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Sammendrag
I 2006 startet lokale initiativtakere i Ål i Hallingdal prosjektet Folkemusikk og gudstjeneste –
tradisjon og nyskaping. Prosjektet innebar å komponere nye liturgiske messeledd i
folketonedrakt, og slik integrere folkemusikken fullstendig Den norske kirkes gudstjeneste.
Prosjektet sprang ikke ut ifra, men sammenfalt med en pågående gudstjenestereform, som
blant annet åpnet opp for nye sjangre i kirkens liturgiske musikk. Folkemusikkgudstjenesten
ble antatt av Kirkerådets musikkutvalg (KMU), som del av en pågående, nasjonal
reformprosess i Dnk. Veien inn i kirkerommet var likevel ikke selvsagt for
folkemusikksjangeren.
Selv om folkemusikken står sterkt i Hallingdal, har dalen historisk sett hatt et sterkt
motsetningsforhold mellom folkemusikk og kirke. Hallingdal opplevde en vekkelsesbølge på
1850-tallet som ble ledet av en ung kvinne ved navn Kari Pedersdatter Heie, som hevdet å
være synsk. Bevegelsen ble kalt Heie-bevegelsen, og Kari Heie førte blant annet en intens
kamp mot festkulturen i Hallingdal. Sentral for denne festkulturen var folkemusikken. De som
først og fremst fikk kjenne på konsekvensene av Heie-bevegelsen var hardingfelespillerne.
Svært mange gav opp musikken, og flere valgte å ødelegge instrumentet.
Det skulle gå over hundre år fra Heie fordømte hardingfela, til folkemusikken ble tatt inn i
kirkerommet i Ål. Siden 1980-tallet har sjangeren blitt mer og mer tilstedeværende i
kirkelivet, gjennom blant annet festivalen Folkemusikkveka, men det var ikke før i 2006 at
folkemusikken og hardingfela fikk en sentral rolle i gudstjenesten.
Vekkelsesbølgen som Kari Heie ledet var en del av den andre lekmannsbevegelsen i Norge.
Denne blir på nasjonalt nivå omtalt som Johnson-vekkelsen. Med denne lekmannsbevegelsen
vokste det frem en konflikt mellom lavkirkelige og høykirkelige, som førte til det første
initiativet for å demokratisere kirken i Norge. Det første initiativet ble avslått av Stortinget,
men fikk resultat femti år senere. Demokratiseringen av Den norske kirke la grunnlaget for
flere reformbevegelser, blant annet gudstjenestereformen i Dnk fra 2003. Denne reformen
resulterte i at hardingfela, som Kari Heie hadde fordømt, ble integrert i kirkens liturgiske
musikktradisjon.
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Forord
Denne oppgaven hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten hjelp fra mine informanter. Jo
Asgeir, Kjellfred, Audun og Øystein, tusen takk for at dere stilte opp som kilder, for
interessante samtaler over kaffekopper, og for at dere har stolt på meg! Deres historier og
kunnskap har vært uvurderlig, og jeg håper dere blir fornøyde med resultatet.
Jeg må rette en stor takk til min veileder, Nora Stene, som har vært tålmodig og behjelpelig,
og som har vært en trygg person å komme til gjennom hele arbeidsprosessen.
Å få komme til en arbeidsplass der erfaringer blir delt og bekymringer hørt på, har vært
viktig. Tusen takk for kaffepauser, lunsjer, arbeidsleirer og andre spillopper – dere vet hvem
dere er! Mine venner utenfor Blindern har også vært avgjørende for at jeg har kommet
helskinnet gjennom prosessen. Takk for silkehansker og kreative prosjekter, for musikk og
dans, og tusen takk til Mina og Iben som har vært solstråler i hverdagen med koselige lunsjer
og kvalitetstid.
En spesielt stor takk til Ida Therese Johannessen og Sunniva Salem, som har stilt opp og lest
korrektur på oppgaven min. Tusen takk for deres hjelp, deres råd og deres tid.
Da jeg skulle bestemme meg for hva det var jeg skulle skrive om, var det pappa som satte
meg på ideen om hardingfela og folkemusikkgudstjenesten på Ål. Ergo, hele oppgaven er til
syvende og sist takket være han. Tusen takk pappa for at du satte meg på ideen, for at jeg har
fått samarbeide med deg under dine prosjekter, og for at du har vært så positiv. Tusen takk til
mamma, som ringer hver søndag og spør hvordan det går, og som alltid er stolt av meg. Dere
to, og Jørgen, Sonja og «Bønna», er de viktigste menneskene i mitt liv!

Lene Storhaug

Oslo, mai 2016
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1 Innledning
Da jeg konfirmerte meg i 2002 måtte konfirmantene være tilstede på et gitt antall
gudstjenester i løpet av ett år. Jeg husker ikke hvor mange vi måtte være tilstede på, men
konfirmasjonslederne innførte to såkalte «bonusgudstjenester», som telte dobbelt. Disse var:
1. juledagsgudstjenesten og 1. påskedagsgudstjenesten. Trøtt og obsternasig som bare en 14åring kan være, trappet jeg derfor opp i Ål kirke på 1. juledag, og satte meg bakerst. Jeg
husker ikke stort fra denne gudstjenesten, annet enn at jeg syntes den var lang, og at det var
veldig få til stede. Dette kom til å endre seg noen år senere.
I 2006 startet lokale initiativtakere i Ål kirke et prosjekt som het Folkemusikk og gudstjeneste
– tradisjon og nyskaping. De ville trekke folkemusikken inn i gudstjenesten, og komponere
nye messeledd i folketonedrakt. I 2009 var folkemusikkgudstjenesten ferdig komponert.
Gudstjenesten på 1. juledag har siden blitt arrangert som folkemusikkgudstjeneste og i fulle
kirkebenker sitter det i dag ikke bare ålinger, men folk fra Gol, Geilo og andre nærliggende
bygder i Hallingdal.
Koblingen mellom folkemusikk og gudstjeneste fremsto ikke som underlig for meg da jeg
vokste opp i Ål i Hallingdal. Folkemusikken har vært en integrert del av den lokale kulturen i
Ål så lenge jeg kan huske, blant annet gjennom den årlige folkemusikkfestivalen
Folkemusikkveka.

Barn har lært å spille hardingfele, trekkspill, lur og andre

folkemusikkinstrumenter fra de er seks år gamle, gjennom kulturskolen i Ål og private
ressurspersoner. Eilif Gundersen har spilt lur fra Sundreberget i Ål hver 17. mai i over 25 år.
Nasjonaldagen har også tradisjonelt blitt feiret med folkemusikk og lausdans på Ål
bygdemuseum. Det arrangeres folkemusikkonserter året rundt, og lokale danselag holder liv i
folkedansen gjennom jevnlige dansearrangementer. Folketonesalmer blir mye brukt under
gudstjenestene, og sjangeren blir gjerne brukt under gudstjenester som musikalske innslag.
Da folkemusikkgudstjenesten inkorporerte sjangeren i hele den melodibaserte liturgien, virket
dette for meg naturlig. Det var ikke før jeg begynte å studere religionshistorie at koblingen
framsto som verdt å studere nærmere.
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Min far hadde fortalt meg at det ble ansett som syndig å spille hardingfele på 1800-tallet, og
at det hadde vært en vekkelsesbevegelse i Hallingdal, ledet av en kvinne ved navn Kari
Pedersdatter Heie, som selv hevdet å være synsk. Denne vekkelsesbevegelsen ble kalt Heiebevegelsen, og gikk hardt utover felespillerne og hardingfela. Svært mange hardingfeler ble
brent og ødelagt på denne tiden, og mange la ned felespillet for godt. Folkemusikken, og
hardingfela spesielt, ble forbundet med dans, fest, høyt alkoholkonsum, slagsmål og andre
syndige aktiviteter. Dette vekket min nysgjerrighet. Hvordan kunne en sjanger, som tidligere
hadde blitt fordømt, få en integrert rolle i gudstjenestelivet i Ål?

1.1.1

Oppgavens tema

Den overgripende tematikken i denne oppgaven er forholdet mellom folkemusikk og kirkeliv,
eksemplifisert ved en empirisk undersøkelse av to historiske hendelser i Ål i Hallingdal. Disse
hendelsene er henholdsvis Heie-bevegelsen i Hallingdal på 1850-tallet, og etableringen av en
folkemusikkgudstjeneste i Ål mellom 2006 og 2016. Begge hendelsene illustrerer forholdet
mellom folkemusikk og kirke i Ål, men den kulturelle og religiøse konteksten er svært
forskjellige i de to epokene. For å gjøre fremstillingen oversiktlig, har oppgaven derfor to
deler.
For å forstå den historiske betydningen av folkemusikkgudstjenesten i Ål, er det avgjørende å
kjenne til Heie-bevegelsen på 1850-tallet. Årsaken til at det var nettopp felespillerne som ble
en utsatt gruppe under denne vekkelsesbølgen, henger sammen med hvilke konnotasjoner
instrumentet hadde. Vi kan derfor ikke behandle vekkelsesbevegelsen i Hallingdal og dens
konsekvenser for folkemusikkmiljøet, uten først å studere hardingfela. Heie-bevegelsen på sin
side faller under det som blir omtalt som den andre lekmannsbevegelsen i Norge. Under
denne lekmannsbevegelsen kom det første initiativet til å demokratisere kirken, gjennom blant
annet menighetsråd. Dette kom senere til å få følger for forholdet mellom folkemusikk og
kirke i Ål. Hardingfela, folkemusikk og Heie-bevegelsen vil bli behandlet i del I.
Da prosjektet Folkemusikk og gudstjeneste – tradisjon og nyskaping ble startet i 2006, skjedde
dette på lokalt initiativ, men prosjektet sammenfalt også med en pågående gudstjenestereform
i Dnk. Et av reformens satsingspunkter var ny liturgisk musikk. Initiativtakerne bak
folkemusikkgudstjenesten sendte inn den nykomponerte musikken til
2

Kirkerådets

musikkutvalg (KMU), og folkemusikkgudstjenesten ble antatt som et av forslagene til ny
liturgisk musikk. Folkemusikkgudstjenesten i Ål ble da en del av den pågående
kirkereformen. At folkemusikkgudstjenesten i Ål ble startet på lokalt initiativ vitner om at
flere ønsket et større sjangermessig mangfold i det musikalske materialet til gudstjenestene.
Det var dette Ungdommens Kirkemøte (UKM) ville åpne for, da de la frem et forslag om en
reform til Kirkemøtet. Ål kirke var dermed ikke alene i ønsket om å skape nye uttrykk for
gudstjenesten. For å forstå hvordan folkemusikken kunne bli integrert i gudstjenestelivet i Ål,
må vi derfor se folkemusikkgudstjenesten i lys av gudstjenestereformen i Dnk. For videre å
forstå

hvilken

musikktradisjon

folkemusikken

hadde

blitt

innlemmet

i

gjennom

folkemusikkgudstjenesten og gudstjenestereformen i Dnk, må vi også kjenne til
gudstjenestens liturgiske rammer. Dette er temaene som blir behandlet i del II.
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2 Kilder
Denne studien er basert på empiriske undersøkelser der jeg brukt både skriftlige og muntlige
kilder. Jeg har også vært deltagende observatør ved fire folkemusikkgudstjenester i Ål kirke,
og erfaringene fra disse har jeg brukt som utgangspunkt i beskrivelsen av hvordan en
folkemusikkgudstjeneste forløper seg.
Her følger en kort beskrivelse av de ulike kildene jeg har valgt å bruke i denne studien.

2.1.1

Sakspapirer, rapporter og artikler

For å kunne forstå og videre gi en informativ oversikt over gudstjenestereformen i Dnk, har
jeg brukt sakspapirene fra hovedsakelig Kirkemøtet og Kirkerådet, som ligger offentlig
tilgjengelig på Dnk sine nettsider. Jeg har også brukt et sakspapir fra Ungdommens
kirkemøte. Det har vært en omfattende prosess å få en oversikt over gudstjenestereformens
ulike stadier vedrørende den liturgiske musikken. Gudstjenestereformen har vært i stadig
endring siden 2003, og er enda ikke ferdigstilt. KIFOs (Institutt for kirke-, religions-, og
livssynsforskning) rapport fra 2014, Noe falt i god jord – Den norske kirkes
gudstjenestereform sett fra menighetsnivå, har også vært en viktig kilde i arbeidet med
kapittelet om gudstjenestereformen. Denne har gitt innblikk i hvordan reformen ble mottatt på
menighetsnivå nasjonalt sett, og for å se folkemusikkgudstjenesten på Ål i lys av
gudstjenestereformen. I tillegg til sakspapirer og KIFOs rapport, har jeg brukt avis- og
nettartikler, for å få et bredere bilde av reformen.

2.1.2

Informantene

Jeg har gjennom oppgaveprosessen hatt tilgang til personene som sto bak prosjektet
Folkemusikk og gudstjeneste – tradisjon og nyskaping i Ål i Hallingdal. Jeg er selv fra Ål, og
kjente til personene fra før. Høsten 2015 og våren 2016 hadde jeg ett intervju med hver av
dem, samt en uformell samtale med musikerne som øvde til 1. juledagsgudstjenesten
4

23.desember i 2015. Hvert intervju ble gjort i en uformell setting, der samtalen og deres
tanker rundt folkemusikkgudstjenesten fikk flyte naturlig. Da intervjuene ble gjort i
samtaleform, ble alle intervjuene lange. Det korteste intervjuet jeg gjorde varte i halvannen
time, det lengste i to og en halv. Disse dybdesamtalene gav meg tilstrekkelig med
bakgrunnsstoff til å skrive om folkemusikkgudstjenesten. Jeg brukte opptaker under alle
intervjuene, etter tillatelse fra informantene. Dette gjorde det enklere å la samtalen gli
naturlig, og informantene kunne snakke uten å måtte ta hensyn til notatskriving. Det gjorde
også at jeg kunne konsentrere meg utelukkende om samtalen og stille nye spørsmål etter
hvert. Mine informanter er ikke anonyme. De er kjente personer i Ål, gjennom deres
posisjoner i den lokale kirken, i musikkmiljøet og i kulturskolen.


Jo Asgeir Lie er musiker, komponist, arrangør og produsent. Han har en bred musikalsk
bakgrunn, men er først og fremst folkemusiker. Lie har medvirket på over 20
plateutgivelser, og vunnet to spellemannspriser med kvartetten Kvarts. Det er Lie som har
komponert messeleddene til folkemusikkgudstjenesten, og har vært en svært viktig
fagperson i prosjektet. Han har også vært en ressursperson hva gjelder folkemusikkens
historie og hvordan hardingfela ble ansett på 1800-tallet. Han var tidligere rektor ved
Kulturskolen i Ål, og jobber nå som rektor ved Ole Bull Akademiet.



Audun Flaen har vært ansatt som kantor i Ål Kirke siden 1987. Han har vært en sentral
skikkelse i arbeidet med folkemusikkgudstjenesten. Han ble utdannet ved Norges
musikkhøgskole, og har lang erfaring med å arrangere musikk til kirkebruk. Han har vært
med å komponere og arrangere en rekke av messeleddene til folkemusikkgudstjenesten,
sammen med Lie.



Kjellfred Dekko er kirkeverge i Ål Kirke og har også vært sentral i arbeidet med
folkemusikkgudstjenesten. Det var han som tok initiativ til å søke om bevilgning til
folkemusikkprosjektet, sammen med Flaen.



Øystein Magelssen var prost i Hallingdal da folkemusikkgudstjenesten startet som
prosjekt. Han var prost i Hallingdal i perioden 1999-2008, før han senere ble prost i
Drammen. Magelssen jobber nå som generalsekretær i KFUM/KFUK.

Disse fire har vært avgjørende for gjennomføringen av folkemusikkgudstjenesten i Ål. Alle
fire har vært behjelpelige og rause med meg, og frivillig stilt opp som informanter. Jeg har latt
være å bruke sitater de selv ikke ville at jeg skulle bruke, og ingenting av det jeg har valgt å
sitere dem på er noe som kan være skadelig for verken dem eller menigheten i Ål.
5

Da Øystein Magelssen gikk av som prost i 2008, tok Vigdis Moen Storhaug over dette
embete. Jeg har ikke brukt Moen Storhaug som informant fordi vi er i nær slekt, for å unngå
faren for inhabilitet. Jeg har i stedet valgt å bruke tekster som Moen Storhaug selv har skrevet
i Ål Kyrkjeblad og sitater hun har uttalt under intervjuer med Hallingdølen.
Gjennom informantene har jeg fått kopier av søknader til Norsk kulturråd, oversikt over
musikere brukt under folkemusikkgudstjenesten, samt gudstjenestehefter som har blitt delt ut i
forkant av gudstjenestene.
Jeg hadde også en uformell samtale med musikerne som spilte under 1.juledagsgudstjenesten
2015, da de hadde en gjennomgang av musikken 23.desember 2015. Der fikk jeg høre om
deres tanker rundt folkemusikkgudstjenesten, og hva de la vekt på når de skulle spille under
en slik gudstjeneste.

2.1.3

Bygdebøker og andre litterære kilder

I arbeidet med den historiske delen av denne oppgaven, har jeg hovedsakelig brukt
bygdebøker. Å bruke bygdebøker kan være en utfordring da de som regel er skrevet av
lokalhistorikere – altså personer med interesse for lokal historie, men som ikke nødvendigvis
er utdannet historikere. Skal en skrive om historien i Ål og Hallingdal, er det likevel disse
kildene en må bruke. Bøkene har vist seg å være viktige kilder, om enn utfordrende. For å
kunne skrive en utfyllende historie om Kari Heie har jeg måttet nøste sammen det lille som
står om henne i hver bygdebok, og har derfor måttet lete frem og sette sammen informasjon
fra tolv forskjellige bygdebøker. Disse bygdebøkene stammer fra Ål, Gol, Hol, Nes,
Hemsedal, Numedal, Sigdal, Eggedal, og Nore og Uvdal. Flere av bøkene er fra ett og samme
sted, med forskjellig datering, så det har vært et spennende puslespill å sette sammen Karis
historie. Her har nasjonalbiblioteket sine nettsider vært uvurderlige, da de har digitaliserte
utgaver av alle disse bøkene. Bygdebøkene har, foruten å omtale Kari Heie, også gitt et rikt
bilde av hvordan hardingfela ble ansett på 17- og 1800-tallet i Hallingdal, og hvilke sagn som
var knyttet til instrumentet. Faglitterære bøker om musikkhistorie som omhandler
folkemusikk, hardingfele og kirkemusikk har også vært viktige kilder.

6

Den største utfordringen som jeg møtte under arbeidet med de litterære kildene, var da jeg
fant Kari Heies Syner af Himmel og Helvete, fra 1889. Gleden var selvsagt stor over å finne
denne primærkilden, men boken er skrevet på gammel dansk, med gotisk skrift. Jeg gikk
derfor inn i en tidkrevende, men givende prosess, hvor jeg skrev av store deler av teksten for
hånd, med et gotisk alfabet ved siden av meg. Dette gjorde det mulig å bruke sitater fra Karis
egen tekst, som var svært viktig da jeg skulle skrive hennes historie.

2.1.4

Ord, uttrykk og andre noter

Underveis i oppgaven dukker det opp en rekke ord som kan være ukjente for mange. Disse
blir derfor forklart underveis. Dette gjelder ord som omhandler spesifikke musikalske sjangre,
elementer eller lignende, og hallinguttrykk. Den første kategorien er forklart i noteapparatet,
med tilhørende kildehenvisning. Hallinguttrykkene har jeg ikke brukt kildereferanse på fordi
det er ord jeg har lært under min oppvekst i Hallingdal, av familie og venner, og som er en del
av mitt vokabular. Mange av disse ordene finnes det heller ikke skriftlige kilder på. Der
studien nevner temaer som av ulik årsak ikke blir forklart i hovedteksten, har jeg gitt en
forklaring i noter, der det passer seg. Dette gjelder også relevant tilleggsinformasjon som
dukker opp underveis.

2.1.5

Deltagende observatør

I løpet av de siste årene har jeg vært observatør ved fire folkemusikkgudstjenester. Disse er 1.
juledag 2013, 1. juledag 2014, gudstjenesten under Folkemusikkveka 31.mai, 2015, og 1.
påskedag 2016. Jeg valgte å bruke 1.juledag 2015 som case, selv om jeg ikke var til stede ved
denne gudstjenesten, av personlige årsaker. Det var denne gudstjenesten jeg hadde tenkt å
bruke som utgangspunkt, og som jeg intervjuet musikere og informantene mine om. Jeg fikk
også tildelt gudstjenesteheftet for denne gudstjenesten av Audun Flaen, og den gir en detaljert
oversikt over gudstjenestens gang. Gudstjenesteheftet finnes i scannet versjon under Vedlegg.
Ved hjelp av dette heftet, intervjuet med musikerne 23.12.2015, samt mine tidligere
observasjoner ved folkemusikkgudstjenestene i Ål, var det derfor mulig å gi en god
beskrivelse av denne gudstjenesten.
7

2.1.6

Forkortelser

Dnk – Den norske kirke
UKM – Ungdommens kirkemøte
NFG – Nemnd for Gudstjenesteliv
KMU – Kirkerådets musikkutvalg
AOM – Arbeidsgruppe for ordinariemusikk
LMU – Liturgisk musikkutvalg
LM1977 – Liturgisk musikk av 1977
KIFO – Institutt for kirke-, religions-, og livssynsforskning
IFMC - The International Folk Music Council
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3 Folkemusikken og hardingfela
Denne delen av studien skal behandle folkemusikkens rolle i Hallingdal på 1800-tallet.
Hendelsene som fant sted her på denne tiden, ble avgjørende for forholdet mellom
folkemusikkmiljøet og kirken i mange år. For å forstå hvorfor disse hendelsene hadde så store
konsekvenser for folkemusikkmiljøet, må vi forstå hva folkemusikk er. Hardingfela er et
særlig viktig instrument å diskutere i denne sammenheng, da det var dette instrumentet som
ble trukket ut som et «syndig instrument» under vekkelsesbølgen i Hallingdal på 1850-tallet.
Dette henger sammen med sagn knyttet til hardingfela, i hvilke sammenhenger instrumentet
ble anvendt, musikerne som spilte dem, og håndverkerne som laget dem.
Det var ingenting som het folkemusikk under lekmannsbevegelsene i Norge på 1800-tallet.
Musikken som vi i dag kaller folkemusikk, ble regnet som dansemusikk, og ble anvendt under
begivenheter som bryllup, dåp, gjestebud, og lignende. Sentral under disse begivenhetene var
spellemannen, og instrumentet som først og fremst ble anvendt var hardingfela.
For å forstå hvilken musikalsk tradisjon hardingfela faller innenfor i Norge, og som senere har
blitt innlemmet i den liturgiske musikktradisjonen, skal jeg først gi en kort forklaring på hva
folkemusikk er. Deretter blir hardingfelas historie behandlet, samt et knippe sagn som er
forbundet med instrumentet.

3.1

Hva er folkemusikk?

Det kan være vanskelig å forklare hva folkemusikk er. Selve begrepet folkemusikk har sitt
opphav i Nasjonalromantikken. Som et resultat av den industrielle revolusjon og
opplysningstiden, var det flere som på 1800-tallet søkte å finne tilbake til ”det naturlige”. Den
norske fjellbonden ble da trukket frem som selve symbolet på det opprinnelige og norske, og
bondekulturens tilhørende estetikk ble en stor inspirasjon for kunstnere og komponister.1
The International Folk Music Council (IFMC) kom i 1954 med følgende definisjon av
folkemusikk:

1

Aksdal, Bjørn, Fanitullen: Innføring i norsk og samisk folkemusikk, redigert av Sven Nyhus, (Oslo:
Universitetsforlaget, 1993), 7-9
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«Folkemusikk er produktet av en musikktradisjon som har vokst fram gjennom den muntlige
overføringens prosess. De faktorer som former tradisjonen er:
1. Kontinuitet, som knytter nåtid til fortid
2. Variasjon, som springer ut av den enkeltes eller gruppens kreative impuls
3. Utvalg samfunnsgrupper gjør som bestemmer den form/de former som musikken skal
fortsette i
Betegnelsen kan benyttes om musikk som er blitt utviklet fra musikalsk enkle elementer i et
samfunn som er upåvirket av populær- og kunstmusikk, og den kan også benyttes om musikk som
stammer fra en individuell komponist og senere er blitt tatt opp i den uskrevne, levende tradisjon i
et samfunn. Betegnelsen dekker ikke komponert folkelig musikk som er blitt ferdig overtatt av et
samfunn og forblir uforandret, for det er omformingen og gjenskapelsen av musikken i samfunnet
som gir folkemusikken sin karakter.»2

Folkemusikk er altså en musikktradisjon basert på muntlig tradering, der melodiene gjerne har
sitt opphav flere generasjoner tilbake. Hvilke instrumenter som er brukt har variert fra sted til
sted, og også etter hvert som nye musikkinstrumenter ble introdusert. Kjernen av
folkemusikken handler altså ikke om instrumentene og melodiene i seg selv, men hvilken
rolle de har spilt i samfunnet, og hvordan de har blitt overlevert.
Den aller tidligste formen for folkemusikk vi kjenner til er direkte knyttet til
jordbrukskulturen.3 Bøndenes bruk av setre er en gammel praksis, og går ut på at buskapen
ble flyttet opp til fjellet for å beite under sommermånedene. På grunn av den lange avstanden
fra bygdene til fjellbeitene, ble det bygget små stuer, setre, på fjellet, der en kunne bo i denne
perioden. Da hadde en mulighet til å holde oversikt over dyrene og kunne samle dem inn
igjen på kvelden. Avhengig av været oppholdt en seg gjerne på setra fra slutten av juni til
slutten av september.4 På grunn av store avstander, både fra setra til bygda, og fra buskapen i
fjellet til setra, var det nødvendig å finne måter å kommunisere på. Det ble tatt i bruk spesielle
redskaper og stemmeteknikker som kunne bære lyd over lengre avstander, slik at en både
kunne kommunisere med dyrene og med hverandre.5 Det er her den eldste formen for
folkemusikk kommer inn: vokal folkemusikk, som blant annet er betegnelsen for lalling,
kauking og lokk6, og gjeterinstrumentene: lur, bukkehorn og seljefløyte. Luren ble gjerne

2

Michelsen, Kari, Huldt-Nystrøm, Hampus, Levin, Robert og Gunnar Rugstad, Cabiata – Frosini, bind 2,
Cappelens musikkleksikon, (Oslo: Cappelen, 1978), 539
3
Ledang, Ola Kai, Norsk folkemusikk: folkets musikk før og nå, (Oslo: Aschehoug, 1979), 4
4
Sandvik, Anders, Seterliv og seterstell: Maihaugens setergrend: et bidrag til de gudbrandsdalske setrers
historie, (Oslo: Tanum, 1942), 10
5
Ledang, Norsk folkemusikk, 4
6
Lalling og kauking var en mellomting mellom rop og sang som en brukte for å kommunisere med hverandre.
Lokk var musikalske rop beregnet på buskapen, for å hente dem inn til seteren på kvelden. Lokket varierte etter
hvilke type dyr som ble lokket på. (Ledang, Norsk folkemusikk, 4)
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brukt av kvinnene for å kalle tilbake dyrene fra fjellet. Bukkehornet 7 ble båret av alle gjetere,
og hadde som funksjon å skremme bort rovdyr.8
Nyere folkemusikkinstrumenter som hardingfele, langeleik og trekkspill er direkte knyttet til
dansekulturen. Langeleiken var trolig i bruk i Norge allerede på 1600-tallet, og var interessant
nok først og fremst traktert av kvinner. Nøyaktig hvorfor det var kvinner som spilte på
langeleiken forteller faglitteraturen lite om, men det som kommer frem er at langeleiken får en
mindre fremtredende rolle da hardingfela ble introdusert. Med hardingfela tok også mannen i
stor grad over som musiker, selv om det finnes unntak.9/10 Trekkspillet kom inn i bildet rundt
1820, først som instrument blant borgerskapet, men utbredelsen økte med masseproduksjon
av instrumentet og det ble populært fra 1850. Trekkspillet blir forbundet med mer moderne
danser, som vals, polka og reinlender.11 Jo Asgeir Lie forteller at hardingfela ble overdøvet av
trekkspillet, som hadde kapasitet til å bære lyd mye bedre enn et strengeinstrument.12 Dette
var, ifølge Ola Kai Ledang, den samme grunnen til at langeleiken i sin tid ble utkonkurrert av
hardingfela. Disse instrumentene ble brukt under festlige lag, der dansen var hovedfokuset.
Hovedsakelig ble instrumentene brukt under bryllup og andre gjestebud, der dansen var en
sentral aktivitet. På 1800-tallet var det hardingfela som hovedsakelig ble brukt under disse
arrangementene i Hallingdal.

