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Forord

Dette årsprosjektet er et godt eksempel på at veien blir til mens man går. Intensjonen min

i starten, var å få tak i alt som fantes av arkivopptak med spel på vanlig fele og hardingfele

fra Drangedal og Kragerø. Dette stoffe ville jeg ordne etter spelemenn, analysere og utfra

dette si noe om spel-tradisjonen fra området. Tanken var å få fullstendig oversikt over

stoffet fra mine hjemtrakter, og samtidig peke på særtrekk i repertoar, spillestil osv. Men

det viste seg fort å bli vanskelig å gjennomføre i praksis. For det første dukket det opp flere

og flere opptak jo mer jeg leita i arkivene. Dessuten ble jeg klar over at det finnes mange

private opptak også, som ikke er i arkivene. Den stadig voksende mengde var derfor mitt

første (luksus-)problem, som gjorde at det rett og slett ble vanskelig å få en fullstendig

oversikt over stoffet.

Så er det å finne og få samlet inn alle disse opptakene. Det var også vanskeligere enn

jeg hadde trodd. Mange ulike folk har gjort opptak med ulike spelemenn, og jeg fikk erfare

at det ikke alltid er like god oversikt i arkivene. Det er også forskjellig praksis når det

gjelder å gi ut opptaka fra arkivet til interessenten, som gjør at prosessen i mitt tilfelle

tok lenger tid enn det jeg hadde til rådighet.

De private opptakene kom jeg over ganske tilfeldig ved at utøveren hadde nevnt dem

i et sitat, eller så ble jeg tipset av personer jeg snakket med underveis. For eksempel

gjelder det en kassett som spelemannen Knut Nesland skulle ha spilt inn og gitt til Håkon

Brødsjø i Kroken (se avsnittet om Knut Nesland). Håkon Brødsjø er død, så jeg ringte til

hans barnebarn. Han visste om kassetten og mente at han skulle ha den, men kunne ikke

finne den. I et annet tilfelle ble jeg tipset om at det fantes båndopptak med spelemannen

Gunnar Brødsjø - også fra Kroken - og disse båndene hadde et av hans barnebarn. Men

denne gangen var problemet at ingen av hans båndopptakere fungerte, samtidig som min

egen båndopptaker spilte av med for høy hastighet. Derfor ble det ikke mulig å bruke

disse opptakene heller.

Alt i alt så jeg meg nødt til å velge ut noen få spelemenn og et utvalg av tilgjengelige

opptak med disse. Jeg har forsøkt å velge spelemenn fra forskjellige steder innenfor område

jeg konsentrerer meg om, og som jeg samtidig kan knytte ulike problemstillinger til i lys av

spel-tradisjonen jeg undersøker. Derfor vil jeg trekke frem ulike aspekter ved spelet til de
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ulike utøverne. Tanken er at summen av alle de problemstillingene som diskusjonen rundt

hver og én utøver bringer på banen, tilsammen danner et mest mulig helhetlig bilde av

felespelet fra Vestmar. Dog er det ikke snakk om en grundig kvalitativ analyse av spelet

på mikronivå. Det skyldes delvis stort sprik i spillestil mellom utøverne - hvilket gjør

det vanskelig å si noe sammenfattet om spilletekniske detaljer - og at mine kunnskaper

om dette er mangelfull. En annen opplagt grunn er at arkivopptakene er av variabel

kvalitet, som gjør at det i mange tilfeller rett og slett er vanskelig å høre hva som faktisk

blir spilt. Noen ganger er det den historiske susen fra voksrullene som gjør usikkerheten

stor, mens det andre ganger kan være utøverens høye alder. Den viktigste grunnen til at

dette er utelatt, er nok likevel en kombinasjon av dårlig tid og at jeg har fått tilgang til

arkivopptakene for seint.

Som et forsøk på å samle trådene, kommer en god del av mine egne tanker om spel-

tradisjonens utvikling fram i det siste kapittelet, Spel fra Vestmar. Her tar jeg sikte på å

forankre mine - til dels spekulative - påstander i momenter jeg har tatt for meg underveis

i oppgava. Det blir speltradisjonens lange linjer det er fokus på her, uten at jeg graver

meg ned i spilletekniske detaljer.

Det har vært svært givende å jobbe med denne oppgaven, og gjennom dette arbeide

få tilgang til opptak, bilder og informasjon av arkiv og privatpersoner. I den forbindelse

vil jeg takke Kari Lønnestad ved Folkemusikkarkivet i Telemark og Hans-Hinrich The-

dens ved Nasjonalbiblioteket. Av privatpersoner som jeg har fått spesielt nyttige innspill

fra underveis, vil jeg nevne og takke Bjarne Bratås, Faye Benedict og Anders Lunden

Herfoss. Når det kommer til årstall (fødsel og død) for personer omtalt i denne oppga-

va, har jeg i stor grad basert meg på Drangedal slektsregister. Det er ikke alltid like

lett å finne fram til rett person i et slikt register, og her har min morfar, Paul Gautefald,

bidratt med kyndig hjelp. Takkes bør også Ånon Egeland, som veileder for denne oppgava.

Jeg håper at dette prosjektarbeidet kan bidra til å trekke en ganske så urørt speltra-

disjon fra Telemarks geografiske og kulturelle utkantstrøk fram i lyset!

Rauland, mai 2018

Herman W. Gautefald
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Spel og spelemenn fra Vestmar

Prosjektbeskrivelse

Hva

Det overordnede temaet for dette prosjektet i ettårsstudiet Folkemusikk 1 ved Universi-

tetet i Sørøst-Norge, avdeling Rauland, er spel-tradisjonen på vanlig fele og hardingfele

fra Drangedal og Kragerø i det nåværende Telemark fylke.

Figur 1: Vestmar i Telemark

De to kommunene Drangedal og Kra-

gerø utgjør idag distriktet som kalles Vest-

mar. Området er blant annet nevnt i Snor-

re Sturlasons Kongesagaer, og i en fotnote

beskrevet slik:

”Vestmare” synes at være navn paa kystlan-

det vestenfor Vestfold om Grenmar (Lange-

sundsfjorden). [18, s. 44]

Det er omtalt som eget fylke allerede på

700-tallet, men var på 1000-tallet regnet

som innlemmet i Grenland, som da omfat-

tet både kysten og landet innenfor. [19]

Den historiske susen som dette navnet gir, og det konkrete geografiske området som

det beskriver, er grunnen til at jeg velger å kalle denne oppgaven for Spel og spelemenn fra

Vestmar. Navnet kan selvsagt problematiseres på mange måter, blant annet på grunn av

at folkemusikk sjelden oppstår i et geografisk vakuum. Spillestilen som setter sitt særpreg

på musikken kan ha store variasjoner innad i et område, samtidig som man også kan finne

slående likheter utenfor det geografiske området man studerer. Folkemusikken kjenner

ingen (geografiske) grenser, og det er på mange måter denne oppgava et lite bevis på.
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Hvorfor

Tradisjonen fra spesielt Drangedal er rikt dokumentert i folkemusikkakrivet, takket være

iherdig innsamlingsarbeid gjort av bl.a. Bjarne Bratås på 1960-tallet. På denne tida levde

fremdeles spelemenn som kunne en del av det gamle spelet som var brukt i bygda. Vi kan

nevne Tomas Stiansen Tveit (1883-1969) i Kjosen som hadde lært spel av bygdespeleman-

nen Jørgen Bjørkholt (1831-1910). Dessuten kan drangedølene smykke seg med landets

eldste klingende dokumentasjon av tradisjonelt spel på vanlig fele. Vi snakker om 13 voks-

rullopptak spilt inn av Tor Torsen Lone (1833-1916) i tidsrommet mellom 1906 og 1913,

og slåttematerialet er særdeles unikt. Av ”yngre” spelemenn fra bygda har vi A-klassingen

Tor Homleid (1917-2002) på hardingfele, som hadde lært av faren Hans Homleid (1877-

1956). Fra Kragerø har vi innspilt 9 flatfeleslåtter etter Anders Schulze (1887-1963) fra

Helle; også han med et originalt repertoar.

Selv kommer jeg fra Kragerø, har sterke slektsrøtter i Drangedal, og spiller flatfele

og hardingfele. Dansen og musikken fra dette området er sjelden å se og høre i bruk nå

om dagen, og det er min intensjon å løfte noe av dette fram i lyset igjen. Jeg var for

eksempel ikke klar over at det finnes arkivert interessant felemusikk fra hjembygda mi før

for noen få år siden. Derfor er fokuset mitt som student på Rauland nettopp å lære og

tilegne meg stoff fra Drangedal og Kragerø. Denne unike muligheten har jeg på grunn av

at min lærer, Ånon Egeland, sitter inne med mye kunnskap om denne tradisjonen. Jeg har

tidligere satt meg inn i en del av stoffet på egenhånd i forbindelse med en plateproduk-

sjon kalt ”Drangedalsspel - Årgangsrock frå dalstroka utanfor ” med tre andre musikanter.

Dessuten har instituttleder ved USN på Rauland, Stian Johan Roland, satt seg inn i en

springdansvariant fra Drangedal, som jeg har lært ved mitt opphold der.

Fredag 26. januar og fredag 2. februar i år har jeg dessuten vært med på et prosjekt

i regi av ”Den kulturelle skolesekken”, der jeg og et par andre besøkte alle 5.-klassene i

Drangedal kommune for å lære elevene om spel og dans fra Drangedal. Jeg er selv pedagog

(lektor ansatt ved Kvitsund Gymnas), og synes det er interessant å få være med å lage

et reint praktisk undervisningsopplegg for å presentere folkemusikk i skolen. Dessuten ser

jeg absolutt verdien av et slikt prosjekt med tanke på å gjøre lokal tradisjonen kjent for

ungdom som faktisk kommer fra Drangedal. Det å få være med å gi ungdom eierskap til sin
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egen tradisjon har vært enormt betydningsfullt for meg som musiker og Vestmar-patriot.

