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BLADET

Velkomne til Romsdal
og fylkeskappleiken 2014

Romsdal Spelemannslag med feiande fine folketonar i den vakre fjellheimen. Dei som er
kjende, skulle vel ikkje ha vanskar med namna. på spelemennene og på dei flogbratte
tindane som Romsdal har ei mengd av.
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Sats: Øystein Sande, 6100 Volda, tlf. 93 88 91 64. E-post: os@hivolda.no    Trykk: Printing AS avd. Volda, tlf. 982 05 515.
Frist for innlevering av stoff er 4 (fire) veker før kappleiken.

Hugs å melde frå om adresseendring!

Laga får bladet samla m/
namn og adresse.
Lever bladet til medlemmene
i dag! Hugs rette namn!
Portoutgifter for laga?
Send rekning til MRFL!

NORDMØRE:
NORDMØRE SPEL-  OG  DANSARLAG
v/Åsta Andreassen, Leira, 6590 Tustna.
Tlf. 976 93 868.

SUNNMØRE:
VALLDAL SPELEMANNSLAG
v/Nathalie de Vrieze, 6250 Stordal
E-post: cn.devrieze@hotmail.com
Nettstad: www.folkemusikklag.no.

U.L. «IVAR AASEN»
A S. Bullgt. 4, 6002 Ålesund.
v/Leikny Aasen, tlf. 909 58 013
E-post:  styret@ulivaraasen.no

ÅLESUND   SPELEMANNSLAG,
v/Kjetil Aamelfot.
Postadresse: Boks 7690, Spjelkavik,
6022 Ålesund.

SPELEMANNSLAGET «HAVELLA»
v/Wenche Voldsund, 6094 Leinøy
Tlf.  40602861.
E-post: pe-vold@online.no

HALKJELSVIKA  SPELEMANNSLAG
v/Jakob Heltne, Vikebygdv. 65
6100 Volda.    Tlf. 70076103/40482696

ØRSTA OG VOLDA
FOLKEDANSLAG,
v/ Olav Egset, Rotsetgeila 11,
6100 Volda. Tlf. 977 12260

ROMSDAL:
RAUMA SPELMANNSLAG,
v/Therese Rovde, Hatlen,
6320 Isfjorden. Tlf. 712 25083

SPELEMANNSLAGET  DÅM OG
DRAG, v/Hanne Moldvær Salthammer,
Kaibakken 11, 6390 Vestnes.
Tlf. 95 22 06 38.
E-post: damogdrag@hotmail.com.

Folkemusikkarkivet for Møre og Roms-
dal (FAMR): Høgskulen i Volda,
Postboks 500, 6101 Volda.
Tlf: 70 07 50 92. Faks: 70 07 50 51
Epost: folkemusikk@hivolda.no
http://www.hivolda.no/folkemusikk

Møre og Romsdal fylkeskommune,
Kulturavdelinga, Fylkeshuset,
6404 Molde.
Tlf: 712 58833. Faks: 712 58837.
E-post: kultur@mr-fylke.org

*

Norsk musikkråd, Møre og Romsdal
(NMR, MR), Fylkeshuset, 6404 Molde.
Tlf: 712 58850. Faks: 712 58848.

FOLKORG. Folkemusikk- og folkedans-
organisasjonen i Noreg
Postboks 4613,  Sofienberg, 0506 Oslo.
Besøksadresse: Trondheimsvegen 2.
Tlf. 22 00 56 22. Faks: 22 42 55 07.
Leiar: Per Øyvind Tveiten

Bladet  Folkemusikk
v/red. Knut Aastad Bråten,
Tyinvegen 27, 2900 Fagernes.
 Tlf. 907 68 797.
E-post: knut@folkemusikk.no
Internett: www.folkemusikk.no

*
Rådet for folkemusikk og folkedans
Rff-sentret, Dragvoll, 7491 Trondheim
Tlf. 73 59 65 77.

Arne Bjørndals Samling,
Griegakademiet – Inst. for musikk,
Lars Hillesgt. 3, 5015 Bergen.
Tlf. 55 58 22 07.

Abonnement:
Bladpengar for Folkemusikkbladet er
60.- kr. året. Kto.: 6562.05.16613

Redaktør:
Dagfinn Nupen, Grepalivegen 25,
6150 Ørsta.
Tlf.: 700 68547 / 416 93934(m.)

Red.nemnd:
Daniel Dyrnes (Nordmøre)
Tlf.: 477 58223

Revisor:
Effekt Revisjon A/S

MEDLEMSKONTINGENT:
Folkemusikk- og folkedansorganisasjonen
i Noreg sender ut innbetalingskort på samla
kontingent direkte til kvar einskild medlem
kr. 60 (fylke), kr. 100 (sentralt til Folkemu-
sikk- og folkedansorganisasjonen i Noreg),
som 3-4 gonger i året vil refundere lokal-
laga sin del av kontingenten.
Laga må gi opp til Folkemusikk- og
folkedansorganisasjonen i Noreg, namna
også på born, 14 år og under.
Årskontingenten er kr. 15.
Organisasjonen sine konti er:
Postgiro  0809 5553649 og
bankgiro 1600.20.36375.
MRFL. Org. nr. 975 854 876.
MRFL sin kasserar sender separat giro til
sine lag, der denne lagskontingenten er
kr.600. Bankgirokontoen vår er
6562.05. 16613, Nordea.

ROMSDAL  SPELEMANNSLAG
v/ Guttorm Roaldsnes Ulvund,
Bjørnstjerne Bjørnsonsveg 100 B,
6410 Molde.
Tlf. 71251065 / 478 58211
Postadresse:
Per Amdamsveg 1A, 6413 Molde

TRESSALAGET, v/Torunn Vestre
Kjersem, 6391 Tresfjord.
Tlf. 711 84791.

GRENDALAGET, v/Eli Hansen,
Daugstad, 6392 Vikebukt. Tlf. 916 08468.

Medlemslag i Møre og Romsdal Folkemusikklag:

MØRE OG ROMSDAL FOLKEMUSIKKLAG
Styret:
Leikny Aasen (leiar), Nybømarka 17, 6011 Ålesund

Epost: leikny.aasen@gmail.com Tlf. 90 9 5 80 13
Kirsty McKinnon, Tingvoll Gard, 6011 Tingvoll Tlf. 40 48  05 22

Epost: kirsty.mckinnon@bioforsk.no
May Grethe Gridseth , Joakimbakken 18, 6300 Åndalsnes Tlf: 98 07 12 91

Epost: may-g@online.no
Jon Tvinnereim: Røysmyrvegen 21, 6103 Volda Tlf: 90 19 04 32

Epost: jontvin@yahoo.no
Guttorm R. Ulvund, Bjørnstj. Bjørns. Veg 100 B, 6410 Molde Tlf: 47 85 82 11

Epost: gulvund@gmail.com
1. vara: Kine Gyldenskog, Sørdals Feltet, 6630 Tingvoll Tlf: 98 42 44 67

Epost: kineiselilja@live.com
2. vara: Anna Liv Skjelten Gjendem, Håskjoldvegen 299, Tlf: 47 40 93 02

6105 Volda.  E-post: anna.gjendem@gmail.com
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FRÅ  REDAKTØRKRAKKEN

Takk for seinast og god seilas vidare i det
kronglute land- og sjøskapet. Eit nytt år og
nye idear som rettesnor. Ikkje alt fungerer,
same korleis vi tenkjer, t.d. sending av
Folkemusikkbladet. Nummer og namn,
gateadresse til Ola, men bladet kjem ikkje
fram sjølv om ein har automobil.

For 50 år sidan brukte vi apostlane sine
hestar, gjekk ei kronglut rås gjennom bratt
skogslende og leverte på døra til den rette.

Dette bladet  skal ut nokolunde etter
den eldre rutinå, men tanken vidare skal
skje etter ein ny mal. Bladet skal ut på
moderne vis – på heimeside eller kva det
heiter, ein må sjølvsagt vere uppetudate
og fylgje med i tida og dagens/morgon-
dagens tidsånd, så dermed får vi sjå om
dette er vegen å gå.

Utviklinga kan sjølvsagt ikkje stå still,
ein må berre ta del i framstiga. Olemann frå
indre del av Romsdal møtte ein sunnmøring
etter ein tur med med denne, etter ein
vellukkakonserttur til junaiten, og han frå
søre luten var meir enn imponert. «I åt
morgonmat heime i Rauma, flaug til
hovudstaden der det var føremiddagsmat
kl. 12.00. Lunsjen i London og kvelds-
maten i Minneapolis! «Du store tid», var
svaret og vidare kunne han slutte med
dette: «Går utviklinga like snøgt vidare,
skal du berre sjå at vi kan ete alle måltid ved
same bordet.»

Gjennom ein vinter, grågrøn og utan
snømåking vert eitt og anna oppfatta om
tida i dag og nytida som stend utanfor
døra. Vi eldest som før i tida og ein ting som
mange grublar på er:

Arkivet har samla store verdiar, mest
på papir med notar og aktuelle opplys-
ningar. Bravo! og stor takk, med lyd-
materiale i tillegg. Kva med instrumenta
som har vore i aktivt bruk i årevis? Veit
dagens unge korleis ei fele vart laga, ei
fløyte forma, og kva slag material vart
brukt?

Kva med det mykje brukte dragspelet,
sitaren (kalla heimklang) og/eller hus-
orgelet, som fantest i mange heimar her i
Møre og Romsdal!? Over og ut? eller kva?

Tida går, vi eldest nokon kvar, og så?
Er instrumenta nok kartlagde og doku-
menterte så vi kan overlevere og vidare-
føre kunnskapsmengdene til dei neste
generasjonane?

Museum er nok eit ord i denne
samanhengen, men nokon betre?

Kven skal ta ansvaret her – einskilde
eldsjeler, lag/organisasjonar, kulturstyre,
kommune?

Eg har personleg ei sømeleg stor sam-
ling og kan ekspedere verdfull kulturskatt
kva dag.

Som medlemmene skulle kjenne til. er
endeleg nytida komen til Folkemusikk-
bladet. Denne utgåva kjem som vanleg til
Fylkeskappleiken, neste fase er på nettet.

Etter nøye vurdering måtte red. ha stof-
fet fire veker før bladet skulle vere klar til
kappleiken. Dette har vore rutinane i alle år.
Heretter vil vi få det nye systemet.}

Dette må sjølvsagt utgreiast på årsmø-
tet, som er MRFL sitt øvste organ. Olav
Wangensteen hadde klåre meiningar om
folkedansen i eit brev.  Tak dette opp på
årsmøtet og få ein brei diskusjon.

Då kan skribentane fylle på/inn stoffet
på moderne vis, og redaktøren slappar av.
Viktig å fylgje med i tida og dei mange unge
og lovande aktørane kan no sleppe til. Eg
har fleire gonger sagt at yngre og betre
(oppdaterte) krefter kan føre arven vidare.
Eit leseverdig blad bør ha fleire som skriv,
for fleire, men gjerne høyre ein gong til kva
gamlingen har sagt, opptil fleire gonger.

Under sluttfasen av dette bladet (11/3-
14) gjorde eg eit forsøk på å skrive
Dommarlista, liste over sjokoladekappleik-
ane m.m.

Medlemmene spør etter dette ved tid
og stunder, t.d. når dei skal skal setje opp/
spørje etter personar til sine tilstellingar.

Kvifor ikkje skrive desse i programmet,
eller til red.? Mykje nitid arbeid har vore
brukt for å få dette komplett, men framleis
manglar enkelte namn.

Red. har omlag fire pennar, men desse,
– legg vekk.

Mykje meir verdfullt burde kome med i
bladet, men antennene mine har ei grense.
Årsmøtet skulle sjølvsagt også ha nokre
ord, men når ein ingen ting har høyrt, kva
då??

Eg kan sjølvsagt ikkje dokumentere at
årsmøtepapir ikkje er sende. Eit sømeleg
brukbart arkiv her har i alle fall ikkje motteke
noko. Red. må i det minste vere orientert.

Men no ordnar sikkert dette seg, der
styret/medlemmene kan skrive inn på net-
tet, heimesida eller kva det heiter. Tenk...!
Eit tastetrykk, og du kan høyre, studere
Valldall Spelemannslag i flukt over Troll-
stigen!

Same kor ein snur og vender på det, så har
Folkemusikkbladet kome sidan 1986 med
to nr. pr. år (fyrste året berre eitt nr.), og
truleg har mange funne verdiar som kom

fram or gløymsla.
Mykje arbeid, men arbeid avlar også

verdiar, kulturelle glimesteinar.

Takk til dei mange som har ofra tid og
krefter i samband med bladet, og nye kan
overta, for vi har ungdom. Mitt siste ord/
setning lyder såleis:

«Vi kan både tenkje og tru så mangt, –
til tider kan ein også misse trua, – men vi må
aldri misse trua på ungdommen – kimen
som skal føre oss vidare til nye allsidige
høgdedrag.

Dagfinn Nupen

NOTATBLOKKA /  MORELLAR
Etter at ein litt «tung» artikkel med nokre
oppslag er unnagjort, melder ein og annan
ljosare idé seg. Siste eg las, var ho som
hadde «funne seg sjølv». Ikkje så verst
det. Vidare skumlas eg om sambandet Søre-
Sunnmøre-Nordre Nordfjord. No galdt det
dei mange kontaktane innan folkemusik-
ken der musikantar stadig vekk hadde gode
kontaktpunkt over fylkes- ): den tidlegare
bispedømme-grensa. Tenk å skilte med
kontaktpunkt i eit anna fylke. Stort.

Ja, dette var store ting for mannen som
i si tid budde i ein kommune på Søre Sunn-
møre og som dermed hadde grense m.a. til
ein av kommunane i nordluten av Nord-
fjord. Konkret skal nemnast at vår kliennt
budde og arbeidde på ein stad på Søre
Sunnmøre. Han hadde ei dotter som gifte
seg sørom fylkesgrensa og budde der
knapt 10 km frå heimegarden, eller litt meir
nøyaktig: 7 engelske mil à 1609.3 meter.

Ei helg var han på vitjing, noko som
ikkje gjekk heilt stilt føre seg i heimegrenda.
Han arbeidde på ein fabrikk, og aldri hadde
spørsmåla hagla så tett på den avdelinga.

Svaret? – lurer du vel på.
Eine etter den andre i alle tre høgdene

på fabrikken i roleg marsj og stilte spørsmå-
let kvar han var i helga.

Å seie at han var ein snartur berre nokre
kilometer unna, nei det var nok i minste
laget. Dei siste som kom, måtte sanneleg
skjerpe seg når spørsmålet skulle fram, for
svaret visste dei alle:

«Nå-ja, – e' var ein tur ned i Sogn og
Fjordane.

Sant og litt upresist, seier du. Heilt klart
at dette «Sogn og Fjordane» hadde meir
tyngde enn ein liten sykkeltur til granne-
bygda.
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LEIAREN  HAR  ORDET

Folkemusikkbladet  –
Forslag om digitalisering
Leiaren har vore i dialog med bladstyrar
Dagfinn Nupen og teknisk produsent
Øystein Sande om å digitalisere Folke-
musikkbladet. Redaktøren har halde på i
meir enn ein mannsalder og finn nokre av
oppgåvene i samband med bladutgjevinga
særs tyngande. Begge er positive til denne
moderniseringa.

Distribusjon av bladet er eit av desse
punkta. Distribueringa har i hovudsak vore
med personleg distribusjon på kappleikar.
Dette har fungert nokonlunde, men mange
blad kjem aldri fram til mottakar. Og nokre
blad må sendast i posten, noko som er
kostbart.

Økonomisk bidrag frå lokallaga
Medlemslaga finn det vanskeleg å hjelpe
til med annonsesal, og laga må difor bidra
med eit relativt stort beløp i annonsestøtte.
Saman med kontingenten kan dette bli ein
stor kostnad for små lokallag.

