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Biografi over folkemusikarar og –dansarar i Numedal
Biografibolken er utarbeidd av bokkomiteen til ”Takt og tonar” ved Nils Øyvind Bergset,
Åsne Bergset, Bjarne Bratås, Jan Lislien og Even Tråen. Liv Jorunn Frogner, Sverre Heimdal
og Gro Kollandsrud, samt Marit Angeltvedt, Lars Liverud, Målfrid Blaavarp og Nils Petter
Undebakke har òg bidrege med fyldig informasjon om utøvarar.
I denne nettutgåve har vi tatt med alt materiale som er samla inn i prosessen. Det som
er gjengjeve i vanleg skrift er henta frå det som redaktør Anne Svånaug Haugan har teke med
i ”Takt og tonar”. Det som står i kursiv er grunnlags- og tilleggsmateriale.
Vi ønskjer å oppdatere denne biografien på nettet med rettingar, tilleggsopplysningar
og nye personar. Vær venleg og hjelp oss med dette gjennom å sende e-post til
niloberg@online.no.
Kort forklaring på klasseinndeling på kappleik: Klasse C for dei under 18 år. Klasse B
for dei mellom 18 og 60, klasse D for dei over 60. Klasse A for dei som gjennom to
landskappleikar i klasse B har dokumentert at dei er kvalifisert for klasse A.
Forkortingar:
Rådet for folkemusikk og folkedans: Rff
Noregs Ungdomslag: NU
Landslaget for Spelemenn: LfS
Numedal fylkeslag: Fylkeslaget
Fleberg spel- og dansarlag: FSDL
Numedal spel- og dansarlag: NSDL
Kongsberg spel- og dansarlag: KSD
Ungdomslaget Noringen: UL Noringen
Uvdal ungdomslag: Uvdal UL
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet: NTNU
Dotter:d.
Son:s.
Patronymikon (son/dotter) vert ikkje nytta om dei som er fødde etter 1900.
Abrahamsen, Barbro (1912—2002)
Nore/Andebu. Vokal
Frå Skjønnelien, syster til Åse Haugen. Var på setra om somrane. Opptak av krullhuginga
hennar med på ei plate med norsk folkemusikk, nokre viseopptak finst i NRK.
Barbro var frå Skjønnelien, og syster til Åse Haugen. Ho og mannen budde i Nore fyrste åra,
på Sporan i Solheim, så flutte dei til Høyjord i Andebu og fekk seg hus der i frå 1968. Barbro
var på setra om somrane. I ungdomen, ei seter i Borgegrend, og etter kvart på Brennbu og
Ryggelie som høyrde til Sporan. Dei var ein songglad søskenflokk, og eit opptak av
krullhuginga hennar er med på ei plate med norsk folkemusikk, nokre viser med Barbro er og
i NRK`s arkiv. Ho arbeidde noko som vaskehjelp, elles tok ho seg av familien. Ho hadde godt
humør, og likte å høre viser sjølv om ho ikkje song så mykje sjølv etterkvart som ho blei eldre.
Andersen, Britt Sissel (f. 1964)
Uvdal. Dans
Gjekk i Uvdal barnelag med Marit Angeltvedt som leikleiar. Deltok på leikfestar, leikstemne
og kurs i regi av Fylkeslaget. Medinstruktør i barnelaget. Dansa til framsyning.
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Gikk i Uvdal barnelag (felles leikarring for ungar frå Nordstjerna U.L. og Uvdal U.L.) heile
skuletida og lærte av leikleiar Marit Angeltvedt. Deltok på leikfestar, leikstemner kvart
einaste år. Som ungdomsskulelev var ho sjølv leiar for gruppe i barnelaget saman med Terje
Tiller Karlsen, Kristin Huseby og Lars Ole Bjørnsrud. I tillegg til leikøving kvar veke deltok
dei på mange helgekurs i regi av Numedal og Hallingdal fylkeslag - songdans, musikkdans,
gamaldans og Numedalsspringar. Dansa framsyning på mange ulike tilstellingar i
kommunen, hadde mykje moro og vart dyktige.
Andersen, Kari Tangen, f. Rustand (f. 1950)
Flesberg/Lampeland. Dans
Lærte springaren av Ingeleiv og Niri Berget, runddans, folkevise- og songdans av Bertil
Skjerpe Larsen. Lærte, og dansa til oppvisning i åra 1958 til ca 1963.
Kari deltok også på kappleikar og dansa mest saman med Rolf Erik Rotegaard.
Andersen, Knut Brusli (f. 1948)
Kongsberg. Dans
Lærte dansen av faren, Reidar Andersen, alt frå 4-5-årsalderen. Har seinare lært dans av Kjell
Bergan, Tor Stallvik, Turid Mørk Øftås og Egil Bakka. Har delteke på mange kappleikar og
framsyningar både i inn- og utland. Svært aktiv i leikarringen BUL Kongsberg, Numedal
fylkeslag og NU som leikleiar og leiknemndsmedlem frå 1969 til dags dato. Har lært bort
springar til svært mange, har òg vore lærar for nordiske instruktørar i Danmark og Finland i
turdans og songdans.
Lærte dansen av far sin, Reidar Andersen, alt frå 4-5 årsalderen.
Har seinare lært dans av Kjell Bergan, Tor Stalvik, Turid Mørk Øftås og Egil Bakka.
Har delteke på mange kappleikar og framsyningar. Både i inn og utland har Knut vore med
som deltakar, instruktør og leikleiar.
Han har vore svært aktiv i leikarringen i BUL Kongsberg, Numedal Fylkeslag og Noregs
Ungdomslag. Som leikleiar og leiknemndsmedlem frå 1969 til no.
Som følgje av dette er det svært mange som har lært dans generelt, også springar, av han.
Knut har òg vori lærar for nordiske instruktørar i Danmark og Finland i mange dansetypar,
også turdans, folkevise- og songdans.
Andersen, Reidar (1912—1995)
Kongsberg. Dans
Far til Knut Brusli Andersen. Lærte dansen av Klara Semb på kurs. Dansa mest med kona
Torbjørg. Sto i mange år for opplæringa i leikarringen BUL Kongsberg. Leidde tallause
danseframsyningar. Har saman med kona lært bort numedalsspringaren til svært mange. Filma
av Rff fleire gonger.
Lærte dansen av Klara Semb på kurs. Dansa mest med kona, Torbjørg. Reidar sto i mange,
mange år for opplæringa i leikarringen i Bondeungdomslaget på Kongsberg, der også
Numedalsspringaren var med. Reidar var eit overskotsmenneske og særs glad i å danse.
Utallige danseframsyningar vart leia av han, og mange har lært springaren av han og kona.
Reidar er filma av Rff-sentret fleire gonger.
Angeltvedt, Marit (f. 1946)
Skurdalen/Uvdal. Dans
Lærte dans av eldre brør, i leikarring på lærarskolen og på sommarkurs i NU, lærte
numedalsspringar av Birger Langeid. Leikleiar i Uvdal ungdomslag 1971-1984. Overtok
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leikarringen etter Bertil Skjerpe Larsen som flytta til Drammen. I 1975 godkjend som
leiklærar i NU. Leikleiar i Numedal fylkeslag i nokre år. Arrangerte songdanskurs,
springarkurs og leikleiarkurs for vaksne.
Leikleiar i Uvdal ungdomslag 1971- 1984. Overtok leikarringen etter Bertel Skjærpe Larsen
då han flytta til Drammen. Leia leikarring både på Nordstjerna og Fredheim i 1971 -73, men
med ei felles skule (Uvdal skole teke i bruk 1965) vart det etter kvart naturleg å ha ein felles
leikarring. Marit er lærar på skulen og brukte mykje fritid på å lære seg folkedans og
leikleiing. Sumaren 1975 vart ho godkjent som leiklærar i Noregs ungdomslag. 50-80 barn
gikk på leiken i Uvdal på 70-80-talet. Det var øving kvar veke på Uvdal samfunnshus heile
skoleåret. Leikarringen vart organisert som eige lag i Noregs ungdomslag under namnet
Uvdal barnelag der foreldre utgjorde styret. Det var heilt vanleg å gå på leiken frå fyrste til
siste klasse i barneskulen, og barnelaget hadde eit aktivt lagsliv; i tillegg til dei faste
øvingane var det leikfestar, turar, helgekurs, framsyningar og landsstemner. Sume heldt fram
på leiken i ungdomsskulen òg. Marit var leikleiar i Numedal fylkeslag i nokre år. Då var det
m.a. songdanskurs v/Tor Stallvik, springarkurs og leikleiarkurs for vaksne med deltakarar frå
kvar bygd i dalen. Uvdal, Nore, Veggli, Rollag og Flesberg hadde aktive barneleikarringar i
dei åra.
Asker, Nils Halvors. (f. 1847)
Veggli/ USA. Hardingfele
Son til Halvor Halvors. Oskehølet, lærte å spela av far sin. Bytte namn frå Oskehølet til
Asker. Budde i Risbu som òg vart kalla Fesbu, så han var ikkje heldig med etternamna sine.
Ikkje mykje kjend som spelemann, mest fordi han reiste til Amerika i 1902. Skal ha lært bort
springaren Raudstakken til Simen Svingen. Hadde truleg slåtten etter far sin.
Nils var son til Halvor Halvorsson Oskehølet og han lærede spela av far sin. Han syntes
Oskehølet ikkje var fint nok til namn so han kalla seg Asker. Nils budde i Risbu før han reiste.
Risbu vart og kalla Fesbu so han kan ikkje seiast å vera heldig med etternamna sine.
Nils er ikkje mykje kjent som spelemann, mest fordi han reiste til Amerika nokså tidleg
(1902). Men han er kjent for å ha lært bort springaren Raudstakken til Simen Svingen. Ein må
gå ut frå at Nils hadde denne sjeldne slåtten etter far sin.
Aslefet, Anne Kristoffersd. f. Bakkerud (1866—1952)
Flesberg. Dans.
Aspedokken, Lars Halvors. d.y. (1884—1971)
Tunhovd/USA/Nore. Vanleg fele
Reiste saman med faren, Halvor Aspedokken (1848—1947) til Amerika (det er fleire
generasjonar med Halvor Aspedokken som berre er namn for oss no). Spela til dans der, men
spelet er elles lite kjent. Attende til Noreg i 1923, busette seg på Vehus i Nore. Fekk ein son
som heitte Halvor (1915-1997, fødd i Amerika), han spela trekkspel, spela på tilstellingar.
Auke, Oskar (1885-1959)
Nore. Dans
Spesielt god til å danse masurka.
Bakkan, Amund Knuts. (1831—1893)
Bakkan, Knut Knuts. Nørstebøeie (1834—1910) Hardingfele
Bakkan, Ola Knuts. (1827—1924)
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Uvdal. Dans
Alle brørne var spreke karar og gode dansarar. Knut vart kalla Uvdalsguten, var skreddar og
spelemann. I etterslekta hans er det fleire gode spelemenn og dansarar. Gro Kollandsrud d.e.
skriv at «ofte var fela nåla overlegen i bruk». Spela mykje til dans ved auksjonar og
dansemoro. I ungdommen kjend som den sprekaste karen i den norsk-svenske hæren, skal ha
vore ein meister i å spenne hallingkast.
Knut Bakkan var skreddar og spelemann og budde på plassen Bakkan ovanfor Nord Nørstebø
og var g.m. Gro Tuftelien. Saman hadde dei 12 born, og i etterslekta hans er det fleire gode
spelemenn og dansarar. Gro Kollandsrud skriv i boka si om Øvre Numedal at "ofte var fela
nåla overlegen i bruk". Han spelte ofte til dans ved auksjonar og dansemoroer for ungdomen.
Knut var òg ein spretten hallingdansar.
I sin ungdom var Knut, Uvdalsgutten som han blei kalla, kjent som den sprekaste karen i den
norske-svenske hæren. Han skal ha vore ein mester i å spenne hallingkast. Det blir fortalt at
ein gong han dansa for Kong Karl den 15 spente han tri meter høgt. Då fekk han nokre daler
av kongen
Sigrid Huseby fortel i Laagendalsposten 23.05.2009: I 1864 var Numedalsbataljonen kalt til
Aksvalla i Sverige. Dei skulle hjelpe danskane i krigen mot Tyskland om Slesvig-Holstein.
Svenskekongen (Carl 15.) skulle inspisere hæren og sjersant Bjerkgard mente han hadde to
numedøler som var av dei sprekaste, Knut Knutson Bakkan og Endre Vårviken frå Rollag. Dei
skulle gjera rundkast som dei kalte det. Kongen heldt hatten eller hjelmen på ein stokk eller
kårde. Ved måling viste det seg å være 6 alen, ca 4 meter høgt. Endre spente hatten så den
dansa på stokken, mens Knut spente hatten så den fôr bortover eksersersplassen. Kongen gav
dei to 10-dalarsetlar med ønskje om at den norske hær hadde mange slike spreke karar.
Heldigvis vart det våpenstillstand og gutane var sende heim.
Ei anna historie er om Knuts bror, Amund (1831-1893). Han unngjekk så vidt å bli kalla inn
til militærteneste ved å narre både doktoren og krigskommisæren ved å gå på anklane i
staden for på fotsålen. På heimvegen var han så glad at han gjorde rundkast heilt opp i
furutoppane sa augevitner.
Det vert og fortalt om ein eldre bror, Ola Knutsen (f. 1827-1924). Har var sprek og sterk og
hadde stor spenst. Han emigrerte til Amerika. Ein gong kom han ut for nokre krangefantar frå
Irland. Han gjorde då eit rundkast og spente hol i himlinga så trestykkja fauk om øra på dei.
Då strauk irlendarane på dør.
Bakke, Sigrid f. Kravik (f. 1948)
Nore/Veggli. Dans
Har vore leikleiar U.L. Noringen ein stutt periode.
Bakken, Borghild f. Neset (f. 1921)
Flesberg . Dans
Lærte dansen av Jan O. Dokken i 1956. Dansa mest med Olaf, mannen sin. Dei heldt mange
dansekurs fleire stader i Numedal, men mest i Flesberg. Borghild og Olaf dansa på meir enn
hundre kappleikar. Dessutan mange framsyningar rundt om i mange år. Var aktive dansarar i
ca 35 år. Vann kl B på Landskappleiken på Fagernes 1957. Og vann kl. A (vart
noregsmeistrar) på Otta 1959 og på Nesbyen i 1961, då saman med Helga Tufto og Knut
Buset frå Hallingdal. Har seinare fått mange 1. premiar på landskappleik, austlandskappleik
og ei rekke andre kappleikar, fyrst i kl. A og seinare i kl. D. Mange er det som har lært å
danse av desse to.
Bakken, Hellik, (1906—1994)
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Flesberg. Vokal
Lærte visene heime, mora song med mykje utbrodering (krullar), særleg når ho mjølka!
Hellik var frå Nord-Bakkan, flutte til Ne. Førli, der kona var frå. Lærte visene heime, mora
sang med mykje krullar, særleg når ho mjølka. Han dreiv lastebiltransport sammen med
sønnen og svigersønnen, ved sida av garden.
Bakken, Levor Torsteins. (1888—1965)
Rollag/Svene. Hardingfele, dans
Var av Løytnantsdrengslekt, farmora dotter av Knut Løytnantsdreng. Lærte truleg spel av
Kittil Gladheim (Ulstad). Mykje saman med Gullik Tåsjemogen og Paul Lia. Spela mykje for
Svene barneleikarring, møtte Sigbjørn Bernhoft Osa som budde ei tid hos fam. Blydenstein. (I
eit radioprogram nemnde Osa Levor som spelemannsven og spela slåtten Skeimakaren som
han hadde lært av Levor.) Spela på nokre kappleikar. Var òg ein god dansar. «Han dansa så
lett, var mest ikkje nedpå.» Dommar i dans på Landskappleiken på Notodden i 1946.
Levor var av Løytnantsdrengslekt, farmora var syster til Løytnantsdrengene.
Truleg hadde han lært spel av Kittil Gladheim (Ulfstad), men då han kom til Svene vart vel
Gullik Tåsjemogen og Paul Lia dei han var mest saman med.
Då Svene barneleikarring kom i gang, spela Levor mykje for dei til springardans. I denne
samanheng møtte han Sigbjørn Bernhoft Osa, som budde ei tid på Foss hjå fam. Blydenstein.
I eit radioprogram seinare nemner Osa Levor som sin spelemannsven, og spelar slåtten
Skeimakaren som han hadde lært av Levor.
Levor var òg ein god dansar, han dansa så lett, var mest ikkje nedpå ’, sa folk.
Han spela på nokre kappleikar, på landskappleiken på Notodden i 1946 var han domar i
dans.
Levor var ein livat og kvass kar.
Bakken, Liv f. Berg (1924-1991)
Svene.Dans
Liv lærte fyrst dansen av Jan O. Dokken , Svene i 1954. Ho vart dansefølgjet hans på m.a. dei
fyrste kursa han heldt, mellom anna i Søre Gjellerud i 1956.
Ho dansa i mange år, mest saman med ektemannen Thorleif. Dei deltok på ei mengd
framsyningar, konsertar og kappleikar. Liv vart òg nytta som domar på kappleikar i mange
år.
Bakken, Mari Andresd. Dalegardsplassen (1867—1941)
Flesberg. Dans, vokal
Ætta etter Blinde-Knut, dotter til Anders Ols. Dalegardsplassen som både spela og smia
munnharper. God til å danse, god til å syngje.
God til å danse og god til å synge.
Dei budde på Søre Huslende, før dei kom til Nord-Bakkan. Mari blei hugsa fordi ho var så
flink til å synge. Dottera Kari Dalen var og flink til å synge. Ho og mannen dreiv kafè i
Flesberg.
Bakken, Olaf (1918-1999)
Flesberg. Dans
Lærte dansen av Jan O. Dokken i 1956. Dansa mest med Borghild, kona si. Dei held mange
dansekurs fleire stader i Numedal, men mest i Flesberg. Borghild og Olaf dansa på meir enn
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hundre kappleikar. Dessutan mange framsyningar rundt om i mange år. Var aktive dansarar i
ca 35 år. Vann kl. B på Landskappleiken på Fagernes 1957. Og vann kl. A (vart
noregsmeistrar) på Otta 1959 og på Nesbyen i 1961, då saman med Helga Tufto og Knut
Buset frå Hallingdal. Har seinare fått mange 1.premiar på landskappleik, austlandskappleik
og ei rekke andre kappleikar, fyrst i kl. A og seinare i kl. D. Mange er det som har lært å
danse av desse to.
Olaf dansa også springaren med to følgje, trimannsdans. Denne dansen er filma og kan sjåast
hos Rådet for folkemusikk og folkedans i Trondheim.
Olaf og kona Borghild var initiativtakarane til å stifte Flesberg nasjonale dansarring i 1956.
Bakken, Ole Ols. (1867—1925)
Flesberg. Dans
Bakken, Ole Ols. (1890—1978)
Flesberg. Hardingfele
Byrja spela i 16-17-årsalderen. Lærte mest av Ole Nærlieie og Anders Aasen. Høyrde m.a.
Ole Hakkelberg, Hellik Ranvik, Hellik Rognelien, Gullik Tåsjemogen og Anders Ødegaarden.
Spela i eit par bryllaup saman med Ole Dalen, elles mest til husbruk. Var med som spelemann
på springarkursa i Søre Gjellerud i 1956 og utetter.
Fyrste fela Ole hadde var ei Erik Deildok hadde gjort, seinare hadde han Gunnar Hellandfele og frå 1911 Olav G. Helland-fele.
Han byrja spele i 16-17 års alderen. Han lærte mest av Ole Nærlieie og Andres Aasen. Andre
han høyrde var mellom andre Ole Hakkelberg, Hellik Ranvik, Hellik Rognelien, Gullik
Tåsjemogen og Anders Ødegaarden.
Ole spela i eit par bryllaup saman med Ole T. Dalen, elles vart det mest speling til husbruk.
Han var med som spelemann til springarkursa i Søre-Gjellerudstugo i 1956 og utetter.
Bakken, Thorleif (1919—1999)
Svene. Hardingfele, trekkspel, vanleg fele, dans.
Lærte truleg nokre slåttar av farbroren Levor Bakken, Svene, og morbroren Ole Bråten i
Rollag. Gjekk på kurs i spel. Spela òg trekkspel og vanleg fele. I 1936—1937 på Lofthus i
Veggli, spela litt til dans på festar her, m.a. saman med syskenbarnet Hans Bråten, trekkspel.
Byrja å spela hardingfele 37 år gammal. Deltok på lokalkappleikar og på landskappleik. Spela
inn slåttar for Gudbrand Brager for Norsk folkemusikksamling. Dansa saman med kona Liv,
var landskjende dansarar med ei mengd premiar frå kappleikar.
Han var fødd på Vinoren i Svene. Thorleif vart gift med Liv Berg frå Uvdal som var mykje
aktiv som dansar av Numedalsspringaren. Borna deira var Toril og Gunnar.
Familien budde i Svene, og Thorleif var lastebileigar og dreiv med transport.
Både Levor Bakken som budde i Svene, farbroren til Thorleif, og morbroren Ole Bråten i
Rollag spela hardingfele. Så Thorleif hadde vel nokre slåttar frå dei. Elles gjekk han på kurs i
spel.
Før krigen spela Thorleif litt flatfele, og i 1936-1937 var han på Lofthus i Veggli. Då spela
han litt til dans på festar saman med Hans Bråten, syskenbarnet sitt, som spela trekkspel.
Thorleif spela trekkspel òg og spela noko til dans på festar, òg etter at han tok til med
hardingfela. Han tok ikkje til med hardingfela før han var 37 år.
Thorleif deltok på ein god del kappleikar, òg på landskappleikar, men beste resultata hadde
han nok i dans saman med kona Liv. Dei var landskjende dansarar med ei mengd premiar.
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Då Gudbrand Brager reiste i Numedal og tok opp slåttar for Norsk folkemusikksamling, var
han òg hos Thorleif Bakken.
Thorleif hadde forskjellige feler gjennom tida, bl.a. bra Venås-fele.
Elles kan nemnast at Thorleif prøva seg med litt treskjæring.
Bakkerud, Karen Emilie Kittilsd. (1864—1950)
Flesberg. Dans
Bakkerud, Marit Andresd. f. Lehøvd (1827—1914)
Flesberg. Vokal
Låg på setra med krøter i 40 år, skulle vera god til å lokke.
Marit og familien hennar budde nokre år i Nedre Linås, før dei kom til Bakkerud 1856. Marit
låg på setra med krøter i 40 år, og skulle vera så god til å lokke.
Bakkerud, Torstein Torsteins. (1869—1955)
Flesberg. Dans
Baklid, Niri (1917—1990)
Lyngdal/Åmot. Hardingfele, vanleg fele
Byrja å spela fiolin, tok notekurs pr. korrespondanse. Lærte hardingfelespel av medlemene i
Lyngdal spelemannslag, onkelen Ole Laag, Anders Aasen, Erik Lindteigen, Paul Lia, Ole
Nærlieie m. fl. Seinare medlem av Tyrifjord spelemannslag, lærte her av Truls Ørpen o. a.
Representert på CD-utgjevinga Hardingfela i Modum, Folkemusikksenteret (2008) med
opptak av spelemennene i Tyrifjord spelemannslag.
Niri blei tidleg interessert i musikk. Han byrja med fiolin og tok notekurs på korrespondanse.
Fyrst i 1930 åra starta han og Gullik Bekjorden, trekkspel, Hellik Lislien, banjo og trommer,
ein trio, Sonora Trio. Tromma ”handterte” Hellik med beina.
Niri tok òg til å spela hardingfele. Han lærte av medlemmene i Lyngdal spelemannslag, fyrst
og fremst onkelen sin Ole Laag, men òg andre som Andres Aasen, Ole Nærlieie, Erik
Lindteigen og fleire. Han lærte òg av Paul Lia. Seinare som medlem av Tyrifjord
spelemannslag lærte han av Truls Ørpen og andre i det miljøet.
Niri var flink med notar og kunne skrive opp musikken etter spelemennene.
Han skaffa seg bandopptakar og tok til med systematisk innsamling.
Nokre ord som kan karakterisera Niri er: fredsæl, godlynt, løgleg, rettvis, hendig og grundig.
Han var svært oppteken av husflid og var leiar av Buskerud Husflidslag i over 30 år. For
denne innsatsen fekk han Kongens fortenestemedalje i sølv. Han var av dei fyrste som fekk
Noregs Husflidslags æres- og fortenestemedalje i gull.
Frå 1978 til 1981 gjorde Niri, saman med Jan H. Lislien ei grundig etterrøking om
springaren i Numedal. Resultatet av dette arbeidet ligg på Rådet for folkemusikk og folkedans
i Trondheim.
Det utgjeve ei cd-plate med opptak av spelemennene som var med i Tyrifjord spelemannslag,
der er slåttar med Niri.
Baklid, Signe Landerud (f. 1919)
Flesberg/Åmot. Dans
G.m. Niri Baklid. Filma av Rff i 1982.
Beier, Marit Karstensd. f. Hvila (1871—1950)
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Svene. Dans
Vart kalla Kastens-Marit etter faren Karsten. God dansar. Ein mykje bruka danseslått vart av
Anders Ødegaarden kalla Kastens-Marit, truleg etter henne (òg kalla Den misnøgde ektemann,
seinare nemnd som Fleksåsen).
Ho vart kalla Kastens-Marit av di faren heitte Karsten.
Ein mykje bruka danseslått vart av Anders Ødegaarden kalla ”Kastens-Marit”, truleg etter
henne. Han kalla òg slåtten ”Den misfornøgde ektemann”. Slåtten er seinare nemnd som
”Fleksåsen”.
Bekjorden, Gullik (f. 1973)
Lyngdal. Hardingfele
Byrja spela åtte år gammal, starta på kurs for nybyrjarar i Lyngdal i 1981. Lærte av Jan
Lislien i fem år. Etter kvart med i spelemannslaget og lærte slåttar særleg av Sigurd Frogner
og Arne Olsen. Kunne mange slåttar og hadde ei særs god bogehand, men slutta å spela.
Gullik byrja spele 8 år gamal, han starta på kurs for nybyrjarar i Lyngdal i 1981. Fyrste
læremeisteren var Jan H. Lislien. Saman med Bård Vegard Bjørhusdal og Håkon Brøtan held
han på å læra hjå Jan i 5 år. Etter kvart vart dei med i spelemannslaget og lærte slåttar der,
særleg av Sigurd Frogner og Arne Olsen. Desse tre unge spelemennene spelte mykje til
danseøvingane i Flesberg spel- og dansarlag i fleire år og deltok på konsertar og kappleikar.
Gullik la etter kvart bort fela, andre interesser, skulegang, arbeid og familie tok tida hans.
Gullik kunne mange slåttar og hadde ei særs god bogehand.
Bekkeseth, Bjørn Inge (1969—2010)
Veggli/Vikersund. Trekkspel, durspel
Son til Ragnhild Bekkeseth. Gjekk på trekkspelkurs hos Ragnar Gravermoen, Uvdal,
toradarkurs med Sven Elling Nordalen og lærte elles av mora. Var med i Rollag og Veggli
Trekkspelklubb, Bardølsgård og Bekkeseth, spelemannslaget i BUL Nidaros, Slumpeklunken,
Lystlaget og Husk. Spela med brørne Ole Runar, Lars og Nils. Var med på toradarkappleik i
Vågå, Landsfestivalen i gammaldansmusikk, Titanofestivalen, Bygdemusikkfestivalen på
Skinnesmoen, treff på Tempelseter, Vågåtreff, Buskerudmesterskap (NTL) og på treff på
Bolkesjø. Med på innspeling på 1980-talet saman med spelemannslaget i Rollag. Aktiv i
gruppa Husk som òg gav ut ein CD.
Bjørn Inge gjekk på trekkspelkurs hjå Ragnar Gravermoen i Uvdal, toraderkurs med Sven
Elling Nordalen og har ellers lært slåttar hjå mor si, Ragnhild Bekkeseth. Han har vore med i
Rollag og Veggli Trekkspelklubb, Bardølsgård og Bekkeseth, spelemannslaget i Bull Nidaros,
Slumpeklunken, Lystlaget og Husk. Han har og spelt med brørne Ole Runar, Lars og Nils.
Han har vore med på Toraderkappleik i Vågå, Landsfestival i gammaldansmusikk,
Titanofestival, Bygdemusikkfestivalen på Skinnesmoen, treff på Tempelseter, Vågåtreff,
Buskerudmesterskap (NTL) og på treff på Bolkesjø. Var med på innspeling på 80-tallet saman
med spelemannslaget i Rollag. Han er no først og fremst aktiv i gruppa Husk som og har
gjeve ut ein CD.
Bekkeseth, Inga f. Sevle (1908—1995)
Nore. Dans
Var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landsstemnet på Lillehammer i 1929.
Bekkeseth, Lars Terje (f. 1964)
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Veggli/Nore. Hardingfele, vanleg fele, dans
Son til Ragnhild Bekkeseth. Byrja i lære hos Olav Strømmen og Sigurd Frogner 11 år
gammal. Har delteke på landskappleikar i lagspel. Engasjert av Nore og Uvdal kommune som
hardingfelelærar ein vinter.
Olav Strømmen og Sigurd Frogner var læremeistrane til Lars frå han var om lag 11 år. Han
har delteke landskappleikar i lagspel. Ein vinter var han engasjert av Nore og Uvdal
kommune som hardingfelelærar. Lars Terje er son til Ragnhild Bekkeseth.
Bekkeseth, Odd (f. 1935)
Nore/Veggli. Dans
Bekkeseth, Ole Runar (f. 1973)
Veggli/Oslo/Kongsberg. Durspel, trekkspell, kontrabass
Mora, Ragnhild, og brørne var den største inspirasjonskjelda i starten. Han gjekk og på
toraderkurs hjå Sven Elling Nordalen, og trekkspillkurs hjå Kjell Tråen. Ole Runar var tidleg
med på Titanofestival og Landsfestival. Han har gode resultat å vise til på slike stemner. Som
solist på torader har han 4 sigrar som junior og ein siger og ein 3. plass som senior på
Landsfestivalen. Han har og spelt i fleire finalar saman med ulike grupper. I Kappspell på
NRK har han vore i finalen 2 gonger. For øvrig deltatt på ulike konserter opp gjennom som
solist og i ulike gruppesammenhenger.
Ole Runar har vore med i følgjande grupper: Bardølsgård og Bekkeseth (bass), Feleringen i
Sigdal (kontrabass), Heimføingan (kontrabass), Nederlaget (torader og kontrabass), Rusten
og Aasegg (kontrabass), Østafjells (torader), og Husk (kontrabass, tidlegare trekkspel). Han
har og spela ein del til dans saman med Pål Bratås, Nils Øyvind Bergset og Roar
Kongsjorden.
Han har vore kursinstruktør på torader i ulike samanhengar og har delteke på fleire
plateinnspelingar.
Bekkeseth, Ragnhild (f.1938)
Nore/Veggli. Trekkspel
Ragnhild fekk sitt fyrste trekkspill som fjortenåring og spelte første gang på offentlig fest to år
seinare, saman med Asbjørn Haugan. Det var på Vonheim i Nore i 1954, på den tradisjonelle
2. dag jul festen. Seinare vart det starta ei gruppe med fire andre noringar: Harald Østlid
(trekkspe), Lars Skahjem (gitar), Alf Norås (saksofon) og Bertil Larsen (slagverk). Dei spelte
mykje til dans i 2-3 år. Ho har og spelt ein del sammen med fetteren Knut Myran. Dei mellom
anna på amatørkonkuranse, under det dengang, årlege fylkesstemne i regi av Noregs
Ungdomslag.
I 1975 vart Tov Haukjem`s gammeldans ork. starta (seinare kjend som Numedøl`n
gammeld.ork.). Dei spelte på alt frå gammeldansfester, leikfester, brylluper, underholdning
på sykehjem til institusjonar. Orkesteret spelte i Skiens- hallen i 1979 på Landsdelstevne for
born og har delteke på Titanofestivalar og Landsfestivalar. Dei har spelt inn 2 kassettar og
deltok i "Gammeldans -78" som var ein landsdekkande radiokonkuranse i gamaldans. En del
lokale radioprogrammer har dei også delteke, mellom anna Buskerudtoppen. Ragnhild var
med i Rollag og Veggli Trekkspillklubb med Kjell Tråen som leiar og i den lokale visegruppa
"VIRVAR" som var aktiv i mange år. Alle dei fire sønene er musikalske, så familien har hatt
sitt eige Husorkester.
Bekkjorden, Halvor Olsson (1777-1864)
Veggli/Åmotsdal. Hardingfele