Derfor håper jeg at denne oppgava kan være med å kaste lys over skjulte, folkemusikalske

skatter fra ”utkant”-Telemark, som jeg mener har kommet litt i skyggen av mer idealisert

hardingfelespel fra indre strøk i fylket.

Hvordan

I forbindelse med folkemusikkstudiet ved Rauland og gjennom arbeidet med plateprosjek-

tet Drangedalsspel, har jeg vært borti en del arkivmateriale fra Vestmar, - som er rikt

representert i Folkemusikkarkivet i Telemark og Norsk Folkemusikksamling (overført til

Nasjonalbiblioteket i februar 2014). For det første ønsker jeg å se nærmere etter hva som

finnes av opptak fra Vestmar-regionen i arkivene, og danne meg en oversikt over stoffet.

Dette innebærer en kvantitativ - og bare til dels kvalitativ - analyse av tilgjengelig reper-

toar; jeg ser for eksempel på slåttetyper og slåtteantall. Hensikten min er å finne fram til

det unike, lokale repertoaret. Men i min søken etter dette, viser det seg fort at spelemenn

ikke bare har spilt lokalt stoff. En kar som Tor Homleid har for eksempel mange store

tele-slåtter etter Myllarguten og andre ”nasjonale” spelemenn på sitt repertoar. Det er

heller ikke helt uproblematisk at slåtter som kan virke lokale (som f.eks. Jon Løites polka)

finnes i mange andre varianter også langt inn i Agder (Adam uti Paradis). Det er óg sagt

at mye av runddans-musikken fra Drangedal kan minne om musikk fra Gudbrandsdalen,

og dette kan henge sammen med at spelemenn som Karl Fant var innom bygda og etterlot

seg stoff som seinere er blitt tatt opp i det lokale bruks-repertoaret [6].

Først tenkte jeg å se bort fra åpenbart ”innvandra” slåtter i min analyse, men etterhvert

som jeg har jobbet med stoffet og undersøkt opphavet til flere slåtter, viser det seg at

slåtter og geografi ikke alltid står i et enkelt forhold til hverandre. Hans-Hinrich Thedens

ved Nasjonalbiblioteket gjorde meg dessuten oppmerksom på at mange som har undersøkt

lokal musikk har kommet frem til konklusjonen at det er spillestilen som gir særpreg, langt

mer enn repertoaret. Som det framgår av materiale, oppdager man raskt at dette med

spillestil varierer mye fra utøver til utøver. Derfor har jeg valgt å dele inn tradisjonsstoffet

etter utvalgte utøvere, for så å gi en kvantitativ analyse av de innspilte arkivopptakene

som jeg har fått tilgang til. Oppgaven vil derfor basere seg på en struktur der den enkelte
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spelemannen først presenteres for leseren. Så vil det følge en diskusjon omkring musikken

innspilt av vedkommende spelemann. Jeg har funnet det naturlig å la stoffet etter de ulike

spelemennene belyse ulike sider og problemstillinger ved tradisjonsstoffet som jeg er på

jakt etter. Analysens fellesnevner er at jeg har klassifisert det utvalgte materiale i typer

som springar, gangar, vals etc. Her har jeg valgt å bruke standardisert fagterminologi,

som den er brukt i for eksempel [2], og heller opplyse om lokale navn i de tilfellene der

jeg vet at utøveren har brukt andre betegnelser.

Jeg har forsøkt å dekke de ulike kjerneområdene av Vestmar ved å velge utøvere med en

viss geografisk spredning og som jeg har funnet et betydelig antall opptak med i arkivene.

Fra Kragerø har jeg bare funnet opptak med Anders Schulze, mens Drangedal er langt

rikere representert. Kanskje gjenspeiler det den reelle situasjonen med tanke på hvor det

tradisjonelt var flest felespelere, men det kan også være et resultat av at innsamlere viste

mer interesse for innlandet enn av kyststrøkene.
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Spelemenn fra Drangedal

Heldigvis har vi i dag overraskende mange opptak med spelemenn fra Drangedal. For

det første har vi de historiske voksrullopptaka med Tor Torsen Lone. For de fleste andre

opptak kan vi takke Bjarne Bratås (født 1936), som gjorde mange opptak på 1960-tallet

da han var lærer på Homleid skole. På den tida levde fremdeles flere spelemenn som

omtales her, men det var vel i grunn bare Tor Homleid som var særlig aktiv. Mange

andre begynte å nå en farlig høy alder, og opptaka yter nok derfor ikke utøveren alltid

rettferdighet. Bjarne er forøvrig fra Flesberg i Numedal, og har blant annet blitt tildelt

kongens fortjenestemedalje i sølv for sin formidable innsats for folkekulturen i regionen.

Ellers vet jeg at det ligger en del private opptak rundt om i kommunen. En liten

oppfordring fra meg, er at folk som sitter på slike opptak får dem til et arkiv.

Figur 2: Drangedal kommune

Kartet til venstre viser det som i

dag er Drangedal kommune. Tradi-

sjonelt går det et skille mellom byg-

dene og prestegjeldene Tørdal og

Drangedal, som er markert på kar-

tet.

Legg ellers merke til Kroken (med

Nesland) i sør på grensa mot Kra-

gerø, og Kjosen i nordøst på grensa

mot Skien og Nome. Dette er steds-

navn vi kommer tilbake til i forbin-

delse med ulike spelemenn.
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Tor Torsen Lone (1833-1916)

Figur 3: Tor Torsen Lone

Midt i Tørdal finner vi gården Buhaugen

på Lone, og her bodde spelemannen Tor

Torsen Lone. Han er den eldste klingende

kilden vi har med tradisjonelt spel på van-

lig fele. Hvordan har det seg at en spele-

mann fra et bortgjemt dalføre i øvre Dran-

gedal har etterlatt seg disse svært eksklu-

sive opptaka? Slik gikk det for seg:

På nabobruket, Utistua, bodde en

slektning av Tor Torsen; John Taraldsen

Lohne. Mora til John var søskenbarn til

Tor, og det var andre slektsbånd også. I

1893 emigrerte John til USA, Thomas Edi-

sons hjemland. Etter å ha bodd i blant an-

net Minnesota og virket som brusprodu-

sent, pakka han sammen og returnerte til

gamlelandet i 1899. I 1901 ble det tinglyst at han hadde overtatt Utistua Lohne etter

bestemora. Med seg hjem hadde John en fonograf. Med den ble det gjort flere voksrull-

opptak av flatfelespelet til Tor Torsen. På én rull blir årstallet 1906 nevnt, på en annen

rull er det trolig et familiemedlem til spelemannen som sier at det er tredje dag jul 1912.

På én rull står 1906 notert på etuiet, uvisst av hvem, og på flere andre ruller står årstallet

1913. På flere ruller står ingenting.

Voksrullene lå lenge i ei trekasse på loftet på Buhaugen. I 1978 overleverte Jon Torleif

Haraldsen Lone, barnebarn til Tor Torsen, kassa til Telemark Museum i Skien. Året etter

ble voksrullene spilt over på mer moderne medium av Kjell Vidar Olsen og Leiv Solberg.

Voksrullopptaka med Tor Torsen er altså av de eldste som finnes med en norsk spele-

mann. Han var født i 1833, og vi kjenner bare til lydopptak av to spelemenn som var

født tidligere: Ola Mosafinn fra Voss og Olav Sigurdson Fyrileiv fra Åmotsdal, begge født

i 1828. I dag blir de eldste opptaka rekna for å være fra en gang mellom 1901 og 1904,
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da Steinar Gladheim og Torstein Odden fra Numedal reiste til Oslo og spilte inn hver sin

slått på voksrull.

Man kan jo alltids spekulere på om John Taraldsen kan ha testa ut fonografen nokså

raskt etter at han kom hjem fra USA i 1899. I så fall kan Drangedal ha det eldste lyd-

opptaket av en spelemann i Norge.

(Kilde til dette avsnittet: [13])

Figur 4: Innspilt materiale med Tor T. Lone

Materialet etter Tor Torsen er svært

interessant. For det første er det re-

pertoaret; her finner vi svært origina-

le slåtter, og type-fordelingen er fram-

stilt i figur 4. Riktignok er det snakk

om 13 innspilte nummer totalt, men

den ene valsen forekommer to ganger,

og her tar vi altså utgangspunkt i 12

ulike musikkstykker.

Fordelingen av repertoaret indike-

rer en sterk overvekt av springar og

brudemarsj. Dette stemmer godt overens med det vi vet om dansen og repertoaret til

øvrige spelemenn fra området. Den samtidige bygdespelemannen Jørgen Bjørkholt (1831-

1910) skulle for eksempel være en mester på drangedalsspringar og brudemarsjer [5]. At

det i Drangedal helst ble danset springar (og i lokal form), framgår av arkivopptak med

dans. Av de ytterst få arkiverte danseopptaka, finner vi et opptak filmet 29. juni 1970,

med danseparet Jon Homleid og Ragnhild Jonskås. De danser en lokal springar-form med

likhetstrekk til springdans fra Gjerstad i Aust-Agder. Dansespelemann er Tor Homleid

(slektning av Tor Torsen, som blir omtalt i et eget avsnitt); også han med relativt mange

lokale springdanser på repertoaret i forhold til halling/gangar.

