-Ragnhild»(Springar/Pols) TFATd0169:2 

 

Olav T.  Berge 

Olav Berge og Einar Løndal 

– Opptakar ukjend 

– «Kjerringa på Tinn» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATr0417:22 

– «Dakota-prærien» (Springar/Pols) TFATr0417:23  

– «Anton» (Springar/Pols) TFATr0417:25 

 

Opptak av Olav Berge frå kappleik i Bø? ca. 1958-1959 

– Opptak gjort av Olav Berge 

– «Igletveiten» (Springar/Pols) TFATr0172:10 1958-1960 

– «Gangar frå Bø» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATr0172:11 1958-1960 

 

Opptak av Olav Berge frå kappleik i Bø i 1959 

– Opptakar ukjend 

– «Kvenneslåtten» (Springar/Pols) TFATr0174:3 

– «Prestegangaren» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATr0174:4  
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Opptak med Olav og Magne Berge 

– Opptak gjort av Olav Berge 

– «Reinlender» TFATr0056:4 1965-1970 (Olav; hardingfele. Magne; gitar) 

– «Nordfjordvalsen» TFATr0056:5 1965-1970 (Olav; hardingfele. Magne; gitar) 

– «Fiskestigen» (Seremonislått) TFATr0057:17 (Olav; hardingfele. Magne; hardingfele) 

 

John Bergan 

– Opptak gjort av Olav B. Straume 

– «Hildalen» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATd0206:19 1960-1980 

 

Kjetil Straume 

– Opptak gjort av Olav B. Straume 

– «Bukkjen i båten» (Reinlender) TFATd0206:20 1960-1980 

– «Reinlender etter Odd Bakkerud» TFATd0206:21 1960-1980 

– «Regnbogen» (Vals) TFATd0206:22 1960-1980 

– «Reinlender etter Jon Tryti» TFATd0206:23 1960-1980 

– «Hakkespetta» (Springar/Pols) TFATd0206:24 1960-1980 

– «Farfars polska» (Masurka) TFATd0206:25 1960-1980 

 

Kjetil Straume, opptak frå konsert med Nes Nasjonale Dansarring i Ibsenhuset 1977 

– Opptakar ukjend 

– «Lars Fykeruds farvel til Amerika»(Lydarspel) TFATr0469:28  

– «Budeiene på Vikafjell» (Lydarspel) TFATr0470:4 

 

Andreas Moghus 

Andreas Moghus på Landskappleiken i Bø 24.06.1988, Bø Ungdomsskule 
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– Opptak av NRK 

– «Ligangaren» (Gangar- og hallingformer underdelt i 2) TFATr0213:12 

– «Igletveiten» (Springar/Pols) TFATr0213:13 

Andreas Moghus på Jolekappleik i Høydalsmo 28.12.1985 

– Opptak av Halvard Kaasa 

– «Gaute Navarsgard» (Springar/Pols) TFATr0304:12  

– «Jentebedragaren» (Gangar og hallingformer underdelt i 2) TFATrr0304:13 

 

Materiale frå Fyresdal i NRK sine arkiv 

Dette er ein liten oversikt over materiale ein kan finne i NRK sine arkiv. Grunna tid og 

ressursar så vil eg ikkje gje nokon garanti for at denne lista er komplett.  

Tittel: «Gangar etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.11.1956 

Utøvar: Otto Furholdt 

Merknad: Lært av Såvi Rysstad, etter Hallvard Rysstad, etter Jon Lie frå Fyresdal 

Arkivnr: NRKM 1742:2 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.06.1994 

Utøvar: Stein Versto 

Merknad: Råopptak frå Landskappleiken 1994 i Rauland 

Arkivnr: 98-D-00469:29 

 

Tittel: «Gangar etter Knut Heddi» 

Opptaksdato/innføringsdato: 08.03.1955 
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Utøvar: Andres K. Rysstad  

Merknad: Knut Heddi lærte denne slåtten av Petter Veum, Fyresdal 

Arkivnr: NRKM 1632:7 

Tittel: «Buseten» (Gangar etter Petter Veum).  