Digitalisering vil løyse begge desse
problemstillingane. Styret legg difor fram
forslag til årsmøtet om å digitalisere bladet.
Bladet blir då produsert som tidlegare av
Dagfinn Nupen, og redigert av Øystein
Sande, som då produserer bladet i PDF-
format til utsending til laga. Laga distribu-
erer bladet vidare til sine medlemmer, anten
som fil i epost eller som ei utskrift som
leverest direkte. Eit lite opplag blir kopiert

opp på Høgskulen i Volda og sendt med
post til dei som ønskjer å abonnere på
papirutgåva av bladet.

Er fylkeslaget liv laga?
Det er ingen løyndom at Møre og Romsdal
Folkemusikklag slit i motvind. Laget har i ei
årrekkje drive med årlege driftstilskot frå
fylkeskommunen på 15-20.000 kroner.
Folkemusikkbladet har vore hovudakti-
viteten i tillegg til to årlege kappleikar.
Fylkeslaget er fylkesleddet for 10 spele-
mannslag knytt til FolkOrg. Utsendingar
frå desse laga vel eit fylkeslagsstyre på 5
medlemmer. Nokre år er kompetansen til
styreverva gode, andre år er det heller
labert med kvalifikasjonane. Vi som har
vore med ein stund, forstår at utviklinga
ikkje går i riktig lei. Vi slit med dei reint
tekniske oppgåvene i styret, med referat
og med rekneskapsførsel og kontroll. En-
gasjementet har vore godt, ideane mange.
Men gjennomføringa skrantar. Som leiar
har eg lenge hatt kjensla av å ikkje strekkje
til. Det er så utruleg mange oppgåver som
skulle ha vore løyste.

Som utøvar gjennom eit langt liv har eg
bra kjennskap til korleis fylkeslag og
områdelag i andre fylke driv. Og berre i dei
fylka der dei har ein lønna administrativ
medarbeidar, maktar dei å arbeide godt
med dei mange oppgåvene. Strunkeveka i
Valdres og Mokurset i Førde er gode ek-
sempel her. Det var difor eg som nyvald

leiar tok kontakt med Folkemusikkarkivet i
Volda (FAMR) og kulturavdelinga i fyl-
keskommunen om eit samarbeid mellom
fylkeslaget og FAMR  om ei lønna stilling.
Diverre førde ikkje desse møta fram til noko
resultat. I mellomtid har det kome nye leia-
rar i kulturavdelinga i fylkeskommunen.
Kanskje kan dette gje grunnlag for ei ny
kontakt om denne saka.

På det kommande årsmøtet blir det
debatt om vegen vidare i fylkeslaget. Som
leiar håpar eg at laga møter opp og deltek
i denne debatten.

Vel møtt til fylkeskappleik og årsmøte!
Leikny Aasen
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I Romsdal, som elles kringom i fylket, har vi
i mange ti-år vore heldige. Nokre skapande
personar har teke godt vare på musikken
som har utvikla seg i dei mange bygdene,
og byane.

Gode kjelder ofra mykje både tid og
krefter, sette seg ned og førde eldre
tradisjonar vidare både i tekst og tonar.
Dette var gullkorn som i lang tid hadde
eksistert mellom fleire skapande personar,
ofte berre til husbruk. Men – dette var ikkje
på nokon måte nok, for dei verdfulle kultur-
skattane måtte vidare ned på notearket og
dermed ut til folket, både i inn- og utland.

Ein som hadde dei rette evnene til å
vidareføre dette på ein framifrå måte, var
Henry Vike, Vikebukt i Romsdal.

Alle vi som etter kvart kom med i mu-
sikklivet i Møre og Romsdal, kom tidleg i
kontakt med denne mannen. Fele spelte
han, hadde ypparlege evner for å sveise
saman fleire ungdommar og skipa eit or-
kester.

Økonomien var heller svak, og enkle
notar kosta også ein del i dei dagar. Kva
gjorde Henry då? Han tok til å arrangere
musikk, og dette arbeidet veit vi vart stor
hobby for han, og som gjennom årtier
kunne drivast med stor dugleik.

Mellom vener i spelemannslaget hadde
han ei stor stjerne og spelte i mange
samanhengar, også i stemne og kappleikar.
Ein gong nemnde han at mange spelemenn
spelte same slåttane år etter år, noko som
Henry var heller skeptisk til.

Spelemann eller arrangør?
Du har i alle fall høyrt om dirigenten,

han som dirigerte både kor og korps i
tillegg til orkester.

Vi trur at særleg folketonen hadde eit
godt ankerfeste i Henry Vike sitt indre.
Dermed kom nokre gode skildringar, for å
kome i kontakt med andre personar i nær-
miljøet. Vinterstid, den tida det var mykje
snø og is på vegane, kunne vere ei prøve.
Men, han møtte trufaste spelemenn som
t.d. Peter L. Rypdal og fleire, og nytta spark
dei mange kilometrane. Ein spark var «don-
ingen» den tida, men smilet og gleda over
å dra heim med notar for å skrive av, var
stor.

Både i heimen og nærmiljøet lydde folke-
tonen, så Henry fekk gå i ein aktiv skule
som sette denne tonekunsten på eit høgde-
drag.

I ettertid, når Folkemusikkarkivet fekk
basis i Volda, veit vi at hyllene der, og
andre stader, fekk samle store verdiar. Etter-
komarane har dermed eit rikt utval av ekte,

eldre og grunnleggjande tonematerial som
dagleg vert signa og brukt. Ein gong fekk
eg høyre m.a.

«Dersom ting/hendingar ikkje har vore
nemnde på 1. fyrste side i dei store avisene,
i radio/TV – så har det ikkje hendt.»

Media har vore, er og vert viktige kan-
alar for opplysning, i alle fall for dei som
kjem til der (utanom å tyte eit dusin gonger
om same, om fotball).

Henry var ein skatta person, noko
«Svingom på gamlemåten» skulle doku-
mentere i rikt mon. Samtalar med denne
tonekunstnaren var alltid givande, opp-
byggjande, og mangt kunne ha vore betre
arrangert. Dette sannar vi også i våre dagar,
2013/14. Nærast eg kan kome er sitatet frå
ei eldre. Ho fekk høyre ein ny prest som
heldt ei god preike, putta inn nye salmar
som var noko ukjende. Kommentaren var
enkel:
«Du he (har) mykje å lære – du farr.»

Henry var reine leksikonet, og faktisk
betre. Samsnakkar vi om havet, fjorden og
båten, så var han på heimebane der også.

Vestnes er vide kjend som båtbyggjar-
kommunen. Der også hadde han ein viktig
penn i aktivitet.

Ei fryd å lytte til kunnskapane hans, og
eit framifrå språk – så ein faktisk merka at
sjøen gjekk over skorne våre. Alt vart
levande.

Henry Vike fekk eit langt og rikt liv,
gjekk varleg fram og kunne i rolege, takt-
faste andedrag overføre kunnskaps-
mengder i fleng til oss som kom etter. Han
vann seg trufaste vener i alle lag av folket,
difor vil hjarto våre banke med varme rørs-
ler kvar gong namnet og kulturverket hans
kjem fram.

Du sådde dei gode frøa, og vil hauste
i store mengder i ettertid.

Signa vere minnet ditt.
Dagfinn Nupen

Morellar
Over til dei to som budde i same området –
ca. omlag jamgamle av år ifylgje kyrkje-
boka. Hadde kvar sitt lite gardsbruk med 3
kyr på kvar. Sams fritidsinteresse, i dette
tilfelle klangfull musikk.

Dei spelte ikkje på same – , hadde
sjølvsagt kvar sitt eige instrument – blåse-
instrument. Dette var utgangspunktet, men
elles.... – heilt ulike av natur.

I desse dagar ynglar historiene om-
kring episodane deira, 3/4-hundre år sidan.
Pertentlege personar i perfekte uniformer,
t.d. på nasjonaldagar...

Stod/gjekk side om side i stilige steg,
når marsjar skulle framførast av musikk-
laget deira gjennom gatene i bygdebyen.
Store voner hjå musikantane og «forvent-
ning» mellom den alltid så store til-
skodarfolkken. Alle venta på musikarane
som starta ved brua og gjekk same ruta år
etter år. Stilige & taktfast.

Musikklaget hadde sjølvsagt sine faste
rutinar, og denne tida kom notar til marsj-
ane på stiv kartong, noko som var naudsynt
ute i det fri - der vestavinden ofte var fast
innslag.

Ruta var også fasttømra.
a) Musikantane spelte ein marsj
(defilermarsj) to gonger.
b) Snudde om arket (A4: ca. ½ i stor-
leik).

På den sida kunne ein finne «Manøver-
marsj», så no skulle det bli ein mann-øver
som lek og lærd kom inn i minneboka med
store og trallande bokstavar.

«Side 1» speling to (2) gonger
«Side 2» speling to (2) gonger

for deretter å finne andre marsjar på neste
ark.

No veit alle at 2 pluss 2 = 4. Men dette
var ikkje eit vanleg utdrag av praktisk rek-
ning som faget (visstnok) heitte før i tida.

Nei – her kom inn eit heilt anna komplex.
Etter at marsjen på ark B/»Manøvermarsj»
vart spelt to gonger, kom tankane på flukt!
Ein eller to gonger?

2/4 takt og rytmesansen på topp, men
så vart kortidsminnet sett på ei alvorleg
hard prøve.

Som tenkt, så gjort, og tanken som
sigra var dette: Ein/eg/vi må ta denne siste
marsjen ein gong til «for sikkers’ skuld».

Som planloagt, så gjort. Melodien fer-
dig og vårt objekt kunne bryte ut med ff-
styrke, såg til side på noten hjå denne
grannen. men like før synfaringa utbasu-
nerte han:
«Han let so rart dinna marsji.»

Vidare heldt han fram i same tempo og
styrke: «AA-hå: E’r det dinnja (med j-lyd)
marsji (marsjen) de spelar...?»

Henry Vike
(1921 – 2013) til minne
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Folkemusikken i fylket vårt, som elles i
landet, har lange tradisjonar. Når ein les i
eldre skrifter og i tillegg samsnakkar med
eldre personar som har vore aktive i denne
delen av kulturen vår, kan opplysningane
vere mange. Ein god del er faktisk ned-
skrive og ligg i skuffer og skap innafor
husveggene, men diverre ikkje ute i det
opne rom. Melodiar og slåttar har gått i arv,
ofte frå far til son, eller grannar, som møt-
test til ulike tider for å slå av ein prat, og i
tillegg musisere for kvarandre.

På dette viset lærde ein nye slåttar og
tok vare på desse.

I grannebygda kunne (denne) slåtten
lyde litt annleis enn i heimbygda, og kva
gjorde dei eldre spelemennene då? Her
måtte nok eit kompromiss til, som det heiter
i dagens språkbruk.

Nok om det, litt variasjonar i musikken
var nok forfedrane klar over ganske tidleg,
og dette var sikkert oppdaga når vokale
tonar lydde i stova. Men her må skytast inn
eit moment, rett eller gale, for enno var
notar eit ukjent område. Dei fleste kunne
ikkje notar, og tenkte heller ikkje så langt.

Ja, kva skulle ein med notar? I vokal-
musikken oppe i bakkane, under gjeting av
husdyra, var dette ikkje tema. Når vesle-
barnet skulle voggast i søvn, var heller
ikkje tekst eller notar aktuelt.

Forfedrane/-mødrene var svært flinke
til å øve opp minnet, og kunne ramse opp
lange rekkjer av sullar, songar og diverse
vers, og stadig utan noko form for manu-
skript. Vi som var born, måtte mang ein
gong berre undre oss over den minne-
kunnskap som bestemødrene våre hadde.
Ei anna tid og ein annan måte lære på, kan
vi seie.

Denne læremåten gjekk med andre ord
i arv frå generasjon til generasjon.
Tradisjonane var dermed både ekte og
grunnfesta. Desse tradisjonane, frå natu-
ren og den eldre generasjonen, er eit
grunnleggjande utgangspunkt for oss som
kom til etterpå. Tenk å få inn med «teskei»
tonar, ord og vendingar så direkte, og utan
påverknad gjennom media, som t.d. radio,
grammofon m.m.

I mange høve her ute ved vesterhavet
og den isolerte vesle stova, var avgrensa
av fjorden og den fonnfarlege fjellheimen.
Dette landskapsbiletet er svært viktig å
setje seg inn i når ekte tradisjonar skal
drøftast, også for skolerte kunnskapsrike
personar.

Eg har gjennom livet fått lytte til, og
høyrt mang ein utøvar, meir og meir klokke-

Folkemusikktradisjonar i Møre og Romsdal – Felemusikken
eit lite, (raskt) oversyn v/Dagfinn Nupen

klår røyst, enn desse som i dette tilfelle
kjem frå den vesle steinute garden under
fjellet. Fleire av desse tonane nynnar eg på
dagleg gjennom heile året.

Desse har gjort livsvarige inntrykk!
Dermed, endeleg over til instrumenta,

musikken, og i dette tilfelle – fela.
Kringom på mange bondegardar kjen-

ner eg nokre personar som på fleire vis har
utmerka seg vokalt. Men kjem ein inn på
det instrumentale, viser det seg at også
dette feltet kan vere dekt. Til tider dukkar
ein siter fram, og ei fele heng også på
veggen i stova. Musiseringa er ikkje av dei
daglege, men kjem ein i prat, vert samtalen
ofte kopla inn på eldre musikkformer.

Ei heil lita, ny verd kan opne seg og vi
får høyre både om eldre spelemenn og
-kvinner som hadde ei fortid innan tone-
kunsten. Gledeleg å lytte til!

Kva så med slåttemusikken, som mange
fekk med seg gjennom spelemannen på
fele t.d. i samband med folkedansen? Som
vi veit, var dansen ein god del utbreidd
fleire stader, og der fela var det faste instru-
mentet nær sagt over alt. Enkel og lett å ha
med seg, hendig i bruk. Ofte knyter vi
saman ein person til instrumentet og mange
utøvarar sitt namn var knytt til dette spel-
og dansemiljøet.

Tenkjer vi på repertoaret for desse eldre
ankermennene, var vi mang ein gong
imponerte over minnet deira – mange
slåttar, og inkje ein einaste note. Dei lærde
ved repetisjonar og nokre kontrollar av
kvarandre, og til slutt sat slåtten der og dei
var nøgde. I dag veit vi at ein enkel slått
kunne tilbakeførast, gjerne med ein liten
variant. Nemnast skal også at nokre
spelemenn noterte ned namn og årstal,
dermed var det lettare å hugse nokre vender
kring slåttane dei hadde lært. Slike notatar
var sjølvsagt til stor hjelp når ein drøfta
ymse detaljar med andre spelemenn.

Påverknad er eit ord vi ofte høyrer i dag.
Dette har vore tilfelle i mange høve når vi
talar om folkemusikken. Ytre faktorar veit
vi kan gjere inntog både i folkemusikken og
langt vidare. I tillegg veit ein at reiser
omkring er med på å tilføre impulsar til
andre sin spelestil, til ei viss grad.

Her i fylket skal vi også ta med ein faktor
som ikkje berre direkte endra musikken,
men som gravla delvis heile miljøet. Reli-
giøse straumar hadde stor makt og mynde,
og særleg gjekk dette utover felemusikken.
Frå ca. 1850 og utetter vart mange feler og
trekkspel øydelagde, dugande musikantar
måtte rett og slett slutte å spele fele, for

dette var styggjemannen (Satan) sitt in-
strument, vart det sagt. Tenk dykk å kaste
feler inn i gruva for å brennast. Dåtidas
pietisme var sanneleg brutal til tider.

Er der ein parallell i denne hendinga
med Bibelen sitt ord?

Personleg veit eg ikkje om ei einaste
bok som mellom to permar skriv og nemner
opp så mange folkemusikkinstrument, som,
nettopp Bibelen – bøkenes bok, unnatak er
leksikon. Men ikkje ein stad er nemnt at
bogen er skildra saman med eit strenge-
instrument.