Så er det spillestilen til Tor Torsen: Jeg oppfatter at han spiller med nokså konsekvent

tostrengsspill. Dette - i tillegg til det faktum at hardingfelespelemenn fra bygda deler

repertoaret til Tor Torsen - indikerer at de musikalske forskjellene mellom vanlig fele og
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hardingfele ikke har betydd stort for repertoarvalget i dalen. Som blant andre musikeren

og musikkteoretikeren Ånon Egeland har pekt på, finner vi spill på hardingfele som låter

”fiolinistisk”, og vice versa [8]. Dette har i stor grad med stil å gjøre. Her er det verdt å

merke seg at mange eldre spelemenn på vanlig fele ofte stemte fela si en heltone - eller

mer - under normalt felestille (som er i a1). Gjør man dette, vil man fort oppdage at det

blir mye lettere å spille tostrengsspill slik som på hardingfele. For Tor Torsen sin del, kan

opptakene tyde på at han har ”A-strengen” et sted mellom f 1 og g1.

Når det gjelder materialets alder, er det flere ting - foruten opptakenes alder, selvsagt

- som tyder på at slåttene er svært gamle. Ånon Egeland skriver følgende i sin artikkel [7,

s. 51]:

”All nærmere undersøkelse av det eldre springarmaterialet ser ut til å bekrefte det

muntlige kilder - sammen med Bjørndal og Groven - sier: De gamle slåttene var kortere,

og de lange slåttene er et forholdsvis nytt fenomen som kan tilskrives store stilskapere på

1800-tallet, som Myllarguten og Lars Fykerud.”

Og videre fra samme artikkel:

”Bak flere av de korte, eldre springarslåttene ligger det ofte en enkel, harmonisk lest,...”

Dette er stiltrekk som vi åpenbart finner i Tor Torsen sine slåtter; korte og enkle i

form og melodi. Vi har dermed grunn til å tro at det i Tor Torsens innspillinger ligger

sterke indikatorer på et eldre slåttespel.
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Tomas Stiansen Tveit (1883-1969)

Figur 5: Tomas St. Tveit

Vår andre kilde til ”populærmusikken” i

Drangedal på 1800-tallet - i tillegg til Tor

T. Lone - er Tomas Stiansen Tveit fra Kjo-

sen. Han var nemlig den siste som lærte

spel av bygdespelemannen Jørgen Bjørk-

holt (1831-1910). Bjarne Bratås skriver om

bygdespelemannen at han som oftest ikke

var noe særlig kjent utenfor bygda, men li-

kevel kunne motta impulser utenfra. Han

bruker begrepet bygdespelemann om Jør-

gen Bjørkholt i betydningen at han først

og fremst opererte i sin egen hjembygd, og

var en av de fremste representantene for

spelemannsyrket i Drangedal siste halvdel av 1800-tallet. [5]

Jørgen - eller ”Jørn” som de sa - kom fra en husmannsplass under Tveit i Kjosen. Han

spilte ”flatfele”, som de fleste andre i Drangedal på den tida. Impulsene kom nok i stor

grad fra Lunde og Holla; rett over heia østover fra Kjosen. Her hadde han kontakt med

spelemenn som Tor Striken (bestefar til spelemannen Hans Smeland), Nils Ytterbø og

”Fiskestigane”. Alle brukte vanlig fele, og fela til Jørgen var visstnok spesielt kjent. Den

hadde han handla til seg av en ”farende fant” som ble kalt Petter Allting. [5]

Om musikken til Jørgen er det blitt sagt at den heller kan minne om Gudbrandsdals-

musikk enn det mer kjente Telemarks-spelet. ”Det same gjeld den gamle musikken i Dran-

gedal og Tørdal”, som Bjarne Bratås skriver [5, s. 68]. I den sammenheng er det naturlig

å tenke på spelet til den samtidige Tor Torsen Lone. Andre aktive spelemenn fra Tørdal

på den tida, var Tor Torsens eldre bror, Hans T. Homleid (1814-1877), og sønnen hans,

Jon Løyte (1849-1941); seinere også Nils Brusli (1853-1912). Av disse er det bare Nils som

brukte hardingfele, som en av de første i Drangedal. Brusli ligger øverst i ”Østre-dalen” i

Tørdal, på heia over mot Kviteseid. Det er naturlig å tenke at Nils fikk impulser herfra.

9 Spelemenn fra Drangedal



Herman W. Gautefald

Det er først med Tomas St. Tveit sin generasjon spelemenn at hardingfela for alvor

tas i bruk i Drangedal. Foruten Tomas selv, brukte Martinius Jansen (1890-1957) og

Koken-karene Gunnar Brødsjø (1888-1969) og Anders Sørter (1886-1972), hardingfele.

Seinere også Knut Nesland (1898-1990) og Tor Homleid (1917-2002), som vi skal ta for

oss seinere i denne oppgava. Halvor Tremyr (1895-1980) er også verdt å nevne her, fordi

han videreførte en del av spelet etter foregangsmannen Nils Brusli.

Det ser ut som at hardingfela gjør sitt inntog over hele kommunen rundt århundreskif-

tet 1800/1900. Vi får også lokale felemakere i denne perioden, som spelemannen Martinius

Jansen og Nils Johnson fra Tørdal [11]. Den beste felemakeren var nok Per Braatane (1874-

1948) fra Kroken, som tilsammen skal ha laga over 400 feler av begge slag [4]. Selv har

jeg to slike hardingfeler. Felemakeriet var nok med på å forsterke bølgen med harding-

felespelemenn som kom på slutten av 1800-tallet og videre inn på 1900-tallet. Dessuten

ble det arrangert lokale kappleiker, som jeg vil anta utelukkende var for hardingfelespel.

Tomas St. Tveit sier i et intervju at han var dommer på en slik kappleik i Drangedal

i 1908, med blant andre Knut Bostrak og Nils Brusli fra Tørdal som meddommere [11,

s. 13].

Figur 6: Innspilt materiale med Tomas St. Tveit

Repertoaret til Tomas St. Tveit

spenner over et bredt spekter av både

bygdedans- og runddansmusikk, men

består hovedsakelig av springar og

brudemarsj. Førespelet og en ”halling”

(her klassifisert som gangar) har han

laga selv. Slåttestoffet forøvrig har han

lært av Jørgen Bjørkholt, med få unn-

tak. Tomas kom sammen med Jørgen

rundt århundreskiftet 1800/1900, og

snappet opp det han kunne av spel.

”Eg gnog på han etter å spela støtt og stadig," sa Tomas. ”Eg ville gjerne lære, og han

(Jørgen) var både vond og blid på meg.” [5, s. 74]
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Overvekten av brudemarsjer og springdanser i repertoaret til Tomas stemmer godt

overens med det vi vet om Jørgen Bjørkholt. I store bryllaup var han nær sagt sjølv-

skreven som spelemann, skriver Bratås [5, s. 69]. Broren Tarald var ofte kjøkemeister, og

medmusikant var gjerne Stian Knatten. Ved slike anledninger skjønner vi at repertoaret

bestod av mye dansespel og brudemarsjer. Dessuten skriver Olav Sannes følgende i sin

bygdesoge om Jørgen Bjørkholt: ”Han var den siste spelemannen av den gamle skulen, og

drangedalsspringarar og bruremarsjar var hans spesialitet". [5, s. 72]

At felespelet og spelemannen hadde en sentral plass i de gamle bondebryllupa, kommer

fram av mange kilder. Tomas spilte selv i flere slike bryllup, og han sier følgende i et

intervju [11, s. 13]:

”So har eg mange gode minner frå alle dei brudlaupa eg spela i. Det har vore ei mengd

av det slaget opp gjennom åra. Det har vore brudlaup som ikkje berre vara tri heile dagar

til ende, men nesten ei heil veke. Kva dei gjorde alle dagane, vil du kan hende vete. Tja,

nokon sov, nokon dansa og andre åt; slik skiftes dei til i 5-6 dagar. Det blei i allfall slitsamt

å vera spelemann i slike høve.

Dermed er det tydelig at både Jørgen Bjørkholt og Tomas St. Tveit har spilt mye til

dans, og tydeligvis har det gått mye i (drangedals-)springar. Det er verdt å merke seg at

mange av disse springdansene - innspilt med Tomas - følger en kort, enkel form, slik som

hos Tor T. Lone. Én av springdansene som Tomas spiller - kalt Stenstadvalen - finner vi

en variant av på voksrull med Tor T. Lone, og samme slåtten er tralla inn på opptak med

Liv Marie Vøllestad (1889-1981), datter av spelemannen Nils Brusli. En annen springdans

innspilt med Tor Torsen - den eneste han spiller i A-dur - finnes også i en variant med

Tomas.

Vi kan tolke overvekten av springar i Tomas’ repertoar dithen at springdansen var

særlig populær i Drangedal i tidligere tider, og mye tyder på at både dansen og musikken

hadde sine lokale særpreg. Drangedalsspringaren (dansen) har - slik jeg har lært den av

Stian Roland og Olaf Moen - tre svikt, og går gjerne i et raskt tempo. Min erfaring er at

mange av de gamle, korte slåttene egner seg godt til slik dans.

Om brudemarsjene til Tomas er det å si at samtlige (med unntak av Bruremarsj frå

Seljord) er lært av Jørgen Bjørkholt. Disse har klare likhetstrekk med brudemarsjene etter

”Fiskestigen” (trolig er det snakk om far, Hans, og sønn, Anders, fra Holla). Brudemarsjene
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var brukt til ulike ritualer under bryllupssermonien. Den marsjen som - ifølge Tomas -

ble spilt da gjestene gikk til bords, er helt klart en variant av den kanskje mest kjente

Bruremarsj etter Fiskestigen; gjort kjent av den svært profilerte spelemannen Knut Buen,

etter at Halvor Smeland tralla den for ham. Tomas’ versjon av marsjen - sammen med tre

andre slike marsjer - er forøvrig nedskrevet på noter av Erling Tveit fra Kjosen. De har

alle sin faste plass i bryllupssermonien.