Opptaksdato/innføringsdato: 04.1967 (kopi av privatband) 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Knut Heddi lærte av Petter Veum som hadde slåtten frå Knut Vatnedal, Bykle. 
Petter Veum hadde lært slåtten i Valle på marknaden der. Han var handelskar Petter og dreiv å 
handla kretur, og difor så passa han på å vere på marknaden i Valle. Der trefte han ein gong 
spelemennar frå Dalen og ein frå Bykle, Knut Vatnedalen som og vart kalla «Buseten». Han 
lærte frå seg denne slåtten under det namnet. (Bjørgum, NRKM 54187:21)  

Arkivnr: NRKM 54187:21 

 

Tittel: «Buseten» etter Petter Veum 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.10.1953 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 3041:20 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 14.11.1953 

Utøvar: Otto Furholdt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1057:1 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 14.11.1953 
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Utøvar: Otto Furholdt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1057:2 

Tittel: «Springar etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 08.03.1955 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1631:9 

 

Tittel: «Langedragen nr. I etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato:25.11.1956 

Utøvar: Otto Furholdt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1742:5 

 

Tittel: «Skuldalsbruri etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 14.11.1953 

Utøvar: Otto Furholdt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1057:10 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum og Knut Heddi» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.02.1957 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum  

Merknad:  
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Arkivnr: NRKM 1840:11 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.03.1957 

Utøvar: Søren Sverdrup Nomeland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1853:6 

 

Tittel: «Knut Heddis minne, etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.11.1958 

Utøvar: Otto Furholdt 

Merknad: Variant av Hildalen, etter Olav Heggland 

Arkivnr: NRKM 1743:9 

 

Tittel: «Gangar etter Knut Heddi» 

Opptaksdato/innføringsdato: 24.01.1964 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Knut Heddi hadde denne etter Petter Veum 

Arkivnr: NRKM 2916:7 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 14.09.1963 

Utøvar: Søren Sverdrup Nomeland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53444:3 
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Tittel: «Gangar etter Knut Heddi/Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.05.1964 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Etter Andres K. Rysstad. I tradisjonslina Knut Heddi – Petter Veum. 

Arkivnr: NRKM 53636:33  

 

Tittel: «Gangar etter Knut Heddi/Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.05.1964 

Utøvar: Anders K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53637:26 

 

Tittel: «Fanitullen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.05.1964 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53638:20 

 

Tittel: «Skuldalsbruri etter Knut Heddi/Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.05.1964 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53637:25 
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Tittel: «Knut Heddis minne etter Knut Heddi/Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.05.1964 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Etter Andres K. Rysstad, i tradisjonslina Knut Heddi – Petter Veum.  

Arkivnr: NRKM 53636:34 

 

Tittel: «Langedragsslått, etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.11.1964 

Utøvar: Halvdan Furholt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53774:8 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.11.1964 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad: Etter Andres K. Rysstad 

Arkivnr: NRKM 53773:2 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.11.1964 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad:  



 
 

211

Arkivnr: NRKM 53773:21 

 

 

 

Tittel: «Førnesbrunen etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 06.11.1964 

Utøvar: Halvdan Furholt, Otto Furholt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53774:7 

 

Tittel: «Langedragen I etter Knut Heddi/Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.11.1965 

Utøvar: Sigbjørn Bernhoft Osa 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53886:16 

 

Tittel: «Skuldalsbruri etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.06.1958 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad: Kappleik på Notodden 

Arkivnr: NRKM 2018:7 

 

Tittel: «Slått etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 04.1967 (kopi frå privat band) 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 
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Merknad: Knut Heddi spela denne slåtten mykje, særleg i sine siste år. (Bjørgum, NRKM 
54187:18) 

Arkivnr: NRKM 54187:18 

 

 

Tittel: «Førnesbrunen, etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 04.1967 (kopi frå privat band) 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54187:26 

 

Tittel: «Langedragen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 20.04.1967 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54076:5 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 20.04.1967 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54076:7 

 

Tittel: «Langedragen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 17.02.1968 

Utøvar: Olav Heggland (Bygland) 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 50245:2 / NRKM 53983:19 

 

 

Tittel: «Langedragen I etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 23.01.1961 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 2913:5 / NRKM 54461:4 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 07.12.1970 

Utøvar: Søren Sverdrup Nomeland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54437:13 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 07.12.1970 

Utøvar: Søren Sverdrup Nomeland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54437:14 

 

Tittel: «Førnesbrunen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 01.07.1972 

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 
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Merknad: Opptak frå kappleik i Rauland 