I dag vil ein finne fleire konkrete
opplysningar kring eldre spelemenn og
-kvinner. mang ein ungdom har gått ymse
kurs, høyrt foredrag, lese i ymse bøker og
blad om felemusikken vår gjennom tidene.
Eitt og anna streif frå heimbygda eller
nærmiljøet elles dukkar opp, og slike
opplevingar aukar interessa for å studere
nærare soga som oftast har ei lang og
ukjend linje. Gode, og sjølvsagt pålitelege
bøker har vorte samla. Langt seinare enn
det skrivne ordet vart publisert, kom ei
mengd opptak utetter frå ca. 1950 og gjorde
opptak av slåttespel meir levande.

For mange av oss yngre var foreldre,
slektningar eller ymse bygdefolk gode kjel-
der. Vi la tidleg merke til dei som var flinke
til å fortelje, og spelte dei på fele eller eit
anna instrument, kunne dette vere reine
gullgruva for oss som skulle vidareføre
musikken og tradisjonen. I mange høve
fekk ein høyre om personar som gjorde seg
merkbare i distriktet, som kunne mange
melodiar, og som etterkomarane tok opp
arven etter. Då kunne ymse slag bøker og
blad vere nyttige for meir kunnskaps-
mengder.

Ja, var ein heldig, kunne desse gamle-
karane både syngje og sulle slåttar, og
endåtil sitere utsegner kring den eldre
musikken.

Noko som har gått igjen, vorte repetert
i årevis frå søreluten av Møre og Romsdal,
er sjølvsagt presten Hans Strøm, som i
Søndmørs Beskrivelse (1766) gir oss t.d.
denne skildringa frå Norddal prestegjeld:
«... og da Pigerne spilte lige saa hurtig
som Karlene er det ikke rart, i et eeneste
Huus at finde 2 eller 3 Personer, som
forstaae at spille, enten paa Violin (hvil-
ket er det sædvanligste Instrument) eller
paa Langspil (en national Strengeleg,
bygt i en Firkant, mere lang end bred,
oventil bedækket og belagt med Messing
Strenger, men neden under aaben) eller
og paa Harpe, som dog er mest rar iblant
dem.»
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Dermed er vi inne på eldre historie om
strengeinstrumenta våre, som i variantar
har vore i bruk her i fylket vårt, og vidare
utover i landet i slutten av 1700-talet.

Harpespel var kjent frå Nord-Østerdal,
og fleire instrument fann ein der i denne
tida.

Skal ein skrive om fela, er det sikkert
mange som tenkjer om eit anna strenge-
instrument har vore førelaupar? Vil eldre
litteratur gi oss konkrete svar? Kva seier
sagalitteraturen? Her kjem to namn fram i
alle fall:

Gigja og fidla, men her må eg berre
melde pass når vi talar om utsjånad, strenge-
tal osv.

Kontakt med andre land og deira
musikksoge har sikkert vore i tankane til
forfedrane våre. Handel med tømmer var
godt utbreidd både til England og andre
land, langt attende i historia. Impulsar vart
sikkert overførde også til Noreg.

I denne samanhengen er vi på leiting
etter spelemenn frå fylket vårt som gjorde
seg merkande, t.d. attende til 1600-talet og
utetter. Her finn vi i bygdebok for Sunndal
om Hallvard Flå, som hadde både eigen båt
og sagbruk. Han tok dermed turar til
hovudstaden på Vestlandet, Bergen, og i
tillegg spelte han fele på fleire av turane
sine. Slike samankomstar der felespelarar
frå Møre og Romsdal møtte musikk-
interesserte frå andre kantar av landet og
utvikla slåttespel, kjenner vi frå før, m.a. om
soga til Syvdsnesen. Så kjem vi nok inn på
dei ymse sjikt i samfunnet vårt, men soga
seier at fela/fiolinen fekk eit godt tak og ein
god posisjon i alle samfunnslag då instru-
mentet eigna seg som eit ypparleg danse-
instrument.

Stadsmusdikantar har vi lese om, og
dokument fortel oss at dette var eit «ve-
sen» i større byar, seinare også i mindre
byar. Desse musikantane hadde nærast
monopol og spelte for betaling. Ordninga
vart utvida og også stor-gardar kom med,
men setet var framleis i ein by. Leitar vi etter
stader, og i kva samanheng felespel vart
utført, er bryllaup eit haldepunkt gjennom
mange år.

Eit lite, større poeng skal nemnast.
Erik Øvre Reistad (1691 - 1759) kom frå

Vågstranda i Romsdal, og han «oppvarte
ved Spil udi alle Brylluper og andre
Samquem udi Sekken, Tomrefjorden og
Tresfjorden». Andre opplysningar seier
oss at like etter 1700 vart spelemenn både
melde og bøtelagde i Molde. Erik Aure for
spel på ei ølstove og Ole Sivertsen for
dansespel på ein langfredag.

Stadsmusikar-ordninga fortel elles om
«folkelig» felespel i desse åra i fylket vårt,

at skulerte utøvarar dominerte det offent-
lege musikklivet ved fleire høve. Kjelder
fortel også at trass i fleire instrument-typar
var både kjende og brukte (på 1700-talet)
her i fylket, kom fela meir og meir i føre-
grunnen. Fleire kvinner fekk gode oppslag
også, og nokre vart nemnde særskilt.

Ei var Synnøve R. Offerdal frå Frislid i
Nordfjord. Ho kom til Hjørundfjorden i
midten av 1700-talet og er nemnd som
spelekvinne, i tillegg til systera Anne.

Ei anna kvinne, fødd i Hornindal (f.
1775) kjenner ein som Brit Aurstad. Ho vert
rekna som den fyrste som spelte på fele i
Austefjorden i Volda. Brit sat med sylv-
spente sko og trødde takta på langbordet,
kunne Geitvik fortelje om.

Sidan vi er i Volda, har ein eit namn til
som lyser opp i lendet: Guri Olsdotter, Nøre
Bjørkedal (Sjå «Voldaminne»). Ei anna
kvinne var Kari R. Røssetvik.(f. 1776) + den
eitt år eldre Kari I. Søre Fjørtoft (som vart
85 år). Ho hadde også to systrer som dreiv
felespel.

Sykkylven veit vi har lange og grunn-
festa tradisjonar innan musikken. Jostein
Fet, som mange kjenner både som historikar
og felespelar, kan fortelje om ei felespe-
lande kvinne frå den kommunen med
namnet Anne Larsdotter Ørjaseter (1757 -
1849) og Ingeborg O. Hauge, som var 14 år
yngre. Ikkje lett å få dette biletet meir heilt,
men desse namna tyder på at vi har ei
spreiing over lengre distansar og fjordar.
Elles kan vi stanse litt ekstra ved Guri
Olsdotter (mi tippoldemor), og den mykje
omtala Ulvestadfela.

Her skal vi starte med felekassa som er
laga av furu, der det på innsida er skrive
GODNB, som stend for Guri OlsDotter
Nore Birkedahl. Ho var (nok) den fyrste
eigaren av instrumentet.

Han som laga fela og kassa, var Elling
P. Løfold (1752 – 1821), og kom frå Hornin-
dal, garden Otredal. 28 år gammal gifte han
seg med Eva P. Hjellbakke (1751 – 1817), ho
også frå Hornindal. Dei flytta i 1788 til
garden Løfoll, og bygsla ein gard der, i
Austefjorden, Volda.

Guri Olsdotter (1776 – 1856) var berre
15 år då ho fekk fela og kassa i sitt eige, og
vi legg til at ho og felebyggjaren ikkje var
i slekt.

I tillegg må nemnast at der var eit aktivt
spelemannsmiljø på Bjørkedalen. Erling
Løvoll kalla seg ein stad «Violinmager», og
var såleis ein fagmann på dette området.
Han prøvde seg fram og fann ut korleis
fiskelim skulle nyttast.

Norsk Landboeblad (1813) skriv m.a.
«Et Slags Liim», der Vaartorsken si luft-
blære var god, og rimeleg å produsere.

Les vi, eller har hatt samtalar med S.H.
Geitvik (18xx – 1952), skriv han i «Spele-
menn» om eldre feler. Vi legg særleg merke
til at den dugande Hans Petter Kalvatsvik
/ Vika Petter (1822 - 1884) hadde ei av desse.

Fela var heller lita,» sterkt kurva i botn
og lok», der særleg loket og Ulvestadfela
minner mykje om kvarandre.

Mange av dei eldre felene har ofte både
ei lang og innvikla soge.

I seinare år har spørsmålet om denne
Ulvestadfela kome fram. Vi har nokre
haldepunkt som kan refererast såleis:

Guri Olsdotter Nøre Bjørkedal (1776 –
1856) gifte seg med Klaus J. Indre Høydal,
som var to år eldre, og døydde 74 år gam-
mal. Dei bygsla Hans-garden (i 1808) på
Ulvestad. Arvingane vidare på denne gar-
den er Berte Sicilie Klausdotter Ulvestad
(d. 1900), som gifte seg med Elling E. Aam
(1811 -1876), som kom frå Åmdalen i Ørsta.

Vi har fleire døme på at Guri hadde med
seg fela til Ulvestad, og spelte ein god del.

Derimot veit vi lite/ingenting om Berte
Sicilie spelte på fela, men mannen hennar
Elling kunne dra opp ein slått.

Neste generasjon fortel oss at guten til
Elling var Elias Ulvestad (1847 -1919), som
29 år gammal gifte seg med Jakobine O.
Bjørkedal (1851 -1908).

Ættetavla vidare er Klaus E. Ulvestad
(1887 - 1953), gift med Anna Skrubbenes
frå Volda. «Dermed nærmar vi oss meir våre
dagar og neste ættled er Erling K Ulvestad
(1919 - 1980). Han gifte seg i 1944 med Ella
P. Søvik frå Stordal (1920 - 19xx).

Vidare kjem ein son av dei, Kjell Ola E.
Ulvestad (f. 1946), som i dag er eigar av
garden, og som har teke vare på denne fela.

Grunna slektsband har eg høyrt meir
om denne fela (og Guri) enn andre instru-
ment på den tida. Guri (1776 - 1856) var ei av
dei mange i ætta vår som var mykje musikal-
ske. Tek med eit notat eg har etter bygde-
bok-skrivaren Per Aarviknes, som eg fekk
snakke med fleire gonger. «Ei sunnmørs-
fele med seks strenger syner eit overlag
godt felemakararbeid. grunnfargen er matt
brun. Tonebrettet er innlagt kvitt bein og
svart ved. Inne i klangbotnen stend Elling
Løfold 1725. Fela er ein arv frå Klaus Høy-
dal og kona Gudrid J. Bjørkedal (Guri) som
kom til Ulvestad kring 1808. Fela hev sin
fast hovudtone.»

Karen Nupen (1875 - 1960), ei av mine
bestemødrer, fortalde meg mykje om denne
tippoldemora mi borte på Ulvestad, som
var svært dugande både i spel og song. Ho
kunne sitje med fela si (oppe) på «Ulve-
stadgløsen» og spele vakre velkomsttonar
når mennene i grenda kom roande innetter
fjorden frå vinterfiske. Ein særmerkt og
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stemningsrik velkomst!
Men her må eg ta eit sidesprang. Borte

på Færøyane kunne dei ro i sine færingar
frå den vestlegaste av dei 18 øyane der, og
inn til hovudstaden Thorshavn, eller Hafn
som dei sa, og retur heimatt. Der song dei
ei lita hymne (kvad) når roturen var slutt.

Ved Mykines heilt i vest på øygruppa,
talar vi om her.

I tillegg til felespelet hadde Guri ei
svært klår og markert røyst som gjorde at
ho var føresongar under gudstenester i
Volda kyrkje, og alle kunne høyre henne
under kyrkjekvelven.

Både Austefjorden, Bjørkedalen og
Dalsfjorden hadde eit miljø for felespel, og
også mellom kvinnene, langt attende i tida.
Sjå t.d. Hans H. Gjeitvik: «Bygdeslåttar»
frå 1928, hefte 2, der vi finn omtale av både
Engja-Lars, Syver-Eljas og Vika-Petter.

Også i dag kan vi ta fram og lytte til
slåttespel av desse, t.d. Rundvalsen etter
Syver-Elias lyder i fleire spelemannslag.
Syver-Eljas var spelemann i tillegg til
skomakar. Han gifte seg med Margrete frå
Lyngnes i Dalsfjorden i 1880. Etter 3 år
flytta dei til Austefjorden. Ho likte å syngje,
men religiøsiteten hennar gjorde slutt på
felespel der i hennar heim.

Soga om denne Ulvestadfela er mogleg
ikkje heilt kartlagd, men nokre haldepunkt
skal vi ta med frå våre dagar. Jostein Fet er
ein framifrå granskar, skribent og felespe-
lar. I oktober 1995 kåserte han på grenda-
huset i Ulvestadbygda, og etterlyste m.a.
om denne fela. Ella Ulvestad frå+ Hans-
garden var til stades og kunne fortelje at
sonen hennar, Kjell, hadde teke godt vare
på det unike instrumentet.

Arne Hasund, som var busett i Dals-
fjorden, var også på plass, og han skreiv
23/11 -95 om fela i «Vest-Avisa». Ei kort tid
etterpå tok Berit Hatlestad og Jostein Fet
turen til Ulvestad «og gjorde lyd- og
videoopptask av tradisjon m.a. omkring
Ulvestadfela og folket på garden.»

No mangla ho både strenger, felehest,
skruar og lydpinne. Strengehaldaren var
også i dårleg stand, motten hadde vore på
ferde for lenge sidan. Ein stod elles attende
med spørsmålet om strengehaldaren var
kjøpt (mogleg til ei 3/4 fele). I hola til dei to
fremste skruane var ein liten kile sett inn.

Fela har hatt 4 over- og 2 understrenger
«som går fram under gripbrettet på vanleg
vis».

Dette får meg til å dra fram ei serie på 4
frimerke, der det eine var ei hardingfele med
4 + 2 strenger. Ser vi på den eldste harding-
fela vi kjenner, Jåstad-fela frå 1651, veit vi
at også ho hadde 4 over- og berre 2 under-
strenger.

Ulvestadfela hadde ikkje boge, etter
det eg kjenner til, men trass i fleire manglar
var instrumentet i rimeleg bra stand. Opne
sprekker, som til tider kan vere vanleg på
eldre feler mellom sargen og lokket, var der
heller ikkje.

Når ein både les og i tillegg har fått lytta
til eldre spelemenn, oppdaga vi at i nokre
bygder har musikalske gener gått i arv.

Eit namn som gjekk igjen ofte, var Sykk-
ylven. Både Trygve Straume og Sverre
Aurdal kunne fortelje om Hans Jakob Eide
(1785 - 1857) og Lars Petter Hjortdal (1803
- 1884). «Gamle-Hjortdalen» var ypparlege
utøvarar som sette merke etter seg. Berre
nemner då eg spurde etter notar i 1950-åra,
særleg om folkemusikk, var namna Bolstad
og Hjortdalen i framgrunnen. Andre namn
som vart lagde merke til og som seinare har
kome godt fram, er Villa-Petter og Kjelstad-
Per, i tillegg til Syvdsnesen.

I dag finn vi til tider artiklar i ymse blad
om desse, ofte i samband med dugande
spelemenn i Hornindal som t.d. Kroka-
Lars.

Sogene om eldre feler er mange. Ser vi på
denne Ulvestadfela, låg ho lenge i ro. No-
verande eigar, Kjell Ulvestad, spelar ikkje
sjølv men tok ho fram. Etter at Jostein Fet,
som hadde FAMR (Folkemusikkarkivet for
Møre og Romsdal) som sin arbeidsstad,
kom restaureringsarbeidet i fastare former,
der eigaren sjølvsagt var interessert.

Petter Myrset frå Sykkylven var både
felespelar og hadde laga mange harding-
feler av framifrå kvalitet. Han gjorde ein
svært god jobb som var omfattande. Høg-
skulen gjorde filmopptak og instrumentet
vart kjent utover

Spelemannssoger frå søre delen av
Sunnmøre er på mange vis knytte til Nord-
fjord. I dag har vi Kvivsvegen, medan ein
i eldre tid måtte gå over fjellet som heiter
Kviven. Mang ei soge er knytt til denne
ferda, som i det tilfelle handlar om spele-
menn, slåttar og meire til. Bygdebøker og
sogeskrift fortel oss og har gode skildringar
som bør lesast, herr er berre nokre enkle
døme som kan setje oss på eit spor.