3.2

Hardingfela – et særnorsk instrument?

«Ikkje noko musikkinstrument står mennesket so nær som fela. Dette har fleire grunnar. Ho er
lett å føre med seg og fylgjer spelemannen på alle hans ferder. Ho er ven for augo og fell
lagleg i hendene; so ein får reint hug til å kjæla henne. Når ein stryk yver strengene, kjenner
ein kor ho skjelv og bivrar. Ho ligg bringa so nær, og ber bod frå hjarta; tonane tolkar kvar
hugsyn og kvar ein skifting i tanke og draum. Ho er eitt med spelemannen og lever med i livet
hans.» 13

7

Bukkehornet hadde ikke hull i starten, så en kunne ikke spille melodier. Horn med hull ble tidlig introdusert, og
i Sverige er det funnet slike horn som en mener stammer fra vikingtiden. (Ledang, Norsk folkemusikk, 5-6)
8
Ledang, Norsk folkemusikk, 5-6
9
Ibid, 19-20
10
Sigrid Moldestad gav i 2007 ut plata Taus, der hun tok utgangspunkt i slåtter av kvinnelige hardingfelespillere
på 1700- og 1800-tallet.
11
Ledang, Norsk folkemusikk, 41
12
Jo Asgeir Lie, 15.11.2015
13
Kyvik, Steinar, Soga om fela: felemakarar og felemakarkunst, (Oslo: Fonna, 1947), 5
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Hardingfela, også kalt Hardangerfela, er kanskje det mest karakteristiske av de norske
folkemusikkinstrumentene. Hvor lenge instrumentet har eksistert i Norge, og hva som er
opphavet, har vært utsatt for en rekke spekulasjoner. Enkelte vil hevde at instrumentet er
særnorsk, andre at det er en avart av den europeiske fiolinen. Instrumentet ligner på en fiolin –
som i folkemusikksammenheng blir kalt flatfele14 – men har fire eller fem understrenger i
tillegg til de fire vanlige strengene. Disse kalles resonansstrenger, og er årsaken til den
spesielle lyden instrumentet gir. Hardingfela er vanligvis stemt noe høyere enn en vanlig
flatfele.15 Det finnes for øvrig 20 forskjellige måter å stemme hardingfelene på, avhengig av
hvilken klang man ønsket til den bestemte slåtten. De ulike stemmevariantene fikk navn som
trollstilt, huldrestilt, grålysningsstilt, eller enklere beskrivelser som lav ters og nedstemt
bass.16/17 Instrumentet er i tillegg ofte rikere dekorert enn flatfela, og halsen kunne være
dekorert med nedfelte mønster i ben, horn eller perlemor. Halsen er dessuten kortere, og
fingerbrettet flatere enn på en vanlig fele.18
Den tidligste omtalen av hardingfela vi kjenner til i Norge, var i Efterretning om FiolMageriet i Vigøers Præstegjeld i Hardanger trykket i Efterretninger fra Adresse-Contoiret i
Bergen i Norge nr. 46, fra 1766.19 Her blir det fortalt om Isak Nielsen Botnen og sønnen
Trond Botnen, i Kvam. Begge arbeidet som felemakere på 1700-tallet. Deres hardingfeler ble
fraktet til Røldal, Kongsberg, Lærdal og andre deler av Norge i store mengder. På grunn av
dette bladet fikk Isak Nielsen Botnen lenge feilaktig æren for å ha funnet opp hardingfela.20
Den eldste hardingfela i Norge er Jaastadfela, og er datert til 1651. Fela ble laget av lensmann
Ola Johnson Jaastad (f.1621), og befinner seg på Historisk Museum i Bergen. Navn og dato
står skrevet på en navneplakett festet til bunnen av instrumentet. Fela var opprinnelig gul,
men har senere blitt lakkert brun. Fingerbrettet og strengholderne er prydet med geometriske
mønster i nedfelt ben, horn og perlemor, og halsen ender i et dyrehode. Fela har bare to
understrenger, hvilket var vanlig på de aller eldste hardingfelene. Jaastadfela er ellers bygget
14

Breiehagen, Paul. «Det tilla og det læt» – Folkemusikken i Hallingdal, spel, dans, song og leik, (Oslo:
Regionrådet for Hallingdal. A.S Joh. Nordahls Trykkeri, 2000), 13
15
Kaasa, Halvard, Astrid Versto og Knut Bry, Hardingfela: det norske nasjonalinstrumentet, (Oslo: Grøndahl
Dreyer, 1997), 16
16
Aksdal, Bjørn, Trollstilt: lærebok i tradisjonsmusikk, (Oslo: Gyldendal undervisning, 1998), 80
17
Feler blir som regel stemt etter kvinter, men allerede på 1500-tallet begynte en å eksperimentere med måter å
stemme fela på i Europa. Dette ble kalt scordaturateknikk, fra italiensk: scordatura, som betyr «feilstemme»
(Aksdal, Trollstilt, 80)
18
Kaasa, Versto og Bry, Hardingfela, 16
19
Bjørndal, Arne og Brynjulf Alver, - og fela ho lét: norsk spelemannstradisjon, (Oslo: Universitetsforlaget,
1985), 11
20
Ibid, 11-13
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på samme måte som andre flatfeler fra 1600-tallet, noe som indikerer et tydelig slektskap
mellom disse to strykeinstrumentene. Dateringen på Jaastadfela ble mye omdiskutert, men
instrumentet ble til slutt åpnet av Arne Bjørndal og Bernhard Færøyvik i 1942, og dateringen
ble bekreftet da de fant navneplaketten i bunnen av fela.21
Det finnes få hardingfeler fra denne tiden i Norge. Anders Anderson (f.1690) laget en fele
som har blitt datert til 1710, men dateringen av denne felen er allikevel usikker. Sønnene
hans, Lars (f.1741) og Hans (f.1744), bosatte seg i Bergen og jobbet som felemakere. En av
felene til Hans Anderson er navngitt og datert til 1769, og befinner seg på Historisk Museum i
Bergen. Denne fela har i likhet med Jaastadfela også bare to understrenger. 22 Det er flere
grunner til at det er så få feler fra denne tiden. Felene ble laget i tre, og var derfor utsatt for
både slitasje og råte. Instrumentene var tynne og delikate, og gikk lett i stykker. Mange feler
ble ødelagt i festlige lag, og enda flere ble ødelagt i tiden hardingfela ble ansett som djevelens
instrument.23 Majoriteten av de eldre hardingfelene som er bevart i Norge er altså rundt
hundre år yngre enn Jaastadfela.
Hardingfelas opphav i Norge er uklar. Det har blitt hevdet at instrumentet har røtter tilbake til
enkle, nordiske strykeinstrumenter fra senmiddelalderen, som fiðla og gigja. Fiðla hadde flat
bunn, tre til fem strenger, der en eller to av dem var bordunstrenger24. Gigja vet en lite om,
men instrumentet var muligens pæreformet, og hadde tre strenger.25 Den danske
musikkhistorikeren Hortense Panum (1856-1933) mente at hardingfela ganske enkelt var en
avart av den moderne fiolinen. Hun dro frem barokkfiolinen viola d’amore som et sannsynlig
forbilde, da denne fiolinen også hadde understrenger. Denne teorien er allikevel diskuterbar,
mener Arne Bjørndal, da den første omtalen av viola d’amore, fra Evelyn’s Dictionary, 1679,
ikke nevner understrenger med et ord. Disse blir først omtalt i 1741, av J.F.B.C. Majer i
boken Neu-eröffneter Theoretisch- und Pracktischer Music-Saal. En fele laget i Bayeren,
datert til 1720, hadde understrenger, men dette er det tidligste vi finner håndfaste spor av
understrenger på viola d’amore. Jaastadfela er sytti år eldre.26

21

Ibid, 17-18
Ibid, 18-20
23
Ibid, 19
24
Bordunstreng: en streng som ligger ved siden av gripebrettet og som derfor bare kan gi én tone. (Store norske
leksikon, s.v. «Bordunstreng». 11.5.2016. https://snl.no/bordun%2Fstreng)
25
Kaasa, Versto og Bry, Hardingfela, 39
26
Bjørndal og Alver, - og fela ho lét, 14-16
22
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3.3

Sagn om fela

«Det overnaturlige er musikkens opphaveligste skapningsto, det fremste element er ikke det
melodiske, men det magiske.» 27
Erwin Felber,
(Musikk in der Märchen und Myten der
verschiedenen Völker)

Det var mye overtro knyttet til folkemusikken og spellemennene før i tiden. Både
spellemennene og felemakernes talent ble knyttet opp mot underjordiske krefter. Et eksempel
på dette er sagnet om Isak Nielsen Botnen som måtte gå i lære hos Hinmannen før han kunne
kalle seg en mester.28 Dette er motiver som går igjen flere ganger, både i forbindelse med
felemakerne, men først og fremst når det gjaldt musikerne. Norge har en rik tradisjon hva
gjelder historier om mesterspellemenn som lærte å spille av Hinmannen, Puken, Fanitullen,
Fossegrimen, Gamle-Erik eller Daudingen.29 Påstanden om at spellemannen hadde gått i lære
hos underjordiske vesener, kunne komme fra de som lyttet til musikken, men ofte var det
spellemannen selv som var opphavet til ryktene. Dette kunne fungere som en form for
promotering, en måte å skape blest rundt seg selv. De som hadde fått lære av de underjordiske
måtte nødvendigvis være flinkere enn andre spellemenn, og denne typen historier var med på
å skaffe flere jobber, og å gjøre lytterne mer interessert i repertoaret deres.30 Spellemennene
ble av enkelte ansett som noe lignende trollmenn, og slåttene de spilte var magiske.31
Det finnes altså flere historier om spellemenn som lærte å spille av ulike underjordiske
vesener. De som ofte går igjen er henholdsvis Fossegrimen, huldrefolket og djevelen, med
visse regionale forskjeller. Navnene på de ulike vesenene er noe forskjellige fra sted til sted,
men ellers er det mange likhetstrekk. Disse motivene har vært med på å skape kulturelle og
religiøse konnotasjoner rundt hardingfela, som blant annet resulterte i den voldsomme

27

Ibid, 153
Ifølge sagnet måtte Isak Botnen gå i kurs hos hinmannen (djevelen) før han kunne kalle seg mesterfelemaker.
Da han var utlært fikk han en ravnsvart fele i gave, som han hadde hengende på arbeidsrommet sitt. Da Isak
døde mange år senere, og de på gravølsdagen skulle hente kista hans, var den tom. Det ble sagt at Hinmannen
hadde hentet Isaks kropp om natten. (Kyvik, Soga om fela, 43)
29
Alle disse navnene, unntatt Fossegrimen, er ulike geografiske navn for Djevelen. Hinmannen blir omtalt ifbm
Isak fra Hardanger. Puken er navnet brukt i Finnskogen. Fanitullen blir brukt i Hallingdal, Gamle-Erik finner vi i
området rundt Vrådal, og Daudingen i Telemark.
30
Bjørndal og Alver, - og fela ho lét, 156
31
Ibid, 153
28
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konfrontasjonen mellom folkemusikken og den vekkelsesbølgen i Hallingdal på 1850-tallet.
Videre følger noen eksempler.32

3.3.1

Fossegrimen

«I gamle dagar trudde dei det var trollskap med i felespelet. Difor spela fela med i eventyr og
segner. Det beste spelemennene hadde lært hjå dei underjordiske. Me kjenner alle soga om guten
som heiv fenadlåret i fossen. Då kom fossegrimen opp, sette seg på ein stein og lærde han til å
spela.»33

Fossegrimen, eller bare Grimen, var et troll som ifølge sagnene bodde under en foss, helst i
nærheten av et kvernhus. Han spilte fele, og en kunne høre på tonaliteten i musikken hvilket
humør trollet var i. Av og til spilte han vemodig, andre ganger var tonen ledig og glad. Trollet
blir vanligvis beskrevet som en mann, med langt gult hår, delikate ansiktstrekk og lysende
øyne, med små, hvite hender som prillet34 fort på fela. Fossegrimen ble enkelte ganger omtalt
som en vakker, ung kvinne. Sagnet om Fossegrimen inspirerte både musikere og kunstnere
under nasjonalromantikken, blant annet Johan Halvorsens Fossegrimen-suite, Dramatisk suite
nr. 4, 1905.35 Sagnet har også gitt navnet til en feleslått som har blitt spilt de fleste steder der
hardingfela har blitt brukt.36
Fossegrimen ble ansett som den beste læremesteren dersom en skulle lære seg å spille
hardingfele:
«Alle som i gamle døgo vilde bi ovkara37 te låte på fela måtte få Fossegrimen te lære seg, for
minder vart de ’ki stort tå di me låtingen, å berre noko harka spelemenn vorto dei.»38

En måtte bruke list skulle en få feleundervisning av Fossegrimen, for han ble svært sint
dersom han ble forstyrret. Han ble derimot glad dersom han fikk mat, og særlig var han

32

Da denne oppgaven har fokus på hendelser knyttet til Ål i Hallingdal, vil sagnene som blir presentert
hovedsakelig stamme fra dette området.
33
Kyvik, Soga om fela, 5
34
Prille – fingerspill og fingerposisjoner på fela
35
Norsk biografisk leksikon, s.v. «Johan Halvorsen», 21.5.2016, https://nbl.snl.no/Johan_Halvorsen
36
Breiehagen, «Det tilla og det læt», 23
37
Ovkar – Mester, i dette tilfellet: mesterspillemann
38
Breiehagen, «Det tilla og det læt», 23
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begeistret for spekemat. Dersom han fikk dette så satte han seg på en stein i vannet og spilte.
Hvor lenge han spilte kom an på kvaliteten på kjøttstykket han hadde fått.39
Et sagn om fossegrimen forteller om en gnien ung mann, som ville lære å spille fele. Han
kastet en avgnagd kjøttknoke i vannet, og satte seg til å vente. Etter lang tid kom Fossegrimen
opp av vannet, og var i dårlig humør. Han stemte opp fela, men ville ikke spille på den. Da
ble den unge mannen sint, og sa at han ville lære å spille. Fossegrimen svarte da:
«Eg skal lære deg å stille,40 men ikkje å slå;
du gav meg eit bein, som inkje var på.»41

Et annet sagn forteller om en mann som fikk lære av Fossegrimen uten å betale for det.
Mannen hadde forvillet seg bort til et tjern ved et kvernhus, og der satt det en forunderlig
skapning i kvinneklær og spilte vakkert felespill på en trefjøl med strenger på. Mannen lurte
på hvordan vesenet kunne klare å få en slik lyd fra en trefjøl. Fossegrimen svarte at dersom
mannen fant seg en lignende fjøl selv, så ville han også klare å spille like vakkert på den. Da
mannen snudde seg var vesenet borte. Da han kom hjem fant han frem en trefjøl og satte
strenger på den, slik han hadde sett Fossegrimen gjøre. Han spilte visstnok vakrere på den,
enn noen andre spellemenn gjorde på de ordentlige felene sine.42

3.3.2

Huldrefolket

Huldrefolket – også kalt vetter eller haugafolket – var menneskelignende vesener, som levde
separate, men relativt identiske, liv som menneskene. Det finnes flere opphavsmyter rundt
forestillingen om huldrefolket. Lars Reinton skriver i Folk og fortid i Hol. 2: fra 1815 til vår
tid, at huldrefolket var etterkommerne etter Adam og hans første kone Lillis. Adam og Lillis
fikk mange barn sammen, men Lillis var ikke tilfreds med situasjonen sin og ville forlate
Adam. Da han hørte dette skal Adam ha sagt: «Bi, og lid og slit di tid, so blir du og dine for
sorg og motgang fri!» Lillis valgte allikevel å forlate Adam, og ble straffet av Gud ved at hun
og barna ble ”nedstøtt” i jorden.43 En annen variant av myten forteller at halvparten av barna
var så uflidde da Gud skulle se dem, at Lillis valgte å gjemme dem. Da Gud spurte om dette
39
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var alle barna, svarte hun ja. Gud straffet Lillis for å ha gjemt de andre barna, ved å gjøre dem
usynlige. Andre varianter forteller at det var Eva, og ikke Lillis, som gjemte barna.44 Ideen
om at Adam hadde en følgesvenn før Eva stammer fra uttalelsen Adam hadde da Eva ble
skapt: «Dette er da ben av mine ben og kjøtt av mitt kjøtt. Hun skal kalles kvinne, for av
mannen er hun tatt.»45/46 Dersom det er dette som ligger til grunn for sagnet om Lillis, kan en
tolke det dit hen at Lillis ikke var fullstendig menneskelig. Dette passer godt med
beskrivelsen av huldrefolket som menneskelignende, men allikevel ikke helt lik menneskene.
De blir gjerne beskrevet som vakre, av og til med pels på nesen, men det mest karakteristiske
kjennetegnet til huldrefolket er halen.
Huldrefolket led av en ulykkelig kjærlighet til menneskene, hvilket kom til utrykk på
forskjellige måter. Noen prøvde å gifte bort barna sine til mennesker, andre gjorde forsøk på å
få byttet menneskebarn til seg. Barn som etter sigende hadde blitt byttet ut med et av
huldrefolkets barn ble kalt for byttinger, og disse ble ansett som svært uregjerlige. En tragisk
side ved denne forestillingen var at barn født med fysisk- eller psykisk utviklingshemming,
gjerne ble ansett for å være byttinger, og slett ikke mennesker. En kunne forhindre at
huldrefolket byttet til seg barnet ved å sy arvesølv inn i barnas klær.47
Huldrefolket var ikke glad i bråk, men de var svært glade i sang, dans og musikk. Det ble sagt
at en kunne høre dem spille på fjellet, og av og til kunne en se et helt følge med huldrefolk
som danset og spilte på instrumenter. Det finnes flere eksempler på spellemenn som hevdet at
de hadde lært å spille av huldrer. Ivar Sveinson Raunsgard-Slåtta (f. 1764) fra Ustedalen, skal
ha vært en riktig god spellemann, og var særlig kjent for å spille Fanitullen. Denne skal han
ha lært å spille av en huldrejente ved Rakkatjørna, i Ustedalen.48 En dag skal han ha hørt
musikk da han var på fjellet og passet sauer. En huldrejente kom opp av en tue og spilte fele
for ham. Hver gang slåtten var ferdig, forsvant hun ned i tuen, men hun var fort oppe med en
ny slått. Dette skal ha skjedd gang på gang, helt til hun aldri viste seg igjen. Innen den tid
hadde hun rukket å lære Ivar å spille Fanitullen.49 Ifølge Paul Breiehagen likte Ivar å spille
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Fanitullen helt på slutten av festen, men gjestene ble da så sinte at de tok fra ham fela. De
ville ikke at «den Vonde» skulle avslutte dansefesten.50
I Folk og fortid i Hol. 2: fra 1815 til vår tid får vi høre om Åse Rime Villand som lærte å
spille av huldrefolket. Hun hørte fjern musikk ved Raggsteindalen, mens hun satt og hvilte
seg langs vegen. Det ble spilt feleslåtter og danset inne i berget en god stund før det plutselig
ble stille. Sagnet forteller at Åse hadde med seg en fele, og lærte seg slåtten som ble spilt.
Denne ble kalt Raggesteindalsslåtten.51

3.3.3

Fanitullen: slåtten, sagnet og historien

Fanitullen kaldes
Endnu den vilde Slaat,
Og Dølene den spille,
Og spille den godt.
Men lyde de grumme Toner
Under Øldrik og Svir,
Da løsner atter Kniven
I Hallingdølens Slir.52
- Fanitullen, Jørgen Moe, ca.1850

Fanitullen har nærmest blitt til en kulturell størrelse i seg selv. Det finnes mange dikt og sagn
som er knyttet til akkurat denne feleslåtten, og selve slåtten er kjent for mange både innenfor
og utenfor folkemusikkmiljøet. I tillegg til feleslåtten er diktet til Jørgen Moe kjent for mange,
men det finnes også mange stev som handler om den samme skikkelsen.
Konservator Rikard Berge (1881-1969) var blant annet folkeminnegransker, og skrev ifølge
Paul Breiehagen en grundig analyse av sagnene rundt Fanitullen. Med utgangspunkt i både
sagnets innhold og historie, kom han frem til at sagnet var særnorsk og fantes i to varianter.
Begge variantene var å finne i Hallingdal og i Telemark, men i sistnevnte fylke ble navnet
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Daudingen brukt i stede for Fanitullen. Berge knyttet sagnet til 14 geografiske steder, hvorav
sju av disse var i Hallingdal.53
Det er med andre ord svært vanskelig å tidfeste historiens oppstandelse, samt stedfeste den
med sikkerhet. Historien har etter hvert blitt standardisert, og er blant annet nedskrevet som et
kort eventyr i Eldgrim H. Springgard og Trond Anderssons bok Luseriva og andre segner og
eventyr frå Hallingdal fra 2011. Varianter av sagnet finnes i alle bygdene i Hallingdal, unntatt
Flå og Nes. Diktet til Jørgen Moe legger hendelsen til «i Hemsedal et steds», men den mest
kjente nedskrivingen av sagnet stammer fra Hovet i Hol, og er forbundet med et knivdrap
under et barsøl54 i Nestegard i 1724.55 Dette sagnet, samt historien rundt det, er å finne i
bygdeboken Folk og fortid i Hol. 1: Frå eldste tida til 1815:
«I Larsgard i Hovet var det ein gong eit barsøl. Der var det to karar som rauk i hop til å slåst,
den eine heitte Ådne Sindrol og den andre Levord Haga. Kjøkemeisteren sa: ”De fær ein låk
ende med dikko”. På tunet låg ei tunne, som vart kalla Sveintunna. Kjøkemeisteren vart vare
at det sat eit liknels til skrevs over tunna og let på ein lått. Han trudde det var den Vonde
sjølv, og han og hitt folket fall på kne og bad til Vårherre, at det ikkje måtte skje noko drap på
to eller tre manns eign derifrå. Kjempene drog då sørover og slost etter vegen, og tre
målsvegar sør, på Villands eign, drap Ådne han Levord. Då folk kom til låg Levord i vegen og
Ådne sat under ei furu. Han kunne ikkje koma av flekken, før dei hadde sagt ei forbanning
over han; då tok han spranget. Sume seier han stupte på elva, andre at han rømde over fjellet
til Dagali. Korsom er, vart han aldri spurd meir. Ein stein vart reist til minne, der drapet
gjekk for seg, - Låtten som den vonde let på tunna, vart kalla Fanitullen. Folk læt han enno,
og kvar gong det lyder, blir det slagsmål!»56

Lars Reinton, som har skrevet fire bind i bygdesoga Folk og fortid i Hol, var særlig interessert
i sagnet om Fanitullen, og han har skrevet svært utfyllende om den opprinnelige historien som
sagnet fra Nestegard er knyttet til, samt funnet frem til lagtingsprotokollene som omhandler
nettopp denne hendelsen. Reinton skriver at omstendighetene rundt drapet står nedskrevet i
Tingbok for Oslo lagdømme nr. 12, fol. 385. Misgjerningen skjedde i 1724, men sorenskriver
Jorstad felte dommen 26. februar, 1725, etter at saken hadde vært oppe i underretten.
Protokollene for underretten finnes ikke lengre. Saken ble anket til lagtinget, og ble tatt opp
53
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igjen 20. juni og 18. september 1725, og til slutt 17. juni, 1726. I lagtingsprotokollen blir
drapsmannen navngitt som Levord Knutson Sindrol, og offeret var Ådne Person. Ådne var
soldat i kaptein Heims, øvre Hallingdals kompani. Navnene i sagnet er altså delvis korrekte,
men fornavnene er byttet om. En av grunnene til at saken ble anket var at Levords far, Knut
Levordson

Sindrol,

ville

bevise

at

drapet

hadde

skjedd

i

selvforsvar.