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

10

Han flutte til Åmotsdal i 1804 og er kalla soldat i Kyrkjebøkene da han giftar seg med Guro
Vihus.
Tov Flatin nemner han i Seljordsoga og har nokre sitat frå han. Han skulle han ord på seg for
å naske og stela noko. ”Ho Guro seier at eg inkje må stela og inkje må spela, men hå ska me
leva tå da?” Guro døyr, og han giftar seg på nytt med ei anna Guro, men ho døyr før han ho
og. Da seier Halvor: ”nei no æ ho Guro dau att”.
Korleis han var til å spela veit me lite om, men han lærte truleg opp sonen Olav Bergsland
(sjå han)
Bergan, Kjell (f. 1923) Hardingfele
Bergan, Nora Rua (f. 1922)
Dans. Kongsberg.
Båe med i BUL Kongsberg på byrjinga av 1940-talet, lærte songdansar, turdansar, springar og
gangar frå Numedal av Reidar Andersen, Sigmund Teigen og Knut Garaas. Seinare på kurs
med Klara Semb og Jan O. Dokken. Med i Fjellrosa spelemannslag på Notodden i fleire år
med Torleiv Innleggen som lærar i dans. Har delteke på ei mengd framsyningar i inn- og
utland, på nasjonale og internasjonale stemne. Filma av Rff i 1982.
Kjell spelar både fele og hardingfele, spela ofte for leikarringen. Med i spelemannslag
og spela på kappleik med Numedal spelemannslag og Kongsberg spelemannslag. Notekyndig,
har teikna ned mange slåttar frå Numedal i eit hefte gjeve ut av Lågdalsmuseet. Aktiv i
lagsarbeid som leiar og styremedlem i BUL Kongsberg, styremedlem i FSDL, nestleiar i
Leiklaget i NU.
Kjell byrja i leikarring på Kongsberg i 1941, lærte seg turdansar, songdansar, springar og
gangar både frå Numedal og Telemark.
Læremeister var fyrst og fremst Reidar Andersen, men og Sigmund Teigen, Knut Garaas og
Jan Dokken. I teledans var Torleiv Innleggen i Fjellrosa spelemannslag på Notodden lærar.
Kjell spelar både fele og hardingfele og har ofte spela til leikarringen. Med hardingfela har
han delteke litt i spelemannslag, og spela på kakkleik med Numedal spelemannslag.
Han er notekyndig og har teikna ned mange slåttar frå Numedal i eit hefte han har gjeve ut.
Kjell har ikkje delteke på kappleikar med dans, men har vore med på ei mengd framsyningar i
inn og utland gjennom mange år.
Han har delteke i lagsarbeid, leiar og styremedlem i BUL Kongsberg, styremedlem i Flesberg
spel- og dansarlag og vore nestleiar i Leiklaget i Noregs ungdomslag eit år.
Som dansar er han filma av Rff-sentret i 1982.
Nora byrja i leikarringen i BUL Kongsberg ca 1940, og lærte songdansar, turdansar,
springar og gangar frå både Numedal og Telemark. Lærarar var Reidar Andersen og Knut
Garaas. Seinare kurs med Klara Semb og med Jan Dokken. Nora og mannen Kjell deltok i
fleire år på Notodden, i Fjellrosa spelemannslag. Dei hadde øvingar kvar veke der Torleiv
Innleggen var lærar i dans.
Nora har delteke på ei mengd framsyningar i inn og utland, på nasjonale og internasjonale
stemner. Ho er filma av Rff-sentret i 1982.
Bergan, Steinar Toralf (1915—1984)
Uvdal. Vokal
God til å syngje, var bedarmann og kjøkemeister i ein mannsalder. Det finst nokre viseopptak
med han.
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Steinar dreiv som snekker ved sida av garden Bakkejordet. Han var god til å synge, og var
bearmann og kjøkemeister i ein mannsalder. På opptak syng han nokre viser.
Bergerud, Anstein Halvors. (1803—1881)
Rollag. Hardingfele
Kjend spelemann, spela mykje i samkomer og gjestebod. (Steingrim Haukjem spela både ein
gangar og ein springar kalla Bergeruden, diverre ikkje opptak av slåttane.) Anstein var meir
spelemann enn bonde. Gift fleire gonger, siste kona svært prega av vekkingane, nekta sonen
deira, Kristen, å spela.
Anstein var ein kjent spelemann og spela mykje i samkomur og gjestebod. I bygdeboka har
Knut Hoff skrivi at han var meir spelemann enn bonde, så det gjekk så som så med Bergerud.
Han mista fleire koner unge, så det var mykje sjukdom. Siste kona overlevde Anstein med 17
år. Ho var svrt prega av vekkingane som for gjennom bygdene så ho nekta Kristen sonen
deira å spela.
Anstein må stå som eit grelt døme på kvad ei religiøse anfektelsane gjorde mot talentfulle
musikarar. Mor og far hans var læsarar og fordømte alt som hadde med spel og dans å gjera.
Men Anstein spela so mykje at han fekk eit namn før han ikkje torde meir. Dei sa i bygda at
han var uvanleg god til å spela og at han skulle hatt so god fele. (Torstein Tveiten)
Steingrim Haukjem spela eiong gangar og ein springar han kalla Bergeruden, men ingen veit
i dag korleis desse slåttane gjekk. Steingrim spela dei aldri inn.
Bergerud, Kristen Ansteinson (1853-????)
Rollag. Hardingfele
Sjå under faren, Anstein Halvorson Bergerud.
Berget, Ingeleiv, f. Rotegård (1918—1995)
Berget, Niri (1903—1978)
Flesberg. Dans
Niri lærte dansen heime, Ingeleiv lærte truleg springaren hovudsakleg av mannen. Dei tok for
alvor til å dansa i 1956 då Jan O. Dokken m. fl. heldt kurs i Søre Gjellerud. Dansa på mange
framsyningar og kappleikar. Filma av Rff i 1971. Niri ivrig forkjempar for den gamle
springardansen. Få jenter gjekk springaren så fint som Ingeleiv. Ho var styremedlem og
trufast medhjelpar i Dansarringen, seinare i FSDL.
Ingeleiv lærte vel springaren mest av mannen sin, Niri Berget. Dei var av dei mange ivrige
dansarane som for alvor tok til å dansa i 1956 då Jan O. Dokken med fleire heldt kurs i Søre
Gjellerud-stugo. Ingeleiv og Niri dansa på mange framsyningar og kappleikar gjennom
mange år. Dei dansa òg til filmopptak for Rådet for folkemusikk og folkedans i 1971. Få
jenter gikk springaren så fint som Ingeleiv.
Ingeleiv var trufast medhjelpar i dansarringen og seinare i Flesberg spel- og dansarlag.
Mange år som styremedlem, og ho var ”kjøkkensjef” på mange tilstellingar.
Niri lærte dansen heime frå han var liten, men tok til å danse på kappleikar og framsyningar
etter at det var halde kurs i Flesberg i 1956. Han var gift med Ingeleiv f. Rotegård, frå
Tunhovd. Saman deltok dei på mange kappleikar.
Dei dansa òg til filmopptak for Rådet for folkemusikk og folkedans i 1971.
Niri var ein ivrig forkjempar for den gamle dansen og hadde ofte gode råd til unge dansarar.
Niri var elles ein føretaksam kar, hadde sagbruk i Tunhovd, starta seinare sagbruk i Flesberg
og pukkverk i Svene.
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Berget, Jon (1900—1989)
Flesberg/Kongsberg. Hardingfele
Lærte fyrst spel av faren, Ole Berget (Vestre) og av grannen Ole Berget (Østre). Sidan mykje
saman med Ole Nærlieie, spela saman til dans på Skyttarhuset i Flesberg. Lærte slåttar av
skyldfolka på Buen i Jondalen, Gudmund, Jon og Asmund. Fekk i 1933 kappa fleire
fingertuppar i ein maskinhøvel. Freista leggje om til å spela keivhendt, men gav seg. Tok opp
att spelinga seinare, deltok på kappleikar og på landskappleik i kl. D. Aktiv i Kongsberg
spelemannslag, lærte frå seg til andre spelemenn i laget. Var òg med i styret.
Faren, Ole Berget (Vestre), var spelemann, så Jon vaks opp med spel. Elles lærte han mykje
av naboen Ole Berget (Østre) som òg var spelemann.
Jon snakka ofte om at han hadde lært mykje av Ole Nærlieie, han spela saman med han til
dans på Skyttarhuset i Flesberg.
Han lærte òg ein del slåttar av skyldfolka på Buen i Jondalen, Gudmund og Jon, og av
Asmund Buen.
I 1933 var Jon utsett for eit alvorleg uhell, han kappa fleire fingertuppar av seg i ein
maskinhøvel. Då vart det slutt på spelet i mange år. Han freista leggje om til å spela
keivhendt, men fekk ikkje det til. Etter mange år byrja han å spela att og fingra med stubbane,
det vart ikkje som før. Men han spela slik i mange år og gleda mange med sitt gode spel.
Jon deltok på kappleikar, fekk andrepremie tri gonger på landskappleik, i klasse over 60 år.
Han var aktiv i Kongsberg spelemannslag og lærte frå seg spel til dei andre spelemennene i
laget. Han var òg med i styret i laget.
Berget, Magnhild (1919—1974)
Flesberg. Dans
Lærte dans av Jan O. Dokken på kurs i Søre Gjellerud i 1956. I dei fyrste åra etter med på
kappleikar, dansa mykje saman med Odd Engedalen.
Berget, Ole Olsen (Vestre) (1865—1940)
Flesberg. Hardingfele, dans
G.m. Aslaug frå Buen i Jondalen. Lærte noko spel av Hellik Rud og av Buen-karane
Gudmund, Jon og Asmund, som vitja Berget. Spela i yngre år i kaffilag og på Landevarden
der dei bruka å samlast til dans. Var òg god dansar, ville gjerne ha slåtten Fleksåsen når han
skulle danse. Av borna vart Jon spelemann og Niri dansar.
Noko spel hadde han lært av Hellik Rud. Hellik Rud var heim til Ole i såvori ærend. Buenkarar som spela var òg på besøk i Berget. Kona hans, Aslaug, var frå Buen i Jondalen og var
syster til den gode spelemannen Asmund Buen.
Ole var gardbrukar, og han var heradskasserar i bygda i over 20 år. Han blei gjerne kalla
”Gamle-kasserar’n”.
Ole spela vel helst heime, men i yngre år hadde han da spela i kaffilag, og han hadde spela på
Landvarden der dei bruka å samlast til dans. Ole E. Krokmogen hadde høyrt Ole Berget spela
heile natta i eit kaffilag i Søre Gjellerud, og han kytte svært av spelet.
Ole var god dansar. Han ville gjerne ha slåtten Fleksåsen når han skulle danse. Av borna var
Jon spelemann og Niri dansar.
Berget, Tjostolv (1902-1990)
Flesberg/Kongsberg. Hardingfele
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Tjostolv lærde spel heime, han hadde to eldre brør som var spelmenn, Ole (1889-1971) og
Kristoffer (1894-1927). Dei var av spelemannsslekt, Narverud og Buen i Jondalen.
Frå 1923 og om lag 10 år frametter budde han og familien på Øygarden i Svene. Såleis var
dei naboar med spelemannen Anders Ødegaarden.
Då Tjostolv gjekk på skule i Skien, to tre år før 1920, høyrde der mange gode spelemenn,
Halvor Borgen, Svein Løndal, Kjetil Flatin, Gunnulf Borgen, Torkjell Haugerud, Henrik
Gjellesvik, Arne Bjørndal og Kristiane Lund.
Tjostolv hadde emner til å bli verkeleg storspelemann, men uvisst av kva årsak så dreiv han
det ikkje til det. Han held jamvel oppe med spel i heile 35 år. Men han var mykje nytta som
domar på kappleikar, og dømde ofte saman med desse kjende spelemennene som er nemnde.
Tjostolv var med å spela for Klara Semb i 1929 då ho for i Numedal med leikskei. Og spela
noko til dans elles i dei åra. Etter han vert eldre tok han spelet oppatt, og saman med Jon
Berget var dei læremeistrar for mange i Kongsberg spelemannslag.
Bergland, Olav Halvorsson (1820-1901)
Åmotsdal. Hardingfele.
Son til Halvor Olsson Bekkjorden som flutte til Åmotsdal.
I Alver og Bjørndal: ”Og fela ho let”. Står det om Olav Bergland at han spela saman med
Myllarguten, og at han fekk mykje å seia for slåttebytet mellom Hardanger og Telemark. Men
Olav Bergland er av dei som har fått for liten plass i soga. Det er mange store spelemenn som
ikkje har ”kome i opprop”. Olav er ein av dei.
Vi tek med noko om Olav her fordi det er ein del myter om han som ikkje stemmer heilt med
fakta.
Det gjeld særleg dødsstaden og dødsdatoen hans.
I klokkarboka for Kongsberg står flg. Død 24,4. 1901. Enkem. Omvankende Musikus Olaf
Halvorsen Bergsland. Fødested. Morgedal, Kvitseid. Uden fast bopæl. Oppgiven Dødsaarsag,
Ubekjendt, Synet af læger og obduseret. Funnet død ved Drammensveien i Nærheden af
Grotten den 24.4 01.
Torkjell Haugerud møtte han på eit sanatroium austpå landet ein gong.(Tonsåsen) Da hadde
Olav spela for Haugerud. Og sjøl om Olav var både gamal og sliten, så seier Haugerud at
han kunne høyre gamal storheit i spelet hans.
Olav var mykje saman med Myllarguten. Han fylgde Myllaren på mang ei spelferd til
Vestlandet.
Bergram, Gunvor f. Borge (f. 1926)
Flesberg/Knarvik/Lindås. Dans
Lærte dans på kurs med Jan O. Dokken i Søre Gjellerud i 1956, dansa på fleire kappleikar i
dei fyrste åra etterpå. Dansa m.a. saman med Kåre Dokken.
Bergset, Liv (f. 1975)
Veggli. Dans, vokal, fløyte, toradar
Liv voks opp med songtradisjonen som mora, Åsne, stod for
Ho byrja danse springar alt i sjuårs alderen, Lærte dansen i hovudsak av Jan H. Lislien. Ho
har delteke på ei rekke kappleikar, framsyningar og på turné. Dansa i kl. A på kappleik frå
1999. Vart nr 2 i kl. A på landskappleiken i Rauland 2001 saman med broren Nils Øyvind.
Dei har og dansa tremannsdans saman med Kirstine Wetterhus.
Liv har vore instruktør i dans på den årlege Barne- og ungdomssamlinga som Buskerud
folkemusikklag held i Prestfoss og kurs i Numedal spel- og dansarlag.
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Liv er med i gruppa ”Mot Normalt” saman med Åshild Wetterhus, Gro Bratås og Åsne
Bergset. Ho er rektor i Kulturskulen i Nore og Uvdal, og brukar tradisjonsstoffet både i song,
dans, og spel på sjøfløyte og toradar.
Bergset, Nils Øyvind (f. 1973)
Veggli/Oslo/Bærum Dans, durspel, trekkspel, vokal
Var med i barneleikarringen i Veggli. Lærte springaren fyrst av Jan H. Lislien på kurs (ca
1989), seinare lært av Hellik Dokka, Randi Aasen og Svein Aasen. Opplæring på trekkspill
starta for Kjell Tråen i 7-årsalderen. Kurs hos Åsmund Reistad og Øyvind Skalstad. Har
tilegna seg musikken gjennom noter og å lytte på arkivopptak med runddansmusikk frå
Numedal. Byrja å spele durspel som biinstrument mens han studerte folkemusikk i Rauland.
Lærar der var Frode Nyvold.
Eit år folkemusikkstudie ved Raulandsakademiet 1992-93. Tradisjonskunnskap som ein del av
dansestudiet ved NTNU i Trondheim 2002-03.
Har delteke på ei rad kappleikar i dans, durspel, åpen klasse og så vidt i vokal folkemusikk.
Dansa med Liv Bergset, Kirstine Wetterhus og kona Marit Måge. Som utøvar på trekkspel har
han delteke på gammeldansfestivalar og Distriktsmeisterskap og Noregsmeisterskap på
trekkspel og spelt til dans med ulike grupper og som solist. Runddansgrupper:
Fløytfeledraget, Røllaget, Nils Øyvinds, Hått og samspill med Ole Runar Bekkeseth, Roar
Kongsjorden og Pål Bratås. Har opptrådt på konsertar og andre framsyninger bl.a på
Førdefestivalen, Hilmestemnet og Telemarkfestivalen samt på arrangement i Sverige,
Finland, Tyskland, Tsjekkia og Ungarn.
Styremedlem i Laget for folkemusikk i Oslo i eit år, medlem av komitéen for Oslokappleiken i
8 år, 3 år som leiar. Medlem av styringsgruppa for FolkemusikkSCENA–Oslo i 5 år, som
leiar i 3 år.
Danseinstruktør i Numedalslaget i Oslo frå 1997. Har instruert på helgekurs i springar i
Numedal saman med systera, Liv Bergset.
Bergset, Ottar (f. 1948)
Jostedal/Veggli. Dans
Lærte springaren fyrst av Jan Lislien på kurs i Veggli 1985, seinare av Olaf Bakken, Jan O.
Dokken, Hans Bjøråsen m.fl. Delteke i lagdans på landskappleikar og andre kappleikar. Har
m.a. vore styremedlem i Buskerud folkemusikklag 1993/1994. Styremedlem i NSDL.
Bergset, Åsne (f. 1946)
Veggli. Vokal, dans, Kraviklyre
Åsne voks opp i Veggli. Mora og systera hennar var gode til å syngje, det var mest
skillingsviser og småstubbar, som Åsne lærte seg òg. Ho var ungdom da visebølja for over
Skandinavia og songgleda fortsette. Folkemusikken kom inn etterkvart, ho fekk tak i gamle
opptak som Numedal spel og dansarlag hadde samla og da vart interessa verkeleg vekt.
Fyrste kvedarkurset gjekk ho på i 1984, instruktør var Agnes Buen Garnås. Etter dette kurset
vart det danna ei kvedargruppe for vaksne i Numedal spel og dansarlag. Åsne starta så ei
barnegruppe i 1990. I 1991-92 gjekk ho på Folkemusikkstudiet i Rauland. Sidan har Åsne
stått for kvedaropplæringa i laget. Oppdraga har vore mange, frå lokale lag og foreiningar,
til deltaking konsertar og kappleikar. Som medlem av gruppa ”Den søde forening” saman
med Even Tråen, Per Midtstigen og Lars Erik Brevig, ga dei ut CD en ”Dobbelt bønn” i
2000, med religiøse folketonar frå Numedal. I gruppa ”Mot Normalt” er ho saman med Liv
Bergset, Åshild Wetterhus, og Gro Bratås, dei lagar tekstar og arrangement, og har lagt vekt
på det humoristiske Åsne har og delteke på produksjonane ”Buskerudtoner 1”, og 2, og
”Vårdagen”, innspelt av medlemmer i Numedal spel og dansarlag.
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Åsne lærte springaren fyrst ca 1960 av Birger Langeid, har seinare lært av Jan H. Lislien,
Borghild og Olaf Bakken, Jan O.Dokken, Hans Bjøråsen m. fl.
Har delteke på landskappleikar og lokalkappleikar både i lagdans og individuelt.
Åsne har vore styremedlem og leiar i Numedal spel- og dansarlag. Ho har òg vori
styremedlem i Jostedal spel- og dansarlag 1977-80 og i Buskerud folkemusikklag 2002-04.
Eit stort arbeid har Åsne gjort med innsamlingsarbeidet av vokal folkemusikk i Numedal. Ho
har gjeve songskattane frå Numedal eit nytt liv att. Ho er heidersmedlem av Numedal spel- og
dansarlag. Åsne spelar på sjølvlaga Kraviklyre.
Bergstøl, Målfrid Blaavarp (f. 1954)
Nore. Dans
Gjekk i leikarring m.a. for Bertil Skjerpe Larsen i barneskoletida, var med på leikstemne,
leikfestar og kurs. Med i leikarringen på Notodden i lærarskoletida, var med på
danseframsyningar m.a. i Sverige og Finland. Leikleiar og leiar i UL Noringen. I styret i
Numedal fylkeslag. Med på kurs i regi av Fylkeslaget og NU, godkjend som leikleiar i NU
1982. Har hatt andre kursoppdrag for born, ungdom og vaksne. Filma av Rff i 1982.
Leikleiar og leiar i UL Noringen. Gikk på leikarring, bl. a for Bertil Skjærpe Larsen, i heile
barneskuletida. Var på leikstemner, leikfestar og kurs. Deltok i leikarringen på Notodden i
lærarskuletida, og var med på danseframsyningar m.a. i Sverige og Finland. Har sete i styret
i Numedal Fylkeslag. Sumaren 1982 var ho på landskurs og vart godkjent som leikleiar i
Noregs Ungdomslag. Har sidan saman med Magnhild og Gro leia barneleikarringen på
Norefjord. Dei var m.a. på Færøyane med ein leikarring etter landsstemna for barn på
Norefjord i 1989. Har også hatt andre kursoppdrag for barn, ungdom og vaksne. Er filma av
Rff-sentret i 1982.
Bjerkeset, Hans Kristoffers. (1865—1949)
Eggedal/Lyngdal. Dans
God dansar og historieforteljar.
Hans var god dansar og ein mann med godt humør og ofte ei god historie å fortelja.
”Ingen krøniker i dansen”, sa Ole Bjerkeset, ein gong han såg Hans dansa. Svaret kom kjapt:
”Je dansær som je vil, å je steiker mi eiga sild”.
Bjerkeset, Ole Herbrands. (1863—1942)
Lyngdal/USA. Dans, sjøfløyte
God dansar og sjøfløytespelemann. Reiste til USA i 1893.
God dansar og sjøfløytespelemann. Han er omtala i ein artikkel i Langs Lågen nr 3, 1999.
”Ingen krøniker i dansen”, sa han til Hans Bjerkeset, ein gong han såg han dansa. Svaret
kom kjapt: ”Je dansær som je vil, å je steiker mi eiga sild”.
Bjørhusdal, Bård Vegard (f. 1975)
Lyngdal. Hardingfele, durspel
Bård Vegard Bjørhusdal (f. 1975)
Bård Vegard Bjørhusdal er frå Lyngdal. Han byrja å spela hardingfele alt i 6-årsalderen. Fyrst lærte
han av Jan Lislien og Bjørn Laupsa-Borge, seinare av Arne Olsen og Sigurd Frogner. Sidan har han
lært spel av Hauk Buen, Leif Rygg, Håkon Høgemo og Knut Myran. I 15-årsalderen byrja han å spela
toradar. Han lærte seg dette på eiga hand og kom til å læra seg å spela med spelet opp ned. Det vil seia
at han spelar med diskantane med venstre hand. Det har ikkje vore til hinder for spelet hans. Han er òg
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sjølvlært på vanleg fele. På Landskappleiken i Bø i 1988 fekk Bård Vegard tredjepremie i klasse C.
Vinnar av klassa var Annbjørg Lien. Sidan vart det mange gode kappleiksresultat.
På Landskappleiken på Ål i 1997 og i Oppdal to år seinare fekk han fyrstepremie i
klasse B og entra dermed klasse A. Bård Vegard søkte og vart teken opp på
spelemannsskulen ved Ole Bull Akademiet på Voss i 2000. Det vart to lærerike og utviklande år. Her
fekk han god instruksjon i tekniske finessar. Bård Vegard fekk Hauk Buen som inspirerande
læremeister. Buen la vekt på musikalsk dynamikk og fordjuping i spelet, «korleis ein kan skjønne
slåtten.
På same måte som Håkon Brøtan, har Bård Vegard vore lærar på kulturskulen i Flesberg.
Hellik Lislien og Andreas Bondal Sørensen var elevari dei to åra han var tilsett her. Han arbeidde
òg som hardingfelelærar i kulturskulen i Tinn og i Nore og Uvdal. Han har elles vore instruktør ved
«Strunkeveko» (vekeskurs for unge) på Fagernes og ved barne- og ungdomssamlingar i Buskerud.
Han har òg undervist i Boston i USA ved fleire høve.Ved to høve har han vore invitert til
skidanceweekend og til haustfest i Minot i USA for å halde kurs saman med dansarane Olav Sem og
Karin Brennesvik.
Bård Vegard og Eivind Bakken vart òg hyra til turné på skulane i området rundt Boston for
å halde workshops og konsertar. Bård Vegard har òg reist på skulekonsertturné i Noreg. I 2001 var han
med på produksjonen Rotneimsknut i regi av Rikskonsertane og musikkprodusenten i Buskerud. Då
spela han hardingfele, toradar og song. Han har òg vore med på offentlege
konsertar i regi av Rikskonsertane, til dømes danseførestellinga Hallingbreake.
Det har vorte mange konsertar både innanlands og utanlands. På 1990-talet var aktiviteten
høg. Bård Vegard spela mykje for leikarringen i Flesberg og på Kongsberg og reiste saman med
desse på oppdrag i til dømes Austerrike, Sveits og Estland. I eit par somrar var han engasjert som
omvisar ved Sigdal museum. Som del av omvisninga spela han tre konsertar kvar dag. Då fekk han
mykje trening og nyttige røynsler med formidling.
Bård Vegard er ein allsidig musikar som òg er interessert i andre musikksjangrar og i folkemusikk
frå andre land. Mellom anna har han spela irsk folkemusikk i gruppa Just add coffee, då mest
med vanleg fele. Han har òg vore med i samspelkonstellasjonar basert på slåttar frå Numedal, mellom
anna saman med Steinar Ofsdal på fløyte. Som dansespelmann har Bård Vegard Bjørhusdal vore særs
ettertrakta. Han har spela på dansekurs og øvingar og for dansarar på kappleik tallause gonger. Til slutt
vart det for mykje. «Dansespelet tok mykje av gleda.»129 Han trekte seg attende som aktiv utøvar og
spelar no berre for å halde instrumenta i strekk, som han seier. Bård Vegard har elles vore
styremedlem i Numedal spel- og dansarlag.

Bjørnsen, Barbro f. Eriksen (1912—1993)
Nore. Vokal
Lærte nok mest av faren. Song skillingsviser og sjømannsviser, god til å krullhuge. Lærte bort
viser til unge.
Barbro vart fødd i Skjønnelien der mor hennar var ifrå. Foreldra flutte etterkvart til
Lundheim, under sø. Skjønne, der faren bygde hus. Barbro var ifrå ein songglad familie på
morssida, men har nok lært mest av far sin, som song støtt seiest det. Ho song skillingsviser
og sjømannsviser, og var veldig flink til å krullhuge. Når ungdomane samlast for å synge
lærte ho bort visene ho kunne.
Bjørnsen, Thor Asbjørn (f. 1946)
Nore. Vokal
Asbjørn voks opp på Solheim (nordre Halland), familien flutte til Vestfold i 1962. Som vaksen
kom han attende til Numedal. Asbjørn er utdanna tømrar og lærar. Han lærte viser av mora
Barbro, og var med og tok oppatt songtradisjonen i Numedal på 1980 talet. Han er med på
utgivelsen Vårdagen med Numedal spel- og dansarlag.
Bjørnsrud, Anne Kittilsd. f. Ramberg (1845—1911)
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Svene/Flesberg. Dans
Bjørnsrud, Berit (f. 1964)
Uvdal. Dans
Gjekk i Uvdal barnelag i skoletida, Marit Angeltvedt leiklærar. Deltok på leiarkurs arr. av
Fylkeslaget. Medinstruktør i barnelaget. Leidde òg ein vaksenring som sommaren 1992 reiste
til USA og heldt framsyningar. Seinare leikleiar i Uvdal UL.
Gikk i Uvdal Barnelag (felles barneleikarring for ungane frå Nordstjerna U.L. og Uvdal
U.L.) heile skuletida si med Marit Angeltvedt som fast leiklærar. Ho deltok på leiarkurs arr av
Numedal fylkeslag, og som ungdomsskuleelev var ho sjøv leiar for gruppe i Barnelaget. Etter
1984 var ho leiklærer i barnelaget saman med Grethe Tufto. Dei leia og ein vaksenring som
sumaren 1992 gjennomførde ein leiktur til USA. Gruppa reiste rundt og heldt framsyningar i
Minnesota med mange norskætta tilhøyrarar.
Berit prøvde å halde barneleikarringen i gang på Uvdal skule, prøvde med kveldsøvingar og
øving i SFO-tid. Vanskeleg kombinasjon med jobb, og barneleikarringen tok pause nokre år,
men Berit som har tre gutar sjøv, seier ikkje nei om skulen treng hjelp med leik i musikk-faget.
Bjørnsrud, Kristoffer Ols. (1885—1972)
Flesberg/Kongsberg. Hardingfele, felemakar
Høyrde som ung Eivind Aakhus, Setesdal på konsert, vart inspirert og byrja spela. Førebileta
var Anders Ødegaarden, Gullik Sandbek, Ole Hakkelberg og Ole Nærlieie. Deltok mykje på
kappleikar etter fylte 60 år. Lærte mykje av finessane i felemakeriet av Gullik Sandbek. Heldt
opp med felemakeriet i mange år, byrja att i 1950. Reparerte òg mange instrument. Med i
Numedalslaget på Kongsberg. Aktiv i Kongsberg spelemannslag i mange år, æresmedlem i
laget.
Kristoffer var mellom anna ekspeditør i Eie landhandel i Flesberg som ung, gifte seg og flutte
til Bevergrenda, seinare til Kongsberg. Der han arbeidde på Opland Trevarefabrikk i om lag
40 år.
Som ung gut høyrde han Eivind Aakhus frå Setesdal halde konsert i skulestugo på Førli.
Etterpå fekk Kristoffer laga seg fele og byrja å pusle og spela litt. I byrjinga høyrde han på
ymse spelemenn og deretter øvde på eiga hand. Blant førebileta som spelemenn var: Anders
Ødegaarden, Gullik Sandbek, Ole Hakkelberg, og ikkje minst Ole Nærlieie.
Spelemennene spela slåttane meir på sin spesielle måte før, fortalte Kristoffer.
Han deltok mykje på kappleikar etter han var fylt 60 år.
I yngre år laga han nokre feler. Det fyrste instrumentet han laga var ein salmodikon. Mykje
av finessane i felemakeriet lærde han av Gullik Sandbek. Ole Nærlieie kjøpte si fyrste fele av
Kristoffer, ei kom til Nykirke i Vestfold og den beste han laga i den tida, selde han til Hellik
Juvenes for 100 kroner – ein bra pris i den tida. Så blei det opphald med felemakeriet i mange
år, han tok til att i 1950. Den fyrste fela han da laga , som gjerne vert kalla ”Gamlefela” blei
han boden 1000 kroner for av Kjetil Løndal nokre år seinare. Bent Arve Bratås har den fela.
Mange kjende spelemenn prøva felene til Kristoffer og lika dei godt. Han reparerte òg mange
instrument i desse åra. Han dreiv òg noko med rosemåling.
Kristoffer var æresmedlem av Kongsberg spelemannslag. Han var kasserar i laget i mange
år. I Numedalslaget på Kongsberg var han òg med.
Bjørnsrud, Lars Ole (f. 1963)
Uvdal. Dans
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Gjekk i Uvdal barnelag i skoletida, Marit Angeltvedt leiklærar. Deltok på leikfestar og
leikstemne. Medinstruktør i barnelaget. Deltok på kurs i regi av Fylkelaget.
Gikk i Uvdal barnelag (felles leikarring for ungar frå Nordstjerna U.L. og Uvdal U.L.) heile
skuletida med Marit Angeltvedt som fast leiklærar. Deltok på leikfestar, leikstemner kvart
einaste år. Som ungdomsskulelev var han sjølv leiar for gruppe i barnelaget saman med Terje
Tiller Karlsen, Kristin Huseby og Britt Sissel Andersen. Dei deltok på helgekurs i songdans,
turdans, runddans og Numedalsspringar, hadde mykje moro og vart dyktige.
Bjøråsen, Hans (1909—2002)
Bjøråsen, Marit f. Lande (1912—2003)
Flesberg. Dans
Marit av dansarslekt, sonedotter til Hans Lande, Gamle-Hans som vart rekna som
dansemeister. Hans lærte truleg springaren før Klara Semb byrja med kurs, men deltok på
kursa. Kittil Dyrebu førebilete. Hans og Marit med då springarkursa med Jan O. Dokken
starta i 1956, båe gode dansarar. Var med på kappleikar og framsyningar og inspirerte nye
dansarar. Aktive i Flesberg Nasjonale Dansarring, seinare FSDL heilt til siste leveåra.
Hans lærte nok springaren før Klara Semb kom med kursa sine omkring 1930, men han deltok
på kursa. Hans hadde Kittil Dyrebu som sitt førebilete.
Hans og Marit var begge med då springarkursa starta i 1956. Dei var begge gode dansarar.
Var med på kappleikar og framsyningar og var inspiratorar for nye som lærte dansen. Dei
var aktive i Flesberg nasjonale dansarring, seinare Flesberg spel- og dansarlag, heilt til siste
leveåra.
Marit, og ektemannen Hans, var begge med då springarkursa starta i 1956. Dei var begge
gode dansarar. Var med på kappleikar og framsyningar, og var inspiratorar for nye som
lærte dansen, og aktive i Flesberg nasjonale dansarring, seinare Flesberg spel- og dansarlag,
Marit var av dansarslekt, sonedotter til Hans Lande, ”Gamle Hans”. Han vart rekna som
dansemeister og har fått ein springar oppkalla etter seg, ”Gamle-Hans slåtten”.
Bjøråsen, Hellik Ols. (1849—1891)
Flesberg. Vokal
Skal ha vore god til å syngje.
Voks opp på nedre Bjøråsen, og overtok seinare garden sammen med bror sin. Han var
skreddar og skinnfellmaker, og skal ha vore god til å synge. Det var eit uttrykk ei tid om det å
gifte seg: ”Je får gjøra som Hællek Bjøråsen, å la det vara”.
Blia Ole Sjurds. (1815—1884)
Rollag/Flesberg. Dans
Blindheim, Målfrid (f. 1954)
Oslo/Otta. Dans
G.m. Per H. Midtstigen, dansar saman med mannen på kappleikar og til framsyningar. Fekk 1.
premie i kl. B på Landskappleiken på Hamar 1982, har fleire 1. premiar i kl. A. Ekteparet
vann Landskappleiken i 1985 på Otta.
Målfrid er gift med Per Håvard Midtstigen og dansa med han på kappleikar og til
framsyningar. Fekk 1. premie i kl. B på landskappleiken på Hamar 1982. Dei fekk 1.premiar i
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kl. A på Kongsberg 1983. Vann landskappleiken i 1985 på Otta saman med eit par frå
Vestlandet. 1.premie fekk dei òg i kl. A i Bø 1988.
Blydenstein, Liv Heyerdal (1905-2008)
Svene. Dans
I 1938 kom familien Blydenstein til Foss i Svene. Fru Liv Heyerdal Blydenstein skulle få stor
innverknad for utbreiing av dansen.
Etter krigen vart det vanleg for mange born i Svene å samlast hjå henne, på Foss. Der var
eventyrforteljing, folkeviseleik og rosemåling, bollar og kakao.
I 1946 vart Svene Barneleikarring stifta der, og 1 april 1948 hadde dei sin fyrste oppvisning.
Det vert byrjinga på fleire år med turnear og oppvisningar rundt om.
17 mai 1948 dansa 8 barn frå Svene i Odd Fellow paleet i København, invitert av Den Norske
Forening. Sigbjørn Bernhoft Osa og Leif Aasane var med som spelemenn.
17 mai 1949 dansa dei i Nationalteateret i Oslo, der var også Kongen til stades. Det var for
det meste Sigbjørn Bernhoft Osa som var spelemann for dei, han budde hjå fam. Blydenstein i
den tida. Elles må nemnast spelemenn som Leif Aasane og Levor Bakken.
Etterkvart lærte dei også Numedalsspringaren, Jan K. Dokken på Svenesund var læremeister
i Tingstugo på Svenesund, og Levor Bakken var spelemann.
Etter mange rike ”danseår” ebba leikarringen ut i 1952-53, då var borna vorte ungdomar og
for ut kvar til sitt. Men eit enormt arbeid og eit stort engasjement frå Liv Heyerdal
Blydenstein fekk nok etterverknader langt frametter.
På spørsmålet kva ho
eigentlig arbeidet for, svara ho :”For å fremme interessen for Norsk bygdekultur og det vakre
i livet. Utvikle smak og skjønnhetssans hos barna. Skjønnhet skaper gode tanker. Barna lærer
kameratskap og vi synes små oppvisninger kan glede de andre. De lærer å sette pris på sitt
land og sin kultur. Selv står jeg i gjeld til mitt land som har gitt meg så mange skjønne
inntrykk gjennom sin natur. Den beste måten å betale litt på denne min gjeld er å arbeide for
bygdekulturen.”
Omlag 50 år etter dette fikk da Liv Heyerdal Saerens, Flesberg kommunes Kulturpris for sitt
arbeid.
Nokon frå Barneleikarringen utmerka seg i tida frametter, den fremste og mest aktive var
Kjell Sandbæk. frå Svene
Blaahus, Hellek Ols. (1743—1799)
Veggli. Vokal
Blei kalla Gamle Blåhusen, kunne rime på ståande fot, kunne ordtak og hermer så han vart
hugsa i fleire generasjonar etterpå.
Hellek budde på plassen Blåhus under Bakke og ikkje Brekke som det står i ”Gamalt i frå
Numedal”. Han blei kalla ”Gamle Blåhus`n”, og laga rim på ståande fot, og kunne ordtak
og hermer, så han vart hugsa i fleire generasjonar etterpå. Kona hans var heller ikkje frå
Augunsrud, men frå Asbjørnsrud i Rollag, men foreldra hennar budde ei tid på plassen
Leikanrud under Sveinsrud i Veggli. Så enten er det skrivefeil, eller så har Tov Flatin oppfatta
namna feil.
Sjå meir omtale om han i Gamalt frå Numedal bind V s. 62.
Blaavarp, Magnhild (f. 1958)
Nore. Dans
Gjekk i leikarring m.a. for Bertil Skjerpe Larsen i barneskoletida, var med på leikstemne,
leikfestar og kurs. Leiar for leikarringen på Notodden i lærarskoletida. Deltok på mange
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danseframsyningar. Filma av Rff i 1982. Aktiv i lagsarbeid, med i UL Noringen frå 1980,
både som leiar og leikleiar. Med i styret i Numedal fylkeslag. Godkjend som
leikleiar i NU. Har hatt andre kursoppdrag for born, ungdom og vaksne. Dansa seg opp i kl.
A på Landskappleiken på Geilo i 1986 saman med mannen, Sverre Heimdal. Båe med på
videoinnspelinga Bygdedansar i Buskerud amt. Har gjennomført dansestudiet ved Rff/NTNU
i Trondheim, 1995.
Bondal, Gunleik (f. 1945)
Tuddal/Svene. Hardingfele
Byrja å spela i 10-årsalderen. Onkelen Olav Bondal fyrste læremeister. Lærte av Olav og
Einar Løndal. Frå midten av 1950-talet eit rikt spelemannsmiljø i bygda med spelemenn som
Torkjell Tveiten, Svein Løndal, Knut Buen, Nils Bondal. Lærte òg slåttar av Hølje Wårstulen,
Gransherad. Deltok på Markenskappleiken på Kongsberg 1960, 14 år gammal. Ivrig
kappleiksdeltakar i åra etter, spela seg opp i kl. A i 1967 i Porsgrunn. Med i
Folkemusikkhalvtimen NRK i 1966, «Unge spelemenn frå Tuddal» (diverre ikkje teke vare på
i arkivet til NRK). Til Numedal i 1964, spela mykje til dans og til underholdning, m.a. for
dansarringen i Flesberg, for dansarar frå Telemark og Numedal på kappleik og på dansekurs.
Fekk øydelagt ein finger på venstrehanda i 1972 og måtte leggje vekk fela. Mykje nytta
dommar på kappleikar og landskappleikar. I 2010 Cd-utgjevinga Kappleikspel med opptak av
slåttespel med Bondal og Sigurd Frogner.
Gunleik vaks opp i Tuddal i Telemark og byrja spele hardingfele i 10 års alderen. Fyrste
læremeisteren var onkel Olav Bondal. Han var nabo, spelmann og laga dessutan feler. Det
var Olav som var fyrste inspiratoren og som hjelpte Gunleik å lage fyrste fela då han var 11
år. Seinare laga Gunleik tre feler til, og det var på eigenbygde feler har etterkvart lærde seg
spelet.
På midten av 1950 talet og utetter var den mange unge spelemannsspirer i Tuddal. Torkjell
Tveiten, Svein Løndal, Knut Buen og Nils Bondal må nennast. Med desse og fleire andre
unge vart det eit godt miljø i bygda. Etterkvart gjekk turen til Olav Løndal, ein tolmodig
meisterspelmann som viste dei unge vegen inn i tonearven. Tradisjonar etter ”gamle” Svein
Løndal, spel med røter så langt attende ein kjenner soga om felespel i Telemark.
Seinare var og Einar Løndal blant læremeistrane. I åra frå 1960 -63 arbeidde Gunleik i
Gransherad, der fekk han lære slåttar av den svært gode spelemannen Hølje Wårstulen.
Han kjøpte seg ny fele av Jon Tjønn i 1965 og det vart den han kom til å bruka seinare.
Som 14-åring deltok han for fyrste gong på kappleik, under Markenskappleiken på Kongsberg
i 1960.
Gunleik vart ivrig kappleiksdeltakar i åra utetter. Det var kappleik mest kvar helg heile
sumaren i den tid. Var det ikkje i Telemark så var det i Buskerud eller andre stader. Han
deltok på dei fleste, mellom anna 4 fire landskappleikar og spela seg opp i klasse A i 1967 i
Porsgrunn. Han var og med i eit radioprogram i Folkemusikkhalvtimen i NRK i 1966 ”Unge
spelmenn frå Tuddal” som diverre ikkje er teke vare på i arkivet til NRK.
Gunleik kom til Numedal i 1964, saman med sin gode ven Torkjell Tveiten, der dei arbeidde
med hyttebygging. Det var fleire utøvarar og dansarar (?) frå Telemark som på den tid
arbeidde med det same på Blefjell. Deriblant spelemannen Olav Bergland, og dansarane
Einar Hanto, Olav Sem og kvedaren Sveinung Bakka.
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I 1967 gifte han seg med Tordis Dalen i Svene i Numedal og flutte dit. Dei fekk tre born og
etterkvart fleire barneborn. Gunleik er byggmeister og har leia sitt eige lokale byggefirma i
30 år.
Gunleik spelte mykje til dans og til underholdning, mellom anna for dansarringen i Flesberg,
for dansarar frå Telemark og Numedal på kappleik og på dansekurs.
Det vart diverre brått slutt på spelet då han fekk øydelagd ein finger på venstrehanda si i
1972. Det vart eit stor sakn å måtte legge vekk fela, men han har helde god kontakt med
folkemusikkmiljøet i tida etterpå, både som tilhøyrar og som domar på lokale kappleikar, og
på landskappleikar.
Borge, Anders Syverts. (1893—1953)
Bingen, Øvre Eiker/Flesberg. Vokal
Borge, Berit Helliksd. f. Fønset (1898—1985)
Flesberg. Vokal
Borge, Gro Bratås (f. 1969)
Flesberg/Lyngdal. Vokal, dans,
Gro lærte å synge på kurs, for m.a. Marit Mattisgard frå Valdres og Veslemøy Fjerdingstad,
Kongsberg. Men mest har ho lært av Åsne Bergset, Veggli. Gro er elles sjølvstudert ved å
høyre på bandopptak og plateutgjevingar.
Ho har delteke på mange kappleikar, konsertar og i andre høve på revyframsyningar. Gro er
ei av fire jenter som syng saman i ei songgruppe som kallar seg ”Mot normalt”. Ho dansar
òg numedalsspringar. Gro har vore styremedlem i Numedal spel- og dansarlag
Borge, Halvor H. (1903—1999)
Borge, Hedvig f. Larsen (1900—1975) Gjøvik
Nore. Dans
Var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landsstemnet på Lillehammer i 1929.
Bottegård, Mai Britt Aasane (f. 1957)
Kongsberg. Dans
Lærte å danse i barneåra av faren, Leif Aasane. Dansa til framsyning alt som 4-5 åring. Har
delteke på mange kappleikar. Vann kl. B på Landskappleiken i Oslo 1981, springar med to
følgje. Har òg vunne markenskappleiken på Kongsberg.
Lærte å danse i barneåra av faren, Leif Aasane. Dansa til framsyning alt som 4-5 åring.
Har delteke på mange kappleikar. Vann kl. B på landskappleiken i Oslo 1981 som deltakar i
springar med to følgje. Har òg vunni markenskappleiken på Kongsberg ein gong med same
dans.
Bratterud, Guul Levors. (1888—1966)
Rollag. Hardingfele
Spela mykje og bra, la bort fela av religiøse årsaker. Sverre Eggerud lærte fyrste slåtten av
Guul.
Guul spela mykje og bra like til svartsynet tok han. Sverre Eggerud lærde fyrste slåtten sin av
Guul på låvin i Vårvikje.
Guul tente der, det same gjorde Nils Ulvik som viste Sverre dei fyrste taka på fela.
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Knut Dahle hadde konsert på låvin i Vårvikje.
Brattås, Kristen Nilss. (1895—1979)
Flesberg. Hardingfele
Lærte fyrst av den ni år eldre broren Nils som gjorde nokre feler som Kristen spela på i
byrjinga (Nils drog til Amerika då Kristen var 12 år). Budde i ungdomstida i Stuvstadgrenda
med grannar som spelemennene Gunleik Stuvstad, Nils Stuvstad, Nils Teigen. Spela mykje
med Olav Bratås. Lærte noko av Anders Aasen, høyrde mykje Ole Nærlieie. Stort repertoar,
særleg av runddansslåttar. Spela mest i heimlege lag og noko saman med Ingebret Lie.
Fyrste læremeisteren for Kristen var nok broren Nils som var ni år eldre, men han drog til
Amerika då Kristen var 12 år. Nils gjorde nokre få feler og det var nok på desse han starta.
Ungdomstida budde Kristen i Stuvestadgrenda, spelemenn var det mange av der, Gunleik
Stuvstad, Nils Stuvstad, Nils Teigen og fleire. Olav K. Bratås vaks opp saman med Kristen og
dei spela mykje saman.
Kristen kunne mange slåttar, særleg runddansar. Han spela mest i heimlege lag og noko
saman med ein nabo, Ingebret Lie. Andres Aasen lærte han noko av, og høyrde mykje Ole
Nærlieie. Han og Anne kona hadde fem døtrer, og dei hugsar så vel at far spela kvar kveld
når dei skulle sova.
Bratås, Asbjørn (f. 1939)
Flesberg. Hardingfele
Asbjørn tok til å spele ca 1952, far, Olav K. Bratås var god spelemann. Han hadde spela lite i
krigsåra (1940-45) men no tok han til med spel att. Det kom mange spelemenn innom heimen,
Olav og kona Jøran var gjestfrie. Av spelemenn som ofte var innom kan nemnast Gunleik
Stuvstad, Ole Berget, Hellik Juveli, Hellik Ranvik, Hans Hamre, Niri Stuvstad med fleire.
Naboen, Ole T. Dalen var ivrig spelemann, og fyrste slåttane Asbjørn lærte var
Skytterhusvalsen, Hølje Plassen og Haslebuskane.
I dei fyrste åra var det helst Flesbergslåttar som vart lært og bruka, og læremeistrane var far
Olav og Hellik Juveli fyrst og fremst. Seinare kom Asbjørn til å læra seg slåttar frå andre
distrikt, kanskje særleg frå Telemark, men og Valdres. Grammofonplater av Johannes Dahle,
og Torleiv Bolstad var god inspirasjon.
Asbjørn kom etter kvart saman med dei fleste aktive hardingfelespelemenn i tida. Han var
ivrig kappleiksdeltakar, har delteke på 120 kappleikar av dei 15 landskappleikar til no
(2010).
Spelte seg opp i kl A på Kongsberg i 1983.
I spelemannslaget i Numedal har han delteke heile tida det har vore aktivt, og mange slåttar
har han lært frå seg der. Asbjørn har spela i gammaldansorkester, mellom anna i Numedølen.
Dottera Gro er god songar, og sonen Pål er spelemann på toradar og trekkspel.
Synne Frogner er vel den som har lært flest slåttar av Asbjørn, særleg mange runddansslåttar
etter dei gamle spelemennene.
Attåt alle kappleikane, har Asbjørn spela i utallige konsertar, tilstellingar, bryllaup og
begravelsar. For leikarringar i Kongsberg og Flesberg har han òg spela mykje.
På kassettutgjevingane som Numedal spel- og dansarlag ga ut, Slåttar til dans, og Vårdagen,
deltok han. Asbjørn er òg med å spelar komposisjonar av Arne Olsen på Cd-plata
Brørsteinane, og dansespel på plata Dansefoten som er utgjeve av Buskerud folkemusikklag
og Folkemusikksenteret.
I Buskerud folkemusikkarkiv finns mange opptak med han.
Asbjørn har delteke i lagsarbeidet både i Kongsberg spelemannslag, Flesberg spel- og
dansarlag og Numedal spel- og dansarlag.
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Bratås, Helga f. Undeberget (f. 1938)
Flesberg. Dans
Lærte springaren av Jan O. Dokken i 1956. Har delteke på mange kappleikar, konsertar og
framsyningar. Vann kl. B på Landskappleiken i Bergen 1973 saman med Ole E.
Huslende. Dansa elles mykje med Kåre Dokken til framsyning og på kappleikar. I mange år i
styret for FSDL, fleire år som leiar. Har òg vore dommar på kappleikar.
Lærte springaren av Jan O. Dokken i 1956.
Helga har delteke på mange kappleikar, konsertar og framsyningar.
Ho vann kl. B på landskappleiken i Bergen 1973, ho dansa med Ole E.
Huslende.
Dansa elles mykje med Kåre Dokken til framsyningar og på kappleikar.
Helga var og mange år i styret for Flesberg spel- og dansarlag, også fleire år som leiar. Ho
har òg vore domar på kappleikar.
Bratås, Jøran f. Kjølset (1908—1982) Flesberg
Vokal
G.m. Olav Bratås. Kunnskapsrik, god til å syngje. Sonen Bjarne gjorde opptak av nokre viser.
Jøran og mann hennar, spelemann og rosemålar, Olav K. Bratås budde fyrst i Øvre-Buin i
Stuvstadgrenda, og eit par andre stader før dei bygde seg hus på Førlijordet i 1933. Jøran
var logn og kunnskapsrik, og blir nok hugsa best av folk flest som bibliotekaren i Flesberg.
Ho var god til å synge, og sonen Bjarne fekk teke opptak av nokre viser ho sang.
Bratås, Olav K. (1901-1964)
Flesberg. Hardingfele
Olav voks opp hjå farsslekta med bestefar, onkel og tanter og fleire litt eldre syskenborn, då
han mista foreldra før han var 3 år.
Eit av syskenborna Nils N. Ribberud spela hardingfele, han laga feler òg, han reiste til USA
då Olav var 6 år. Ein bror av Nils, Kristen N. Bratås, som var seks år eldre enn Olav spela,
desse to var det nok som tende Olav på spel.
Olav kom til å veksa opp i Nedre Brattås, skuleår og ungdomsår saman med Nils Teigen og
Stuvstad-brørne, særleg Gunleik, Herleik og Nils og fleire andre i Stuvstadgrenda gjorde at
han vart ein deil av eit skapande miljø av handverk og hardingfelespel.
Olav kom til å rage over dei fleste bygdespelemenn med sitt spel. Læremeistrane var Erik
Deildok, Anders Ødegaarden, Ole Hakkelberg, Ole Nærlieie og Hellik A. Juveli og fleire.
Olav spela dei fleste slåttane som var i bruk i Flesberg på hans tid, attåt at han la seg noko
etter spel frå andre kantar, som Telemark, Valdres og Vestlandet.
Olav spela på mange kappleikar, tilstellingar av ymse slag også bryllup.
Då bandopptakarane kom kjøpte han seg ein slik og gjorde mange, for ettertida, særs viktige
opptak av samtidige og eldre spelemenn. Sønene Bjarne og Asbjørn gjorde etter kvart mange
opptak av far sin. Alle er å finna på Norsk folkemusikksamling og folkemusikkarkivet i
Buskerud. Arne Bjørndal vitja Olav i 1959 og tok opp på band 14 slåttar.
Olav var aktiv i Flesberg spelemannslag, og lærte frå seg slåttar til dei yngre spelemennene.
Mest spel etter Olav har nok sonen Asbjørn, mange slåttar lærte han direkte og i ettertid frå
opptaka.
I 2001 vart det utgjeve ei CD-plate med 40 slåttar, alle opptak av Olav. Plata heiter Ola
Rosemålar, og tittelen peikar på at Olav òg var ein stor kunstnar innan rosemåling.
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Plata vart utgjeve av Folkemusikksenteret i Buskerud og leiar for det prosjektet var Jan H.
Lislien.
Bratås, Pål (197?)
Flesberg/Hamar. Durspel, trekkspel
Pål Bratås frå Flesberg voks opp i ein heim med mykje felespel og song. Han fekk den fyrste
opplæringa i trekkspel av Øyvind Skalstad på Kongsberg, men er elles mest sjølvlært på durspel.
Han gjekk på musikklina på Tonheim folkehøgskule og vartsidan buande på Hamar.
I ungdommen spela Pål ein del til dans med Ole Runar Bekkeseth, Nils Øyvind Bergset og Roar
Kongsjorden. Han har òg spela i andre grupper som til dømes Nederlaget, Nils Øyvinds,
Ottadalssekstetten, Triolien (med Annar By og Atle Lien Jensen) og Evig Runddans. Han har òg vore
med i andre grupper på Landsfestival for gammaldansmusikk og dansespel.
Som solist på durspel har Pål spela i mange finalar på Landsfestivalen i gammaldansmusikk
med gode resultat, mellom anna ein siger i seniorklassa.
Han har vidare vore med på fleire plateutgjevingar med Nederlaget og har delteke på Buskerudtonar
og Dansefoten med dansespel frå Buskerud.
I dei seinare åra har Pål høyrt på og lært ein del frå arkivopptak med tradisjonsmusikk frå Numedal.
For tida arbeider han med eit plateprosjekt saman med faren Asbjørn og systera Gro med musikk frå
Flesberg. Tanken er å laga ei utgjeving med både bygdedans- og runddansslåttar i solo og samspel,
med hardingfele, trekkspel, toradar og komp, samt vokal.