Sunde er eit namn som prega litteratu-
ren vår. Peder Grebstad heitte (Store)Sunde
og broren Jens (1771 - 1855) var dugande
spelemenn og spiren til sine musikalske
slekter. Dei reiste ganske vide omkring i dei
to fylke (Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal) og hadde ekstra gode samband
med Sykkylven.

Då eg skreiv særoppgåva mi på
Lærarskulen (1962), var det ei kjelde som
ruvar over alle: personleg samtale med
Arne Bjørdal i Bergen. Han hadde vore i
Møre og Romsdal på sine kartleggingar,

og eg merka meg Tresfjord med mange
slåttespelarar.

Bård Talberg (1817 - ?) måtte slutte med
felespel, som t.d. Syvdsnesen.

Mange soger har svirra for øyrene mine,
og alkoholen tok tak i fleire felespelarar. I
bygdelaga her i nord-vest skal dette få
liggje, tragediane har ofte blitt repeterte.

Eit anna namn som har prega samtalar
også i våre dagar, er Kolagutane. Men kvar
helst kom desse to brørne ifrå? Dei er i alle
fall nemnde frå Nordfjord og nordover til
Nordmøre, og er heller ei innfløkt historie.
Her må nok sogebøkene hjelpe oss vidare.

Vi tek ein tur til Nordmøre, der ein har hatt
mange gode utøvarar i årevis. Jo Grinn
(1794 - 1853) var ein av desse som kom frå
små kår i Surnadal, men som ruva høgare
enn dei andre, i åra etter hundreårsskiftet
(1700). Sonen hans, Ola Kvande (1834 -
1918), tok opp arven etter Jo og førde
spelarven vidare.

Ein som må nemnast i den etterfylgjande
trauste linja innan folkemusikken på Nord-
møre, er storspelemannen Hallvard Ørsal,
som alle felespelarar skulle kjenne godt.

I dette korte oversynet går vi ikkje i
systematiske detaljar, og fleire namn må
difor liggje. Nokre namn skal takast med.

Lars Hjortdal (Gamle-Hjortdalen, 1803
- 1884) er ein av desse. Han drog ei linje
vidare til Knut Lade (1840 - 1905) og sonen
Ole (1860 - 1930) som alle har mykje å takke
for gjennom vidareføringa av spelet i dette
distriktet. Dei kan samanliknast med
Syvdsnesen, som på fleire vis var eit føre-
døme både på Søre Sunnmøre og Nord-
fjord. Vi veit at fela hans måtte brennast,
sidan vekking fekk sterke tak i folket.

Aktuelle personar som fekk mange gode
impulsar frå den dugande Syvdsnesen/
Peder Elias (1811 - 1852), var Vika Petter.
Hans Petter A. Kalvatsvik frå Austefjor-
den, Volda, Vika-Petter fekk i tillegg mykje
å lære av Kroka-Lars frå Hornindal.

Den dag i dag kan vi særleg høyre av
spelemenn både frå Søre Sunnmøre og i
fleire Nordfjord-bygder at denne Syvds-
nesen hadde eit kraftig spel og den
ypparlege «duren» i fela si. Spelemenn frå
Hornindal sette stor pris på Syvdsnesen i
tillegg til Vika-Petter. I same andedrag var
sambandet deira med Loms-Jakup utbytte-
rikt. I denne tida var det ganske god akti-
vitet på begge sider av Kviven/fylkes-
grensa mellom Sogn og Fjordane og Møre
og Romsdal.

Alt er i utvikling, seier eit gammalt ord, og
dette passar også for musikkutfaldinga.
Eldre fotografi kan fortelje oss ein del om
dette.
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Kva med storleiken på felene, og bo-
gen som vart brukt? Etter notat som eg har,
fekk ein høyre om korte bogar, og ein
annan måte å halde bogen på enn i dag.

Elles ser vi under spel i våre dagar at
nokre har svært korte bogestrok. Tonen
vert nok mindre fyldig då. Stort sett alle
held fela under haka, men eitt og anna
unnatak finst, og har funnest, der spele-
mannen faktisk held fela i fanget.

I slike tilfelle går tankane attende i
historia og truleg vert både dette spørs-
målet og tankar om påverknad frå personar
i andre landsdelar. Allereie før 1900 kjenner
vi til at nokre spelemenn frå fylket vårt
hadde kontakt med utøvarar frå granne-
fylka og fekk impulsar for vidareføring av
spelet sitt.

Soga fortel vidare at i årevis vart skipa
marknader t.d. på Veblungsnes. Under
desse samankomstane møttest folk frå fleire
fylke, spelte, diskuterte og bytte slåttar.
Desse marknadsdagane som var årlege, og
varde i dagevis kvart år, og mykje folk
samlast.

Dette måtte for svært mange vere både
inspirerande og verdfullt med omsyn til sitt
eige slåtterepertoar. Sambandslinjene frå

Sunnmøre og sørover til både Sogn og
Fjordane og Hordaland høyrer vi ofte om.
Kva så med sambandet frå vest til aust?

Fylket vårt ligg som alle veit ved kys-
ten, og ved fleire høve søkte mange frå
innlandet, t.d. Gudbrandsdalen, nettopp
vestover då ein her hadde rik tilgang på
fisk. Mange er forteljingane om også spe-
lemenn som kom frå austfylka til Romsdal
og sette sitt preg på musikken i Møre og
Romsdal.

Men her er vi inne på eit mykje meir
fagområde, og må berre vise til dei som har
granska dette, gitt ut bøker og notehefte.

Her som elles innan musikksoga vår
kjem ein del namn fram.

Då eg var på kappleik i Skjåk og dei
høyrde dialekten min, kom raskt fram
drøftingar der Loms-Jakup var mykje
omtala. Han måtte ha ein sentral posisjon,
i Møre og Romsdal for samtalar kring denne
personen og musikken som han utførde,
var noko som fengde. Gode kontaktflater
mellom Ottadalen og kystfylket, særleg i
sør.

Nordluten av fylket vårt hadde som
rimeleg kan vere gode kontaktpunkt mest
nordover, til Sør-Trøndelag.

Opphavet og kjeldene til folkemusikken er
ofte vanskeleg å slå fast. I mange høve har
nedskrivaren korkje skrive utøvarnamn eller
årstal. Då kan vanskane melde seg. Høyrer
vi ein slått, er mange svært flinke til å tippe
både namn, evt. kjelde, og kvar melodien
stammar frå.

Tonar ein kan høyre i dag, er til tider
«ukjende», berre slå fast at eit stort tal
melodiar som ho -sine tralla og song for
over hundre åt sidan, aldri vart tekne opp
og skrivne ned av noko slag media. Eg
tenkjer på tonar som ofte gjekk i arv i
generasjonar på den einslege isolerte
bondegarden under fonnfjellet.

Berre munnleg overlevert.
Konkludér sjølv over dette uvitande!
For ordens skuld: Dette er berre små og

korte glimt, notehefte og bøker vil gi deg
mykje meir og fyldig informasjon.

Kjelder: Olav Sæta: «Slåtter for vanlig
fele». + fleire felespelarar frå fylket. Særleg
Jostein Fet. Eg vil atter ein gong takke både
Sæta, og Fet, for uvanleg, ypparleg arbeid
og kunnskapsmengder innan folkemusik-
ken. Anten du spelar fele, eller ikkje, vi talar
omm gullkorn som varer «til verdi øydest».
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Vi er ikkje filologar, så andre må definere
ordet, som har vore i bruk lenge. (Kor
mange år?)

Ein ting er i alle fall skråsikkert, at lag
eller organisasjon held i hevd gode tra-
disjonar. Ørsta og Volda Folkedanslag er
eit av desse laga som har orden på kalen-
deren. Kvart år, nytt år, og fyrste laurdagen
kl. 19.00, skipar desse trufaste medlem-
mene til den store kulturkvelden, kalla soaré,
der kulturhuset i Ørsta er arena.

Nokon betre, eller liknande?
I våre dagar høyrer vi i metervis om

marknadsføring, les lysingar/annonsar,
sorterar? i flygeblad om tilskipingar og
tradisjonelle....

Ein må faktisk pusse brilleglas for å få
med seg siste ordet, ta høgtlesing så den
andre halvdelen også kan ta del i orda
under  Møte/Tilstellingar.

Men folkedanslaget vi snakkar om, har
ei heilt anna form med sin bodskap utover.
Både til Sunnmøre og grannefylket i sør,
der du sikkert er kjend!

Leiaren i Ørsta og Volda Folkedanslag,
Olav Egset, leia tilstellinga med fast hand,
kl. sju minutt over 19.00  var det heile klart.
Flatsalen i kulturhuset var faktisk meir enn
fylt av møringar og fjordingar som hadde

store voner for denne kvelden. Om sjølve
programmet kan seiast: allsidig og interes-
sant.

Opninga var ved ei gruppe frå Dals-
fjorden i Volda kommune. Detaljar skal
ikkje gjennomgåast her, men tek med eit par
jenter som song i tillegg til «Hovud-
instrumentet» for dagens songgrupper, –
gitaren. Vidare lydde fin komp. og banjo.
Taktføtene fekk ekstra tramp når desse
ungdommane varta opp med bluegras.
Ikkje fritt for at mange i salen drøymde om
framføringar frå sine yngre dagar borte i
Midt-Westen.

På desse soaréane får vi også talar/
kåseri som tek opp aktuelle saker. Denne
kvelden fekk ein høyre Eivind Indresøvde
frå Volda. Han kjenner vi som ein drivande
kåsør, som kan historia med store boksta-
var og tydeleg språk.

Nokre år attende og vi veit at dans var
eit skjellsord som mange her på Søre Sunn-
møre hadde i vrangstrupen. Diskusjonane
lange, harde, med kvasse piggar hagla mot
oss som såg dansen som ein ypparleg måte
for trim og læring av givande rytmar i
taktfaste varlege steg. Jau,då var det duka
for «våpendraging».

Indresøvde fekk sjølvsagt ros for den

På soaré med Ørsta og Volda Folkedanslag
fine framføringa han gav møtelyden, som
fagna framføringa.

Meir musikk skulle det verte. «Fjor-
dane og Møre munnspelorkester» var neste
innslag. Dermed må vi berre sanne at mu-
sikk er så mangt og vert framførd på mange
strenger og blåsereiskapar.

Etter kvart har vi kome mykje lenger
enn til desse som trur (eller trudde?) at der
folkedansarar er samla, må fela råde. Fele-
musikken med 4 eller 8(9) strenger er vakker
musikk, men i verda er mykje vakkert i
tillegg.

Munnspelarane ja, og her må nemnast
ekstra Einar Eimhjellen sitt store arbeid for
munnspelet. Han tok turen frå Naustdal i
Sunnfjord, der svært mange har høyrt han
som tonemeister i Naustdalen Spelemanns-
lag – eitt av dei store laga i FolkOrg/Land-
slaget for Spelemenn.

Den store flokken var deretter klar for
eit anna høgdepunkt: det velfylte matbor-
det. Ein nordfjording gjorde eit tappert
forsøk med å telje kor mange matsortar der
var, men måtte berre gi opp før den eine
sida av bordet var talfesta.

Etter god gammal skikk vart salen rydda
i ein fei, og kroppen/sjela kunne vidareføre
toneverda.

Morellar
Musikk kan vere så mangt, i alle fall eignar
musikken seg til å få skumle tankar bort &
vekk frå dagleglivet som skulle gå på skeive.
Vi som fekk oppleve 2. verdskrigen, måtte
mang ein gong ladde opp den indre fanta-
sien vår og leie diverse tankar inn på eit
nytt og delvis ukjent spor.

Kulturlivet fekk i fleire høve andre
dimensjonar i desse åra. Marsjering måtte
nok utsetjast til 17. mai etter freden, i alle fall
om du ville syngje/spele med nasjonale
tonar («Ja vi elsker» - verboten og ei rekkje
andre melodiar som vi hadde terpa på før 9.
april -40.)

Okkupasjonsmakta (tyske soldatar)
hadde lagt ned forbod mot dette nasjonal-
norske. Kva kunne vi finne på då?

Så bar det til songar-/musikkstemne
vestover. Ein lastebåt med yrvakre ung-
dommar og eldre-unge, i sommarvarme og
sørleg bris, masse energi og sprudlande
glede over å dra over opne fjordar forbi
holmar og skjer, eit på øyar og kruna på
verket.

Eit smalt sund med skyvebru som
kunne regulerast.

Inne i oss song vi i pianissimo «Det går
eit stille tog», kom til brua med mange tyske

soldatar i heil mondur stod vakt der. Tid var
avtala og alt i orden., Ikkje fritt for at vi
minste skalv ein del for dette var ukjent for
oss. Båten kunne få marsjordre og total
stans, for mang ein båt hadde passert
gjennom sundet, og kontrollert ved brua.
Denne vedunderlege solskinslaurdagen
fekk vi berre eit vink og borte var vi.

Men dagen etter, seint på kvelden, like
føre midnatt skulle vi returnere gjennom
same ruta. Ikkje fritt for at mange av oss
både var spente og litt nervøse. Ein kunne
aldri vite i slike okkupasjonskveldar. Mange
la planar for korleis ein skulle takle evt.
stopp og synfaring etter det svært vel-
lukka stemnet der songen hadde tona frå
kyrkje og tårn medan marsjeringa framleis
viste at eldre kunstar framleis........

Returen starta 22.30 presis, og alle på dekk
i den seine kveldstimen. Rutinane på denne
døgertid var vel strengare enn då sola stod
i sør? Fyrste turen der dei fleste ikkje hadde
delteke på slike .....

No skulle ein gå gjennom eit minefelt av
framande styrkar, og strengare kontroll var
ventande. Rådslaging, tips og mange
muntrande replikkar. Var det mogleg å kome

mest usett gjennom sundet og brua som
skulle skruvast opp, og gjere farleia klar.
Ein eldre rutinert blåsar hadde slagplanen
klar for sin del. I god tid sette han seg godt
til rette framanføre styrehus og luka som
kjekk ned i lasterommet. I den blikkstille
varme sommarkvelden, tøffande innetter
fjordlandskapet. Der sat han, og den dag i
dag kan ein med litt fantasi lytte til
«Solefallsong».

Det heile verka som trompeten lét vak-
kert i fargar.

Brått kunne ein bivåne det tronge sund-
et, brua var skruva til side – ei mengd med
tyske vaktpostar stod klar. Nokre personar
i båten måtte halde pusten på inngåande,
og kva venta . . . ?

No veit vi at tyskarar er musikalske, og
denne gongen til vår fordel. Ein av soldat-
ane berre såg, stirde med store augo, og
naut den vakre trompeten. Stoda der og då
faktisk lyfta landet vårt høgt opp og inn i
framtida. Så utbraut han «Muzikk, muzikk»
på sitt klangfulle heimlands språk. Han var
bergteken av dei vakre tonane, ein eventu-
ell jobb med å stanse oss var langan lei
borte og gløymd. Musikken gjorde under-
verk.
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Kva er favorittdansen eller favorittslåtten dykkar?

Kva slags slåttar og dansar likar dei unge
best? Og kven ser dei opp til i miljøet? 

Folkemusikkarkivet har spurt seks unge
utøvarar nokre spørsmål:

Tuva Johanne Rypdal Hovden
Alder: 8 år
Bustad: Tresfjord
Lag:  Rekruttlaget til Spelemannslaget Dåm
og Drag
Instrument: Fele.

Kva er din favorittslått, kvifor:
«Hoppsar», fordi det er ein fin slått og den
er veldig lett å spele.

Kven er ditt største idol innan folkemu-
sikk, kvifor:
Britt Elise Skram, fordi ho er veldig flink til
å spele.