Arkivnr: NRKM 52441:7 

 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.06.1973 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Opptak frå kappleik i Bergen 

Arkivnr: NRKM 52936:1 

 

Tittel: «Skuldalsbruri etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.06.1973 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad: Ei særskild form. Opptak frå kappleik i Bergen 

Arkivnr: NRKM 52936:11 

 

Tittel: «Skuldalsbruri etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.08.1976 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad: Kappleik i Porsgrunn 

Arkivnr: NRKM 55256:18 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.03.1977 

Utøvar: Dagfrid Byrkjeland (Skei) 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54941:14 

 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 08.03.1955 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1631:5 

 

Tittel: «Fanitullen etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 08.03.1955 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1631:6 

 

Tittel: «Springar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 08.03.1955 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1631:7 

 

Tittel: «Førnesbrunen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.06.1978 

Utøvar: Kristiansand spelemannslag 
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Merknad: Kappleik på Fagernes 

Arkivnr: NRKM 55708:8 

 

 

Tittel: «Førnesbrunen etter Petter Veum og Knut Heddi» 

Opptaksdato/innføringsdato: 12.04.1978 

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum, Arne Haugå, Bjarne Nordgarden (vokal) og Eivind Aakhus jr.  

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 55696:18 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 05.12.1979 

Utøvar: Gunnar Stubseid 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 56699:14 

 

Tittel: «Førnesbrunen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 16.03.1981 

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 57623:19 

 

Tittel: «Slåtten hans Bjørgulv Uppstad – gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 16.09.1983 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 58853:7 

 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 16.09.1983 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 58853:9 

 

Tittel: «Systerslått etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 11.01.1985 

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Gangar på «Forkjærstilling» 

Arkivnr: NRKM 80369:3 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.11.1956 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad: Eiga form, stille A-D-A-E 

Arkivnr: NRKM 1742:1 

 

Tittel: «Førnesbrunen etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 16.08.1988 

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 



 
 

218

Merknad: Spelar på Moghusfela 

Arkivnr: NRKM 83254:4 

 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.11.1988 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 83207:7 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.11.1988 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 83207:10 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum»  

Opptaksdato/innføringsdato: 23.11.1988 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 83207:11 / NRKM 83920:12 

 

Tittel: «Knut Heddis minne etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 16.07.1967 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 
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Merknad: Ei form av Hildalen 

Arkivnr: NRKM 50317:6 

 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.05.1991 

Utøvar: Andres K. Rysstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 86865:7 

 

Tittel: «Gangar etter Petter Veum» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.05.1991 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Redigert program 

Arkivnr: NRKM 86866:10 

 

Tittel: «Samtale med felespilleren Olav Moe» ved Steinar Kyvik 

Opptaksdato/innføringsdato: 16.09.1948 

Utøvar:  

Merknad: «I Amerika råka eg telemarkingen Olav Napper, han hadde spela mykje saman 
med Myllarguten i unge år»  

Arkivnr: GRAM- 07926 

 

Tittel: «Gangar etter Olav Napper»  

Opptaksdato/innføringsdato: 24.11.1954 

Utøvar: Truls Gunnarson Ørpen 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1540:3 

 

 

Tittel: «Trasjen etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 24.11.1954 

Utøvar: Truls Gunnarson Ørpen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1540:4 

 

Tittel: «Napperen, etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 12.06.1974 

Utøvar: Gjermund Haugen 

Merknad: Opptak frå Troldhaugen 

Arkivnr: NRKM 54702:3 

 

Tittel: «Kivlemøyane etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.09.1939 

Utøvar: Høye Kvåle 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54499:1 / NRKM 752:21 

 

Tittel: «Kivlemøyane etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.09.1939 

Utøvar: Høye Kvåle 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54499:2/ NRKM 752:22 

 

 

Tittel: «Forsteiningi etter Olav Napper»  

Opptaksdato/innføringsdato: 18.09.1939 

Utøvar: Høye Kvåle 

Merknad: Ein del av «Kivlemøyane» 

Arkivnr: NRKM 54499:5 / NRKM 752:23 

 

Tittel: «Kivlemøyane etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 1992 

Utøvar: Knut Buen (Tuddal) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKD95-00586:21 

 

Tittel: «Kivlemøyane etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 1992 