Bjarne skriver om et bryllup i 1890, at Jørgen stod på tunet og spilte hele formiddagen

etter som gjestene kom. Han hadde 3-4 bruremarsjer som han veksla på [5, s. 70]. Det er

trolig disse - i tillegg til Bruremarsj frå Seljord - som Tomas spiller på opptakene jeg har

analysert her.
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Knut Nesland (1898-1990)

Figur 7: Knut Nesland

Knut E. Nesland, sønn av Ellef Halvor-

sen Nesland og Aslaug Hansdtr. Groven fra

Seljord, var fra Kroken i nedre Drangedal.

Han var en av de yngste i en søskenflokk på

tolv, og som Knut sa selv: ”Vi var mange

hjemme, og det var med folk som med fug-

lene: noen måtte forlate redet.” [14] Dess-

uten var det nok vanskelige tider, for sist

på året 1926 dro Knut over ”blåmyra” til

Alberta i Canada sammen med John Hel-

dal, Nils Våle og Jørgen Bjørkholt (NB!

Ikke samme som spelemannen omtalt tid-

ligere.). Her var han i 3 år og jobbet for en

svensk farmer -familie. I 1931 reiste han til

Vancouver i Canada, der han ble boende fram til sin død.

Hjemme i Norge var Knut utlært smed, og hadde blant annet arbeidet med å skjerpe

stål for jernbanearbeidene i nærområdet. I Vancouver jobbet han med diverse gruvearbeid,

men endte i smia på grunn av sin bakgrunn som smed. Knut giftet seg i 1938 med en

annen norsk-canadier, Karen fra Bodø-traktene. Sammen fikk de éi datter. I 1944 gikk

han over i ”Great Vancouver Water District”. Der ble han fram til han pensjonerte seg i

1963, 65 år gammel. Da han sluttet, gikk turen til Norge for det lengste oppholdet hittil,

11 måneder i strekk. Siden gjestet han gamlelandet jevnlig om somrene. [14]

Selvom Knut tidlig reiste fra landet, er det tydelig at han hadde med seg sin gamle

kultur på bagasjen. I Vancouver drev han en club for nordmenn en tid, og han kan blant

annet skilte med to år som president for ”Sønner av Norge". [9] Og fela tok han med seg

til Canada; ei hardingfele laga av den lokale Per O. Braatane fra heimbygda Kroken.

Det er først og fremst spelemannen Knut Nesland som er interessant for oss. Han

starta med å spille vanlig fele i 7-8-årsalderen, på den tida han dreiv som gjetergutt i

hjembygda. Knut forteller:
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”Det låg ei gamal flat-fele heime på Nesland, og eg hugser vel det var ein kar som ville

kjøpe henne, og at far sa: ”Det er nok bare han Knut som kan tenkast å kome til å spele

nokon gong.” Så fekke eg fela, fekk strenger på henne og hadde henne med der eg gjekk og

sto når eg var ute og gjette.” [9]

Siden gikk Knut over til hardingfele. Om den første hardingfela, forteller Knut:

”Den kjøpte eg av ein som heit Truls - opprinnelig en krødshering som budde nedme’

Heldøla. Truls dreiv som skomaker og var spelemann på si. Han spela mykje ilag med

Gunnar Brødsjø og Anders Fosshaugen (Anders Sørter), Truls skomaker, som han ofte

blei kalla. Han trega nok på den handelen, Truls skomaker, for han ba om å få kjøpe fela

igjen. Og det fekk han; for same prisen som eg hadde gitt. Men hugsar eg ikkje feil, så

fekk nå Ola Apaljordet kjøpt same fela noke seinare.”

Seinere kjøpte Knut ei hardingfele av sambygdingen Per O. Braatane, som han siden

solgte i Vancouver. Der handla han til seg ei anna hardingfele laga av Hellek Haugland

Bromhead Sask fra Brunkeberg. Det var tydeligvis andre nordmenn i området som hadde

kulturballast hjemmafra. [9]

Det avgjørende for denne oppgava, er at Knut spilte inn en kassett på forespørsel fra

Bjarne Bratås. Knut forteller om dette i et intervju med Varden:

”Ja, det var nå det at eg fekk brev frå ein kar på Flesberg i Numedal. Han ville ha meg

til å spille inn gamle danseslåtter frå Drangedal. Eg svara ikkje med det same, men etter

at eg hadde fått eit nytt brev blei det nå til at eg spela inn ein kassett for han. Det blei

noko ”heimegjort” og vel ikkje særleg godt. Ikkje er det så lett heller, for når eg spela måtte

eg se dei for meg på dansegolvet desse som har vore borte (døde) i fleire år nå. Eg heldt

på i tre månader før eg fekk ferdig kassetten. Og han legger til: ”Ja, eg har ”rekorda” ein

for Håkon Brødsjø óg. Den trur eg faktisk blei vel så bra.” [10]

Materiale etter Knut Nesland bærer dessverre preg av at Knut var 82 år gammel da

han spilte inn kassetten som han sendte til Bjarne Bratås. Det er mulig at opptaka han

gjorde for Håkon Brødsjø er av bedre kvalitet, men den kassetten har jeg per nå ikke fått

tak i.
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Figur 8: Innspilt materiale med Knut Nesland

Repertoaret på kassetten som

Knut sendte til Bjarne, fordeler seg

som på figur 8. På kassetten er det

gjort flere opptak av samme slått, og

da har jeg valgt å ikke telle med det

jeg oppfatter som opptak nummer to.

På den måten tar fordelingen kun ut-

gangspunkt i ulike valser, reinlendere

etc. Knut bruker hardingfele på alle

opptaka.

Vi ser at det er runddansrepertoaret som tydelig opptar mest plass på kassetten. Knut

opplyser selv at han ble bedt om å spille inn gamle danseslåtter fra Drangedal [10], og har

slik sett et tilsynelatende bevisst forhold til hva han spiller inn. Hvis repertoaret gjenspeiler

det som var vanlig å spille til dans i hjembygda på Knut sin tid, må konklusjonen være at

det gikk mye i runddans - og særlig vals og reinlender. Dette stemmer godt overens med

opptak etter andre samtidige spelemenn fra bygda. I så fall ser vi allerede en viss endring i

dansemoten sammenliknet med tidligere tider, med mye springdans som hos Tor T. Lone

og Tomas St. Tveit. Men det kan selvsagt også bety at Knut var spesielt glad i vals og

reinlender, eller at det var dette han husket da han gjorde innspillingene.

En interessant observasjon er at av de få bygdedansene som er innspilt, har alle navn

som tilsynelatende tilsier noe annet enn at slåttene er ”gamle danseslåtter fra Drangedal”.

Knut spiller Hølje Plassen (springar), Myllargutens draum (springar) og Så sulla ho mor

(gangar). Alle disse slåttene er kjente, store ”tele-slåtter”, som vi hyppig finner på kapp-

leiksrepertoaret til mange ulike spelemenn fra hele fylket. Det framgår av opptak med

samtlige spelemenn fra Drangedal på hardingfele, at det var vanlig å tilegne seg endel av

det sentrale telemarksrepertoaret. Kanskje ble disse slåttene dermed oppfattet som dran-

gedalsslåtter, nettopp fordi de var i hyppig bruk i Drangedal. Dette er en mulig forklaring

på hvorfor Knut tok dem med på kassetten, til tross for at han var klar over bestillingen fra

Bjarne Bratås. Imidlertid kjenner vi til at for eksempel A-klasse-spelemannen Tor Hom-

leid (1917-2002), som hadde mange slike velkjente slåtter etter Myllarguten, Fykerud og

Gibøen på sitt repertoar, var tydelig med å skille disse slåttene fra dem med lokal tilknyt-
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ning som han hadde lært etter spelemenn fra distriktet. For Knut var kanskje ikke dette

skillet like klart. Eller så var det kanskje slik at visse slåtter ble oppfattet som et allment

og nærmest obligatorisk hardingfelerepertoar, som fulgte med det ”nye” instrumentet.

Dette peker uansett på et reelt problem: Hva legger vi egentlig i ”gamle danseslåtter fra

Drangedal”? For det første er det i utgangspunktet risikabelt å hevde at en slått er knyttet

til geografi. Som vi ofte har sett eksempler på, kjenner traderingsprosessen ingen (geogra-

fiske) grenser. Og om vi i så fall velger å tenke på gammel bruksmusikk - som har vært i

bruk i et distrikt over lang tid - for stedbunden, støter vi også på problemer. Bjarne Bratås

selv påpeker dette i sin artikkel [5, s. 67]:

”Den gamle såkalla bygdemusikken var helst ikkje så stadeigen som ein i fyrste omgang

skulle tru.”

At dette sitatet stemmer, har jeg selv fått erfare. For eksempel spilte Tor Homleid inn

et par gamle sprigarar som var brukt i Tørdal for Bjarne Bratås. Bjarne kommenterer at

disse ikke har noe spesielt navn, men ble kalt Homleidspringar og temmelig sikkert kan

føres tilbake til ”Gamle-Hans” Homleid. Hans egentlige navn var Hans Torsen Homleid

(1814-1877), og er den første namngjetne spelemannen i Drangedal etter 1800. Fra hans

slekt kom det mange spelemenn, blant annet broren Tor Torsen (Homleid) Lone (1833-

1916, tidligere omtalt) og sønnen Jon (Homleid) Løyte (1849-1941). Videre var ei søster

av ”Gamle-Hans” bestemor til spelemannen Martinius Jansen (1890-1957), mens en annen

bror av ”Gamle-Hans” var bestefar til ”Unge-Hans” Homleid (1877-1956) som igjen var far

til Tor Homleid, - som altså spiller slåtten. Her snakker vi tjukk spelemannsslekt! [12]

Poenget er at det ikke er tvil om at disse Homleidspringarane må være gamle av opp-

hav, noe den korte og enkle formen også skulle tilsi (se avsnittet om Tor Torsen Lone).