Mitt draumeyrke: Det veit eg ikkje, men eg
likar godt å spele.

Thea Marie Ytterdal
Alder: 18 år
Bustad: Eidsdal
Lag: Valldal Spelemannslag
Instrument: Fele.

Kva er din favorittslått, kvifor?
Min favorittslått er Korsnes-springaren,
fordi ein kan gjere så mykje med den. Kors-
nes-springaren er ein slått som er kraftfull

«Somme lika kaffe, somme lika te. E lika
gutanj og gutanj lika me.»

Alle har ein favoritt anten me snakkar om
sjokolade, musikk, klede eller dans. Ein
favoritt får ein til å smile, og til å ynskje at
ein kan få - akkurat den ein gong til. 

Me ynskjer å få sjå dykkar favoritt,
anten det er ein vals, halling, songdans
eller ein leik. 

Gjennom prosjektet «Favoritten vår»
ynskjer me å setje lys på folkedansen og
folkemusikken i Møre og Romsdal. Dette
for å syne kva me dansar og spelar, men og
for å syne at me finns.

For å delta: Må de filme dykk sjølv, der
de anten dansar eller spelar. Filmen bør ha
ei lengd frå 1-4 minutt. Treng de hjelp til
filminga, kan Folkemusikkarkivet komme
med råd eller kanskje filme for dykk. Send
filmen inn til Folkemusikkarkivet og dei
publiserer den gjennom sin konto på
Youtube.

Frå dei innsendte filmane vil det verte
trekt ut ein som får premie. Premien vert
billettar til arrangement under Folkedans-
festivalen arrangert av Noregs Ungdoms-
lag i Ørsta 3.-6. juli.

Send inn film til Folkemusikkarkivet for
Møre og Romsdal innan 5. mai 2014. Det er
alt kome inn fleire filmar dei kan du sjå på

nettsida til Folkemusikkarkivet eller ved å
søke på «FolkemusikkarkivetMR» på
Youtube.

Spørsmål? Kontakt Folkemusikkarkivet
for Møre og Romsdal.

Prosjektet er eit samarbeid mellom Sunn-
møre frilynde Ungdomssamlag, Møre og
Romsdal Folkemusikklag og Folkemusikk-
arkivet for Møre og Romsdal.
Helsing 
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal
Høgskulen i Volda 
Postboks 500, 6101 Volda
Telefon: 70 07 50 92
e-post: folkemusikk@hivolda.no
Nettside: www.folkemusikkarkiv.no

Kva er favoritten til dei unge?

og spennande, og det er derfor eg likar den
så godt!

Kven er ditt største idol innan folkemu-
sikk, kvifor?
Mitt største idol er Annbjørg Lien. Eg
beundrar måten ho leikar seg med musik-
ken på, og blir veldig inspirert av å høyre
på musikken hennar. Ho har lært meg at det
viktigaste er å ha det kjekt med musikken!

Mitt draumeyrke: Musikar!

Karen Sofie Hammer Brænde
Snart 13 år
Bustad: Volda
Lag: Volda Frilynde Ungdomslag
Instrument: Dans

Kva er din favorittdans, kvifor? 
Tantoli, fordi den er gøy å danse.

Kven er ditt største idol innan folkedans,
kvifor?
Frikar, fordi dei er flinke til å danse mellom
anna halling.

Mitt draumeyrke: Når eg blir stor vil eg bli
ambulansesjåfør.

Synnøve Alida Nielsen
Alder: 11,5 år
Bustad: Molde
Lag: Romsdalsmuseets Leikarring
Instrument: Fele og dans

Kva er din favorittslått/dans, kvifor:
Favorittdans: Songdansen «Duva» er min
favoritt. Fordi den er fin, og fordi dansen er
litt annleis enn andre songdansar.

Favorittslått: «En og to og», av di det er
moro å spele den.

Kven er ditt største idol innan folkemusikk/
folkedans, kvifor:
Britt Elise Skram.

Mitt draumeyrke: Eg vil verte flink på fele
slik at eg kan leve av det.

Karen

ved Anna Gjendem
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Jorunn Marie Remen
Alder: 13 år
Bustad: Måndalen
Lag: Spelemannslaget Dåm og drag
Instrument: Fele

Jorunn

Kva er din favorittslått, kvifor?
Springar etter Lars P. Holmevik. Grunn: Ein
av dei første springarane eg lærte meg, den
er artig å spele

Kven er ditt største idol innan folkemusikk,
kvifor?
Jorun Marie Kvernberg. Grunn: Har vore
på konsert der ho spela og song, ho er flink
og lærte meg den første springarane.

Mitt draumeyrke: Fiolinlærar.

Sunniva Christin Tandstad Karlsen
Alder: 16 år
Bustad: Sykkylven
Lag: Sykkylven frilynde Ungdomslag
Instrument: Dans

Kva er din favorittdans, kvifor:
Favorittdansen min trur eg må vere halling.

Kven er ditt største idol innan folkedans,
kvifor:
Det største idolet mitt innan folkedans må
nok vere dei i Frikar.

Mitt draumeyrke: Når eg verte stor vil eg
bli sjukepleier.

Eg har sendt inn denne helsinga for å
heidre ein stor spelemann som fylte 80 år,
den 28. november! Mykje glede, historiar
og ikkje minst spel har vi fått saman desse
åra vi har kjent kvarandre. Håpar vi får
mange fine stundar i Mjosundet framover
i åra som kjem også.

Gratulerer så mykje med dagen, kjære Ola!
Då eg ringde deg på den store dagen,
hadde du allereie fått storfint besøk av
nære venner og spelemenn. Du er alltid ein
god venn for alle som er rundt deg! Glad i
å spele, glad i høyre på andre sitt spel, og
glad i fortelje historiar frå gammelt av.
Alltid eit smil på lur har du også. Håpar vi
sjåast snart igjen Ola!
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Lyra
er det fyrste instrumentet som Bibelen
nemner.

Korleis dette instrumentet såg ut i old-
tida, kjem nok til å vere ei lita gåte. Tenkjer
ein praktisk, veit vi at forfedrane våre måtte
til skogs for å hente heim ein god del av
maten sin. Reiskapen dei nytta, var pil og
boge. Bogane var av ymse lengd og dimen-
sjon, og særleg nytta ein barlind som
materiale, sidan dette treslaget gav god
spenst.

Vi kan slå fast at klirringa frå boge-
strengen måtte kvar og ein høyre, og at dei
fleste var i stand til å skilje mellom tonar frå
ein lang og ein stutt boge. Ein lang boge-
streng gav ein djup tone, ein kort streng
gav høg tone. Her ligg kimen/opphavet til
lyra, harpa, med få eller mange strenger.

Kva meiner du om denne utsegna?
I einskilde høve kan grensa mellom eit

strenge- og eit blåseinstrument vere
vanskeleg å definere. Kvar skal munn-
harpa plasserast? Røysta vår vert ofte
kalla DEN MAGISKE HARPA, både eit
luft- og/eller eit strengeinstrument?

«Høyr vinden» eller «høyr kor stormen
susar», brukar mange å seie. I røynda er
dette lydar frå greiner og blad som vibrerer
i luftstraumen. Sume stader kan vind og

storm blåse kraftig inn i fjellholer så ein
høyrer både smell og drøn. Liknande kan
høyrast når sjøbårene bryt mot stranda,
eller fjellhammaren nede ved sjøkanten.

I mange av dei gamle borgene, som låg
slik til at vinden tok godt kring veggene,
hengde ein strenger av ymse lengder ut i
vinden. Desse strengene, som hang paral-
lelt, kunne lage enkle, nynnande tonar/
lydar. Kjenner du dette prinsippet/instru-
mentet?! Namnet?

Kringom i verda har mange slagvind-
harper nynna sine tonar, men den vakraste
er likevel DEN MAGISKE HARPE ):
menneskerøysta. Denne harpa kan både
skrike og le, snakke og syngje.

Du kjenner henne ved å leggje ein
finger framfor strupen din, og nynne.

«Vinden» er pusten som kjem frå lun-
gene. Lufta pressat ein ut or lungene og
same prinsippet vert brukt når vi blæs på
sekkepipe. Røystebanda verkar som stren-
ger.

Dei vert sette i vibrasjonar –og ein lyd/
tone kjem fram. Bihulene og nasehola er
med og forsterkar og/eller modulerer to-
nen, og verkar dermed som resonans-
kammer.

Strupehovudet har berre to små band
(av vev), og desse verkar som mange stren-
ger. Teikninga viser korleis strupehovudet
er bygt med røystebanda som ein spiss
fram til halsen. Lungelufta vert pressa
mellom banda, og denne vibreringa fram-
kallar ein tone.
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Ole Wenge 116 år!
Trekkspelets Myllargut, Ole Wenge (1898-
1983) vart 7. januar feira med kake og fest
på Rauland i Telemark. Det er i år 116 år
sidan Wenge vart fødd, dermed inviterte
Myllargutens gammeldansorkester inn til
fest. Myllargutens gammaldansorkester
består av folkemusikkstudentar frå Høg-
skulen i Telemark avdeling Rauland. Desse
er over middels interessert i godt gamal-
dansspel og har fleire Wenge-slåttar på
repertoaret. 

Folkemusikkarkivet vonar Myllar-
gutens gammeldansorkester tek turen til
Møre og Romsdal for å spele konsertar og/
eller til dans i jubileumsåret.

Myllargutens gammeldansorkester. Foto: Runhild Heggem

Vangsgutane dansar halling

Hei, for ein vakker julsong!
Andre kurs i kursserien «Springar i spel og
dans» vart arrangert i Molde den 27. de-
sember. Tema for kursa var: Polsdans frå
Nordmøre. 

Kine Iselilja Gyldenskog leia song-
kurset, der deltakarane fekk lære: Rakkel-
vise, Pigernes venn, Sladdervise, Mitt
hjerte alltid vanker og ein polsdans frå
Nordmøre i tradisjon etter Leif Halse. Danse-
kurset vart leia av Kirsty McKinnon som
tok for seg steg, motiv og variasjon i dan-
sen, spelmann var Runhild Heggem. Fram-
møte på kursa var godt, – kjekt å sjå eit
dansegolv fylt med ungdom og godt vak-
sne.

Etter kursa var det juledans med mel-
lom anna Bjarne Liens gruppe, Runhild
Heggem, Svein Oskar Smogeli, songgruppa
fra kurset og folkemusikkstudentar frå
Nordmøre og Romsdal. Juledansen vart
arrangert av BUL-Molde og Anna Gjen-
dem.

Takk til alle som kom!

Rakkelvise
Lykjin fær fjøsa, kom att me ljøsa.
Kalva ei ku, grisa ei su.
Kjea ei geit, bokkjen skeit.
Presten las, klokkarn song.
Kalvan dæm dansa rompa ho slong.
Hei, for ein vakker julesong!

Kåre Vangen dansar halling
Kåre Vangen dansar halling på stovegolvet
for å syne at han ikkje er sjuk og treng ro.
Bakgrunnen er at han og broren, Steinar,
var på tømmerskogen og der rulla ein stor
stokk utover føtene hans slik at han vart
liggande i klem. Oksen Peik løfta vekk
stokken.

Leif Halse har lagt historiene om Vangs-
gutane litt attende i tid. Sjølv var han født
 i 1896, og historiene ligg vel noko før den

tid. Halse var sjølv spelemann og han
skreiv boka Spelemenn på Nordmøre. Han
hadde god greie på musikk og dans på
Nordmøre. Interessant er det då at han let
Kåre danse Halling på stovegolvet heime
i Todalen.

Teikneserien der ruta er henta frå, stod
i Nynorsk vekeblad ca. 1940. Vi fann den
i ei bok som kom i haust og som heiter
Vangsgutane bind 1. Årgangene 1940, 1941
og 1942. Fonna forlag 2013.

Frå folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal ved Anna Gjendem:
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Dommarlista
Fylkeskappleiken for Mørte og Romsdal

2000:
28. og 29. oktober. Lyngstad (Eide)
«Bollitun». Nordmøre Spelmannslag og
Lyngstad Leikarring.
Song og vokal: Olav Lillegård (N), Jan
Flatholm (R), Øystein Fjørstad (S) + Brita
Martinsen (R) komp.
Dans: Eli Gulla (N), Harald Baldersheim (R),
Kåre Gausnes (S).

2001:
6. og 7. oktober. Herøy. Herøy kulturhus,
Fosnavåg. Spelemannslaget Havella.
Spel: Olav Sæta (Furnes, Hedmark), Jan
Flatholm (R), Rune Sjurgard (S), + komp.
Vokal: Olav Sæta, Jan Flatholm,
Jostein Fet (S).
Dans: Harald Baldertsheim (R), Åshild Lia-
skar (S), Egil Berg (S).

2002:
28. og 29. september. Valldal. Valldal skule.
Valldal Spelemannslag.
Spel: Daniel Dyrnes (N), Ragnar Tvinner-
eim (Hopland, Nordfjord), Knut Kjøk
(Garmo), + Sigbjørn Brunstadf (S), komp.
Vokal: Unn Linge Valdal (S), Jostein Fet
(S), Ragnar Tvinnereim (Hopland).
Dans: Eli Gulla (N), Karl Martin Rønneberg
(S), Kåre Gausnes (S).

2003:
4. og 5. oktober. Molde, rådhuset.
Romsdal Spelemannslag.
Spel og vokal: Olav Lillegård (N), Inge-
bjørn Mittet (R), Ivar Torvanger (S) og
Brita Martinsen (R), komp.
Dans: Eli Gulla (N), Hilde Aspås (R), Harald
Baldersheim (R).

2004:
8. - 10. oktober. Tingvoll. Tingvoll barne-
og ungdomsskule. Nordmøre spel- og
danselag.
Spel og vokal: Olav Sæta (Furnes, Hed-
mark), Tor Erik Jenstad (Trondheim), Ellef
Hjellbakk (S), Sigbjørn Brunstad (S), komp.
Dans: Eli Gulla (N), Erling Flem (N/Trond-
heim).

2005:
30. september - 2. oktober. Ørsta. Ørsta
kulturhus. Ørsta og Volda Folkedanslag.
Spel: Sigmund Eikås (Vassenden, Jølster),
Ragnar Tvinnereim (Hopland), Daniel
Dyrnes (N), Sigbjørn Brunstad (S), komp.
Durspel: Rune Sjurgard (S).
Vokal: Marit Hoel (N), Ingunn Linge Valdal
(S), Ivar Torvanger (S).
Dans: Erling Flem (Trondheim), Eli Gulla
(N), Kåre Gausnes (S).

2006:
8. og 9. mars. Ålesund. Fagerlia Videre-
gående skole, Aulaen. U.L. Ivar Aasen og
Ålesund Spelemannslag.
Spel: Arne M. Sølvberg (Blakseter, Nord-
fjord), Ingebjørn Mittet (R), Helge Husby
(N), Ingunn Linge Valdal (S).
Komp: Knut Ivar Bø (S)
Vokal: Oline Løvlid (Hornindal), Helge
Husby (N), Ingunn Linge Valdal (S).
Dans: Egil Berg, Kåre Gausnes, Ingunn
Linge Valdal (alle Sunnmøre).

2007:
16 - 18. mars. Tresfjord skule- og fleir-
brukshus, Spelemannslaget Dåm og Drag.
Spel: Ivar Torvanger, Jon Tvinnereim, Ing-
unn Linge Valdal (alle Sunnmøre).
Tor Erik Jenstad (N/Trondheim), komp.
Vokal: Tor Erik Jenstad (N/Trondheim),
Ivar Torvanger (S), Tom Willy Rustad (Sør-
Fron)
Dans: Harald Baldersheim (R), Erling Flem
(S), Kåre Gausnes (S).