Breivik, Paul Ols. (1880—1954)
Rollag. Vokal
God til å syngje, tralla til dans også.
Paul budde på Gylte I Rollag, og dreiv garden der. Han var god til å synge seiest det, tralla
til dans og.
Brekke, Herbrand Reiers. (1886—1978) Vokal
Brekke, Sebjørn Reiers. (1898—1960)
Veggli. Hardingfele
Brørne var av Gladheimslekt. Herbrand omtykt spelemann, kunne mykje Skjellerudspel. Stort
repertoar av dansespel, særleg rundansspel på nedstilt bass. Mykje nytta spelemann i Nore og
Veggli. Rauk ein streng for Herbrand, tulla han slåtten vidare til han hadde fått på ein ny. Var
ein tur i Amerika. Spela mykje saman med broren Sebjørn, dei fekk slikt liv i lokalet. Brørne
populære særleg i anleggstida. Slusken ville helst ha trekkspel på dansefestane, men godtok
felespelet til brørne. Sebjørn spela ikkje så mykje som broren.
Herbrand og broren Sebjørn var av Gladheimslekt, Steinar H. var onkelen deira.
Herbrand var ein tur i Amerika, men kom att og gifta seg med Sigrid Gladheim. Herbrand var
myllar på Øktodden i Nore. Han og familien budde på Juvodden i Nore.
Herbrand var ein omtykt spelemann, som kunne svært mykje dansespel, særleg rundansspel
på nedstilt bass. Han var mykje bruka spelemann, både i Nore og Veggli. Og saman med
broren Sebjørn skapte dei veldig til liv i lokalet. Det fortel mykje at anlegsslusken som
vanlegvis ikkje ville ha anna enn trekkspel godtok Herbrand med fela. Mange hugsa at om det
rauk ein streng for Herbrand så tulla han låtten vidare til han hadde fått på ny.
Herbrand hadde ei god fele. Knut Ellefsen Steintjønndalen 1901.
Det seiest at Herbrand kunne mykje Skjellerudspel. Det levde i heimbygda Veggli så det var
mange å lære av da han voks opp.
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Bror til Herbrand. Spela kanskje ikkje så mykje som broren, men saman var dei svært
populære.
Dansemusikken deira i anleggstida var svært populær. Slusken ville helst ha trekkspel, men
dei godtok Sebjørn og broren Herbrand, det var dansemusikk dei lika.
Ola Haukjem fortalde at desse brørne var svært aktive dansespelemenn i 1920 åra, og svært
populære.
Sebjørn hadde to feler vi veit om, ei Knut Ellefsen Steintjønndalen 1899. Denne fela lånte
Olav Øyaland i fleire år. Og Even Tråen har brukt fela dei siste åra. Den hadde han etter
onkelen Steinar. Så hadde han ei Sandlandfele som er i Tveitkåset
Brekke, Reidar (1922—1980)
Nore/Kongsberg. Dans
Brekke, Tormund Knuts. (1906—1963)
Uvdal. Trekkspel
Ein dyktig og populær spelemann.
Tormund gjekk med posten frå 1940 og til han døydde. Han hadde trekkspell og var ein dyktig
og populær spelemann.
Brekke, Sjur (Anne-Sjur) (????-????) Flesberg?
????
Jan og Bjarne
Brennesvik, Karin (f. 1943)
Oslo/Kongsberg/Hovin. Dans
Karin dansar mest all norsk bygdedans, har delteke på ei mengd kappleikar, og på
framsyningar i inn- og utland. Vore kappleiksdomar i mange år. Ho har lagt ned eit stort
arbeid i vidareføring av norske folkedanstradisjonar. Er utnemnd til heidersmedlem i
Landslaget for spelemenn. Ho har vunne landskappleiken to gonger, eine gongen var med
numedalsspringar med to følgje, saman med Hellik Dokka og Hilde Medalen i 1992 på
Fagernes. Karin har vore til USA mange gonger og halde kurs i norsk bygdedans der.
Bromsdalen, Torstein Knuts. (1793—1834)
Nore/Rollag. Dans
Mange soger om Torstein som kjempekar og dansar, ein krevjande slått (halling) har fått
namn etter han, Torstein Bromsdalen.
Torstein var fødd i Nore, men flutte med foreldra til Bromsdalen i Rollag og vart konfirmert
der. Det er mange soger om Torstein som kjempekar og dansar.
Ein krevjande halling har fått namn etter han, slåtten vert kalla Torstein Bromsdalen.
Litteratur:
Tov Flatin. Gamalt frå Numedal, b 1, s. 131-132
Brun, Arvid Bøckmann (f. 1940)
Uvdal. Dans
Gardbrukar på Lunda og gift med Gunhild f. Brekke. Runddandansar, utmerka seg i masurka.
Brun, Gunhild f. Brekke (f. 1941)
Uvdal. Dans
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Allsidig dansar og gift med Arvid Bøckmann Brun.
Brøtan, Håkon (f. 1974)
Lyngdal. Hardingfele, trekkspel, gitar, munnspel
Håkon byrja spele då han var 7 år. Fyrste læraren var Jan H. Lislien, seinare Arne Olsen,
Sigurd Frogner, ???????
Han har spela på ei rekkje kappleikar og konsertar. Håkon har eit framifrå dansespel og han
har spela mykje til dans for dansarar frå Numedal, Kongsberg og Jondalen, på kappleikar,
framsyningar òg på utanlandsturnéar. Han har òg vore lærar med hardingfele ved
kulturskulen i Flesberg. Speltradisjonen fører han vidare òg ved å ha privatelevar. Faren,
Halvard Brøtan, spelte trekkspel, denne arven har Håkon teke opp, gitar og munnspel er òg
instrument han brukar.
Brøtan, Ola (1917-2001)
Lyngdal/Lampeland. Hardingfele, felemakar
I konfirmasjonsalderen tok Ola til å spela, lærte fyrst av Erik Lindteigen, seinare av Andres
O. Haugan og Ole Laag. På festar høyrde han Ole Nærlieie og Andres Aasen, da høyrde han
felemusikk mest heile natta.
Fyrste fela han spela på var laga av Kjetil Stuvstad, Kittil bror hans hadde lånt ho av Ole
Landerud.
Ola kjøpte seg bandopptakar og lærde såleis mange slåttar etter opptak mellom anna frå
Folkemusikkhalvtimen.
Han spela inn 11 slåttar for G.A.Brager som gjorde opptak for Norsk folkemusikksamling.
Spelemannen Hellik Rognelien kom til Brøtan ein gong fyrst i 1930-åra, han hadde med ei
Strømmenfele som Ola fekk kjøpt for 35 kroner, den bruka han i mange år frametter.
Fyrst i 1970-åra starta Ola som felemakar, han studerte litteratur om emnet og gamle feler,
og han gikk på felebyggarkurs.
Felemakeriet var det store for resten av levetida hans, han laga til saman over 50 feler. Han
hadde feler på utstillingar mange gonger, og i 1981 fekk han sølvmedalje på utstillinga på
Landskappleiken.
I dei seinaste åra spela Ola i rolegaste laget, men han hadde eit solid spel og gode
slåtteformer. Som ung spela han til dans saman med Erik Lindteigen. Ola spela iblant til
underhaldning på Lågdalsmuseet og på Kulturstugo i Flesberg. Spelet var som mannen, roleg
og stødig.
Brøtan, Torstein (1922—2004)
Lyngdal/Svene. Hardingfele
Lærte fyrst spel av den eldre broren, Ola, elles av Andres O. Haugan. Lærte òg etter
grammofonplater. Hadde eit fint, sterkt og godt spel. Spela mest aldri ute, berre når han vart
beden om det. Ein gong han arbeidde for læraren sin, Tov Flatin i våronna, kom Flatin med
fela. Torstein spela då Førnesbrunen.
Torstein lærte fyrst spel av den eldre broren, Ola, elles lærde han av Andres O. Haugan. Du
må få meir fart på bogen, og du må trøkke fingrane hardare ned på strengane sa Andres .
Broren Ola hadde grammofon og plater med felemusikk, frå desse lærde Torstein mange
slåttar. Torsten spela mest aldri ute til publikum, berre ein sjeldan gong når han var beden
om det. Men han hadde fint, sterkt og godt spel. Ein gong Torstein som ung arbeidde for
læraren sin, Tov Flatin, i våronna, kom Flatin med fela si. Torstein spela då Førnesbrunen
for han. Tov vart nok overraska, han trudde ikkje Torstein kunne spela såpass.
Torstien var ein sindig og roleg person, men spela kveikt.
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Bråten, Knut Ols. (1867–1950)
Uvdal. Dans, vanleg fele
Spela på fela og dansa samstundes, vert det fortalt.
Gardbrukar og tømmerfløter. G.m. Liv Hellehvammen og far til Paul Fønseth. Runddansar og
felespelar. Spelte på fela og dansa samtidig, fortalte barnebarnet Marie Rønning g. Volland.
Bråten, Kristoffer Hanson (1891-1951)
Rollag/til Canada i 1927. Hardingfele
Kristoffer var av dei som raga noko høgare enn dei vanlege bygdespelemennene i samtida.
Han spela til konsertar og på kappleikar. Han heldt konsertar åleine, men og saman med
andre til og med saman med Kristiane Lund. Etterkommarane har ein pokal han har vunne på
kappleik. Han lærte av Kittil Gladheim Ulstad og Steinar Galdheim, men og av andre i
samtida.
Ei tid var han og Ola Haukjem på murearbeid på Lampeland, da spela dei mykje. Blant anna
på Solvoll.
Halvor Kaasin i Nore spela ikkje so lite saman med Kristoffer Bråten. Halvor meinte
Kristoffer var den beste i Rollag i samtida, og han kunne mange slåttar. Halvor fortel at
Kristoffer hadde mange slåttar Haukjemen ikkje hadde. Mellom anna spela han Pål
Løytnantdreng som halling og ikkje som gangar.
I 1927 reiste han til Canada sman med fleire andre frå distriktet for å få seg arbeid. Det gjekk
gale, dei fann han til slutt død i huset der han budde. Da var han fråstole alt.
Bråten, Ole Hanss. (1884—1968)
Rollag. Hardingfele
Bror til Kristoffer. Dansespelemann, spela saman med t.d. Andres Mogen, Sverre Eggerud,
Ole T. Høgrud, Erik Deildok. Spela helst for familien sin, m.a. slåttar som St.
Thomasklokkene, Fossegrimen, Sevlen, Bekar-Anne og Førnesbrunen. Rollag spelemannslag
gjorde opptak då han var 70 år, spela m.a. ein gammal springar kalla Greenspringaren.
Bror til Kristoffer. Dansespelemann.
Da Ola fylte 70 år var Rollag spelemannslag hjå han med lydbandopptakar. Jakop Mogen
intervjua han og sa: Du har vel spela i mange bryllypp du Ola. Ola svara, ja det ha no vørte
nokon med tie.
Og so spela han ein gamal springar med god takt og spesielle tak. Det var den dei kallar
Grensspringaren.
Han spela sjølsagt saman med dei andre i bygda, som Andres Mogen, Sverre Eggerud, Ole T
Høgerud og Erik Deildokk.
Ola var nok av dei som på grunn av små kår aldri fekk utvikla seg som musikar. Ofta låg han
i veker inne på mørkjin på skogsarbeid. Og det er ikkje det beste for spelemannsfingar.
Ola hadde tre felur vi veit om. Ei som han selde til Kristian Frogner, den hadde Steingrim
Haukjem hatt. Ho var raud og fint skjelbelagt.
Så hadde han ei som dottera Ragnhild vann på loddsal. Da Kristoffer skule til Canada lodda
han ut den ein av felene sine. Denne som Ragnhild vann var ei Hans Johnsen & søn 1923. Det
er Hans Tjønn. Ellers fins teit bilete av Ola med ei fele som dei seier er ei Sandlandfele. Det
var ikkje så få av dei i Rollag.
Dotteraq Ragnhild fortel at Ola lika å spela for familien sin, og sjøl om han ikkje sa namn på
slåttane kjende ho mange av dei att i folkemusikkprogramma i radioen. St
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Thomasklukkene,Fossegrimen, Sevlen, Bekar Anne og Førnesbrunene til dømes.
Buin, Marit Helliksd. (1855—1941)
Flesberg. Dans
Buinsetra, Berit Helliksd. (1800—1853)
Flesberg. Vokal
Flink til å syngje, hadde eit omframt mål til å hjale og lokke. Ei herme etter ho: «Kjenner du
’kje mei, syster te døm seks brøæn. Hellek å Sevat å Tølvær å Ola å Kittil å Knut!».
Berit var frå Buin. Ho og mannen budde fyrst i Letmolia, før dei tok over Buinsetra og blei
buande der. Flesberg-boka b. 3, sitat: Berit Buinsetra var så flink til å synge, og hadde eit
omframt mål til å hjale og lokke. Det var ei herme etter ho:”Kjenner du kje mei, syster te døm
seks brøæn. Hellik å Sevat å Tølvær å Ola å Kittil å Knut”! Sa ho.
Bøckmann, Arne (1911—1996)
Uvdal. Dans
Var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landsstemnet på Lillehammer i 1929.
Baalerud, Jes Ole (f. 1950)
Flesberg. Dans
G.m. Kristin Baalerud. Aktiv i Flesbergringen, seinare i BUL Kongsberg og NSDL.
Baalerud, Kristin f. Teksle (1955)
Lyngdal/Svene. Vokal, dans
Kristin voks opp i nedre Bakli, og bygde saman med mannen, Jes Ole Baalerud, hus på
Lampeland, der dei bur no. Kristin har alltid vore glad i å synge, og var med på fyrste
kvedarkurset i Numedal i 1984. Etter det blei ho med på arbeidet med å ta opp att
songtradisjonen i Numedal. Har samla viser, og vore flink til å bruke dei i ulike
samanhengar. Ho har gått på kvedarkurs med forskjellige instruktørar, og gått i lære hjå
Agnes Buen Garnås. Kristin har ei kraftig, klar stemme som ber langt. Ho og mannen er
habile dansarar, både i leikarringsamanheng, og i spel- og dansarlaget.
Carlsen, Knut (1809-1889)
Rollag. Vokal
Som Knut skriv sjølv er han, sitat: ”Sønn av Carl Paulsen Holmen og Margrete Jacobsdatter
Bradt. Jeg er søstersønn efte den næstforegaaende Klokker Henrich Jacobsen Bradt og en
dattersønn af den for sin drikfældighet afsatte Jacob Henrichsen Bradt”
Da Knut var 12 veker gammal dø mor hans, og faren satt i små kår, så Guten vart sett bort på
legd i Li gardane.
Rollag og Veggli Herreds historie 1814-1914, av Nils Stærnes. Sitat:
Han viste seg fra barndommen at ha gode evner og en ypperlig sangstemme og lyst til å lære.
Det fortelles at han som ungdom var en slik mester til at synge, at han sang til underholdning
ved ungdomsmoroer og da tiltrakk seg saa megen oppmerksomhet at folk glemte dansen for å
lytte på sangen.
22 aar gammel blev han ansat som skolelærer i Dagalien, Tunhovd, Skurdalen og
Vikogrænden.Trods sin unge alder var han sig fuldt bevisst ansvaret ved lærergjerningen, for
han nedskrev da følgende bekjendelse:”Ligesaalidt som jeg ved egen kraft kan omvende meg
selv og fatte den levende tro paa Kristus, som ene og alene saliggjør mig, ligesaalidt formaar
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jeg ved egen kraft det mig anbetroede embede paa en kristelig maade; men jeg formaaer alle
ting i Kristus, som gjør mig mægtig. Dertil hjælpe mig Gud ved den hellige Aand, Amen”.
Denne lærerpost indehadde han til høsten 1834; da gik han ind paa det nyoprettede Asker
seminar. Derfra uteksaminertes han høsten 1835 med karakteren ”Meget Duelig”. Av biskop
Kristian Sørensen blev han nu i november s.a. beskikket til kirkesanger og lærer i Rollag, Han
forestod klokkertjenesten første juledag 1835, og det fortælles, at det var fremmøtt usedvanlig
mange folk for at høre den nye klokkeren synge; hans vakre og fyldige sangstemme hadde de
hørt om længe før han kom. Folk sammenlignet hans klangfulde stemme med den lyd som
fremkommer ved at slaa paa bladmessing. Det fortælles at man hørte han sang fra kirken til
nordre Traaen. Da Holmen kirke i Sigdal skulde indvies, var Knud Carlsen blandt dem som
overvar høitideligheten. Det fortælles som sandhet, at kirkesangeren i Sigdal tok feil av
salmetonen da han slog om; og dette hørte Carlsen, som resolut gjorde bruk av sin sanggave,
og det saa virkningsfuldt at han overdøvet de andres røster og derved bragte salmesangen ind
paa ret spor igjen.
I Rollag begyndte Carlsen straks efter sin tiltrædelse at holde videregaaende kurser i regning,
skriving o.s.v. Da Carlsen efter den tids forhold var en meget dygtig lærer med god
utdannelse, saa fik disse hans kurser for voksen ungdom straks en sterk tilslutning; det deltok
elever helt fra de øvre bygder i Numedal. Knut Carlsen satt som ordfører i Rollag i 23 aar.
Han nedskrev og utarbeidet et fuldstændig slegtregister for hele Rollag prestegjeld. Disse
optegnelser gaar helt tilbake til 1618. Dette slegtregister er et mesterverk naar vi husker paa,
at en stor del maatte han nedskrive efter mundtlige kilder, for ministerialbøkerne hos presten
rak ikke langt tilbake i tiden. Ved sitt eget fødselsaar i boken har Carlsen skrevet følgende ord
efter 19. Juni 1809:” Denne Knud Carlsen har utarbeidet dette slegtregister. Et arbeide, der
har optat megen tid og kostet megen møie, men hvorav saare liten gevinst høstes”.
Carlsen søkte og fik avsked i 1878; da hadde han været klokker i 43 aar.
Han døde i Landsværkmogen 15. Mars 1889. Da Carlsen siste gang forrettede som ordfører,
fik han i erkjendlighetsgave av herredsstyret enstemmig kr. 200,- som tak for hvad han i disse
aar hadde været for folk og kommune. Kommunen har ogsaa kostet gravstøtte paa hans grav
paa Rollag kirkegaard. Meddelt av hans søn Ole K. Fjøse. Sitat slutt.
Sonen Ole skal og ha vore ein god songar, hadde veldig kraftig røst.
Dahlen, Dagny (1914-2008)
Kongsberg. Dans
Lærte springaren i 1933 på kurs der Kittil Dyrebu var lærar. Har elles lært av Sigmund
Teigen og Jørgen Bakken.
Har deltatt på ei rekke kappleikar, konsertar og framsyningar. Vunni kl. A på landskappleiken
på Notodden i 1958.
Dagny har vori med i BUL Kongsberg, og ho er æresmedlem i Kongsberg spel- og dansarlag.
Delteke i lagsdrifta og vore med som kursleiar frå 1948. Saman med Sigmund Teigen har ho
lært bort numedalsspringaren til svært mange gjennom mange år. Dagny var òg med i Søre
Gjellerud-stugo i 1956 som lærar saman med Jan O. Dokken og fleire.
Dakkinn, Gunnar (1824—1872)
Flesberg. Vokal
God songar, var smed og song i smia så folk stoppa og lydde.
Dalen, Hellik Torsteins. (1898—1953)
Flesberg. Dans
God dansar, svært lettvin og spretten.
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Dalen, Ole Torsteinson (1892-1985)
Flesberg. Hardingfele
Ole lærte spel av Erik Deildok, Hellik Rognelien, Ole Nærlieie, Andres Aasen og fleire.
Særleg sette han Erik Deildok høgt, Erik hadde eit kraftig og taktfast spel.
Ole var av spelemannsslekt, Ingeborg bestemor hans var dotter til Gullek Spellemann. Ho var
god til å tralle, og Ole angra nok på at han ikkje passa på og lærte noko etter henne.
Likevel kunne Ole mange av dei gamle slåttane bra. Han hadde framifrå dansetakt og god
fart i spelet, han spela òg mange song- og visetonar på fela.
Til dans på Folkets hus, spela han saman med Gullik Tåsjemogen, men oftast saman med
Hellik Rognelien.
Saman med kona Kari var han kafévert på ”Dalen-kaféen” i Flesberg. Der var samlingsstad
for spelemenn og andre interesserte i mange år.
Ein dag tidleg i 1950-åra kom Sigbjørn B. Osa og Ingolf Vindheim innom. Osa hadde med seg
ei Røstad-fele han hadde lånt av Herbrand Lofthus. Hellik Juveli, Olav Bratås og fleire var til
stades. Juveli var tydelig interessert i å prøve fela, men Osa var heller uvillig til å levere ho
frå seg. Men etter ei stund så retta han fela og bogen til Juveli slik at han skulle få prøve.
Denne var nok litt fornerma og seier: Du e’ ikkje redd ho flyg sund, da. Så tok han av seg
jakka, sat i skjorteermane og klemte i veg med Heiloen.
Etterpå spurde Olav Bratås han om kvifor han tok den slåtten. Jau for je visste Osa’n kunne’n
ikkje, svara Juveli. Osa vart svært begeistra og bad om å få komma til Juveli dagen etter for å
lære slåtten.
Ole T. Dalen var aktiv i Flesberg spelemannslag som formann, styremedlem og kasserar. I
dette arbeidet ordna han til mange festar og utflukter for medlemmene og andre.
Deildok, Erik Nilsson (1885-1937)
Rollag. Hardingfele, durspel, trekkspel
Fra Bjarne og Jan:
Han budde nær Flesberg, Deildok i Rollag, og spela mykje der også.
Fyrste fela si laga han sjølv. I seinare år bruka han lenge ei fele han kalla for «Astrid». Ho
var laga av Endre E. Sandland, Brunkeberg i 1913.
Gullik Lofthus, Hjartdal, fortel i Spelemannsbladet (1959, nr. 11-12) at han råka Erik
Deildok på Notodden ein gong. Dei var saman i to dagar og spela, og da blei Sandlandfela sa
god som eg nokon gong har høyrt ei fele, fortalde Lofthus. Før ”Astrid” hadde Erik ei fele
han kalla ”Fjellrosa”.
Erik var ein av dei beste dansespelemenn i dalen. Spelemenn som han høyrde mykje og lærde
mykje av var Steinar Gladheim, Veggli, og Torstein Odden,-Nore. Han kunne ikkje få fullrosa
Gladheim som spelemann.
Siste gongen han høyrde Odden var pa Kongsberg då denne skulle reise til Amerika. Det var i
1904.
Erik var mykje ute i Flesberg og spela. Han kom då i lag med Gullik Sandbek frå Svene, som
han tykte mykje godt om. Erik lika godt dei slåttane som Sandbek bruka. Det var mest
Numedalsslåttar, som Tangeslåtten, Attpåbindingen (Sandbekens minne). Ola Skeimakar,
Musehaugen, Finngubben, Jårån Surtelia, Ikkje sutrær je, og fleire.
Erik fortalde at han drøymde ein slått som han seinare kalla Draumen. Den spela han mykje,
det var ein god springar. Han spela slåtten eingong for ein kjend spelemann frå Telemark, og
spurde denne om han hadde høyrd slåtten før. Nei, sa spelemannen, det var Haugerud.
Ole T. Dalen fortel at Haugerud ein gong sa, då han vart beden om å uttala seg om spelet åt
Deildok: Jau, Deildok e' go te spela, for han kan egge ein slått, og det er ei stor kunst.
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Det som sermerkte spelet hans, var den veldige dansetakten og personlegdomen. Mang ein
gong når nokon sat og spela til dans, vart det ikkje noko liv før Erik tok fela - men då vart det
fullt på golvet. Han åtte ein eggande rytme og intensitet.
Erik Deildok var fleire gonger med på kappleikar. I 1932 dekte Numedal Fylkeslag
reisepengar for fire spelemenn til landskappleiken i Oslo, som vart halden i samband med
stemna åt Noregs Ungdomslag. Dei fire var Steingrim Haukjem, Erik Deildok, Halvor Kåsin
og Olav Strømmen. Alle fire var mellom premievinnarane. Same gongen synte sju par fram
Numedalsspringar på St. Hanshaugen, på Folkemuseet og i Aulaen. Erik Deildok spela til, og
både dansen og spelet gjorde stor lukke. På stemna åt Noregs U.L. på Lillehammer 1929 fekk
lærar Riisnes med seg nokre bunadkledde par. Fylkeslaget sende Erik Deildok som
spelemann. Både dansen og spelet - og bunadene - gjorde då og stor lukke. «Den vene karen i
den praktfulle gråtrøyebunaden fekk folk til å snu seg når han gjekk gjennom byen med det
gilde, rosemåla feleskrinet under armen», seier Klara Semb om Deildok.
Ihuga for alt som var nasjonalt, var han ein av dei fyrste til å skaffa seg numedalsbunad.
Karmannsbunaden hadde då i lang tid ikkje vore i vanleg bruk.
Erik Deildok spela og i kringkastinga.
Utan at det har lukkast å finne ut så mykje om det, kan vi nemne at Erik prøvde seg med konsertar. Minst ein konsert-tur reiste ha saman med den kjende langeleikspelaren Ola Brenno
frå Valdres.
Då Folkets Hus i Flesberg vart innvigd (1930) står det å lesa i avisa Fremtiden om Erik si
deltaking:
« Erik Deildok stemte så fela og hans toner lød snart jublende gjennem salen. Hans spill ble
mottatt med stor begeistring, hvad det også i høi grad fortjente. Senere på kvelden danset
Berit Rabben og hennes søstersønn, Ole Huslende, etter Erik Deildoks toner en feiende flott
Numedalsspringar».
Elles er det sagt at det var tungt å vera spelemann i Erik si tid. Det var lita interesse for den
gamle musikken og dansen. Til større innsats kan ein såleis seia Erik gjorde på dette område.
Til å begynne med spela Erik trekkspel. Han blei sværande god på torader. Men seinare blei
han helst nokså galen på trekkspel. Det var vel helst på den nyare musikken.
I sin ungdom hadde han spela mykje til dans med torader. Spela mykje på ei fin slette ved
vegskilet til Dalen under Fossan. Nokre av spelemennene Erik spela saman med var Andres
Mogen, Ole Bråten, Olav Bratås og Sverre Eggerud.
Elles blei Erik svært interessert i Telemarksspelet i dei seinare åra.
Dei som kjende Erik Deildok fortel at han var snill og grei, og han var aldri vrang å få til å
spela. Kjell Evju lærte noko av Erik, og Erik var ikkje snauare enn at han lærte ein gangar
etter Knut Dahle av Kjell, enda Kjell den gongen var berre ungguten.
Deildok var ein dugande arbeidskar og hendig. Han laga fine slireknivar, som han graveva,
og han smidde knivsblada sjølv.
I anleggstida (Numedalsbanen) kjørte Erik rutebil frå Kongsberg til Rollag. Mange gonger
hadde ikkje nokre av dei som budde i Helle-brakka pengar til å betale heimturen med. Men
han skulle få pengane seinare - og det fekk han. Han leigde elles bort hus til anleggsfolk i den
tida.
Erik var ein ordhag mann, og god til å svara. Var nokon nesevise, hadde han jamt dette
ordtaket: «Håkken har sendt åder (bod) etter de'?».
Erik døydde 22. oktober 1937, berre 52 år gamal. Numedalsdiktaren O.E. Krokmogen skreiv
eingong dette diktet til Deildok (her tek vi med berre to vers):
Eg sat her ein kveld ved sida di,
og høyrde på du spela,
eg totte eg sat i ei soskinnslid,
med ljomen av hardingfela,
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- eg sat då og berre drøymde
Den gamle stugo steig fram med glans,
med minne frå barnedagar,
då åra gjekk med song og dans
og sol yver eng og hagar.
Å nei, for ei tid, so god og sæl!
Erik Deildokk var av dei meir profilerte spelemennene i Numedal dei fyrste tiåra av 1900
talet. Han skilde seg ut frå mange av dei andre på den måten at han var mykje ute og spela.
Han deltok på fleire kappleikar, jamvel landskapleikar. Han er truleg den fyrste frå Numedal
som spela i NRK, to eller tre gonger spela han i dei direkte sendingane som var den gongen.
Han reiste rundt med Klara Semb og spela numedalsspringar. Da Noregs Ungdomslag hadde
stemne på Lillehammer i 1929 var Erik der og spela for dnasarar frå Numedal. Det gjorde
stor lukke. Klara Semb skriv: ”Den vene karen i den praktfulle gråtrøyebunaden fekk folk til å
snu seg når han gjekk gjennom byen med det gilde rosemåla feleskrinet under armen”.
Han reiste også på turne med Ola Brenno frå Valdres.
Det finst ikkje opptak av Erik, han døydde for ung til det, men mange av dei som høyrde han
gjev han gode skussmål for spelet sitt.
Erik budde i Deildokk ikkje langt frå Flesbergdelet. Såleis lærte han spel både i Flesberg og
Rollag. I Flesberg fyrst og fremst av Gullik Sandbekk og Ole Gleden. Elles møtte han Steinar
Gladheim og Torstein Odden og lærte av dei.
Erik hadde fleire feler og laga til og med feler sjøl. Han hadde mellom anna ei han kalla
Fjellrosa. Den siste han hadde og bruka mykje var ei Sandlandfele han kalla Astrid.
Slåttekunna til Erik var stor. Mot slutten av livet tileigna han seg ein god del telemarksslåttar
i tillegg til det han hadde heimante. I natt i Sønåsen i Lyngdal sat han og spela i eitt utan å
spela same slåtten oppatt.
Torkjell Haugerud hørte Erik spela og han kytte av han og sa: Deildokk kan eggje ein slått,
det er ei stor kunst.
Elles var han vidkjend smed og knivmakar, og smia blada sine sjøl, dei vart stempla ED og
oppnår ein høg pris i dag. Sonen Nils lærte slåttar av far sin og spela mange inn på band.
Nils vart også ein svært dyktig knivmakar.
Elles lika han ikkje den nye musikken som trengte seg på i 20 og 30 åra. Han truga
trekkspelarar med å skjera sund belgen. Men sanninga var at han var sjøl svært god på
durspel, det var vel helst dei nye rytmene han ikkje lika.
Erik deltok på mange kappleikar. I 1932 fekk Erik saman med Steingrim Haukjem, Halvor
Kaasin og Olav Strømmen reisepengar av Numedal fylkeslag for å reise på Landskappleiken i
Oslo. Alle fire fekk premie.
Erik var god i kjeften seiest det. Det vil si at han var ordhittug. Kjent er uttrykkethans : ”Kven
har sendt åder (bod) etter de?”
O. E. Krokmogen skreiv dette diktet til Erik:
Eg sat her ein kveld ved sida di
Og høyrde på at du spela
Eg totte eg sat i ei solskinnslid,
Med ljomen av hardingfela,
Eg sat og berre drøymde.
Den game stugo steig fram med glans,
Med minne frå barnedagar
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Då åra gjekk med song og dans
Og sol yver eng og hagar.
Å Nei for ei tid so god og sæl.