Utøvar: Knut Buen (Tuddal) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKD95 – 00586:22 / NRKD95 – 00586:23 / NRKD95 – 00586:24 

 

Tittel: «Burmannsslåtten etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:1 

 

 

Tittel: «Seljeteinen etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:2 

 

Tittel: «Gangar etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:3 

 

Tittel: «Burmannsslåtten etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:5 

 

Tittel: «Burmannsslåtten etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 
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Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:6 

 

 

Tittel: «Seljeteinen etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:7 

 

Tittel: «Seljeteinen etter Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53228:8 

 

Tittel: «Olav Bjørgulvson Straume fortel om Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.12.1961 

Utøvar: Olav Bjørgulvson Straume 

Merknad: Rolf Myklebust ansvarleg 

Arkivnr: NRKM 53228:10 

 

Tittel: «Tusseslåtten» 

Opptaksdato/innføringsdato: 20.10.1934  

Utøvar: Arne Bjørndal 
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Merknad: Gangar 

Arkivnr: NRKM 2578:3 

 

 

Tittel: «Tusseslåtten» 

Opptaksdato/innføringsdato: 20.04.1967  

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54076:8 

 

Tittel: «Tusseslåtten» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.11.1952  

Utøvar: Egil Storbekken 

Merknad: Spelar på endeblåst trefløyte 

Arkivnr: NRKM 3029:6 

 

Tittel: «Tusseslåtten» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.06.1996  

Utøvar: På von og vågnad 

Merknad: Spela på langeleik, opptak frå Landskappleiken i Vågå  

Arkivnr: NRKD96-02108:30 

 

Tittel: «Eskvammen» 

Opptaksdato/innføringsdato:  

Utøvar: Eilev Smedal 
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Merknad: Kopi frå Pathèfon 

Arkivnr: NRKM 52116:4 
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Tittel: «Eskvammen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 05.08.1919  

Utøvar: Eilev Smedal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 84695:16 

 

Tittel: «Eskvammen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 13.08.1977  

Utøvar: Tor Høydal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 55173:7 

 

Tittel: «Eskvammen etter Aslak Kleivane» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.10.1938 

Utøvar: Torkjell Haugerud 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 596:17 

 

Tittel: «Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.09.1961  

Utøvar: Eivind Groven 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52940:17 
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Tittel: «Treskreppa etter Ola Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 01.03.1962 

Utøvar: Kjetil Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 51232:7 

 

Tittel: «Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato: 20.05.1967  

Utøvar: Kjetil Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53958:11 

 

Tittel: «Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato:04.06.1969  

Utøvar: Anders Kjerland (Granvin) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 51348:16 

 

Tittel: «Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato: 04.06.1969 

Utøvar: Anders Kjerland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 51348:17 
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Tittel: «Mannen med Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato: 19.06.1972 

Utøvar: Kjetil Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54620:12 

 

Tittel: «Mannen med Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.02.1975 

Utøvar: Jon K. Bondal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54209:9 

 

Tittel: «Mannen med Treskreppa» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.08.1975 

Utøvar: Asbjørn Bratås 

Merknad: Kappleik i Porsgrunn 

Arkivnr: NRKM 54208:11 

 

Tittel: «Veumen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.08.1990  

Utøvar: Helle Jansen 

Merknad: Råopptak frå folkemusikkdagane i Porsgrunn. Hardingfele klasse C. 

Arkivnr: 94 – A – 00780:12 
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Tittel: «Veumen» 

Opptaksdato/innføringsdato:  

Utøvar: Anne Svånaug Haugan og Svein Vestad 

Merknad: Hardingfele og munnharpe 

Arkivnr: 00 – A 02087 

 

Tittel: «Sylvdropen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 10.01.1951  

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 2590:11 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 14.08.1948  

Utøvar: Olav Bergland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53129:2 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.12.1968 

Utøvar: Bjarne Herrefoss 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52943:20 
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Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.03.1965  

Utøvar: Sveinung S. Kvåle 

Merknad:  

Arkivnr:NRKM 53851:24 

 

Tittel: «Apalhagen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 10.05.1968 

Utøvar: Anders Kjerland 

Merknad: Jfr «Vegglijenta» og «Naparen» 

Arkivnr: NRKM 54119:20 

 

Tittel: «Springar etter Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.11.1973 

Utøvar: Kjetil Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54650:5 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.06.1973  