2008:
12. og 13. april. Surnadal. Surnadal kultur-
hus. Nordmøre spel- og dansarlag.
Spel: Trond-Ole Haug (Vågå), Jan Flat-
holm (R), Torill Aasegg (Spongdal, Sør-
Trøndelag).
Arne Johnson (R), komp.
Vokal: Live Karin Liaskar, Ingunn Linge
Valdal, Anne Sofie Linge Valdal (alle Sunn-
møre).
Dans: Eli Gulla (N), Live Karin Liaskar (S),
Torill Aasegg (Spongdal).

2009:
28. og 29. mars. Herøy. Herøy kulturhus.
Spelemannslaget Havella.
Spel: Vegard Hansen (N/Oslo), Synnøve
Hjellbakk Hole (S), Jan Beitohaugen Granli
(Valdres) + Rune Sjurgard (S) (komp).
Vokal: Marit Hoel Rekdal (N), Jorun Marie
Kvernberg (R), Elin Dyrkorn (S).
Dans: Marit Hoel Rekdal (N), Kåre Gausnes
(S), Egil Berg (S).

2010:
17. og 18. april. Åndalsnes. Rauma kultur-
hus. Rauma Spelmannslag.
Spel/vokal: Jan Bjørkås (Oppdal), Knut
Kjøk (Garmo), Jan Flatholm (R).
Arne Johnson (R), komp.
Dans: Marit Hoel Rekdal (N), Marit Berg-
heim (R), Kåre Gausnes (N).

2011:
9. og 10. april. Valldal. Valldal skule, Sam-
funnshuset. Valldal Spelemannslag.
Spel: Einar Eimhjellen (Naustdal), Sverre
Nesje (Stryn), Daniel Dyrnes (N).
Knut Ivar Bøe (Vaksvik), komp.
Vokal: Daniel Dyrnes (N), Unn Linge Val-
dal (S), Live Karin Liaskar (Valdres).
Dans: Palmer Løkseth (R), Kåre Gausnes
(S), Live Karin Liaskar (Valdres).

2012:
21. og 22. april. Surnadal. Surnadal kultur-
hus/Vårsøg hotell. Nordmøre Spelmanns-
lag.
Spel: Torill Aasegg (Spongdal, Sør-Trøn-
delag), Sverre Bjørgås (Oppdal), Bent Ja-
cobsen, Marit Ness.
Dans: Eli Gulla (N), Erling Flem (S).

2013:
20. april. Ålesund. Fagerlia videregående
skole, aulaen.
Spel: Einar Eimhjellen (Naustdal, Sunn-
fjord), Rannveig Djønne (Hardanger),
Magnus Skjerdal (S).
Vokal: Unn Linge Valdal (S), Rannveig
Djønne (Hardanger), Einar Eimhjellen
(Naustdal, Sunnfjord).
Dans: Marit Bergheim (R), Kåre Gausnes
(S), Egil Berg (S).
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Leiarar i
Møre og Romsdal
Folkemusikklag

(sidan 3. november 1985):
Brita Hunskar, Ålesund (1985 - 1989)
Ragnar Tvinnereim, Stranda (1989 - 1992)
Jan Flatholm, Molde (1992 - 1994)
Jon Bach, Eide (1994 - 1995)
Olav P. Hjelvik, Vågstranda (1995 - 1997)
Olve Utne / Rolf Nerhus, Fjørå (1997 - 1998)
Dagfinn Nupen, Ørsta (1998 - 2005)
Britt Elise Skram, Vikebukt (2005 - 2009)
Daniel Dyrnes, Foldfjorden (2009 - 2012)
Leikny Aasen, Ålesund (2012 - )

Årsmøtelista
2000: 26. februar. Vertshuset Hjorten,
Batnfjordøra. Nordmøre Spelmannslag.

2001: 10. mars. Lagshuset S. Bullsgt.4, Åle-
sund Spelemannslag og U.L. Ivar Aasen,
Ålesund.

2002: 2. mars. Gjermundnes vidaregåande
skule (Landbruksskulen). Spelemannslaget
Dåm og Drag.

2003: 1. mars. Vertshuset Hjorten, Batn-
fjordsøra. Nordmøre Spelmannslag.

2004: 28. februar. Herøy kyrkje, Fosnavåg.
Spelemannslaget Havella.

2005: 26. februar. Tresfjord skule, Tres-
fjord. Tressalaget.

2006: 18. februar. Hjorten Kro, Batnfjords-
øra. Nordmøre spel- og dansarlag.

2007: 3. februar. Volda vidaregåande skule,
Volda. Halkjelsvika Spelemannslag.

2008: 23. februar. Rauma kulturhus, Ån-
dalsnes. Rauma Spelmannslag.

2009: 21. februar. Reknesstabburet,
Romsdalsmuseet, Molde. Romsdal Spele-
mannslag.

2010: 13. mars. Kyllingstova. Romsdals-
museet, Molde. Romsdal Spelmannslag.

2011: 5. mars. Kyllingstova, Romsdals-
museet. Romsdal Spelemannslag.

2012: 3. mars, Reknesstabburet. Romsdals-
museet. Romsdal Spelemannslag.

2013: 9. mars. Frivilligsentralen, Vestnes.
Møre og Romsdal Folkemusikklag.

Sjokoladekappleiken
Fyrste sjokoladekappleiken var i
2006: 18. februar. Batnfjord skule. I sam-
band med årsmøtet for MRFL på Hjorten
Kro, Batnfjordsøra.
Nordmøre spel- og danselag.
Vurderarar: Helge Husby, Marit Hoel Rek-
dal, Ingunn Linge Valdal.

2007: 20. oktober. Blindheim  barneskole.
Ålesund spelemannslag.
Vurderarar: Vidar Underseth, Tommy Skal-
stad, Britt Elise Skram, Kaia Runde, Elin
Dyrkorn.

2008: 25. oktober. Tresfjord  skule- og
fleirbrukshus. Spelemannslaget Dåm og
Drag.
Vurderarar: Jørgen Wiik, Mette Mjelva,
Mette Carlsen, Hanne Salthammer, Elin
Dyrkorn.

2009: 31. oktober. Blindheim barneskole.
Ålesund Spelemannslag.
Vurderar: Arne Styve, Mona Mikalsen,
Britt Elise Skram.

2010: 23. oktober. Sunnylven samfunns-
hus. Hellesylt ungdomslag.
Vurderarar/dommarar: Oline Løvlid, Mer-
ete Karlsen, Ingunn Linge Valdal, Vidar
Underseth, Kåre Gausnes, Kåre Tvinner-
eim.

2011: 22. oktober.Bygdahuset Vonheim,
Malmefjorden. Romsdal Spelemannslag.
Vurderarar/dommarar: Olav Wangensteen,
Knut Haugros, Jan Flatholm, Dagfinn
Nupen.

2012: 29. og 30. september. T resfjord skule-
og fleirbrukshus. Spelemannslaget Dåm
og Drag.
Vurderarar/dommarar: Sigmund Eikås,
Anna Gjendem, Mathilde ...

2013: 26. oktober. Møre barne- og
ungdomsskule, Myrvåg.
Spelemannslaget Havella.
Vurderarar: ...

Notatblokka
Laurdagskos
Det driftige folkeslaget ute ved vester-
havet sine steinute str3ender har mange
personar med fasttømra tradisjonar. Ein av
desse hadde eit tydeleg ritual, – kvar
laurdagsmorgon, tidleg opp og så song
han: «Tidleg før enn hanen galer», deretter
kan ei rekkje andre gjeremål, som gjorde
dagen meiningsfylt.

Han var ein trugen kontormann på fa-
brikken, og dette var den tida arbeidstida
var 0730 til 1200, middagspause ein time, og
arbeid vidare til klokka 1700.

Unnataket var laurdagane, då var ar-
beidstida halv åtte (½8) til 1300 i eitt strekk.
Nå-ja, dette vart i lengste laget, og difor var
det heilt vanleg å sende ein ungdom til
sentrum og bakarbutikken for å kjøpe litt
fór ): bollar og tebrød. Ein av dei eldre
humoristiske arbeidarane prata med dei
som skreiv ned på tingarlista, og såleis
hadde heilt oversyn kva «laurdags-
klubben» skulle ha. Innkjøpssjefen fekk eit
tips om at også ein av kontorsjefane måtte
varslast og spørjast, for heller føre var enn
etter ...

Svaret visste han, og difor kom spørs-
målet.

Eit tonebrusande spørsmål i 4/4-takt
lydde oppom til kontorfløya...:

«Vesleungdommen er klar for å gå til
bakarbutikken – du skal vel kanskje ha eit
par bollar der også, A...as»?

Svaret kom raskt, som var i tråd og stil
med eldre praksis frå nord-vest:

«Nei, e’ trur ikkje det er aktuelt i dag, -
for ho B...a (kona mi) og e’ delte eit egg
forrige laurdag og kosa oss med det!»

Lang-/eller korttidsverknad, kva = det?

Dette med å sjå/høyre godt er viktig. Ei
stilig yngre kvinne sette seg (sjølvsagt) på
1. benk i kyrkja. Dei prektige brillene lyste
både godt opp & fram.

Etterpå spurde grannekona om ho også
tok til å sjå svakare, sidan briller skein så
klårt. Svaret var snøgt, og lydde såleis:
«Ser dårlegare, e’ nei! Du skjønar e’ såg
altfor godt, og resultatet bleiv at... E’ måtte
få briller for å dempe synet mitt.»
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Helge Husby er ein kjend person innan
folkemusikken i så vel vårt eige fylke som
i store delar av landet. Ikkje alle veit at han
og driv med mange andre kulturelle syslar.
I 2013 fekk han kulturprisen for Tingvoll
kommune.

av Daniel Dyrnes

Helge Husby er utan tvil den nolevande
mest kjende felespelaren på Nordmøre, og
då snakkar vi om ein person som og har sett
spor etter seg langt utanfor regionen sine
grenser. Vi har hatt mange kjende spele-
menn på Nordmøre opp gjennom tida, der
Hallvard Ørsal må seiast å vere den mest
kjende. Men tidene forandrar seg, og for-
midlinga, dvs. korleis musikken blir spreidd
blant folk, har gått gjennom store for-
andringar, den gamle spelemannskulturen
er borte, formidlinga av musikk skjer forutan
«live», for det meste via moderne teknologi.

Helge Husby er eit døme på ein slik
«overgangsmann». Om lag samtidig som
han starta si eiga karriere som spelemann,
starta han og med å samla inn folkemusikk
frå eldre spelemenn på 1970-talet, og då var
det spolebandspelaren  som galdt. Husby
(f. 1956) etablerte tidleg kontakt med spe-
lemenn som Trygve Ørsal (son av Hall-
vard) og Harald Haltvik, for å nemne eit par.
Dette er vel bakgrunnen for at han i dag må
seiast å vere den største kjennaren og
formidlaren av dei eldste slåtteformene frå
Nordmøre. Husby kan eit utal slåttar frå
Nordmøre, og vi har sjølv høyrt han spela
gamle polsdansar, reinlendarar og valsar
frå Nordmøre, hovudsakeleg i moll, ein heil
kveld og vel så det utan å spele oppatt ein
einaste ein. Og like imponerande er det å
klare å halde alle desse formene og variant-
ane frå kvarandre, det er nokså mykje som
slektar på kvarandre. Men Husby har eit
framifrå musikalsk øyre, og er i tillegg til ein
svært habil spelemann og ein dyktig songar.
Det må òg takast med at Helge Husby kjem
frå ein familie der folkemusikk og felespel
har vore halde i hevd og vore høgt skatta,
og ikkje få av slåttane Husby nyttar, har
han etter far sin eller bestefar sin.

Hørkelgaddan
Helge Husby voks opp på Gyl i Tingvoll
kommune, som frå gamalt av var ein sentral
skulestad på Nordmøre. Her fekk han saman
med broren Arne tidleg kjennskap til folke-
musikken, og etter kvart kom Helge som ni-
åring i lære hos Kjell Østby på Tingvoll.
Han lærte seg her ein del grunnleggjande

Helge Husby – prisbelønt folkemusikar og kulturarbeidar

ferdigheiter med fela, som han sjølvsagt
har hatt som ein god ballast oppgjennom
karrieren. Som så mange andre i kommunen
vart det realskule og gymnas på Tingvoll
for Helge, og her skulle den første kimen til
eit meir framtredande musikalsk liv spire.
Siste året på Tingvoll gymnas, i 1974,  kom
han nemleg i kast med trekkspelaren Tor
Erik Jenstad frå Sunndalen, og det viste
seg at Jenstad var meir enn middels inter-
essert i folkemusikk. Her vart gitarist Rolf
Kristian Holte, også frå Sunndalen,  og den
gong bassist Arild Hoksness frå Aukra
med i gjengen, og Hørkelgaddan var eit
faktum. Dette skulle vise seg å vere eit

slagkraftig og dyktig orkester, og det gjekk
ikkje så lenge før dei vart etterspurde som
underhaldarar og dansemusikarar. Året
etter vart Baard Aarnes innlemma i gruppa.
Allereie 1975  gjorde dei si første plateinn-
speling, gjennom å bidra med to slåttar på
ei samleplate for Nordmøre produsert av
Ottar Roaldset i Torjulvågen, og i 1979 kom
plata «Slåttonn ut. I 1981 kom plata «Tøffel-
musikk» ut, og denne vart svært godt
motteken, og det er vel kjend for mange at
gruppa fekk Spelemannsprisen for denne.

På mange strengar
Men sjølv om Helge Husby er sterkt knytt
til nordmørs-musikken, så er han ikkje fra-
mand for å spele andre dialektar innan
folkemusikken heller. Etter å ha teke utdan-
ning som skogteknikar  i Steinkjer fekk han
seg jobb som skogbrukslærar ved Klones
vidaregåande skule i Vågå. I tida som stu-
dent i Steinkjer var han forøvrig leiar i Inn-
Trøndelag spelmannslag.  I Vågå vart sjølv-
sagt ikkje vegen lang for å gje seg med
«dølane» i Vågå Spelemannslag. Slik fekk
han førstehands kjennskap til døla-
musikken, og fekk utvida både reportoar
og musikalsk horisont.

Etter 12 år i Vågå vende han nasen
heimover, og hamna i Aure som kulturkon-
sulent. Aure har eit relativt rikt miljø for
folkemusikk, og her fekk Husby kontakt
med lokale spelemenn, og vi må og nemne
organist Alexey Kourbanov, russisk «stor-

Helge Husby har vore aktiv spelemann i
mange samanhengar og har m.a. vore
musikalsk leiar i Nordmøre Spelmannslag
og Inn-Trøndelag Spelemannslag.

Nordmøre Spelemannslag under jubileumskonserten i Surnadal i 2012, her med Helge
Husby som musikalsk leiar.
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spelemann» i alle fall på orgel, men òg med
interesse for norsk folkemusikk. Men det
var kanskje ikkje folkemusikken som var
hovudfokuset då Husby var i Aure. Vi skal
kome tilbake til dette.

Etter 8 år i Aure flytta Husby attende til
Gyl og tok over eit eldre småbrukbruk som
har vore fråflytta sia 1982. Her fekk han
verkeleg prøve seg som snikkar og
altmulegmann, og førte der saman med
kona Marit huset tilbake til mykje av det
opprinnelege.

I mellomtida, nærare bestemt i år 2000,
hadde Husby takka ja til å ta over som
musikalsk leiar for Nordmøre Spelmanns-
lag, ein «jobb» han hadde fram til i fjor.
Gjennom denne tida blomstra laget opp, og
gjennom systematisk og stødig leiing kom
laget opp på eit godt nivå både musikalsk
og administrativt. I 2012 gav laget ut ei CD-
plate med slåttar og folketonar frå Nord-
møre i samband med at laget fylte 80 år, eit
prosjekt mykje i Husbys «ånd». Nordmøre
Spelmannslag kan gjere krav på å vere det
eldste fungerande spelemannslaget på
vanleg fele her i landet.

I 2013 takka Helge Husby for seg som
musikalsk leiar, men held fram som spel-
ande medlem, og han er òg ein god mann
å støtte seg til når det gjeld å halde på det
genuine innan nordmørsk tradisjon; ingen
kan gjere han rangen stridig når det gjeld
kunnskap på dette feltet. Nemnast kan òg
at Husby har drive opplæring av yngre
spelemenn, og har hatt elevar både i Aure
og Tingvoll.