Ifølge

lagtingsprotokollene var det heller ikke snakk om et barsøl, men at hendelsen hadde skjedd
under et bryllup.57
Ettersom faren til Levord ikke klarte å bevise at handlingen hadde vært utrettet i selvforsvar
ble Levord dømt til døden i 1726. Han skulle halshugges med sverd. Levord klarte å rømme,
og levde i flere år som fredløs58 rundt i landet. I starten av 1730 skal han ha vært innom
Arnegård i Vats og satt barn på Liv Engebrettsdotter Arnegard, som endte i en annen tragisk
historie.59 Levord ble arrestert ved to anledninger på 1730-tallet, sist i 1738 da han prøvde å
verve seg som soldat i Bergen. Begge gangene klarte han å rømme. Det er fremdeles uvisst
hva som skjedde med Levord. Det siste som står nedskrevet om han i tingbøkene var at han
fremdeles var på frifot i 1739.60
Om dette er den opprinnelige hendelsen bak myten og slåtten Fanitullen er umulig å svare på,
men i Hallingdal er det utvilsomt den mest kjente, og hendelsen har blitt brukt som
utgangspunkt i utallige gjenfortellinger. Paul Breiehagen mener at Fanitullen kan ha vært et
vandresagn, som ble knyttet til dramatiske hendelser i Hallingdal og Telemark gjennom
historien, men som kan ha røtter som strekker seg enda lengre tilbake i tid.61
Det er denne historien, og lignende varianter av historien, som ligger til grunn for feleslåtten
Fanitullen, men når den faktisk ble spilt for første gang, er det ingen som vet. Det er heller
ingen som med sikkerhet kan fastslå når den ble komponert, eller av hvem. Dette er ikke unikt
innen folkemusikken, da de fleste slåtter har blitt overlevert fra generasjon til generasjon uten
å bli skrevet ned før i nyere tid. Dette er også et av punktene som gjør at folkemusikk er
57
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folkemusikk, ifølge IFMC. Hver spellemann satte dessuten ofte sitt særpreg på slåtten, og
hvordan den opprinnelig hørtes ut kan ha forandret seg drastisk gjennom flere generasjoner
med muntlig tradering. Fanitullen finnes i to standardiserte varianter i Hallingdal. Den ene
blir tilskrevet Ola Jensen Myre, også kalt Myreguten, og den andre til Ola A. Strand.
Myregutens variant er også kjent i Valdres, og går under navnet Kjerringi i snødrevet. På
Voss er den kjent som Geitaslåtten, eller som i Valdres, Kjerrngi på snøfonni. I Telemark ble
slåtten, gjenkjennelig nok, gitt navnet Daudingen, Satanskvinten eller Gråen. Det senere
standardiserte navnet Fanitullen kom i bruk senere.62 I tillegg til å være navnet hallingdølene
brukte på djevelen, betyr å tulle det samme som å synge, eller tralle, på hallingdialekten. Slik
sett blir Fanitullen både et navn på den vonde, samt en beskrivelse av låten – Fandens trall.
Fanitullen er sagt å ha en mystisk innvirkning på tilskuerne som hører på. I gamle dager ble
det sagt at dersom slåtten ble spilt kom det til å skje noe ille. Dette leser vi jo også i
gjenfortellingen av hendelsen knyttet til slåtten fra Hovet, der Reinton skriver: «Låtten som
den vonde let på tunna, vart kalla Fanitullen. Folk læt han enno, og kvar gong det lyder, blir
det slagsmål!»63 Om det er det repetitive aspektet, det økende tempoet, eller hvordan fela er
stemt, er vanskelig å svare på. Folk oppfatter da også denne slåtten, og musikk generelt,
veldig forskjellig, og en musikkvitenskapelig analyse av sangen må overlates kyndige
musikkvitere.
Forestillingen om at slåtten har en vond eller magisk kraft er ikke lenger gjeldende i våre
dager, men Fanitullen er likevel blitt en populær klassiker innen folkemusikkmiljøet. Da Odd
Bakkerud spilte Fanitullen på Landskappleiken i 1968, skrev Aftenposten at hele salen
kokte.64 De siste årene har Folkemusikkveka i Ål arrangert Fanitulltevlinga, som er en
konkurranse utelukkende for felespillere. For mange spellemenn, både veteraner og vordende,
har dette blitt en av de viktigste tevlingene å vinne. Konkurransen innebærer ikke
nødvendigvis at konkurrentene spiller Fanitullen, men vinneren får en stor pengepremie, og
får tittelen «Årets Fanitull». Denne tittelen er det i skrivende stund Ottar Kaasa (f.1983) som
har.65 Fanitullen, både som en tittel på en eksepsjonell spellemann, og som kulturell størrelse,
har altså vært et viktig motiv innenfor folkemusikkmiljøet helt frem til moderne tid.
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folkemusikkgudstjenesten, fortalte at de bevisst har valgt å unngå denne slåtten under
folkemusikkgudstjenesten i Ål. Det er mange slåtter som har navn tilknyttet djevelen, men
Fanitullen er så kjent i Hallingdal at enhver i menigheten ville kjent den igjen, selv om de
hadde latt være å skrive tittelen i gudstjenesteheftet.66

3.4
Hardingfelas konnotasjoner: fra
selvpromotering til djevelens instrument
Kulturhistoriker Bjarne Rogan bruker blant annet begreper fra semantikken i behandlingen av
en materiell

gjenstands meningsinnhold:

denotasjon, assosiasjon og konnotasjon.

Denotasjonen forteller om hva gjenstanden er, altså dens grunnleggende funksjon.
Assosiasjon forteller om det følelsesmessige eller nostalgiske aspektet ved gjenstanden. En
gjenstands konnotasjon derimot, forteller hvordan gjenstanden blir ansett i et samfunn, hvilke
historier, erfaringer eller kulturelle forestillinger som er knyttet til den. 67 Rogans modell er et
nyttig redskap å bruke i studiet av hardingfela, som igjennom historien har blitt forbundet
med sagn om blant annet Fanitullen, Fossegrimen og huldrefolket.
Hardingfelas konnotasjoner har endret seg gjennom historien, og den største endringen har
skjedd i nyere tid. Dette må nødvendigvis sees på bakgrunn av at Norge har blitt et sekulært
land, som har gjennomgått en avsakralisering. Mange religiøse forestillinger lever selvsagt
videre i Norge i beste velgående, men forestillingen om at hardingfela er forbundet med
Fanitullen, huldrer eller Fossegrimen, har for lengst gått over til å bli standardiserte eventyr.
På 1850-tallet derimot, fikk hardingfelas konnotasjoner drastiske konsekvenser for
spellemennene i Hallingdal.
Hardingfela representerer på mange måter folkemusikken. Det er dette instrumentet mange
forbinder med sjangeren, og under nasjonalromantikken ble den trukket frem som selve
nasjonalinstrumentet.68 Som vi har sett tidligere er ikke hardingfela nødvendigvis et særnorsk
instrument, så om instrumentet i den forstand fortjener statusen nasjonalromantikerne tilla
66

Audun Flaen, 29.3.2016
Rogan, Bjarne, «Et faghistorisk etterord om materiell kultur og kulturens materialitet», i Materiell kultur &
kulturens materialitet, redigert av Saphinaz-Amal, Naguib og Bjarne Rogan, (Oslo: Novus forlag, 2011), 327
68
Aksdal, Trollstilt, 25
67

24

den, er det mye uenighet om. At det har vært et svært viktig instrument innen folkemusikken
og sjangerens rolle i samfunnet derimot, er det ingen tvil om. Folkemusikken blir først og
fremst forbundet med dansemusikk, og før trekkspillet kom til Norge på 1800-tallet, var det
hardingfela som var instrumentet som ble brukt under dansen.69 Dette gjorde fela til et viktig
og sosialt bruksinstrument. En god spellemann kunne livnære seg ved å reise fra bygd til bygd
og spille på sosiale arrangementet. For å bli en kjent spellemann derimot, var en avhengig av
at folk visste hvem du var og at du var dyktig. En av metodene som ble brukt for å oppnå
dette var ved å skape sagn om seg selv. Ble det sagt at man hadde lært å spille av Fanitullen,
så var dette god reklame for spellemennene. Koblingen til dansen og promoteringsstrategien
som de brukte, fikk derimot helt andre konsekvenser under møtet med lekmannsbevegelsene,
blant annet i Hallingdal.
Kari Heies vekkelsesbevegelse fikk voldsomme konsekvenser for spellemennene i Hallingdal.
Blant de som Kari utpekte som fortapte var nettopp felespillerne, og de som danset til
musikken deres. Det var varierende støtte å få fra prestene i bygdene, og mange spellemenn
valgte å legge bort felespillet for godt. Flere av spellemennene gikk så drastisk til verks at de
brente, knuste eller gravde ned felene sine.70 Hardingfelas mystiske og overnaturlige
konnotasjoner ble under denne lekmannsbevegelsen en verifisering av forestillingen om fela
som et syndig instrument, og som roten til påfølgende syndige handlinger som dans, spill,
drikk og nevekamp. Historiene som tidligere hadde fungert som en form for selvpromotering,
fikk mange steder motsatt virkning, og spellemennene og hardingfela ble syndebukkene i
konflikten mellom folkemusikken og kirken.
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4 Heie-bevegelsen og hardingfela –
en kulturkollisjon på 1800-tallet
Vi har tidligere behandlet folkemusikken og hardingfelas konnotasjoner. Dette kapittelet
handler om vekkelsesbølgen i Hallingdal på 1850-tallet, og hvordan denne fikk en langvarig
konsekvens for folkemusikkmiljøet og særlig hardingfelespillerne. Denne vekkelsesbølgen
blir kalt Heie-bevegelsen.
Folkemusikken og hardingfela fikk ikke innpassi kirkerommet før så sent som 1980 og før
den tid er den nærmest ikke-eksisterende i kirkesammenheng. (se kap.7, 7.3) Før 1850 hadde
folkemusikken og særlig hardingfela derimot en naturlig plass i andre deler av samfunnet.
Under Heie-bevegelsen i Hallingdal ble hardingfela fordømt og omtalt som et syndig
instrument, og en hel generasjon med felespillere gav opp musikken. Selv om folkemusikken
ikke døde ut i dalen, tok det allikevel lang tid før forholdet mellom kirken og
folkemusikkmiljøet ble forbedret. Kirkekonserten under Folkemusikkveka i 1979 blir da
trukket frem som et avgjørende årstall, og en svært viktig begivenhet som har fungert som
brobygger mellom folkemusikkmiljøet og kirken. Folkemusikkveka og dens betydning vil bli
behandlet i kapittel 7. Det sterke motsetningsforholdet mellom folkemusikken, representert
ved hardingfelespillerne, og kirken, representert ved Heie-bevegelsen i Hallingdal på 1850tallet, er grunnen til at folkemusikkgudstjenesten i Ål er så revolusjonerende. Dette
motsetningsforholdet skal vi se nærmere på her.
Det var en lekkvinne ved navn Kari Pedersdatter Heie som sto bak Heie-bevegelsen på 1850tallet. Denne bevegelsen faller under den andre bølgen av lekmannsbevegelse i Norge. Før vi
ser nærmere på Kari Heies virke er det derfor nødvendig å sette henne i en nasjonal kontekst.
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4.1

Den kristne lekmannsbevegelsen i Norge

Den lutherske protestantismen har vært den offentlige religionen i Norge fra reformasjonen på
1500-tallet, frem til skillet mellom stat og kirke i 2012. Før dissenterloven71 ble vedtatt i
1845 var det også ulovlig for landets innbyggere å melde seg ut av kirken, eller opprette egne
kirkesamfunn. På slutten av 1700-tallet og i løpet av 1800-tallet skjedde det en rekke
omveltninger i det religiøse livet i Norge. Dette skyltes i stor grad den kristne
lekmannsbevegelsen, som hadde sine to store bølger på denne tiden.
Den kristne lekmannsbevegelsen har vært tilstedeværende i Norge siden århundreskiftet 17og 1800-tallet. Bevegelsen har sitt fundament i en pietistisk luthersk tradisjon, og Hans
Nielsen Hauge blir regnet som bevegelsens opphavsmann.72 En kan dele den kristne
lekmannsbevegelsen i Norge i to. Den første vekkelsesbølgen blir knyttet til Hauge, og
tidfestes til slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet. Den andre skjedde på 1850tallet, er tilknyttet professor Gisle Johnson (1822-94), og blir på nasjonalt plan omtalt som
Johnson-vekkelsen.73
Johnson holdt bibelmøter i Christiania, og brøt med konvensjonene da han som professor ble
lekpredikant. Han var med å starte indremisjonsvirksomheten i Norge, og la grunnlaget for en
allianse mellom presteskapet og lekmannsbevegelsen. Johnson var professor i systematisk
teologi ved det teologiske fakultet i Christiania, og i utgangspunktet ble vekkelsen hans
betegnet som en «prestevekkelse», da han fikk stor betydning for prestene som studerte under
ham.74 Som teolog var ikke Johnson utelukkende positiv til lekmannsforkynnelse, men godtok
den under det han kalte et nødsprinsipp. Dersom behovet for åndelig oppbyggelse var svært
stor, så var det tillatt med lekmannsforkynnelse, men denne skulle være underlagt de
geistliges autoritet.75
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motsetningsfronter. Særlig den første vekkelsesbølgen, før Johnsons tid, var preget av sterke
konflikter. Det var da heller ikke lovlig å bedrive lekmannsforkynnelse før i 1842, da
konventikkelplakaten ble opphevet.76 Selv om Johnson bidro til å skape en allianse mellom de
geistlige og lekmannsbevegelsen, var ikke denne alliansen like sterk overalt. Deltagere i
lekmannsbevegelsen skilte seg ut fra den allmenne kirkelige befolkningen. Bevegelsen
påberopte seg å forvalte den egentlige sanne kristendommen. Slike holdninger kunne naturlig
nok føre til sterke motsetningsforhold, og enkelte valgte å melde seg ut av landets kirke.77
Lekpredikantene var skeptiske til både presteskapet og til kirkelig autoritet og de la vekt på en
dyptfølt tro på Jesus og hadde strenge krav til rett livsførsel.78
Hallingdal hadde et kort møte med Haugianismen på begynnelsen av 1800-tallet, men det var
Kari Pedersdatter Heie fra Flå, som virkelig satte i gang religiøse omveltninger i dalen på
1850-tallet. Denne bevegelsen skal vi behandle nærmere nå.

4.2

Kari Pedersdatter Heie: Orakelet fra Flå

I Aal Bygdesoge II fortelles det at det i 1850-årene oppsto en vekkelsesbølge i Hallingdal som
fikk sterk nedslagskraft.79 Denne vekkelsesbølgen fikk langt flere tilhengere, og hadde større
gjennomslagskraft, enn møtet med Hans Nielsen Hauges lekmannsforkynnelse hadde hatt
femti år tidligere.80 Bevegelsen ble ledet av en kvinne ved navn Kari Pedersdatter Heie,
senere kalt Vis-Kari. Hun hevdet å være synsk, og å ha blitt valgt ut av Gud selv til å
omvende menneskene gjennom enestående syner om himmel og helvete.81
Heies budskap fokuserte hovedsakelig på synd og straff, og i hennes eneste litterære
utgivelse, Syner af Himmerig og Helvete fra 1898, er det også dette som blir viet mest plass.
Bevegelsen fikk ifølge bygdebøkene stor nedslagskraft i Hallingdal, og deler av Numedal. (se
76
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4.2.1) Ifølge Hallvard Svello i boken om Gol, 100 år i strid og vokster, fra 1963, var
bevegelsen preget av svermerier og ”villskap”, der tilhengerne blant annet falt om i transe og
kastet smykkene sine på ilden.82 Heie-bevegelsen fikk i sin korte levetid en stor innvirkning
på den folkelige kulturen i Hallingdal og nærliggende områder, med sine strenge regler rundt
livsførsel. Ifølge lokalhistorikere i Hallingdal så tok Kari Heie knekken på den tidligere ville
festkulturen som hadde utfoldet seg i området. De går så langt som å gi henne skylden for å
ha ”tatt livet av” en hel generasjon med hardingfelespillere hvis utfoldelse hadde vært på
nettopp slike feststemte arenaer.83
Kari Pedersdatter Heie ble født i Flå, den 9. november, 1825. Hun var den yngste av seks
søsken, og ble tidlig foreldreløs. Barna ble plassert rundt på forskjellige gårder i Flå, og
familien Kari ble sendt til viste, ifølge Breiehagen, «sterk kristelig interesse».84 I likhet med
Hauge, hadde også Kari en tidfestet omvendelseshistorie, som ble utgangspunktet for hennes
senere religiøse virke. Dette skriver hun selv om i Syner af Himmerig og Helvede, som ble
utgitt av Chr. Asbjørnsen i 1889:
«En mærkværdig Tildragelse, under hvilken Kari Pedersdatter Heie i Flaa Anner til Næs
Præstegjeld i Hallingdal af en engel blev forevist den 7de November 1851, hvilke lyder som
følger:
Jeg stod op en Fredags Morgen frisk og sund og gikk i mitt daglige Arbeide indtil om Aftenen
Kl.6, da begyndte det med en Skjælven i mit Legeme, saa jeg ikke formaaede at styre mig selv,
og blev af min Husbond og Hustruen ledsaget til Sengen; da laa jeg i en Besvimelse aldeles
stiv og kold, ligesom jeg var død, og dette varede i omtrent en Times Tid, saa alle Folk i Huset
sadt i stor Forskrekkelse over dette Syn og vidste ikke hva dette skulle betyde, og da jeg kom
til mig selv igjen, begynte jeg at tale med Folket og advare dem for Banden og Sværgen og
tillige mod alle syndige Ord og Gjærninger.» 85

Videre skriver Kari at da hun kom til seg selv gav hun sine første advarsler til folkene på
gården, før hun igjen falt i besvimelse. Denne gangen ble hun brakt til himmelen og til
helvete. Himmelen blir relativt raskt beskrevet av Kari, før hun konkluderer med følgende:
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«Og videre saa jeg saa mange Herligheder i dette Rige, at ikke jeg eller noget Menneske, paa

Jorden er i stand til at udsige eller beskrive dem, som de ere.»86
Det er tydelig i Syner af Himmerig og Helvede at det er ikke himmelriket som er Karis
hovedfokus, men hva som skjer med de som kommer til helvete. Det er dette hun vier mest
plass i skriften sin, og det hele er svært detaljert beskrevet. Ifølge historiker Lars Reinton
(1896-1987) minner Karis beskrivelser om de mest uhyggelige beskrivelser i den
middelalderske visjonsdiktningen.87 Blant de ulike syndene som blir beskrevet er blant annet
tyveri:
«Derefter blev jeg var Tyve, som havde begaaet Tyveri hele deres Livstid her i Verden; dem
saa jeg gikk i Svovlsøen og ossede med sin Tyvebøl paa sin Ryg, saa Ildgrinsterne stod fra
dem for hver en Led af deres Legemer.» 88

Drankere, folk som hadde gitt falskt vitnesbyrd, jukset i handel, eller bedrevet hor, hadde alle
en evighet av pinsel foran seg om de ikke straks omvendte seg og bad om tilgivelse for sine
synder. Mennesker på vei mot den himmelske port, som var hovmodige og forfengelige, ble
nektet adgang og i stedet kastet ned i helvete. Å bære fine klær, med sterke farger og mye
smykker, var å hoffmoe89 seg, og siden Kari oppfordret sine tilhengere til ikke å pynte seg, ble
bevegelsen av noen kalt for Pannelinsykja.90/91
Kari begynte etter kort tid å reise rundt omkring i Hallingdal for å holde møter. På disse
møtene falt hun om, og fortalte siden om hva hun så. Hun fikk etter hvert en stor
tilhengerskare, og ettersom hun etter sigende var synsk fikk hun tilnavnet Vis-Kari.
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4.2.1
Geografisk omfang og lokal mottagelse av Heiebevegelsen

92

Kartet ovenfor viser kommunegrensene i Buskerud (mai 2016). Nedslagsfeltet for Kari Heies
forkynnelse ser ut til å være hovedsakelig Hallingdal og Numedal. Hallingdal består av Hol,
Ål, Hemsedal, Gol, Nes og Flå. Numedal består av Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og
Kongsberg. I tillegg var Heie-bevegelsen også tilstedeværende i Krødsherad og Sigdal.
I bygdehistoriene fra Numedal finner vi flere spor etter Kari Heie. Ifølge boken Norske
Bygder: Numedal, var aldri Kari i Numedal, men folk fra Nore og Uvdal, Rollag og Flesberg
92
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dro over fjellet for å høre henne tale. Et sitat fra boken forteller noe om omfanget av
bevegelsen i dette området:
«Vi var Mog’n vi da, aa je høgsar de reste heile flokka, færbe her, baade her fraa Lyngdal aa
fra Flesber aa utante Svene aa aavante Rollag. Døm ville sta’ høyre Vise-Kari, ho budde boli
Sigdal, da.» 93

Kari giftet seg med Erlend Kolbjørnsen Sønsteby i 1853 og flyttet til Sigdal,94 og da ble vegen
kortere for Numedølingene. Det ble fortalt at hun fikk «dans og annen lystighet» forbannet fra
alle bryllup, og flere spellemenn la ned fela si for godt i disse årene.95 At større deler av
Numedal ble preget av Kari Heies vekkelsesbølge blir også kort omtalt i Gamalt fraa
Numedal, fra 1928. Her blir det fortalt at Kari Heie, en bondejente fra Flå, med gamal religiøs
bondearv, utløste en vekkelsesbølge som gjorde kraftig inntrykk på folk i (18)50- og 60årene.96 Paralleller til Draumkvedet og middelaldersk visjonsdiktning går igjen i flere av
bygdebøkene når de skriver om Karis syner. I Draumkvedet faller også hovedpersonen i en
transelignende søvn, og mottar syner om hva som venter menneskene etter døden. 97
Draumkvedet hadde overlevd på folkemunne i Numedal og likheten mellom Karis syner og
dette gamle diktet blir oppgitt som en av grunnene til at hun fikk en veldig makt over sine
tilskuere.98 Både enkeltpersoner og hele bygdelag ble omvendt og var ikke til å kjenne igjen.99
Ifølge Aal bygdesoge hadde bevegelsen en sterk nedslagskraft i Ål. Dette blir også bekreftet i
100 år i strid og vokster, som også trekker frem Hol som nedslagsfelt.100 I Hemsedal og
hemsedølinger blir Heie-bevegelsen beskrevet av lærer og lokalhistoriker Hans O. Flaten
(1858-1930). Han forteller at det religiøse livet som Vis-Kari proklamerte var av en mørkere
karakter, og folk ble skremt av å høre henne tale. Selv leste han Karis Syner af Himmelrik og
Helvete da han var liten, og ble særlig skremt av passasjen som omhandlet barn som plukket
bær på søndager. Disse skulle dras opp og ned etter bergklipper til innvollene deres falt ut, og
Flaten kunne fortelle at han følte seg truffet som barn i å ha begått nettopp denne synden.101
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Kari Heie blir så vidt omtalt i bygdeboken om Nes, Nes Herred i Hallingdal: av en fjeldbygds
utviklingshistorie væsentlig de 100 sidste aar: historie og topografi. Beskrivelsen er lik den
som går igjen i flere av bygdebøkene fra Hallingdal og Numedal – at hun sto for en religiøs
vekkelsesbølge på 1850-tallet, at hun falt om og fikk syner, og at folk omvendte seg etterpå.
102

Kari Heie var født og oppvokst i Flå, og bodde der fram til hun ble gift i 1953. Allikevel blir
hun ikke omtalt i bygdebøkene fra Flå, og i boken Flå kirke - 200 år: 1794-1994, blir hun
ikke nevnt med et ord. Dette er merkelig, da hun er omtalt i bygdebøkene fra de nærliggende
bygdene. Ifølge artikkelen Flå kirke – vekkelseskirken av Bernt Eggen, var Kari Heie den
første kvinnen som fikk komme til på en prekestol i Norge. Artikkelen sier ingenting om
denne kirken var Flå kirke, heller ikke når, hvor eller i hvilken anledning Kari eventuelt skal
ha holdt en tale fra prekestolen. Men hun må ha hatt en viss betydning for bygda, da det
eneste portrettet av henne som en kjenner til henger i våpenhuset i Flå kirke.103 Portrettet er
malt av Robert Wiik (1880-1958) fra Sigdal.104 Ut ifra historiene skrevet i de andre bøkene,
og ut fra hennes egen tekst, er det nærliggende å tro at de første tilhengerne til Kari var de hun
hadde rundt seg da hun fikk sin første åndsopplevelse i 1951. Dette var mest sannsynlig
husbonden og hustruen på gården hun bodde på, samt andre som eventuelt jobbet sammen
med henne den dagen.
Bygdebøkene fra Sigdal forteller heller ikke mye om Kari Heie, hvilket er interessant med
tanke på at hun bosatte seg her etter hun ble gift. Hun blir så vidt omtalt i Frå Gamle dagar:
Folkeminne frå Sigdal og Eggedal i forbindelse med Sølvtjennmodansen (se 4.2.3), som hun
fikk satt en stopper for.105 Ut ifra omtalene i bygdebøkene fra Numedal derimot, kan en gå ut
ifra at hun fortsatte med forkynnelsen sin en viss tid i Sigdal. Men om hun hadde stor
betydning for innbyggerne i Sigdal, eller om dette først og fremst gjaldt reisende fra Numedal,
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er ikke godt å si. Håvard Støverns artikkel om Vis-Kari fra historieboka.no forteller at mange
sigdølinger ikke nødvendigvis var så begeistret for henne.106
Gol, som ligger mellom Flå og Ål, ble interessant nok ikke like revet med av Heiebevegelsen. Kari holdt møter i Gol, men ifølge Svello, finnes det ikke noe tegn på at hun
gjorde videre inntrykk på folk i denne bygda. Generelt sett ser det ut til at det ikke har vært
noen store svingninger i det religiøse livet her, og at kirken var den samlende kraften for
innbyggerne.107 Bevegelsen blir allikevel omtalt i 100 år i strid og vokster. Beskrivelsen i
Golsboka kan leses som et interessant perspektiv på religiøse skiftninger i nærområdene, sett
utenifra. I større grad enn i bygdebøkene fra Ål og Hol, blir «svermeriene» og resultatet av
pannelinsykja beskrevet. Kari Heie lå allerede i en transe når folk kom på møtene hennes, blir
det fortalt i 100 år i strid og vokster. Slik lå hun helt til den siste hadde kommet inn i lokalet.
Da reiste hun seg og fortalte om synene sine. Dersom det kom et nytt menneske inn i lokalet,
falt hun om på nytt, og reiste seg ikke før vedkommende hadde satt seg. Da fortsatte hun
midtveis i den samme setningen som hun hadde begynt på før vedkommende hadde avbrutt
henne.108 Ifølge Svello var det ikke bare Kari som falt om på møtene, men også tilskuerne. Og
folk falt om, ikke bare under møtene, men også i andre sammenhenger:
«Ein åling fortel at far og mor hans køyrde til kyrkja ein dag det skulle være prostevisitas. Då
dei køyrde forbi to jenter på vegen, fall desse. Dei låg i vegkanten, sparka og vreid seg, skreik
og song. Og søretter vegen fall mange etter vegkanten. Då dei kom til kyrkja, var det stort
ståk. Presten og prosten ville ikkje sleppe desse svermarane inn, men det trassa seg inn. So
fall dei i kyrkja. Dei låg burti stolane og vreid seg, og det vart stort bråk i kyrkja. Det vart slik
smaling og leven at ingen høyrde kva prosten sa. Til slutt måtte dei slutte gudstjenesta, og
nokon overhøyring vart det ikkje den dagen.»109