Utøvar: Knut A. Ufs 

Merknad: Landskappleiken i Bergen 

Arkivnr: NRKM 52929:17 
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Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.04.1977  

Utøvar: Johannes Evensen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 56346:4 

 

Tittel: «Naparen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 22.06.1979  

Utøvar: Øystein Romtveit 

Merknad: Landskappleiken i Førde 

Arkivnr: NRKM 56011:13 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 14.11.1951  

Utøvar: Talleiv Røysland 

Merknad: Vokal 

Arkivnr: NRKM 53290:21 / NRKM 58224:1 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 15.08.1984  

Utøvar: Johannes Sundsvalen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 59643:2 
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Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.09.1981  

Utøvar: Stein Versto 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 58239:8 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.08.1986  

Utøvar: Lars Underdal 

Merknad: Kappleik i Porsgrunn. Hardingfele klasse C. 

Arkivnr: NRKM 81412:14 

 

Tittel: «Naperen etter Håkon Høgetveit» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.10.1949 

Utøvar: Eivind Groven 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54722:1 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.06.1994  

Utøvar: Stein Versto 

Merknad: Råopptak frå Landskappleiken i Rauland 

Arkivnr: 98-D-00469:29 
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Tittel: «Naparen etter Ole Olsen Kolsrud» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.06.1990 

Utøvar: Knut Myrann 

Merknad: Råopptak frå Landskappleiken i Norfjordeid. Hardingfele klasse A.  

Arkivnr: 98-D-00320:26 

 

Tittel: «Naparen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 07.03.1995  

Utøvar: Øystein Ellefsen 

Merknad: Råopptak 

Arkivnr: NRKD95-00612:7 

 

Tittel: «Trasjen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 20.12.1994  

Utøvar: Leiv Aasane 

Merknad: Råopptak 

Arkivnr: 07H03999:4 

 

Tittel: «Traskjen etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 24.11.1954  

Utøvar: Truls Gunnarson Ørpen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1540:4 
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Tittel: «Traskjen etter Ola Napper»  

Opptaksdato/innføringsdato: 07.11.1953 

Utøvar: Truls Gunnarson Ørpen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1055:6 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 09.03.1957  

Utøvar: Signe Flatin Neset 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1848:3 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.10.1963  

Utøvar: Bjarne Herrefoss 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52944:16 

 

Tittel: «Traskjen etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.06.1964  

Utøvar: Einar Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53769:2 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.09.1964  

Utøvar: Johannes Knutson Dahle 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53831:14 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 13.05.1964  

Utøvar: Torbjørg Aas Gravalid 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 51292:3 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 19.06.1965  

Utøvar: Torbjørg Aas Gravalid 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53874:15 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.08.1966  

Utøvar: Hauk Buen 

Merknad: Vårlengt sitt stemne i Porsgrunn 

Arkivnr: NRKM 53957:8 
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Tittel: «Traskjen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 09.04.1969 

Utøvar: Odd Bakkerud 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54232:4 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 15.01.1970  

Utøvar: Bjarne Herrefoss 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54290:8 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 11.05.1965  

Utøvar: Kjetil Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53770:9 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.05.1958  

Utøvar: Olav Løndal (Tuddal) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1971:1 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 11.08.1973  

Utøvar: Svein Nesje (Førde) 

Merknad: Blandingsform jfr «Prestegangaren» og «Napparen» 

Arkivnr: NRKM 53233:22 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 02.04.1975  

Utøvar: Svein Haugetrå (Tinn) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54690:6 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.11.1975  

Utøvar: Hauk Buen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54767:12 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 03.04.1975  

Utøvar: Aaste Nisi (Gransherad) 

Merknad: Vokal 

Arkivnr: NRKM 54692:17 
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Tittel: «Traskjen II» 

Opptaksdato/innføringsdato: 03.04.1975 

Utøvar: Aaste Nisi 

Merknad: Vokal 

Arkivnr: NRKM 54692:18 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 13.08.1977 

Utøvar: Arne Øygarden 

Merknad: Austlandskappleiken på Flesberg 

Arkivnr: NRKM 55174:2 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.06.1978  

Utøvar: Torkjell Tveiten, Hardanger spelemannslag 

Merknad: Valdreshallen, Fagernes 

Arkivnr: NRKM 55706:7 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.08.1978  