Vi har også videoopptak av at Tor Homleid spiller slåtten til et dansepar som danser

”Drangedalsspringar", så vi vet at slåtten har vært i bruk til dans. Ergo burde disse Hom-

leidspringarane høre til kategorien ”gamle danseslåtter fra Drangedal”. Men da jeg spilte

én av disse Homleidspringarane for Knut Buen (født 1948), viste det seg at han kunne

en svært liknende variant etter bestefaren sin fra Jondalen i nåværende Buskerud fylke!

Varianten til Knut hadde også kort og enkel form; et sikkert, alderdommelig kjennetegn.

Ikke nok med det; da jeg tidligere hadde spilt slåtten for en annen kjent spelemann, Stein

Versto (født 1957) fra Vinje i Telemark, bemerket han at slåtten jeg spilte er en variant
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av Agerhusen, - som finnes i en mer utbygd variant i tradisjon etter de kjente Løndal-

spelemennene fra Tuddal. Denne kunne selvsagt også Knut. Slåtten er også kjent som

Dåruden i Numedal. Med andre ord viser det seg ved nærmere undersøkelser at det jeg i

utgangspunktet trodde var noe unikt og særpreget for Drangedal, tydeligvis finnes mange

andre steder også - bare i andre varianter. Skjønt det er vanskelig å si hva som egentlig

er en variant av hva...

Vi kan altså konkludere med at det ligger stor usikkerhet i begrepet ”gamle danseslåtter

fra Drangedal”, og dette gir rom for tolkning. I lys av dette er det kanskje ikke så rart at

slåtter som Myllargutens draum har sneket seg inn på kassetten fra Knut Nesland.

Når det gjelder runddansrepertoaret til Knut, har Bjarne Bratås notert ned navn som

Va det du hell va det je og Fiskarvals frå Bohuslen. Dette er heller ikke navn med spesiell

tilknytning til Drangedal, og jeg spiller selv varianter av valsen Va det du hell va det je

fra andre kanter av landet. Sistnevnte vals blir forresten også spilt av bl.a. Per Hansen

fra Drangedal og Halvor Tremyr fra Tørdal. Halvor kaller valsen Bestemor Drammens

vals, og navnet dukker også opp i nabokommunen Gjerstad i Aust-Agder. Det som altså

gjør stoffet interessant for oss, er at denne tydelig vandrende musikken er tatt opp av

en spelemann og brukt til det han oppfatter som et lokalt danserepertoar. Typisk for

folkemusikken er nettopp dette at musikken vandrer og (om-)formes av utøveren. Det

som særpreger musikken er derfor i stor grad måten utøveren spiller den på, uten at vi

skal diskutere det i detalj for Knut Nesland sin del her. Opptakene finnes blant annet i

Folkemusikkarkivet i Telemark, og leseren oppfordres til å lytte på dem selv.
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Tor Homleid (1917-2002)

Figur 9: Tor Homleid

Tor Magnus Hanssen Homleid vokste opp

på gården Homleid i Østredalen i Tør-

dal, ikke så langt unna Brusli der Nils

Brusli kom fra. Tor ble født inn i en tjukk

spelemannsslekt, der vi blant annet finner

de tidligere omtalte spelemennene ”Gamle-

Hans” Homleid og Tor Torsen Lone (slekts-

forhold omtalt i avsnittet om Knut Nes-

land). Faren, ”Unge-Hans”, var spelemann,

og spilte en god del av det gamle, lokale

danserepertoaret. Tor forteller i et radio-

program med Anne Lognvik at ungdommen i bygda ofte var invitert opp på Homleid for

å danse, spesielt rundt juletider. ”Unge-Hans” spilte og Tor dansa med jentene. Han var

ikke mer enn 6-7 år.

At det har vært sammenkomster med felespel på Homleid rundt juletider, går også

fram av et dikt av Halvor P. Lauvstad (1907-1991), trykt i boka Viser og vers fra Drangedal

(utgitt 1971). Første og siste vers er gjengitt her:

Dei dansa ei julnatt på Homleid der su’, så tett under taket det føkte.

I gruva sat bestemor, gamal og gru’, og såg på dei unge og røkte.

Ho skalv slik at pipa laut ramle. ”Å, slikt hender så tidt”, sa den gamle.
...

Det lakka med natta, og dansen gjekk støl, og spelmannen dubba og spela.

Dei kvikka han upp med ei kanne med øl, med han sat der og halvsov med fela.

Så stupte han ned av sin skamle. ”Å, slikt hender så tidt”, sa den gamle.

Tor hørte nok spel av en del eldre bygdespelemenn i Tørdal også, men det var nok først

og fremst Martinius Jansen som inspirerte Tor til å spille det ”klassiske” tele-spelet, som

var et ideal på kappleiker rundt om. Tor og Martinius hadde dobbelt slektskap ved at mora

til ”Unge-Hans” var søskenbarn med mora til Martinius samtidig som Tor og Martinius

hadde felles bestefar (og altså var søskenbarn). Martinius skal ha vært en av de fremste
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spelemennene i Drangedal første halvdel av 1900-tallet, og hevda seg bra på kappleiker

på 20- og 30-tallet. Det var på denne tida Tor begynte å spille fele. [12] Tor tok over

gården på Homleid i 1943, og var aktiv i heimbygda både som spelemann, skauarbeider

og snekker.

Fra 1950 og utover var Tor hyppig på kappleiker, og spilte seg opp i A-klassen på

hardingfele under Landskappleiken på Voss i 1960. Seinere vant han D-klassen (for utøvere

over 60 år) i spel på landskappleik i 1980, 1982 og 1984. Tor var også en god danser, og i

1994 stilte han opp i dans for første gang på Landskappleiken. Tor vant! Siste kappleiken

hans var i 1997, og da hadde han deltatt på godt over 100 kappleiker siden første kappleik

i 1950. [12]

På 1970-tallet drev Tor aktivt med spilleopplæring, og hadde flere elever i nedre Tele-

mark. For dette, og arbeidet med restaurering og gjenreising av gamle lafta bygg på Dran-

gedal bygdetun, fikk han Drangedal kommunes kulturpris i 1979, -første året prisen ble

delt ut. Tor var også æresmedlem i Fossegrimen Folkemusikklag, med base i Langesund.[12]

Figur 10: Innspilt materiale med Tor Homleid

Det finnes mange opptak med Tor

Homleid; både private opptak, radio-

program og kappleiksopptak. Her har

jeg måttet gjøre et utvalg, og det er

litt tilfeldig hva jeg har fått tilsendt

og fått tak i. Jeg har uansett forsøkt å

samle alt og ta med så mange opptak

i analysen som mulig. Det er i alt 104

innspilte slåtter som danner grunnlag

for fordelingen i figur 10. Den oppvak-

te leser ser imidlertid at slåtteantallet

i figuren summerer seg til 54. Dette er

fordi den samme slåtten ofte har blitt spilt inn flere ganger, og da har jeg forsøkt å ikke

telle den mer enn én gang. Dette har vært et krevende arbeid, fordi slåttene ikke alltid er

navngitt, - og jeg kan ikke garantere for at hukommelsen min ikke har tatt feil en gang
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eller to. Målet er ihvertfall at det skal være 54 forskjellige slåtter. Når utvalget er såpass

stort, tenker jeg uansett at diagrammet gir et godt bilde på repertoaret til Tor Homleid.

Stoffet etter Tor består både av gamle, lokale slåtter (brukt av lokale spelemenn langt

tilbake i tid) og mer velkjente tele-slåtter (brukt av mange spelemenn rundt om i Telemark

forøvrig; ofte utforma av kjente personer). Det interessante med Tor her, er at han tydelig

skiller disse to typene slåtter fra hverandre. For eksempel snakker han om vals etter/av

den og den spelemannen fra Tørdal, og korte springarstubber etter faren, ”Unge-Hans”,

- og som ganske sikkert kan føres tilbake til ”Gamle-Hans” Homleid - betegner han som

Homleidspringar (mer om dette i avsnittet om Knut Nesland.)

Tor startet nok med å lære de gamle, lokale slåttene etter faren og andre bygdespele-

menn, men på kappleik brukte han ikke disse slåttene. Kappleiksidealet var nok mer i

retning av lyriske slåtter etter Myllarguten, Fykerud og Gibøen, og det var dette Tor la

seg etter som spelemann i voksen alder. I flere intervjuer med Tor kommer det fram en viss

nedlatende holdning til de gamle, lokale slåttene som han hadde lært i ungdommen. Selv

karakteriserer han dem som ”mykje enklere i grunn” [17], og da sammenlikner han det nok

med ”kappleiksspelet” som hadde høyere status. Heldigvis har folk som har intervjua Tor

i forbindelse med radioprogrammer o.l. - slike som Bjarne Bratås, Anne Lognvik og Kjell

Bitustøyl - fått pressa ut av ham én og annen lokal slått, og fått han til å fortelle litt om

stoffet. Det er jammen godt, for i mange tilfeller er Tor faktisk eneste kilden som har spilt

disse inn i arkivet [12]. Noen av disse gamle slåttene er blitt gjort kjent av blant andre

musikeren Ånon Egeland - for eksempel reinlenderen som den svenske folkemusikkgruppa

Harv har kalt Ånonschottis -, men flere er såvidt jeg vet ikke i bruk.