Litteratur:
Om Erik Deildok:
Kongsb. Dagbl. 1929, 7.11. For Bygd og By 1931; nr. 1. Kongsb. Dagbl. 1932, 1/4 (i art. av
O.E. Krokmugen). Nationen 1932, 21/ 4 (same stykket i Aarbok for Numedalslaget 1948).
Spelemannsbladet 1956, nr. 5-6 og 1957, nr. 3-4.
Anekdote: Erik Deildok hadde halde konsert i Bingen ein gong. Hellik Bråthen (Svarverud)
hadde hørt og sett på. På veg heim til Lyngdal kom han med eit utsegn som vert hugsa. Modig
god spelemann og så fin da gut, i nasjonalbukseklær å ælt.
Fra Even:
Deildokk, Erik (1885-1937) Smed og spelemann
Erik Deildokk var av dei meir profilerte spelemennene i Numedal dei fyrste tiåra av 1900
talet. Han skilde seg ut frå mange av dei andre på den måten at han var mykje ute og spela.
Han deltok på fleire kappleikar, jamvel landskapleikar. Han er truleg den fyrste frå Numedal
som spela i NRK, to eller tre gonger spela han i dei direkte sendingane som var den gongen.
Han reiste rundt med Klara Semb og spela numedalsspringar. Da Noregs Ungdomslag hadde
stemne på Lillehammer i 1929 var Erik der og spela for dnasarar frå Numedal. Det gjorde
stor lukke. Klara Semb skriv: ”Den vene karen i den praktfulle gråtrøyebunaden fekk folk til å
snu seg når han gjekk gjennom byen med det gilde rosemåla feleskrinet under armen”.
Han reiste også på turne med Ola Brenno frå Valdres.
Det finst ikkje opptak av Erik, han døydde for ung til det, men mange av dei som høyrde han
gjev han gode skussmål for spelet sitt.
Erik budde i Deildokk ikkje langt frå Flesbergdelet. Såleis lærte han spel både i Flesberg og
Rollag. I Flesberg fyrst og fremst av Gullik Sandbekk og Ole Gleden. Elles møtte han Steinar
Gladheim og Torstein Odden og lærte av dei.
Erik hadde fleire feler og laga til og med feler sjøl. Han hadde mellom anna ei han kalla
Fjellrosa. Den siste han hadde og bruka mykje var ei Sandlandfele han kalla Astrid.
Slåttekunna til Erik var stor. Mot slutten av livet tileigna han seg ein god del telemarksslåttar
i tillegg til det han hadde heimante. I natt i Sønåsen i Lyngdal sat han og spela i eitt utan å
spela same slåtten oppatt.
Torkjell Haugerud hørte Erik spela og han kytte av han og sa. Deildokk kan eggje ein slått,
det er ei stor kunst.
Elles var han vidkjend smed og knivmakar, og smia blada sine sjøl, dei vart stempla ED og
oppnår ein høg pris i dag. Sonen Nils lærte slåttar av far sin og spela mange inn på band.
Nils vart også ein svært dyktig knivmakar.
Elles lika han ikkje den nye musikke som trengte seg på i 20 og 30 åra. Han truga
trekkspelarar med å skjera sund belgen. Men sanninga var at han var sjøl svært god på
durspel, det var vel helst dei nye rytmene han ikkje lika.
Deildok, Nils (1910—1998)
Rollag. Hardingfele
Son til Erik, lærte å spela av faren. Spela berre heime, hadde stort repertoar og fint spel.
Mange særeigne slåtteformer, truleg utforma av faren. Hadde opptakarutstyr og spela inn ein
god del. Den fyrste i Rollag som fekk kulturprisen i kommunen, fekk han for knivarbeid.
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Nils var son til Erik. Han ærvde hagleiken med knivarbeid og han lærde å spela av faren.
Men Nils spela ikkje utom heimen, men dei som hørde han visste at han hadde mange slåttar
og fint spel. Slåttane han spela hadde særeigne former, truleg utforma av faren.
Nils var den fyrste i Rollag kommune som fekk kulturprisen, det fekk han for knivarbeid. Han
har laga kniv til utstillinga på Skogbruksmuseet, og knivane hans er høgt verdsett.
Dei siste åra budde han i Veggli, og hadde fela med seg. Han hadde opptakarutstyr og spela
inn ein god del. Så det finst opptak med Nils. Truleg er det sonen Einar som har dei.
Dokka, Grete f. Bjørndalen (f. 1941)
Kongsberg. Dans
G.m. Hellik Dokka. Lærte dansen i 1960 av Sigmund Teigen og Hellik Dokka. Dansa saman
med mannen på mange kappleikar, konsertar og framsyningar. Har òg saman med mannen
lært bort springar til mange andre.
Lærte dansen i 1960 av Sigmund Teigen og Hellik Dokka. Har delteke på mange kappleikar,
konsertar og framsyningar, saman med mannen sin, Hellik Dokka.
Grete har òg vore med å lære bort springaren til mange andre, også då saman med mannen
sin.
Dokka, Hellik (1930-2011)
Kongsberg. Dans
Lærte fyrst dansen i 1949 av Simund Teigen og Dagny Dahlen. Seinare i 1953 av Jan O.
Dokken.
Fyrste kappleiken Hellik deltok på var i 1954.
Hellik har vori med på 50 landskappleikar i kl. A (2006), og vunne ein gong, i 1992 på
Fagernes, numedalsspringar med to følgje.
Hellik og kona Grete heldt mange kurs. Dei var ihuga kappleiksdansarar, og har nok
inspirert mange i dansemiljøet gjennom mange år. I seinare år har Hellik dansa mest med
Ingeborg Herigstad.
Gjennom alle år har han også delteke på konsertar og framsyningar i inn og utland, rundt om
i Europa og Amerika. Han er òg med på videoinnspelinga, ”Bygdedansar i Buskerud amt”
som er utgjeven av Buskerud folkemusikklag.
Av lagsarbeid har Hellik delteke i styret i Kongsberg spel- og dansarlag, fire av åra som
leiar, sju år som nestleiar og 30 år som styremedlem. Han har også vore med i styret for
Buskerud folkemusikklag.
Hellik har vore ein ihuga kurshaldar i numedalsspringar, fyrste gongen saman med Sigmund
Teigen og Jan O. Dokken i 1956. Seinare på Kongsberg og opp gjennom heile Numedal, samt
i Amerika.
Hellik fekk Kongsberg kommune sin kulturpris i 2005.
Fredag 14. oktober 2005 fekk Hellik Dokka tildelt Kongens fortenestemedalje i gull for sitt
virke som dansar og som murmeister.
Dokken, Jan O. (1913-1990)
Svene. Dans
Lærte dansen samtidig med Klara Semb av Kittil Moen i Svene og av Kittil Dyrebu frå
Flesberg. Han og broren Olav Dokken var med Klara på fleire av kursa hennar.
Jan lærte frå seg dansen, fyrst og fremst i 1950-åra, men òg seinare. Han var ein meister i
dansen og har prega mykje av det som seinare har vorte dansa av springar i Numedal. Liv
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Bakken var med Jan som følgje frå starten noko, men elles dansa han gjerne med dei som
deltok på kursa.
Jan er òg kjelde for nedteikning av springar med to følgje, ”trimannsdans”, som vart fullført
hos Rådet for folkemusikk og folkedans i 1994.
Jan O. Dokken fekk Kulturprisen i Flesberg 1988.
Dokken, Jøran Kristoffersd. f. Bakkerud (1857—1940)
Flesberg. Vokal, dans
God til å danse og syngje.
Jøran voks opp på Bakkerud. Flutte til nedre Dakkin med mannen, Ola Kristenson Rebberud.
Ho var god til å danse, og synge.
Dokken, Kåre (1927—2002)
Flesberg. Dans
Lærte springaren i 1956 på kurs med Jan O. Dokken m. fl. i Søre Gjellerud. Dansa mykje til
framsyning og på kappleikar. Dansa mest med Helga Bratås, men også med Ingeleiv Berget
og fl. Trufast lagsmedlem, sat i styret fyrst i Flesberg Nasjonale Dansarring, seinare i FSDL
som einaste kasseraren i desse laga til dei vart avvikla i slutten av 1990-åra.
Kåre lærte springaren i 1956 på kurs med Jan O. Dokken m. fl. i Søre Gjellerud-stugo.
Kåre dansa på mange kappleikar, men mest til framsyning. Han dansa mest med Helga
Bratås, men òg med Ingeleiv Berget og fl.
Han var ein trufast lagsmedlem, han sat i styret fyrst i Flesberg nasjonale dansarring og
seinare i Flesberg spel- og dansarlag. Han var einaste kasseraren i desse laga til dei vart
avvikla i slutten av 1990-åra.
Dokken, Robert (f. 1956)
Dokken, Tora Rua (f. 1956)
Svene/Jondalen. Dans
Båe lærte dansen av Hellik Dokka. Har gjort ein formidabel innsats i opplæringsarbeidet i
Småjondølene danselag i mange år. Særs viktige tradisjonsberarar av dansetradisjonar frå
Numedal. Robert lærte hallingdansen (lausdansen) fyrst av Ingar Ranheim, Valdres. I mange
år viktigaste læremeister i halling for dei mange gode hallingdansarane i Jondalen.
Småjondølene danselag har delteke på tallause kappleikar i lagdans og vunne
Landskappleiken ved fleire høve. Atskillege framsyningar med dansarlaget frå Jondalen i innog utland. I 1992 fekk Småjondølene danselag Kongsberg kommune sin kulturpris. Robert er
òg aktiv dansar og instruktør i KSD.
Robert har lært dansen av Hellik Dokka og gjort ein stor innsats i opplæringsarbeidet i
Småjondølenes danselag gjennom mange år. Robert er difor ein særs viktig tradisjonsberar
av dansetradisjonane frå Numedal.
Han har delteke på mange kappleikar i lagdans og utallige framsyningar med dansarlaget frå
Jondalen.
Hallingdansen, lausdansen, lærte han frå fyrst av Ingar Ranheim frå Valdres og har i mange
år vore viktigaste læremeister i halling for dei mange gode hallingdansarane i Jondalen.
Dyrebu, Kittil Gudbrandson (1859-1937)
Flesberg/Svene. Dans
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Kittil var ein framifrå god dansar. Det var han som vart rekna som ”meisteren” i si tid, og
alle freista ta etter han så godt dei kunne. Heilt til sine gamle dagar var han ein sprek dansar.
I filmen som Narve Skarpmoen laga om Lågendalen frå Larvik til Vidda i 1926, er Kittil med
og dansar.
Han var mykje med der det vart dansa gjennom mange år, både i Flesberg og på Kongsberg.
Alle merkte seg kor lett og fint han dansa og kor mykje fint han hadde med i dansen. Såleis
vart han også ein av læremeistrane for Klara Semb då ho lærte seg numedalsspringaren,
fyrste gongen i 1929.
Det er sagt at han følgde slåtten så godt når han dansa, Kittil.
Det var elles mange unge i den tida som lærte av han og som seinare bar tradisjonen vidare.
Såleis er dansen slik han vert dansa i dag mykje prega av Kittil sin dans.
Eggerud, Sverre (1902-1985)
Rollag. Hardingfele
Sverre var oldebarnet til Knut Lurås. Faren Tor Eggerud gifta seg med Anne Torens frå
Veggli. Dei budde fleire stader, men til sist på Berg i Rollag. Sverre vart like gjerne kalla
Sverre Berg i samtida.
Han sier sjøl at eit kaffelag på Berg gjorde han til spelemann. To spelemenn var der, han
hugsa ikkje kven det var. Dei sat att etter at folk var reist og spela til klukka fem om
morgonen. ”Da var eg seld ”, sa Sverre sjøl om det. ”E syntes det let so forferdele fint”.
Han laga seg fele av ei sigarkasse (som så mange andre). Men fyrste fela var ei lita Simen
Svingen-fele.
Sverre var jamaldring med Ragnvald Howlid og dei lura seg til å spela på fiolinen til klukkar
Howlid. Og Howlid formante Sverre: ”Skal du spela så spel fiolin og ikkje hardangerfele!”
Dei fyrste taka på fela lærde Sverre av Nils Ulvik som budde i Vårvikje. Nils hadde ei
Røstadfele. Den lånte Sverre seinare på ein kappleik på Nesbyen.
Rollagspelet lærede Sverre av Bråtåkarane. Faren kjøpte ei vestlandsfele av ein agronom som
var på Ulstad ei stund. Den fela hadde Arne Bjørndal hatt, men felemakaren var ukjend. Ho
var visst ikkje spesielt god heller.
Så fekk Sverre kjøpt ei Frøysåfele av Steingrim Haukjem, den hadde Kristiane Lund hatt og
bruka til ei plateinnspeling. Steingrim og Andres Mogen lånte denne med seg til ein kappleik i
Sigdal, der var det ein som sette seg på ho, så Sverre fekk ho att i småbitar. Fredriksen i
Trondheim lima ho saman att. Det var 19 limfogur i loket etterpå. Borghild Fjøse kjøpte
denne fela.
Sverre hadde vidare ei god GG Strømmenfele frå 1954. Den gav enka hans Gunhild bort til
Ellen Tråen.
Sverre fortalde at han ein gong gjekk på ski til Haukjem. Den kvelden lærde han to slåttar.
For å hugse dei gjekk han og tulla på dei heile vegen heimatt. Men i Fekjakleive vart den eien
borte.
Den tida Øystein Orekøse frå Tinn var på Kjerre i Veggli på måling spela han og Sverre
mykje saman. Sverre meinte Orekøsen var sterk undervurdert som spelemann.
Fyrste kappleiken deltok han på om lag 1920. Og i 17. Mai 1923 heldt han og Steingrim
konsert saman på kinoen i Kongsberg. Det var Steingrim som spurte om han ville vera med.
”Men det var svært lite å tene på det” sa han.
Han delktok på Fylkeskappleiken kvart år og vann to av dei, ein i Tunhovd og ein i Svene.
Han delte fyrsteplassen med Sataslåtten på ein kappleik på Nesbyen, det Truls Ørpen var
dommar.
Da lærde han Torstein Bromsdalen kvelden før og nispela slåtten heile natta. Særleg hugsar
han turen i båt over Tunhovdfjorden, da spela han heile tida.
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Sverre var på landskappleik i 1923, harmdirrande fortalde han mange gonger om at
Steingrim skulle ha vunne den gongen. Men i staden var det Alfred Maurstad som vann. ”
Han vann berre på namnet” sa Sverre.
Sverre tente noko på dansespeleing opp gjennom åra. Han kunne få 10-15 kroner for ei natt.
Elles hadde han arbeid ved jernbanen, som målar. Men han vart vel glad i det sterke til å
kunne nå heilt opp som spelemann. Steingrim Haukjem sa det slik: ”Sverre kunne vorte stor
hadde han ikkje rørt seg bort”.
Sigurd Frogner, Åsmund og Even Tråen har lært beinveges av Sverre. Even kanskje mest –
om lag 45 slåttar.
Eggerud, Tore (1900—1967)
Nore. Hardingfele, vokal
Spela litt fele. Skreiv fleire stykke m.a. i Spelemannsbladet om folkemusikken i Numedal.
Tore var rosemålar og spela litt fele. Han skreiv og fleire stykke i Spelemannsbladet og andre
stader om folkemusikken i Numedal.
Eivind Gulliksen Spellemann (1830-1883)
Flesberg, Dybvåg. Hardingfele
Foreldra hans var Gullek Torsteinsen og Anne Eivindsdotter f. Brekke. Med det fyrste ho og
Gullek var gifte budde dei i plassen Brekkehaugen som hørte til Brekke. Etter at Gullek kom
dit blei plassen kalla Spellemannshaugen, for Gullek var spelemann og blei i bygda kalla
Gullek Spellemann. Og han var etter tradisjonen ein av dei beste som har vori i Numedal.
Den kjende Ola Pålson var far til andre kjerringa til Gullek Spellemann og dei var fjerne
slekningar.
Av heilsysken hadde Eivind brørne Torstein f. 1828, Gullek f. 1833 og systrene Ingeborg f.
1835 og Anne f. 1839.
Torstein og Gullek jr. var òg spelemenn. Torstein blei kalla Torstein Spellemann. Han budde i
Svarthøl under Lande. Både Torstein og Gullek reiste til Amerika. Ingeborg var god til å
danse og god til å synge(tralle) slåttar. Ho blei kalla Spellemanns-Ingebør.
Halvsysken til Eivind var Pål G. Lia (Fonsetskogen) og Marit som blei gift og budde i
Gransherad. Marit hadde sonen Gullik frå for. Han tok namnet Sandbek og var ein flink
spelemann.
Eivind og bror hans, Gullek, var jamt bort til Blinde-Knut. Dei budde da i Låg (i Lyngdal) og
var grannar med Blinde-Knut. Så fekk dei han til å spela for seg. Og når det hende det flaug
strengar for han Knut, lura gutungane seg heim att og stal strenger av fela til far sin og kom
med. Men da var det vel ikkje så godt å koma heim att, om faren oppdaga det.
Da Eivind gikk for presten, gjette Ingeborg, syster hans, på Nærli. Da hende det han sette seg
til å spela der ho gjætte. Så gløymte han seg bort, det blei for seint, slik at han møtte ikkje hos
presten.
Han hadde visst fela med seg da han gikk for presten og gøymde ho bort i skogen. Presten
hadde vel fått greie på at han dreiv og spela, og så skulle Eivind ta fela med og spela for han.
Da skulle presten ha sagt - Du er god til å spille, Even, men ikke til å lese.
Det er fortalt at Eivind var med i eit bryllaup på Li da han berre var ein gutunge (13 år) . Det
blei skoti voldsomt når dei reid til kyrkje, så det var om å gjøra å få tak i hestar som ikkje var
skotredde. Eivind og faren, Gullek, sat på kvar sin hesterygg og spela fyri brurefølgjet.
Hesten Eivind sat på var så trek han måtte sitta med beina rett ut.
Etter Eivind var vaksen var det meir slutt med dei store bryllaupa her i dalen. Men han spela i
fleire bryllaup i Telemark (helst i Hovin).
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I 1844 spela Eivind og faren i kvart sitt bryllaup på Graver i Hovin, Eivind på Vestre G. og
Gullek på Austre G. Utpå morgonen var Gullek og nokre fleire ut ein tur. Da horte dei fela til
Eivind, og Gullek sa: - Det lydest te gutongen har fått mål i fela han au nå.
Eivind flutte forresten til Hovin i 1850. Han blei gift med Aslaug Fossekåsi derifrå. Dei hadde
2 jenter, Anne f. 1856 i Hovin og Gunhild f. 1863 i Flesberg. Da budde dei på Krokmogen.
Familien har nok farta noko att og fram mellom Hovin og Flesberg. 11875 er dei på Bøen i
Hovin (etter folketellinga det året) .
Elles farta og flakka nok Eivind mykje iallfall. Ein gong hadde han kommi seg borti
Gransherad. Han fekk greie på at det var eit stort gjestebod i Lønvik og at Kolsrud'n spela
der. Kolsrud'n og Eivind var gamle kjende, og Kolsrud’n tok vel imot Eivind og gjorde han
kjend med alle der. Gjestebodet vara i 3 dagar, og etterpå vart Eivind med Kolsrud’n heim til
Heddal.
Elles skulle Eivind ha vori mykje bortover til Myllarguten òg han. Ja, det fortalde Hans Nisi
etter far sin. Knut Dahle skal ha fortalt at ein gong Eivind Spellemann var hos han, hadde
han familien med seg. Han fortalde òg at det såg ut til å vera smått med dei.
Det er jamvel fortalt at Eivind var i Nordland ei tid, nord i mørkret.
Kor Eivind budde her i bygda er ikkje så greitt å få oversikt over. Fattigfolk bruka gjerne å
fløtta både titt og ofte, frå den eine plassen til den andre. Så vidt ein skjønar må Gullek Spellemann ha budd eit bel i Pålsonplassen under Åsland. Han gifte seg med Jøran, dotter av Ola
Pålson i 1845. (Ho blei kalla Kølte.) Og da har vel Eivind og vori der noko. Krokmogen er
nemnd. I Telemark blei Eivind gjerne kalla Eivind Flesberging, men òg Eivind Tave. Det
namnet må vel helst skrive seg frå ein av dei to plassane under Brekke i Flesberg med det
namnet.
Vidare er det fortalt at han skal ha budd på Rudmogen, Grøsliskjerpet (der budde forresten
Ingeborg, syster hans og familien) , Lona, Vika, og til sist med han var her i bygda på
Langetangen ved Vatnebrynvatnet.
Det hendte ungdommen gikk på skeiser der, og om kvelden fekk dei komma inn. Eivind spela,
og dei dansa.
Nokre spelemenn som Eivind var saman med er alt nemnde. Dei som lærte av han var fyrst og
fremst Hellik Rud. Der kunne det vera speling i dagevis, eller kanskje det var vekevis. Hellik
Rud masa så på far sin etter fele. Og ein gong Eivind kom att frå Telemark med ei fele til
overs, måtte gamle Levor Rud ut med fire dalar for den. Ole Haugan i Lyngdal, og Gunleik
Høyseth i Hovin må og nemnast blandt dei som var saman med Eivind. Sonen til Gunleik,
Halvor Høyseth har sett slåttane etter Eivind høgt og tok vare på mange av dei.
Av spelemenn i seinare tid i denne slekta kan nemnast Paul Lia, Hellik Grorud, (tok namnet
Olsen), Ole Dalen og Niri, Torstein og Halvdan Øyberg.
Det er ikkje så godt å skildre sjølve spelet til Eivind med nokre ord. Men fint må han iallfall
sikkert ha spela. Han hadde så gjerdlaust mjuke fingrar. Truleg spela Gullek Spellemann
høgare og med betre takt, mange har meint det.
Fela ske kje berre låte, ho ske prate, sa Eivind. Og det er mange utsagn om at han spela så
folk gret.
Telemarkingen Halvor Borgen, d.y. spela verkeleg fint. Nokre gamle som fekk høyre
grammofonplater med han, sa: Nettopp som je sku høre'n Eivind.
Eivind hadde elles lett for å spela og kunne spela og prate samtidig.
Knut Dale hadde visst nemnt på at Eivind hadde kleine slåttar. Han har vel heller meint at
mange av dei var korte, kanskje? Gunleik Høygseth meinte at Knut Dahte ikkje var det grann
betre enn Eivind, men han blei likevel ikkje verdsett så høgt. (Myllarguten skal ha sagt at det
hjelper ikkje kor god ein spelemann er til å spela, dersom han ikkje kjem i opprop (blir kjend
og populær?)
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Eivind lærte nok slåttane etter far sin, men han lærte òg mykje i Telemark. Torstein Tangen
som var meisterdansar lika ikkje dei nye slåttane Eivind kom med, han ville ha gamle Pålsonslåttar, han.
Eivind spela Ligangaren er det sagt, Mjølkehylla (ei form av ein gangar etter Sandsdalen), og
truleg spela han ei form av Signe (som Halvor Høyseth spela). Det var Eivind som kom med
slåtten Nordfjorden er det fortalt. Så spela han ein springar som er kalla Fantegutten, ein
laka å spella skal han ha sagt. Det er ei mengd slåttar som han spela, det nyttar ikkje å nemne
alle dei. Stubben (Pålson-stubben) spela han, og ein gong han spela den sa folk: Nå mjølar'n
godt nå. Det vil vel seia at han krulla det svært til.
Gunnar Smedplassen (Linåseie) tralla slåttar etter Eivind.
Eivind tok forresten til å spela vals, reinlendar o.l.
Eivind hadde Helland- og Steintjønndalsfeler. Han gikk heilt til Bø for å få tak i dei. Da
kjøpte han med seg fleire og selde, og tente pengar på dei når han kom hit att. Han laga seg
vel nokre strenger, han hadde baslegge, sa Pål Lia etter far sin. Og han bruka tarmkvint.
Eivind kunne vera morosam, og vrang i kjeften.
I ein dans i Hungeråsen spela Narve Hytta. Eivind kom der òg. Han gav seg til å stå utafor og
lyde. Det var visst nokre andre utafor der òg, for einkvan hadde hørt Eivind seia: Nå
hakkelauvar'n godt der inne. Narve var vist ikkje så dårleg spelemann eigentleg, men han
spela nok ikkje på langt nær så fint som Eivind.
Ein gong Eivind spela i eit danselag, kom det ein kar bort til han da slåtten var slutt og ville
betale. Hå e det du ske betale fer da, spør Eivind. Je har dansa, svara den andre. Je ske kje ha
no a'deg, sa Eivind, fer du hølle deg slått sjøl.
Eivind var visst stillferdig til vanleg, men kunne bli noko brautin og flåkjefta bortiblant når
han fekk noko i hovudet.
Anne, dotter til Eivind, blei gift med Gunleik Kverndalen frå Hovin. Han fekk seg arbeid på
Omdal verk i Skafså og budde der. Eivind og Aslaug flutte òg dit . Gunleik lika seg visst ikkje
der og flutte nedover på Sørlandet, til Dybvåg (i 1882) . Eivind, Aslaug og dottera Gunhild
flutte med.
Eivind var neppe lenge på nokon av desse stadene. Han døydde på Kråkerøy i Dybvåg 29.
mai 1883. Aslaug døydde i 1889.
Det blei slutt med spelinga for Eivind siste tida. Ikkje vart det vel noko miljø, og elles kom han
vel til at det var galt. Det kan vel vera at han tykte fela og musikken fekk for mykje makt over
seg. Mykje som følgde folkelivet der fela var med, tok han avstand frå etterkvart.
Litteratur:
Flatin, Tov. (1913) Gamalt frå Numedal I s. 82-85. VII s. 62-65
Spelemannsbladet 1980 nr 4
Ellefsen, Øystein (1918—2003)
Hovin/Flesberg/Kongsberg. Hardingfele
Høyrde mange spelemenn i Hovin, t.d. Halvor Høyseth og Olav O. Flåto. Til Flesberg 22 år
gammal. Spela mykje med Olav Bergland, Notodden, og Hellik A. Juveli, Flesberg. Deltok på
kappleikar, fekk m.a. 1. pr. i kl. B i Porsgrunn 1968. Svært populær spelemann for dansepar
på kappdans og på kurs. Spela i ein del kaffilag i Hovin, til dans på Kongsbergmarken
(Fjelltrampen) og i fleire bryllaup. Representert på Buskerudtonar vol. 1 og eigen CD, Eg og
du. Spela i NRK. Aktiv i NSDL, leiar i to år. Fast dansespelemann i KSD i mange år, ei tid òg
i Numedalslaget på Kongsberg attåt mange forskjellige verv i laget. Bjørn Laupsa-Borge,
Kenneth de Gala m. fl. har lært av han. Døtrene Marit og Bjørg aktive dansarar.
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Han var fødd 1918 i Fossekosi i Hovin, og han budde i Hovin til han var 22 år. Då kom han
til Flesberg der han blei gift med Jøran Værås. Dei fekk 2 døtrer og ein son. Døtrene, Marit
og Bjørg, har vori aktive i dans. I 1966 flutte familien til Kongsberg.
Øystein dreiv hovudsakleg som snikkar, kring 40 år. Elles dreiv han med gardsarbeid.
Han høyrde mange spelemenn, men mest Halvor Høyseth og Olav O. Flåto. Olav Bergland,
Notodden, spela han òg mykje saman med ei tid, dvs. deis pela mest for kvarandre. I Flesberg
høyrde han Hellik A. Juveli mykje og spela ganske mykje med han.
Øystein spela mykje for dansepar i kappdans, og han spela til mange kurs. Ein gong spela
han på eit 3-dagars kurs i dans i Bø.
Liv Berit Kaasa (Neset) leidde kurset, og siste kvelden var det 22 par. E’ kan ikkje si han e’
den beste, men vi har ingen som e’ bæ’re , sa Liv Berit om Øystein da kurset var slutt og ho
skulle takke.
Øystein spela i ein del kaffilag i Hovin, han spela til dans på Kongsbergmarken
(”Fjelltrampen”), og han spela i ein del bryllaup gjennom tida. Det siste han spela i var
bryllaupet til Ola Tveiten og Ingunn Sandum på Lampeland i 1997.
Dessutan spela han på kappleikar, fekk m.a. ein 1. pr. i kl. B i Porsgrunn i 1968.
Han spela i Kringkastinga, ein gong hadde han heile halvtimen. Han er representert på
kassetten Buskerudtonar vol. 1, men ikkje nok med det: Det blei eigen CD med tittelen Eg og
du.
Øystein var òg med i Kongsberg spelemannslag og spela mykje der. Ei tid var han fast
spelemann i Numedalslaget på Kongsberg, og i tillegg hadde han mange forskjellige andre
verv i det laget.
Då Numedal spel- og dansarlag kom i gang, var Øystein aktivt med, og han var formann i 2
år. Laget sto for Austlandskappleiken i 1977, så det blei sterk innsats av Øystein den gongen.
Øystein hadde ei Venås-fele frå 1929 som han bruka mest.
Kenneth de Gala er ein av dei som har lært av Øystein, men det er òg fleire andre.
Enderud, Grethe Sandbæk (f. 1968)
Svene. Dans
Lært springaren av Hellik Dokka i 1992. Delteke på kappleikar, konsertar og framsyningar.
Aktiv i lagsarbeid i KSD. Var med og starta Sandsvær spel- og dansarlag, lærte dansen vidare
m.a. i ei barnegruppe der.
Lært springaren av Hellik Dokka i 1992.
Delteke på kappleikar, konsertar og framsyningar.
Har delteke i lagsarbeid i Kongsberg spel- og dansarlag.
Grethe var med og starta Sandsvær spel- og dansarlag, og ho lærte dansen vidare
m.a. i ei barnegruppe der.
Enerstvedt, Alma f. Rødberg (1910–2000)
Enerstvedt, Ole N. (1913–2003)
Uvdal. Dans
Gode dansarar. Alma var med og leidde leiken på leikmøtene på Fredheim i fleire år. Dansa
runddans og songdans.
Født i Uvdal, men vaks opp på Rødberg – dotter til Hans Rødberg, stordansar
Budde på Enerstvedt i Uvdal og var gift med Ole Enerstvedt.Var med og leia leiken på
leikmøtene på Fredheim i fleire år. Dansa runddans og songdans.
Enerstvedt, Eli (f. 1957)
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Nore. Hardingfele
Lærte av Sverre Heimdal, Lars Lesteberg, Gunlaug Tråseviken, Halvor Lesteberg og noko av
Bjørn Laupsa-Borge. Spela med Nore spelemannslag, aktiv i lagsarbeid, m.a. som leiar av
Nore spelemannslag. Lærte felebygging av Lars Lesteberg, bygde to feler i verkstaden, ei ¾ fele og ei i full storleik.
Engebrethsen, Einar (f. 1948)
Veggli. Hardingfele
Med på felekurs i Veggli i 1960-åra, spela mykje saman med Tormund Strømmen. Var mykje
hos Olav og Steinar Strømmen. Tok opp att spelinga etter ein pause og vart med i Donketuva
spelemannslag (laget vann lagspelet på Kongsbergmarken eit år).
Einar kom med på felekurset i Veggli i sekstiåra saman med mange andre. Han spela mykkje
då nokre år saman med kameraten Tormund Strømmen. Dei var ein del hjå onklane til
Tormund, Olav og Steinar. Av Steinar lærde dei ein særegen springar som få andre kan i dag.
Einar lånte seg fele, men har i seinare år fått kjøpt seg ei velklingande fele som godt kan vera
arbeidd av ein av Hellandkarane.
Einar tok opp att spelinga i ”Donketuva spelemannslag” og var med dette laget og vann
lagspelet på Kongsbergmarken eit år.
Engedalen, Odd (1930–1970)
Flesberg. Dans
Lærte truleg dansen på kursa i Søre Gjellerud i 1956. Var ein sprek kar, dansa lett og fint,
særleg god i gangaren. Dansa mykje til oppvisning og deltok på kappleikar.
Lærte truleg dansen på kursa i Søre Gjellerud-stugo i 1956. Odd var ein sprek kar og dansa
lett og fint. Særleg i gangaren var han god. Han dansa mykje til oppvisning og deltok på
kappleikar.
Evju, Kjell (1916-1997)
Flesberg. Hardingfele
Han var fødd på Andenes, Nordland 1. juli 1916. Faren dreiv forretning der eit par år saman
med ein svoger. Kjell var berre 2 år då familien kom attende til Kongsberg. Eit par-tre år
etter kom dei til Flesberg.
Kjell blei gift i 1950 med Torbjørg Hetllelid frå Stord. Dei fekk 4 born.
Bestefaren (farfaren) til Kjell var glad i felemusikk og hadde mange feleplater. Desse fekk
Kjell høyre i unge år. Elles var det fleire spelemenn i Stuvstadgrenda som var innom på Evju.
Einar Evju, far til Kjell, var god ven med spelemannen Hellik A. Juveli. Dei dreiv med jakt og
fiske saman, og det vart også speling. Hellik Juveli og Olav Bratås vart mellom dei fyrste
læremeistrane til Kjell. Han høyrde også Erik Deildok nokså tidleg. Kjell tykte det var
gjævt at Erik ville lære ein slått av han ; det var ein gangar etter Knut Dahle/Myllarguten.
Spelemenn frå andre kantar reiste og heldt konsertar i Numedal. Kjell kom bl.a. i kontakt med
Torkjell Haugerud som rådde han til å lære notar. Det blei til at Kjell gjekk gjennom Langes
fiolinskule, og han lærte slåttar etter notehefta til Arne Bjørndal.
Seinare hadde han mykje glede av det store noteverket Norske hardingfeleslåttar.
Kjell prøva seg tidleg på kappleikar og var med på mange av dei. I 1935 var han med på ein
stor kappleik på Kongsberg og fekk ein 3. premie.
Frå slutten av 1930-åra til rundt 1950 blei det lite med speling, dette på grunn av skulegonge
og krigstid. I 1950-åra og utover kom Flesberg spelemannslag inn i ein aktiv periode, og Kjell
blei ivrig med i miljøet. Han var mykje saman med Halvdan Øyberg rundt på kappleikar og
som spelemann på øvingane til Flesberg nasjonale dansarring i Gjellerud.
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Blant spelemannskameratar må også bl.a. nemnast Hans Hamre, Knut Myrann, Øystein
Ellefsen og Odd Bakkerud.
Kjell deltok òg på dommarkurs, og han var med som dommar på ein del kappleikar. Seigaste
jobben i så måte var landskappleiken på Kongsberg i 1983.
Av yrke var Kjell skogteknikar. Det blei forskjellige gjøremål elles, bl.a. skinnomsetning for
O.G. Førli i Oslo, omsetning av furustolpar og finér. I dei seinare åra arbeidde han ved
Numedal bruk og dreiv elles mykje med skogplanting.
Av andre interesser enn skog og felespel kan vi nemne idrett, både sumar og vinteridrett.
Kjell Evju vart utnemd som heidersmedlem av Numedal Spel- og Dansarlag i 1996.
Vi gjev att det som Bjørn Laupsa-Borge skreiv i høve Kjell Evjus 70 års dag i
Spelemannsbladet 5-86
Ein middelhavsfarar rundar dei 70
Uttrykket ”middelhavsfarar” er det jubilanten som har sett på seg sjølv, men for oss som
kjenner han er det eit positivt lada uttrykk. Den 1. juli fylte Kjell Evju frå Flesberg 70 år. Han
har vore aktiv med i Numedal Spel- og Dansarlag heilt frå byrjinga, likeeins i Flesberg Spelog dansarlag. Me som har lært han å kjenna, veit å setja pris på det gode humøret hans og
den positive viljen til alltid å ta eit tak for folkemusikken. Me let Kjell sjølv fortelja om spelemannslivet sitt:
Rundt 1932/33 stilte Kjell opp på den fyrste kappleiken. Då hadde han berre spela i eitt år. Eg kunne ikkje nokon gangar då, så det vart å ta ein bruremarsj og ein numedalsspringar.
Oppmuntringspremie fekk eg, og til oppmuntring vart det. Truls Ørpen, Hellik Juveli og Tov
Flatin var domarar. Likeeins var eg med på Kongsbergkappleiken i 1935.
- Frå 1937 og fram til krigsutbrotet vart det svært lite speling. Då kom tida for utdanning, og
fela var ikkje like velsedd dei stadane eg hadde min skulegong. Frå 1940 og fram til omlag
1950 låg fela nede, men så kom det ny giv i spelemannslaget, og eg tok fatt på spelinga att.
Fyrste kappleiken var i Eggedal. - Eg byrja på 4. premie, lite opplyftande, men det gjekk betre
neste gong. Sidan har det vorte flest 2. og 3. premiar. Saman med Knut Myrann, Odd
Bakkerad og Halvdan Øyberg hadde eg mange fine opplevingar på kappleikar rundt omkring.
Eg hugsar ein kappleik i Svene der Bakkerud'n hadde spela så det susa i salen. Eg var så
uheldig og skulle spela etter stormeistaren. Då var det at Martin Opheim frå Nes kom bort til
meg og sa: «Skal eg beda for deg?»
Kjell har vore ein flittig deltakar på Markenskappleiken og i Numedal elles, men det har også
vorte mange kappleikar i Hallingdal, Krødsherad og enkelte i Telemark og Setesdal.
I Setesdal vart numedølene alltid godt mottekne, og resultata vart som regel svært gode. Vi
gjekk ofte opp ein premiegrad. Skal tru om me fekk den for den lange reisa? ler Kjell.
Eg har mange gode minne frå kappleikane, og skal eg nemna ein kappleik særskilt, må det
vera Landskappleiken på Otta i 1959. Der gjorde dansarane frå Flesberg det svært godt, med
høgdepunktet då Borghild og Olaf Bakken gjekk til topps i dans kl. A.
På spørsmålet om kor mange kappleikar han har vore med på, kjem han til omlag 85, pluss
alle dei han har vore til stades på som tilhøyrar. Då meiner han det kjem bort imot 200.
Kjell har ikkje berre vore gjenstand for vurdering, han har og drivi som domar.
I omlag 30 kappleikar har han vurdert andre sitt spel.
Eg tykkjer eg har sloppe bra ifrå oppgåva. Å vera upartisk og objektiv er vanskeleg, men eg
har prøvd etter beste evne og fylgt samvitet. Største og vanskelegaste oppgåva hadde eg på
Landskappleiken på Kongsberg i 1983.
Mange er dei spelemennene eg har høyrt, og skal eg trekkjo fram nokon her i dalen, må det
verta Hellik Juveli og Steingrim Haukjem. Går ein vidare vil eg nemne Gunnar Dahle, Eivind
Mo og Torleif Bolstad. Dei meiner eg har ånd og innleving i spelet.
Sjølv om Kjell no har fylt 70, aktar han ikkje å setja seg i godstolen og lata livet skura og gå
utan å ta eit tak sjølv. Arbeid er det nok av, men han vonar å få litt meir tid til fela no enn før.
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Mange i Numedal og vidare med ynskjer deg mange gode år framover - og me vonar at du
framleis vert å treffa på kappleikar og andre tilstellingar der folkemusikken og dansen er det
sentrale.
Blb
Evju, Nils (1878—1964)
Nore. Dans
Dansa den gamle springaren, kjende dansetradisjonen godt. Då han var med på kurset til
Klara Semb i 1929, kunne han stadfeste at Semb hadde lært springaren etter Kittil Dyrebu rett.
Fekjan, Ole Levors. (1864—1949)
Flesberg. Dans
Lettvin kar, særs god til å danse, dansa så stilt. Mange hermde tak i dansen etter han. Sat i
heradstyret, fattigstyret, skolestyret, bankstyret. Det finst ei songbok etter han, uvisst om han
òg var songar.
Ole var ein lettvin kar og særs god til og glad i å danse. Han dansa så stilt, hørte mest ikkje at
han tro i golvet. Mange var det som hermde tak i dansen som dei hadde etter han. Ein
leikleiar som heitte Brede Bakke, skal ha skrivi ned noko om dansen (springaren) etter Ole,
fortalde Harald Ruud. Men det har ikkje lukkast å finne tak i dette i ettertid.
Ole var mykje med i bygdas styr og stell. Han var m.a. med i: heradstyret, fattigstyret,
skulestyret, bankstyret og han var soknekasserar. Dessutan var han kyrkjetenar i over 30 år.
Fekjasetra, Gullik Gulliks. (1851—1926)
Lyngdal. Vokal
Skal ha vore vidkjend for songen sin.
Budde på Fekjasetra, flutte seinare til Kongsberg.
Skal ha vore vidkjent for songen sin.
Fjøse, Ole Ols. (1892—1918)
Veggli. Durspel
Spela durspel, soneson av klokkar Knut Carlsen. Døydde av spanskesjuka.
Flaata, Lars Wilhelms. (1888—1976)
Uvdal. Hardingfele
Spela noko til dans, slutta å spela offentleg då han vart erta for noko strupelyd medan han
spela.
Flåta, Kristine (1928-2001) Nore
Vokal
Kristine er dotter av Gro og Halvor Holden, og voks opp med song i heimen. Ho og systera
Gunvor var begge glade i å synge, og det er opptak dei i Norsk Musikksamling. Dei syng
temperert, i ein kvikk og rytmisk stil. Kristine og mannen budde i Elvestad, under Flåta. Ho
var med i kvedargruppa som tok oppatt songtradisjonen i Numedal.
Friis, Birgit Kollandsrud (f. 1981)
Nore/Kongsberg. Sjøfløyte, dans
Birgit lærte dans heime og i barneleikarringen i Noringen UL. Springaren lærte ho på kurs i
Numedal spel- og dansarlag av forskjellige lærarar. Ho har vore med på ei rekke kappleikar
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og framsyningar med dans. Men det er som sjøfløytespelar ho er aller mest kjend. Ho har lært
spel av Per Midtstigen. Birgit vann landskappleiken i klasse fløyte senior i 2007 og 2008.
Attåt dei gamle slåttane som vanleg er bruka på fløyta, spelar ho slåttar frå
hardingfelerepertoaret. Birgit er og nytta som fløytelærar på kurs for born og unge.
Frogner, Bente (1969—1983)
Rollag. Hardingfele, dans
Lærte spel av faren, Sigurd, dans av mora, Liv Jorunn i barneleikarringen i Rollag og på kurs
med Hellik Dokka. Lærte fort, veldig interessert i felemusikken. Deltok på kappleikar og
framsyningar.
Bente lærte spel av far sin Sigurd og dansen av mor si Liv Jorunn i barneleikarringen i
Rollag. Men livet hennar vart for kort til at ho fekk vist kva ho hadde i seg. Ho lærde fort og
var veldig interessert i felemusikken. Springaren lærte ho på kurs med Hellik Dokka. Ho
deltok på kappleikar og framsyningar.
Frogner, Liv Jorunn f. Ofstad (1947)
Oppdal/Rollag. Dans
Lærte folkeviseleik frå 1960, var i åra 1967-1969 engasjert i NU som leik- og
studieinstruktør. Dreiv i mange år barneleikarring i Rollag (1976-1989). Har halde kurs i mest
allslags folkedans, også springar. Lærte numedalsspringaren på kurs med Sigmund Teigen og
Hellik Dokka. Har delteke på kappleikar og framsyningar. Leiar i Rollag ungdomslag og
NSDL i fleire år, leiar i kulturstyret i Rollag kommune i fleire periodar, ordførar i Rollag i åtte
år.
Liv Jorunn lærte folkeviseleik frå 1960, var i åra 1967 til 1969 engasjert i Noregs
Ungdomslag som leik- og studieinstruktør. Dreiv i mange år barneleikarring i Rollag (197689)
Lærte numedalsspringaren på kurs med Sigmund Teigen og Hellik Dokka.
Har delteke på kappleikar og framsyningar, halde kurs i mest allslags folkedans, også
springar.
Vore leiar i Rollag ungdomslag og Numedal spel- og dansarlag i fleire år og
leiar i kulturstyret i Rollag kommune i fleire periodar.
Liv Jorunn er samfunnsengasjert og har hatt mange tillitsombod, var ordførar i Rollag i 8 år.
Frogner, Marte (1913—2007)
Rollag. Dans
Mor til Sigurd Frogner. Filma av Rff i 1982.
Frogner, Sigurd (f.1940)
Rollag. Hardingfele, dans
Fra Jan og Bjarne
Sigurd har utmerka seg mest som ein framifrå spelemann, men er òg ein god dansar. Har
vore med på mange framsyningar og kappleik i lagdans. Sigurd har vore sentral i
folkemusikkmiljøet i Numedal heilt frå 1950-åra. Leiar og styremedlem i Numedal spel- og
dansarlag i mange år, musikalsk leiar i spelemannslaget frå 1973.
Sigurd byrja spele fyrst på kurs med Sverre Eggerud i 1953, seinare lærte han mest av
Steingrim Haukjem. På si ferd som spelemann rundt om i mange år lærte han òg spel av
Sigbjørn Bernhoft Osa, Otto Furholt, Kjetil Løndal med fleire. Her er dalen lærte han vidare
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av Leif Aasane, Arne Olsen og Øystein Ellefsen. Som aktiv spelemann gjennom mange år
lærte han av dei fleste andre spelemenn i dalen.
Som musikalsk leiar i spelemannslaget i Numedal spel- og dansarlag har han lært vidare
spelet. Sigurd er ein framifrå pedagog og alle aktive spelemenn i Numedal i dag har lært
mykje av Sigurd. Alt i 1964 held han fyrste kurset med mange elevar. Seinare på dei faste
øvingane i spelmannslaget frå ca 1980 til no (2008) har han jamleg lært frå seg spel og
spelteknikk.
Sigurd har delteke på ei mengd kappleikar og konsertar. Han spelte seg opp i kl A på
landskappleiken i Bergen i 196???????????????
I ni månader reiste han, saman med fleire, å held skulekonsertar på skular i USA. Opptil
fleire konsertar kvar dag. Han hadde òg speloppdrag på Hebridane og i Skottland og for SAS
i Bodø. I Tov Haukjems gammaldansorkester var han med i mange år og spelte på utallige
festar og tilstellingar, mellom anna var dei faste til å spele på Numedalslaget i Oslo si
rakefiskfest i mange år. Sigurd har delteke på mange kassett og plateutgjevingar, mellom
anna på kassettane: Slåttar til dans og Vårdagen, utgjeve av Numedal spel- og dansarlag, på
kassetten med Tov Haukjems gammaldansorkester og på kassett og plateutgjevingane
Buskerudtonar med tradisjonar, utgjeve av Buskerud folkemusikklag.
Sigurd er heidersmedlem i Numedal spel- og dansarlag
Fra Even:
Som læremeisteren Steingrim prega fyrste halvdel av 1900 talet prega Sigurd Frogner den
andre halvdelen.
Han byrja tidleg å spela i Rollag spelemannslag og da mest saman med Sverre Eggerud. Men
ganske snart kom han saman med Steingrim Haukjem og lærte mykje av honom. Sigurd er vel
den som har lært mest av Haukjemen.
Det vat stor inteesse for felespel i heimen på Tinnes og faren Olaf fekk Steingrim til å kjøre
tømmer for seg ein vinter. Da budde han heime hjå dei, og dei spela kvar kveld, riktig ein
gamal spelemannskule.
Men Sigurd søkte og ut og fekk kontaktar mange stader, mellom anna med ungutane i Tuddal
Gunnulf Tveiten og Nils Sletta.
Sommaren 1960 spela han i Bodø for Birger og kona Langeid frå Kongsberg. Dei var hyra av
SAS og spela for folk som kom opp for å sjå midnattsola.
Vinteren etter fekk han tilbod om å vera med på ein turne i USA. Saman med dansarane
Aslaug Tufto, Trygve Kvalvåg og Liv Midttun. Dei hadde 300 framsyningar og køyrde 9000
norske mil på turneen.
Frogner, Synne (f. 1971)
Rollag/Svene. Hardingfele, dans
Lærte dansen av foreldra, Liv Jorunn og Sigurd Frogner. Var med i leikarringen frå
barneåra. Har vore med på kappleik og mange framsyningar med dansen, er m.a. med på
videoinnspelinga, ”Bygdedansar i Buskerud amt” som er utgjeven av Buskerud
folkemusikklag.
Frå Synne var 11 år har ho spela hardingfele, fyrst lærte ho av far sin, Sigurd Frogner,
seinare av Arne Olsen, Asbjørn Bratås, Leif Aasane, Bjørn Laupsa-Borge og fleire.
Ho har delteke på ei rekke kappeikar og konsertar, spela mykje til dans også for
kappleiksdansarar. Synne har delteke på kappleik i samspel med Asbjørn Bratås, gruppespel,
og vore med i gamaldansgruppene Røllaget og Fløytfeledraget, i tevling på Landsfestivalen i
Gammaldansmusikk og konsertar. Og med desse spela mykje til danse på tilstellingar.
Styremedlem og leiar i Numedal spel- og dansarlag frå 2002 til 2005. Eit år på
folkemusikkstudiet i Rauland, Høgskulen i Telemark, har ho òg. Synne har spela inn mange
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slåttar på band for Folkemusikkarkivet i Buskerud og delteke på fleire plateutgjevingar.
”Buskerudtonar med tradisjonar”, utgjeve av Buskerud folkemusikklag og ”Brørsteinane” ei
cd-plate med komposisjonar av Arne Olsen. Ho var i fleire år spelemann for Numedalslaget i
Oslo.
Synne lærde fyrst av faren Sigurd. Ho øvde jamt og trutt dei fyrste åra så ho kom opp på eit
svært høgt nivå. Ho har seinare lært slåttar mange stader og har eit rikt repertoar. Synne har
mykje runddansmusikk som ho til tider har spela saman med Nils Øyvind Bergseth og Pål
Brattås.
Synne deltek lite på kappleikar, ho syne heller om andre arenaer, som for eksempel
springarøvingane i Numedalslaget i Oslo
Frygnehagen, Hølje Larss. (1749-1817)
Nore. Hardingfele
Skal ha vore ein flink spelemann. Både fela og eit rosemåla feleskrin etter han er teke vare på.
Fulsås, Håken Narves. (1890—1965)
Rollag. Hardingfele
God til å spela. Var mykje på Prestmoen hos spelemennene Gunnulf og Halvor.
Håken var skogsarbeidar og jeger. Han var mykje på Prestmoen hjå spelemennene Gunnulf
og Halvor.
Halvor sa han var god til å spela og han skulle hatt ei god fele
Fønnebø, Grete (f. 1956)
Uvdal/Kongsberg
Gjekk i Uvdal barnelag i skoletida, Marit Angeltvedt leikleiar. Deltok på leiarkurs arr. av
Fylkeslaget. Leikleiar i Uvdal UL. Leidde òg ein vaksenring som sommaren 1992 reiste til
USA og heldt framsyningar.
Fønseth, Paul Knuts. (1915—1991)
Uvdal/Drammen. Dans
God dansar og ettertrakta dansepartnar.
Dansa runddans. Ettertrakta dansepartnar. G.m. Sigrid (Nedre) Kobbergården.
Fønstelien, Ingebjørg f. Holden (1923 — 2008)
Fønstelien, Ola (1924—2009)
Uvdal. Dans
Ingebjørg dotter til Jøran og Ole Holden. Ingebjørg og Ola lærte runddansar av andre i
lokalmiljøet, dansa i friminutta i skoletida, i festleg lag til dei vart gamle.
Førde, Sigurd
Hardingfele
Even
Førli, Herbrand (1889—1982)
Flesberg/Kongsberg. Hardingfele
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Spela mykje til dans på Skyttarhuset i Flesberg, smatta når han spela, folk hadde moro av det:
«Han nøtta på fillegampen.» Spela ein vals som blei nemnd etter han, Førlivalsen, sette namn
på springaren Tømmerkjøraren. Ein av dei fyrste som køyrde bil i Numedal.
Herbrand var frå Nord-Førlii Flesberg og var fødd i 1889. Han levde til 1982.
I 1923 blei han gift med Mari Ramberg, og dei fekk ei dotter.
Herbrand budde på Kongsberg og i Nore.
Han var om lag jamgamal med Ole Berget (Østre), Ole Bakken og fleire som spela noko.
Herbrand spela nokså mykje til dans på Skyttarhuset i Flesberg, men var kanskje ikkje fast
spelemann der. Han smatta når han spela, og folk hadde moro av det. Han nøtta på
fillegampen, sa dei.
Så mykje om spelet hans er det visst ikkje lenger å seia, men ein vals som mange andre òg
spela blei nemnd etter han (Førlivalsen). Dessutan skal han ha sett namnet på springaren
Tømmerkjørar’n.
Herbrand var med av dei fyrste som køyrde bil i Numedal.
Galguften, Inger (f. 1943)
Nord-Trøndelag/Nore. Dans
Leikleiar i UL Noringen.
Gjellerud, Aslaug Olsdotter (1893-1989)
Flesberg. Vokal
Aslaug er fødd og oppvaksen i Flesberg, men ho har mange av visene etter mor si, som var
frå Buen i Jondalen. Aslaug var søskenbarn med spelemannen Anders Buen. Aslaug har
syngje inn nokre få opptak, blant anna ein tone til Flesbergvisa. Ho bruka ikkje så mykje
krullar i songen sin, men hadde ein alderdommelig stil.
Gjellerud, Asmund (1922—2003)
Gjellerud, Gudrun f. Juveli (f. 1925)
Flesberg. Dans
Aktive i dansemiljøet i Flesberg frå midten av 1950-åra og utetter. Gode dansarar. Asmund
vert hugsa for roleg og stødig dans utan store fakter. Gudrun aktiv medhjelpar ved
arrangement i Flesberg Nasjonale Dansaring og FSDL.
Gjellerud, Hellik (1912—1997)
Flesberg. Dans
Lærte dansen av Klara Semb, men hermde òg etter fleire av dei eldre dansarane. Filma av Rff