Utøvar: Stein Versto 

Merknad: Kappleik i Porsgrunn 

Arkivnr: NRKM 55513:19 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 1979 

Utøvar: Knut Buen 

Merknad: Gvåle 

Arkivnr: NRKD95-00587:26 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 1979  

Utøvar: Knut Buen 

Merknad: Tuddal Fjellstudio 

Arkivnr: NRKD95-00589:4 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 21.02.1980  

Utøvar: Hauk Buen 

Merknad: I programmet «Portrett av ein spelemann» 

Arkivnr: NRKM 56992:1 

 

Tittel: «Traskjen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 1915  

Utøvar: Eilev Smedal 

Merknad: I programmet «Hardingfelespel fra grammofonens barndom» 

Arkivnr: NRKM 81034:6 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.06.1988  

Utøvar: Terje Christian Hansen (Rauland) 

Merknad: Kappleik. Mølla i Bø, Telemark.  

Arkivnr: NRKM 83209:3 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 29.08.1964  

Utøvar: Einar Løndal 

Merknad: Frå Austlandskappleiken, Porsgrunn 

Arkivnr: NRKM 53882:10 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 03.08.1955  

Utøvar: Gjermund Haugen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1663:5 / NRKM 54467:14 

 

Tittel: «Traskjen etter Olav Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 07.11.1957  

Utøvar: Eivind Mo 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1918:13 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 02.12.1988  

Utøvar: Hauk Buen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 83202:4 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Kjenningsmelodi 

Arkivnr: NRKM 85006:1 / NRKM 85006:10 / NRKM 85007:1 / NRKM 85008:1 / NRKM 
85009:1/ NRKM 85009:8 / NRKM 86839:5 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Ikkje digitalisert 

Arkivnr: NRKM 85006:2 

 

Tittel: «Traskjen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Ikkje digitalisert 

Arkivnr: NRKM 85006:3 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Melodi spela på ein streng (ikkje digitalisert) 

Arkivnr: NRKM 85006:4 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Demonstrerar ornamentikk og bordun (ikkje digitalisert)  

Arkivnr: NRKM 85006:5 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 85006:8 / NRKM 86839:4 / NRKM 86839:6 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Ikkje digitalisert 

Arkivnr: NRKM 85006:9 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.04.1989  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad: Døme på hardingfele lyd 

Arkivnr: NRKM 85007:2 

 

Tittel: «Traskjen etter Ola Napper»  

Opptaksdato/innføringsdato: 24.05.1963 

Utøvar: Einar Løndal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 51287:4 / NRKM 54155: 23 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27.06.1992  

Utøvar: Terje Christian Hansen 

Merknad: Etter Gjermund Haugen. Opptak frå Landskappleiken på Fagernes, hardingfele 
klasse A.  

Arkivnr: 98-D-00368:22 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.05.1994 

Utøvar: Terje Christian Hansen 

Merknad: I programmet «Terje Christian Hansen frå Rauland spelar hardingfele» Minutt: 
21:05 – 25.15. 

Arkivnr: NRKM 89963:7  
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 24.06.1994  

Utøvar: Terje Christian Hansen 

Merknad: Landskappleiken i Rauland 

Arkivnr: 98-D-00482:28 

 

Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.06.1994 

Utøvar: Terje Christian Hansen 

Merknad: I form etter Gjermund Haugen. Råopptak frå landskappleiken, Rauland. 
Hardingfele klasse A.  

Arkivnr: 98-D-00486:18 

 

Tittel: «Traskjen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 07.03.1995 

Utøvar: Øystein Ellefsen 

Merknad: Råopptak 

Arkivnr: NRKD95-00612:18 

 

Tittel: «Traskjen etter Olav O. Vaagen» 

Opptaksdato/innføringsdato:  

Utøvar: Trygve O. Vågen (Møsstrond) 

Merknad: Traskjen var den fyrste slåtten Trygve lærte seg.  

Arkivnr: NRKM 89947:4 
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Tittel: «Traskjen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 08.1995  

Utøvar: Hauk Buen 

Merknad: Konsert i Bø i Telemark. Denne slåtten vert og kalla «Likferdsslåtten». Byrjar litt 
syrgmodig og gjeng over i ein vill dansespringar. 