Når Tor spiller klassiske kappleiksslåtter, som for eksempel Fossheimen, Kjempehal-

lingen eller Ruske-Sara, er spelet hans rolig og lyrisk. Men når han spiller de gamle danse-

slåttene etter faren, kommer den eggende dansetakta frem. Spesielt merker man dette når

han spiller de såkalte Homleidspringarane. Tempoet er raskt og spelet er lett. Det kan

tyde på at Tor spilte mer til dans i ungdommen, og på et videoopptak fra 1970 spiller

han en slik Homleidspringar til et dansepar som danser den lokale springar-varianten fra

Drangedal. Det er bare dokumentert to slike ”Drangedalsspringarar” med Tor, men det

finnes flere slike som er innspilt med blant andre Tor T. Lone, Tomas St. Tveit, Halvor

Tremyr og Håkon Hansen. Felles for disse er den korte, enkle formen, og den raske takta.
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Når det gjelder bygdedans (gangar og springar) ser det ut som om det har vært danset

mest springar i Drangedal. Det er bare én gangar i repertoaret til Tor som peker seg ut

som en lokal slått: Gamle-Erik i Sjausetbakkane, som han har lært av faren. Sjauset er et

sted i Tørdal, og sagnet sier at ”Gamle-Erik” skulle flytte den gamle kirka fra Omnes til

Bø i Tørdal. Da måtte han ta ruta over Sjauset, og streva opp de lange Tråe-bakkane.

Ned Tønnbrekk-bakkane gikk det unna siste stykke mot Bø. Det sies at man kan høre

dette i slåtten. [6]

Ellers er mye av det lokale stoffet runddansmusikk, og dette kommer blant annet fram

av de lokale betegnelsene som Tor bruker. Han sier konsekvent polka om det som her

er klassifisert som reinlender, og skorsk eller skotsk om det mange i dag vil kalle polka,

-for å gjøre forvirringa komplett. Imidlertid er det et faktum at dette var vanlige, lokale

betegnelser på disse runddansformene mange steder i tidligere tider. Polka er for eksem-

pel en veldokumentert, eldre betegnelse for reinlender, kjent fra Aust-Agder, Telemark,

Numedal og andre steder.

Ser vi på de 8 ulike reinlenderne han har spilt inn, mener jeg at 6 av 8 er av lokal art.

De to øvrige er Gärdebylåten, opprinnelig en svensk gånglåt, og Sukkertøy og lade, samme

som Farmerliv ; toradervirtuosen Hans Erichsens store slager fra første halvdel av 1900-

tallet. Begge er innspilt i samspill med gitar og munnspill. Flere varianter av de andre

reinlenderne spilles av ulike spelemenn i Drangedal, og mange har slående likhetstrekk

med dem Tor spiller, - som igjen kan likne litt på hverandre. Én av disse, Jon Løytes polka,

påstår Tor at Jon Løyte (1849-1941) - sønn av ”Gamle-Hans” - skal ha laga. Flere kilder

bekrefter dette, blant andre Gunnulf Aase i sin artikkel om Jon Løite [1] og spelemannen

Tor Bergane (1912-1996) i sitt dikt Arven frå Østre dalen. De to aktuelle versene fra diktet

er gjengitt her:

Og sonen Jon bort på Løyte-garden.

Han spela slåttane etter faren.

Så blyg ein mann eg vist aldri fann,

men gamle fela var tolk for han.

21 Spelemenn fra Drangedal



Herman W. Gautefald

Sjølv dikta han den fine slåtten,

som skjelv så vart mellom gråt og låtten.

Og enno kling han i lyd og lag,

Jon Løytes polka, den dag i dag.

Imidlertid finnes det flere varianter av slåtten i Agder; én går under navnet Adam uti

Paradis. Dette er et eksempel på at det ikke alltid er lett å si hva som kom først; ”høna

eller egget”?

Av annen runddansmusikk som Tor har spilt inn, finner vi 7 valser og én polka. To av

valsene har Tor laga selv, og 4 er i Drangedals-tradisjon - blant annet en vals etter Jon

Løyte. Den siste er Måkeskjærsvalsen, innspilt i samspill med gitar og munnspill. Polkaen

som Tor spilte blir også kalt Skotsk etter Halvor Reiersdal. Halvor Reiersdal (1883-1920)

var spelemann fra Kjosen, barnebarn av ”Gamle-Hans” Homleid og nevø av Jon Løyte. Det

er uvisst om han har laga denne polkaen. Den er i Gjerstad kjent som Skotsk etter Aage

Hjellen, men der med en helt annen tonalitet. Ifølge Ånon Egeland skal Aage visstnok ha

oppgitt Nils Ferjestaden som kilde til denne polkaen.

Figur 11: Bryllup på Bergane i Tørdal i 1931

Ellers spiller Tor et par brudemar-

sjer som han har hørt med flere spele-

menn i Tørdal, og han forteller i et in-

tervju med Kjell Bitustøyl at han har

lært den ene etter voksrullopptak med

Tor T. Lone. Om brudemarsjene sier

han at de ble brukt av spelemennene

når de marsjerte foran brudefølget. Et

slikt brudefølge ser vi på figur 11. Jon

Løyte (til venstre) og Tor Bergane (til

høyre) går med feler først i følget. Tor

T. Lone var onkel til Jon Løyte, som igjen var filleonkel til Tor Bergane.

Som vi allerede har nevnt, bidro også Tor med nyskaping. Fra slåttedikteren Tor Hom-

leid kjenner jeg til i alt tre slåtter han skal ha laga; én springar på trollstillt (a,e1,a1,ciss2),

og to valser (én på trollstillt og én på vanlig stille (a, d1, a1, e2)).
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Spelemenn fra Kragerø

Når det gjelder spelemenn fra Kragerø, er det bare Anders Schulze som har etterlatt seg

et betydelig antall opptak i arkivene (ihvertfall det jeg er kjent med). Dette kan vi takke

Torkel Tande (prest) og Halvor Gjerde (lærer) for. Disse to var sentrale personer i Sannidal

Historielag, og hadde tydelig sans for lokal kultur. I 1954/55 besøkte de Anders og fikk

spilt inn ni feleslåtter med ham. Anders bodde på Helle i nåværende Kragerø kommune;

den delen som dengang hørte til Sannidal. Helle vises midt i bilde på kartet nedenfor, og

er forøvrig der jeg selv kommer fra.

Figur 12: Kragerø kommune
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Anders Schulze (1887-1963)

Figur 13: Anders Schulze

Anders Magnus Schulze var en av sin tids

lokale spelemenn, som ofte var invitert

til underholdning i bryllup og andre fest-

ligheter. Han var også brukt som danse-

spelemann ved lokale dansekvelder, og at

han har spilt en del til dans bærer spe-

let hans preg av (se omtale av repertoaret

nedenfor). Ellers var Anders lausarbeider i

Helle-traktene, gift med Agate Aslaksdat-

ter Schulze (født Bureid) og seksbarnsfar.

[15]

Anders trakterte både vanlig fele og

durspel, men det er felespelet hans som

er bevart på opptak i Folkemusikkarkivet

i Telemark. Han var mest aktiv som spele-

mann før krigen, og på 30-tallet skal han - ifølge Per Lia [15] - ha vært gjest i NRK’s

”Folkemusikkhalvtime” sammen med Lars Næss; Anders på fele og Lars på harpeleik.

At Anders spilte inn for NRK før krigen sammen med én på harpeleik, bekreftes av et

intervju med Håkon Schulze (Anders’ sønn) gjort av Kari Lønnestad, - men her oppgis

medmusikantens navn som Martinius Nes. En interessant opplysning i [15], er at det skal

finnes originalopptak fra deres opptreden i Sannidal Historielags arkiv. Det har imidlertid

ikke vært mulig å oppdrive noe slikt opptak, hverken fra Sannidal Historielag eller fra

NRK sitt arkiv, og min konklusjon er at opplysningen heller sikter til de ni feleslåttene

som Anders spilte inn solo for Torkel Tande og Halvor Gjerde midt på 1950-tallet. Disse

opptakene finnes, og de er utgangspunktet for den videre analysen av Anders sitt spel.
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Figur 14: Innspilt materiale med Anders Schulze

Materialet etter Anders Schulze er

utelukkende danseslåtter, både bygde-

dansstoff (springar) og runddansslåt-

ter. I tillegg til springar, reinlender og

polka (det som Anders betegna som

skotsk), spilte Anders også ril, opply-

ser familien.

Opptakene dokumenterer et friskt

og taktfast felespel. Dette - sammen

med det faktum at arkiv-materialet

bare består av dansemusikk - tyder på

at Anders har spilt mye til dans. Materialet bærer ellers preg av å være i slekt med det

man finner på andre sida av fylkesgrensa; mot Agder. Kanskje ikke så rart, med tanke

på geografi og kontakt langs kysten. Ril er - såvidt meg bekjent - et kystnært fenomen

som vi først og fremst finner langs Sørlandskysten. Det finnes ihvertfall rikelig med ril i

arkiv-opptak fra Agder.