i 1971 på Flesberg ungdomsskole. Dansa ikkje så ofte. Hadde stor kunnskap om dans,
dansedommar på fleire kappleikar.
Hellik dansa ikkje så ofte, men var svært interessera og hadde stor kunnskap om dans. Han
var domar for dans på kappleik fleire gonger. Hellik hadde lært dansen av Klara Semb, men
herma òg direkte etter fleire av dei eldre dansarane.
Hellik dansa for Egil Bakka, som filma dans for Rådet for folkemusikk og folkedans i 1971.
Filmopptaka vart gjort på Flesberg ungdomsskule.
Gjellerud, Jøran Olsdotter f. Tollum (1871-1957)
Flesberg. Dans
Jøran var særs god til å danse. Ho var med og dansa på Lågendalsfilmen i 1926.
Fleire av borna vart gode dansarar.
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Gjellerud, Ragnhild (f. 1925)
Uvdal/Flesberg. Dans
Lærte dansen på kurs i Søre Gjellerud i 1956. Var ei tid med og dansa til framsyning. Deltok
på kappleik i Uvdal 1956. Dansa mest med Ole E. Huslende.
Gjerde, Hans Ols. (1840—1910)
Lyngdal. Vokal
Hugsa som ein god songar.
Hans voks opp på Dalegårds-Gjerde, budde der ei tid som vaksen. Flutte til søre Gjerde. Han
blei hugsa som ein god sanger.
Gjerde, Ole Ols. (Gjerdegutt) (1896—1915)
Flesberg. Hardingfele
Var eit stort talent, døydde berre 18 år gammal. Lærte nokre slåttar av Anders Ødegaarden.
Spela på Skyttarhuset ein gong. Ein mykje bruka vals er kalla Gjerdeguttvalsen etter han
(mykje lik Prinsevalsen i Nordfjord).
Ole døydde berre 18 år gamal, men var eit stort talent og ville blitt ein god spelemann vart
det sagt. Ole hadde lært nokre slåttar av Anders Ødegaarden. Dei spela for kvarandre
gjennom telefonen stundom i den tida, Hellik A. Juvli hadde høyrd Ole spela i telefonen. Ein
gong truga dei han til å spela på Skyttarhuset, då hadde han spela ein polka (reinlender) etter
Ole Nærlieie. Ein mykje bruka vals er kalla Gjerdeguttvalsen, det er mest den same som vert
kalla Prinsevalsen m.a. i Nordfjord. Ole hadde Gunnar Helland fele.
Gladheim, Halvor Herbrands. (1867—1960)
Veggli. Hardingfele
Eldre bror av spelemannen Steinar. Vart karakterisert som ein god spelemann. Hadde ei Knut
Ellefsen-fele frå 1886, Knut K. Steintjønndalen hadde ho til vøling og skreiv eit brev og la i
skrinet: «Her har de ei sjeldan flott fele, den må de taka godt vare på.»
Halvor var eldre bror til Steinar storspelaren. Han overtok likevel ikkje Glaim, men vart
”handelsborger” på Kongsberg.
Halvor kunne spela og av mange vart han karakterisert som ein god spelemann. Hellik
Juvelid hadde hørt han og sa: ”Spela ikkje så kleint heller han”.
Han har etter seg eit smykke av ei Knut Ellefsen- fele fra 1886. Det syner nesten ikkje bruk på
ho blank og fin som om ho kom or verkstaden i går. I skrinet ligg eit brev frå Knut K.
Steintjønndalen som har hatt ho til vøling ein gong. I brevet står det at ”her har de ei sjeldan
flott fele, den må de taka godt vare på”.
Gladheim, Hans Steinars. (1882—1920)
Veggli/Rollag. Trekkspel
Ein av dei tre brørne som var på Glaim og Ulstad. Hans spela mindre enn dei to andre og det
er sagt at han spela ein del trekkspel.
Hans vart handelsmann, fyrst på Øvre Skarpmoen seinare Kongsberg
Gladheim, Kittil Steinarsen (1878-1906)
Rollag. Hardingfele
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Fra Jan og Bjarne:
Foreldra hans var Steinar Kittilsen og Sigrid Olsdotter Gladheim. Sigrid var dotter til
lensmann og spelemann O.H. Bernaas, Tinn. Mange i den ætta var spelemenn.
Steinar, far til Kittil, hadde både Søre Gladheim og Ulfstad. Kittil budde på Ulfstad ei tid og
blei mykje kalla Kittil Ulfstad i daglegtale.
Kittil hadde lært mykje spel i Telemark, og Knut Dahle var hjå han og lærde bort slåttar.
Elles kunne Kittil Løytnandrengslåttar før han lærde fleire av Knut Dahle, skriv Tore
Eggerud i Spelemannsbladet (1957. nr.3-4).
I 1901 reiste Kittil Gladheim til Amerika. Han skulle til Stillehavskysten for helsa si skuld.
Men han vart dårlegare og var berre ei kort tid i Amerika.
I Amerika hørte han Lars Fykerud. Fykerud var og til Ulfstad på besøk. Og når dei spurde
han kva han tykte om Kittil svara han: Det e’kje jamt å høre døm be’re.
I 1904 var Kittil på Luster sanatorium. Der råka han Per Mæle frå Haus i Hordaland. Han
var den beste der i si tid, og han sette Kittil svært høgt som spelemann. Og han hadde sagt
med harme i røysta: Eg kan ikkje forstå kvifor allmakti ikkje vilde at ein slik skulde få ha
helsa.
Levor Bakken, Svene (opphaveleg fra Rollag), fortalde meg at han og nokre andre
ungdommar var til Ulfstad. Da sa Hans, bror til Kittil, at det fanst ikkje den mannen skapt
som kunne spela slik at han gret. Men den som gret før Kittil var ferdig med a spela. det var
Hans. Tårene rann nedover kinna på han, fortalde Levor.
Det er mange fråsegner om at Kittil var ein mykje god spelemann.
I hagen på Ulfstad var det sett opp eit lite bordhus. Kittil skulle ligge uti det ei stund. Det var
om vinteren. og han hadde ein svær ulster på seg, hugsar brorsonen, Steinar Gladheim.
Kittil mista stemma, så på slutten berre kviskra han. Han døydde i Oslo, truleg på Grefsen
sanatorium i 1906. Han er gravlagd i Oslo.
Fra Even:
Slektsnamnet kjem frå Søre Gladheim, men slekta overtok Ulstad midt på 1800 talet. Det var
Ola Hansson Bernås som overtok garden etter svigermor si Jårån. Ola var gift med Wiil
Torsteinsdotter, ho er kjent enda på grunn av bruredrakta som ho tok med frå Rolag til Tinn.
Wiil ætta frå forpaktarspelemannen Kittil Høymyr. D 1754. Ola Hansson hadde fleire gardar:
Bernås, Hofshus, Gvaale, Hegtveit og båe Uddaren gardane.
Dottera til Ola og Wiil, Sigrid gifta seg med sølvsmeden Steinar Søre Gladheim f 1848, dei
tok over Ulstad og dreiv garden. Steinar var også spelemann, og ingen skal ha spela
Vegglijenta som han etter Løytnantdrengjin var borte er det sagt.
Steinar fekk fem born, men berre dei tre gutane Ola, Kittil og Hans voks opp. Dei spela alle
tre, men Hans minst og kanskje mest trekkspel. Ola skulle ha vore god til å spela , men dreiv
det ikkje so langt. Derimot vart Kittil eit flogvit på fele.
Ulstadfolket var velståande, og faren Steinar ville det beste for kunstnarsønene. Han hadde
råd til å la dei drive på. Han bygde eit eige hus for dei der dei kunne sitja å spela. Og framfor
alt han hadde råd til å kjøpe dei sværaste felene til dei. Soleis hadde både Ola og Kittil fleire
framifrå feler. Det er kjent blant bygdefolket at Knut Dahle frå Tinn var på Ulstad fleire veker
nokre vintrar. Da spela dei og dreiv i skogen.
Kittil skulle ha vore god. Gamle Håkon Traaen møtte Fykeruden etter vegen i Rollag. Han
hadde vore hjå Kittil på Ulstad. ”hå synes du om Kittil te o spela?” Spurde Håkon. ”De er
ikkje jamt å høyre det betre” svara Fykeruden.
Spelemenn i Rollag etter Kittil meiner at slåttane Fykerud laga, som Duft, Vårlengt, og
Fjellrosa er bygd på slåttar han lærde av Kittil. Dei har ikkje teke det or lause lufta.
Men Kittil var veikhelsa, han hadde tæring og store pustevanskar. Far hans bygde enda eit
hus, spesielt egna for den tæringssjuke, men truleg til inga nytte.
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Mange har likevel fortalt at dei gjekk forbi dette huset og høyrde Kittil spela inne. Andre
gonger sat han i solveggen for å få godt av sollyset.
Sjukdomen førte han til eit sanatorium på Vestlandet. Der trefte han Per Meel, spelemannen.
Dei spela saman og Meel gav Kittil dei beste skussmål både som spelemann og som
menneske. Meel lærte ein del slåttar av Kittil som er nedskrivi på notar.
Kittil var også ein tur i Amerika, og skal ha treft Fykeruden også der.
Om Kittil var stor var han ikkje større enn han spela i auksjonar. Ole H. Tråen skriv i
dagboka si om ein auksjon i Nirigard i 1899. Da spela Heitekøsen, Nils Skogen, ein vanleg
grendespelemann til dans. Ole Tråen skriv: Udpaa aftenen ved 9 a 10 kom der en mængde
ungdom. Ausjonen varede til 12 Tænker jeg, og ved disse tider begyndt dansingen ved Nils
Skogens Musik. Han spilede for det meste hele natten. Han ble jo noen smaabel avløst av K.
Ulvstad og Peder Øvstrud kl 5 ½ 6 reiste jeg hjem, men enda holdt de på at danse.
Det er sagt at Kittil var læremester for Steinar Herbrandsson Gladheim. Han var 10 å eldre
så det kan godt vera.
Musikkjennaren Gunnar Jaren fortalde ein gong at begge var svære spelemenn og at spelet
deres ikkje var stort å gje byte på. Når ein så veit at far til Kittil, Steinar var god spelemann
og kunne Løytnantdrengspelet så blir det liner i dette spelet frå Kittil til Steinar.
Tæringa tok for hardt på Kittil og han døydde alt i 1906. Han døydde i Oslo og er gravlagt
der.
Det at Kittil døydde så ung var eit stort tap for felemusikken i bygda og dalen.
Gladheim, Ola Steinars. (1872—1909)
Veggli/Rollag. Hardingfele
Ola var far til Steinar O. Gladheim som hadde Glaimkøse. Han var bror til storspelaren
Kittil, og av sume helde like gjev som spelemann.
Men han hadde ein gong møtt ein mann som gjekk med hugu under armen, og det hadde stett
slik støkk i han at han mest slutta å spela.
Det er fortalt at Knut Dahle frå Tinn var på Ulstad nokre veker i slengen eit par vintrar. Det
fortel ikkje so lite om nivået på desse karane.
Han har svært gode felur etter seg.
Gladheim, Ole Herbrandsen (1872-1911)
Veggli. Hardingfele
Even
Gladheim, Sigurd (Sjul) Kristoffers. (f. 1881)
Rollag/USA. Hardingfele
Til Amerika 1904.
Gladheim, Steinar Herbrandsen (1883-1919)
Veggli. Hardingfele
Fra Jan og Bjarne
Steinar Gladheim var fødd i Veggli 8. juni 1883. Foreldra var landhandlar Herbrand
Reiersen Gladheim og Helga Pedersdotter. Det var skyldskap til Kravik, Kverndalen og
Haukjem.
I Steinars syskenflokk var det ti stykker, av dei to-tre som ikkje voks opp (eller døydde unge).
Steinar var i si tid myllar hos bror sin, som dreiv ei bygdemylle ved sida av at han var
gardbrukar. Steinar var en særs god myllar.
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Men han var også en framifrå spelemann. Spelet hans var høgt og kraftig. Halvor Lofthus,
Oslo, fortalde at Steinar var ikkje så glad i å opptre, men han var veldig glad i å spela.
Han lærte av Kittil Gladheim (Ulfstad) og Ole Høgrud. Elles var han til Knut Dale i Tinn og
lærte av han og andre telemarkingar. Vidare kjøpte han gramofonplater og lærte etter dei.
Steinar Gladheim var eit par år i Amerika. Da han kom att, heldt han nokre konsertar. Han
spela ikkje så mykje i bryllaup.
Gunleik Stuvstad. Flesberg, hugsar en gong Steinar gikk opp på spelemannsstolen på Rollag
Skyttarhus. Da va det en i salen som ropa: Nå må vi få en god halling nå da, Steinar! – ja, è
ska ta Sevle’n, svara han.
Eg reknar med det er same gongen Herleik Stuvstad fortel om når han seier om Steinar: Han
tukla ikkje med bogen.
Erik Deildok var opp til Steinar Gladheim mange gonger, og han kytte fælt av Steinar til å
spela. Deildok lærte nok og noko av Steinar. Elles blei det Steingrim Haukjem som lærte mest
av ham.
Halvor, bror til Steinar var òg god spelemann. Han var kjøpmann på Kongsberg.
Sebjørn Brekke hadde ei fele etter Steinar. Ho var laga av Knut Eilevsen Steintjønndalen i
1899.
Steinar Gladheim blei ingen gammal mann. Han døydde alt 13. januar 1919, I korte
minneord i Kongsberg Dagblad står nemnt at han var en grei og rettskaffen mann og i alle
delar godt lika.
Fra Even:
Det er i alt tre Steinar Gladheim. Steinar Herbrandsson er den yngste og den vi kjenner best
til.
Han var ungkar og myllar hjå broren Jens. Det er uttallige historier om spel i mylla med dei
venta på malinga. Mange gonger spela Steinar til morgos, medan folk sat og lydde på. Ola
Søre Traaen fortalde om ei silk natt. Han kom dit med eit kornlass, og saman fekk dei kornet
på plass i mylla. Da alt var klart tok Steinar fram fela og spela til neste morgon, i eitt. Det
fortel om spelsug, men det fortel også om ei stor slåttemengde.
Torstein Tveiten fortel om ei natt på skyttarhuset i Veggli. Det var dans og ved ni tida om
kvelden kom Steinar med feleskrinet under armen. Torstein spurde Steinar om han ville spela
litt til dans, og ja det ville han. Steinar inntok scena og byrja spela. Folk dansa nokre dansar,
men så sette dei seg til å lyde. Dei sat på golvet for det meste. Og utan å spela oppatt ein
einaste slått spela Steinar heile natta til morgos.
Vi veit han var mykje i Tinn hjå Knut Dahle. Fyrste gongen hadde han sagt til Knut at han
visste ikkje kor mykje speling det vart med han og om han ville koma att. Men det gjorde han,
og Knut sa. ” Eg visste du ville koma att”.
Steinar hadde ei Knut Ellefsen frå 1899. I september 1914 var han til Røstad med ho for
vøling. Med seg heimatt hadde han ei ny Røstadfele gjort same månaden. Den har svarte
bruer, altså utan dekor. Steinar tok ho som ho var, truleg lika han ho så godt at han måtte ha
ho.
Spelet til Steinar skulle vera mykje likt det til den 10 år eldre Kittil Ulstad (Gladheim) og
fleire kjelder seier Kittil vær læremesteren til Steinar her heime.
Men Steinar var også saman med Torstein Odden og lærte slåttar hjå han.
Eit særsyn er det at Steinar og Torstein spela inn på voksrull i Oslo før 1904. Steinar spela
her ein variant av springaren Danse som du kan ”Åste Kytjulsland”. Sjøl om det er noko
grums i opptaket høyrer ein ein spelemann av format. Annonsøren som truleg er Narve
Skarpmoen seier etter at slåtten er ferdig: ”Takk ska du ha Steinar Glaim, det var ekstra godt
gjort”.
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Steinar hadde overnaturlege evner. Han mana rispeteina til å danse på ryggen til mor si, og
han fekk folk til å møte avdøde bygdefolk. Elles var han rekna for å vera ein vennleg og
omgjengeleg mann med godt humør. Særleg var han populær blant smågutane. Hølje Mykstu
fortalde at Steinar sa so mykje rart til smågutane. ” Har du fisi nyss?” kunne han spørja med
eit flir.
Omkring 1910 fekk Steinar ein særs gåverik elev. Steingrim Haukjem. Av dei slåttane
Steingrim spela inn for Arne Bjørndal i 1959 er det opp mot 50 der Steinar er kjelde. Det er
tydeleg at Steinar sette pris på eleven for han var stadig i Haukjem og spela. Ola Haukjem
som var yngre enn broren Steingrim hugsa desse kveldane og nettene med glede. ” Me sovna
til felemusikk og vakna neste morgon til felemusikk” fortalde Ola. Så der gjekk det i speling
døgnet rundt. Ein vinter var Steinar i Haukjem mest kvar kveld!
Da Steinar døydde i 1919 tok Steingrim det svært tungt, så det han fekk var nok lite i forhold
til alt det Steinar hadde. Steingrim var i det militære da Steinar døydde. Og han sa. ”Det
kunne vel ingen tru det skulle gange slik”
Steinar var far til eit dødfødt barn i 1911. Det gjorde at han reiste til Amerika. Men han var
ikkje lenge borte, omkring eit år eller to.
Steinar lærte seg notar, dei ligg i Glaim den dag i dag. Han har notert oppstrøk og nedstrøk
på dei og gjekk nok grundig til verks. Scharts skreiv notar rett frå Myllarguten si fele. Mellom
anna ei form av Førnesbrunen. Den forma spela Steingrim også og truleg hadde Steinar lært
den forma frå notebladet og Steingrim fra han att.
Steinar heldt konsertar og hadde konsertplakat. På plakaten var det bilete av spelemannen.
Men det er ikkje kjent at han hadde konsertar utanom dalen.
Mange sa at Steinar spela hardt, og at Steingrim skulle ha arva dette. Men truleg er det berre
på grunn av at folk var van med meir puslespel og kleinare feler. Nå desse karane la til så var
det storspel og noko som folk ikke var vane med.
Steinar vart berre 36 år. Han hadde kunna påverka spelet i Numedal til ut på 1960 talet
hadde han fått levd. Og sjøl om Steingrim fekk mykje av spelet så ville det folkemusikalske
landskapet sett annlein ut.
Gladheim, Steinar Kittils. (1848—1897)
Veggli/Rollag. Hardingfele
Far til dei tre brørne Gladheim på Ulstad. Sølvsmed. Skyld spelemenn i Tinn på
Mårheimsrud, Gvåle og Bernås gjennom bestemora Wiel. Vert særleg hugsa for å ha spela
Vegglijenta slik som Pål Løytnantsdreng. Sønene Hans, Ola og Kittil vart spelemenn.
Faren Kittil var vidkjent sølvsmed
Steinar var skyld spelemenn i Tinn gjennom bestemor si Wiel. Ingen skal ha spela Vegglijenta
slik som Steinar etter Pål drog til Amerika er det sagt.
Sønene hans Hans, Ola og Kittil vart og spelemenn. Kittil av stort format.
Dei hadde god råd på Ulstad og dei fekk av dei beste felene. Steinar sette opp eit plankehus
oppmed vegen som gutane skulle ha å spela i.
Glaim, Steinar Halvorsson (1802-1864)
Veggli. Hardingfele
Dette er den eldste av Steinarane med Glaim som ettenavn. Han var ein av 9 syskin. Tanta
hans Ingebjørg vart gift med Pål Løytnantdreng. I desse to sleksledene møter vi dei fremste
kunstnarane i dalen rundt 1800. Ei anna tante til Steinar, Live vart gift til Kleiverud der det
var klukkemakarar og rosemålarar. Sigrid vart gift med den store rosemålaren Nils
Halvorsson Kravik, frå Nore. Eit famiiedynasti med kunstnarar. Sjå Gry
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Steinar Halvorsson vart spelemann, det er ikkje mykje vi veit om spelet hans, men med Pål
Knutsson som onkel må ein gå ut frå at spelet halla dit. I 1833 stevna Steinar Hellek
Gunnulsson Vindegg for forlikskommisjonen. Årsaken var at fela til Steinar vart øydelagt. Og
det står i forliksprotokollen; ” Fordi Gunnulf Vindegg i drukkenskab havde sønderknust hans
violin”
Karane vart visst enige, og Vindeggen betalte 7 spesidaler i skadebot for fela.
Steinar var skreppekar, han for i alle bygder i Telemark og handla. I Vest Telemark finst ein
del slåttar med namnet Gladheimen. Det skriv seg helst frå Steinar Halvorsson. Det er sopass
til alder på desse namna at det ikkje høver med dei dei yngre Steinarane.
Steinar kom eingong til Vefald i Seljord. Her trefte han Guro, det gjekk ikkje bra. Guro vart
med barn og Steinar for vidare med skreppe og fele. Far åt Guro skreiv da eit brev til
Forlikskomisjonen i Rollag, det lyder slik:
Klage tilstillet Forligelseskommisionen for Rollag og Vægli, optaget til Mægling i
Forligelseskommisionen paa Rollag Præstegaard af Forligelseskommisionær Sognepræst
Lars Steen og Lensmand Kittil Kittilsen Lie nordre den 8 de October 1834.
Klagen udstedt af Stener Jensen Wefald af Sillejord over Stener Halvorsen Glaim i Vægli som lyder saaledes:
Medens Stener Halvorsen Glaim endnu var ungkar vilde en uheldig Skjæbne at han ogsaa
kom til Sillejord Præstegjeld, hvor han da ogsaa blev den der forjog Ro og Tilfredshed fra
min Arne der, betyngede min Alderdom med Skuet af en forført og ulykkelig Datter.
Stener Glaim fik Adgang til mit Huus og førend jeg vidste noget derom meldte han sig hos
min Datter Dro Stenersdatter som en Frier. Med Forførerens slebne Tunge vidste han at sno
sine Lænker om den Troskyldige, og ei heller mit svage Syn kunne opdage Braaden da han
skildrede mig sin lykkelige og uafhængige Livsstilling, eller da jeg anede at han beilede til
min Datters Haand. Hvorfor skal jeg nægte det? Gjerne saa jeg den forstaaelse som var i
mellem de Unge, og jeg var for troskyldig til at drømme om Svig og Underfundighed.
Stener Glaim gav min Datters et formeligt Ægteskabsløfte, og hun - hun gav ham Alt. Under
Kjærligheds Maske brød Forføreren Uskylds skjønneste Smykke, og da han havde naaet sit
skjendige Maal forlod han os for aldrig at komme tilbage uden for at spotte den Faldne.
Min Datter blev frugtsommelig med Stener Glaim og udlagde hun ham som Barnefader; men
han ikke alene inlod sig i Ægteskab med en anden, men han fremstod fæk og benægtede baade
at være Fader og at have givet min Datter Ægteskabsløfte, ja! endog med sin Saligheds Eed
vil han besegle dette.
Imidlertid troer jeg at have beviiser nok imod Synderen til ikke alene at hindre ham i sit
ugudelige Forsæt, men ogsaa at faae ham dømt til at give min Datter en passende Reparation
efter Loven og uvillige Mænds Skjøn for sit med Besværgelse forbundne Ægteskabsløfte.
Sagen blev til Retten henvist.
(Det vart altså ikkje meglingsforlik i kommisjonen) Min kommentar ET.
Gleden, Ole Ols. (1866—1929)
Svene. Hardingfele
Lærte lett, kunne slåttane i hovudet før han byrja spela. Høyrde som ung Eivind Spellemann,
hadde òg slåttar etter Pål G. Lia. Hellik Rud største førebiletet. Lærte frå seg spel, særleg til
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slektningen Ole Skudsvik. Erik Deildok lærte òg noko av han etter tralling. To sønesøner
spela, Olaf (1921—1996) og Hans Gleden (1927—1957), men dei lærte av andre.
Ole var fødd på Strålsund, og bruka det som etternamn ei tid, også Flaaterudsund bruka han
som etternamn før han kom til Gleda.
Ole hugsa svært godt og kunne slåttane før han byrja spela, så godt hadde han slåttane i
hovudet at dei var nesten for vidløftige for han. Det var Hellik Rud som var det største
førebiletet. Som gutunge hadde Ole høyrt Eivind Spellemann medan denne var på Rud. Han
hadde òg slåttar etter Pål G. Lia.
Ole lærte frå seg spel, særleg til slektningen Ole Skudsvik. Erik Deildok lærte òg noko av han
etter tralling.
To sønesøner kom til å spela, Olaf Gleden (1921-1996) og Hans Gleden (1927-1957), men dei
lærte ikkje noko av bestefaren
Siste fela han hadde var gjort av Olav G. Helland i 1912, denne har nå Halvard Bjørgum i
Setesdal kjøpt.
Ole Gleden var sterk og uthaldande anten det var i skogsarbeid eller jakt.
Grevsgard, Jon (1900—1982)
Tunhovd. Durspel
Spela både runddans- og bygdedansslåttar som finst i opptak etter han.
Grinde, Magnar (f. 1932)
Ålen/Nore. Durspel, trekkspel
Lærte å spela toradar i Ålen under krigen. Flytta til Nore, har spela toradar og trekkspel på
dansefestar i Nore og i trekkspelklubben. Musikken mest frå heimbygda Ålen, ein del pols.
Har spela litt saman med Per H. Midtstigen.
Magnar er frå Ålen og lærte å spele torader der under krigen. Han flytte til Nore og har spela
toradar og trekkspel på dansefestar i Nore og i trekkspelklubben. Musikken har han frå
heimbygda Ålen, ein del pols, men han har ikkje lært toraderspel frå Nore. Magnar har og
nokre gamle historiske trekkspel. Magnar har spelt litt saman med Per Midtstigen.
Groven, Arnstein (f. 1926)
Groven, Kittil (1921—2005)
Nore. Dans
Brørne var gode dansarar.
Grønneflåta, Alf (f. 1947)
Uvdal/Oslo. Dans
Lærte av Bertil Skjerpe Larsen, seinare på kurs i regi av NU. Heldt kurs i Uvdal UL. Med på
framsyningar med springar på 1970- og 1980-talet. Generalsekretær i NU i seks år på 1980talet i ei tid med mange samarbeidsprosjekt med folkemusikk og folkedans.
Grønneflåta, Jon (1910—1999)
Grønneflåta, Margit f. Brekke (1914—1984)
Uvdal. Dans
Dansa så lett, flaut over golvet. Filma av Rff i 1982.
Jon var oppvaksen på Grønneflåta i Uvdal. Budde i eige hus ”Løbekk”, under Løvstuen.
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Formingslærer (Sløydlærer). G.m. Margit f. Brekke. Meget god runddansdansar. Er filma av
Rff-sentret i 1982.
Margit voks opp i Øvre Brekke i Uvdal.
Husmor. Budde i eige hus ”Løbekk”, under Løvstuen. G.m. Jon Grønneflåta.
God runddansdansar. G.m. Jon Grønneflåta. Dansa utruleg lett. Er filma av Rff-sentret i
1982.
Grøslie, Barbro Paulsd. f. Haugen (1888—1977)
Nore/Kongsberg/ Øvre Eiker. Dans
Dansa mykje springar i yngre år.
Grøslie, Guri Olsd. f. Løttestad (1877—1957)
Grøslie, Herbrand Eivinds. (1876—1954)
Flesberg. Dans
Munnleg tradisjon fortel at dei var gode til å danse springar.
Grøterud, Ambjørg f. Teigen (1910—2002)
Flesberg. Vokal
Har sunge inn nokre viser etter mor si, Gunhild Marie Teigen, f. Hamre.
Ambjørg voks opp i Øvre Teigen, ho og mannen bygde Bjørkheim frå Nedre Brøtan i 1940, og
budde der. Der dreiv dei og landhandel ei tid.
Ho har synge inn nokre viser ho har etter mor si, Gunhild Marie Hamre.
Gryting, Ragnhild (f. 1926)
Nore. Dans
Oldebarn til langeleikspelar Fingar Knuts. Sønsterud.
Graaten, Oluf Kristians. (1883—1959)
Svene/ USA. Hardingfele
Skal ha vore ein god spelemann, hadde lært noko av Hellik Rud som budde i Svene ei tid, m.a
Tangeslåtten. Spela til dans på Svene skyttarhus ein sommar eller to. Reiste til USA i 1905.
Tok namnet Olaf Hanson. Lite speling etter at han drog til USA, vart med i songkor.
Det har blitt sagt av fleire at Oluf Graaten var ein god spelemann. Han var fødd i 1883 på
Vestre Gråten som den gongen høyrde til Øvre Sandsvær (overført til Flesberg (Svene) i 19..).
I 1905 reiste han til USA, det var nok temmeleg spente tilhøve her i landet ved dei tider. Der
borte slo han seg til i Eau Claire i Wisconsin. Olaf Hanson blei namnet hans der borte. Han
blei gift i 1908 med Kristine Hugdal frå Trondheim, og dei fekk 8 born. Han blei gift for 2.
gong med ei dame av Gudbrandsdals-slekt. Dei hadde inga born.
Før han reiste arbeidde han nokre år ved Trollerud sølvverk. Elles dreiv han i skogen, og han
var med på tømmerfløytinga om somrane. I USA vart det fabrikkarbeid.
Noko hadde Oluf lært av Hellik Rud, som budde i Svene ei tid. Tangeslåtten hadde Oluf lært
av Hellik og var flink på den.
Oluf spela til dans på Svene skyttarhus ein sommar eller to. Dei ville visst heller ha han enn
Anders Ødegaarden til å spela til dans.
Etter han drog til USA blei det visst lite med speling, men han var med i songkor.
Oluf (Olaf) og 2. kona var heim til Noreg i 1950. Då farta han rundt alle stader der det var
feler. Han spela litt på fela til Ole Skudsvik den gongen.
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Både Oluf og kona døydde ganske snart etter dei kom attende til USA.
Gullek Torsteinsen Spellemann (1807-1859)
Flesberg. Hardingfele
Gullek var gift 1.g.m. Anne Eivindsdotter Brekke, 2.g.m. Jøran Olsdatter Pålsonplassen
Foreldra hans Gullek var småkårsfolk og budde på ein plass under Koppangen då han vart
fødd, og der vaks han opp. Etter han var vaksen vart han alltid kalla Gullek Spellemann i
bygda. Han var skreddar som Ola Pålson, slektning og læremeister, men fyrst og fremst var
han spelemann.
Han var jamt vestover til Hovin til ein som heitte Ola Gjermundson Bøen og til andre bygder
og spelemenn i Telemark.
Det var ein gong Gullek Spellemann og Ola Bøen skulle ha ei spelemannsjamning og prøve
felene til kvarandre. Gullek Spellemann spela fyrst. Så skulle Ola Bøen spela, men da sa han Så ska du sea (etterpå).1)
Gamle folk snakka om at Gullek Spellemann råka saman med Myllarguten, det var dei som
påstod han hadde kappspela med Myllarguten og (det vil vel seia at dei spela for kvarandre)
2). I Rikard Berge si bok om Myllarguten har Knut Dahle opplyst at Myllaren eingong råka
ein spelemann frå Numedal som heitte Knut Bekkin på Kongsbergmarken. Kanskje mannen er
forveksla med namnet på slåtten han spela (Bekkinguten) og er Gullek Spellemann. Det kunne
likne til det på framferda, for Gullek var jamt flåkjefta. Han skulle ha sagt noko slikt til
Myllaren - Spel den etter, du!. Slåtten Bekkinguten liknar Prestegangaren. Den skal ha ett par
vrange tak på det grove, men Myllaren hadde teki dei etter som ingen ting. Det er ingen som
kjenner noko til denne Knut Bekkin, så ei forveksling må det vera. 3)
Truleg var Gullek Spellemann saman med dei vidgjetne Løytnantsdrengene frå Nore. Det vert
fortalt at ein gong Gullek kappspela med dei, var han vel strid med dei. I ein auksjon i Molia i
Lyngdal hadde dei tinga ein sigdøling til å spela. Det var vel på den tida Gullek budde i Låg
(i Lyngdal). Han fekk greie på det og drog i veg. Fela tok ha med seg, men gjømte ho bortmed
husa. Da han gjekk fram, råka han snart kameratar som skjenkte han. Og da han var i passe
godt lag, fekk dei han til a finne fram fela si. Så tok han til å spela ute i tunet. Inne sat
sigdølingen og rikta og let, og dei fikta og dansa. Men da dei hørte ljomen av fela hans
Gullek, kom heile dansarlyden ut setjande, og inn laut han. Den andre ville ikkje gje seg enda,
men da gjekk Gullek bortåt han og sa - Det du leikær å det je leikær det e kje anslessa enn
kyss meg i føa mot nå du sku høre Hans Hellos frå Bøhera! Da pakka sigdølingen saman.
Ein gong spela Gullek i eit bryllaup på Evju i Flesberg. Presten Wille var der, han ville seia
han fyre med spelinga. Litt mere på basen, Gullik, sa presten. - Meire bas i føa på deg! svara
Gullek. Det var vel helst same gongen innbuet byrja danse, og dei måtte ta fela frå han. 4)
I store bryllaup var det skikk at det skulle vera ein eller to spelemenn som reid fyre
brurefølgjet både til og frå kyrkja, og sidan drog dei opp til dans heime i bryllaupsgarden. Da
var Gullek sjølskriven til å vera med i si eiga heimbygd, og nokre gonger vart han henta til
lag langt borti Telemark.
Gamle Hellek Evju (1826-1910) fortalde om eit bryllaup på Li. I det bryllaupet spela Gullek,
og sonen Eivind, var med. Dei hadde fått tak i to gamle, blakke hestar som ikkje var skotredde, for det blei skoti svært når dei reid til kyrkje.
Eivind Spellemann var tretten år den gongen. Han og faren sat på kvar sin hesterygg og spela
fyre brurefølgjet. Dei spela ein bruremarsj (kjent som Telemarkens brureslått). Hesten Eivind
sat på var så trek at gutungen matte setta med beina rett ut, fortalde gamle Hellik Evju. 5)
Dei store bryllaupa var i sin fulle brage i Gullek si tid, det vart meir slutt med dei på Eivinds
tid, men i Telemark spela Eivind i fleire bryllaup.
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Gullek var helst ein dårleg forsytar for kjerring og born. Han hadde ingen hug til stadig
arbeid, det var fela fyrst og sist. Skulle ein verta meisterspelar, kunne det heller ikkje verta tid
til mykje arbeid.
Som det tidt var med spelemenn var Gullek strid til å drikke, det øydela for han.
Gullek Spellemann var gift to gonger. Fyrste kona var Anne Eivindsdotter Brekke. Fyrstundes
dei var gifte budde det i ein plass som heitte Brekkehaugen. Spellemannshaugen blei han
kalla etter Gullek kom dit.
Anne og Gullek hadde bornaTorstein f. 1828, Eivind f. 1830, Ingeborg f. 1835 og Anne f.
1839. Torstein var òg spelemann. Han budde ei tid i Svarthøl, ein plass under Lande. 11871
fór han med familien til Amerika.
Andre gongen vart Gullek gift med Jøran Pålsonplassen, dotter til spelemannen Ola Pålson.
Ho vart mest kalla«Kølte». Ho og Gullek hadde borna Pål f. 1846 og Marit f. 1848.
Køltenamnet vart hengande ved Marit òg. Ho var mor til Gullik Sandbek («Koltegutten») som
var ein gåverik spelemann, men døydde 29 år gamal i 1906.
Det vert fortalt både om Gullek og Eivind Spellemennar at dei kunne spela så daude ting
kunne danse.
Om Gullek er det fortalt at han spela hoggestabben til seg (dei hadde ofte hoggestabben inne
før). Da han merka det, kasta han fela på skåptaket og for ut. Det blir fortalt at han slutta
med spelinga etter denne opplevinga. 5)
Det var som det ikkje kosta dei noko å spela, bade Gullek og Eivind kunne sitja å spela og
snakke samstundes.
Gullek hadde fått øydelagt veslefingen. Han bruka ein sølvholk på den seinare. Folk trudde
det var reine heksekunsten med den.6)
All tradisjon er samd om at Gullek spela høgt og reint og vent og med god takt. Kan hende
Eivind ikkje hadde fullt sa god takt, men han spela like fint.
Gullek Spellemann kan sikkert setjast i jambreidd med Løytnantsdrengene sjøl om han ikkje
råka til å bli så kjend i vidare krinsar. Han var mykje av eit geni, og dei fortel at han dikta
slåttar. Slåtten Hostveiten (eller Soparen) skal vera etter han. Namnet har slåtten truleg etter
ein glup dansar. Ein god gammal slått heiter Ransåsen. Slåttenamnet kjem truleg etter
dansemeisteren Levor Gullekson Ransåsen (1788-1857). Andre slåttar var: Attpåbindingen,
Musehaugen, Helge Tresk, Tannlausen, Gamle Signe og hallingane Spursmann, Den sjuke
hallingen og Hallingen etter'n Hellik Li. Dessutan spela han mange fleire slåttar, både
springarar og hallingar. Men det er ikkje namn på dei, eller namnet er sett til i seinare tid. Til
springaren Tannlausen hører dette morosame slåttestevet: Eg, eg, eg e tannlaus eg, Fjølaru'n
ska smie tenner i meg. 7) På slutten vart Gullek heilt omsnudd. Han skulle vori borti Sigdal
og tala med Kari Heie («Vis-Kari»). Og da han kom heim att, tok han fela og slo ho sund over
kneet. Frå den dag vart han still og tagal og slutta heilt å drikke og spela. Gullek døydde i
Øvre Ransåsen i 1859, berre 52 år gammal.
Litteratur:
Flatin. Tov. Gamalt frå Numedal I s.78-82 VII s.60-62
1) etter noko som Kjetil Stuestad skreiv opp
2) opplyst av Hellik A. Juveli
3) sjå Spelem.bl. 1972, nr. 6
4) fortalt av Herbrand O. Maugerud
5) fortalt av Ole Dalen (oldebarn til Gullek Spellemann)
6) etter Christian Watnebryn. Drammen
7) Bjørndal. Arne i Kbg. Dagbl. 1931.28.10)
Gulleksplassen, Hellik Nilss. (1869—1957)
Svene/USA. Hardingfele, vokal
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Skal ha vore god til å spela. Lika godt å syngje saman med familien. Reiste til USA i 1887,
tok namnet Leen. Budde i Eureka, California, gravlagd der.
Hadde fela med då han var slåttekar i Øverlia.
Pål G. Lia fortalte at Hellek var temmelig god til å spela.
Gunnar Knutson Løytnantsdreng (1798-1888)
Nore. Hardingfele, vokal
Gunnar var fødd 11. august 1798 på Øyanhaugen. Årstalet sto i ei bok (eit gammalt
testamente) som han hadde fått av presten Nilsen.
I 10 års alderen kom han på sauegjæting hos den vidgjetne felemakaren Nils Hellikson
Bratterud i Veggli, og han hadde mange bøker. Etter at han var konfirmert kom Gunnar til
Rollag prestegard på tenest og seinare til Bjørge. Gunnar las og lærde mykje, så han var fyre
si tid når det galdt kunnskap. Han vart gift i 1827 med Margit Toresdotter Laugi frå Rollag.
Dei hadde fire born. Eldste sonen, Knut, var spelemann. Dei kalla han ”Spelaren”. Han var
nok ikkje så god som faren, men han laut spela mykje til dans. Knut fekk fela etter faren, men
seinare kom ho på vidotta.
Gunnar Løytnantdreng, ”Gonnar Spelemann”, budde lengste tida si i plassen Søre Åmot
under Svendsrud i Åsbøgrenda i Nore. Farfaren hadde òg budd her.
Det var ikkje berre som spelemann Gunnar vart bruka. Han var ein meister til å fortelja og
vart jamt nytta som kjøkemeister i bryllaup. Somme tider tala og song han i gravferder òg.
Han hadde lært seg ei standardtale som han kunne variere etter som det trongst. Han hadde
lesi Bibelen tre gonger frå perm til perm, sa han, og med det ypparlege minnet han hadde, var
det ikkje stille der han var gjest. Mykje gammalt av segn og soge gikk i grava med han. Noko
av det han fortalde om gamle bryllaupsskikkar er prenta i skriftet Numedal nr 1, 1915. Han
hadde ein særskild bunad som han bruka når han var spelemann eller kjøkemeister i store
lag. Om seg sjøl sa han at han var spelemann, kunstdreiar og talar. Ei tid var han
kyrkjetenar, og elles dreiv han som rokkemakar. Attåt dreia han kjevle som han gjekk omkring
og selde. Gunnar var ingen god forsytar for huslyden sin. Men folk var som regel snille med
han, så han leid kanskje ikkje så stor naud. Det hende nok at han både fekk og tok imot
fattiggåver (almisser). På Nore-dialekt sa dei i den tida ”ølmøss” med tjukk l. På Øvre Borge
budde haugianaren Torkjell Borge som var svært gavmild og ofte gav Gunnar ei god ølmøss
når han kom der. Men så fekk han òg mange formaningar, særleg med omsyn til spelinga og
dansemoroene. Gunnar fortalde:
E' kom te'n Torkjell Borge o va sikker på o få ei ølmøss. Men so hadd'n høyrt at e hadde spela
på ein dans trast før. Då tok’n te o førmane me, o han va so ivrig at e vart redd før at e inkje
kom te o få nokon ølmøss. So satt e role’ o høyrde på te han tok te o gje se. Då tok e tå me
luva, gjekk bort te'n, tok’n i hånde o sa: Du ska ha likso stor takk før detta, Torkjell, som om
du hadde gjett me ei stor ølmøss. Då smilte'n Torkjell, o so fekk e ei ølmøss me.
Gunnar var snartenkt og ordhitten. Ein gong han kom heim til ho Margit med nokre matvarer
han hadde fått, blei ho gretten og sa:
Du Gonnar e no ikkje som andre folk, men dreg på det inkje andre vil ha. De e sant de,
Margjit, svara Gunnar, de vilde ingen andre ha, de heller. Som nemndt var han ein uvanleg
god forteljar. I 1880 kom boka ”Saaledes gaar det” ut. Ho skal vera skrivi over eit gammalt
sagn som Gunnar skal ha fortalt. Etter han var komen på legd, stod han ein sommar modell
for ein kunstmålar, truleg Wentzel.
-Han bau me fysst ei krone før hør gong, men e sa nei. So bau'n me ei o ei hall, men e vilde
inkje endå. Men so bau'n me to kronu før hør gong, og då måtte e te då, sa Gunnar. Han
skulle målast på fire bilete, som spelemann, som liktatar, som kjøkemeister og ved dreibenken.
Kva det blei av dette til slutt, veit ein ikkje.
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Å vera kjøkemeister i store lag lika han svært godt. På Øvre Halland i Nore skulle det vera eit
stort bryllaup. Dottera skulle gifte seg med Tore Fønnerud i Svene. Det var stor gard, rike
folk, og der ville Gunnar gjerne vera med. Han var på legd alt den gongen, og han fekk
greidd det slik at han kom til Halland dagen før bryllaupet. Då var han ikkje i vinden lenger,
og Gro Halland var ei kone som visste kva ho ville og handla etter det. Gunnar kom og sa han
skulle vera så og så mange dagar.
-Du Hans, sa Gro til mannen sin, kom hit og sjå på lista te Gonnar om de e so at han ska vera
her no. Hans fann ut at Gunnar nok kom ei god stund for tidleg etter lista over legdruta hans,
og Gro nekta han å vera der. Han måtte gje opp det bryllaupet, men da var Gunnar arg i
hugen. Knut Skarpås har fortalt at han hugsar godt siste gongen Gunnar var hos dei. Da var
han alvorlegare enn han bruka å vera. Han kjende på seg at det var siste gongen. No tvela e
stygt på me, sa han. Dei siste åra budde han hos dotter si i plassen Espeton som ligg nedmed
Norefjorden. Der døydde han i 1888.
Gunnar likna bror sin. Pål, både av utsjånad og i spelet. Men han var kanskje ikkje så
eggande og pågåande.
Som spelemann vart han henta ikkje berre i Numedal, men til Sigdal, Eggedal, Hovin og Tinn
og laut spela i bryllaup og lag. Han spela i Eggedal den gongen Sevleguten sat i arrest der.
Gunnar vart send bod etter, for dei ville gjerne sjå Sevle'n danse. Han var slik ein framifrå
god hallingdansar.
Gunnar var ofte på Kongsbergmarken. Han hadde høyrt Myllarguten og kjende han godt,
likeins Knut Lurås og Håvard Gibøen. Han kalla desse 'dei store spelemenn vestom fjelli'.
Henrik Kravik skriv om han i boka Numedalsfolk: ”Et lag uden Halvor(Gunnar) til
Kjøgemester er som Uhr uden Spindel og Dans uden fele”, pleiede gamle hellik Kvinsland at
sige.
Litteratur:
Loftsgaard T.K. Nore i forn og nye, B. 4, s.1848,1862-1863, 2646
Flatin Tov, Gamalt frå Numedal B. 7, s.77-82
Gunnar var som brørne sine særs akta i bygda. Han likna mest på Pål i spelet, med han var
kanskje ikkje so eggande og pågåande som han. Som spelemann var han ikkje berre i
Numedal, men og i Sigdal, Eggedal, Hovin og Tinn og spela i bryllaup og lag. Det var
Gunnar som var i Eggedal og spela for Sevle-guten da han sat arrestert der for drapet på
Sølv-Tølleiv. Han var og på Kongsbergmarken saman med Pål og "dei store spelemennan
vestom fjelli" som han kalla dei, Myllarguten, Knut Lurås og Håvard Gibøen.
Gunnar og kona Marit Toresdotter Kleiv budde på plassen Åmot i Åsbøgrenda. Det var ikkje
store utkome av garden og han var nok ikkje så flink arbeidsmann som han var spelemann.
Somme tider spela han for maten. Ein gong var det ein i eit danselag som sa: "No må du vera
flink te leike no, Gunnar, so ska du få mjøl". Han lika ikkje dette og det såra han at spelet
hans ikkje vart verdsett høgare enn noko mjøl. Dei siste ara vart det mindre speling på grunn
av den religiøse vekkinga som gjekk over bygda. Det var synd å spela fele.
Men Gunnar var nok kanhende vel så kjend som sogeforteljar, kjøkemeistar og liktalar. Han
var kunnskapsrik og han kytte av at han hadde lese Bibelen fra perm til perm tre gonger.
Vinteren 1880/81 vitja Henrik Kravik han på Frygne. Gunnar var på legd der. Han fortalde
mykje gamalt og Henrik Kravik har sidan teke Gunnar med i boka "Numedalsfolk" som kom
ut på Kongsberg i 1898. Han skriv mellom anna:
"Han var bibelsterk og kunnskapsrig, og vidste besked om alt mulig mellom Himmel
og Jord. Foruden at være en dyktig snedker og smed, var han vidkjendt som ligtaler
og bygdens selvskrevne kjøgemester. "Et lag uden Halvor til kjøgemester er som uhr
uden spindel og dans uden fele", pleide gamle Hellik Kvisland at sige". 8.
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I boka er det attgjeve ei vise som Gunnar song om ei fager jente. Gunnar må reknast som ein
av dei mest allsidige kulturberarane som har yore i Numedal og ein rik skatt av slåttar, song
og soger gjekk bort med han.
Guterud, Anna Olsd. f. Sø. Tveiten (f. 1883)
Heddal/Nore. Dans
Mor til Ola Guterud. Kjend som god dansar. I slekt med Lars Fykerud.
Guterud, Gunhild f. Hvåle (1917—2001)
Guterud, Ola (1911—1990)
Nore. Dans
Ola lærte av mora, Anna Olsd. Guterud, gjekk òg på springarkurs hos Klara Semb. Heldt sjølv
springarkurs på Vonheim. Meisterdansar. Dansa m.a. med kona. Filma av Rff i 1982. Aktive i
lagsarbeid.
Ola dansa springar og runddans. Gjekk på springarkurs hos Klara Semb og hadde sjølv
springarkurs på Vonheim. Ola vart filma av Rff-sentret i 1982 og gleda seg stort til dette. På
grunn av hofteproblem tok han det med ro i 14 dagar på førehand for å være klar til opptaka.
Gutterud, Magnhild f. Bakken (1913—1989)
Svene. Vokal
Dotter til spelemannen Levor Bakken. Glad i å syngje, det finst nokre opptak med henne.
Hagen, Herbrand Herbjørnsen (1875-1961)
Nore/Oslo. Hardingfele
Herbrand reiste frå Nore til Kristiania i 1899. Der vart han ein av dei leiande i
folkemusikkmiljøet. Han sto for tilskipingar av kappleikar, mellom anna den fyrste i
Kristiania, saman med m.a. fotograf Narve Skarpmoen frå Rollag. Det var i 1902. Han var og
med på skipinga av forløparen til Landslaget for Spelemenn. Men det er ikkje berre som
organisator og kappleiksdomar han skal hugsast, han har spela inn mange Numedalsslåttar
for Folkemusikksamlinga ved Universitet og 15 slåttar er sette på notar i storverket "Norsk
Folkemusikk, hardingfeleslåttar".
Hagen, Ingeborg Kittilsd. f. Hvaale (1913—2006)
Nore. Dans
G. m. Tore Hagen. Med på Landsstemnet i NU på Lillehammer i 1929. Filma av Rff i 1982.
Hagen, Knut (1915—1989)
Uvdal. Hardingfele, vanleg fele
Spelemann i tredje generasjon, bestefaren var Knut Bakkan. Tok til med felespelet berre 6-7
år gammal. Spela på festar, nytta vanleg fele i samspel ei tid. Tok vare på
spelemannstradisjonane i Øvre Uvdal. Spela inn ein del slåttar for Norsk folkemusikksamling.
Spelet prega av drivande god takt.
Knut var ein spretten telemontør og reinsdyrskyttar frå Uvdal. Han var spelemann i tredje
generasjon og har teke vel vare på spelemannstradisjonane i Øvre Uvdal. Bestefar hans var
Knut Bakkan og faren var Tollef Knutsen Hagen. Knut tok til med felespelet berre 6-7 år
gamal. Etterkvart vart han så god at det vart speling på festar rundt omkring. Ei tid bruka
han vanleg fele i samspelinga. Knut har spela inn ein god del slåttar for Norsk
Folkemusikksamling. Spelet var prega av ei drivande god takt.
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Hagen, Tollef Knuts. (1879—1930)
Uvdal. Hardingfele
Hadde spelet etter faren, Knut Bakkan.
Hagen, Tor Ols. (1875—1941)
Tinn/Veggli. Hardingfele
G. m. Sigrid Sløte, vart kalla Tor Sløte. Hadde ikkje så stort repertoar, spela slåttar som
Veneflamma, Vegglijenta, Sevlin, Førnesbrunen og Ragnhild Hegard særs godt. Etter ein
konsert med storspelemannen Halldor Meland i Veggli sa Tor: «Jau, han æ nok god den
Melandin, men han truga ’kje Tor Hagjin i o spela Sevlehallingen.»
Tor Hagen var fødd i Tinn, men flutte til Ligrenda i Veggli som unggut. Han vart gift med
Sigrid Sløte, og han vart sjøl kalla Tor Sløte etter det.
Tor hadde ikkje so stor slåttemengde, men dei han kunne, dei kunne han verkeleg godt. Slåttar
som Veneflamma, Vegglijenta, Sevlin, Førnesbrunen og Ragnhild Hegard var han ekspert på
sa dei som hørte han.
Tor var nok klar over det sjøl og fordi det er fortalt om ein konsert på skyttarhuset i Veggli.
Det var storspelemannen Halldor Meland som hadde konserten. Det var mykje folk der. Etter
konserten sto Tor ute saman med ei del andre Vegglingar. Da sa Tor sjølsikkert: ”Jau, han æ
nok god den Melandin, men han truga kje Tor Hagjin i o spela Sevlehallingen”.
Han kjøpte plassen Lågårgardshaugen nord i Veggli og levde tida si der. Her var det jamt
spelemenn samla, og det vart spela i dagasvis.
Tor var ein svært akta spelemann. Han kunne ikkje så mange slåttane, men dei han kunne
spela han svært godt. Mellom dei var Veneflamm, Vegglijenta og Sevlin.
Haldor Meland heldt konsert på skyttarhuset i Veggli ein gong. Etter knserten samla folk seg i
flokkar utanfor lokalet og snakka om det dei hadde hørt. Tor sto i ein ring med fleire og sa: Ja
han æ nok svær te o spela Melandin, men han truga inkje Tor Hagjin i o spela Sevlehallingen.
Hagen, Tore (f. 1907)
Hagen, Torstein (1905-1997)
Hagen, Turid g. Hansen (1920—2008)
Hagen, Åse g. Johansen (f. 1908)
Nore. Dans
Søskenflokken var kjend som gode dansarar. Tore var g. m. Ingeborg Kittilsd. Hvaale. Åse er
filma av Rff i 1982.
Hakkelberg, Ole Olson (1878-1950)
Svene/Kongsberg. Hardingfele
Ole Hakkelberg var fødd i Svene, Numedal 26. nov. 1878. Det var 10 ungar som voks opp i
syskenflokken, så han måtte tidleg ut i arbeid. Alt med Ole var liten gutunge var familien fløtt
til Kongsberg, og han var knapt vaksen da han begynte i Kongsberg Våpenfabrikk. Og der
blei han i over 50 år.
Han var berre gutungen da han begynte å spela. I 12-årsalderen fekk han ordentleg fele som
var laga av Anders Ødegaarden.
Til å begynne med lærte han ved at faren plystra slåttar.
Av syskena til Ole var det berre Anton som spela litt. Han fekk så fin ei fele med seg over til
Amerika. Han reiste dit i 1906.