Arkivnr: NRKM 91136:8 

 

Tittel: «Likferdsslåtten»  

Opptaksdato/innføringsdato: 20.10.1934  

Utøvar: Arne Bjørndal 

Merknad: Variant frå Voss 

Arkivnr: NRKM 2598:2 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.03.1941  

Utøvar: Gunnar Austegard 

Merknad: Kopi frå FE 2597 

Arkivnr: NRKM 743:13 

 

Tittel: «Homslien etter Tarkjell Aslaksson Austad» 

Opptaksdato/innføringsdato: 09.03.1958  

Utøvar: Søren Sverdrup Nomeland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1952:11 
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Tittel: «Homslien etter Nere Hamre»  

Opptaksdato/innføringsdato: 25.01.1961 

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 2920:6 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 05.11.1968  

Utøvar: Olav Skomedal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54186:10 

 

Tittel: «Homslien etter Thomas Liestøl» 

Opptaksdato/innføringsdato: 10.10.1969 

Utøvar: Gunnar Austegard 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54073:11 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.10.1956  

Utøvar: Otto Furholt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1761:8 / NRKM 51235:6 
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Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 02.01.1952  

Utøvar: Gunnar Austegard 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 917:38 

 

Tittel: «Homslien etter Gunnar Liestøl» 

Opptaksdato/innføringsdato: 30.02.1976 

Utøvar: Vidar Lande 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54917:25 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 10. 1983  

Utøvar: Olav Skomedal 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 59650: 3 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 11.09.1984 

Utøvar: Gunnar Stubseid 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 59829:6 
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Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 11.01.1985  

Utøvar: Hallvard T. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 80369:4 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 20.05.1987  

Utøvar: Vidar Lande 

Merknad: Tusseslått 

Arkivnr: NRKM 81720:22 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 30.06.2006  

Utøvar: Sondre Fredriksson (Eydehavn) 

Merknad: Råopptak frå Landskappleiken Beitostølen, hardingfele klasse B.  

Arkivnr: 06H10572:20 

 

Tittel: «Homslien» 

Opptaksdato/innføringsdato: 30.07.2006 

Utøvar: Sondre Fredriksson 

Merknad: Folkemusikktimen 

Arkivnr: 06H06685 
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Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.10.1937  

Utøvar: Kristian P. Åsmundsstad 

Merknad: Vokal 

Arkivnr: NRKM 601:14 

 

Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato:  

Utøvar: Rolf Karlsen (klokkar) 

Merknad: Folketonar frå Rådhusklokkene 

Arkivnr: NRKM 1765:12 / NRKM 1837:5 

 

Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 31.01.1957  

Utøvar: Peder Alhaug (vokal) og Sigvart Fotland (anslått klaver) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1834:8 / NRKM 1837:10 

 

Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.03.1966  

Utøvar: Børt Erik Thoresen 

Merknad: Vokal 

Arkivnr: NRKM 50302:12 
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Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.07.1954  

Utøvar: Kristian P. Åsmundstad 

Merknad: Vokal 

Arkivnr: NRKM 1516:11/ NRKM 55045:12 

 

Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.11.1984  

Utøvar: Tirilltunga (vokalgruppe) 

Merknad: Etter Rikard Berge 

Arkivnr: NRKM 59839:13 

 

Tittel: «Truls med bogen» 

Opptaksdato/innføringsdato:  

Utøvar: Sigurd Brokke (munnharpe) 

Merknad: Folkemusikktimen 

Arkivnr: 07H01074 

 

Tittel: «Siljuteinen av Knut Trondson» 

Opptaksdato/innføringsdato: 21.04.1980 

Utøvar: Arne T. Aabø (Høydalsmo) 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 56872:1 
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Tittel: «Gangar etter Ola Napper» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.06.1981 

Utøvar: Arne T. Aabø 

Merknad: Konsert i Oslo Konserthus 

Arkivnr: NRKM 1776:9 

 

Tittel: «Siljuteinen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 2006  

Utøvar: Alf Tveit (Tokke) 

Merknad: Etter Olav Bjørgulvson Straume. Råopptak frå Jørn Hilme stemnet, Fagernes 

Arkivnr: 06H07808:5 

 

Tittel: «Gangar etter far» 

Opptaksdato/innføringsdato: 2006  

Utøvar: Alf Tveit 

Merknad: Etter Olav Bjørgulvson Straume. Råopptak frå Jørn Hilme stemnet, Fagernes 