Springar-spelet til Anders er interessant. Som det øvrige Telemarks-materialet finner

vi en asymmetrisk takt der 1. og 2. taktslag er lange og det 3. er kort. Likevel er temopet

betraktelig raskere enn det vi finner i typiske ”tele-slåtter” fra indre strøk i fylket. Dette

stemmer godt med det vi kjenner til av dans fra Drangedal-Gjerstad-området. Det er blant

annet blitt fortalt at da Kroken-spelemennene (NB! Kroken ligger i nedre Drangedal, på

grensa mot Kragerø og Gjerstad.) Gunnar Brødsjø og Anders Sørter spilte på dansekurs

for å friske opp den gamle Drangedalsspringaren, mente instruktøren at spelemennene

spilte altfor treigt når de ikke brukte de gamle Drangedalsslåttene [12]. Opptakene med

Anders tyder på at springdansen for det første var i bruk også i Kragerø-distriktet, og at

det kan ha vært den samme dansen som ble brukt i både Drangedal og Gjerstad.

Det er forøvrig en kjent sak at den samme typen asymmetri som vi finner i spelet til

Anders (med et kort 3. taktslag), går igjen i et bredt belte som strekker seg nordøstover fra

Agder, gjennom Telemark, Numedal, Sigdal og Krødsherad. Den dukker også opp i Sør-

Østerdalen, og spor etter denne asymmetrien finnes også i Vestfold, Østfold, Akershus og

Vest-Värmland [3]. Enkelte hevder derfor at hele stripa fra Agder/Telemark og nordøstover
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fram til Svenske-grensa opprinnelig dannet ett musikalsk sett sammenhengende område,

der både repertoar og takt har sterke slektskaper. Et godt eksempel som bekrefter dette

synspunktet, er at den ene springdansen som Anders spiller (kalt ”Bjønnen” ?) tydelig

er en variant av finnskogspolsen Skjeftåsen og krylling-springaren Dyrhovden. Dessuten

finnes varianter av den samme slåtten både i Agder (Gjerstad) i sør og Värmland i øst

[8]. Springleken som Pernille Anker i nyere tid har kalt Den arabiske fra Gudbrandsdalen,

er en også en variant av slåtten.

Når det gjelder det spille-tekniske, bør man legge merke til at Anders Schulze - i likhet

med Tor T. Lone - har fela si stemt godt og vel en heltone under vanlig kammertone (a1 =

440 Hz). Dette henger antakeligvis sammen med utstrakt bruk av tostregsspill/bordunspill

(løs streng klingende sammen med melodien). Anders bruker - også i likhet med Tor T.

Lone - to ulike måter å stemme fela på: vanlig fiolinstille/nedstilt bass (g, d1, a1, e2) og

vanlig hardingfelestille/oppstilt bass (a, d1, a1, e2).

Opptak av typen vi har med Anders Schulze er dessverre en sjeldenhet i Telemark, og

de er derfor med på å fylle ut ein hvit flekk på folkemusikk-kartet. [16]
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Spel fra Vestmar

Hva kan vi så - på bakgrunn av det vi har drøftet så langt - si om spelet i Vestmar?

La meg igjen få presisere at det med spel her siktes til speltradisjonen på vanlig fele

og hardingfele. Og nettopp her ved selve instrumentet bør vi gjøre vårt første stopp.

Vanlig fele og hardingfele

Hvis vi sammenlikner Vestmar med Telemark forøvrig, finner vi at muligens all den

klingende dokumentasjon med vanlig fele finnes i nettopp Vestmar-området. Ifølge Kari

Lønnestad ved Folkemusikkarkivet i Telemark, er opptakene med Tor T. Lone og Anders

Schulze det eneste eldre spelet som finnes med vanlig fele i arkivet. Det er ikke dermed

sagt at vanlig fele ikke har vært brukt ellers i Telemark. Vi må huske at arkivet stort sett

tar utgangspunkt i klingende dokumentasjon, og da kan vi grovt sagt regne fra år 1900 og

framover. I Folkemusikkarkivet i Telemark kan voksrullopptakene med Tor T. Lone være

de eldste, avhengig av dateringa. Ellers er det grammofoninnspillinger med hardingfele-

spelemannen Knut Dahle (1834-1921) som skal være fra 1910, og så finnes det kopi av

Rikard Berge sine voksrullopptak fra 1912 og framover.

Vi vet at hardingfela først ble brukt i Drangedal på slutten av 1800-tallet, og at

flatfelespelet rådde grunnen før den tid. Men ved århundreskiftet 1800-1900 ser det ut

til at hardingfeleinteressen nærmest eksploderer, og sprer seg over hele kommunen; fra

Tørdal i nord til Kroken i sør. Da får vi lokale kappleiker, felemakere og spelemenn som

dyrker slåttetradisjonen fra indre strøk i fylket. Dette sier noe om hardingfelas popularitet

og posisjon i Telemark, men også at den kom relativt seint til utkant-strøk som Drangedal.

Egentlig er det kanskje litt rart at den kom så seint hit, med tanke på at én av de aller

første hardingfelemakerne vi kjenner til fra Telemark var Karl Mathiesen Rue (1742-1829)
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fra Kviteseid; rett over kommunegrensa fra Tørdal. Men derimot rimer det forsåvidt bra

at hardingfela fikk godt rotfeste i Tørdal når den først kom. Vi kan trekke frem Nils Brusli

(1853-1912) som en foregangsmann her.

Seinere ser det også ut som om hardingfele-interessen sprer seg helt ned til kysten.

Ihvertfall har den ene hardingfela mi - opprinnelig fiolin, ombygd av Per Braatane i 1929

- vært eid av kaptein Gullik Ramberg (1882-1964) bosatt på Helle. Det er heller ikke

usannsynlig at felemakeren Per Braatane fra Kroken leverte flere hardingfeler til folk i

Sannidal, rett over dagens kommunegrense. Kroken hadde rikt spelemannsmiljø første

halvdel av 1900-tallet, og det ville være rart hvis interessen ikke passerte kommunegrensa.

Imidlertid kjenner jeg ikke til andre aktive spelemenn fra Sannidal/Kragerø enn Anders

Schulze fra Helle, som brukte vanlig fele. Hvor aktiv kaptein Ramberg var som spelemann,

vet jeg ikke noe om.

Konklusjonen er at det opprinnelig var vanlig fele som dominerte i Vestmar fram til

begynnelsen av 1900-tallet, og bare et fåtall brukte hardingfele på slutten av 1800-tallet.

Etter århundreskiftet tar det imidlertid ikke lang tid før situasjonen er snudd opp-ned. Da

økte plutselig interessen for hardingfele enormt, og den ser ut til å ha blitt svært populær

i hele området; først i Tørdal, og sist langs kysten. Dette må nok sees i lys av en slags

nasjonalromantisk bølge som kom i forbindelsen med løsrivelsen fra unionen med Sverige

i 1905.
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Repertoar

Figur 15: Innspilt materiale fra Vestmar

I figur 15 er alt det

innspilte materialet med

spelemennene brukt i

denne oppgava samla i

ett sektordiagram; to-

talt 114 innspilte slåt-

ter. Legg merke til at

både slåtteantallet/fre-

kvens og prosentvis an-

del for hvert slag vi-

ses her (prosenten er av-

rundet til nærmeste hele

tall).

Diagrammet gir en oversikt over slåttemeterialet som har vært brukt av spelemenn i

Vestmar, men man skal være litt forsiktig med å trekke konklusjoner direkte utfra det.

Vi må huske på at hardingfelespelemannen Tor Homleid har etterlatt seg en suverent

stor andel arkivopptak, og alene bidrar han med nesten halvparten av slåttene som ligger

til grunn for framstillingen i figur 15. Det kan for eksempel se ut som om det har vært

spilt mye gangar i Vestmar, men faktum er at bare én av de 15 gangarane som Tor

Homleid spilte inn har en lokal tilknytning i den forstand at han har lært den av faren

og at den har vært brukt i Tørdal av gammelt. De resterende 14 hører til et ganske

standard kappleiksrepertoar brukt over hele fylket, og de fleste av dem skriver seg fra

store slåttekunstnere som Myllarguten eller Fykerud. Hvis vi ser på repertoaret til Tor T.

Lone og Tomas St. Tveit, oppdager vi fort at antall gangarar er i mindretall i forhold til

springar. Vi må derfor konkludere med at springar har vært den dominerende dansen fra

gammelt, og at det har vært danset lite gangar. Dette stemmer også godt overens med

det vi kjenner til av dans fra området. Vi finner nemlig en egen springdans-variant fra

Drangedal, såkalt Drangedalsspringar, men ingen Drangedalsgangar.

Også Anders Schulze fra Helle (i nåværende Kragerø kommune) har en del springdanser
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på sitt repertoar; ingen gangar. Fellesnevneren for hele distriktet er at springdansene

spilles med et frisk tempo, og man kan spekulere på om det er snakk om samme dansen

i hele regionen (medregnet Gjerstad i Aust-Agder). Anders brukte vanlig fele - i likhet

med Tor T. Lone - og karakteren på springdansene hans kan kanskje minne mer om

finnskogspols enn dagens telespringar. I ytterste konsekvens betyr dette at hele beltet fra

Agder i vest til Finnskogen i øst rytmisk sett kan ha vært et sammenhengende område.

En relativt stor andel av det øvrige stoffet, er brudemarsjer. Som vi tidligere har

vært inne på, var spelemannen helt sentral i de gamle bondebryllupene. I Drangedal vet

vi ihvertfall at disse ble feiret tre dager til ende - og ofte vel så det - fram til innpå

begynnelsen av 1900-tallet, da industrialisering og nye samfunnsstrukturer løste opp de

gamle ritualene [13]. Én av de viktigste kildene til disse gamle brudemarsjene, var Tomas

St. Tveit, som hadde dem etter Jørgen Bjørkholt. Den slående likheten vi finner mellom

brudemarsjene i Drangedal og brudemarsjene etter Fiskestigen fra Holla, kan vi forklare

med at både Jørgen Bjørkholt og ”Gamle-Hans” Homleid var mye i kontakt med spelemenn

fra Holla (trolig Hans og Anders Fiskestigen). Opptakene med Tor T. Lone, broren til

”Gamle-Hans”, røper at det også var kontakt vestover. For eksempel likner én av de gamle

brudemarsjene etter Torgrim Melås fra Gjerstad svært på den ene av Tor sine marsjer,

ifølge Ånon Egeland.