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

62

Som unggut høyrde Ole mange spelemenn på Kongsbergmarken, t.d. Lars Fykerud,
Grimsgaard og Kleven. Seinare kom han til å vera meir i lag med dei. Elles må Hellik Rud
nemnast som ein av læremeistrane hans. Etterkvart blei det eit utal av spelemenn han råka
saman med. Han hadde lett for å lære, og han fekk eit svært slåtterepertoar. Spelet hans var
kraftig med god takt, og han hadde god bogeføring. Gullik Sandbek var omtrent jamgammal
med Ole, og dei var mykje saman. Det blir fortalt at dei spela så likt.
Hakkelberg snakka om at Fykerud'n kasta bogen (la han frå seg) , og det let like godt. Så
skulle eg og .Kølt'n» (Gullik Sandbek) prøve au - men meiner 'u vi hørte no' 'a, det va' stilt
som i grava..
Ole var ein ypperleg sogeforteljar, og hadde mest alltid noko nytt å komma med. Somme
meiner han gjekk Anders Ødegaarden ein høg gang når det galdt skrøner og historier. Mykje
skulle vera sjølopplevd. Eg kan forresten nemne at han var syskenbarn til forfattaren Waldemar Hakkelberg.
Eit par soger om Hakkelberg. Det var ein 17. mai at barnetoget drog ut frå Kirketorget på
Kongsberg med faner og klingande spel. Aller fyrst gjekk han Sigvart Steffensen, dirigenten,
med kornett. Bak han gjekk Johan Røraas og bles tuba (til vanleg gjekk han bakerst og slo på
stortromma) . Så kom dei andre og til slutt Ole Hakkelberg som vikar på stortromma. Komne
eit stykke bort i Sølvverksgata, kom han Sigvart springande og ropa til trommeslagaren heilt
bestyrta - Du ligger en halv takt etter. Jeg, sa Hakkelberg`n, jeg slår etter kjakane på`n
Johan Roraas, jeg.
Ein gong Kjetil Flatin frå Seljord heldt konsert i Svene, var Ole Hakkelberg på besøk oppi
der. Da han fekk greie på kor Flatin heldt til, ville han av og treffe han. Flatin var visst litt
reservert, men Ole fekk da sjå på fela hans, og han strauk jamvel litt på ho. Du e' spelemann,
du, sa Flatin til han. Å nei, han var da ikkje det. Jau d u e' spelemann, og no ska' du spela ein
slått åt meg. - Dei spela til morgon.
Hakkelberg var ein kunstnarnatur, eit eigenarta menneske, og han kunne vel vera noko lunete
somme tider, kanskje. Men han var ein svært humoristisk mann. Når han fortalde noko
morosamt, så lo ikkje han, iallfall ikkje før etterpå. Han var godlyndt, hadde nokre store,
milde auge.
Olav Bratås sette mykje pris på han og fortalde om han. Han spela òg fleire slåttar etter han,
bl.a. nokre fine reinlendarar.
Ole Hakkelberg døydde i 1950 og er gravlagt på Kongsberg.
Halland, Olav (1922-????)
Nore. Dans
Halland, Ole Torsteins. (1898—1972)
Halland, Sigrid Olsd. f. Solheim (1895—1978)
Nore. Dans
Ole var bonde og banevoktar på Numedalsbana.
Halvor Halvorson Oskehølen (1789-1876)
Nore/Veggli. Hardingfele
Fra Jan og Bjarne
Han budde på plassen Labberud under Rustand. Oppnamnet sitt fekk han etter at han flutte til
plassen Oskehaugen i Veggli i 1821. Det er eit par slåttar etter han med namnet Oskehølen.
Truleg hadde han lært mykje fra Løytnantsdrengjin ettersom han dei fyrste 32 åra av livet sitt
budde rett over fjorden for jamaldringen Pål Løytnantsdreng. Med Oskehølen reiste mange
Løytnantsdrengslåttar til Veggli.
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Fra Even:
Halvor kom til Veggli frå Rabberud i Nore. Han var jamaldring med Pål Løytnantdreng og
det seiest at han hadde mykje spel derifrå.
I Veggli vart han plassemann i Oskehølet. Her var det ein stein i tunet han bruka som
spelemannsstol. Det kom folk dit og dansa, sa dei.
To gangarar ber namnet Oskehølen. Den eine er ei form av Guro Heddelid, den andre er
sjeldnare og det er sagt at han har laga den. Ein gong han var på Mykstu for å turke malt i
eldhuset så gøymde den ”unge Møkstun” seg i eit skåp i eldhuset. Han hadde fele med seg i
skåpet, da Halvor kom innatt etter ei kvil byrja guten å spela. Halvor vart forferda og for ut
og ropa: ”E høyrde han spela låtten min eigjin”. Han trudde vel det var noko overnaturleg
ved et heile. Denne slåtten er også kalla ”Tørkaren” og ”Grytetørkaren”
Sonen Nils spela og, og springaren Raudstakken skal ha kome i frå desse Oskehølspelemennene. Og da er det gjerne ein Løytnantdrenglått opphaveleg
Halvor er som vi ser jamaldring med Pål Løytnantdreng og kom til Veggli fra Labberud, ein
plass til Røstø i Nore. Han skulle ha vore god spelemann og ha mange slåttar. Han gifta seg
med Ingebjørg Gulleksdotter og busette seg i Oskehølet. Det heitte so fordi det var so turt der.
Halvor tok truleg Norespelet med seg til Veggli. Men det var smått i denne plassen so han
fekk aldri utvikla seg som spelemann.
Plassen vart også kalla Hågån/Hagen og Askerhagen. Sonen Nils gnistra og spela noko han
og. Han skreiv seg for Nils Asker.
Alle husa er for lengst borte i Oskehølet, men steinen Halvor sat og spela på,
”spelemannssteinen” den ligg der som eit varig minne.
Halvor Knutson Løytnantsdreng (1789-1845)
Nore. Hardingfele
Om Halvor Løytnantsdreng er det ikkje så mykje å fortelja som om til dømes broren Pål.
Kanskje var han ikkje ein fullt så fargerik person. Elles levde brørne Gunnar og Torstein over
40 år lenger, slik at det er naturleg at vi har fått fleire overleveringar om dei.
Halvor var fødd i Bigumhus, og blei gift med Sønnøv Toresdotter Vetterstø (Ulbåseiet). Dei
blei buande i Vetterstø. Etter kvart fekk dei ein stor barneflokk, 8 gutar i alt. Dei hadde alle
musikk i blodet. Det er rimeleg at Halvor måtte bruke mykje av tida til å forsørgje denne store
barneflokken. Difor var han nok ikkje så vidfarug.
Dei fleste ætlingane etter Løytnantsdrengene Numedal i dag stammar frå Halvor. Blant desse
er det framleis fleire gode spelemenn.
Sjøl om Halvor Løytnantsdreng levde i små kår, var han ein flink spelemann. Han trong vel
gjerne dei innkomene spelet førte med seg. Halvor spela svært fint, og ingen skulle ha spela
Sevle'n slik som han. Halvor døydde i 1845, kring 56 år gamal.
Litteratur:
Flatin, Tov: Gamalt frå Numedal 7, s. 70-71
Loftsgard, T.K. .: Nore i forn og nye, b. 4, s. 1841-1842
Halvor er den av brørne som ettertida har minst å fortelja om. Han vart gift med Sønnev
Toresdotter Ulbåseiet i 1816, og dei budde i Vetterstø i Åsbøgrenda. Så mykje tid til speling
vart det vel ikkje, 9 born og ein liten gard kravde sitt. I 1833 fekk han 60 skilling i fattighjelp.
Men om det var lite av materielle ting han overlet til borna, så fekk dei i alle høve med seg
musikkgivnaden. For det er etter Halvor at Løytnantsdrengslekta greinar seg ut, og med
spelemenn i kvar generasjon heilt fram til var tid. Ein av sønene, Pål, som og var spelemann,
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reiste med onkelen sin til Amerika i 1843. Det er sagt om Halvor at "Sevle'n" var
meisterslåtten hans, men dette var nok ein annan slått enn den som i dag er kjend under det
namnet.
Halvorsgard, Bent Olsen (1747-1821)
Nore. Felemaker
Utviklinga av hardingfela er noko uviss, men ho hadde lenge hatt ei klår form og ein fast
storleik då Bent laga ei i 1791. Fela er høgt kvelvd og næraste slektningar er Tronda-felene
frå Vestlandet. Det er vel truleg at fyrebileret for denne fela vart frakta etter
Nordmannsslepa.
Fela er og eit prov på at hardingfela var godt kjend her i bygdene på denne tida. Og denne
fela har ganske sikkert vore spela på av Knut Løytnantsdreng og sønene hans.
Halvordsgardfela er å sjå på Ringve museum ved Trondheim.
Halvorson, Halvor (f. 1847)
Halvorson, Hans (f. 1852)
Halvorson, Knut (1849–1892)
Svene/USA. Dans
Voks opp i små kår, hardt arbeid gjorde brørne til kjempekarar, sterke og spretne. Vart rekna
som dansemeistrar. Systera Kari (Dansar-Kari) vart g. m. dansar Ole O. Aasen, Lyngdal, eine
sonen deira, Anders Aasen, kjend som god dansespelemann.
Dei vaks opp på Mellom-Øygarden eller Halvorsplassen i Svene.
Desse vaks opp under små kår, men hardt arbeid gjorde dei til kjempekarar, sterke og
spretne. Som dansemeistrar vart dei rekna.
Systera, Kari (Dansar-Kari) vart gift med dansar og tømmermann Ole O. Aasen, Lyngdal.
Eine sonen deira, Andres Aasen, kjend som god dansespelemann.
Hamre, Hans (1909—1994)
Flesberg/Evenskjer. Hardingfele
Lærte slåttar etter faren Ole A. Hamre, høyrde grannane Gunleik, Nils og Niri Stuvstad og
elles ei mengd grammofonplater. Fekk stor interesse for telemarksspelet, høyrde m.a. Svein
Løndal og Jørgen Tjønnstaul på kappleik i Tinn 1932, vitja Knut Vågen, Jørgen Tjønnstaul,
Kjetil Flatin og Torkjell Haugerud på ein 14-dagars sykkeltur. Hadde eit fyldig og kraftig
spel, lærte fort og nøyaktig, Klara Semb hadde leikkurs, tralla melodiane og Hans tok dei med
ein gong. Spela i nokre kaffilag og til underhaldning, t.d. i mållaga. Spela på kappleik på
fylkesstemnet i Rollag 1933, fekk 2. premie.
Faren, Ole A. Hamre, hadde kjøpt garden Bråten i Jondalen, og familien budde der da Hans
blei fødd. I 1916 flutte familien oppatt til Stuvstadgrenda, til Øvre Stuvstad.
Hans blei gift med Helga Larsen frå Evenskjer, Nordland. Dei var ikkje så unge da dei gifta
seg og fekk inga born. Dei flutte nordover i 1969 og budde på Evenskjer. Hans kom sørover
att da kona døydde.
Hans arbeidde lenge som vegvaktar på Stuvstadgrendvegen.
Hans fortalde at han kunne alle slåttane som faren spela, og det blei vel slåttane som til
vanleg blei bruka i bygda. Næraste naboane var Gunleik, Nils og Niri Stuvstad som alle
spela.
Elles var det ei mengd grammofonplater å lyde på i Nord-Stuvstad. Såleis fekk Hans stor
interesse for telemarksspelet. Han tok seg sykkelturar bortover i Telemark. På ein kappleik i
Tinn 1932 høyrde han bl.a. Svein Løndal og Jørgen Tjønnstaul. Han las om Knut Vågen i
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bladet For bygd og by, og Hans fekk hug på ein tur bortover til han (1937) – han blei der i 3
dagar. Hans vitja òg Jørgen Tjønnstaul, Kjetil Flatin og Torkjell Haugerud på same
sykkelturen som vara i 14 dagar.
Hans hadde eit fyldig og kraftig spel. Han lærte så nøyaktig. Når det galdt det han tok etter
grammofonplater, så blei det sagt at ein til og med kunne høyre hakket i plata. Han hadde så
lett for å lære. Då Klara Semb hadde leikkurs, tralla ho for spelemennene, og Hans tok
melodiane med ein gong. Ho kytte av Hans. Kristiane Lund sa at dersom Hans hadde hatt
betre tid til å spela og ikkje så mykje tungarbeid, så hadde han blitt ein av Buskeruds beste
spelemenn.
Han spela i nokre kaffilag, han var jamvel borti Sigdal i så måte. Elles spela han til
underhaldning, t.d. i mållaga. På kappleik spela han berre ein gong, på fylkesstemnet i Rollag
1933. Det vart ein 2. premi.
Av andre hobbyar dreiv han litt med spydkasting.
Han laga feler, den fyrste då han var 12 år gamal.
Hans var ein kraftig kar, men han var halt. Han var ein trufast arbeidsmann og god nabo.
Han døydde 4. november 1994.
Hamre, Ole Anders. (1881—1968)
Flesberg. Hardingfele, durspel
Hadde høyrt Lars Fykerud spela på Kongsberg, opplevde òg Torstein Odden, Gullik Sandbek
og Anders Ødegaarden spela for kvarandre i Lyngdal. Lærte fort, spela gamle danseslåttar
som blei bruka i bygda, spela helst til dans. Reint og fint spel. Spela òg durspel, hadde eit
livfullt, godt spel. Ein spretten og sprek kar. Hadde tre søner, Ole spela trekkspel, Juel og
Hans hardingfele, Juel reiste til Canada.
I ungdommen hadde han nokre gilde opplevingar av spelemenn. På Kongsberg høyrde han
Lars Fykerud. Ein søndag hadde han høyrt tre gode spelemenn som sat på eit jorde i Lyngdal
og spela for kvarandre. Dei var Torstein Odden, Gullik Sandbek og Anders Ødegaarden.
Ole bruka ikkje lang tid på å lære seg å spela fele, det var gjort med ein gong det, var det
sagt. Dei gamle danseslåttane som blei bruka i bygda, spela han veldig reint og fint. Det var
helst til dans han spela.
Han spela òg durspell, og til det var han særs flink. Det var slikt liv i spelet hans. Ole var ein
spretten og sprek kar. Han brydde seg sjeldan med å ta opp grindane, han la berre eine
handa bortpå og kasta seg over. I ryggtak var han svært god, og han spente så fine
hallingkast.
Ole hadde tre søner, Ole spela trekkspel, Juel og Hans hardingfele, Juel reiste til Canada.
Hamre, Ole (1904—1981)
Flesberg. Durspel
Hansen, Birgit f. Holden (1903-1968)
Uvdal/Flesberg/Kongsberg. Dans, vokal, toradar
Dotter til Goe Holden.
G.m. Hans Hansen. Husmor. Budde i Flesberg – Kongsberg. Dansa runddans.
Hansen, Othilie f. Rustand (f. 1927)
Flesberg. Vokal
Song frå ho var lita, lærte av mora, Berit Rustand, og av bestefaren Andres Rustand. Spelar
litt gitar, lagar visetekstar.

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

66

Sang frå ho begynte på skulen. Mor hennes Berit Rustand sang mykje, og så lærte ho av
bestefaren Andres Rustand. Ho spellar og litt gitar, og lagar visetekstar.
Hanserud, Halvor Ols. (f. 1833)
Lyngdal/USA. Vokal
L.M. Lindemann skreiv ned nokre visestubbar etter Halvor då han var på samlarferd i
Sigdal/Eggedal. Halvor reiste til Amerika 1869.
Var frå nedre Kampestadsetra. Han reiste til Amerika i 1869.
Da Lindemann var på samlarferd i Sigdal/Eggedal har han skreve ned nokre visestubbar etter
Halvor. Om han var der på arbeid eller anna besøk veit me ikkje.
Haug, Erik Herbrands. (1898—1990)
Haug, Gjertrud (1906—1991)
Nore. Dans
Dei dansa så lett, flaut over golvet og dansa ved mange høve heilt til dei vart gamle.
Erik var vegvokter, og dei dansa ved mange høve heilt til dei vart gamle.
Haug, Knut (f. 1934) Nore
Vokal
Bur i Lian (søre Skjønnelien) i Borgegrend.
Knut er son av Ole Herbrandsen Haug 1905-1977 g.m Gro Torgersd. Sø. Skjønnelien 19021994 og har vore bonde og maskinentreprenør. Han og kona dreiv i tillegg Dagali
dagligvareforretning frå 1986-1998 saman med tre andre familiemedlemmer.
Bestefar til Knut, Torger Knutson Skarvestullen(tok navnet Skjønnelien)1860-1945 var i
mange år lærer ved Sporan skule for Den Evangelisk Lutherske Menighet i Nore.
Bestemor til Knut, Liv Halvorsd. Skjønnelien(f. Tråseviken) 1862-1930 song for Catharinus
Elling, og han noterte ned nokre salmetonar og eit stev.
Knut har lært songane av Halvor Landsgard 1894-1982. Og er oppteken av at tonane skal
bevaras rett. Knut har ei klar stemme, og har tydeleg preg av stilen til Halvor. Knut syng
både dei gamle tonane og dei ”nye” like godt.
Mor til Knut var og god til å synge, og han har opptak der han syng saman med henne.
Haugan, Anders Olson (1885-1963)
Lyngdal. Hardingfele
Faren, Ole A. Haugan, var ein dyktig og kjend spelemann i si tid. Mora, Torgunn, var frå
Landerud.
Anders Haugan korta inn namnet sitt til And. O. Haugan, og han blei ofte berre kalla
”And O.” Elles blei det nå sagt Andres når det galdt førenamnet.
Han blei gift i 1906 med Marit Nirisdotter Baklid. Dei fekk 9 born.
Anders budde i Lyngdal i Numedal, men hadde ein gard på Gamlegrendsåsen,
Kongsberg i 4-5 år. Deretter kom han til Dusterud i Lyngdal, og det hende han etter den
tid blei omtala som Andres Dusterud.
Anders var gardbrukar, og han dreiv også noko med gardhandel. Det vart fortalt at han
hadde ein gard i Hokksund berre nokre minutt og tente 5000 kr på han.
Elles køyrde han tømmer med hest, og han hadde ord på seg for å vera ein søkkande god
tømmerkjørar.
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Når det galdt spel, så lærte han nok fyrst og fremst av faren. Anders var kring 22 år da
faren blei borte. Han heldt spelet til far sin gjævt og bruka desse gamle numedalsslåttane
på kappleikar, bl.a. på Kongsberg-kappleikane i 1934 og 1935.
Det kan vera artig å ta med at Anders som unggut hadde treft Lars Fykerud og spela for
han. Utanom faren høyrde nok Anders Narve Hytta som budde i Lyngdal ei tid. Anders
og halvbroren Hellik Olsen (Grorud) besøkte Spellemanns-Ingeborg for å lære slåttar.
Ho var dotter til Gullek Spellemann og flink til å tralle slåttar.
Spelet til Anders var friskt og med utifrå god takt, ikkje akkurat slikt ”finspel”. Han var
svært populær, og når han kom med fela innover golvet på Lyngdal skyttarhus, heia folk
og klappa i hendene. Om sommaren spela han ofte på låvedansar.
Anders var kjend med spelemenn i Sigdal, bl.a. Anders Stubberud, Torger og Ole
Viksbråten.
Anders spela Sagakongen, truleg lært etter plate med Okshovd og Rudi. Elles prøva også
han seg med telemarksspel, men det høvde nok ikkje så godt med bogeføringa.
Arne Bjørndal skreiv opp slåttar etter Anders Haugan; 5 slåttar er komne med i
Hardingfeleverket.
Anders var ein klok person med tru på seg sjøl. Noko verv i Lyngdal spelemannslag
hadde han trulrg ikkje.
Av borna spela Marit trekkspel og Hellik litt fele. Knut Sønåsen er vel den som har mest
spel etter Anders.
Haugan, Gunnar Andress. (1834—1915)
Lyngdal. Hardingfele
Eldre bror av den kjende spelemannen Ole A. Haugan. Spelet hans lite kjent. Ei soge fortel at
han hadde lært ein slått av «Den slemme i veggemota». Dette vart sidan namnet på slåtten, òg
kalla Stubben, Pålsonstubben og til dels Mjølaren.
Haugan, Knut Torsteins. (1848—1943)
Rollag. Dans
Var av Løytnantsdrengslekt, kjend som ein god dansar, dansa den gamle springaren. Var ein
dyktig skreddar, særleg god til å saume den gamle gråtrøyebunaden.
Haugan, Ole Andresson (1854-1907)
Lyngdal. Hardingfele
Ole Haugan blir ofte omtala som Gamle Haugan, kanskje av di nokre av sønene òg spela fele.
Så gammal blei han eigentleg ikkje, han var fødd den 20. august 1854 og døydde i 1907.
Foreldra var Andres Haugan og Marit f. Bekjorden. Andres var flink til å dansa halling og
spenne hallingkast. Det har forresten vori mange flinke dansarar i denne slekta.
Av yrke var Ole Haugan gardbrukar. Han hadde Landerud dei fyrste åra han var gift og
budde der. Kona var Torgun Helgesd. Landerud, og dei gifta seg i 1879. Ole kjøpte også øvre
og nedre Åsleggen og dreiv desse gardane saman med Landerud. Seinare (1897) kjøpte han
Søre Låg og flytte dit. Her døydde Torgun. I 1907 kjøpte han Bråten i Jondalen, men alt same
året døydde han. Han blei heilt borte, og dei meinte han hadde dotti til Lågen ved Liahengslet
mørke haustkvelden.
Kven han lærte av til å begynne med er ikkje så heilt visst. Men Eivind Spellemann fekk han
nok ein del frå. Eivind flytte vel ikkje ut frå Flesberg for godt før rundt 1880. Gullek
Spellemann rakk nok neppe Ole Haugan å lære noko av, han var berre 5-6 år da Gullek
døydde.
Av Hellik Rud (f. 1849), Narve Hytta (f.1837) og Gudbrand Skjellerud (f. 1818, til USA 1870)
kunne han truleg ha lært. Det blir iallfall fortalt om at han var noko saman med dei. Torger
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Viksbråten frå Sigdal skulle han òg ha lært av, sjøl om Viksbråten var noko yngre (f. 1862).
Vilhelm Sorteberg, Krødsherad, må han vel og ha lært av. Peter Tidemann, Sigdal, fortalte til
Helge Haugan (yngste sonen til Ole Haugan) at Ole Haugan og Sorteberg spela så likt at ein
måtte sjå kven som spela for å seia kven det var av dei.
På Kongsbergmarken var det mange spelemenn å høre og treffe. I brev frå Helge Haugan
(1965) nemner han at far hans og Lars Fykerud ein gong spela saman på Ryesalen under
marken. Vidare skriv han at far hans og Lars Fykerud visst var gode venner og brevveksla
med kvarandre. Ei anna kjelde fortel om ein dans på ein sal under marken. Lars Fykerud
spela. Ole Haugan kom og der og begynte å danse halling med Fykerud'n spela. Der spella
du gæli, sa han til Fykerud'n. Det gikk ei stund, så sa Haugan igjen: Der spella du gæli. Det
er sikkert nok at Ole Haugan var kjend som ein av dei beste spelemenn i Numedal i den tida.
Og at Lars Fykerud tillet seg avvik frå tradisjonen er nok også kjent.
Med det same vi er inne på dans, tek vi med at Ole Haugan var særs glup til å spenne
rundkast.
Det blir snakka om at Ole Haugan spela mange Fykerud-slåttar. Det kan og tenkjast at
Fykerud har lært slåttar av Haugan.
Haugan har vel spela dei slåttane vi kjenner i tradisjonen i Flesberg i dag og temmeleg
sikkert nokre til. Fleire slåttar som enno blir spela blir nemnde etter Haugan, t.d. «Hauganhallingen» og springaren «Inkje sutrer je å inkje sørgjer je». Han spela mange valsar og
reinlendarar. Ole Nærlieie kom stadig me «nye» slåttar av den typen på festane. Hellik Juveli
spurde Nærlieie kor han fekk alt dette frå. Å, Gamle Haugan hadde no av hvert, han, svara
Nærlieie. Andre fortel at Nærlieie kytte av Haugan til å spela. Andres Aasen gjorde òg det og
føya til: Ole Haugen kunne spella te dans, han.
Utanom Nærlieie og Aasen må Andres Haugan, ein av sønene til Ole, nemnast blant dei som
lærte slåttar av han. Andres vart og ein dugande spelemann, særleg god til å spela til dans.
Helge Haugan skulle og vori flink til å spela, men han fekk skadd venstrehanda sterkt ved ei
skyteulykke. Helge kunne slåttane så godt, blir det sagt.
Det kan vera artig å ta med litt om ein soneson til Ole Haugan som heitte Fritz Austin
Haugan. Han var svært musikalsk og komponerte òg. Var fiolinist i Kringkastingsorkesteret.
Som musikar bruka han namnet Fritz Austin.
Den siste fela Ole Haugan hadde, var laga av Gunnar Helland, Bø i Telemark, i 1896.
Haugan hadde kjøpt ho med han var i Landerud av Hans Møte og gitt 22 kroner for ho.
Skrinet til fela hadde Haugan kjøpt av Narve Hytta som truleg hadde laga det (opplyst av
felemakar Ola Brøtan).
Kittil og Ola Brøtan fortel at far deira, Halvor, var i eit kaffilag eller ein auksjon på NordGjerde i Lyngdal. Det var med det fyrste Halvor var i Lyngdal, så Haugan kjente han vel
ikkje. Halvor hadde ikkje betalt til spelemannen enno, men dreiv og dansa. Han hadde ein
lysegrå hatt på seg, og Haugan ropa til han: Du i den lysegrå hatten, hit og betal i fela. Halvor Brøtan la i noko meir enn han behøvde, og Haugan ble så fornøgd. Halvor skulle få
ønskje seg kva slått han ville.
Da Ola Håvet var kring 10 år gammal var han til stades i ein auksjon i Søre Teksle (18981899). Etterpå var det dans, og Ole Haugan spela. Han sat i ei seng inni stugo der, sa Ola.
Det er mogleg Haugan hadde hug til å skryte litt, det var vel helst gjort på skøy. Her er ei
herme etter han: Hør gutter! Ole låter godt, kommer aldri der Ole er!
I ei skrivebok etter Tov Flatin har han notert: Olav Andressen Haugan. Spela fint, kunne
mange slåttar.
Haugen, Ingebret Ols. (1885—1946)
Svene . Hardingfele.