Det var mange som også begynte å endre på måten de kledde seg på. Fargerike klær og
smykker ble brent, og mennene begynte å bruke svarte knapper i stedet for sølvknapper.
Kvinner klipte av seg håret. De falt om i transe, og da de våknet var de i lykkelige over å ha
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fått opplevd sann omvendelse: «Når me liggji å sparke og øye, kjem den Hellig Ånd når me
har sparka frå uss det vonde.»110
Beskrivelsen fra 100 år i strid og vokster virker noe overdrevent sammenlignet med omtalen
Heie-bevegelsen har fått i bygdebøkene fra omliggende bygder. At også de som fulgte Kari
fikk syner blir ikke beskrevet noe annet sted, men motviljen til fargerike klær, sølvsmykker
og andre tegn på forfengelighet blir beskrevet av Breiehagen i «Det tilla og det læt»
Folkemusikken i Hallingdal – spel, dans, song og leik.111
Det kan virke som om Heie-bevegelsen holdt det gående lengre enn Kari Heie selv gjorde.
Hun ble som tidligere nevnt gift i 1853, bare to år etter at hun hadde hatt sitt første syn. At
hun holdt på noen år også etter at hun giftet seg med Erlend Sønsteby, leses ut ifra Solhjell sin
omtale av bevegelsen i Bygdehistorie for Nore og Uvdal. Her forklares Heiebevegelsens
inntog med at det var kortere vei for innbyggerne i Nore og Uvdal å reise på møtene hennes,
etter at Kari giftet seg og slo seg ned i Sigdal. Hun ble allikevel mindre aktiv etter noen år i
ekteskapet, blir det fortalt av Breiehagen. Hva som var grunnen til dette kan være at hun og
Erlend fikk seks barn, før han døde i 1864. Kari dreiv da gården som Erlend hadde kjøpt i
Sigdal i tolv år, før hun flyttet til Drammen for å bo hos en av døtrene sine, Maria Backe. I
løpet av denne tiden hadde hun altså alene ansvaret for en gård og seks barn, så hvor mye tid
hun hadde til å holde religiøse møter er derfor usikkert. Hun ble i Drammen helt til sin død i
1913, og ble gravlagt på Bragernes kirkegård.112

4.2.2

Kari Heies kamp mot festkulturen i Hallingdal

Prestene i Kari Heies samtid var svært usikre på hvordan de skulle håndtere henne. Siden
konventikkelplakaten ble opphevet i 1842 var det lovlig for lekfolk å holde religiøse møter.
Kari holdt seg altså innenfor lovens rammer, i motsetning til Hans Nielsen Hauge, som drev
sin religiøse virksomhet før disse lovene ble vedtatt. Men prestene var ikke videre begeistret
for virksomheten hennes av den grunn. Sokneprest i Nes og Flå fra 1846-56, Stein Eilert
Berner, skrev ifølge Breiehagen, en lengre rapport om henne til prosten i Hallingdal: «hva
hendes kundskaber angaar, strekker de sig ikke udover religionens gebet, og er ikke af større
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omfang end en vel forberedt konfirmant».113 Samtidig begynte folkene i dalen i større grad
enn før å trekke til kirkebenkene, og tok avstand fra drikke- og festkulturen som prestene i
utgangspunktet hadde hatt problemer med.
Det kan virke som om prestene i Hallingdal godtok Karis religiøse møter under
nødsprinsippet. Dette prinsippet ble som sagt introdusert av Gisle Johnson på midten av 1800tallet i håndteringen av den indremisjonske virksomheten. Det betød at geisligheten i større
eller mindre grad godtok lekmannsforkynnelse dersom behovet for religiøs oppbyggelse var
så stor at prestene ikke klarte å håndtere det selv.114 Men om de godtok Kari ut ifra dette
prinsippet, var de tydeligvis ikke videre begeistret for henne, og Berner uttalte da også at hun
«lider af sinds- og legemssvagheder».115
At både Kari og de geistlige nødvendigvis måtte mene at det var et stort behov for religiøs
oppbyggelse på denne tiden, er tydelig når en leser om prestenes utfordringer i menighetene
de hadde ansvar for. Det var ingen enkel oppgave å være prest i Hallingdal, og skal en tro
lokalhistoriske kilder om saken, ser det ut til at de prestene som satte seg i størst respekt blant
lokalbefolkningen, var de som kunne vise til fysisk styrke, heller enn talegaver. Frem til den
nye kirken i Ål ble bygget i 1880, var det visstnok vanlig at kirkegjengerne både drakk, slåss
og sovnet i kirkerommet. Jo Asgeir Lie kunne fortelle at det også var vanlig å drive
hestehandel under gudstjenestene,116 hvilket forklarer hvorfor hestehandlere fikk tildelt et eget
avsnitt i Syner af Himmelrik og Helvete.117 Bernt Eggen beskriver noe av tilstandene i
artikkelen Ål kirke var bygdas festlokale. Her blir det fortalt at presten som hadde gjort størst
inntrykk på innbyggerne i bygda, hadde sitt virke på slutten av 1600-tallet, og het Ole Madsen
Engelsrup. Engelsrup var prest i Ål fra 1682 til 1716, og så respektert var han at ble han
gravlagt under kirkegulvet etter sin død. Omtalen Engelsrup fikk som sitt ettermæle er en god
beskrivelse for hvilke utfordringer prestene sto ovenfor i bygda, da det ikke var hans
teologiske kunnskaper som gjorde inntrykk, men det faktum at «det fantes ingen mann som
kunne legge Ål-presten i bakken».118
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Det er først og fremst Kari Heies konfrontasjoner med festkulturen som er av særlig interesse
her. Ifølge Breiehagen så var det ingen som hadde klart å ta et skikkelig oppgjør med denne
kulturen før hun kom. En av konsekvensene av Heie-bevegelsen var at de lokale
spillemennene fikk grundig gjennomgå. Spillemennene var midtpunktet på bygdefestene, og
om det i utgangspunktet var alkoholen og slåsskampene som var det store problemet, var det
spillemennene som ble utpekt som legemliggjøringen av disse festene. I Syner af Himmerig
og Helvete blir dansefestene og spillemennene omtalt i harde ordelag:
«Da fik jeg se dem, som dansede. De dansede saa hoffærdigt, at Ilden sprudede fra hele deres
Legemer og fra deres Fødder gnistrede Ild for hvert Trin, de gjorde, og Spillemanden spillede,
saaat Blodet randt og silte nedover hans hele Legeme, og fra hans Fødder faldt Ildgnister.»119

Noen av spillemennene som hadde kommet i trøbbel for felespillet sitt under Kari Heies tid,
tok kontakt med prestene i spørsmålet om felespillet virkelig var så syndig som Kari ville ha
det til. Dette var vanskelig for mange å svare på, da de ikke kom utenom det faktum at fela
var sterkt forbundet med fest, fyll og dans. Men ingen av dem gikk så langt som å be dem
brenne eller ødelegge felene sine.120
En av dem som fikk gjennomgå for ikke å ødelegge fela si var Ole Jensen Myre (f.1817), eller
Myreguten, som han ble kalt. Han brydde seg ikke noe særlig om hva Karis tilhengere hadde å
si, verken om han eller felespillet hans, men for sikkerhets skyld så hadde han oppsøkt Steen
Eilert Berner, som var prest i Nes fra 1846. Berner fortalte Myreguten at han ikke trengte å
ødelegge fela si, og henvendte til fortellingen om Bryllupet i Kanan, 121 der han sa det både ble
spilt musikk og danset. Men han ble allikevel kritisert av Heie-bevelgelsens tilhengere, og på
en tur i Numedal var han så uheldig å brekke foten. Da ble han fortalt at det var et tegn på at
felespillet hans var syndig, og at den brukne foten var en straff. Men Myreguten refererte da
til Berners ord, og lurte på hvem de satte størst lit til – en lærd prest eller en lekkvinne.122
Som et ekstra svar på tiltale valgte Myreguten i tillegg å skrive følgende værs på feleskrinet
sitt:
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Se, her er min felehytte,
Og mange tror den er til liten nytte
Men la dem sige hva dem sige vil.
Jeg vandrer ærligt med mit spill.
Ola Jensen Myre, ”Myreguten”123

Mange lot seg imidlertid skremme av Karis budskap, og ifølge Breiehagen var det flere som
valgte å knuse felene sine, eller brenne dem på bålet. Nøyaktig hvor mange feler som ble
ødelagt på denne tiden vites ikke. En av Karis tilhengere i Nore, kjøpte likegodt felene til
spellemennene som kom til bygda, dersom han mente det var fare for at han kom til å føre
ungdommen ut i synden. Da han hadde kjøpt fela, brente han den opp. Da skal felestrengene
ha laget så merkelige lyder at han mente det måtte være djevelen selv som for ut av
instrumentet.124 En annen som valgte å brenne fela si var Willhelm Sorteberg fra Krødsherad.
Han hadde blitt omvendt etter å ha hørt Kari fortelle om synene sine, og var en av mange i
området Hallingdal og Krødsherad som kastet fela si på bålet. Men tjue år senere begynte han
å spille igjen.125

Feleskrinet til Ole Jensen Myre «Myreguten». Foto: John Storhaug

Hvorfor ble nettopp felespilling ansett som syndig av pietistene? En årsak kan være
spørsmålet om aktiviteten skulle kategoriseres innenfor begrepet adiafora eller ikke. Ordet er
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gresk, og kan oversettes til «mellomting». Ifølge kristen etikk var adiafora handlinger eller
aktiviteter som verken var gode eller dårlige, men tillatt. På 1500-tallet var det mange
uenigheter om hvilke handlinger som skulle falle under dette begrepet blant lutherske
teologer. Dette blir kalt de adiaforiske stridighetene. Senere mente pietistene at adiafora ikke
skulle omfatte aktiviteter som teater, dans og musikk, og mente at disse handlingene var
syndige.126 Om de ikke var direkte omtalt i bibelen som syndige, så var de aktiviteter som
igjen kunne føre til verre synder. Felespillerne sto i midten av festlighetene, og syndige
handlinger som drikking, nevekamp og drap ble ansett som en konsekvens av felespillingen.
Jo Asgeir Lie forteller at mange felespillerne, i tillegg til å bli forbundet med andres
alkoholinntak, selv ble offer for alkoholisme:
«Det var slik at spellemannen ble påspandert mye, og mange blei alkoholikara. Det gjekk jo sport
i å skjenke spellemannen full også. Så her er det mange historier som leder frem mot det her med
Kari Heie, dette bruddet mellom folkemusikk og gudstjeneste, eller det religiøse livet.»127

4.2.3

Raumyrsdansen på Norefjell: Fjelldansens endelikt

En viktig del av den folkelige festkulturen, der hardingfela gjorde seg særlig gjeldende, var
fjelldansene. Rundt sommertider samlet folk fra nærliggende bygder seg på tradisjonelle
danseplasser, for å drive handel, men også for å danse og drikke. Det var et høyt
alkoholkonsum på disse fjelldansene, og derav svært mange slåsskamper. De mest kjente
fjelldansene i området var Krompelidansen i Eggedag, Raumyrsdansen på Norefjell og
Sølvtjennmodansen i Vatnås. Det ble ikke slutt på disse dansene før Kari Heie kom med
sterke verbale angrep mot tradisjonen. I Bygdehistorie fra Nore og Uvdal fortelles det at det
var nettopp Kari som satte en stopper for Sølvtjennmodansen.128 Det skulle bli dikterpresten
Jørgen Moe (1813-1882) som hjalå Kari med å ta det endelige oppgjøret med
Raumyrsdansen.
Raumyrsdansen er den mest kjente og kanskje også den mest sagnomsuste av fjelldansene i
Hallingdal. Dansen fant sted ved Raudalsfeten, mellom Gol og Bagn. Hit kom det folk fra
hallingbygdene, samt fra Valdres, Beindalen og Hedalen. Raumyrsdansen var i likhet med
126
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andre tradisjonelle fjelldanser et møtested for folk å drive handel og å sosialisere, og var
preget av høyt alkoholkonsum og slagsmål. Grunnen til at Raumyrsdansen har blitt så kjent,
var dens tragiske, midlertidige endelikt i 1858, da et kraftig uvær rammet plassen og
festdeltagerne.129 På tross av at dansen foregikk på sommeren, sank plutselig temperaturen
kraftig og det begynte å snø. Folk forsøkte å søke ly i hytter, eller ved å forsøke å komme seg
hjem til fots. Uværet krevde tre menneskeliv. To menn, Gunnar Rødningen og Ola Nore, 130
ble funnet like etter, og en felespiller ved navn Kjetil Langebakke fant de ikke før på
høsten.131 Kari skal ha hatt et syn om denne hendelsen på Raudalsfeten. En engel skal ha
kommet til henne og fortalt henne at en stor ulykke kom til å ramme dem som kastet bort
tiden sin med festing og drikk. Det var flere som tok denne tragiske hendelsen som et bevis på
at synet hennes var blitt til virkelighet, og mange omvendte seg og sluttet seg til Heiebevegelsen etter dette.132
Jørgen Moe var på dette tidspunktet prest i Krødsherad. Moe var kjent som en streng prest.
Blant annet utsatte han menigheten sin for kirketukt, ved å nekte enkelte å motta sakramentet.
Dette gjaldt i hovedsak dem som var kjent for å drikke mye, og drive med annen
”ubotferdighet”.133 Moes oppgjør med fjelldansen skjedde fra prekestolen i Olberg kirke,
søndagen etter hendelsen. Da skal Moe ha stått lenge på prekestolen uten å si ett ord, før han
pekte ut mot forsamlingen og sa: «… Fjeldet taler», og holdt så en tale som må ha gjort
inntrykk på tilhørerne:134
«Ti Herren vår Gud har nu talt så kraftig til oss alle herom, at ingen kan misforstå ham. La
denne bli den siste St. Hans-fest på Norefjell, og husk denne sørgelige begivenhet alle
sammen. Jeg ønsker og håber at dette blir erindret av de kommende slekter i disse bygder som
har deltatt i festene. — Herrens dag kom, som også blev en dommens dag over den syndige
trafikk som i lang tid har vært drevet på Norefjell.»135
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Kombinert med Karis innflytelse i området, og synet hun visstnok hadde om den tragiske
hendelsen, ble det slutt på Raumyrsdansen på Norefjell.

4.3
Nasjonalt bakteppe: kampen mellom
høykirkelige og lavkirkelige på 1850-tallet.
Kari Heies vekkelsesbevegelse på 1850-tallet føyer seg inn i det vi kaller den andre
vekkelsesbølgen i Norge. Denne bølgen ble, som vi var inne på i starten av kapittelet,
forbundet med teologen Gisle Johnson. Det som er av særlig interesse for min oppgave er at
vekkelsen også førte med seg det første initiativet til å demokratisere kirken i Norge.
Fra midten av 1800-tallet var kirken i Norge preget av en bitter strid mellom den høykirkelige
og den lavkirkelige retning. Konflikten dreide seg hovedsakelig om selve kirkebegrepet og
om lekmannsvirksomheten. Den høykirkelige siden mente at de geistliges embete måtte ha en
tydelig autoritet, mens den lavkirkelige siden åpnet for lekmannsforkynnelse.136 Striden gikk
til syvende og sist ut på hvem som skulle representere kirken. Var det kun de geistlige, eller
skulle lekfolket også tillates autoritet?137
Enkelte prester hadde i sin tid tillatt lekmannsforkynnelse, under det vi tidligere har kalt et
nødsprinsipp. På Vestlandet ville en derimot ha full frihet til lekmannsforkynnelsen, og
dermed fri seg helt fra kirkens autoritet. Høykirkelige prester mente dette var i strid med
Cofessio Augustana artikkel 14: «Om den geistlige stand lærer de at ingen bør lære offentlig
eller forvalte sakramentene i kirken uten å være rettmessig kalt». Altså, kun ordinerte prester
hadde rett til å forkynne og forvalte sakramentene.138
Det første initiativet til å demokratisere kirken gjennom opprettelsen av menighetsråd kom i
perioden 1851-1869, og var en konsekvens av konventikkelplakaten og dissenterloven. Som
et resultat av disse lovgivningene hadde det blitt et større mangfold av religiøs aktivitet i
Norge, og noen hadde til og med meldt seg ut av statskirken. Statskirken ble av en rekke
lekmannsbevegelser ansett som stiv og gammeldags, en institusjon som ikke gav noe rom for
innflytelse fra lekfolket.139 Det var bred enighet om, både blant lekfolk og geistlige, at dersom
ikke kirken ble demokratisert ville statskirken miste sin plass blant folket. For å stå sterkere
136

Gundersen, Knud Carl Krogh-Tonning, 24
Dannevig, Beate, Kirkelige reformbevegelser, 2
138
Gundersen, Knud Carl Krogh-Tonning, 25
139
Dannevig, Kirkelige reformbevegelser, 1
137

41

ovenfor dissenterne, måtte også statskirken åpne opp for at lekfolk fikk ha en innflytelse i
kirken. For å oppnå en religiøs enhet i Norge igjen, måtte det en reform til. Denne måtte både
gjelde det organisatoriske og selve læren. Dette skulle også gjøre at kirken ble mer sidestilt
med statsmakten, da både geistlige og lekfolk mente den var for underordnet. Men hvilke
midler de skulle ta i bruk for å oppnå dette, var det stor uenighet om. Den lavkirkelige siden
mente det kunne oppnås ved å opprette menighetsråd, slik at lekfolket fikk større innflytelse i
kirkesaker. Den høykirkelige siden mente løsningen måtte være å holde jevnlige kirkemøter,
der geistligheten skulle få større rett til å ta avgjørelser i saker som angikk kirken.140 Forslaget
om opprettelsen av menighetsråd og kirkemøter ble avslått av Stortinget i 1869.141
Det første initiativet til å opprette menighetsråd, og derav få større innflytelse i kirkesaker,
dukket altså opp så tidlig som på 1850-tallet. Menighetsrådene ble først opprettet ved lov
3.desember i 1920, femti år etter at Stortinget avslo forslaget for første gang.142
Denne konflikten mellom høykirkelige og lavkirkelige er et interessant bakteppe til
utviklingen av folkemusikkgudstjenesten i Ål, og hardingfelas innpass i kirken. Kari Heie
hadde sin virksomhet i Hallingdal på samme tid som denne konflikten fant sted. Kari
samarbeidet med de geistlige i Hallingdal, deriblant Jørgen Moe, så hun opprettet ikke sin
egen dissentermenighet. Selve bevegelsen hun satte i gang i Hallingdal falt inn under den
andre lekmannsbevegelsen i Norge, som kalles Johnson-vekkelsen. Om Kari selv var klar
over hvem Johnson var, eller at det fantes flere parallelle bevegelser lignende hennes egen,
forteller kildene ingenting om. Men i nasjonal religionshistorisk forstand faller hun altså
under denne vekkelsen.
Hva Kari selv mente, eller ville ment, om demokratiseringen av kirken, kan vi ikke vite. Det
er allikevel interessant å merke seg at dette initiativet til demokratisering som kom med
lekmannsbevegelsen på 1850-tallet, 150 år senere skulle resultere i at hardingfela ble
innlemmet i en kirkemusikalsk tradisjon. Dette er en tradisjon som også skiller seg fra det
lavkirkelige, ved å legge så stor vekt på de liturgiske leddene, og særlig de gamle
ordinariumsleddene. Under folkemusikkgudstjenesten bruker en ikke hardingfela utelukkende
som musikalsk innslag, eller folkemusikken som tonedrakt på en og annen salme. En har
brukt folkemusikken til å tonesette de liturgiske messeleddene.
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Ved å komponere musikk til de liturgiske leddene, som for eksempel Gloria, føyer
folkemusikkgudstjenesten seg inn i en tradisjon som heller mer mot det høykirkelige. Der
lavkirkelige strømningene i Dnk fokuserer på lekmannsforkynnelse, fri liturgi og en enkel
form for gudstjeneste, er den høykirkelige delen av Dnk mer opptatt av sakramentenes
betydning, og har en strengere bruk av liturgi under gudstjenestene.
En folkemusikkgudstjeneste er ikke en enkel gudstjeneste. Den er høytidelig, og inneholder
mange tonesatte messeledd, som er, særlig under høytidsdager som 1. juledag, rikt
instrumentert. Arrangementene til Lie og Flaen åpner for instrumentell improvisasjon under
noen

av

messeleddene,

og

de

leier

gjerne

inn

profesjonelle

musikere

til

folkemusikkgudstjenestene. Dette er med på å løfte den musikalske opplevelsen blant
menigheten, og gir folkemusikkgudstjenesten et høykirkelig preg. Et av instrumentene som
blir benyttet under disse gudstjenestene, både i messeleddene og som musikalske innslag med
gamle slåtter, er nettopp hardingfela.
Kari Heie var altså, selv om hennes innflytelse og virksomhet var lokal, en del av en nasjonal
bevegelse som igjen mange år senere innlemmet det musikalske uttrykket hun selv hadde
jobbet så hardt for å stoppe. Hvordan folkemusikken ble innlemmet i den liturgiske
musikktradisjonen skal vi behandle i neste del av oppgaven.
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5 Kirkemusikk og liturgisk musikk
Rundt samme tid som folkemusikkgudstjenesten i Ål begynte å ta form, skjedde det endringer
i Dnk etter initiativ fra Ungdommens kirkemøte (UKM) og Kirkemøtet. De ønsket å vitalisere
gudstjenesten, noe som resulterte i at de igangsatte gudstjenestereformen. Et av reformens
satsingspunkter var ny liturgisk musikk.143 For at vi bedre skal forstå hva dette egentlig
innebærer, må vi se på selve nøkkelbegrepet – liturgisk musikk. En kunne kanskje brukt
betegnelsen kirkemusikk, men liturgisk musikk er begrepet Kirkemøtet selv bruker, og vil
derfor være betegnelsen som blir brukt her. Liturgisk musikk er dessuten noe mer avgrenset
enn kirkemusikk, og har en spesifikk funksjon i gudstjenesten. Dette skal vi se nærmere på i
dette kapittelet.
Ved hjelp av gudstjenestereformen skulle nye sjangeruttrykk bli innlemmet i gudstjenesten.
Ikke bare som musikalske innslag, men som en del av den liturgiske musikken. Da
folkemusikkgudstjenestens musikalske komposisjoner var ferdigstilt, ble serien sendt inn til
Kirkerådets musikkutvalg (KMU) og antatt som et av de musikalske forslagene til
gudstjenestereformen. Dette gjorde at Jo Asgeir Lies komposisjoner ble gjort tilgjengelig
utenfor Ål og Hallingdal, og ble en del av en større, nasjonal bevegelse innenfor kirken i
Norge.
For å kunne forstå hvilken musikktradisjon folkemusikken og hardingfela har blitt innlemmet
i gjennom folkemusikkgudstjenesten, må vi forstå hva liturgisk musikk er, og hvordan den
hører sammen med den kristne musikkens generelt.144

5.1

Den tidlige kristne musikken

Vi vet ikke nøyaktig hvordan den tidligste kristne musikken hørtes ut. Ifølge Elef Nesheim,
førsteamanuensis dr.philos ved Norges musikkhøgskole, stammer de eldste kristne melodiene
som vi kjenner til fra de jødiske synagogene. Disse sangene ble sunget enstemmig og a
capella.145 Den enkleste formen var prestens messing, som fremdeles blir brukt i mange
kirkesamfunn. At presten messer betyr at han eller hun «snakkesynger», gjerne rundt en
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bestemt tone. Messingen kunne også begynne på en lav tone, for så å bevege seg oppover, før
resitasjonen ble avsluttet på den opprinnelige grunntonen. Ifølge Elef Nesheim danner denne
bueformede melodien utgangspunktet for den senere gregorianske musikken.146
Den hellige Ambrosius av Milano (339-397 e.v.t) er, i tillegg til å være en av de fire vestlige
kirkefedrene, en viktig person innen den kristne musikken. Han blir ansett som den første som
innførte salmesangen i gudstjenesten i den vestlige kirken.147 Blant annet står han bak den
aller første salmen i Norsk Salmebok, salme nr.1: Folkefrelsar til oss kom, som ble oversatt til
norsk av Bernt Støylen i 1905.148 Sangtradisjonen som Ambrosius innførte ble kalt den
ambrosianske sangen, og var i store trekk lik den senere gregorianske. Denne tidlige kristne
musikken regner musikkhistorikere med at tok i bruk både responsorial149 og antifonal150
sang, som fremdeles blir brukt. Disse sangene kunne variere mellom å ha syllabisk form, en
tone per stavelse, eller melismatisk form, flere toner per stavelse:151