Nemnast må òg Husby sin interesse for
dei reisande, eller tatrane om ein vil. For om
lag 10 år sidan samarbeidde Husby med
den kjende songaren Laila Yrvum, som
faktisk hadde oldeforeldre som budde i

Far til helge Husby, Erik, spelte fele og
var sjølvsagt ein inspirator for Helge i
unge år.

Hørkelgaddan fekk Spelemannsprisen for plata «Tøffelmusikk» i 1981. F.v. Rolf
Kristian Holte, Tor Erik Jenstad, Helge Husby, Arild Hoksness og Baard Årnes.

nabogarden til Helge sin heim på Gyl om eit
konsertturné. Han har òg beskrive mykje
av kulturen og språket til desse som i dag
blir titulert reisande i den faste spalta si i
Aura Avis.

Mangfaldig kulturarbeidar
Det er ingen tvil om at det er innan
folkemusikkmiljøet at Helge Husby har
markert seg mest. Hans slåttekunne og
arbeid med å bevare dei gamle slåttane
etter den utdøyande spelemannsrasen er
uvurderleg. Men kanskje mest i dei seinare
åra har Husby og lagt ned eit stort arbeid
innan bevaring av anna historisk mate-
riale, først og fremst gjennom  heftet «Hendt
og Hender i Tingvoll», som er som ei årbok
for historia i Tingvoll kommune. Dette ar-
beidet gjer han gjennom firmaet sitt, Fosna
kulturverkstad, som òg står som utgjevar
av boka. I fjor kom 6. utgåva. Vidare i same
gata kan ein seie at Husby var sentral
under utgjevinga av den fyrste bygda-
boka i Aure frå Per Eilert Orten si hand,
«Den nye dagen gryr». Her la Husby ned
eit stort arbeid frå som biletredaktør og
forfattaren si høgre hand. Vidare har Husby
vore ein ivrig slektsgranskar, og med sterke
band til Amerika har det vel gjerne vore
desse greinene han har granska mest på.
Husby har da og vore i USA fleire gonger,
jamvel i Alaska har han (og Hørkelgaddan)
vore og opptredd.

Det er og rett å ta med at Helge Husby
må seiast å vere ein mann av både den
«gamle» og den nye tid. Midt oppi arbeidet
med og interessa for den eldre historia og
musikken er han ein kløppar innan dei

moderne kommunikasjons- og arbeids-
formene. Han var tidleg ute med å skaffe
seg «herredøme» over den digitale verda,
og driv gjennom firmaet sitt digitalisereing
av gamle analoge lydopptak og bilete.

Fortent kulturpris
I 2013 fekk altså Helge Husby kulturprisen
for Tingvoll kommune. Denne vart over-
rekt under konserten Nordmøre spel-
mannslag heldt i Åkerfallet i Tingvoll, siste
konserten der Husby var musikalsk leiar.
At det var heimkommunen som på dette
viset ville gjere ære på Husby, er forståe-
leg; ordføraren la da og vekt på Husby sin
innsats for å fremje lokalhistoria i Tingvoll
under tildelingstalen, og Husbys evne til å
dra band mellom den gamle og den nye
tida.
Men like mykje var dette ein pris som alle
på Nordmøre kan stå bak. Helge Husby har
femna heile Nordmøre i sitt arbeid med
folkemusikken, og meiner sjølv at prisen er
til den nordmørske folkemusikken – ein
aksept for den nordmørske folkemusikken,
kallar Husby det i si faste spalte «Litt
alesen»  i Aura Avis 6. juli 2013. I denne
artikkelen kjem elles Husby inn på dei
mange høgdepunkta han har hatt gjennom
eit allereie langt spelemannsliv. Han min-
nes dei gamle spelemennene han besøkte
som ungdom:
 – No når desse gamle kameratane mine frå
ungdommen, nordmørsspelemennene, er
borte, blir eg meir og meir klar over at eg har
fått teke del i noko historisk og unikt, seier
Husby. Han peikar på at dei som no skal ta
over, ikkje har den same ståstaden, vi (dvs.
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Anna Liv Skjelten Gjendem (24) frå Molde
tiltrer i fast stilling som dagleg leiar ved
Folkemusikkarkivet for Møre og Romsdal
(FAMR) frå 01.01.14.

Gjendem er frå Molde og har utdanning
innan folkemusikk og folkedans. Ho var
mellom anna ein av dei fire utøvar-
studentane som var nyutdanna frå Univer-
sitetet i Trondheim i Tradisjonsdans
sumaren 2012. Til neste sumar er ho ferdig
med ein mastergrad i tradisjonskunst ved
Høgskulen i Telemark, avdeling Rauland.
Gjendem har det siste året vore hyra til å
arbeide i stillinga som dagleg leiar ved
FAMR.

Jobben ved arkivet inneber dagleg drift,
innsamling, systematisering og utoverretta
arbeid.

«Det er kjekt å få fast jobb innanfor
noko eg har utdanna meg i. Moglegheitene
ved Folkemusikkarkivet er store. Eg ser det
som spanande og utfordrande å forsette
på arbeidet i fast stilling. Mykje av tida mi
det siste året har gått med på å få folk til å
bruke materiale som er i arkivet og å hjelpe
folkemusikk-og folkedansmiljøet i fylket.
Utan eit miljø, er det liten vits å ha eit
folkemusikkarkiv. Materialet skal brukast,

Folkedansar – fast stilling som dagleg leiar ved FAMR
ikkje hermetiserast. Eg må og syte for at
nytt materiale kjem inn, gjennom opptak,
notar, bøker osv. Detta er noko av det
kjekkaste med jobben. Å møte folka som
glødande fortel, dansar og spelar. Eg er
heldig som får møte alle desse!», seier
Gjendem.

Anna Liv Skjelten Gjendem er godt
festa i tradisjon og har gjennom sine stu-
diar ved Universitetet i Trondheim hatt ei
fordjuping på områdane Sunnmøre og
Romsdal. Det vil seie at ho har arbeid mykje
med arkivmateriale hovudsakleg innan fol-
kedans. Ho har studert gamle filmopptak,
ned i minste detalj osb. I tillegg til å danse
spelar ho einradar og toradar, der ho og har
eit lokalt repertoar.

Folkemusikkarkivet for Møre og Roms-
dal vart etablert i 1990. Det fekk lokale på
Høgskulen i Volda, og har halde til der
sidan. Fleire former for organisering og
finansiering vart prøvde i løpet av dei
første åra. I 1999 vart arkivet omgjort til ei
stifting. Stiftinga består av fem deltakande
partar: Møre og Romsdal fylkeskommune,
Høgskulen i Volda, Møreforsking Volda,
Møre og Romsdal Folkemusikklag og No-
regs Ungdomslag i Møre og Romsdal.

Hilsen Anna Liv S. Gjendem

I 2013 fekk Helge Husby kulturprisen for Tingvoll, ein pris hand dedikerte til den
nordmørske folkemusikken,  her saman med ordførar i Tingvoll, Peder H. Aasprong.
Foto: Tommy Rustad.

vi godt middelaldrande) er den siste gene-
rasjonen som har lært direkte, der vi fekk
med spelemåten og dialekten i musikken
saman med historiene i tilknyting til slått-
ane, seier Husby. Folkemusikkbladet og vi
vil tru alle lesarane vil gratulere med prisen,
og det er vel ikkje noko dristig spådom å
rekne med at Helge Husby vil vere markant
i nordmørsk folkemusikk i mange år fram-
over.

Ekstra honnør frå red. av Folkemusikk-
bladet, som kan takke Helge for ei mengde
verdfullt innlegg pg musikalske godbitar
gjennom mange år.
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29.-31. januar var det Kulturtorg i Molde.
Her kom representantar frå barnehagar,
barneskular, ungdomskular og videre-
gåande for å sjå kva den kulturelle skule-
sekken i Møre og Romsdal har å by på det
neste skuleåret.

Måla for Den kulturelle skulesekken
skal vere:
– å medverke til at elevar i skulen får eit
profesjonelt kunst- og kulturtilbod
– å leggje til rette for at elevar i skulen
lettare skal få tilgang til, gjere seg kjende
med og utvikle forståing for kunst- og
kulturuttrykk av alle slag
– å medverke til å utvikle ei heilskapleg
innlemming av kunstnarlege og kulturelle
uttrykk i realiseringa av skulen sine lærings-
mål.

Neste skuleår er det tre produksjonar frå
Møre og Romsdal som har hovedvekt av
folkemusikk og folkedans:

«KJIKO KJIKO»/VESTNES KULTUR-
SKOLE
Verkstaden inneheld lokal folkemusikk av
ulik karakter, lokale historier og segn, samt
folkedans. Målet er å gjere elevane kjent
med denne tradisjonen. Innfallsvinkelen
er uhøgtideleg og leikande – dei får utfalde
seg med hallingdans, klappeleik og uhøg-
tidelege konkurransar som vart brukt «i
gamle dagar». Målgruppe :  4. - 7. trinn.

«MAGNHILD»/SOLLI & BOKSASP &
LEIVDAL & SANDBUKT
Arbeidsam, trufast, allsidig og litt sta!
Magnhild Havdal Almhjell (1894 - 1985)

Kulturtorg med folkemusikk og folkedans

var ei sterk kvinne med mange interesser
og evner, men det var med folketoneson-
gen ho sette spor etter seg i historia. I
denne teaterkonserten gir dei fire musikar-
ane eit bilete av denne tradisjonsberaren
frå Tingvoll på Nordmøre. Magnhild song
til arbeidet, og helst når ho var åleine i
fjøset. Målgruppe: 5. – 7. trinn.

«SPRING»/ANNA LIV SKJELTEN GJEN-
DEM & MATHILDE ØVERLAND &
LAURA ELLESTAD
Mykje av dansetradisjonen i Møre og
Romsdal er i ferd med å dø ut då ein ikkje har
grepe eller fått høve til å lære desse fantas-
tiske rørsleskattane. Danseverk-staden
Spring! ynskjer å gi elevar i Møre og Roms-
dal ei felles oppleving av levande musikk,

samdans og lokal forankring. Folkedans er
inkluderande, miljøskapande og gir eit unikt
høve til trening av rytme, motorikk og
balanse i leik. Elevane får lære å danse den
springaren/polsen som er nærast skolen
av dei formene som vi i dag kjenner til:
Todalspols på Nordmøre, Romsdals-
springar i Romsdal, og på Sunnmøre:
springarane frå Tafjord, Sykkylven/
Stranda, Nordre Sunnmøre og Søre Sunn-
møre. Målgruppe: 4. – 10. trinn

I tilegg tilbyr Rikskonsertene desse
produksjonane:
Valkyrien Allstars
Hekla Stålstrenga

Meir info finn du på www.kultursekken.no
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Folkemusikkarkivet har fått støtte til en
kursserie i spel og dans – her kan du lese
litt om planene våre:

Møre og Romsdal har en rik danse- og
spel-tradisjon. Alt fra reinlendervariasjoner
til pariser, skorsk og spingar. Spekteret er
stort, men dessverre er det få som kjenner
til og benytter seg av fylkets egne
tradisjonsdanser. Folkemusikkarkivet i
Møre og Romsdal ser at bygdedansen står
svakt. Etter flere år med observasjon på
kappleiker og andre arrangementer ser vi at
denne sjangeren benyttes i liten grad. Du
er heldig om du opplever at det blir spilt en
springar i løpet av en dansekveld.

Folkemusikkarkivet i Møre og Roms-
dal ønsker å arbeide ut fra tanken: «Blir det
ikke spilt springar, blir det heller ikke dan-
set springar. Blir det ikke danset springar,
så blir det ikke spilt». Derfor ønsker vi å
arrangerer en kursserie på seks kurs i både
spel og dans.

Vi planlegger å arrangere kurs i følgene
bygdedanser:
1. Springar fra Tafjord
2. Polsdans fra Nordmøre
3. Springar fra Søre-Sunnmøre
4. Springar fra Sykkylven
5. Springar fra Romsdal
6. Springar fra Nordre-Sunnmøre

Kursene vil bli arrangert i området der
dansen hører hjemme. Dette for å styrke
lokalmiljøet, men andre interesserte i fylket
er selvsagt velkommen.

Vi legger kursene til lørdager eller søn-
dager. Vi tenker oss tre kurs i halvåret. En
kursdag kan se slik ut:
12.00-15.00: Spelkurs.
15.30-18.30: Dansekurs.
I forlengelse av kursene oppfordrer vi lokal
spelmannslag/danselag til å arrangere
dansekveld.

Instruktører og spelmenn:
Folkemusikkarkivet har gode kontakter i
miljøet innen både dans og spel. Vi ønsker
å benytte lokale krefter som instruktører i
både spel og dans.

Til no har vi arrangert kurs i tre av dei
seks springarane. Under kan du lese litt om
korleis det gjekk:

MØRO-springar i spel og dans
Springar frå Tafjord

Springar frå Tafjord var tema for danse-
kurset arrangert av Folkemusikkarkivet i
Stordal 1. desember. Dette kurset er det
fyrste i kursserien «Springar i spel og
dans». Thea Marie Ytterdal og Anna Gjen-
dem underviste på dansekurset, der det
vart fokusert på å lære kjernen i dansen
med rom for variasjon. Dei 26 deltakarane
på dansekurset kom frå Stordal, Nordal,
Rauma og Ålesund. Diverre vart det ikkje
nok deltakarar til å halde spelkurset med
Ingunn Linge Valdal.

Hei, for ein vakker julsong!
Andre kurs i kursserien «Springar i spel og
dans» vart arrangert i Molde den 27. de-
sember. Tema for kursa var – Polsdans frå
Nordmøre. 

Kine Iselilja Gyldenskog leia song-
kurset, der deltakarane fekk lære: Rakkel-
vise, Pigernes venn, Sladdervise, Mitt
hjerte alltid vanker og ein polsdans frå
Nordmøre i tradisjon etter Leif Halse. Danse-
kurset vart leia av Kirsty McKinnon som
tok for seg steg, motiv og variasjon i dan-
sen, spelmann var Runhild Heggem. Fram-
møte på kursa var godt, – kjekt å sjå eit
dansegolv fylt med ungdom og godt vak-
sne.

Etter kursa var det juledans med mel-
lom anna Bjarne Liens gruppe, Runhild
Heggem, Svein Oskar Smogeli, songgruppa
fra kurset og folkemusikkstudentar frå
Nordmøre og Romsdal. Juledansen vart
arrangert av BUL-Molde og Anna Gjen-
dem.

Rakkelvise
Lykjin fær fjøsa, kom att me ljøsa.
Kalva ei ku, grisa ei su.
Kjea ei geit, bokkjen skeit.
Presten las, klokkarn song.
Kalvan dæm dansa rompa ho slong.
Hei, for ein vakker julesong!

Springar!
Tredje kurs i kursserien «Springar i spel og
dans» vart arrangert av Folkemusikkakrivet
i samarbeid med Sunnmøre Frilynde
Ungdomssamlag i Volda den 23. februar.
Tema for båe kursa var springar frå Søre
Sunnmøre. Instruktør på spelkurset var
Jorun Marie Kvernberg, ho lærte frå seg
ein springar etter Lars P. Holmevik og ein
Pålsdans etter Sivert Åsebø. På kurset var
det 14 deltakarar frå Sunnmøre og Roms-
dal. Live Karin Liaskar var instruktør på
dansekurset saman med spelemann Leiv
Arne Nydal. Ho gav dei omlag 30 deltakar-
ane ein smakebit på dansen.

Me vil etter ynskje frå deltakarane prøve
å få til eit nytt kurs i dansen til hausten.
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Romsdal Spelemannslag inviterer til kapp-
leik i Bjørnsonhuset, Molde laurdag 5.
april.
Program: Tevling i spel og dans kl. 11.
Kulturkveld med dans kl. 19.30. Her deltek
m.a. Jorun Marie Kvernberg, Alf Sæter og
Romsdal Spelemannslag. Det blir dans til
musikk av spelemannslaga med innlagt
kappspel.