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

69

Hadde lært av Hellik Rud og noko av Anders Ødegaarden. Spela saman med og lærte truleg
av jamaldringen Ole Skudsvik. Spela lite ute, spela fint.
Han var nok ikkje noko aktiv med speling ute blant folk. Det seiast at han spela fint, og Ole
Hakkelberg uttala at Ingebret var den likaste oppi der (i Svene). Dei han truleg samanlikna
med var Oluf Gråten, Ole Moen (søre), Skudsvik-karane og Ole Trulsås. Karl Hvila kytte òg
av Ingebret.
Noko hadde Ingebret lært av Hellik Rud. Det var kvilestad på Haugen, og Hellik var ofte
innom der. Elles lærte han nok noko av Anders Ødegaarden, og han spela saman med og
lærte truleg òg av jamaldringen Ole Skudsvik.
Ingebret vart gift med Mathilde Heistad i 1908. Dei blei skilde i 1923, og Mathilde reiste til
Canada. Dei hadde sonen Erling (1911-1997) saman.
Ingebret arbeidde i skogen og på jorda.
Han var ein liten og spinkel mann og så forsiktig av seg.
Haugen, Nils (Tusteberget) (f. 1922)
Nore. Trekkspel
Haugen, Sigmund Bjarne (f. 1947)
Nore. Dans
Haugen, Åse Reiersdotter f. Skjønnelien (Plassen) (1899-1978)
Nore. Vokal, langeleik
Åse voks opp i Skjønnelien, systera Barbro var og glad i å synge.
Fyrst i 1920 åra budde ho og mannen i Lykkja under Sporan, men flutte så til Eggedal. Der
budde dei litt på Flaget før dei bygde seg ein heim på Bergvold og vart buande der.
Åse var med i Den Evangelisk Lutherske menighet, men måtte melde seg ut då ho gifta seg
med Knut, da han ikkje var medlem. Dei fekk etter kvart 10 barn. Åse var glad i å synge, men
ho sa: ” Ein skulle ikkje synge før ein åt om morgonen, da vil du grine før du legg deg om
kvelden”. Åse spela langeleik, og mannen Knut spela visst både trekkspel, gitar og fele.
Broren Peder var og god til å synge, og han vart også gift i Eggedal. Da lydbanda kom, song
dei inn og sendte med meldingar til familien, som gjorde det same attende. Eine dotter til Åse,
budde på Rødberg, var med på dette. Eit lydband er nå bevara. Ei anna dotter fortel at når
dei var ute og gjette, saman med mora, krullhuga dei. Seinare begynte jentene å jodle, det
åtvara mora mot: ”De mistar sangstemma”, sa ho da.”Ho mor song så mange gamle visur
førr uss, mest kjærlighetsvisur. Han far spella gitar og ho mor spella harpeleik. Da vi la uss
gjenne, førr det va meiningi vi skulle somne te dette der, og vi syns det va så moro å høre på”.
Åse lokka etter ho va komme på Gamlehjemmet og bli det sagt. Åse song på ein
alderdommeleg måte, og har sungi inn for NRK.
Haukeli, Ambjørg Herbrandsd. f. Brekke (1859—1938)
Haukeli, Andres Niris. (1858—1942)
Flesberg. Dans
Gode dansarar i følgje munnleg tradisjon.
Haukjem, Eilev (1909—1966)
Haukjem, Randi (1918—2005)
Veggli. Dans
Dansa springar saman, mellom dei få som dansa springar på fest på 1950-og 1960-talet.
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Haukjem, Helge (1902—1974)
Veggli. Hardingfele
Bror til Steingrim, vart òg kalla Hølje. Voks opp i eit stimulerande miljø. Spela til dans, m.a.
for Klara Semb på leikskeid i dalen, Semb meinte han hadde rette takta. Spela truleg ikkje på
kappleik.
Helge vart kalla Hølje, og var bror til Steingrim. Han voks soleis opp i det same stimulerande
miljøet. Han spela fele og sjøl om han nok ikkje spela på kappleik var han god til å spela til
dans. Dei åra Klara Semb heldt leikarskei i dalen ville ho gjerne ha Hølje til å spela, han
hadde den rette takta mente ho.
Ein gong ville Hølje til Amerika – da tok han med seg Åslandfela til Steingrim. Men da
Steingrim oppdaga det reiste han etter og tok han att på Kongsberg. Både fela og Hølje vart
med til Veggli att, seier dei.
Bror til Steingrim. God dansespelemann og god songar.
Han spela mykje for Klara Semb da ho hadde springarskeid i dalen. Alle syskina i Haukjem
spela, men Steingrim, Hølje og Ola gjorde meir av det enn dei andre.
Haukjem, Jon (f. 1932)
Veggli. Durspel, hardingfele
Spelar durspel, har slåttar etter far sin, Ola Tovson Haukjem. Nokre slåttar finst i opptak.
Spelar òg fele.
Haukjem, Laura (1912—1992)
Haukjem, Ole (1904—1999) Hardingfele, vokal
Veggli. Dans
Ole bror til Steingrim og Helge. Spela mykje som unggut, særleg til dans, ofte saman med
Brekkekarane. På eldre dagar ein viktig sogeforteljar med fabelaktig humør og godt minne,
fortalde detaljert om musikklivet i Haukjem. Tok opp att spelinga då han vart gammal. Bjørn
Laupsa-Borge gjorde opptak. Song noko i eldre år. Ekteparet dansa saman, filma av Rff i
1982.
Bror til Steingrim.
Ola spela mykje som unggut, særleg til dans og ofte saman med Brekkekarane. Han vart 95 år
og var på sine eldre dagar ein viktig sogeforteljar med eit fabelaktig humør og god
hukommelse.
Han fortalde i detaljar om musikklivet i Haukjem, frå Andres Ødegården kom der og hadde
konsert, og da Steingrinm fekk fyrste fela si. Han fortalde om Myllargutens son som heldt
konsert der og så mykje mykje meir.
I ungdomen var han slåttekar i Uvdal, og frå den tida har han fortald ei kollosal historie om
møtet med dei felemusikkelskande uvdølane og rallarane frå Rødberg.
Ola gifta seg med Laura Haugen og flutte til Juvet. Der var det mykje å gjera så det vart lite
speling. Fyrst etter at han vart gamal og enkemann tok han oppatt spelinga.
Eg var hjå han mange gonger i denne tida. Ein dag sette han på eit lydband for meg. ”Hører
du håkke detten er?” spurde han. Det likna spelet til Steingrim, men det var likevel noko
anna. Det var Ola sjøl som hadde spela det inn dagen før. Så tok han fela or hendene på meg
og byrja spela. Den eine slåtten etter den andre kom som perler på ei snor. Spela han ein så
kom han på ein annan. Da han la bort fela talde eg opp fleire og tjuge slåttar. Dagen etter
reiste Bjørn Laupsa Borge opp og tok opp alle saman.
Dansen til Ola er filma av Rff-sentret i 1982. Ola var gift med Laura Haukjem.
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Bror til Steingrim. Ola spela svært mykje i ungdomen, men mindre da han og Laura flutte til
Juvet, der var det mykje å gjera.
Etter han vart gamal spela han ein del i sær når det kom folk. Ein gong eg var der sette han
på ein bandspelar og spurde om eg kunne gissa på kven det var som spela. Jau det var Ola
sjøl som hadde spela inn nokre. Eg ba han spela dei på fela mi. Da var det som noko
løsna,”nei no kom eg på ein att” sa Ola og spela fleire og tjuge slåttar, den eine etter den
andre.
Eg ringde Bjørn Laupsa Borge han var folkemusikk konsulent på den tida. Han reiste opp til
Kjørkjorden dagen etter og tok opp desse slåttane.
Ola var yngre enn Steingrim og fortalde levande om korleis det var når Steinar Glaim kom til
Haukjem. ”Eg sovna til felemusikk og vakna til felemusikk” sa han. Karane spela heile nåtta.
Ein gong kom det ein liten kar til Veggli. Uvandt kledt og med rupesekk med eit feleskrin
oppi. Det var sonenen til Myllarguten, Torgeir Torgeirson. Han vilde ha konsert i Veggli, på
skyttarhuset. Det kom mange, men etter konserten vart han med til Haukjem, og da vart det
speling. Steingrim lærde ein gangar den natta, han kalla han ”Gangar etter Myllargutens
son”. Det er ein voldsomt fin 6/8 gangar.
Ola var slåttekar i Uvdal, fela var med for uvdølane var ørske etter felemusikk. So spurde dei
han om ha ikkje kunne skipe til ein konsert. Jau Ola fekk tak i Kristoffer Bråten og ordna det
til. Ola sette fram krakkar og byrja ta inngangspengar. Men Kristoffer kom ikkje. Uvdølane
byrja murre og skrapa med pluggstøvlane, viss ikkje Kristoffer kom måtte Ola til. Han
oppfatta det som ein trussel. Etter kvart slapp han ikkje unna og sette seg på scena med fela.
Men han var ikkje ferdig med fyrste slåtten før døra sprang opp. Inn kom ein stor kraftifg
svenske frå anlegget på Rødberg. Han spratt opp på secena og slo kloa over venstre handa til
Ola. ”Her skal inte vara någon filomusik, tordna han. Han og fylgjet hadde trekkspelar med
seg. Ola vart redd og strauk å dør. Han kunne høre det baska seg til eit alvorleg slagsmål der
inne. Uvdølane var i fleirtal og ville vinne kampen, det visste han. Så nå var gode råd dyre.
Borti skogkanten låg Kristoffer og svav med huhu på feleskrinet. ”Eg slo og daska på han for
å få liv i han” sa Ola. Men det var nyttesløst – og snart kom sigerherrane ut like svoltne på
felemusikk som før. Dei slo ring rundt Ola og Kristoffer.
”Eg sprang på den svakaste i ringen og la på sprand ” fortalde Ola. Han sprang like til han
kom bortåt Åe, der sat gamle Mykstuen og fiska. Han hadde lnagt kvitt hår og skjegg. ”Men
hø æ dæ du sring so før da” spurde han. Da Ola hadde fått fortald heile historia, reiste
gamlingen seg sakte og la fiske stonga fin i frå seg. Han hyfsa opp buksa og sa: ”Då plukka
me lommun fulle tå stein o so gå me bortattpå. Ola vart ikkje med på det. Ei veke sienare fekk
han beskjed på at fela hans låg på Liverud.
Haukjem, Ola Tovs. (1887—1976)
Veggli. Durspel
Representerar ei lang og ubroten line med runddans- og bygdedansslåttar på durspel. Slåttar
finst i opptak. (Tom Willy Rustad analyserte spelet til Ola i ei hovudfagsoppgåve ved
Musikkhøgskolen i Oslo.)
Ola spela durspel og det fins opptak med han. Ola og familien hans representerar ei lang og
ubroten linje med runddans, og bygdedansspel på durspel. Tom Willy Rustad har mellom
anna analysert spelet til Ola i si hovudfagsoppgåve ved Musikkhøgskulen i Oslo.
Haukjem, Steingrim Helgesen (1897-1968)
Veggli. Hardingfele
I august 1982 vart det avduka eit flott minnesmerke for han i Veggli. I samband med
feststemnet kom det fram mykje om Steingrim. Even Tråen hadde på fyrehand artikkel om han
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både i Spelemannsbladet og i lagsavisa til Numedal Spel- og dansarlag. Så her blir han berre
omtala i korte trekk.
Steingrim Haukjem er langt meir kjend enn Steinar Gladheim, fyrst og fremst fordi han levde
nærare opp mot vår tid, og han fekk så mange fleire leveår. Dessutan er det også tidlegare
skrivi litt meir om han, sjøl om han ikkje var den som stakk seg fram.
Steingrim var fødd 13. september .1897 og døydde 8. juni 1968. Foreldra hans var Helge
Steingrimsen og Liv Tovsdotter Haukjem. Iallfall faren var mykje interessert i felespel. Anders
Ødegaarden heldt konsert på Haukjem ein gong, og da hadde han med seg to feler han hadde
laga. Han kalla dei Tvillingfelene. Far til Steingrim kjøpte den eine til Steingrim, og det var
da det vart fart i spelinga. Kan elles nemne at Ødegaarden var mykje på Haukjem. Og
Steingrim vitja Ødegaarden fleire gonger.
Steingrim hadde musikkgivnaden både fra fars- og morssida. Morbrørne, Tov og Kjetil, spela
fele, og det var av dei Steingrim lærte det aller fyrste.
Elles vart det Steinar Gladheim som vart den viktigaste læremeisteren til Steingrim i
ungdommen. Steinar hadde eit kraftig og helst noko hardt spel, og Steingrim hadde nok og det
i yngre år. Det blei mykje speling. Steinar var til Haukjem støtt og stadig om kveldane. - Da
ska' e' sei det let på eit lite rom. E' sat nedunder heilt fjetra, fortel Ole, bror til Steingrim. Det
var visst rundt 30 slåttar Steingrim lærte av Steinar Gladheim. Han døydde med Steingrim
var ved Garden (militære). Det kunne vel ingen tenkje det skulle gange slik, sa Steingrim.
Steingrim spela mykje, og som ung drog han og ut på konsertferder. Og det vart mykje besøk
hos spelemenn. Han vitja m.a. Knut Dale i Tinn og Halvor Høyseth og faren, Gunleik, i
Hovin. Vinteren 1920-21 kjørte han tømmer hos Truls Ørpen, Krødsherad. Ørpen skreiv opp
kring 30 slåttar etter han den gongen. Seinare skreiv og Arne Bjørndal opp slåttar etter han.
Haukjem kom saman med ei rad spelemenn, ikkje minst i Telemark. Men også i Sigdal,
Hallingdal og sikkert andre stader. Der er tydeleg å merke at han hadde eit stort repertoar av
teleslåttar. På fleire forskjellige konsertplakater er hovudslumpen slåttar med tradisjon frå
Telemark.
Det er forresten artig med eit lite minne frå ein kappleik på Kongsberg-marken (1963). Det
var sett opp ein pokal til minne om Knut Lutås, den kjende spelemannen og rosemåleren frå
Tinn. Den eine etter den andre spela. Det var temmeleg mykje uro i salen på det gamle
Arbeidersamfundet. Tilhørarane konsentrerte seg ikkje til overs, og bak i salen satt fleire
halvfulle og prata. Men da Steingrim tok til, vart det stilt som i ei kyrkje. Det var verkeleg rart
å legge merke til. Det måtte vera noko i spelet som greip. Steingrim spela nok svært godt den
gongen, og det vart han som drog av garde med pokalen.
Steingrim spela mykje på kappleik. Han var med på dei fleste kappleikane til Numedal
fylkeslag, men og på kappleikar mange stader utanom Numedal. Han tok mange fine premiar,
men endå kan ein nok seia at det var ikkje på kappleikane han kom best til sin rett. Ein gong i
slutten av 1950-åra som han skulle til Notodden på kappleik vitja han Olav Bratås på turen
bortover. Da spela han verkeleg godt etter det han sa, og han hadde sagt til Steingrim - ja slik
må du spela på Notodden i mårå au. - Det kan e' nok ikkje lova de', svara Steingrim da. Det
blir sagt at Steingrim hadde eit rikt og vanskeleg spel. Han varierte og improviserte og var
vel ikkje av dei lettaste å lære av. Likevel må vi vera takksame for at fleire har gått inn for å
føre arven hans vidare. Her skal berre nemnast Sigurd Frogner som nok er den som fekk lært
mest.
Steingrim Haukjem er sikkert ein av dei største spelemenn i Numedal på 1900-tallet. Han
gjorde og mykje for å representere dalen utetter med musikken sin, Han har også laga slåttar,
iallfall ein fin springar som heiter Kravikfjorden. Og elles har han spela mykje på band, bl.a.
for Norsk folkemusikksamling ved Universitetet i Oslo. Dessverre har ikkje NRK særleg
vellukka opptak med han.
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Litteratur om Haukjem: Spelelemannsbladet. nr. 1 og 2, 1957.
Fremtiden 18.8 1958.
Drammens Tidene og Buskeruds blad 17.7 1962.
Numeleiken nr. 3 og 4. 1982.
Spelelemannsbladet. nr. 3 og 5, 1982.
Even Tråens innlegg i Spelemannsbladet nr. 3, 1982
STEINGRIM HAUKJEM
Steingrim Haukjem vart fødd 13/91897 og ville i år ha fylt 85 år. Dette jubileet vil Numedal
Spel- og Dansarlag markere med stemne den 28. aug. d.å.. Sjølv om det i desse dagar er 14
år sidan han døydde, lever musikken hans blant oss framleis. Og til meir ein høyrer og gjerne
lærer, til meir imponert vert ein over spelet hans. So me finn særleg grunn til å heidra
Steingrim fordi han står som ein epoke åleine i vår lokale spelemannssoge og i norsk
spelemannssoge i det heile.
Han voks opp i ein heim der interessa for fela var intenst levande. Og i heimen kom mange
kjende spelemenn alt då Steingrim var liten. I smågutåra kom eingong Andres Ødegården til
Haukjem, han hadde med seg to feler han kalla «Tvillingfelene»- Far hans Steingram kjøpte
den eine og dermed var det forsovidt igang
Den fyrste og viktigaste læremeister vart Steinar Gladheim. Han er vei eigentleg verdt eit
minnesmerke åleine, men han døydde so altfor ung, berre 36 år. Men sin unge alder til tross,
var han meisterspelemann og lærte Steingrim opp i sin særmerkte spelestil. Syskena til
Steingram veit å fortelle at Steinar var på Haukjem kvar kveld i vekesvis. Då let felene slik at
dei høyrde lite anna.
Då så Steinar Gladheim døydde. vart ein streng klypt over i den gamle Vegglitradisjonen.
Steinar hadde spelet sitt frå Kittil Ulfstad i fyrste rekkje. Kittil sin far, Steinar, f. i 1840-åra,
var og spelemann, og han hadde nok både Odden-spel og Løytnantdrengspel. Kittil Ulfstad
døydde og ung, men det er fortalt at Lars Fykerud var på Ulfstad eingong og spela saman
med Kittil, og Fykerud hadde sagt at det var sjeldan å høyra betre spel enn det Kittil hadde.
Med dette er meint å illustrere at Steingrim kom opp i ein sterk tradisjon både når det gjeld
spelestil og slåtteomfang.
Etter at Steinar Gladheim døydde, søkte Steingrim ut og det fall nok naturleg å reisa til
Halvor Høyseth i Hovin, der var han i vekesvis og det vart lært og lært bort.
Elles sette han Dahle-spelet i Tinn svært høgt og spela mykje saman med Johs. Dahle. Hjå
Johannes lærde han att mange Løytnantdrengslåttar som Pål Løytnantsdreng hadde lært bort
til Håvard Gibøen og Gibøen att til Knut Dahle. Nett denne lina er nok litt for lite påakta, det
er kanskje ei av dei viktigaste linene i Hardingfelesoga.
Men Steingrim lærde slåttane att og sette sitt stempel på dei. Johs. Dahle har eingong sagt at
Steingrim var stor, - ”Ja, de veit vel ikkje kor stor han var”.
Steingrim hadde og kontakt med Olav Groven ein periode, og sume meiner at Steingrim
påverka spelet åt Groven ganske mykje.
I 1921 deltok han på kappleik for fyrste gong. Det var landskappleiken i Oslo. Seinare vart
det eit utal av kappleikar, og han har ei mengd fyrstepremiar.
Men han var vel likevel ingen stor kappleik-spelemann. Spelet hans var ikkje eigentleg eigna
til det, det var faktisk for detaljert og komplisert. Men han fekk det til slik at det verka enkelt
og sjølvsagt. Mange meiner at dei fleste ikkje skjøna spelet hans fullt ut.
På sine eldre dagar spela han på ein kappleik i Vikersund der Eivind Groven var ein av
domarane. Då gjekk han rett til topps.
Av spelemenn i dag som har lært av Steingrim må desse nemnast: Halvor Kaasin,
Strømmenbrørne og Knut Myrann frå Nore, Sverre Eggerud og Sigurd Frogner i Rollag.
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Ved sida av alle kappleikane heldt han mange konsertar - i Østerdalen og Gudbrandsdalen,
på Kongsberg og i Aust Telemark, og sjølvsagt i Numedal.
Han dreiv som tømmerkøyrar heile livet. Ein vinter køyrde han tømmer for Truls Ørpen. Den
vinteren hadde nok begge utbytte av.
Her er noko nemnt, men mykje gløymt. Vonar at fleire har vorti litt meir kjende med
meistaren gjennom dette. Dersom du som har lese dette kjem til Veggli den 28. august, vil du
verta endå meir kjend med ein av dei største spelemenn som har spela på hardingfela.
Even Tråen
Haukjem, Tov Ols. (1854—1915)
Veggli. Vokal, trekkspel
Spela trekkspel, var òg ein god kvedar.
Budde med huslyden fleire stader i bygda, m.a. Vindegg. Kjøpte Åsheim (Nord Tveiten) i 1895
og budde der til han dø. Var kjørkjetenar. Han spela trekkspel, og var ein god kvedar seier
barnebarnet, spelemannen Steingrim Haukjem.
Haukjem, Tov Olson (1929-1986)
Veglli. Trekkspel, durspel
Tov var gardbrukar og køyrde drosje, men han markerte seg sterkt som musikar. Tov spela
frå tidleg på 1960-talet saman med Asle Kvislen og Sigurd Frogner til dans. Seinare kom Per
Strysse og Olav Strømmen med. I 1975 vart Tov Haukjems gamaldansorkester stifta. Her var
Åsmund Reistad og Ragnhild Bekkeseth med på trekkspel, saman med Olav Strømmen og
Sigurd Frogner på hardingfele. Olav Peder Kleiverud spela gitar. I 1981 og 1983 kom denne
gruppa med kassettproduksjonane ”Låter fra Numedal” og ”Numedal i takt og tone”. Dei
deltok også i tevlingar og i radioprogram. Det fins og opptak kor Tov spelar springar på
durspel etter far sin, Ola Tovsen Haukjem. Tov har også sete i styret i Numedal Spel- og
Dansarlag.
Tov var av dei sværaste musikarane i dalen i si tid. Det var trekkspelet som vart det viktigaste
instrumentet hans. Men han var og ein svært dyktig spelemann på fele, og hadde spel på den
gamle særeigne måten.
Han hadde mykje spel av faren Ola som var morbror til Steingrim. Ola spela einrader og
torader og det gamle særeigne spelet arva Tov.
Han hadde gamaldansorkester. Sigurd Frogner og Olav Strømmen senior var felespelarar. Så
var Per Strysse med på trekkspel, sienare Ragnhild Bekkeseth. Olav Peder Kleiverud spela
gitar.
Dette orkesteret spela til dans etter heile dalen og vidare med. Tov laga også
gamaldansslåttar.
Haukjem, Trond (f. 1954)
Veggli. Durspel
Spelar durspel, har slåttar etter far sin, Tov Haukjem, og bestefaren, Ola Tovs. Haukjem.
Heia, Berit (f. 1944)
Kongsberg/Svene. Trekkspel
Aktiv i gammaldansgrupper. Spela mykje saman med Arne Olsen, med på plateutgjevingar
med komposisjonar av han, m.a. Lauvnesdansen.
Heimdal, Asgeir Blaavarp (f. 1991)
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Nore. Dans, toradar, hardingfele
Med i leikarringen i UL Noringen, dansa laus frå han var liten. Martin Myhr viktigaste
læremeister. Fekk Nore og Uvdal kommune sitt kulturstipend 2006 for å lære lausdans av
Myhr. Har delteke i laus, pardans og lagdans på fleire kappleikar, fekk 3. plass jun. kl. laus i
NM i folkemusikk på Geilo 2009. Same året premiert for høgaste kast på Markenskappleiken
i same klassa. Med i fleire danseprosjekt, t.d. Danseru og Sans for Dans i NU saman med 10
ungdommer frå heile landet. Med på danseførestellinga Grymt, Nordsjøfestivalen i Farsund,
på Norleik, Lathi Finland, Perm int. folkedansfestival, Russland m.m. Spelar litt toradar og
hardingfele. Lærar på dansekurs for born.
Asgeir var med i leikarringen i UL Noringen sidan han var liten og han har dansa laus fra
han var liten. Han har gått fleire kurs med Martin Myhr som er hans viktigaste læremeister.
Asgei fekk også Nore og Uvdal kommunes kulturstipend 2006 for å lære laus med Martin.
Har eller vore deltaker på Strunkeveko på Leira. Han har delteke i laus, pardans og lagdans
på fleire kappleikar. Første landskappleik i laus var på Beitostølen 2006. På NM i
folkemusikk på Geilo i 2009 vart det 3. plass jun.klassa laus, 1.plass lagdans junior med
Hallingdal jun.lag, 4. plass i lagdans med NSDL og 26. plass i sen.klassa numedalsspringar
sammen med Hege Weseth. På Markenskappleiken i 2009 hadde han høgaste kast i
jun.klassa.
2009, valgt ut til å vera med i NU sitt danseprosjekt ”Sans for Dans”. 10 ungdommer fra
hele landet. Forestillingen ”Grymt” ble vist på Nordsjøfestivalen i Farsund, Norleik Lathi
Finland og Hilmarfestivalen i Steinkjer. Deltaker på Perm int. folkedansfestival, Russland
2009.
Lærer på Barne- og ungdomssamlinga, Prestfoss 2009. Laus og dans. Lærer på kurs på
Lampeland 2009. Deltaker i danseprosjektet ”Danseru´”, Bygda Danser, Buskerud. Tatt ut til
danseframsyninger på Hurtigruta april 2010. Litt utøver på torader og hardingfele.
Heimdal, Bjørnar Blaavarp (f. 1985)
Nore. Dans
Har delteke i laus og lagdans på kappleikar. Utøver på hardingfele, torader, gitar
og i
folkedans.Vinner av hallingdans klasse B, landskappleiken Oppdal 2008. Undervisning i laus
på skoler og barnehager i Numedal og Rauland. Hallingdansoppdrag på Norsk Høstfest Minot ND, USA, oktober 2008, Rudolphstadt Tyskland juli 2009 og Perm – Russland august
2009. Kursholder på folkemusikkurs for barn og ungdom, Strunkeveko 2009, Ungfolk 2009 og
Middelalderuka 2009. Turne med ”Bygda danser” i Rogaland 2009. Beste lausdanser
Oslokappleiken 2009. Beste danser/lausdanser Vinterkappleiken Rauland 2010. Læremestere:
Knut Myrann, Bård Vegard Bjørhusdal, Martin Myhr + far & mor min. Han har og studert
folkemusikk på høgskolen i Telemark.
Heimdal, Sigrun Blaavarp (f. 1988)
Nore. Dans, hardingfele
Dotter til Magnhild Blaavarp og Sverre Heimdal. Lærte dans i heimen og spel av faren. Dansa
i leikarringen i UL Noringen i mange år. Verka òg som instruktør saman med mora. Har vore
med på landskappkappleik i lagdans fleire gonger.
Heimdal, Sverre (1949)
Dramme/Nore. Dans
Instrumentmakaren Sverre Heimdal (f. 1949) er den som i dag fører handverket med å lage
sjøfløyter vidare i Numedal. Han er fødd i Drammen, men flytte til Nore i 1977. Han byrja
tidleg å interessere seg for instrumentmakeri. I unge år laga han ein trekanta balalaika med tre
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strenger. Seinare prøvde han seg på gitarliknande instrument. Han laga òg seljefløyte i ein
bakgard i Drammen. Då Per H. Midtstigen og Steinar Ofsdal vann Spelemannsprisen for plata
Sjøfløyta i 1988, vart Sverre så inspirert at han gjekk rett ut i verkstaden sin og byrja på den
fyrste sjøfløyta. I 1990 fekk han kulturstipend frå Nore kommune for å setja i gang med eit
prosjekt for fløyteproduksjon. Han fekk låne spesialverktyet som Nils Stuvstad hadde utvikla
for fløytemakeriet og byrja med utforsking av fløytene etter Nils. Sverre henta òg tips frå
fløytemakar Bodil Diesen og fløytespelar Hans Olav Gorset, som har laga nokre sjøfløyter
sjølve.
Sverre nyttar virke frå bjørk, lønn, rogn, selje og brisk. Han er oppteken av klangen i fløytene.
Tonane skal vera like sterke i lyden både i det lyse som i det mørke registeret. «Samstundes
skal det vera ein «skogsus» – lyd som går ut over lyden på fløyta.» Sverre fortel at det er
mykje handboren kunnskap i dette faget. Det er òg mykje å hente frå artiklar på internett.
I 1995 fekk han Buskerud Fylkes kulturstipend og bruka det mellom anna til å samle meir
informasjon om Stuvstadfløytene.Omtrent samstundes med oppstarten av fløytemakeriet byrja
Sverre å interessere seg for Kraviklyra. Instrumentmakar Sverre Jensen, Oslo hadde gjort
teikningar av originalen på Norsk Folkemuseum. På grunnlag av teikningane saman med
bilete av lyra, gjorde Heimdal den fyrste kopien av Kraviklyra. Denne vart kjøpt av Nore og
Uvdal kommune. Kopi nr. 2 vart laga etter bestilling frå kommunen og gjeve som gåve til det
dåverande kronprinsparet, kong Harald og dronning Sonja då dei vitja Nore i 1991.27 Sidan
vart det mange lyrekopiar. I 2000 fekk Sverre ei bestilling frå Lågdalsmuseet. Då reiste han
inn til Norsk Folkemuseum for å gjera eigne studiar og taka mål av originallyra. Etter det vart
lyrene meir like originalen mellom anna med ein smalare sarg. Heimdal
har i alt laga borti mot 50 kopiar av Kraviklyra. Han har òg halde fleire fordrag om lyra der
han ser ho i samanheng med andre europeiske lyrer.
Sverre Heimdal er også felemakar. I 1978 var han med på eit tre vekers kurs i
hardingfelebygging på Rauland. Felemakar Sverre Sandvik, Tinn, var lærar. Sidan har Sverre
bygd 11 hardingfeler.
Det må òg nemnast at Sverre også er spelemann. Han har mellom anna vore lærar i
hardingfele på musikkskulen i Nore. Saman med kona Magnhild Blaavarp har han vore
drivande kraft i folkemusikkmiljøet i Numedal. Ekteparet dansa seg opp i klasse A på
Landskappleiken på Geilo i 1986.
Helgesen, Helge (f. 1900)
Nore. Dans
Helgesplass, Peder Halvors. (1854—1940)
Veggli. Vokal
Vidkjend tømmerfløytar og skogsmann. Når det var uvêr og Per og mannskap var våte til
skinnet, song han sine gladaste viser og stev så han overdøyvde både uvêret og fosseduren.
Han overtok Helgesplass og Skjøndalsåsen etter faren, men flutte seinare til Bratterudjordet.
Han var ein vidkjent tømmerfløytar og skogsmann, vart fløytingsformann, og var kjent som
ein tålmodig, venlig og humørfylt mann. Sitat ”Numedalslågens historie”: Når det var uvær
så både Per og mannskapene var våte til skinnet, da sang han sine gladeste viser og stev så
han overdøvet både uværet og fosseduren.
Herigstad, Ingeborg (f.1935)
Hovin/Kongsberg. Dans
Lærte numedalsspringar og –gangar av Hellik Dokka. Dansa mykje saman med Sigmund
Teigen og Jan O. Dokken. Dansa seg opp i kl. A på Landskappleiken på Voss i 1991 saman
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med Hellik Dokka som var fast dansepartnar dei siste 17 åra. Har toppa eit utal kappleikar
med dansen sin. Mangeårig instruktør i dans i KSD.
Herjulvsgard, Nils (f. ????)
Tunhovd. Dans
Hervig, Anna f. Skahjem (1914—1993)
Nore/Rollag. Dans
Med i UL Noringen i ungdommen. Filma av Rff i 1982.
Anna var med I U.L. Noringen i ungdomen. Ho gifta seg og flytte til Rollag. Er filma av Rffsentret i 1982.
Hjalland, Gulbrand (f. 1904)
Nore/USA. Dans
God dansar. Son til Kari og bror til Kristi g. Øktedalen. Til Amerika i 1923.
Mor, Kari, og sonen Gudbrand var kjend som gode dansarar. Gudbrand drog imidlertid til
Amerika i 1923. Kristi Øktedalen er og dotter og søster i denne familien, sjå der.
Hjalland, Kari Nilsd. f. Borge (f. 1880)
Nore. Dans
God dansar.
Mor, Kari, og sonen Gudbrand var kjend som gode dansarar. Gudbrand drog imidlertid til
Amerika i 1923. Kristi Øktedalen er og dotter og søster i denne familien, sjå der.
Hoff, Irene f. Nilsen (f. 1928) Nøtterøy
Hoff, Steinar (1917—2004)
Veggli. Dans
Filma av Rff i 1982.
Hoffen, Torstein Ols. (1863—1957)
Flesberg/Svene/Kongsberg. Dans
Brorson til meisterdansaren Torstein Tangen. Ein frisk dansar, liten og lettbeint, god
skeiselaupar òg.
Torstein var en frisk dansar, liten og lettbeint. God skeiselaupar var han òg. Torstein var
brorson til meisterdansaren Torstein Tangen.
Holden, Goe Halvorson f. Narverud (1865-1928) Uvdal
Vokal
Goe og kjerringa budde på Øylandet og i Lien før han kjøpte Øvre Holden i Uvdal i 1898 og
tok namnet etter det. Flutte i 1917 til Koggelien, og vart buande der til han døydde.
Goe var son av: Kristi og Halvor H Narverud, f. Sveinunggard i Skurdalen. Goe var
vegvaktar. Han var veldig god til å synge, og var mykje bruka som kjøkemeister og
bedarmann. Det er bevart ei visefugg etter Goe, med 45 viser, gamle og nye.
Nore-Uvdal i forn og nye, sitat: I ein nekrolog over Goe står det: Der finnes vel knapt det
hjem i hele nedre Opdal, hvor ikke han har vært med, hvor venner, slekt og granner samledes
til sorg som til glede, især ved begravelser og brylluper. Mange er derfor de som sikkert vil
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savne ham som sådan. Han var alltid tjenestvillig og forekommende, og hadde et lyst, godt
humør. Også som ”auksjonsmester”-til å rope opp på auksjoner-var han en hel mester. Han
hadde en uoppslitelig røst, så han kunne stå time etter time og rope op. sitat slutt.
Holden, Halvor Goesson (1891-1961) Uvdal
Vokal, dans, durspel
g.m. Gro Hansd. Beltesbrekke 1901-1992
Tok over Koggelien etter far sin i 1935.
Halvor var son av Ingeborg og Goe Holden, og faren var god til å syngje.
Nore-Uvdal i forn og nye, Sitat: Ved sida av gårdsbruket arbeidde Halvor ved Noreanlegget
og seinare ved Pålsbudammen. På Nore II var han med som tunellarbeider. Frå slutten av
1940 åra var han sesongarbeider ved tømmeropptrekket ved Fønnebøfjorden fram til 1955.
Då svikta helsa. Sitat slutt.
Halvor vart saman med broren Ole rekna som dei beste songarane i bygda. Og som faren
Goe og broren Ole var han nytta som kjøkemeister og bedarmann, og han spela toradar. Dei
song og gjerne til underholdning i festleg lag. Halvor var flink til å danse halling og ein god
runddansar. O.M.Sandvik skriv, sitat: Dei har hatt arbeid i Telemark og flere steder, så deres
repertoar for en del tilhører andre bygder, sitat slutt.
Holden, Ingeborg Olsd. f. Bråten (1861—1918)
Uvdal. Durspel
G.m. Goe Holden. Spela toradar m.a. til dans når ungdommar kom på vitjing.
Ingeborg var gift med Goe Holden. Dottera Bergit fortalde at mora spela torader. Og ei niese
har fortalt at når ungdomane kom på besøk så spela ho torader og dei dansa.
Holden, Jøran f. Krossgarden (1890—1938)
Uvdal. Dans
G.m. Ola Holden, songar og ein mykje nytta bedarmann.
G.m. Ola Holden, som var ein mykje brukt bearmann. Dansa runddans.
Holden, Ole Goeson f. Øylandet (1892-1979) Uvdal
Vokal/dans
Ole og fyrste kona kjøpte Hvalstad, under nedre Husebø i 1923
Gifte seg med andre kona i 1950 og budde dei siste åra med henne på Solheim under
Sønsterudeiet.
Ole var son av Ingeborg og Goe Holden og vart rekna som ein av dei beste visesangarane i
Uvdal. Song ved kaffibordet når han var i selskap. Han var ein lettliva, morosam kar, og ein
god dansar.
Sitat b IV Uvdalsbøken: Frå 1944 var Ole anleggsarbeider for NVE. 1948-57 var han i
Korgen, Nordland. Siste perioden 1957-65 var han ved Tokke i Telemark.
Eg trefte Ole på Rødberg 26.09.1977, og me fekk ein lang prat på Risan kafè. Me var godt
kjende frå han var heime og pløygde med hest. Som 10-11 åring var eg ivrig med. Om
kveldane song og fortalte han. Det var mykje musikk i Ole. Han var som far og bror sin
kjøkemeister og bedarmann både i bryllaup og gravferd. I bryllaup skulle kjøkemeistaren
halde liv og stemning oppe. Ofte sang han viser. Om gravferdskikkane hadde han mykje å
fortelja. Ein dag eller to før gravferda skulle vera, gjekk bedarmannen rundt og bad til
likferd. Grensene for bedarlaget var greie. Alle visste i røynda kven som skulle bedast.
Skyldfolka kom til gards på fredag og dei var då til måndag. Fredags kveld kom grannane
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med mjølk og fløyte. Svært få hadde det dei trengte for eit slikt lag, og då var grannane til god
hjelp. Både det eine og det andre vart lånt, og rundt på gardane fekk skyldfolka soveplass.
Laurdags morgonen gjekk kjøkemeistaren og kokka rundt til alle gjestene med lefse og kaffe.
Slik fekk alle ”bisken”, morgonmaten sin. Dette vart kalla å ”mønne” fortalte Ole. Grannane
kom til gravferda på laurdag. Før dei reiste til kyrkja, vart det servert rømmegraut og kaffe.
Etter gravferda var det middag og kaffe og endå kveldsmat før grannane reiste heim. Den
døde stod på låven heime like til gravferdsdagen. Då vart kista boren inn i stugo, og det vart
tala over den døde. Lærar Bendiksby var jamt med i gravferd og heldt tale. Han var klokkar
og forretta ved grava. Neste gong det var messe, møtte skyldfolket opp att, og presten hadde
jordpåkasting. Sitat slutt.
Det finns opptak i NRK med Ole, nokre viser og ei drivande tralling av det han kallar
Skjellerud-slåtten
Holm, Bjørg Værås f. Ellefsen, (f. 1955)
Kongsberg. Dans
Dotter til Øystein Ellefsen og Jøran f. Værås. Lærte dans av mora, etter kvart på kurs med
Hellik Dokka. Har delteke på kappleikar og framsyningar frå 1967 til 1993. Dansar òg
telemarksdans, har vore kurshaldar i telespringar og telegangar saman med Arvid Sperrud.
Dommar på kappleikar. Aktiv i lagsarbeid i KSD, hadde òg ei sentral rolle under
gjennomføringa av Landskappleiken 1983.
Dansen og musikken var en del av oppveksten for Bjørg. Faren Øystein Ellefsen var god
spelemann, og mora, Jøran f. Værås, kunne dansen og dansa med borna.
Etterkvart vart det kurs med Hellik Dokka. Bjørg har delteke på kappleikar og framsyningar
frå 1967 til 1993. Bjørg dansar òg telemarksdans og har vore kurshaldar i telespringar og
telegangar saman med Arvid Sperrud. Bjørg har ofte vore domar på kappleikar.
Ho har vore med i Kongsberg spel- og dansarlag som sekretær i fire år, og hadde òg ei
sentral rolle under gjennomføringa av Landskappleiken 1983.
Holte, Hans Nikolais. (1801—1879)
Jondalen. Hardingfele, trekkspel
Vart i si tid rekna som viktigaste spelemannen i Jondalen.
Hostvedt, Kari f. Høimyr (1913—2002)
Flesberg/Kongsberg. Dans
God dansar. Dansa med Kittil Øygarden på ein turné i Oslo i 1932.
Hov, Ulrik (f. 1788)
Rollag. Vokal
Vart kalla Galne-Ulrik, voks opp på Ulriks-Hov, kom sidan på legd. Kunne dikte viser på
ståande fot.
Det har ikkje lykkast å finne ut fleire opplysningar om Galn-Ullrek enn det som står i Gamalt
frå Numedal, et. Halvor Stærnes. Sitat:
Galn-Ullrek va opvoksin paa Ullreks-Hov me kallar, men kom seà paa lægd.
Om forèldro sine sa`n: ”Me hadde ei go mor; men han far, han far, de va eit svin.” O dè è
sant. Dè va ei uvøle mè synnin sine far ha`s. Dè raaka naa dei èlo kom øver`n at`n tok dei
uror sengje ò bar dei utpaa traakken ò snøbanka dei, om dè va aller so kalt mevintras.
”Dè tri dyr è è redd”, sa Galn-Ullrek, ”dè è gris ò bikje ò katte”. Katta è è ikkje mykje redd
hell”. Ein gòng han hadde vikla sè østi Sigdal, vart `n var ei bikje. Dei viss`te `kje ore taa paa
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Thales for Galn-Ullrek kòm som`n va kasta jonnom dynne, ò flaug ratt oppaa eit bor, der dè
va oplødd ein mengde steinty etter eit lag som netop hadde vøre paa gar`n. Steintye krust`n
sjølvsagt i tusen mølar ò fattigkassa i Rollag fekk sèa rekning paa dè som va øylagt.
Ein àn gong han va i Sigdal trefte`n presten. Dè v i haraste ònne dattan, so folk træla dè dei
ørka i høying. Galn-Ullrek hadde tikje sè ei gvil i veigkanten, ò so kjem Presten gangane. Han
stansar ò ser paa Galn-Ullrek, som ligg like rugg, ò so si`n”Det er fælt saa mange late folk
Vorherre maa føde”. ”Aa jau, men so fø`n dei no detetter mè veit è” svara Galn-Ullrek.
Han hadde slekt godt tonehus Galn-Ullrek. Va`n i mjøl lag dikta ò song`n mè dè samre.
Eingong dei helt ting i Rollag kòm Galn-Ullrek inn te futn ò skrivarn. Futn kjente Galn-Ullrek
fraa gamalt ò vilde ha`n te ò syngje. Galn-Ullrek kvidde sè i fyrstningje, men da`n fekk nokon
koparskjellingar-søl brydd`n sè `kje noko om-so fekk dei øla`n te. Visa han song for dei bynte
so:
”Futn ò skrivar`n dei voro no brøar
den vonde tok futn ò stekte`n paa gløar”
Torsrud`n hadde eingong vorte sinna paa Galn-Ullrik og tikje ò jula`n op. Visa ha`s om dè va
so:
”Alle tri Ligarenn ligg i ei rà
Hallan dè è ner i jorde
Vaasedaak ligg ikkje langt derifraa
Ò i Torsrud fær du høgg dè fyste ore”
Hjaa Bjorsaat`n derimot hadde`n nok gastelera honnos meir. Han hadde treft`n nèmè
Laugen, han dreiv ò fiska, om honom song`n:
”E trefte ein mann paa saate
dè va ein mann som hadde raa te
der drak è ò der aat è
der laag è mè Bjorsaat`n om naatte”