152
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han samlet etter sigende inn et utvalg av sanger som ble brukt i kirkene i Europa i ett verk:
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Antiphonarium. Denne boken ble oppbevart i Peterskirken, og inneholdt kirkens godkjente
liturgiske sanger.153
Den gregorianske musikken var enstemmig vokalmusikk sunget uten noe form for
akkompagnement. Gregoriansk sang blir brukt ennå, og har vært utgangspunkt for utviklingen
av senere kirkemusikk. Den gregorianske sangen har overlevd takket være et tidlig utviklet
system for noter. De første notene, som ble kalt neumer, viser toneretning, og inneholder en
rekke formler som skulle forklare lengden på de forskjellige tonene, og hvordan teksten skulle
underbygges. Takket være disse tidlige neumene har den gregorianske musikken overlevd, og
blir fremdeles brukt. Den gregorianske sangen var tekstorientert, og var ikke bundet opp til en
regelmessig rytme.154 Sangens formål var å fungere som en melodiøs bønn, og skulle
gjennom melodi og tone understreke mer enn bare teksten, men også de innerste tanker og
følelser som var vanskelig å uttrykke med ord alene. 155
Under den romanske perioden, ca. 850-1150, begynner musikkens notasjonssystem å utvikle
seg til det vi kjenner til i dag. Guido d’Arezzo blir regnet som oppfinneren til notelinjesystemet. Det er under den romanske perioden at en begynner å utvikle flerstemmig sang. I
starten var den gregorianske sangen utgangspunktet, og dannet understemmen, vox
principalis. Deretter ble det lagt på en parallell overstemme, vox organalis.156 Dette utvikler
seg videre under den gotiske perioden, ca. 1050-1450. I denne perioden blir det lagt mer vekt
på rytme, og instrumenter får en større plass i kirkemusikken.157
1500-tallet var preget av store religiøse omveltninger i Europa gjennom reformasjonen. Som
en del av de fundamentale endringene på mange plan som den lutherske reformasjonen førte
med seg, ble også kirkemusikken endret. Slik Luther prioriterte oversettelse av Bibelen til
morsmål, måtte også sangenes innhold forstås av folket. Dette ble løst på forskjellige måter.
En rekke gamle, katolske sanger ble beholdt som de var, men ble oversatt til morsmålet, og en
rekke nye sanger ble komponert. Det ble gjerne tatt i bruk kontrafaktur under utformingen av
nye, kristne sanger. Dette vil si at en tok allerede eksisterende sanger med verdslig innhold,
og gav dem nye, religiøse tekster. Et eksempel på dette er Innsbruck, ich muss dich lassen,
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som ble til O Welt, ich muss dich lassen.158/159 Luther selv blir regnet som opphavsmann til
flere salmer som vi fremdeles finner i Norsk salmebok. Blant disse er den mest kjente Vår
Gud han er så fast en borg.
Den katolske kirken fikk på sin side en mot-reformasjon som svar på Luthers reformasjon.
Under Trident-konsilet (1545-1563) ble blant annet kirkemusikken diskutert. Her ble det for
eksempel trukket frem at mange av sangene var for verdslige, komposisjonene var rotete og
uttalelsen av teksten var for utydelig. Den endelige avgjørelsen rundt musikken var relativt
inkluderende, men det ble vektlagt at kirkemusikken måtte unngå alt som kunne virke urent
eller uanstendig. I denne perioden finner vi også en av de første store komponistene som
komponerte hele messer, Giovanni Pierling da Palestrina. Han komponerte hele 102
messer.160
På 1600-tallet ble sangen akkompagnert med flere og flere instrumenter, og på 17- og 1800tallet ble det komponert en rekke messer som i dag først og fremst blir fremført i konsertform.
Det er på denne tiden de kjente messene til blant annet J.S. Bach, Joseph Haydn, W.A.
Mozart, L.V. Beethoven og Franz Schubert ble komponert. Disse messene blir fremdeles
brukt som gudstjenestemusikk i dag, som de opprinnelig var skrevet som, men som oftest bare
i kirker som har musikalske ressurser til å gjennomføre dem.161

5.2

Liturgisk musikk

Liturgisk musikk er uløselig knyttet til gudstjenestens oppbygging. Begrepet betegner helt
spesifikke melodier brukt under gudstjenester, og er derfor et smalere begrep enn
kirkemusikk. Innenfor kirkemusikken finner en også andre kristne sanger, som salmer og
lovsanger, som ikke blir regnet som liturgisk musikk.

158

Ibid, 21
(Min oversettelse), Innsbruck, jeg må forlate deg/Verden, jeg må forlate deg
160
Nesheim, Musikkhistorie, 22-23
161
Herresthal, Musikkens verden, 33
159

50

Gudstjenesten inneholder faste tekstledd som er like fra søndag til søndag, og fra helligdag til
helligdag, hele kirkeåret. Disse leddene kalles ordinariumsledd, og blir som oftest fremført
med melodi.162 Ordinariumsleddene består tradisjonelt av:
-

Kyrie
Gloria
Credo
Benedicamus/ Benedicamus Domino
Sanctus
Agnus Dei

(bønn om Guds barmhjertighet)
(lovprising)
(trosvedkjennelse)
(lovprising)
(lovprising)
(bønn om barmhjertighet og fred).

I tillegg til ordinariumsleddene har gudstjenesten tekstledd som varierer fra gang til gang.
Dette

er

propriumsleddene,

og består

av

blant

annet

postludium

(instrumental

inngangsmelodi), introitus (inngangsmelodi med sang) og offertorium (bønn i forbindelse
med frembæring av brød og vin til nattverden).163
Dnk sin Gudstjenestebok 2011 har enda flere ledd som de regner som liturgiske ledd. Disse er
ikke tradisjonelt sett ordinariumsledd, men siden Dnk regner dem som liturgiske ledd, tar vi
dem med under kategorien liturgisk musikk. Jeg velger å kalle disse leddene gudstjenesteledd,
for å skille dem fra ordinariumsleddene. Disse leddene består av:
-

Halleluja
Menighetssvar i forbønnen
Litanier
Hilsen Prefasjon
Prefasjon
Fadervår
Velsignelse

(dersom den benyttes før og etter evangelielesningen)
(fremsies eller synges)
(forbønner med bønnerop som menighetssvar)
(innledende hilsen i nattverdliturgien)
(innledende bønn i nattverdliturgien)
(fremsies eller synges)
(med innledningen «La oss prise Herren»/«Gud være
lovet…»164

Mine informanter kaller disse leddene samlet for messeledd (ordinariums- + propriums- +
gudstjensteledd). Jeg kommer derfor til å bruke denne betegnelsen når det ikke er en spesifikk
type ledd det er snakk om.
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Liturgisk musikk er altså betegnelsen på de ulike messeleddene som blir brukt under en
gudstjeneste. Disse leddene blir igjen strukturert i henhold til Ordo (lat. ordning eller
struktur). Ordo danner grunnmønsteret for gudstjenestene i Dnk.165

Messeleddene har

tradisjonelt sett faste plasser innenfor dette grunnmønsteret, som for en ordinær høymesse i
DnK skal inneholde følgende punkter:
I.

Samling – (menigheten samles) - preludium eller introitus, Kyrie og Gloria

II.

Ordet – (tekstlesning) – Halleluja og Credo

III.

Forbønn – (menigheten bærer frem kirken og verden for Gud) - Menighetssvar i
forbønnen og Litanier

IV.

Nattverd – Hilsen Prefasjon, Prefasjon, Benedicamus, Sanctus, Fadervår og Agnus
Dei

V.

Sendelse – (menigheten velsignes og sendes ut i tjeneste for Gud) – Velsignelse og
postludium166

Gudstjenestereformen 2003 åpnet for å endre på rekkefølgen i Ordo, i særskilte tilfeller. Dette
gjaldt blant annet nattverden, som i spesielle tilfeller kunne flyttes til et tidligere tidspunkt.167
Messeleddene holder seg innenfor sin tradisjonelle plass, så dersom nattverden flyttes, flyttes
også leddene som inngår under denne delen.

5.2.1
Eksempler på anvendelse og utførelse av de ulike
messeleddene
En ordinær gudstjeneste eller høymesse inneholder alltid et preludium eller introitus, som er
melodien som blir spilt under inngangsprosesjonen. Den er en del av høymessens første ledd:
Samling. Introitus og preludium er tilnærmet det samme. Begge deler betegner musikk brukt
helt i starten av en gudstjeneste. I DnK har preludium blitt brukt som betegnelse når
inngangsmelodien er instrumental og introitus når inngangsmelodien er en salme som blir
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sunget av kor eller menighet.168 Gudstjenesten blir alltid avsluttet med et postludium, som blir
spilt når menigheten forlater kirkerommet, og er en del av høymessens siste ledd – Sendelse.
Hvilke komposisjoner som blir brukt i disse leddene kan endres etter anledningen, og
organisten står som regel fritt til å velge de melodiene han eller hun ønsker. Kravet for
utvelgelsen er at melodiene skal passe inn, og særlig preludiet skal gi en indikasjon på
gudstjenestens tema.169
I tillegg til disse to, finner vi de sangbare leddene som blir framført av både liturg (prest) og
menighet. Dette er deltagende liturgisk musikk, der både liturg og menighet er med og synger,
ofte vekselvis, men også hver for seg. Et eksempel på dette er Benedicamus, som ofte blir
sunget med vekselsang:

(Vedlegg: Benedicamus (Helsing og lovprising – prefasjon). Komponert av Jo Asgeir Lie, Arr: Jo Asgeir Lie og
Audun Flaen. Gudstjenestehefte 25.12.2015.)

Benedicamus er et av leddene der det varierer om menighetene synger den eller ikke. Mange
velger å lese det høyt, men bruker da samme vekselmodell som om den skulle blitt sunget.
Benedicamus hører tradisjonelt sammen med Sanctus, der Benedicamus fungerer som en
introduksjon til Sanctus.

Hvordan Sanctus synges varierer fra menighet til menighet,

avhengig av hvilken liturgisk musikk de velger. Den vanligste formen, som er fra Høymessen
av 1977, blir sunget enstemmig av menigheten. Jo Asgeir Lie og Audun Flaen tok derimot i
bruk vekselsang i sin komposisjon, og valgte i tillegg å synge første del av teksten på latin
(Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sebaot) der Høymessen av 1977 har brukt norsk
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oversettelse (Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot). Den avsluttende delen blir i begge
varianter sunget på norsk.
Fadervår, også kalt Herrens bønn, har sitt opphav i Bibelen og er å finne både i
Matteusevangeliet (Matt 6, 9-13) og i Lukasevangeliet (Luk 11, 2-4). Øystein Skullerud
skrev i sin masteroppgave Liturgisk musikk i Den norske kirke 1889-2009 – musikkmateriale
og faktisk bruk, at Høymessen av 1977 fjernet muligheten for å synge Fader Vår. Det samme
gjaldt trosvedkjennelsen (Credo).170 Denne bestemmelsen har i praksis ikke vært etterfulgt, da
flere menigheter i Norge har valgt å synge dem. På Ål har det vært vanlig at Fadervår synges,
også før den nye gudstjenestereformen ble igangsatt.171
Det er i det hele tatt stor variasjon blant menighetene i Norge når det gjelder utførelsen av de
liturgiske leddene. Hvilke melodier de har valgt, og om de i det hele tatt synges, er opp til
hver enkelt kirke. Hvilke tradisjoner som har vært gjeldende i hver enkelt menighet legger
sannsynligvis også føringer for hvordan de velger å utføre leddene. Dette er Fadervår et godt
eksempel på, der menigheter som har vært vant til å synge den før gudstjenestereformen, som
for eksempel Ål, gjerne har valgt å fortsette med det.
Den liturgiske musikken utgjør en sentral del i gudstjenesten, da menigheten blir en aktiv
deltaker i ritualet. De skiller seg fra salmer og musikalske innslag da de er tekstledd som er
like fra gang til gang. Melodiene skal være forutsigbare og meningsfylte for menigheten.
Når Kirkemøtet vedtok at det skulle komponeres og utprøves ny liturgisk musikk til
gudstjenestene i Dnk, gjelder dette altså ordinariums-, propriums- og gudstjenesteleddene. Da
melodiene på disse leddene skulle endres, medførte dette en periode med internalisering, som
tok sikte på at menighetene skulle føle seg komfortable med de nye melodiene. Denne delen
av gudstjenestereformen har nasjonalt blitt møtt med mye ambivalens og kritikk, og dette skal
vi se nærmere på i kapittelet om gudstjenestereformen i Dnk.
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6 Gudstjenestereformen i Dnk:
Endring av den liturgiske musikken til
gudstjenestebruk
Selv om folkemusikkgudstjenesten ble startet på lokalt initiativ, gikk den inn i en større helhet
da den ble antatt av Kirkerådets musikkutvalg (KMU) som et av de offisielle forslagene til ny
liturgisk musikk. Dette skjedde i forbindelse med gudstjenestereformen som Dnk begynte å
jobbe med i 2003. Reformen hadde som mål å vitalisere gudstjenestelivet i Norge, og
oppfordret blant annet menigheter til å sette sitt lokale særpreg på gudstjenesten gjennom
bruk av ny liturgisk musikk.
Tidligere har oppgaven redegjort for hva liturgisk musikk er. Dette kapittelet kommer til å ta
for seg hvordan Dnk, gjennom gudstjenestereformen, ville utvide sjangerbredden i den
liturgiske musikken, og hvordan dette ble mottatt på menighetsnivå i Norge. De nye
messeleddene ble ikke nødvendigvis like godt mottatt nasjonalt, som de ble i Ål.
Folkemusikkgudstjenesten er, som oppgaven vil behandle senere, bare en av mange serier
med liturgisk musikk som ble sendt inn som forslag i forbindelse med reformen, og må
dermed ses som en del av en langt større prosess. Selv om folkemusikkgudstjenesten ble
startet på lokalt initiativ, foregikk det allerede en prosess i Dnk som handlet om det samme:
Hvordan få gudstjenesten til å bli mer stedegen, involverende og fleksibel?
For å forstå hvordan folkemusikkgudstjenesten i Ål både ble en del av en større prosess, og
hvordan den skiller seg ut, blir det mest anliggende å gi en utgreiing av gudstjenesteformen
først. Da denne oppgaven dreier seg om musikk, er det denne delen av reformen som først og
fremst vil bli beskrevet.

6.1
Gudstjenestereformen i DnK - Involvering,
fleksibilitet og stedegengjøring
Gudstjenestereformen ble formelt startet etter at Ungdommens kirkemøte (UKM) i 2003
hadde utrykt ønske om å endre formen på gudstjenestene. UKM mente å se et behov for å øke
ungdommens innflytelse på gudstjenestelivet, og de ville at gudstjenesten skulle være
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kompetansestyrt heller enn regelstyrt.172 UKM brakte saken til Kirkemøtet det samme året, og
bad dem utarbeide en plan for å skape en mer fleksibel høymesse- og gudstjenesteordning:
(Utdrag fra Ungdommens kirkemøte 2003) «Dagens gudstjenesteordning er regelstyrt. Det vil
si at Kirkemøtet vedtar de liturgiske ledd og salmer som er mulig å bruke i en gudstjeneste.
(…) Regelstyring har man valgt fordi man ønsker å følge et enhetsprinsipp i gudstjenestelivet.
Det vil si at alle gudstjenester skal være mest mulig enhetlige, og uansett hvor i landet man
deltar på gudstjeneste, vil man kjenne seg igjen. Dagens gudstjenesteordning opplever vi som
for enhetlig. Enhetsprinsippet og regelstyringen kan hemme lokal tilpasning, kreativitet og
medvirkning. Praksis i mange menigheter er at man er mer fleksible enn hva
Gudstjenestebøkene (sic) egentlig åpner for. Denne praksisen ønsker vi å åpne for.»173

Dette ble startskuddet gudstjenestereformen, som ble startet i november 2003, etter en
plenumsavtale i Kirkemøtet. Arbeidet med reformen ble satt i gang våren 2004.174 Kirkerådet
hadde allerede i 1990 begynt å oppfordre menighetene til å fornye gudstjenesten, og rukket å
godkjenne en rekke forsøksliturgier. Henstillingen om fornyelse av gudstjenesten kom derfor
ikke som en overraskelse, men hadde rukket å gjennomgå en modningsprosess innen forslaget
ble lagt frem.175 UKM argumenterer videre med at mange menigheter i praksis lenge hadde
formet gudstjenesten etter egne ønsker, så dette var en tendens som Dnk var klar over at
eksisterte fra før.
Nemnd for Gudstjenesteliv (NFG) fikk i oppdrag å lede arbeidet med reformen, og i 2008 la
de frem et forslag til ny ordning for hovedgudstjenesten176 i Dnk. Dette ble siden kalt
Forslaget 2008. Forslaget inneholdt en revidering av liturgiske tekster og ordninger, i tillegg
skulle det endres på måten gudstjenestelivet i menigheter rundt i landet foregikk. 177 NFGs
medlemmer, i tillegg til eksterne medlemmer, ble fordelt i fem underutvalg, som hadde ansvar
for de ulike delene av reformen:
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1.
2.
3.
4.
5.

Underutvalg for gudstjenestes inngang, utgang og forbønn
Underutvalg for Ordet
Underutvalg for dåpen
Underutvalg for nattverden
Underutvalg for salmene.178

I tillegg til disse underutvalgene ble Kirkerådets musikkutvalg (KMU) satt til å arbeide med
den liturgiske musikken.179 Ifølge KR 04/15, som gjennomgår hele prosessen med den
liturgiske musikken, var det Arbeidsgruppe for ordinariemusikk (AOM) som var den aller
første gruppen som jobbet med musikkmaterialet. AOM ble raskt avløst av KMU, som jobbet
med det musikalske materialet frem til de ble avløst av Liturgisk musikkutvalg (LMU) i
2014.180 Dette vil bli behandlet senere i kapittelet.
Gudstjenestereformen tok utgangspunkt i tre kjernebegreper: stedegengjøring, involvering og
fleksibilitet. Stedegenhet ble forklart med at gudstjenestene fant sted i lokale menigheter, og
derav måtte bære preg av den lokale kulturen. Involvering betydde både menighetens
delaktighet i, og muligheten til å sete preg på, gudstjenestene. I tillegg menes enkeltpersoners
mulighet til å få konkrete, praktiske oppgaver i forbindelse med gudstjenesten. Fleksibilitet
ble ansett som en nødvendig konsekvens av de to første kjernebegrepene. Stedegengjøring og
involvering måtte nødvendigvis innebære valgmuligheter i henhold til valg av tekster,
handlinger, musikk osv.181 Samtidig ble det poengtert at kirken ikke måtte bli for stedegen, da
dette kunne gå på bekostning av kirkens «langsiktige økumeniske tendens».182 Denne
utfordringen ble forsøkt løst ved at menighetene måtte forholde seg til den overordnede
hovedstrukturen, Ordo. Denne strukturen inneholder fem punkter som gudstjenesten må følge
(se Kap.2, 2.2: Liturgisk musikk). Kirkemøtet ville altså åpne opp for lokale varianter,
samtidig som den overordnede gudstjenesteformen skulle være gjenkjennelig.
Da forslaget om gudstjenestereform ble lagt frem i 2003 var det 25 år siden den forrige
høymesseordningen ble innført, i 1978.183 Dnk hadde siden da forholdt seg til forskriftene for
gudstjenester og kirkelige handlinger som er beskrevet i Gudstjenestebok for Den norske kirke
(2bd. 1994). Denne bygger blant annet på Alterboka 1920 og Ny høymesseliturgi 1977. Den
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liturgiske musikken fra denne ordningen ble utgitt i heftet Ny liturgisk musikk (LM1977) og
har siden vært den standardiserte musikken brukt i Dnk.184/185
Første søndag i advent 2011 ble det offisielle startpunktet for innføringen av den nye
gudstjenestereformen i Dnk.186 Innen første søndag i advent 2012 skulle menighetene rundt
omkring i Norge ha bestemt seg for sine lokale grunnordninger.

6.1.1

Lokale grunnordninger

«Lokal grunnordning skal inneholde vedtak om høymessen og andre typer hovedgudstjenester.
Med andre typer hovedgudstjenester menes hovedgudstjenester som menigheten feirer
regelmessig, og som har en bestemt profil eller et lokalt særpreg.»187

Menighetsrådene i hver enkelt menighet fikk myndighet til å avgjøre hvilke varianter av
hovedgudstjenester de skulle bruke i menigheten. Denne avgjørelsen hadde de ett år på å
komme frem til. Grunnordningene de hadde valgt skulle deretter prøves ut i en bestemt
tidsperiode, som helst skulle vare i to til fire år. Menighetsrådene kunne opprette egne
gudstjenesteutvalg,

som

skulle

forberede

og

utarbeide

vedtaksforslag.

Dette

gudstjenesteutvalget måtte ledes av soknepresten, og kirkemusikeren måtte være med i rådet
som fagperson innen kirkemusikk. Før den lokale grunnordningen kunne fastsettes måtte
menighetens prester, kirkemusikere, diakoner og andre ansatte få mulighet til å uttale seg.
Deretter skulle forslaget legges frem for menighetsmøtet. Vedtaket om den lokale
grunnordningen måtte deretter sendes til biskopen for å godkjennes. Det samme gjaldt dersom
en skulle benytte seg av samlingsbønn og syndsbekjennelse som var lokalt utformet.188
Gudstjenestevariantene skulle være innenfor rammen av Ordo, og en kunne bruke liturgisk
materiale som tidligere var godkjent av Dnk. Hovedgudstjenestene måtte inneholde følgende
punkter:
184

Salmer
Inngangsord
Syndsbekjennelse

Skullerud, «Liturgisk musikk i Den norske kirke 1889-2009», 55
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-

Tekstlesning (Evangelium)
Preken
Trosbekjennelse
Bønn
Fadervår
Velsignelsen189

Nattverden blir vanligvis feiret under hovedgudstjenestene, men denne kunne tas vekk ved
særskilte anledninger.190
Menighetsrådene fikk beslutningsmyndighet på en rekke spørsmål. De kunne blant annet
bestemme hvilke samlingsbønner som skulle benyttes, hvilke varianter av Kyrie og Gloria
som skulle brukes, offerformål, valg av altervin (hvit, rød, alkoholfri eller ikke), tekstform i
Fadervår og om menighetene skulle stå eller sitte under salmene, for å nevne noen. Det skulle
settes opp retningslinjer for hovedgudstjenestene i årsplanene. Her skulle en blant annet
bestemme hvor ofte de ulike gudstjenestevariantene skulle feires, hvilke kirke som skulle
benyttes til spesielle høytidsdager, og hvordan trosopplæringen skulle integreres i
gudstjenesten.191 Det skulle også utformes vedtak i forhold til dåpen og praktiske forhold,
som for eksempel bruken av kirkerommet, liturgiske klær og retningslinjer for
fotografering.192
I tillegg til dette kom menighetsrådenes beslutningsmyndighet i forhold til valg av ny liturgisk
musikk.

6.2

Ny liturgisk musikk for DnK

«Det er en særdeles viktig oppgave å velge hvilken liturgisk musikk som skal benyttes i
menighetens hovedgudstjenester. Her må det tas hensyn både til trygghet og gjenkjennelse fra
gang til gang og til mangfold i menigheten.»193

Prosessen rundt utprøving av ny liturgisk musikk til gudstjenestebruk i Dnk har gått gjennom
mange stadier siden gudstjenestereformen startet i 2003. Den aller første gruppen som ble satt
189
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til å arbeide med dette var Arbeidsgruppe for ordinariemusikk (AOM), som ble avløst av
Kirkemusikalsk utvalg (KMU), i juni, 2008. Da ble det fastslått et prinsippvedtak som gikk ut
på at ordinariumsleddene skulle ivaretas med stor musikalsk og sjangermessig bredde.
Bredden skulle gjenspeiles i antall komplette serier med forskjellige sjangre. I starten var
dette snakk om ti serier, men antallet ble senere utvidet. Musikken som da ble sendt inn fra
ulikt hold, ble igjen sendt ut til høring blant landets menigheter. Det første heftet som ble
sendt ut var Liturgisk musikk for hovedgudstjenesten i Den norske kirke, Høringsdokumentet
(høst 2008). Denne ble siden supplert med Forslag til Liturgisk musikk for
hovedgudstjenestene i Den norske kirke, Hefte 2 (vår 2009).194
Da denne første høringsperioden var over, kom KMU fram til at høringssvaret ikke var
utfyllende nok til å kunne foreta et valg vedrørende den liturgiske musikken. Høringssvaret de
hadde fått bar preg av at utprøvingsperioden hadde vært for kort, og at svært mange
menigheter ikke hadde hatt ressurser nok til å foreta en bred gjennomgang av musikken.
KMU mente derfor at utprøvingsperioden vedrørende den liturgiske musikken måtte utvides.
Kirkerådet tok forslaget til betraktning, og vedtok at arbeidet med utprøvingen av musikken
skulle fortsette frem til 2013. Det ble da utarbeidet en stor perm med alle forslagene til ny
liturgisk musikk, Liturgisk musikk for Den norske kirke, som ble sendt ut til menighetene
første søndag i advent, 2011. Permen ble sendt ut sammen med resten av materialet som
hadde blitt vedtatt i forbindelse med gudstjenestereformen, men fikk en annen status, da
denne ikke hadde blitt vedtatt ennå. Utprøvingen av det musikalske materialet skulle foregå
over en periode på 3-6 år.195/196
Liturgisk musikk for Den norske kirke blir delt inn i fire hoveddeler:
I
II

Musikk fra Høymessen 1977
- Allmenn serie, fasteserie og festserie
Gregoriansk musikk
- Inneholder to gregorianske serier med musikk fra forskjellige messer i den
katolske messesangboken Graduale Romanum.