Den 7. januar 1936 kom nokre spele-
menn frå Romsdal saman på Hotell Bonde-
heimen i Molde for å skipe eit Romsdal
Spelemannslag, og er dermed eitt av dei
eldste spelemannslaga i landet. Møtet vart
kalla saman av spelemannen P.K. Rekdal
frå Fiksdal – etter oppmoding frå Romsdal
Ungdomssamlag. Til formann vart P.K.
Rekdal samrøystes valt, og med seg i styret
fekk han Peter L. Rypdal, Hans Gjelsten og
Thomas Strømme. Andreas O. Heggdal
vart vald som representant for Romsdal
Ungdomssamlag. Desse fem vart såleis
det første styret i Romsdal Spelemannslag.
Allereie første året fekk laget 17 spelemenn
som medlemar. I dag har laget 40 medlemar
og talet på aktive spelemenn og –kvinner
er om lag 20.  I jubileumsskrivet som Mag-
nus Hagen skreiv til 50 års feiringa, kan vi
lese at aktiviteten i laget har vore særs bra
i lange periodar, avbroten av periodar med
mindre aktivitet. Ei av dei største musikal-
ske hendingane for laget var då Romsdal
Spelemannslag gjekk heilt til topps i lag-
speltevlinga på landskappleiken i Røros i
1970. Reinlenderen som laget spela, fekk

Fylkeskappleik i Molde Romsdal
etter dette namnet Norgesmester’n. Laget
har jamleg stått som arrangør av fylkes-
kappleikar, siste gong i 2003. Av større
arrangement kan nemnast Landskapp-
leiken og årsmøtet i LFS i 1966. Dette var
det aller første arrangementet som vart
halde i det nye Molde Rådhus. Første
gongen Romsdal Spelemannslag var å
høyre i NRK, var i 1957. Sidan har det blitt
fleire sendingar på riksnettet.  Plate og
notehefter Ei oppgåve for laget har vore å
samla inn lokale slåttar. I 1977 kom den
første plata med Romsdal Spelemannslag:
«Dans under Trollveggen». I 1997 gav
laget ut CD-en «I Romsdalstakt» og i 2009
«Dans på stabbursloftet». I åra mellom
innspelingane har laget konsentrert seg
om å gje ut notehefte. Fem hefte er komne
ut i serien «Med dåm og drag i Romsdal
Spelemannslag». I 1995 kom det siste hef-
tet til no: «Romsdalsslåttar» med slåttar
etter Andreas Nerbøstrand frå Aukra, ar-
rangert av Arild Hoksnes.

Ein mangeårig flink spelemann i Roms-
dal Spelemannslag. Lesarane veit sikkert
namnet på spelemannen, som er aktiv den
dag i dag.

Første formann i Romsdal Spelemanns-
lag: P. K. Rekdal.

Romsdal Spelemannslag  er eit aktivt og godt lag, som har hatt ei masse oppdrag,
både på land og sjø. Her har vi dei gladet musikantane under ei tilstelling på
Hurtigruta. Dermed fekk mange lyyte til vakker folkemusikk frå Romsdal.
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Romsdal Spelemannslag med feiande
folketonar. Denne gongen i den ville
vakre fjellheimen. Dei som er kjende,
skulle vel ikkje ha vanskar med namna
på dei flogbratte tindane som nettopp
Romsdal har ei mengd av?

Illustrasjon til heftet «Frå salmodikon til langeleik og andre strengeinstrument» av Dagfinn Nupen. Dei to neste sidene (25-
26) er henta direkte frå dette heftet.
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Salmodikon
Strengeinstrumenta er svært gamle, og har dermed ei
lang historie bak seg. Mykje ligg nok framleis skjult i
ymse slag krokar og mørkegangar, frå langt attende
i soga vår.

Korleis starta dette, og kva var føremålet? Tid-
trøyte?

Mykje er skrive, og mange har granska, likevel
stend nokre spørsmål opne.

Vi kjenner til den vanlege inndelinga av blåse-,
slag-/rasleinstrument, og den store gruppa med in-
strument der ein streng er hovuddelen.

Salmodikon høyrer med til den heilt enklaste gruppa,
for berre ein einaste streng lagar tonane.

Songen i skulen t.d. måtte/burde ha eit tonefylgje
for å få borna meir aktive i faget. Spørsmålet som då
melde seg, var kva skulle ein finne, og bruke i timane?

Opplæring, prøving og feiling før ein kom så langt
at enkle melodiar kunne spelast, og dermed vere til
hjelp og inspirasjon for songundervisninga?

Vi kjenner til at mange som arbeidde i skulen, drog
ut til andre stader, og faktisk til utlandet. Kom så heim,
og hadde fått kveik, inspirasjon for å starte med
fyldigare undervisning. Ofte hadde litteratur frå lan-
det «der ute» vorte saumfare og auka interessa for
vidare studiar i faget. Mogleg kunne grannelanda
våre vere til god hjelp her, for vi kjenner til fleire slag
enkle strengeinstrument som var i bruk.

Island hadde sitt långspel (3 strenger).

Finland er kjent for si klanglege kantele, som i
utgangspunktet hadde 5 strenger.

Vidare hadde både Sverige og Danmark sine
instrument som var kjende i delar av Noreg, Namn?

Til tider dukkar spørsmålet opp, kva er føre-
lauparen til strengeinstrumenta våre?

Mykje tyder på at bogen til jegeren må koplast inn i
denne samanhengen. Ein liten boge og kort streng gav
ein høg tone, medan ein større boge (med lengre
streng) gav frå seg ein noko djupare tone.

Sette ein på t.d. to strenger, som var ulike i lengd,
ville to tonar lyde. Dermed ville lykelen til fleire tonar
vere oppfunnen, og både 3 og endå fleire strenger
med ulik lengd gjorde det mogleg å spele enkle
melodiar.

Vi nemner her at strengene var av same dimen-
sjon.

Kantele frå Finland

Langspel frå Island.
Teikning: André Sætherskar

Kantele er Finland sitt nasjonalinstrument nr. 1.
Noreg sitt nasjonalinstrument er mykje yngre.
Namnet kjenner du!
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framover, og var ein viktig kulturfaktor for fremjing
av kyrkja sin kultur, ein stødig kulturfaktor for
folket.

Bladar vi tilbake på soga til salmodikon-instrumentet,
finn vi raskt eit viktig namn som lyser med store
bokstavar. Den drivande pioneren var Lars Roverud
(1776-1850), og han reknar vi som ankermann, pådrivar
for å innføre salmodikon i skulen si song- og musikk-
undervisning. Faktisk reknar vi dette instrumentet
som det einaste i lange tider.

Vi kan slå fast at salmodikon, berre med denne
spinkle strengen, var einerådande i mange skule-
stover utover i landet vårt.

Lars Roverud gjorde mange reiser omkring og
opparbeidde seg gode kunnskapar både om sjølve
instrumentet og spelet. Speleteknikken lærde han frå
seg til mange, og desse framføringane vart fanga godt
opp og førde vidare til stadig nye utøvarar.

Fleire bygdelag og skular tok godt imot dette
spelet. Ei rundspørjing eg gjorde for nokre ti-år sidan,
berre konstaterte at mange som var fødde kring år
1900, hadde mykje å fortelje om songtimane dei fekk
oppleve. Ikkje tvil, berre song er heller noko einspora
og vanskeleg.

Tonefylgje gjer timane meir gledelege for borna.
I dag kan ein møte fleire som ser ideen med å ta

vare på eldre musikkformer, og bringe kunnskapar til
stadig nye personar. Mange såg og opplevde gleda
dei sjølve fekk, då dei streva i timane på barneskulen
med berre vokalutfalding, og gleda som spreidde seg
når salmodikon-tonane lydde som akkompagnement.

Ein og annan har difor teke saka meir alvorleg, og på
sine eldre dagar byrja å snekre dette instrumentet.
Kva slag material (treslag) som vart nytta, kan nok
vere litt vanskeleg å seie fullt ut, men svært vanleg var
fure. Dette var såleis lett å få tak i kringom på
bygdene. Same er tilfelle med «linjalane», som er
viktige under spelinga.

Men vi skal gå attende til denne type instrument
som hadde berre denne eine strengen.

Eitt nytt spørsmål kjem no fram, og er heller
vanskeleg å svare på: Kva var strengene laga av, kva
slag materiale var å finne i eldre tider?

Folkesongen har lange og djupe røter i Møre og
Romsdal og langt vidare utover i kystbygdene. Skulen
var ein viktig basis-stasjon, same kan seiast om
kyrkja.

Her ligg at læraren og klokkaren, kyrkjesongaren,
som ofte var ein og same person, hadde ei sentral
oppgåve i samfunnslivet.

Eg har fått snakka med mange personar som
gjekk folkeskulen for 100 år sidan, der salmodikon var
einaste instrumentet som pynta opp som tonefylgje til
songen. Minna om desse timane er både mange og
ganske klåre. Meir akkompagnement, t.d. av andre
og fyldigare instrument, fanst ikkje i skulestova den
tida, vanlegvis.

Ser vi på kyrkja og hennar oppgåve kring det
musikalske, veit vi at ein god songar vart lagd merke
til i fleire samanhengar.

Faktisk stod ein som kunne syngje eldre songar,
høgt i kurs og vart kyrkja sin gode medarbeidar.

Presteskapet og kyrkjelyden sette stor pris på
eldre nedarva kultur, som nettopp kyrkjesongen var
ein viktig del av, og er det sjølvsagt i vår tid. Vidare
veit vi at kring melodiføringa var det både mange og
lange diskusjonar.

Striden stod om den eldre folketonen som hadde
vore dyrka i bygda, og desse nyare straumane som litt
etter litt kom inn i bygdesamfunnet utanfrå. Konflik-
tar har såleis gammal grobotn hjå forfedrane våre.

Salmodikon-tonane kom også inn i koralmusikken,
og innføringa av denne.

Soga seier at i midten av det 19. hundreåret kom
klokkaren med salmodikon og ville øve inn koralar
med dette, som mest av alt var eit nytt instrument.

Ikkje uventa var protestane frå mange av kyrkje-
gjengarane ganske markerte. Bygdefolket likte ikkje
takta i desse nye tonane frå det enkle instrumentet.
Dei heller lange tonane og notane mislika svært
mange i kyrkjelyden, kort og godt.

I fleire av kyrkjene kringom i landet ville folket
framleis syngje på sin eigen måte, som dei hadde gjort
før. Ein fekk faktisk ein songstil frå kyrkjelyden, som
gjekk på tvers av klokkaren si tolking av salmane.

Salmodikonet, som skulle vere til hjelp for kyrkje-
songen, måtte rett og slett ta skulda for at dei eldre
salmetonane vart både lange og kjedelege. Diskusjonar
kring dette skal berre få liggje her.

Dei tradisjonelle folketonane, som hadde solid
forankring gjennom lang tid, ville svært mange byggje
vidare på. Du har sikkert mange døme...

Men ser vi vidare, veit vi at vokalmusikken voks

Høvelege mål kan noterast såleis: Lengd: 90 cm.
Høgda er 3,8 cm, medan breidda på ca. 8,5 cm
skulle vere eit godt utgangspunkt for den som vil
gjere eit forsøk med å føre tradisjonen vidare
med å lage salmonikon.
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v/Dagfinn Nupen
Grepalivegen 25
6150 Ørsta

Han var eit kulturelt kraftsenter.
Med Frode Følling Birkeland har sam-

funnet mist ein person som alle skulle
kjenne. Frå Rogaland kom han, slo rot i
Volda, og kunne derifrå sende mange og
allsidige verdiar utover kongeriket. Alle vi
som fekk den store gleda å arbeide saman
med han, har i årevis fanga inn ei mengd
verdiar som er forankra i vårt indre.

Frode, mannen som viste oss vegen
gjennom «fjell og dalar», hadde den
medfødde evna til å samle og styrkje oss i
arbeidet vårt.

Ordensmann framfor nokon, med ein
innebygd sans for systematisk arbeid i det
daglige livet.

Kulturpersonen som i årevis såg både
verdien av, og gleda, som uendeleg mange
voks  på under hans leiing.

Innan det lokale kulturfeltet kjenner eit
utal av unge og aldrande Frode som sjølve
ankermannen som lyfta opp den rike folke-
musikken vår. Folkemusikken vart for
mange grunnmuren, som låg i botnen for
vidare utfalding gjennom fleire aktivitetar.

Frode hadde berre vener, og dette spe-
gla seg av i veremåten hans. Alltid jordnær,
snakka og drøfta alltid i einstroken oktav i
styrke, sakleg og grundig gjennomtenkt,
som vi andre ovundra han for. Pennen til
Frode var rett og slett særdeles med stjerne,
red. av Folkemusikkbladet fekk dusinvis
av tilbakemeldingar nettopp i den saman-
hengen.

Stilte du eit spørsmål, var svaret klart!
Frode Følling Birkeland slapp du å spørje
to gonger. Nokre av oss vil gjerne ha ei
påminning når noko skal skrivast/ordnast.
For Frode var dette eit heilt ukjent omgrep.
Han fekk ei oppgåve, og løyste denne utan
å verte minna om kva som skulle gjerast.
Pertentleg! Ein lovnad, liten eller stor, skulle
utførast! I tillegg fekk vi sjølve ein tanke å
tenkje på.

Voldasamfunnet var heldig, same kan
seiast om mange kringom i fylket vårt.

I dag, som før, og i morgon, er lag,
organisasjonar, kommunar og kongeriket

vidare, på jakt etter dei gode, solide med-
arbeidarane, dei som kan – og har talent for
skapande verksemd.

I Frode Følling Birkeland fekk vi
uendeleg mykje på fleire felt. Alle som har
vore innom Høgskulen i Volda, og teke seg
ein tur til biblioteket, vil sanne dette. Der
råder orden og ei systematisk oppbygging
av verdiar som alle må lovprise. Folke-
musikkarkivet for Møre og Romsdal fekk
plass der på høgskulen. Jostein Fet bygde
opp dette til eit mønsterbruk og Frode tok
over, og førde arven i same leia.

Ei eller anna tilskiping, samling av lokal-
musikk, framføring av musikk, anten i ord
eller tonar – Frode ordna dette også!

Var vi i beit for tema når folkemusikken
skulle nå nye objekt, ja så var ein tur til
arkivet 1. prioritet. Resultatet positivt!

Frode var elles som leiar i prosjekt-
gruppa den som søkte om tilskot, skipa
kurs etc.

I tillegg til sjølve musikkframføringa
har det meir og meir i dagens arbeid vorte
retta søkeljoset på handverkarane. Dei
som skulle byggje instrumenta, i dette til-
felle felene. Frode las og studerte, noterte
i fleng, og samla desse mellom to permar.

Frode Følling Birkeland (1934 – 2013) til minne

Boka kom som ei kjær oppkome, til glede
for alle + stadig nye musikantar.

I lag og i ettertid spirer mangt og mykje
etter denne personen som no er borte. Ein
saknad sår for familie, slekt, arbeidsvener
og langt vidare i mange miljø.

Volda kyrkje var fylt til siste plass
under den gripande syrgjehøgtida. Ord og
musikk, vakre blomehelsingar gjorde sterke
inntrykk på den store samlinga.

Veneflokken tok endeleg avskil på
turisthotellet etterpå, ei minneverdig høg-
tidsstund, leia av broren Narve Birkeland.

Frode gav oss så uendeleg mykje verd-
fullt og lyfta landet vårt inn i framtida.

Du planta grunntonen i sinna våre,
Frode – takk for alle dei framifrå verdiane
som spirer vidare.

Grunntankane dine du planta i oss,
skal vi etter evne ta vare på, og spreie dei
vidare til komande generasjonar. Du sådde
mangt eit frø inn i oss, denne naturens
urkraft vil i ettertid bløme, bløme over land
og rike.

Signa vere dei gode minna dine!

Dagfinn Nupen