Arkivnr: 06H07808:5 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.09.1935  

Utøvar: Eilev Smedal 

Merknad: Spela på Moghusfela 

Arkivnr: NRKM 2580:2 
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Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 01.11.1937  

Utøvar: Olav Moe 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 603:17 

 

Tittel: «Moghusen etter Sandsdalen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 25.10.1938 

Utøvar: Torkjell Haugerud 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 596:16 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 02.09.1940  

Utøvar: Eivind Mo 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 753:25 

 

Tittel: «Moghusen etter Aasmund Sandland» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.09.1948 

Utøvar: Eivind Mo 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53274: 14 
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Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 21.04.1955  

Utøvar: Hilamr Alexandersen (Trondheim) 

Merknad: Jfr «Lea deg seige Ola» 

Arkivnr: NRKM 1662:9 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 24.05.1956  

Utøvar: Anders Dahle (Heggenes) 

Merknad: Munnharpe 

Arkivnr: NRKM 1739:5 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.05.1956  

Utøvar: Olav Hegge 

Merknad: Opptak i Valdres folkemuseum 

Arkivnr: NRKM 1731:2 

 

Tittel: «Moghusen»  

Opptaksdato/innføringsdato: 23.02.1957  

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1840:8 
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Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 07.12.1960  

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52984:14 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 28.11.1963  

Utøvar: Hauk Buen 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53403:12 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 27. 05.1964 

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53636: 38 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.11.1964  

Utøvar: Halvdan Furholt 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52774:9 
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Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 04.1967  

Utøvar: Torleiv H. Bjørgum 

Merknad: Kopi frå privat band 

Arkivnr: NRKM 54187: 32 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.02.1971  

Utøvar: Torleiv Bolstad 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54449:2 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 18.11.1971  

Utøvar: Anders Kjerland 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 55902:4 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.11.1971  

Utøvar: Ola Sn. Grihamar 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 54622: 24 
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Tittel: «Moghusen etter Ola Groven» 

Opptaksdato/innføringsdato: 30.10.1956 

Utøvar: Eivind Mo 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 1757:6 

 

Tittel: «Moghusen etter Per Bøe» 

Opptaksdato/innføringsdato: 11.11.1971  

Utøvar: Ola Bøe 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53459:3 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.06.1972  

Utøvar: Asbjørn Bratås 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52417:4 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 24.07.1973  

Utøvar: Bjarne Herrefoss 

Merknad: Etter Eivind Mo 

Arkivnr: NRKM 53274:17 
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Tittel: «Moghusen etter Tarjei Tvigjuva» 

Opptaksdato/innføringsdato: 22.09.1961 

Utøvar: Eivind Groven 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 52940:2 

 

Tittel: «Moghusen etter Olav Groven» 

Opptaksdato/innføringsdato: 06.09.1948 

Utøvar: Eivind Mo 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 53274:17 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 23.06.1978  

Utøvar: Stein Versto 

Merknad: Valdreshallen, Fagernes 

Arkivnr: NRKM 55700:21 

 

Tittel: «Moghusen etter Leiv Sandsdalen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 17.08.1979 

Utøvar: Tor H. Homleid  

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 56114:10 
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Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.06.1948 

Utøvar: Lorentz Hop 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 51213:2 / NRKM 53260:2 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 26.07.1980  

Utøvar: Bernt Balchen 

Merknad: Folkemusikktreff, Valdres Folkemuseum 

Arkivnr: NRKM 56547:13 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 21.08.1981  

Utøvar: Trine Munthe-Kaas  

Merknad: Folkemusikkdagane i Porsgrunn 

Arkivnr: NRKM 57621:25 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 25.06.1981  

Utøvar: Harald Røine 

Merknad: Oslo Konserthus 

Arkivnr: NRKM 1774:4 / NRKM 58232:19 
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Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 19.06.1952  

Utøvar: Torleiv Bolstad 

Merknad: Jfr «Lea deg, lea deg du gamle Ola» 

Arkivnr: NRKM 3028:2 / NRKM 941:7 

 

Tittel: «Moghusen» 

Opptaksdato/innføringsdato: 21.04.1977  

Utøvar: Harald Røine 

Merknad:  

Arkivnr: NRKM 56331: 14 / NRKM 89901:8 
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