III

194

Hele Musikkserier fra nyere tid
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- Dette er permens hoveddel, og inneholder 19 serier. Disse blir systematisert
etter sjanger:
- Tradisjonell musikk
- Samtidsmusikk
- Folkemusikk (Jo Asgeir Lie)
- Moderne rytmiske serier
- Serier med spesielt sikte på barn
IV

Enkeltledd fra Norge og andre land
- Inneholder et variert materiale til Kyrie, Gloria, Halleluja, Sanctus og Agnus
Dei.197

På Kirkemøtet i 2013 kom det frem at utprøvingen av den nye liturgiske musikken opplevdes
svært vanskelig. I KR 04/15 Liturgisk musikk blir det beskrevet som en uholdbar situasjon:
«Det ble sagt at mengden av ulik musikk og stadige skiftninger av musikk truet deltakelsen på
lokalplanet og gjenkjennelsen på nasjonalplanet.»198

Det ble foreslått at hele utprøvingsperioden skulle avsluttes, uten noen form for empirisk
undersøkelse av hvordan utprøvingen hadde blitt mottatt på menighetsplan. Ny liturgisk
musikk ble så tatt opp igjen i kirkerådets septembermøte i 2013, i KR 32/13 Status for
gudstjenestereformen. Hamar Bispedømme foreslo at liturgisk musikk skulle behandles som
egen sak på Kirkemøtet 2014, men fikk ikke gjennomslag for dette. Kirkerådet bestemte i
stedet at det skulle utarbeides en rapport om hele gudstjenestereformen som skulle legges
frem for Kirkemøtet 2017.199 Denne rapporten skulle gjennomføres av KIFO (Institutt for
kirke-, religions-, og livssynsforskning), noe som blir tatt frem senere i kapittelet.
NFG opprettet et eget musikkfaglig utvalg, Liturgisk musikkutvalg (LMU), på oppdrag fra
Kirkerådet i 2014. LMU var satt sammen av seks personer med musikalsk bakgrunn innen de
forskjellige sjangrene som forslaget til den nye liturgiske musikken utgjorde. De skulle
vurdere alle forslagene som var sendt til utprøving, basert på sin faglige kompetanse. Deretter
skulle de komme med et forslag om liturgisk musikk til Dnk, basert på utprøvingene som har
197
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funnet sted siden 2011. LMU hadde sitt første møte i januar, 2015.200 Oppgaven som LMU
hadde fått, ble formulert på følgende måte:
«På basis av den diskusjonen som har vært ført, blant annet på Kirkemøtet 2014, ser LMU det
som naturlig å komme frem til et begrenset antall faste musikkserier for å skape større grad av
enhet og gjenkjennelighet. I tråd med de føringer som er lagt, vil LMU vurdere om det er
tjenlig å operere med «normalserier» og «valgserier», og i hvilken grad eksisterende
materiale skal kunne brukes i fortsettelsen. Viktige kriterier for vurdering og valg av liturgisk
musikk vil være bl.a. 1) sangbarhet, 2) tekstnærhet og 3) slitestyrke. I den grad det av
tidsmessige årsaker er mulig, vil utvalget vurdere innhentede erfaringer fra menighetene,
samt se på nyere stoff som har kommet til siden 2011.»201

Den endelige evalueringen av den liturgiske musikken skal etter planen finne sted på
Kirkemøtet 2017.

6.2.1

Mottagelse av den liturgiske musikken på menighetsnivå

I 2014 kom KIFO (Institutt for kirke-, religions-, og livssynsforskning) med en rapport om
gudstjenestereformen som het Noe falt i god jord – Den norske kirkes gudstjenestereform sett
fra menighetsnivå. Rapporten presenterte en kvantitativ undersøkelse av de lokale
grunnordningene i fire forskjellige bispedømmer – Oslo, Nidaros, Agder/Telemark og NordHordaland. Det ble også gjort intervjuer med ansatte og medarbeidere i 16 menigheter fra de
ulike bispedømmene.202
Den nye liturgiske musikken er, ifølge KIFOs rapport, noe av det som har vært mest krevende
med gudstjenestereformen. Rapporten ble gitt ut i 2014, og viste da at LM1977 fremsto som
gudstjenestereformens vinner. Dette hang sammen med at mange av menighetene hadde valgt
å utsette valget av ny musikk, og holde seg til 77-musiken inntil videre.203 Som eksempler på
mottagelse av de forskjellige messeledd som hadde fått nye melodier, trekker KIFOs rapport
frem Kyrie, Gloria, forbønnsvar og nattverdsleddene.
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Kyrie: Hele 56 prosent av menighetene som deltok i undersøkelsen hadde valgt å bruke den
tradisjonelle versjonen (LM1977). Menighetene som var i en aktiv utprøvingsperiode rundt
bruken av Kyrie-leddet utgjorde 17 prosent. Hva de resterende prosentene gjorde sier ikke
rapporten noe om. Oslo skilte seg ut fra de andre bispedømmene, da hele 45 prosent av Oslos
menigheter prøvde ut nye versjoner av Kyrie. Rapporten kom frem til at jo større menigheten
var, desto mer positive var de til å prøve ut nye versjoner.204
Gloria: valgene menighetene hadde tatt rundt utprøvingen av Gloria viste den samme
tendensen som med Kyrie. 59 prosent hadde valgt å bruke musikken LM1977, og 17 prosent
var i utprøvingsfasen. Under undersøkelsen av dette messeleddet, kom KIFO frem til at de
menighetene som ønsket å benytte et klassisk uttrykk, stort sett valgte LM1977. De alle fleste
som valgte å prøve nye versjoner, gikk mot et rytmisk uttrykk (11 prosent). Altså, de som
valgte nye melodier, valgte i høyere grad noe som brøt med det gamle.205
Forbønn: På dette leddet var det større åpenhet rundt utprøving av nye melodier. 23 prosent
prøvde ut nye varianter av forbønnen, men femti prosent av menighetene benyttet allikevel
LM1977.206
Nattverd: Å prøve ut nye melodier til nattverdsleddene var menighetene i rapporten i større
grad restriktive til. Her var LM1977 valgt av hele 72 prosent på ordinariumsleddet Sanctus.
Bare 12 prosent prøvde ut nye melodier. Igjen skilte Oslo seg ut, der 42 prosent av
menighetene prøvde ut nye melodier til dette leddet. Den samme prosentandelen var
gjeldende på utprøvingen av Agnus Dei, 72 prosent hadde valgt å beholde den tradisjonelle
melodien og 12 prosent prøvde ut nye.207
Utfordringene til den nye liturgiske musikken var særlig knyttet til omfanget av det
musikalske materialet som menighetene fikk tildelt. Permen med prøveliturgiene blir gjentatte
ganger i rapporten beskrevet som nærmest fryktinngytende på grunn av sin størrelse. I tillegg
var få av informantene som ble intervjuet i rapporten klar over at det var valgfritt å velge ut
ny liturgisk musikk, selv om kirkerådet hadde forsøkt å formidle dette.208 Menigheten valgte å
løse utprøvingen av det nye musikkmaterialet på forskjellige måter. Der noen feide den bort
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med en gang, valgte andre å gå systematisk igjennom hele permen sammen med en
høringsgruppe.209 Denne prosessen var igjen preget av varierende ressurser, og enkelte mente
da også at hele reformen favoriserte ressurssterke menigheter. Dette gjaldt særlig tilgangen til
kompetente musikere. Ressurssterke menigheter på sin side, gav uttrykk for at arbeidet med
musikken var en mye større prosess enn de var forberedt på.210
Det var også flere av informantene som opplevde reformen som noe som kom ovenfra og ned.
En av fokusgruppemenighetene var svært skeptisk til hele reformen, og så ikke hvorfor det
skulle være nødvendig. Den var ikke tilpasset små menigheter, som kanskje hadde
gudstjeneste en gang i måneden heller enn en til flere gang i uken, og soknepresten i denne
menigheten uttalte at reformen «bærer preg av å være designet at kirkebyråkrater i Oslo.»211
For flere menighetenes leke medlemmer, ble prosessen rundt den nye musikken svært
vanskelig. Dessuten opplevdes messeleddene så forskjellige fra sted til sted at mange følte seg
fremmedgjorte. En av informantene i rapporten uttaler seg slik som den nye musikken:
«Jeg har mandat til å si fra mange at det har vært fryktelig tungt. Og det har vært folk med
helt forskjellig bakgrunn, som har opplevd det veldig tungt. Noen har glidd ut til Normisjon212.
Noen har gått til andre menigheter, og det må jeg si at jeg også har gjort selv mye. For jeg
opplevde å sitte og være helt fremmedgjort, og nesten på gråten av og til. Og så får man høre
at det er bare å være positiv og så må man lese noter og så videre. Men de meste positive og
de mest notekyndige synes det har vært vanskelig de også…»213

Professor i kirkemusikk ved Noregs musikkhøgskule, Harald Herrestehal, sier i et intervju
med Lys og Liv at det trengs ”pedagogisk teft” for menighetene skal bli kjent med det nye
musikalske stoffet. Flere kirker burde laget CD-innspillinger, slik at medlemmene lettere
kunne lære seg musikken, sier han: «De fleste i en menighet lærer melodier gjennom øret,
ikke gjennom notebildet.» 214
Det er ikke utelukkende skepsis og misnøye knyttet til den nye liturgiske musikken, men det
er det som kommer mest frem i KIFOs rapport. Enkelte menigheter uttrykte imidlertid
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begeistring for reformen, og var svært tilfredse med den nye musikken de hadde valgt. Av
menighetene som var positive til den nye musikken, var det flere av disse som hadde valgt
musikk av en lokal musiker.215

6.3
Fremmedgjørende i stedet for
stedegengjørende?
Gudstjenestereformen har altså blitt møtt med både begeistring og motstand. Den største
utfordringen er fremmedgjøring. Der målet med reformen var at de lokale menighetene skulle
få gjøre gudstjenesten stedegen, har resultatet fra 2014 vist at det har ført til at mange føler
seg fremmedgjort i sin egen kirke. Enda større er sjansen for at en føler seg fremmedgjort i
andre kirker enn sin egen, da mange menigheter opererte med ulike gudstjenestevarianter og
liturgiske musikk. I en artikkel i Vårt Land skriver Trygve W. Jordheim om akkurat dette:
«Folk kjente seg ikke igjen i kirken fra gang til gang. Det var umulig å følge med i
gudstjenesten i andre menigheter. Nattverden dukket opp når de minst ventet det. Dåpen var
unnagjort nesten før gudstjenesten var begynt. Og ikke minst: musikken var ny, vanskelig, og
ulik fra gang til gang.»216

KR 04/15 Liturgisk musikk tar for seg utfordringene knyttet til utprøvingen av ny liturgisk
musikk, og i dokumentet blir tre erfaringer trukket frem. Den første erfaringen er nettopp
viktigheten av gjenkjenneligheten. Selv om UKM i sin tid la stor vekt på at gjenkjennelighet
og trygghet måtte være avgjørende faktorer å ta hensyn til, så er det ikke nødvendigvis dette
som er erfaringen. Balansen mellom Ordo og den store mengden forskjellige messeledd var
ikke like lett å gjennomføre i praksis. Selv om grunnstrukturen i en gudstjeneste er den
samme, så fikk de nye melodiene allikevel denne strukturen til å virke fremmed for mange.
De tre kjernebegrepene i reformen kan komme i konflikt med hverandre, der fleksibilitet og
stedegengjøring, ifølge Kirkerådet, står i konflikt til involvering. Involvering blir i sin
grunnleggende form da forstått som menighetens deltakelse på gudstjenestene.217
Den andre erfaringen dokumentet peker på var at musikken fra 1977 fikk et oppløft, selv om
det ble tatt til etterretning at mange av menighetene som valgte å holde seg til LM1977 trolig
215
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gjorde dette fordi den føltes kjent, mer enn av andre grunner. Flere tilbakemeldinger som
LMU har fått gir allikevel inntrykk av at menighetene, ved å prøve ut ny musikk, har fått en
større verdsettelse av den opprinnelige liturgiske musikken.218
Den tredje erfaringen viser at blant mange menigheter har gudstjenestereformen blitt mottatt
med iver. Menigheter rapporterer om en fornyelse og et økt engasjement i forbindelse med
gudstjenestelivet, og at erfaringene har vært gode. Dette gjelder også den nye musikken. For
disse menighetene, skriver Kirkerådet, vil en stansing av utprøving av musikken, og en
tilbaketrekning til LM1977, være en påkjenning.219
De siste årene har den store mengden liturgisk musikk som menighetene har å velge mellom
hovedsakelig blitt diskutert som et problem under høringene som Kirkemøtet og Kirkerådet
har hatt. Det er blant annet to områder der problemene melder seg. For det første gjelder det
vikarierende prester og kantorer, som syns det er svært krevende å skulle vikariere i en annen
menighet, på grunn av den liturgiske musikken.220 Dette kommer også til uttrykk i KIFOs
rapport, der det kom frem at mange kantorer og prester kviet seg for å vikariere i en menighet
der de brukte annerledes musikk. Særlig gjaldt dette pensjonerte prester. 221 For det andre var
det problematisk når menighetsmedlemmer besøkte andre menigheter. I 2017 skal den
liturgiske musikken evalueres av Kirkemøtet. Her blir et av de store spørsmålene hvordan
man skal balansere verdiene frihet og gjenkjennelighet. Den liturgiske musikken er, ifølge
LMU, det som «akutt aktualiserer forholdet mellom fasthet og frihet». 222
Den nye liturgiske musikken har altså vekket motstridende følelser blant menighetene og de
kirkelig ansatte rundt om i Norge. I Ål derimot, har innføringen av ny liturgiske musikk,
gjennom folkemusikkgudstjenesten, blitt godt mottatt. Der KIFO og Kirkerådet trekker frem
at mange føler seg fremmedgjorte i sin egen kirke, har folkemusikkgudstjenesten i Ål blitt et
eksempel på stedegengjøring som har fungert. Dette henger sammen med flere faktorer, som
blir behandlet i neste kapittel.
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7 Folkemusikkgudstjenesten i Ål:
tradisjon og nyskaping
Dette kapittelet skal behandle folkemusikkgudstjenesten, som hadde sitt utspring i Ål, i
Hallingdal. Folkemusikkgudstjenesten har fått en sentral rolle i kirkelivet i Ål. Den ble valgt
som en av de lokale grunnordningene i Ål kirke i 2012, og har blitt en verdsatt gudstjeneste
for menigheten siden den ble introdusert for første gang i sin helhet i 2009.
Folkemusikkgudstjenesten ble innlemmet i gudstjenestereformen da den ble antatt av KMU
som et av forslagene til Liturgisk musikk for Den norske kirke. Da gikk den fra å være et
lokalt prosjekt, til å bli en del av en nasjonal reformprosess. Det er allikevel først og fremst i
Hallingdal, og da særlig i Ål, at folkemusikkgudstjenesten blir brukt fast, og i sin helhet. Vi
skal se nærmere på hvordan folkemusikkgudstjenesten ble startet, hvilke faktorer som har
vært viktige for at den skulle kunne gjennomføres i bygda, og hvordan den har blitt mottatt av
menigheten. Aller først skal vi se på hvordan en folkemusikkgudstjeneste ser ut.

7.1
Folkemusikkgudstjeneste 1. Juledag 2015 i
Ål Kirke
«Ein halvtime før gudstenesta startar er det hektisk ro i Ål kyrkje. Organisten har alt vore her
ei heil arbeidsøkt. Musikarane har møtt tidleg fram, og det står eit kor oppstilt på galleriet.
Songaren er lett nervøs og felespelaren er usikker på kor mellomspelet skal inn. Heldigvis skal
ho spele sine sololåttar til preludium og til nattverden, og dei er ho i alle fall trygg på.
Organisten lener seg over rekkverket og gjev dei siste instruksane medan kyrkjelyden tek til å
finne sine plassar. Dei møter tidleg fram i dag, det kan bli trongt i benkane. Siste beskjed til
koret. Pust godt og tenk at de har eit hav med tid på Du Guds Lam. Den manuelle ringinga
døyr ut og gudstenesta kan ta til. Det går slag i slag. Kyrkjelyden kan alt, og tek til tider for
mykje over. Kven leiar det musikalske? Til tider er det kyrkjelyden og presten, nokre gonger
tek organisten og musikarane der framme godt tak. På Sanctus glir alt i lag i ein heilskap.
Tonane blir kasta ut av orgel, fele og trekkspel. Kyrkjelyden og koret syng i lag med
kvarandre og med englane. Luren set eit siste punktum med høg F og lyftar alt og alle enda eit
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guddommeleg hakk. No glitrar alle slik Skaparen alltid ser oss, men som me berre i gudgjevne
augeblikk kan ane.»223

Teksten er hentet fra CD-omslaget til Til himmels med pols og gangar, som er en innspilling
av folkemusikkgudstjenesten, utgitt i 2012. Selv om det er snart fire år siden dette ble skrevet,
er det en god beskrivelse på hvordan stemningen er i Ål kirke før folkemusikkgudstjenestene
på høytidsdagene setter i gang. Jeg var ikke til stede på folkemusikkgudstjenesten som ble
holdt på 1. juledag 2015, men jeg fikk lov til å være med da musikerne møttes på lille julaften
for å øve til gudstjenesten. Høytidsgudstjenestene, som 1. juledag, innebærer mye
forberedelse for alle involverte. Det ble leid inn ekstra musikere, og de liturgiske leddene
måtte øves inn. Det var også forventet et stort oppmøte på denne gudstjenesten. Audun Flaen
forteller at på disse gudstjenestene kommer det gjennomsnittlig dobbelt så mange som på de
vanlige søndagsgudstjenestene, og at det under gudstjenesten på 1. juledag 2015 kom rundt
240 mennesker.224
Stemningen var allikevel lett og ledig i Ål kirke denne lille julaften. Majoriteten av musikerne
har vært med på folkemusikkgudstjenestene mange ganger, og flere av dem har vært med helt
siden starten. Unntaket er hardingfelespiller Erlend Apneseth. Han har spilt i Ål kirke før,
forteller Eilif Gundersen, men dette var et konsertant225 innslag sammen med folkesanger
Margit Myhr. Det er alltid spennende med nye musikere, forteller Gundersen, fordi hver
musiker har sitt distinkte tonespråk. Messeleddene legger opp til musikalske soloer, og en vet
aldri helt hvordan de blir når en får med nye musikere. Men Apneseth er en lyriker, sier
Gundersen, og er sikker på at det kommer til å bli vakkert.226
Oppbyggingen i folkemusikkgudstjenesten er relativt lik fra gang til gang, selv om valg av
salmer og soloinnslag varierer. Jeg har tidligere vært til stede på tre folkemusikkgudstjenester
i Ål kirke. Dette var 1. juledag 2013, 1. juledag 2014, og avsluttende folkemusikkgudstjeneste
under Folkemusikkveka 31. mai, 2015. Beskrivelsen av folkemusikkgudstjenesten på 1.
juledag 2015 vil være basert på gjennomgangen jeg var tilstede på lille julaften, og på
gudstjenesteheftet som menigheten fikk tildelt i starten av gudstjenesten. Ikke alle menigheter
223

Dekko, Kjellfred, introduksjon i CD-omslag, Jo Asgeir Lie og Audun Flaen, «Til Himmels med gangar og
pols», Ål, Nes og Oslo, 2012, ©2012 KVARTS CD-produksjon
224
Audun Flaen, 29.3.2016
225
Konsertant – musikkstykke fremført som musikalsk innslag. Et annet ord for det er soloinnslag, selv om dette
kan lede til misoppfattelsen at det kun er én person som fremfører musikkstykket. Jo Asgeir Lie bruker denne
betegnelsen for musikkinnslag som ikke er en del av den deltagende liturgien.
226
Samtale med musikerne, øving til 1. juledagsgudstjeneste, 23.12.2015
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deler ut slike hefter, eller programmer, og de består som oftest av et A4 brettet i to. Med
salmer, noter og generell info er gudstjenesteheftet som ble delt ut til menigheten 1. juledag
2015 i Ål kirke, på hele seks A5-sider.
Gudstjenesteheftet inneholder som sagt en hel rekke noter. Disse skal hjelpe menigheten å
synge messeleddene som Jo Asgeir Lie har komponert. Heftet inneholder intet mindre enn ni
sanger nedskrevet med noter, noe som kan virke avskrekkende på enhver lekmann med lite
eller ingen bakgrunn innen hørelære. Selv de med relativt god kjennskap til noter, har ikke
alltid gode nok kunnskaper til å kunne bladlese227, men Ål Kantori blir heldigvis flittig brukt
som forsangere under folkemusikkgudstjenestene, og ble også benyttet denne gangen. Vigdis
Moen Storhaug var prest, og musikerne som var hyret inn til gudstjenesten var: Margit Myhr
(sang, lyre, langeleik); Erlend Apneseth (hardingfele); Eilif Gundersen (lur, bukkehorn,
seljefløyter) og Jo Asgeir Lie (trekkspill). I tillegg til eksterne musikerne spilte Audun Flaen.
Han er organist i Ål Kirke, og som har arrangert messeleddene sammen med Lie.
Gudstjenesten startet med kunngjøringer, en kort stillhet, fulgt av tre klokkeslag.
Inngangsprosesjonen kom inn under preludiet, før første salme begynte. Dette var No koma
Guds englar, skrevet av Elias Blix i 1875, med en folketonemelodi fra Jostedalen. Denne står
oppført i heftet med noter. Etter salmen fulgte takk og bønn, før Kyrie ble spilt. Kyrien ble
fremført med en vokalsolo (Myhr), felles sang, mellomspill (instrumental solo) og felles sang
igjen. Også Kyrie står oppskrevet med noter.
Kyrie ble så etterfulgt av Gloria, som også skrevet med noter, etter den sedvanlige «Ære være
Gud i det høgste». Deretter fulgte Forsakelse og trosvedkjennelsen, før det var tid for
barnedåp. Det har ikke vært barnedåp på de tidligere folkemusikkgudstjenestene jeg har vært
til stede på, og musikerne gav inntrykk av at dette gjorde gudstjenesten ekstra spesiell for
deres del. De syns det var flott at noen hadde valgt nettopp denne anledningen til å døpe
barnet sitt.228
Dåpen ble fulgt av Salme 56, En krybbe var vuggen, før 1. tekstlesing. Dette var Salomos
ordspråk 8, 1-2 og 22-31. Deretter ble det sunget en ny salme, salme 42, Å du heilage, som er
en siciliansk folketone, før 2. tekstlesing. Hebreerne 1, 1-6. Deretter ble salme 27, Et barn er
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Bladlese – evnen til å synge/spille etter noter en ikke har sett før. Ferdigheten beskrives i ordet – å lese noter
som man leser et blad.
228
Samtale med musikerne, øving til 1. juledagsgudstjeneste, 23.12.2015
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født i Betlehem, sunget. Denne ble sunget med en folkemusikkmelodi fra Jostedalen, og sto
oppført med noter i programmet. Preken ble holdt over Johannes 1, 1-14.
Etter preken ble det holdt et solomusikalsk innslag, Bånsull etter Einar Reinton, som ble spilt
av Margit Myhr på langeleik, før salme 39, Høyr kor englar syng frå sky, ble sunget. Dette er
en oversettelse av den anglikanske salmen Hark! The Herald Angels Sing, skrevet av Charles
Wesley i 1739, og oversatt av Kjetil Frøysa i 1978.229 Selv om dette ikke er en folketone, var
prost Moen Storhaug glad for å ha den med. Det viktigste er at salmene skal passe inne i
helheten mente hun, da jeg snakket med dem under øvingen lille julaften, og så lenge den gjør
det er det ikke nødvendig at absolutt alt skal ha en folkemusikalsk innpakning. 230 Gundersen
er enig i dette, og sier det viktigste er at sangene kler å bli spilt med folkemusikkinstrumenter,
og glir naturlig inn i helheten.231 Etter salme 39, ble det sunget forbønn for takkofferet, også
denne med noter.
Under kollekten spilte Margit Myhr en julevals på langeleik, før Benedicamus og Sanctus ble
sunget. Denne opptar over en halv side i gudstjenesteheftet, oppført med noter (se bilde
under). Presten og menigheten synger vekselvis Benedicamus, før hele menigheten stemmer i
Sanctus, etter at presten har messet de siste ordene: «… med dei vil vi og blanda våre røyster
og tilbedande syngja». Sanctus er kanskje den mest omfattende av alle messeleddene som er
skrevet ned med noter. Det er hovedstemmen som er skrevet ned (Ål Kantori synger
flerstemt) og det veksles mellom partier for menn og kvinner. Det var Flaen sin ide å synge
Sanctus på denne måten. Grunnen til at det ble skrevet som vekselsang var, i tillegg til at både
Flaen og Lie var enige om at det var fint, for å gi plass til å puste mellom hver gang
«Hosianna i det høgste» ble sunget.232
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Norsk Salmebok, (Verbum, Andaktsbokselskapet, 1985, 3.opplag), 66
- i denne utgaven av salmeboken står salmen oppført som nr. 50. Salmeboken som blir brukt i Ål kirke er en
nyere utgave, og står der oppført som salme nr. 39.
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Samtale med musikerne, øving til 1. juledagsgudstjeneste, 23.12.2015
231
Samtale med musikerne, øving til 1. juledagsgudstjeneste, 23.12.2015
232
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(Vedlegg: «Heilag - Sanctus», komponert av Jo Asgeir Lie, arr: Jo Asgeir Lie og Audun Flaen.
Gudstjenestehefte 25.12.2015)

Etter Sanctus ble Fadervår og Agnus Dei (Du Guds lam) sunget, også disse etter noter, før
nattverdsmåltidet startet. Selve nattverdsmåltidet foregikk mens Myhr sang salme 38, Mitt
hjerte alltid vanker, og hele musikerstaben spilte Et barn er født i Betlehem en gang til. Denne
gangen med melodi etter Thor Knutsen Villand233, fra Hol. Da nattverden var over og alle
hadde funnet sine plasser, ble salme 58, Kling no klokka, sunget i folketonemelodi fra Oppdal.
Dette er for øvrig den vanlige melodien å bruke på denne salmen i Norge.
Gudstjenesten ble avsluttet med velsigning, der alle sangledd sto skrevet med noter, før Jo
Asgeir Lie spilte postludiumet. Dette var Julottan av Mats Wallmann, arrangert av Lie selv.