Når det gjelder runddansslåttene, ser vi at det i hovedsak dreier seg om vals og rein-

lender. Dette er moderne danser i forhold til den gamle springdansen, men de må ha

kommet tidlig til Drangedal. Tor T. Lone har for eksempel to valser på sitt repertoar;

innspilt før 1913. Dessuten spiller Tomas St. Tveit både vals og reinlender. Trolig har

disse dansene kommet fra kysten, og spredd seg derfra. Vi vet at det har vært mye kon-

takt mellom kysten (Kragerø) og Drangedal. For eksempel heter det ”Sjømannsbyen” rett

utenfor Drangedal sentrum den dag i dag; antakelig et resultat av at mange pensjonerte

sjømenn flyttet hit.

Som en representant for kyst-tradisjonen, har vi Anders Schulze. Han har relativt

mange reinlendere på sitt repertoar, i tillegg til én polka (skotsk med Anders’ egne ord).

Ikke så uvanlig med tanke på at runddansrepertoaret tradisjonelt har stått sterkt langs

kysten. Men Anders er også et godt eksempel på at impulsene har gått begge veier; rund-

dansene har vandret innover i landet, mens springdansene muligens har vandret utover
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mot kysten. Ihvertfall har han tre springdanser på sitt repertoar, og er antakelig én av de

siste i vårt område som spilte disse gamle slåttene på vanlig fele.

Parallelt med at hardingfela brer seg utover i Vestmar, ser det ut som at mange

gamle flatfele-slåtter blir overført til hardingfele, samtidig som mange lokale spelemenn

gradvis går over til et mer generelt Telemarksrepertoar. Tomas St. Tveit og Tor Homleid

er gode eksempler på denne utviklinga. Tomas hadde for eksempel mye av det lokale

repertoaret sitt fra Jørgen Bjørkholt, som utelukkende brukte vanlig fele. Tomas tok

etterhvert slåttene han hadde lært av Jørgen - mest brudemarsjer og springarar - over

på hardingfele. Det samme gjorde antakelig Tor Homleid med de gamle slåttene han

hadde hørt med lokale spelemenn som for eksempel Jon Løyte. Men på den tiden Tor

vokste opp, var det flere i Tørdal som brukte hardingfele. For eksempel brukte faren

til Tor, ”Unge-Hans” Homleid, hardingfele - ihvertfall på sine eldre dager. Tor ble også

inspirert av bl.a. søskenbarnet sitt, Martinius Jansen, til å spille mer kjente slåtter i

Telemarkstradisjon etter Myllarguten, Lars Fykerud og Håvard Gibøen. Disse slåttene ble

mye brukt på kappleiker, der Tor gjorde det godt og spilte seg opp i A-klassen. Det var

dette slåttematerialet som Tor favoriserte, og han så nærmest ned på sin egen tradisjon.

Om Tomas St. Tveit vet vi at han var dommer på lokale kappleiker, og selv om han nok

verdsatte det lokale repertoaret mer enn Tor, hadde han også et godt øre for det øvrige

tele-spelet. Av andre spelemenn som dyrket tele-spelet, kan vi nevne Halvor Tremyr fra

Tørdal, og Gunnar Brødsjø, Anders Sørter og Knut Nesland fra Kroken.

Spillestil

Når det gjelder spillestil, er det svært stor variasjon blant utøverne omtalt i denne oppgava.

Skal man likevel trekke fram noen fellestrekk, må det være at det ikke ser ut som om valg

av instrument har hatt avgjørende betydning for valg av repertoar, og jeg tenker da særlig

på runddansmusikken og de lokale brudemarsjene og springarstubbene. Som vi har nevnt,

har mye av det gamle flatfele-stoffet blitt tatt over på hardingfele av blant andre Tomas St.

Tveit og Tor Homleid. Det virker ikke som om det har vært store spilletekniske problemer

med denne overgangen, og kanskje henger dette sammen med liknende spilleteknikk for

flatfelespelet og hardingfelespelet. For eksempel bør vi merke oss at flatfele-spelemannen
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Tor T. Lone bruker mye bordunspel, slik som vi tradisjonelt finner mye av på hardingfele.

Dette går også igjen hos Anders Schulze fra Kragerø. Jeg antar at dette med bordunspel

henger sammen med tendensen til å stemme felene lavt. På arkivopptakene har både Tor

og Anders felene stemt godt og vel en heltone under vanlig kammertone. Min erfaring er at

(flat)fela da oppfører seg mer som ei hardingfele; det er mye lettere å spille tostrengsspel.

Man kan dermed spekulere på om bordunspillet er et resultat av lav felestemming, eller

om lav felestemming er et resultat av bordunspill. Jeg har nok mest tro på det siste.

En litt pussig sammenlikning - som Ånon Egeland gjorde meg oppmerksom på - er

flatfelespelet til Tor T. Lone og hardingfelespelet som man kan høre med den samtidige

spelemennen Ola Mosafinn (1828-1912) (også innspilt på voksrull) fra Hardanger. Mens

Tor bruker mye bordunspel - hvilket vi vanligvis forbinder med hardingfelespel -, bruker

Ola mye énstrengsspel - som vi vanligvis forbinder med fiolin-/flatfelespel. Vi ser dermed

at spillestil kanskje har like mye å si for spelet som valg av instrument.

Et annet kjennetegn ved den gamle tradisjonsmusikken i Vestmar, er de alderdomme-

lige stiltrekkene som vi finner i tonalitet, ornamentikk og de korte slåtteformene. Spelet

til Tor T. Lone er et godt eksempel her. Det er gjennomsyret av dissonerende samklanger,

utstrakt bruk av parallelle kvinter og ”skeive” toner. Dette er et gjennomgående stiltrekk

som ikke bare gjelder for bygdedansrepertoaret hans, men også for brudemarjene og de to

valsene. Dessuten har vi de korte slåtteformene; et sikkert, alderdommelig kjennetegn. Alt

dette er stiltrekk som vi finner igjen i den lokale bygdedansmusikken hos spelemenn som

Tomas St. Tveit, Tor Homleid og Anders Schulze, og ofte har de brukt liknende spille-

stil til runddansmusikken også. Imidlertid har nok hardingfelespelemenn som har dyrket

kappleiksspelet - som Tomas St. Tveit og Tor Homleid - lagt til en god del dobbeltgrep

og triller som vi ikke finner i like stor grad hos flatfelespelemenn - som Tor T. Lone og

Anders Schulze. En hørbar konsekvens av dette er at flatfelespelet kan virke ”skeivere” og

mer dissonerende enn hardingfelespelet, der dissonansene dekkes over av en rikt krydret

ornamentikk.

Når det gjelder takt og rytmikk bør vi spesielt trekke frem Drangedalsspringaren. I

likhet med springardansen som vi finner i Telemark forøvrig, populært kalt Telespringar,

er takta tredelt og asymmetrisk. Men ser vi på dansen, finner vi tre svikt i Drangedal,

i motsetning til to svikt i Telespringaren. Dette gjør at Drangedalsspringaren nok kan
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virke litt lettere og mer spretten, og min erfaring er at dansen passer bedre til de lokale

springarane, som gjerne går i et friskt tempo. Det er ihvertfall mitt inntrykk at disse

springarane - særlig hos Tomas St. Tveit, Tor Homleid og Anders Schulze - blir spilt lett

og raskt.

Oppsummering

Jeg vil avslutningsvis kort oppsummere det jeg oppfatter som særtrekk ved spelet fra

Vestmar:

1) Vanlig fele har blitt brukt relativt lenge i hele området, og hardingfela var ikke

vanlig før etter ca. 1900. På denne tida får vi også gode, lokale felemakere, som bidrar til

”hardingfeleveksten”. Per Braatane fra Kroken er et godt eksempel.

2) I takt med at hardingfela ble utbredt, går spelemennene over til et mer generelt

Telemarksrepertoar. Samtidig blir også gamle flatfele-slåtter tatt over på hardingfele.

3) Repertoaret består av en god blanding av bygdedans- og runddansmusikk. Av bygde-

dansene er det spesielt den lokale springar-varianten som har vært dominerende. Sprin-

garen har vært vanlig i hele området, helt ned til kysten, og den lokale dansen har mye

til felles med springdans fra Gjerstad. Runddansene kom relativt tidlig til Drangedal, og

det har mest gått i vals og reinlender; noen få polkaer forekommer. Lokal terminologi på

reinlender og polka er henholdsvis polka og skorsk/skotsk. Ellers har brudemarsjene stått

sterkt i Drangedal fram til innpå 1900-tallet, og dette gjenspeiles i det lokale repertoaret.

Marsjene har likhetstrekk med dem vi finner i naboområdene Gjerstad og Holla/Ulefoss.

4) Instrumentvalg har hatt lite å si for valg av repertoar, og dette henger sammen med

ganske lik spillestil uavhengig av om det har vært brukt vanlig fele eller hardingfele. For

eksempel finner vi mye bordunspel hos lokale flatfelespelemenn, som står i sterk kontrast

til fiolinistisk énstrengsspel. Og motsatt kan man kanskje si at bordunspelet står i kontrast

til mer kappleikspreget hardingfelespel med utstrakt bruk av dobbeltgrep. Slik sett har

den gamle speltradisjonen fra Vestmar stilmessig stått i en slags middelposisjon mellom

disse to ytterpunktene.
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