233

(Se 7.4) Thor K. Villand blir stavet på forskjellige måter, og det veksles mellom Tor og Thor, og Knutsen og
Knudsen, alt ettersom hvilken kilde navnet hans dukker opp i. Her spiller selvsagt også kildens årstall inn, da de
tidligste kildene har tendenser til å skrive en mer dansk versjon av navnet. Thor Knutsen Villand er stavemåten
som blir mest brukt, så det er den jeg bruker, selv om Tor Villand er navnet brukt i gudstjenesteheftet.
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7.2
Folkemusikk og gudstjeneste - tradisjon og
nyskaping
Folkemusikkgudstjenesten begynte som et eget, lokalt prosjekt i Ål, uavhengig av
gudstjenestereformen. Prosjektet ble startet i 2006, under tittelen Folkemusikk og gudsteneste
– tradisjon og nyskaping. Kirkeverge Kjellfred Dekko forteller at da Valgerd Svarstad
Haugland var Kirke- og kulturminister (2002-2005), ble det utlyst tre millioner kroner i
øremerka midler til kirkemusikk, via Norsk kulturråd. Pengene var ment til langvarige
prosjekter som skulle gå over flere år, heller enn til enkeltprosjekter. 234 Disse midlene var det
få som hadde søkt på, og Dekko fikk vite om det via en e-post dagen før søknadsfristen gikk
ut. Etter en samtale med kantor og organist Audun Flaen, kom de fram til at de måtte «tenke
folkemusikk».235 Dekko tok da kontakt med kulturrådet og bad om utsatt søknadsfrist til den
førstkommende mandagen, og i løpet av helga hadde han og Flaen utformet søknaden.236
«Me greide i løpet av to dagar og ei helg å skissere planar for eit folkemusikkprosjekt over tre
år. Kantor Audun Flaen ville gjerne gi folkemusikken større rom. Me søkte om 330 000 kr, og
fekk 290 000. Saman med andre midlar me fekk undervegs, hadde me i alt nærare ein halv
million til den fyrste prosjektperioden.» 237

Kjellfred Dekko forteller at da de hadde sendt inn søknaden, gikk det opp for både han og
Flaen hva de hadde begitt seg ut på. 330 000 var mye penger, sa han, og det la noen føringer
og krav på dem begge når det gjaldt utførelsen av prosjektet. Det første de måtte gjøre, var å
informere den daværende prosten, Øystein Magelssen:
«… og det gjorde me då på den tysdagen etter me hadde søkt, at hvis detta går inn så vil det
innebære at du (Magelssen) må læra deg kanskje å kvea...» 238

Magelssen, som var prost i Hallingdal prosti i perioden 1999-2008, syns dette var en
spennende utfordring.239 Sammen ble de enige om å engasjere folkemusiker og daværende
rektor på Ål kulturskole, Jo Asgeir Lie. Tilfeldighetene ville ha det til at Lie, som spiller i
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Skancke-Knutsen, Arvid, «Revidert kulturbudjsett: 100 nye millioner til kultur», Ballade, (Hentet 29.2.2016),
http://www.ballade.no/sak/revidert-kulturbudsjett-100-nye-millioner-til-kultur/
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folkemusikkvartetten Kvarts, allerede hadde komponert to ordinariumsledd: Kyrie og Gloria.
Disse ble de to første messeleddene i folkemusikkgudstjenesten.
Jo Asgeir Lie forteller at det ikke er helt nytt å bruke folkemusikk i kirkesammenheng.
Allerede i 1979 det ble fremført folkemusikk i en kirke, med hardingfele, under
Folkemusikkveka i Ål, og de siste 10-15 årene har det blitt brukt folkemusikk under
gudstjenester.240 Forskjellen på de tidligere gudstjenestene med folkemusikkinnslag, og
folkemusikkgudstjenesten, er at de var konsertante messer. Et eksempel på dette er Henning
Sommerros gammeldansmesse fra 1994, Vindenes hjul,241 som har blitt fremført i Ål kirke
med både kor og musikere. «Veldig flott», sier Lie, «men det er konsertant, du er ikkje med
som kyrkjelyd».242
Det var dette Kjellfred Dekko og Audun Flaen ville finne ut av når de satte i gang prosjektet –
hvordan kunne folkemusikken integreres i en gudstjeneste? De startet i det enkle, med
kvartetten Kvarts’ to messeledd. Lie spilte trekkspill og Hallgrim Berg spilte seljefløyte.
Tilbakemeldingen var svært positivt fra menighetsnivå. Magelssen forteller at gudstjenesten
ikke var ferdig komponert første gangen de utførte den, men at den ble til skrittvis. I 2007
fikk de spørsmål om å holde messe i Nidarosdomen, og Lie forteller at reaksjonene på dette
var sterke: «Og folk går ut i fra gudstjenesten i Trondheim og griner, og er veldig sterkt rørt.
Så da skjønte vi at, Oj, her er det eit eller anna!»243
Audun Flaen, som har vært organist i Ål kirke side 1987, forteller også om hvordan det var å
spille folkemusikkgudstjeneste i Nidaros:
«…Vi var i Nidaros i 2007, på eit kjørkjeseminar, (…) der vi sku si litt om folkemusikkmessa,
men fyst så hadde vi ein gudstjeneste i Nidaros. Og det var ein slik ein-gong-i-livet-opplevelse.
Og det klaffe! …der kom dom da, det var mest kjørkjefolk tenkjer je, prester og organister og
slik, som itte hadde noe forhold til detti, men som var litt forplikta tell å gå dit. For dom var jo
på festival. Og så tok vi dom helt på senga. Veldig berørt, altså. Og det vart veldig flott. Det
var ei veldig flott gudstjeneste, og det klaffe og slik, så da møtte dom noe dom itte hadde
forvente, tenkjer je.»244
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Jo Asgeir Lie, 15.11.2015
Norsk biografisk leksikon, s.v. «Henning Sommerro». Hentet: 17.2.2016.
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Under folkemusikkgudstjenesten i Nidaros var Kyrie og Gloria de eneste messeleddene som
hadde folketonedrakt. Resten av musikken var tatt fra den ordinære 1977-høgmessa. Alle
salmene var folketonesalmer, plukket fra Norsk salmebok. Dette var fordi de ikke ønsket at
menigheten skulle få inntrykk av at gudstjenesten var et klipp-og-lim-prosjekt. Det skulle
være en liturgisk mening bak all musikken og salmene skulle høre til kirkeåret.245
Folkemusikkgudstjenesten i Nidaros ble svært godt mottatt, og gav inspirasjon til videre
arbeid. I 2008 og 2009 ble det holdt liturgiske seminarer i forkant av Folkemusikkveka, der
temaet var folkemusikkgudstjenesten, og i 2008 begynner menighetsrådet å for alvor snakke
om å utvide til en fullstendig liturgi. Lie får i oppdrag å komponere messeleddene, og til
Folkemusikkveka 2009 er hele messen skrevet, med alle tilhørende messeledd – blant annet
Forbønnsvar og Sanctus.
Samtidig som Lie ferdigstiller den liturgiske musikken, sikter Dekko, Flaen, og Magelssen,
seg inn på gudstjenestereformen i Dnk, som ble igangsatt rundt samme tid.
Folkemusikkgudstjenestens messeledd ble antatt av Kirkerådets musikkutvalg (KMU), og ble
inkludert i den store kompilasjonen Liturgisk musikk for Den norske kirke, som ble gitt ut på
Eide forlag i 2011. Permen246 inneholder et vidt spekter av liturgisk musikk som ble sendt inn
i forbindelse med reformen.
Siden folkemusikkgudstjenesten ble startet som prosjekt i 2006, har den fått en fast plass i Ål
kirke. Folkemusikkliturgien blir brukt, ikke bare på de store høytidsdagene, men også under
ordinære søndagsgudstjenester. I 2016 fikk de innvilget søknaden om støtte til en ny
treårsperiode av Norsk kulturråd, og er altså i gang med den fjerde treårsperioden.
Selv om folkemusikkgudstjenesten i Ål har vært brukt jevnlig siden den ble ferdigstilt i 2009,
ble den også offisielt valgt som en av de lokale grunnordningene i Ål kirke, i forbindelse med
gudstjenestereformens startskudd i 2012. Ål kirke hadde dermed et fortrinn som andre
menigheter ikke hadde: de hadde allerede lært seg de liturgiske melodiene. Å velge
folkemusikkgudstjenesten som en av de faste gudstjenestene i Ål ble dermed mer som en
formalitet, da den allerede var en godt integrert gudstjenestevariant i denne menigheten.
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Jo Asgeir Lie, 15.11.2015
Jeg bruker betegnelsen perm, og ikke bok, da kompilasjonen ble utgitt i permformat.

7.2.1

En lokal grunnordning i Ål kirke

Folkemusikkgudstjenesten var en av fem lokale grunnordninger som ble vedtatt av Ål
Sogneråd, 1. søndag i advent, 2012, i forbindelse med gudstjenestereformens offisielle
startskudd. Dette ble feiret med gudstjeneste og seremoniell snorklipping, for å markere
starten på reformen.247 I tillegg til folkemusikkgudstjenesten, ble det bestemt at det skulle
brukes to varianter av høymessen, en med og en uten nattverd, og tilsvarende to varianter av
forenklet gudstjeneste. Disse tilsvarer den tidligere brukte høymessen, og den tidligere
familiemessen.248
Det ble ellers gjort lite endringer i selve gudstjenesteoppbyggingen. Nåværende prost, Vigdis
Moen Storhaug, skriver om dette i Kyrkjeblad for Ål prestegjeld. Det ble bestemt at en
heretter skulle stå under første og siste salme, og sitte under tekstlesingene fra bibelen, med
unntak av evangelieteksten for den aktuelle søndagen. Det ble valgt ut ordlyd for
samlingsbønner og syndsbekjennelsen, og det ble bestemt at den siste oversettelsen av Fader
Vår, fra Bibelselskapet sin utgave fra 2005, skulle benyttes. Videre ble det bestemt at brødet
og vinen skulle bæres frem til alteret sammen med takkofferet, før nattverden. Dette er,
skriver Moen Storhaug, for å vise en tydelig sammenheng mellom Guds gave til menigheten,
og menighetens gave til Guds arbeid på jorden. Ellers var den viktigste endringen, ifølge
Moen Storhaug at det ble satt opp gudstjenestegrupper – en samling én time i uken, for å
forberede den kommende gudstjenesten. Gruppene kunne bestå av klokker, prest, kirkevert
eller andre frivillige, og hadde som hensikt å oppfordre til økt involvering i
gudstjenestelivet.249
Bestemmelsene gjort i Ål kirke reflekterer mulighetene de ulike menighetene rundt om i
Norge hadde til å velge sine lokale grunnordninger. Menighetene kunne velge å benytte seg
av en eller flere forskjellige gudstjenestevarianter, og Ål kirke valgte fem forskjellige
ordninger. Valget om å bruke folkemusikkgudstjenesten som en av grunnordningene var ikke
overraskende, da den allerede hadde blitt brukt jevnlig i Ål kirke siden 2009. Ifølge tidligere
prost Øystein Magelssen ville nok folkemusikkgudstjenesten blitt brukt som en fast
gudstjeneste i Ål uansett, men nå var den altså vedtatt av Ål sogneråd som en av de faste
lokale ordningene. Den kanskje største konsekvensen av folkemusikkgudstjenestens
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innlemmelse i gudstjenestereformen, var at flere menigheter ble gjort oppmerksom på den.
Kjellfred Dekko forteller under intervjuet jeg gjorde med ham, at det er forbønnsvaret som Jo
Asgeir Lie komponerte, som har blitt mest brukt blant menighetene i Norge.250

7.2.2

Gjennomføring av en folkemusikkgudstjeneste

Folkemusikkgudstjenestene blir arrangert med jevne intervaller i Ål. Da prosjektet ble startet i
2006 var planen at det skulle være minst en folkemusikkgudstjeneste i måneden. Dekko
forteller at det i gjennomsnittet er mer enn dette. Særlig i mai blir det holdt flere av denne
typen gudstjenester, i forbindelse med 17. mai, under Folkemusikkveka, og gjerne et par til.
En av årsakene til at disse gudstjenestene kan arrangeres så ofte er at de har ansatt
kirkemusikere med kompetansen til å spille dem. I tillegg til organist Audun Flaen, er
kirkemusiker Ingunn Stræte Lie og organist Håkon Tveito ansatt i Ål kirke, og begge har
bakgrunn og kompetanse innen folkemusikk. Stræte Lie spiller trekkspill, og er trolig den
eneste ansatte kirkemusikeren i Norge som har dette som hovedinstrument.251 I tillegg har
Stræte Lie kongepokal i springar fra Landskappleiken. Tveito var tidligere kirketjener i Ål
kirke men jobber nå som organist. Selv om dette er hovedinstrumentet hans har også han
folkemusikkbakgrunn, og han spiller både torader og danser. I likhet med Stræte Lie har også
Tveito kongepokal i springar. Sammen har de, i tillegg til å spille, danset springar sammen
under flere folkemusikkgudstjenester, blant annet i Nidarosdomen.
«Det var ei oppleving. Eg tenkte at «kanskje har ingen gjort dette før». Då var det stort og litt
rart å tenke på at eg kanskje var den første som dansa springar i Nidarosdomen.»252

I tillegg til kirkemusikerne, blir eksterne musikere leid inn. Flaen forteller at midlene de får
fra Norsk kulturråd hovedsakelig går til hyre av musikere. Folkemusikkgudstjenesten er som
sagt en av fem lokale grunnordninger de har valgt å bruke i Ål, men hvorfor har de ikke valgt
å bare bruke denne? Flaen forteller at de kunne valgt å holde folkemusikkgudstjeneste hver
søndag, men at de heller har valgt å begrense antallet på disse gudstjenestene. Når det er
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folkemusikkgudstjeneste er det «noe ekstra», sier Flaen, og på grunn av midlene fra
kulturrådet så kan de hyre inn musikere og «… toppe gudstjenestan litt.»253
Mange av disse eksterne musikerne har blitt hyret inn i forbindelse med spillejobber de har
hatt på andre konsertarenaer i bygda. Dekko forteller at de gjerne spør aktuelle musikere om
de kunne tenke seg å spille på en folkemusikkgudstjeneste, i tillegg til konserten de skal
avholde. Gjennom denne strategien har de opparbeidet en imponerende lang liste over
musikere som har bidratt på gudstjenestene, deriblant Sondre Bratland, Brazz Brothers og
Christian Wallumrød Ensemble.254
Christian Wallumrød Ensemble spilte under gudstjenesten på Maria Budskapsdag, 22. mars i
2009. Her ble det interessant nok brukt andre musikkinstrumenter enn de tradisjonelle
folkemusikkinstrumentene. Gjermund Larsen spiller, i tillegg til hardingfele, både fele og
bratsj, og hele ensemblet trakterer instrumenter som piano, harmonium, cello, barokkharpe,
trompet og diverse perkusjon. Flaen trekker frem denne gudstjenesten som en musikalsk stor
opplevelse:
«Ja, det var en opptur altså! Ja det var bra! Det var Maria Budskapsdag, og je tenkte på
forhånd, hjælp og trøst, å gjør je nå? Barokkharpe blant anna, og så gode musikere! (…) Men
så ringte je Christian og så vart vi enige om at je kunne sende litt besifringer, og så hadde vi
det som utgangspunkt. Og så gjorde vi litt avtaler, og så løste jo alt seg. Vi gjorde avtale om
at på det verset så dropper je å spille orgel, og så går je ta krakken og så fortsette dom og så
lede sangen. Nei, det var ingen sak når du har slike musikere!» 255

Hovedårsaken til at folkemusikkgudstjenesten kan avholdes såpass ofte, og gjerne uten noe
særlig annonsering, er nok allikevel at messeleddene er innarbeidet i menigheten. Dette
henger sammen med at de hadde startet det pedagogiske arbeidet med folkemusikkliturgien
allerede i 2009, tre år før gudstjenestereformen hadde sin offisielle start i 2012. Diverse
pedagogiske grep ble gjort under implementeringsfasen til folkemusikkgudstjenesten for at
menigheten skulle lære seg melodiene. Blant annet ble Ål Kantori brukt jevnlig. Øystein
Magelssen forteller at en av grunnene til at innarbeidingen av melodiene gikk såpass bra var
at de tok ett ledd av gangen, etter hvert som de ble ferdig komponert av Lie, og at de i tillegg
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brukte gjentagelsesteknikker. Altså at liturgen først sang en strofe, før menigheten gjentok.256
Dekko forteller at dette gjorde at kjernemenigheten raskt lærte seg de liturgiske melodiene, og
kunne således kunne lære dem videre:
«Du fer jo ein innøving, kan du seie, i kjernemenigheiten, ganske fort. Og då blir det jo dei
som blir geriljasangara, nere i kyrkjebenken. Og då er det lett å hengje seg på.»257

Folkemusikkgudstjenesten i Ål blir altså avholdt minst en gang i måneden, gjerne på spesielle
høytidsdager, men også innimellom på ordinære søndager, uten annonsering på forhånd.
Folkemusikkgudstjenesten er allikevel ment å skulle tilføre noe ekstra til gudstjenestelivet i
Ål, gjennom hyre av eksterne musikere. Både lokale og nasjonale musikere har blitt brukt
under folkemusikkgudstjenestene, og i de senere årene har det blitt fokusert på møtet mellom
folkemusikksjangeren og andre sjangre, i større grad. På grunn av støtten fra Norsk kulturråd
har folkemusikkgudstjenesten fått jevnlig støtte til gjennomføring siden 2006, og ti år senere
har gudstjenesten blitt godt integrert i menigheten.

7.2.3

Et eksempel på stedegengjøring

«Jeg tror jo at folkemusikkmessa er et veldig godt eksempel på stedegengjøring. Som det
egentlig ikke er så veldig mange sånne vellykkede eksempler på rundt i landet, som et resultat
av den reformen. For jeg tror mange har opplevd at den reformen har på en måte brakt inn
materiell som de har fått, liksom, servert, ovenfra. Jeg husker vi fikk den der permen med
liturgisk musikk til utprøving.(…) Det var jo helt ukjent alt sammen.»258

I KIFO’s rapport Noe falt i god jord, er det særlig et moment som blir sterkt kritisert fra
menighetshold når det gjelder den liturgiske musikken: i stedet for å bli stedegengjørende,
føltes det fremmedgjørende. Dette er det motsatte av hva Kirkemøtet ønsket å oppnå med
gudstjenestereformen. Det er mange grunner til at den nye musikken føltes fremmed for
menighetene rundt omkring i landet. Den kanskje viktigste årsaken kan være at for de fleste
menighetene ble musikken introdusert fra eksternt hold. Informantene i rapporten forteller at
det føltes som om den nye musikken var noe som ble tvunget på dem, ovenfra og ned. Mange
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hadde ikke noe behov for å endre eller legge til noe nytt til hva de hadde av liturgisk musikk i
utgangspunktet.259
Sett i lys av KIFO’s rapport har folkemusikkgudstjenesten i Ål vært en suksess. Både Dekko,
Lie og Magelssen kan fortelle om utelukkende gode tilbakemeldinger fra menigheten i Ål, og
besøkstall fra kirken viser at antall brukere av kirkene i Ål har holdt seg stabilt siden 2007.
Deltagelse på særlig de store høytidsgudstjenestene og folkemusikkgudstjenesten under
Folkemusikkveka har økt kraftig de siste årene.
Det er mulig å peke på flere grunner til at folkemusikkprosjektet i Ål har fungert så bra. Et
svært viktig moment er at det startet på eget, lokalt initiativ. Det var en lokal musiker fra
dalen som skrev sangene, og menigheten fikk opplevelsen av å få eierskap til sin egen liturgi.
«Samtidig så viser jo folkemusikkmessa at det er mulig å legge opp til et kreativt nyskapende
arbeid, ved å gi et lokalt miljø rom til å utvikle noe selv. Og det var jo det vi gjorde. Og
dermed, og vi gjorde det ikke sånn at, liksom, alt var klart, at vi hadde premiere på hele greia,
men vi starta liksom med Kyrie og Gloria, og da gikk det jo mange måneder før vi utvidet, og
tok det skrittvis, og det var jo alltid lokale musikere som var med og spelte, og det var jo en
lokal musiker som folk traff på butikken og kjenner godt, ikke sant, Jo Asgeir, som folk visste
at skreiv dette her, og det var, sjøl om han var fra Voss så var han jo en åling, og på den
måten så ble det jo noe som vi eier selv, da. Og da er det liksom, da er det en helt annen
kategori, tenker jeg. Så det tror jeg er en ganske vesentlig sånn forklaring på den
solskinnshistorien.»260

Dette samsvarer med konklusjonene i KIFO’s rapport; de menighetene som hadde valgt
musikk av en lokal musiker, var i større grad fornøyd enn andre menigheter.261 At menigheten
i Ål føler et eierskap til musikken, henger også sammen med at Ål lenge har vært en bygd
med et sterkt forhold til nettopp folkemusikk. Å finne et estetisk uttrykk som føles stedegent
henger igjen kanskje sammen med at prosjektet startet i en bygd, og ikke i en by. Magelssen
poengterer at det er lettere å finne et felles kulturuttrykk i en bygd, enn i en by:
«Det å knekke den koden og finne ut hvilket kulturuttrykk er det som er stedegent, det er det
mye av dette handler om. (…) og det er klart det er mye mer krevende i en by, som er mye mer
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flerkulturell på mange måter, (…) enn i en bygd som Ål, hvor det er liksom tydelig hva som er
tradisjonen.»

262

Folkemusikkens sterke røtter i Ål ble trukket frem som et viktig moment i søknaden som
Dekko og Flaen skrev til Norsk kulturråd i 2006:
«Folkemusikk og folkelige tradisjoner står sterkt i Hallingdal. Det topper seg i «Den Norske
Folkemusikkveka» i Ål, der den årvisse kirkekonserten inngår. Viktige grenseoppganger er
gått og barrierer er brutt. Det gir positive ringvirkninger og grobunn for videre utvikling.»263

Hvis vi oppsummerer ser vi at folkemusikkgudstjenestens suksess i Ål, og prosjektet som et
eksempel på stedegenhet, skyldes tre mer eller mindre sammenflettede komponenter. For det
første ble prosjektet startet på eget initiativ, av lokale initiativtagere. For det andre vokste
prosjektet frem i en liten bygd, der et felles kulturuttrykk er lettere å identifisere. Den tredje,
og kanskje viktigste årsaken er Folkemusikkveka, en musikkfestival som har blitt arrangert på
Ål siden 1976.

7.3

Den Norske Folkemusikkveka

«... (Folkemusikkgudstjenesten) hadde aldri kunne vorte gjennomført hvis det ikkje var for
Folkemusikkdagadn, og det som har skjedd i kyrkja i frå 70-talet og fram til no.»264

Folkemusikkdagane i Ål/Den Norske Folkemusikkveka er en musikkfestival som ble startet i
1976, og som avholdes hvert år i månedsskifte mai/juni. Festivalen ble startet etter at lokale
initiativtakere hadde vært på en lignende festival i Kaustinen i Finland i 1975. Å ha en egen
folkemusikkfestival var helt nytt i Norge på denne tiden. Før dette hadde kappleikene vært
den eneste arenaen for folkemusikere å vise seg frem på. Festivalen fjernet
konkurranseaspektet, og musikerne fikk framføre musikk som de vanligvis ikke fikk vist fram
på kappleiker. Allerede i 1979, tretti år før folkemusikkgudstjenesten ble introdusert for
menigheten i Ål, ble den første kirkekonserten arrangert i Ål kirke. Dette ble fort et varemerke
for festivalen. På Folkemusikkveka sine nettsider blir kirkekonsertene trukket frem som en
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brobygger som skapte et fellesskap mellom ulike miljøer i bygda, og som en naturlig opptakt
til den kommende folkemusikkgudstjenesten.265
1979 er et viktig årstall for folkemusikken og hardingfela. Selv om hardingfela ikke er omtalt
spesifikt på Folkemusikkveka sine nettsider, må en regne med at den ble brukt under den
første kirkekonserten. Det er fordi den har vært et av de sentrale instrumentene brukt under
festivalen siden dens oppstart. Da hardingfela ble brukt under kirkekonserten i 1979 er det
etter alt å dømme 59 år siden sist den offisielt ble brukt i kirkesammenheng. Den aller første
som spilte hardingfele i en kirke var spellemannen Johannes Dahle (1890-1980). Dette
skjedde i 1925, under vigslingen av Atrå kirke i Tinn, og Dahle spilte St.
Thomasklokkarslåtten.266 Mellom 1925 og 1979 finnes det få skriftlige kilder på bruk av
hardingfele i en kirke. Da Jo Asgeir Lies foreldre giftet seg på Voss i 1958, ble det spilt
hardingfele til kirkeporten av en spellemann, men han fikk ikke komme innenfor. Lie forteller
derimot om broren til spellemann Svein Nyhus, som var utdannet organist og tjenestegjorde i
Røros. En gang på 60-tallet lurte broren Svein inn i kirken, og han spilte en brudemarsj. Men
de kunne ikke si høyt at det var tradisjonsmusikk de spilte. «… da berre gjorde de det. Så det
var noen som brøt reglane heftig, allerede da.»267 Både Audun Faen og Kjellfred Dekko
fortalte om spellemannen Sigmund Eikås (f.1947) fra Jølster, som aldri hadde fått spille
hardingfele innenfor kirkeporten, og som opplevde særlig folkemusikkgudstjenesten som en
sterk opplevelse. Det har altså ikke vært noen tradisjon for å bruke folkemusikk og
hardingfele i kirkene i Norge før 1979.
En kan si at Ål kirke har hatt en mjuk overgang fra å trekke folkemusikken inn i kirkerommet,
til å fullstendig inkorporere den i liturgien. Siden 1979 var kirkekonserten et fast innslag på
programmet, og trakk store publikumstall. Dette har holdt seg jevnt gjennom de følgende
tiårene, og Magelssen husker tydelig inntrykket han fikk som nyansatt prost i Hallingdal
under denne kirkekonserten:
«… jeg husker jo det, at det var liksom ett av høydepunktene under Folkemusikkveka, det var
den kyrkjekonserten, og der skulle alltid Ål-koret synge (…) Det er jo og interessant å legge
merke til at selv om vi hadde ulike program, så sang vi alltid «Eg veit i himmerik ei borg»,
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som sånn felles… nærmest sånn nasjonalsangfølelse. For det er en folketone fra Hallingdal og
fordi det er en gammel salme, som en stor prosent av dem (publikum) synger med den største
selvfølge.»268

Dekko, Magelssen, Flaen og Lie er alle enige om at Folkemusikkveka har vært en avgjørende
faktor for folkemusikkgudstjenestens gode mottagelse. Lie trekker frem at selv om vi nesten
er ute på 80-tallet før folkemusikken trekkes inn i en kirke i Norge, så er dette allikevel tidlig i
norsk kirkesammenheng. Flaen nevner noe av det samme:
«Je trur nok at folkemusikkveka har bana veg. Fyrst og fremst då via kyrkjekonserten. (…)
Altså fela inn i kjørkja, det skjedde nok relativt tidlig her, sjøl om det itte er lenge sia.»269

Overgangen fra kirkekonsertene under folkemusikkveka til folkemusikkgudstjenesten har vist
seg å være en viktig komponent bak suksessen til prosjektet Dekko og Flaen satte i gang. Det
ble en organisk overgang fra konsertant messe til gudstjeneste med nykomponerte messeledd i
folkemusisk drakt. Det er heller ikke det eneste eksempelet på folkemusikk brukt i
gudstjenestesammenheng i Ål kirke. Henning Sommerros gammeldansmesse Vindens Hjul
har som sagt blitt fremført i Ål kirke, med kor og musikere, under Folkemusikkveka i 2006.
Til forskjell fra kirkekonsertene var Vindens Hjul en fullskrevet messe i folkemusikkdrakt.
Men, som Lie tidligere har påpekt, den ble allikevel fremført konsertant. Slik sett kan det se ut
til at menigheten i Ål sitt første møte med deltagende bruk av folkemusikk under en
gudstjeneste, var nettopp da Eg veit i himmerik ei borg ble sunget på kirkekonsertene under
Folkemusikkveka.

7.4

Mottagelse i den lokale menigheten

«1. Juledag er jo et interessant eksempel da, for det har jo virkelig tatt seg opp i Ål, med
folkemusikkliturgi den dagen. Og det som da tidligere har vært en litt sånn blåmandag i kjerka
etter julaften, er jo blitt en dag som samler masse folk, og hvor det er skikkelig fest.»270

Folkemusikkgudstjenestens mottagelse blant menigheten og resten av lokalbefolkningen i Ål
er
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høytidsdager.

1.juledagsgudstjenesten i Ål Kirke har siden folkemusikkprosjektet kom i gang, blitt arrangert
som folkemusikkgudstjeneste, og trekker stadig flere folk til kirkebenkene. «Julaften er jo da
noko ein går på, nesten av gammel refleks og vane, men 1. juledag har jo blitt ein kirkedag på
Ål», sier Lie.271 Han forteller videre at det gjennomsnittlige besøksantallet på 1.
juledagsgudstjenesten ligger på rundt 200 stykker. Flaen bekrefter dette, og kunne fortelle at
på denne gudstjenesten pleier det komme mellom 200 og 250 stykker. Ifølge søknaden Flaen
og Dekko skrev til Norsk Kulturråd i 2012, ligger det gjennomsnittlige besøkstallet på
folkemusikkgudstjenestene gjennom hele året, på rundt 150. Dette er nesten dobbelt så mye
som på ordinære gudstjenester, altså gudstjenester som følger den gamle liturgiformen, der
det gjennomsnittlige besøksantallet var rundt 80.272
Som tidligere nevnt blir det holdt gjennomsnittlig én folkemusikkgudstjeneste i måneden i Ål
Kirke, og den blir særlig brukt på spesielle kirkedager. Med eksterne musikere leid inn for
anledningen er dette også med å trekke besøkende til kirken. I tillegg til 1.juledag er
søndagsgudstjenesten under Folkemusikkveka en av de store anledningene til å hyre inn
kompetente folkemusikere. Da jeg intervjuet Lie i november i 2015, fortalte han at
folkemusikkgudstjeneste under Folkemusikkveka det året hadde trukket så mange folk at «…
da måtte det stå folk fra kirken i døra og si, beklager, du kommer ikke inn. Det er fullt.»273 Lie
beskriver dette som en liturgisk oppvåkning. Folkemusikkgudstjenesten har blitt et møtested
som Ål ikke hadde før. Folk fra forskjellige miljøer møtes, både de som ikke «tråkker ned
kirkedørene i tide og utide»274 og de faste kirkegjengerne. «… så får faktisk også de faste
kirkegjengerne oppleve noe de, musikk de neppe hadde hørt på før. For det var jo ganske
store skille.» 275
Det store skillet som Lie snakker om har vi behandlet i kapittel 4. Dette motsetningsforholdet
som eksisterte før var en av årsakene til at initiativtakerne til folkemusikkgudstjenesten var
forberedt på reaksjoner. Til spørsmålet om det ble mye reaksjoner svarer Lie:
«Det var nok ein del ut av dei meir konservative kreftane som var veldig skeptisk, avmålt, men
som får ein liturgisk oppvakning. (…) Eg trur det arbeidet vi har gjort med folkemusikken har
virkelig åpna augane og sanseapparat for korleis musikken er med på å forsterke budskapet.
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Og det er mange sånne faste kirkegjengere som har sagt at dette er noe av det flottaste som
har skjedd i kirken. Det er spennende. For det er ein reise. Ein musikalsk reise. Og ein
haldningsmessig reise. Som dette med folkemusikken som eit problem i samfunnet. Eller det
ble satt opp som eit problem. Felespellet. Fandens instrument.»276

Flaen forteller at da de satte i gang med prosjektet, var han forberedt på «å få litt pepper»,
men at de negative reaksjonene uteble.277 Magelssen forteller om det samme:
«Jeg tror at hvis det hadde vært eksempler på det motsatte, i forhold til det med å innføre
folkemusikk, så ville jeg jo ha hørt om det. Men det har liksom ikke vært noe tema det, altså.
Det er mer et tema om folk er villig til å gjøre det. Og om det er interesse for det.»278

Den eneste kritiske bemerkningen som Magelssen trekker frem å ha hørt, er musikere
innenfor folkemusikkmiljøet som setter spørsmålstegn ved om det faktisk er riktig å kalle de
nye messeleddene for folkemusikk. Lies komposisjoner er ikke gamle, og dette har fått
reaksjoner blant enkelte i folkemusikkmiljøet. Den nykomponerte musikken står i strid med
selve definisjonen av hva folkemusikk er, ved at den presenteres ferdig komponert inn i en
spesifikk musikalsk kontekst279 Liturgisk musikk for Den norske kirke inneholder tre serier
med norsk folkemusikk. To av disse, skrevet av komponistene Henrik Ødegård og Arne
Rodvelt Olsen, bruker nettopp gamle folkemusikkmelodier, og setter liturgiske tekster til.
Magelssen er ikke overbevist om at dette er veien å gå:
«jeg vet ikke om jeg syns det fungerte så bra, da vil jeg heller synge de gamle sangene. (…)
Det ble litt følelse av, litt sånn lapskaus av strofe herfra og en derfra som ble presset sammen.
Men det er jo nettopp med, noe av den samme tanken, at dette skal være gjenkjennbart, og det
skal være faktisk gammel folkemusikk, mens dette her (folkemusikkgudstjenesten) er jo skrevet
i 2006 og 08 og 09 og sånt, og er jo helt ny musikk, med et folke…musisk uttrykk, eller hva en
nå skal kalle det.»280

Å bruke gamle, allerede eksisterende folkemelodier var også en idé som Flaen og Lie jobbet
med i starten av prosjektet. Flaen forteller at de lette etter gamle toner fra Hallingdal, og fant
en god del materiale etter Thor Knutsen Villand (1806-79) fra Hol:
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«… men det er for krøkete å synge rett og slett. Gunnlaug Lien Myhr har jo synge noe tå det,
og det fungerer jo, men for ein menighet så vart det for krøkete rett og slett, for
gamalmodig.»281

Thor Knutsen Villand er en kjent figur i Hallingdals bygdebøker og var en av kildene til
Ludvig Mathias Lindeman (1812-87). Melodiene som Flaen sikter til, er sannsynligvis det
som kalles Kingo-tona.282 Villand ble oppført som kilde til 28 Kingo-tona283, andre kilder
forteller at Villand var opphav til hele 34 av dem.284
Selv om Flaen og Lie slo fra seg å bruke gamle folkemelodier som utgangspunkt, ble enkelte
allerede eksisterende folketoner tatt i bruk i starten. Sondre Bratland, som har vært en høyt
profilert folkesanger i mange år, var en av bidragsyterne i starten. Han foreslo en løsning for
Agnus Dei, før Lies komposisjon var ferdigstilt:
«… vi dreiv jo og lette etter gamle toner da, som kanskje kunne brukes. Så vi sporte Sondre
Bratland om han hadde ideer, for han har jo vøri med på mye forskjellig. Så han kom jo med
ideen om å synge Jeg ser deg O Gud lam å stå, som Agnus Dei, eller som Du Guds Lam, og
det gjorde vi jo i starten. Før Jo Asgeir hadde skrivi ein Agnus Dei.»285

At det er Lie og Flaen som har komponert de nye liturgiske melodiene derimot, er en av
grunnene til at menigheten i Ål har fått så sterkt eierskap til folkemusikkgudstjenesten. Det er
ikke sikkert reaksjonene hadde vært de samme dersom de hadde valgt å bruke samme strategi
som Ødegård og Rodvelt Olsen.
Utenom de liturgiske melodileddene, er salmene som blir brukt en viktig del av en
gudstjeneste. Det er ikke nytt å bruke folketonesalmer under gudstjenestene i Hallingdal. Som
Magelssen har nevnt, så er Eg veit i himmerik ei borg en salme som har blitt brukt, og verdsatt
i bygda i mange år, noe dens stadige gjentagelse under kirkekonserten under
Folkemusikkveka vitner om. Når Flaen legger opp til gudstjeneste, prøver han så godt det lar
281
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seg gjøre å velge ut salmer fra Norsk salmebok som har folketonemelodi. Det er ikke alltid
det lar seg gjøre, og sjangermøter skjer stadig. Det kommer an på hvem de har leid inn til å
spille, eller hvilken anledning gudstjenesten blir feiret i. Det blir også tatt hensyn til hvilke
salmer menigheten forventer under gudstjenesten. På 1.påskedag, 2016, var det ikke en eneste
folketonesalme, selv om de liturgiske leddene tilhørte folkemusikkliturgien.
«… Når vi skal ha folkemusikkmesse så, i hvert fall når je har tid til det, så e det gjerne å
scanne (salme)boka etter folketoner. For å få mest mulig ideer, i folketonebaserte salmer, men
det skal jo itte vera en tvangstrøye hell. (…) Nå lå det jo litt i skjæringa, men vi brukte
folkemusikkliturgien, og vi brukte Eilif sine instrument (lur, bukkehorn, seljefløyte), og
dermed så kan du jo si at det penser innpå, så det er jo mer og mindre innslag tå folkemusikk i
gudstjenesten. (…) Men på en påskedag syns je det er et poeng å synge dessi kjente
påskesalmene, rett og slett.»286

De «kjente påskesalmene» som Flaen sikter til er blant annet Mine hender er fulle av blomster
og Påskemorgen slukker sorgen, som ble sunget under folkemusikkgudstjenesten i Ål, 1.
påskedag, 2016. Musikalske innslag, eller konsertante innslag, blir også gjerne brukt under
gudstjenester,

særlig

på

særskilte

høytidsdager.

Dette

blir

også

gjort

under

folkemusikkgudstjenestene, og det her blir folkemusikktradisjonen gjerne tatt i bruk, med
dens tallrike slåtter. Flaen forteller at konsertante innslag av folkemusikk jevnt over er godt
mottatt, men at det er ikke alltid han skriver tittelen på slåtten:
«… vi har brukt veldig mye forskjellig musikk, altså. Springar og slik som, og der je itte har
satt tittel i programmet, hvis tittelen leder heilt feil. Så er det like greit å itte skrive’n, tenkje
je. Og så funker det. For det er noe med at folk itte ska komma på avvege med assosiasjoner,
rett og slett.»287

En av slåttene som ikke blir benyttet under folkemusikkgudstjenestene i Ål, er som nevnt
tidligere, Fanitullen. Denne slåtten er kjent i Hallingdal, det samme er dens tilhørende
historie, så slåtten hadde blitt gjenkjent selv uten titulering i gudstjenesteheftet.
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7.4.1
Sjangereksperimentering førte til reaksjoner fra
menigheten
En av de få gangene som Flaen kan huske å ha fått reaksjoner etter en
folkemusikkgudstjeneste var i forbindelse med allehelgensdag 2014. Da hadde de leid inn
frijazzduoen Duplex til å spille. Gudstjenesten på allehelgensdag blir feiret som en
minnegudstjeneste, og alle som har mistet noen i løpet av året blir invitert.
«Altså her var dei som var invitert sant, dei som hadde mista sine i løpet av siste året, og så
frijazz oppi detta. Dom og var jo veldig på salmer og slik, og det var veldig blink og veldig
bom. Beggi deler. Flere som var der var bare helt oppi skyene. Og så var det andre som
betegna det som bråk. Så det var veldig delt. Konklusjonen etterpå er vel at dette var flott,
men itte på Allehelgensdag, antagelig. Der kom det reaksjoner. Det hadde je glømt. Positive
og negative.»288

Møte mellom ulike sjangre er det nye satsingspunktet til Flaen og Dekko i forbindelse med
videre drift av folkemusikkgudstjenestene. Foreløpig har de blandet inn blant annet jazz,
barokkmusikk og rock. Sjangereksperimentene har stort sett vært vellykkede, men både Flaen
og Dekko trekker frem vinklingen mot frijazz som noe som i større grad vekket reaksjoner
blant forsamlingen.
«… me era jo forundra over at det ikkje har vore negative kommentara på det her, nesten i det
heile tatt. Det negative me har høyrt det e jo når me har drivi det for langt mot eksperimentell
jazz, for eksempel. Då e det nokon som e heilt i frå seg tå glede og så e det nokon som e
kjempefrustrerte.»289

Mottakelsen fra menigheten i Ål har altså stort sett vært positiv. Lie kan fortelle om de som
var skeptiske i starten, men som opplevde folkemusikkgudstjenesten som positivt etter å ha
vært tilstede på gudstjenesten. Magelssen trekker frem at han som daværende prost, ikke fikk
noen henvendelser som tilsa at folkemusikkgudstjenesten ble negativt mottatt. De eneste
reaksjonene som har blitt trukket frem av initiativtakerne, er når folkemusikkgudstjenesten
dro inn andre, smalere sjangre, som eksperimentell jazz. Reaksjonene var imidlertid ikke
utelukkende negative etter dette eksperimentet, men var i stor grad delt.
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7.5

Ingen reagerte på hardingfela

Reaksjoner på bakgrunn av folkemusikkens, og da særlig hardingfelas, historiske
assosiasjoner til overtro, fester med dans og høyt inntak av alkohol, har ifølge informantene
mine ikke dukket opp. Magelssen mener denne assosiasjonen i stor grad er utdatert og at DnK
har gjennomgått et klimaskifte når det gjelder hvilke estetiske uttrykk som passer seg innenfor
kirkerommet.
Magelssen, som i dag er generalsekretær i Norges KFUM/KFUK, forteller at det på 70- og
80-tallet foregikk en kulturkamp i DnK mellom ungdommen og kirkens autoriteter. Ten Sing,
som er en underavdeling i KFUM/KFUK, ble startet på slutten av 60-tallet, og har jobbet med
å bringe nye kunstuttrykk inn i kirken. De ville bruke band, med trommer, bassgitarer og
elektriske gitarer, heller enn det tradisjonelle kirkeorgelet. Dette kom i krass konflikt med den
eldre generasjonen, med kantorer, organister og prester i spissen, som mente at dette ikke
passet seg i kirkerommet.290 Som et resultat av den kristne ungdomsbevegelsens arbeid på 70og 80-tallet, har DnK åpnet opp for å bringe nye estetiske uttrykk inn i kirken. Dette er rundt
samme tid som initiativtakere i Ål sørget for at folkemusikken fikk sitt første spede inntog i
kirken under Folkemusikkveka. At det skulle ta 30 år før folkemusikken fikk en sentral plass i
en gudstjeneste, handlet nok mer om hva ungdom flest på 70-tallet var opptatt av:
«Jeg tror at hvis ungdommen på 70-tallet hadde vært veldig opptatt av å få spille hardingfele i
kjerka, så hadde den nok kommet inn først.»291

Konflikten mellom folkemusikkmiljøet og kirken ligger mer enn 50 år tilbake i tid, sier
Magelssen, og var ikke en relevant konflikt når folkemusikkgudstjenesten satte i gang som
prosjekt i 2006. Den hadde dessuten allerede fått et fotfeste innenfor kirkerommet i Ål
gjennom kirkekonsertene under Folkemusikkveka.
Dersom en går tilbake femti år, virker folkemusikkgudstjenesten som et revolusjonerende steg
for folkemusikkmiljøet. På bakgrunn av det Lie har fortalt om hardingfelespillere som snek
seg inn i kirken for å spille, eller rett og slett ikke fikk komme innenfor, som var tilfellet med
både foreldrenes spellemann og Sigmund Eikås, er det mye som tyder på at det ikke ble ansett
som et passende instrument til kirkebruk på denne tiden.
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Sett i lys av konflikten mellom folkemusikkmiljøet og kirken på 1800-tallet, er
folkemusikkgudstjenesten i Ål revolusjonerende. Folkemusikken hadde, som tidligere nevnt,
ingen naturlig plass i kirken før 1980-tallet. Det har i så måte aldri vært et «brudd» mellom
folkemusikken og kirken, fordi sjangeren aldri ble benyttet i kirkesammenheng før
kirkekonsertene ble startet. Men det har vært en front mellom folkemusikkmiljøet og kirken i
Hallingdal, som hadde sin tyngste periode under Heie-bevegelsen i 1850-årene. Denne
konflikten ser ut til å være et avsluttet kapittel i Ål.
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8 Avslutning
Det er mange temaer som har måttet forbli uutforsket i denne oppgaven. Dette henger først og
fremst sammen med oppgavens omfang. I en senere studie vil det eksempelvis være svært
interessant å se på de ulike holdningene til folkemusikk vi finner i Norge under
nasjonalromantikken: Der hardingfela ble ansett som syndig av blant annet Kari Heie, ble den
ansett som et nasjonalinstrument av nasjonalromantikerne, og spellemennene ble trukket frem
som bærerne av den nasjonale kulturarven. Dette foregikk parallelt, og motsetningene mellom
de to tendensene er svært spennende.
Det vil også være svært interessant å foreta en studie av Kari Heie og andre kvinnelige
lekmannspredikanter i Norge. Vrådal i Telemark opplevde en påfallende lik bevegelse rundt ti
år etter Kari Heies første «syn», gjennom en kvinne ved navn Gunhild Sveinsdotter
Veamyrene. Merethe Jørgensdottir Reinskåas skriver om blant annet Gunhild i sin
masteroppgave Hardingfeletradisjonen og spelemenn i Fyresdal: ei kartlegging, fra 2008. I
likhet med Kari Heie, hevdet også Gunhild å ha syn som fortalte om hvordan det gikk med de
som bedrev syndige aktiviteter, særlig felespill. Å foreta en studie av kvinnelige
lekmannspredikanter i Norge på denne tiden, vil gi et viktig tilskudd til både kjønnsforskning
og til studiet av folkemusikk.
Det denne oppgaven har behandlet er forholdet mellom folkemusikk og kirkeliv,
eksemplifisert gjennom to empiriske undersøkelser fra Ål i Hallingdal, ett fra eldre og ett fra
nyere historie. I løpet av studien har jeg tatt opp en rekke forskjellige temaer. Jeg har skrevet
inngående om folkemusikk og hardingfela, og hvorfor det er akkurat dette instrumentet så
mange forbinder med folkemusikken. Gjennom å gjøre et dypdykk i bygdehistorien i
Hallingdal har jeg også gitt et detaljert bilde av lekmannsbevegelsen som ble frontet av Kari
Heie på 1850-tallet, og hva denne bevegelsen hadde å si for hardingfela sin rolle i det lokale
samfunnet. Jeg har videre gitt en analyse av fremveksten av folkemusikkgudstjenesten i Ål,
både løsrevet fra og knyttet til gudstjenestereformen i Dnk.
Oppgavens to deler er hentet fra to ulike tidsepoker. Heie-bevegelsen, med dens avvisning av
hardingfela hører hjemme på 1800-tallet, og er et tilsynelatende avsluttet kapittel i historien.
Gudstjenestereformen i Dnk og folkemusikkgudstjenesten i Ål er en del av en pågående
prosess. Denne prosessen er ikke ferdig, fordi den endelige bestemmelsen vedrørende
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liturgiske musikk til gudstjenestebruk i Dnk ikke vil finne sted før i 2017. Så hvordan henger
disse temaene sammen?
Hardingfela har siden nasjonalromantikerne dro den frem som nasjonalinstrument på 1850tallet blitt selve symbolet på folkemusikk for veldig mange. Det er også det instrumentet som
i størst grad er knyttet til forskjellige sagn med røtter i norsk folketro. Dette var også tilfellet i
Ål, hvor Kari Heie startet en lekmannsbevegelse i 1851. Sammen med presten Jørgen Moe
fordømte hun hardingfela, og spellemennene ble oppfordret til å gi opp felespillingen. Dette
resulterte i at mange sluttet å spille, og flere feler ble ødelagt. Lokalhistorikere fra Hallingdal
har gått så langt som å gi Kari Heie skylden for å ha «tatt livet av» en generasjon med
hardingfelespellemenn.
Vekkelsesbølgen som Kari Heie var en del av, faller som tidligere skrevet under det som på
nasjonalt nivå blir omtalt som Johnson-vekkelsen. Med denne lekmannsbevegelsen vokste det
frem en konflikt mellom lavkirkelige, som åpnet opp for lekmannsforkynnelse, og
høykirkelige, som sto fast ved prestens standsmessige autoritet. Denne konflikten førte til det
første initiativet for å demokratisere kirken i Norge, blant annet gjennom opprettelsen av
menighetsråd. Selv om det første initiativet ble avvist av Stortinget, førte dette første
initiativet til at det til slutt ble opprettet menighetsråd i 1920.
Demokratiseringen av kirken har på sin side ført til flere reformer av Dnk. En av disse
gudstjenestereformene ble igangsatt i 2003. Denne reformen har blant annet åpnet opp for nye
musikalske sjangre innen den liturgiske musikken, og resultert i at hardingfela, som Kari Heie
hadde kjempet så kraftig mot, ble innlemmet i den liturgiske musikktradisjonen.
Folkemusikken ble nå en av sjangrene som ble tatt i bruk når en skulle komponere nye
melodier til ordinariums-, propriums- og gudstjenesteleddene. Den liturgiske musikken har
hatt en sentral rolle i gudstjenesten, da dette er liturgiske tekstledd som, med unntak av
propriumsleddene, er like fra gudstjeneste til gudstjeneste. Å åpne opp for nye sjangre innen
den liturgiske musikken skulle bidra til økt stedegenhet i de lokale menighetene i Norge. Som
vi har sett i kapittelet om gudstjenestereformen har dette imidlertid skjedd med varierende
hell på menighetsnivå i Norge. Ål i Hallingdal er et av stedene hvor gudstjenesteformen vært
en suksess.
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Gjennom gudstjenestereformen, og folkemusikkprosjektet Folkemusikk og gudsteneste –
tradisjon og nyskaping, ble folkemusikken en del av gudstjenestelivet for menigheten i Ål.
Prosjektet ble i utgangspunktet startet på lokalt initiativ, og bakgrunnen for bruken av
folkemusikk var at sjangeren sto sterkt i den lokale kulturen. Hardingfela ble nå anvendt til
kirkebruk og det ble ingen sterke reaksjoner på å inkorporere dette instrumentet i den
deltagende gudstjenesten.

For Myreguten var det viktig å fortsette å spille, uansett hva folk måtte mene om ham, noe
han også uttrykte gjennom diktet han skrev på feleskrinet sitt i 1850-årene. Flere spelemenn
valgte å fortsette å spille folkemusikk. Noen trosset Heie-bevegelsen, andre valgte å ta opp
igjen musikken etter flere år. Folkemusikken har dermed overlevd i bygda, og fått en sentral
rolle i den lokale kulturen. Hardingfelas rolle som fordømt instrument ble gradvis svekket, og
155 år etter Kari Heies første syn fikk instrumentet en integrert rolle i gudstjenestelivet i Ål.
Hvordan samfunn forholder seg til estetiske uttrykk som musikk, er avhengig av kulturell og
historisk kontekst. Konflikten som markerte et skille mellom folkemusikk og kirke, mellom
hardingfela og gudstjeneste, er nå en avsluttet konflikt på Ål. Der folkemusikken før ble
fordømt, er sjangeren nå blitt integrert i det religiøse livet.

Se, her er min felehytte,
Og mange tror den er til liten nytte
Men la dem sige hva dem sige vil.
Jeg vandrer ærligt med mit spill.
Ola Jensen Myre, «Myreguten»
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