Folk kjøfte noko kønn i den tiè mè, Dei va jamnaste te Konsber ò Dramn ò fekk tak i dè. GalnUllrek trudde vist dè va nokon garar dattan, for dei hermar etter`n:
”Storemoen ò Stærnes
Konsber ò Branes
è 4 gille grøngarar”
Naa Galn-Ullrek hadde vore den tiè han sku paa ei stelle, aat`n godt onner skinne før`n flutte.
Han konna eta op sju brøleivar, hell eit stort fat mè graut.
”E et som ein kar, men so biar è som ein kar m`è ”, herma dei etter`n.
Hovd, Anne Lise (f. 1945)
Nore. Dans
Filma av Rff i 1982.
Hovda, Tor Åsmund (f. 1982)
Rollag/Hjelmeland. Hardingfele
Med på nybyrjarkurs i spelemannslaget som gutunge, lærte òg noko av Even Tråen og av
onkelen Dag Hovda Sture. Aktiv spelemann.
Tor Åsmund kom med på nybyrjarkurs i spelemannslaget som gutunge. Han spela på ei
Sandlandfele som høyrer familien til. Men no i det siste har han fått kjøpt ei Hauk Buen fele
av svært god kvalitet.
Han har lært noko av Even Tråen, men no jobbar han som skogbrukssjef i Hjelmeland
kommune. Det høyrer med at spelemannen Dag Hovda Sture er onkelen hans og at han nok
lærer noko av honom.
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Hove, Arne (f. 1946) Durspel
Hove, Liv (f. 1948)
Lyngdal. Dans
Aktive dansarar i Flesbergringen, lærte dans av Jan O. Dokken m.fl. Var òg med i FSDL.
Arne spela toradar i mange år.
Hove, Grete Strøm (f. 1969) Lyngdal
Hardingfele
Byrja spele som 15 åring, fyrste læremeister var Arne Olsen. Seinare vart det Sigurd Frogner
og andre spelemenn i Numedal spelemannslag.
Grete budde ei tid i Sigdal og var med i Sigdal spellemannslag. Ho har delteke i lagspel på
kappleik med begge spelemannslaga.
Huken, Ole Ols. (f. 1858)
Svene/USA. Hardingfele
God dansespelemann. Ein springar ber namnet Ola Huken. Reiste til Amerika i 1872, men
drog attende til Noreg. Reiste til USA om lag 1880 for godt.
Ein springar ber namnet Ola Huken. Gullik Skudsvik (1859-1945) hadde vori saman med han
og fortalde at han var ein ekta god dansespelemann.
Foreldra, Ola Gullikson Kjølset f. 1829 kom til plassen Huken under Nord-Ravnås i Svene.
Han var gift med Marit Olsd. (Nord-) Ravnås.
Familien reiste til Amerika i 1872, og da var Ole berre kring 14 år.
Det finst eit bilde av han med nokre opplysningar bakpå (skrivi av Kittil O. Ødegaarden f.
1863):
”Ole O. Huken Svene PO Numedal nørje til Amerika aar 1870 [skal nok vera 1872] han var
en God spilemand han reiste til Amerika før Anden gang i aaret 1880 Død der over ved et
ulyke Tilfelde Ved Stile hav Kysten Amerika”
Andre gongen han skal ha reist måtte han vori rundt 22 år og kunne nok ha vori full
spelemann. Vi veit ikkje kor lenge han da kan ha vori heime.
Huseby, Gullik (f. 1915)
Uvdal. Trekkspel
Huseby, Kristin (f. 1964)
Uvdal. Dans
Gjekk i Uvdal barnelag med Marit Angeltvedt som leikleiar. Deltok på leikfestar og
leikstemne. Medinstruktør i barnelaget. Deltok på kurs i regi av Fylkeslaget. Dansa til
framsyning.
Gikk i Uvdal barnelag (felles leikarring for ungar frå Nordstjerna U.L. og Uvdal U.L.) heile
skuletida med Marit Angeltvedt som fast leikleiar. Deltok på leikfestar, leikstemner kvart
einaste år. Som ungdomsskulelev var ho sjølv leiar for gruppe i barnelaget saman med Lars
Ole Bjørnsrud, Terje Tiller Karlsen og Britt Sissel Andersen. I tillegg til leikøving kvar veke
deltok dei på mange helgekurs i regi av Numedal og Hallingdal fylkeslag - songdans,
musikkdans, gamaldans og Numedalsspringar.Dansa framsyning på mange ulike tilstellingar
i kommunen, hadde mykje moro og vart dyktige.
Huseby, Lars (1900—1966)
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Uvdal. Trekkspel
Spela på ei fest i Nordstjerna i Uvdal då han syntest det vart for mykje bråk og slåsting: «Om
de era nære fjellet, treng de ’kje oppføre dekkan som villrein!»
Husebø, Sigrid Pettersd. f. Undebakke (f. 1913)
Husebø, Hans (1907—1996)
Uvdal. Dans, vokal
Båe lærte turdans og songdans på kurs hos Klara Semb og runddans av andre i Uvdal. Dreiv
leikarring i Uvdal i unge år. Leidde song og dans. Hans var òg flink til å syngje.
Sigrid G.m. Hans Husebø. Lærte turdans og songdans på kurs hos Klara Semb. Lærte
runddans av andre i Uvdal. Dreiv leikarring i Uvdal saman med mannen Hans i unge år. Dei
gjekk ofte foran i 17. mai-toget frå Kirkebygda til Kirketeig der dei leda sang og dans.
Hans G.m. Sigrid f. Undebakke. Lærte turdans og songdans på kurs hos Klara Semb. Lærte
runddans av andre i Uvdal. Dreiv leikarring i Uvdal saman med kona Sigrid i unge år. Dei
gjekk ofte foran i 17. mai-toget frå Kirkebygda til Kirketeig der dei leda sang og dans. Hans
var og flink til å syngje.
Huslende, Alfhild f. Bakken (f. 1946)
Flesberg. Dans
Byrja danse i 1957, læremeistrar var foreldra, Borghild og Olaf Bakken, seinare Jan O.
Dokken. Deltok på kappleikar i yngste klasse.
Huslende, Kristoffer (1898—1973)
Flesberg. Hardingfele
Spela på øvingane til Dansarringen i 1950- og 1960-åra, noko til dans på Folkets hus. Spela
for sonen Sigmund og kona Synnøve til kappdans på Kongsbergmarken. Var litt med på
kappleikar i klassa over 60 år. Aktiv i Flesberg spelemannslag.
Kristoffer var fødd i 1898 og døydde i 1973. Han vart gift i 1922 med Marit Knutsd.
Underberget. Dei fekk 2 søner og ei dotter.
Dei budde på Søre Huslende i Flesberg, og Kristoffer dreiv nå den garden. Men han dreiv
lenge som tømmermann, og han arbeidde òg i fleire år på Flesberg-saga.
Det blei mest til husbruk Kristoffer spela. På øvingane til Dansarringen spela han ein del i
1950- og 1960-åra. Han var grei å danse etter. Ein gong spela han for sonen Sigmund og
kona Synnøve til kappdans på Kongsbergmarken. På Folkets hus hadde òg spela.
Han var så vidt med på kappleikar i klassa over 60 år, ein gong i Sigdal. På ein kappleik på
Ljosheim i Flesberg skulle dei kåre beste dansespel. Spelemennene skulle da sitja bak
sceneteppet slik at dei ikkje blei sett. Det var snakk om at Kristoffer skulle ha gått av med
sigeren her, men ein av dommarane hadde lura seg til å kike bakom sceneteppet, så det blei
ein annan som vann.
Kristoffer bruka Strømmen-feler og hadde hatt 2 av dei. Den siste er laga i 1953.
Ei tid var han kasserar i Flesberg spelemannslag.
Huslende, Ole Eivindsen (1908-1973) Flesberg
Dans
Ole lærte å danse av eldre dansarar i bygda, mest av Kittil Dyrebu. Han kunne dansen då
Klara Semb kom til bygda, fyrste gongen i 1929.
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Han dansa mykje til framsyning og var med på kappleikar, og beste plasseringa var då han
saman med Helga Bratås vann kl. B på landskappleiken i Bergen 1973.
Han er òg filma av Rådet for folkemusikk og folkedans, då saman med Marit Bjøråsen.
Alt i 1932 var han god dansar og var med på en turné i Oslo og dansa fleire stader der, på
Bygdøy, St. Hanshaugen, og Universitetsaulaen.
Ole hadde den gamle hufsen i springaren, nett som dei gamle, fortalde folk som hugsa det.
Det var vel at Ole hadde så gjennomført og tydeleg tre sviktar i takten når han dansa, dei
meinte. Han var av dansarslekt, mora var frå Setra.
Sonen Oddmund har svært mykje etter far sin i dansen.
Ole er såleis en viktig tradisjonsberar, og fleire er det som har han som førebilete til dansen
sin.
Huslende, Sigmund (1925—2006)
Huslende, Synnøve f. Høiseth (f. 1930)
Flesberg. Dans
Båe lærte dansen av Jan O. Dokken på kurs i Søre Gjellerud i 1956. Var med på øvingar og
nokre framsyningar i åra etter. Dansa òg på kappleikar dei fyrste åra.
Hvamb, Hellik (f.1930)
Hvamb, Margrethe (f.1940)
Flesberg. Dans
Aktive i Flesbergringen, dansa lagdans på kappleik.
Hvammen, Ole (f. 1890)
Nore. Dans
Dansa runddans.
Hvila, Jøran Kristoffersd. (1862—1909)
Svene/Kongsberg. Vokal
Skulle vera god til å tulle slåttar. Sonen Karl vart spelemann.
Ho og mannen budde fyrst i Søre Gvila, flutte så til Kongsberg omkring 1890. Jøran skulle
vera så god til å tulle slåttar. Sonen Karl som vart spelemann, lærte av henne.
Hvila, Karl Kristens. (1891—1983)
Kongsberg. Hardingfele
Son til Kristen og Jøran Hvila, Svene. Lærte slåttar av mora som tulla slåttar etter særleg
Hellik Rud. Saman med og lærte av Ole Hakkelberg, Ingebret Haugen og Ole Nærlieie, spela
òg noko saman med Andres Lien og Nils Teigen. Dansespelemann, spela mykje til dans i
Numedalslaget på Kongsberg. Med på kappleik eit par gonger, fekk 2. premiar.
Foreldra var Kristen og Jøran Hvila frå Svene, Jøran var flink til å tralle slåttar, særleg etter
Hellik Rud. Det vart Numedalsspelet Karl dyrka.
Spelemenn Karl var saman med og lærte av var: Ole Hakkelberg, Ingebret Haugen og Ole
Nærlieie. Han spela òg noko saman med Andres Lien, frå Notodden og Nils Teigen frå
Flesberg.
Karl var fyrst og fremst dansespelemann og spela mykje til dans i Numedalslaget på
Kongsberg. Han var òg med på kappleik eit par gonger og fekk andrepremiar.
Hvila, Marit Pedersd. f. Frågått (1823—1863)
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Svene. Dans
Vart kalla Kastens-Marit, skulle ha vore framifrå god til å danse. Etterkommarane vart gode
dansarar, mange fekk Kastens hekta på namnet, t.d. Kastens-Marit (Marit Beier) og KastensJårån (Jøran Ødegården). Springaren Kastens-Marit nemnd under Marit Beier, kan òg vera
namngjeven etter Marit Hvila. (Slåtten er seinare kalla både Fleksåsen og Den misnøgde
ektemann.)
Marit vart kalla ”Kastens-Marit”. Ho skulle ha vori framifrå god til å danse.
Etterkommarane etter Kristen og Karsten ektemennene hennar vart gode dansarar. Mange av
dei fekk ”Kastens” hekta på namnet, t.d. Kasten-Marit, Marit Beier og Kastens-Jårån, Jøran
Ødegården.
Springaren ”Kastens-Marit som er nemnd under Marit Beier, kan òg vera nemnd etter denne
Marit. Slåtten er seinare kalla ”Fleksåsen”, Anders Ødegaarden kalla òg slåtten ”Den
misfornøgde ektemann”.
Hvilsten, Halvor (f. 1907)
Nore. Dans
I følge Jon Kåsin skal Halvor, som var fra Sælebakke, ha dansa gangar.
Hvilsten, Kari f. Fjøslid (f. ????)
Nore. Dans
Hvilsten, Sverre (f. 1928)
Nore. Dans, trekkspel
Spela trekkspel til dans i Øygardsgrend.
Hvaale, Gudveig g. Heggenes (1907-1989) Bergen
Hvaale, Agnes g. Horn (1919-2003) Grimstad
Hvaale, Dagny (1917-2000) Vestfossen
Nore. Dans
Systrene voks opp i Nore, var aktive i leikarringar, verka òg som leikleiarar. Sjå også systera
Ingeborg g. Hagen.
Hvaale, Ingeborg f. Skjønne (1908-1993)
Nore. Dans
Aktiv dansar, leikleiar i sin ungdom. Dansa mykje med Erik Odden, dei dansa så lett. Med på
Landsstemnet i NU på Lillehammer i 1929. Filma av Rff i 1982.
Hvaale, Kittil Torsteins. (1874—1957)
Nore. Dans
Dansa springar m.a. med Kristi Øktedalen på Kongsbergmarken rundt 1925. Var av dei som
tok rundsnu på hælen.
Hytta, Narve Knutson (1837-1925) Rollag/Lyngdal/Kongsberg (Lurdalen)
Hardingfele, dans
Fra Jan og Bjarne
Narve Knutson blei gjerne kalla Narve Hytta og vil sikkert vera best kjend under det namnet i
Numedal. Dei seinare åra skreiv han seg Myrhagen.
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Narve var fødd på ein plass under Fekjan i Rollag. Det har ikkje lukkast å få heilt ordentleg
greie på staden. Alle plassane til Fekjangardane kan ha blitt skrivne Fikkaneiet i dei gamle
kyrkjebøkene. Foreldra hans var Knut Kristenson og Ambjørg Narvesdotter. Dei flutte til
plassen Roe under Prestmoen, og der voks Narve opp. Far hans rydda denne plassen. Farsslekta hans går attende til ein danske som vart kalla Kristen 'Jyde' (f. 1693). Fela si laga
Narve sjøl, og tolv år gammal skulle han vori full spelemann. Og fela hadde han stadig med
når han passa buskapen.
Men den gongen hørte det òg med å vera flink til å spenne rundkast dersom ein skulle vera
full kar. Kunsten var å spenne høgt, men og fint, slik at ein kunne koma ned akkurat på same
plassen. Narve øvde seg på steinar og tuver borti skogen. Da han tok til å kjenne seg sikker,
fann han på å lata opp kjellarlemmen, la ein planke over og spente rundkast. Her måtte han
vera sikker, litt slingring og han datt lukt til kjellars.
I 18-års alderen var han blitt ein stor og kraftig kar. Han let seg verva som soldat under Karl
XV. på festningen i Christiania. Ein gong prins Oscar kom på inspeksjon spurte han om det
var nokre av gutane som kunne spenne ned luva hans når han heldt ho på sabelspissen. Narve
blei henta, men han var lite huga. Prinsen gav seg ikkje, og til slutt blei det gjort plass. Alle,
både soldatar og befal, fekk sjå på. Prinsen sat høg og myndig oppe på ridehesten sin, tok
uniformsluva og hengde ho på sabelen og rekte den høgt i veret. Ei stund sto Narve og tok
mål med augo, medan det rundt ikring var heilt stilt. Men før folk riktig fekk summa seg, for
luva til prinsen i ein stor boge gjennom lufta, så gullsnora fauk av ho. Narve blei litt
forskrekka da han såg han hadde øydelagt luva til prinsen. Og kanskje la prinsen merke til
det. I alle fall tok han ein dalar og gav Narve.
Ein gong Narve skulle heim på permisjon, gjekk han frå Christiania kl. 5 om morgonen og var
heime i Rollag kl. 6 same kvelden. Han gjekk beint over alle skogane.
Alt i konfirmasjonsalderen begynte han å spela i bryllaup, og desse vara som regel i fleire
dagar. Han reiste òg mykje om kring og spela på marknader både i Christiania, Drammen og
Kongsberg. Ofte kunne det gå varmt for seg i slike samankomstar.
På ein fest i Eggedal var det ein vidgjeten kjempekar som ville prøve krefter med numedølen.
Heile kvelden gjekk han og yppa seg på Narve, og til slutt blei det for mykje. Han rauk på
eggedølen og gav han ein ordentleg omgang juling. Det vert fortalt mange soger om Narve.
Mern han var etter det vi veit, tålig og stillfarande dersom han ikkje vart erta opp. Men det
fylgde slik liv med han.
I 1865 vart han gift med Margit (Marit) Halvorsdatter Korperud frå Flesberg. Dei fekk ni
born: Knut, Ambjørg, Ole, Halvor, Ingeborg, Torstein, Kristen, Narve og Anders.
Dei eldste borna er fødde i Rollag, men familien flutte seinare til Lyngdal (i N.) og budde
forskjellige stader der.
Narve var flink snikkar, og det er enno ting som han har gjort, å sjå sume stader. Dessutan
var han målar. Han måla jamvel tårnet på Lyngdal-kyrkja. Men det var smått for Narve og
familien. Det e' vel så laga at me ska leva så turt, bruka han å seia.
Dei fleste sønene reiste til Amerika. Dei skriv seg Narvesen. Alle gutane prøva seg med litt
speling. Særleg Halvor Narvesen (f. 1869) skulle vori flink. Han døydde i 1905 i Amerika.
Han var målar og datt ned da han måla på ei bru, og det førte til at han døydde.
Narve hørte visseleg mange gode spelemenn. Truleg hørte han Gunnar Løytnantdreng. Mest
lærte han av Gudbrand Skjellerud. Det blir fortalt at Narve kunne så mange slåttar. Ein god
springar blir kalla Narve Hytta. Han var visst ein god spelemann, og særleg var han ein
framifrå dansespelemann. Men han heldt også konsertar.
11887 kom han til Lurdalen, Øvre Eiker. Han budde i Myrhagen, (Andersplassen), men da
han blei gammal, flutte han opp til garden Lurdalen.
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Fela let han ligge att i Myrhagen, for han meinte at han kom ikkje til å få meir bruk for ho.
Med det gjekk ikkje så lenge før han fekk nokon til å hente ho, fortalde dei. Det var ei gammal
Helland-fele frå 1874.
Ei lita soge frå han var i Lurdalen: Han hadde vori ute på speling og kom over Fønsetskogen.
Så blei han litt tung for brystet og sette seg på ein haug. Men han tok opp fela. Det kom så
mykje tete (kjøttmeis) rundt me, og dei begynte å synge dei me’, sa han.
Christian Watnebryn fortalde at Narve var temmeleg god til å spela. Han hørte Narve på
Kongsbergmarken kring 1907. Da Narve spela Sevle'n, stoppa han uti slåtten og sa: No e' e'
komen så langt at’n ska te skafottet. Og så gret han.
Ein gong han spela på ein dans oppi Rollag, sat han på ein lestaur. Da raml han på ryggen i
ein søledam. Men han spela og spente like godt. Etterpå sa han: Det som e' på veig, det må
fram.
I ein aksjon på Livland tok han av seg jakka og dansa halling på den på golvet. Det var
kanskje same gongen han kjørte i seg ein masse tryte. Han var svolten og åt ho slik ho var
med bein og flass.
Han begynte vel å bli gammal, og det let vel noko svakt for ham. Da batt han mursteinar
under beina, og da hørte dei nå trampinga og dansa etter den.
Til slutt flutte Narve og kona til Mjøndalen og budde der hos yngste sonen, Anders. Narve
døydde 1925 og Margit, kona hans, i 1934.
Fra Even:
Hytta, Narve (1837-1925) Rollag
Narve Hytta var ein kjent og mykje bruka spelemann i Rollag frå 1860 og utover. Han dreiv
som målar også rosemålar er det sagt.
Narve skulle vera fullgod spelemann som konfirmant.
Han var i Oslo på speling ein periode, da spela han på Klingenbergsalen og skulle visstnok
ha tjent nokre kroner på det.
Da han kom heimatt sette han opp ei lita eitroms hus oppe på Fekjakleive. Stugo kalla han
Klingenbergstugo. Her heldt han konsertar og selde laddevin til anleggsfolka som arbeidde
veg gjennom Fekjakleive. Klingenbergstugo står no i Kleiv.
Narve heldt konsert i Sondstugo ein gong. Han hadde skrivi plakat og sett opp, inngangen var
10 øre.
Han vart rekna for å vera nokså uregjerleg. Mellom anna beit han øyra av ein
sengjeliggjande mann på Tråen. Det vart det avisskriverier om.
Narve Hytta var sprek dansar i ungdomen. Og han sa sjøl at han trena kasta med han gjette i
skogen. Da sto han på ei tuve og datt ned i måsån, mjukt og godt.
Nærlieie kytte av spelet til Narve. ”Han var god til å spela” sa han og fortalde han hadde
lært mange slåttar av honom.
Narve hadde ei Knud Eriksen Helland-fele frå 1876.
Narve og familien flutte til Lyngdal og seinare til Lurdalen i Eiker der han døydde.
Det er ein springar etter han som er kalla Narve Hytta.
Høggerud, Ole Torsteins. (1881—1941)
Rollag. Hardingfele
Voks opp like ved Ulstad, lærte spel av Gladheimkarane. God spelemann, levde i vanskelege
kår med lite tid til speling.
Ole T voks opp like ved Ulstad og lærde spel at Glaimkarane der. Andres Kleiv kjente Ola og
sa at han kom opp på eit nivå som skilde seg frå dei andre bygdespelemennene.
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Men Ola var ein fattig stakkar og måtte ut på knog. Han lå i vekesvis på tømmerhogst og fela
vart sjeldan brukt. Ein sjebne han delte med fleire.
Høimyr, Berit Torsteinsd. f. Åsland (1854—1935)
Flesberg. Dans
Flink til å danse. Så lett på foten at når ho gjekk over tunet såg det ut som ho dansa.
Høimyr, Jøran Torsteinsd. f. Åsland (1862—1949)
Flesberg. Dans
Systera til Berit Høimyr, svært flink til å danse.
Ivarsgard, Martin (1872—1946)
Nes/Nore. Hardingfele
Hadde lært av Tor Grimsgard. Spela på Nore skyttarhus, runddans og bygdedans. Hadde
knakande god takt, mykje hallingspel. Hadde to søner, då den eine døydde i Spanskesjuka og
den andre i ei ulukke, slo han sund fela og slutta med spelinga.
Om Martin fortel Olav Myran i eit brev m.a.: "Martin Ivarsgarden, Nore, var frå Nes i
Hallingdal, men kom hit i unge år og gifta seg her. Han kjøpte det vesle bruket Ivarsgarden
som ligg på høgda ovanfor Sevle. Han lærte seg blekkslagerhandverket og dreiv det som
attåtnæring. Han var spelemann på Nore skyttarhus og hadde ein knakande god takt. Han
kunne spela vals, hamburgar, polsdans, reinlender attåt springar og halling. Han hadde
mykje Hallingspel og hadde lært av Tor Grimsgard. Om han var bruka som spelemann
utanom dansefestar, veit ein ikkje noko om. Han hadde 2 søner. Den eine døydde i
Spanskesjuka og den andre sykla utover i ein sving mellom Rødberg og Sporanbrua og slo
seg i hel. Etter dette slo Martin sund fela, og så var det slutt med spelinga for alltid".
Lars Lesteberg fortel at Martin Ivarsgarden ein gong hadde klaga over at han ikkje fekk lært
ein av Jørnvrengje-slåttane: "eg veit so væl koss han gjeng, men e fær det ikkje te".
Iversen, Gudveig f. Ravnås (1933—2004)
Svene/Vang, Hamar. Dans
Lærte dans i Svene barneleikarring, springar av Jan O. Dokken. Dansa mykje i mange år, m.a.
med Kjell Sandbæk. Var med på ei mengd framsyningar og utanlandsturar, m.a. til Spania.
Var òg med i eit fjernsynsprogram, På direkten, teke opp på Stengelsrud 1965. Deltok på
fleire kappleikar, fyrste Landskappleiken i 1955.
Gudveig lærte og danse i Svene Barneleikarring, springaren lærte ho av Jan O. Dokken.
Dansa svært mykje i mange år. Ho var dansepartnar for Kjell Sandbæk og var med på
utanlandsturar, m.a. til Spania. Var òg med å dansa i et fjernsynsprogram, ”På direkten”,
som vart teke opp på Stengelsrud i 1965. Ho var med på fleire kappleikar, fyrste
landskappleiken i 1955, og ei mengd framsyningar med dansen.
Jaren, Gudmund (f. 1921)
Rollag. Trekkspel, orgel
Av musikarslekt. Spela fyrst orgel, kjøpte trekkspel i 1935 og tok brevkurs i notelære. Lærte
lett, lærte mykje etter grammofonplater. Spela noko saman med Einar Kleiv, fele, Kristian
Linås, gitar og Arne Sørum, banjo og song. Spela òg noko i lag med Børre Børresen, gitar.
Mykje dansespeling gjennom åra.
Jaren, Gunnar Peders. (1893—1981)
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Rollag. Hardingfele, orgel
Av musikarslekt, barnebarn til organist Skreddar-Viel. Spela orgel og hardingfele. Gjekk på
Voss fylkesskole 1911/1912, høyrde Sjur Helgeland. Spela både runddans og bygdedans, òg
teleslåttar.
Gunnar Jaren spela ikkje mykje, men han hadde Kleven-fele som Haukjemen hadde skaffa
han. Kjell, Gunnar og Åsmund Traaen er barnebarna hans.
Dette er musikarslekt. Bestemor til Gunnar heitte Viel. Ho var kalla skreddar-Viel, men ho
var også den fyrste organisten i Rollag.
Gunnar spela orgel sjøl. Ein av dei fyrste feleslåttane vi hørte vi som voks opp med gamle
Gunnar var Jon Vestafe. Den spela han svært so godt. Når vi gutane kom heim med nye låttar
kunne han setja dei inn i samanhengar som vi ikkje kjent til. Ein av valsane etter Andres
Mogen og Sverre sa han oss fyre på. ”Slekk ska de spela det vekje”, sa han og viste oss.
Vinteren 1911-1912 gjekk han på Voss fylkesskule. Der fekk han høre Sjur Helgeland. ”Det er
den beste felespelaren eg har hørt,” sa Gunnar.
Han fortalde om Kittil Ulstad og Steina Glaim. Dei var svært gode kunne han fortelja, og dei
spela nokså likt.
Jaren, Håken Peders. (1890—1972)
Veggli. Durspel, orgel
Av ei musikalsk slekt. Systera Ingeborg, faren Peder og farmora Viel var organistar i Rollag
kyrkje. Spela òg springarar og hallingar på orgel, m.a. Sevlin.
Johannesen, Marianne (f. 1982)
Svene. Hardingfele
Lærte fyrst av Kjell Evju, sidan av Bjørn Laupsa-Borge og Arne Olsen, Jan Lislien og elles
spelemenn i laget. Hjelpelærar i nybyrjaropplæringa midt på 1990-talet. Med i lagspel på
kappleik.
Jomafjell, Birgit (1919-1999) Uvdal
Vokal
Birgit og Jakob bygde opp husa i Jomafjell, på Imingen, søre. Birgit vart fødd på setra, og
seterlivet skulle bli ein viktig del av livet hennar. Ho fekk 69 sumrar på setra før ho ga seg 73
år gamal. Dei siste 25 åra var ho på Solheimstulen. Birgit var glad i å syngje, som mor si
Torine Myrvollen, og ho har sungi inn 22 viser for Numedal Spel og dansarlag. Det er ikkje
så mykje utbroderingar i songen til Birgit, men det er støtt og godt.
Jon Torgiersen Spillemand (ca 1660- ) Veggli
Dette er Rollags eldste kjente spelemann. Kjent vart han fordi han fekk ein unge i 1711 med
Ragnhild Tostensdatter. Dei var ikkje gifte så det var sak av det, dei måtte betale
leiermålsbøter.
I Fogdens skrivelser er han kalla Jon Spillemand Hourud. Det er Høggerud i Veggli. Der prof
Sandvik nemner han så skriv han Haugen til etternamn, det er feiltolking. Derimot det er
mykje som tyder på at han var frå Nordre Risteigen, men budde i Høggerud da han vart
barnefader. Ut frå opplysningar vi har frå bygdebøkene kan han vera fødd om lag 1660. Han
var i so fall ingen ungdom da han ”besvangret” Ragnhild. Det var vel gjerne grunnen til det
fogden skriv om han: ej heller er Hand saa helse før at hand kan arbeide og tiene sitt brød….
Det er alt vi veit om Jon bortsett frå tilnamnet ”Spillemand” da.
Juveli, Hellik Andresson (1897-1986) Flesberg
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Hardingfele
Storspelemenn som Hellik Juveli får vanlegvis større publisitet enn det han gjorde, men han
var den som ikkje ville stikka seg fram på nokon måte. Han levde på garden Søre Juveli i
Flesberg i all sin dag, dreiv med gardsdrift og med hardingfela som den store fritidssyssel. På
kappleikar var det som interessert tilhøyrar eller domar han tok del, og som domar var han
høgt respektert.
Han var med i det fyrste styret for Numedal Spelemannslag (1933-34), men elles er det som
utøvar på hardingfela og sakkunnig på området han er mest kjend. Han høyrde mykje spel
opp gjennom åra og hadde difor eit solid grunnlag å uttala seg på. Ein la seg alltid orda til
Hellik på minne, det var tyngde, autoritet og visdom bak det han sa.
Hellik var saman med og lærde av dei mest kjende spelemenn i Numedal, og mange gode
spelemenn frå andre bygdelag.
På ein av dei mange Markenskappleikane på Kongsberg hendte dette: Kappspelinga er over
og Hølje Landsverk sit på Arbeidersamfunnet og et suppe. Det er ein del surr og spel rundt i
lokala, men han let seg ikkje merke av det. Brått høyrer han tonar som får han til å spissa
øyro. ”Tukk dekkan unna, så eg fær sjå håkke spelar. Jammen va’n go, han æ likså go som
eg.” Det var Hellik som sat og spela.
Under landskappleiken på Nesbyen 1955 var også Hellik til stades som tilhøyrar. Det var
sjølvsagt mykje spel rundt omkring. På Toen Pensjonat heldt mange kjende spelemenner til
m.a. Steingrim Haukjem og Hellik. Etter mange oppmodingar tok Hellik fela og byrja spela.
Han kom retteleg på lag. Steingrim vart tankefull og sa. Hadde’n vore med på kappleiken i
dag og spela like godt som han gjer no, hadde’n ikkje vørten go å koma på talefot med.
Ein gong Steingrim og Hellik sat i stova i Juveli og prata om spel og spelemenn , kom det
brått fra Steingrim: ” DU e’ like go’ te spela som e’.”
Etter ein kappleik på Høgheim i Lyngdal (1940) sat Hellik på eit rom og spela. Da sa Karl
Bjørnsen, Sigdal: Det e den beste numedalsspelemannen je har hørt.
”Juvelin e go spelemann”, sa Ole T. Viksbråten, Sigdal.
Vinteren 1926 var Svein Løndal, Tuddal, på konsertferd i Numedal. Etter å ha vore oppover
dalen, kom han attende til Flesberg og var over hjå Ole Bakken. Då sa Svein m.a.: ”De treng
ikkje reise til Telemark for å lære telemarksslåttar, de kan berre reise til Juveli’n.”
Odd Bakkerud, Nesbyen, karakteriserte Hellik som ei gullgruve.
Hellik hadde ikkje nokon spesiell læremeister. Han lytta og lærde der det var mogeleg. Når
det galdt å få tak i nye slåttar, hadde han ei god hjelp i systera si, Marit. Når ho var ute på
fest og høyrde ein slått ho visste Hellik ikkje kunne, ”tok” ho slåtten med seg heim og plystra
han for Hellik.
Sjølv om Hellik ikkje hadde ein bestemt læremeister, var det einskilde spelemenn som sette sitt
preg på han. Frå Numedal må særskilt nemnast Anders Ødegaarden (Andres Øygarden), men
òg Ole Nærlieie.
Anders var ein spelemann som hadde fare vidt og helde konsertar, m.a. i Amerika, og fått
impulsar frå mange kantar. Dette var nok med på å forma spelet hans, «eit spel som var
rikare i utforminga enn hjå samtidige spelemenn i Flesberg», fortalde Hellik.
Spelet til Hellik var også rikt i utforminga; ei svært god venstrehand som gav slåttane eit vell
av prydtonar, samstundes eit variert og mjukt spel. Han var ikkje den utprega
dansespelemannen, men det han ikkje hadde i driv og kåte kast med bogen, tok han igjen i
dåm og drag. Det var føredrag i det Hellik framførde, eit føredrag som mang ein spelemann i
dag godt kan leggja seg etter. Jamvel dei stutte springarane som me har så mange av i
Flesberg, vart «storslåttar» i Hellik si framføring.
Hellik stod ikkje berre i ei særstilling som utøvar, han hadde også ei kolossal slåttekunne og
ei mengd slåtteformer å visa til. Av flesbergslåttar fanst det vel knapt ein slått han berre
kunne ei form av. Bad du han spela ein slått, kunne slåtten koma i form etter Øygarden, etter
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Nærlieie'n, etter Hakkelberg'n, etter Paul Lia osv. Ein kunne verta mållaus. Desse
slåtteformene klarte han å halda klårt fråskilde heilt til sin døyande dag, 89 år gamal. På
slutten av 1950-talet hadde han eit repertoar på 350-400 slåttar. «Sea vart det nå fleire au»,
fortalde han.
Mange av slåttane henta Hellik i Telemark, der fann han mange framifrå utøvarar og mykje
godt slåttestoff. Særleg stod Svein Løndal høgt i kurs, men òg sønene Olav, Einar, og Kjetil.
Dessutan fengde Gunnulf Borgen med sitt spel, det same gjorde Torkjell Haugerud, Halldor
Meland, Torleiv Bolstad og Dahle-karane i Tinn.
Både Gunnulf Borgen og Svein og Olav Løndal vitja Hellik i Flesberg. Då vart det mykje spel,
fortalde han.
Sjølv med mangfaldet i slåttar frå andre distrikt, klarte Hellik å halda Flesbergspelet «reint».
Han var svært nøyen med å halda dei forskjellige slåttar og former frå kvarandre. Trass i stor
kjærleik til andre hardingfeledistrikt, visste han å gje uttrykk for stor vørnad for spelet i
Numedal og dei som har vore trufaste mot numedalstradisjonen.
Hellik var sjeldan å høyra i radio, fyrste gongen var i eit program som Rolf Myklebust hadde
i 1957 med folkemusikk frå Numedal. Fleire innspelingar for NRK vart det ikkje før i 1974. I
1959 derimot var Arne Bjørndal på samlarferd att i dalen og gjorde opptak med Hellik. Han
spela då inn 36 slåttar. I siste halvdel av 1960-åra var Brager, opprinneleg frå Valdres, rundt
i Numedal og gjorde opptak med fleire spelemenn, m.a. Hellik.
Utanom folkemusikken brukte Hellik mykje tid på å ferdast i naturen. Han var ein ivrig jeger
og på alle måtar ein ivrig forkjempar for å verna naturen mot alt som kunne øydeieggja og
skipla balansen.
Juveli, Hellik Eivinds. (1877—1961)
Flesberg. Hardingfele
Sette spelet til Kittil Gladheim og Anders Ødegaarden svært høgt, lærte nokre slåttar av båe,
Narve Hytta òg eit førebilete. Spela ein vals kalla Dronninga av Engeland (heile namnet: Den
som dronninga av Engeland song då ho blei enke) etter Anders Ødegaarden. Spela lite til
dans. Hellik A. Juveli lærte springaren Greenslåtten av han. Eine sonen, Harald spela litt. (Per
H. Midtstigen er dotterson til Hellik.)
Kven Hellik lærte spel av er ikkje kjend, men han sette Kittil Gladheim og Anders
Ødegaarden svært høgt som spelemenn. Han hadde lært nokre slåttar av Kittil mens han var
med på Ulfstad å sette opp bygningen der. Hellik snakka òg om Narve Hytta som god
spelemann. Han spela nok ikkje så mykje til dans utiblandt Hellik, men naboen Hellik A.
Juveli fekk lære springare Greenslåtten av han. Ein annan slått folk hugsa han spela var
valsen han kalla Donninga av Engeland. Heile namnet var: Den som dronninga av Engeland
song då ho blei enke. Denne hadde han truleg hørt Lars Fykerud spela, eller lært av Anders
Ødegaarden. Hellik hadde fele som Anders Ødegaarden hadde laga i 1902.
Hellik og kona Viel hadde 10 born, eine sonen, Harald, spela litt.
Per Håvard Midtstigen, er dotterson til Hellik, spelar hardingfele, munnspel, toradar og
sjøfløyte og er svært god dansar.
Juveli, Knut N. (1865-1957) Flesberg
Sjøfløyte
Knut vart ei av kjeldene til sjøfløytespelet i Numedal i nyare tid. Radioprogrammet med han i
1954, som Liv Blydenstein fekk i stand, og seinare opptak som vart gjort av Niri H. Baklid,
Olav K. Bratås og Kjell Evju, er bruka av yngre fløytespelarar over mest heile landet.
Opptaka vart gjort mellom anna på 91-årsdagen hans, fingrane var mjuke og raske som på
ein ungdom, men Knut klaga seg for pusten
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Det var fløyter nokon kvar stad fortalte Knut, han byrja spele som gutunge og var mest
sjølvlært med spelet. Vi veit at i nabolaget budde Ole Juvenes (f.1859) til USA i 1884, som var
ein habil fløytespelar.
Knut lærte slåttar mest etter hardingfelespel. Ein slått spela han etter Eivind Spellemann,
elles var Narve Hytta kjelde til fleire av slåttane han spela. Knut hadde lett for å lære, hugsa
slåttane berre han høyrde dei.
Fløyta som Knut bruka er teke vare på og har vore modell for fløytemakarar i ettertid. Det
var ei kjøpefløyte, Slosser, truleg frå Tyskland.
Juvet, Guri Ansteinsd. (1831—1912)
Nore. Vokal
Kom frå plassen Råenjuvet, vart kalla Juve-Guri. Djupt religiøs og god til å syngje gamle
salmar.
Kom frå plassen Råenjuvet
Noreboka seier om Guri: ”Juve-Guri” som ho vart kalla, var ugift, og dreiv med arbeid rundt
i bygda. Ho var svært flink til å strikke. Ho strikka vottar som ho prydde med utsauma roser
på handbaken, og gjekk og selde dei på gardane. Ho var eit einfelt naturbarn, open og ærlig,
og der går mange hermer etter Juve-Guri, for ho var litt avindsjuk på dei gifte kvinnene avdi
ho sjølv ikkje hadde vore gift. Ellers var ho djupt religiøs og flink til å syngja gamle salmer,
so det vart litt av ei høgtid i huset når Juve-Guri kom.
Jørandrud, Svein Knuts. (1874—1967)
Uvdal. Hardingfele, felemakar
Hadde spelet etter faren, Knut Bakkan. Uvisst kor mange hardingfeler han laga.
Han hadde spelet sitt etter far sin, Knut Bakkan. Kor mange hardingfeler han har laga, er
usikkert, men vi kjenner i alle høve til ei.
Kallerud, Eivind Andress. (1842—1924)
Flesberg. Vokal
Frå ei songglad slekt, flink til å syngje. Både kona Maret, dottera Anne (1876—1956) og
sonen hennar, Eivind (1901—1961), var gode songarar.
Eivind var frå Sør-Østre Åsland. Han og kona overtok Kallerud då dei gifta seg. Dette er ei
songglad slekt. Både Maret og mannen var flinke til å synge. Han var lasskøyrar, og sat på
lasset og song. Dottera Anne, 1876-1956, gift til Rognlia, og sonen hennar Eivind (19011961), var gode songarar.
Karlsen, Terje Tiller (f. 1963)
Uvdal/Kongsberg. Dans
Gjekk i Uvdal barnelag, Marit Angeltvedt leiklærar. Deltok på leikfestar, leikstemne.
Medinstruktør i Barnelaget. Deltok på fleire helgekurs i songdans, turdans og
numedalsspringar. Dansa mykje med Inghild Janne Birgit f. Aasen (g. Andersen) på
kappleikar på 1970-1980-talet.
Gikk i Uvdal barnelag (felles leikarring for ungar frå Nordstjerna U.L. og Uvdal U.L.) heile
skuletida med Marit Angeltvedt som fast leiklærar. Deltok på leikfestar, leikstemner kvart
einaste år. Som ungdomsskulelev var han sjølv leiar for gruppe i barnelaget saman med Lars
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Ole Bjørnsrud, Kristin Huseby og Britt Sissel Andersen. Dei deltok på fleire helgekurs i
songdans, turdans og Numedalsspringar
Kirkevollen, Lars (f. 1944)
Nore. Dans
Kirkevollen, Olaf (1905-1973)
Nore. Dans
Var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landsstemnet i NU på Lillehammer i 1929.
Kjennerud, Gunhild (1837—1916)
Flesberg. Vokal
Tanta til mor til Hellik A. Juveli. Svært musikalsk, hadde høyrt Gullek Spellemann og tralla
truleg slåttar etter han. Song og lokka så fint.
Kjenås, Solveig f. Sæther (1922—2004)
Svene. Dans
Frå ein kjend dansefamilie, Sæther/Setra. God dansar, filma av Rff i 1982.
Kjomme, Margit (1886—1968)
Rollag. Durspel
Spela til dans i Hoffsmyran, sat på ein stein og spela toradar.
Kjøntvedt, Gunbjørn Herbrands. (1879—1979)
Nore/Uvdal. Fele
Ætta frå Kravik, i slekt med Haukjembrørne og Strømmenbrørne. Frisk dansespelemann, god
takt, spela helst runddans. Spela inn nokre enkle springarar for Norsk folkemusikksamling.
Sonen Olav (1915—1977) spela piano til dans.
Han var ein frisk dansespelemann med ein god takt. Det var helst vals, reinlendar og masurka
han spela, men for Norsk Folkemusikksamling har han og spela inn nokre enkle springarar.
Han bruka vanleg fele. Gunbjørn ætta frå Kravik og var soleis i slekt med Haukjembrørne og
Strømmenbrørne.
Kjøntvedt, Gunhild Lesteberg (f. 1982)
Nore. Dans
G.m. Håvard Kjøntvedt, dotter til Halvor Lesteberg. Har delteke på kappleik i lagdans.
Kjøntvedt, Håvard (f. 1976) Nore
Toradar, einradar, hardingfele, dans
No (2008) er det som ein- og toradar spelemann Håvard har utmerka seg mest, men er òg ein
habil spelemann på hardingfele. Alt som 9-åring starta han og spela på toradar, Svend Elling
Nordalen var fyrste læraren. Arne Olsen var læremeister og inspirator ei stund. Seinare er
det bandopptak og plater som er kjeldene. Håvard har delteke på Landsfestivalen i
Gammaldansmusikk som junior og som senior på Landskappleiken, med svært gode
plaseringar. Han har òg spela på ei rekke konsertar og andre tilstellingar.
Med hardingfela starta han som 15-åring, Sverre Heimdal var fyrste læremeisteren. Seinare
har noko deltaking på øvingane i spelemannslaget gjeve nye slåttar til repertoaret, elles
plater og lydbandopptak. Håvard har delteke saman med kona, Gunhild Lesteberg, i lagdans
på kappleik med Numedal spel- og dansarlag.
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Han har delteke i lagsarbeidet og nokre år som leiar av Numedal spel- og dansarlag.
Håvard har lært frå seg spel på toradar til fleire, mellom andre Lise Berit Guterud. Han har
òg vore lærar i kulturskulen noko.
Kjøntvedt, Olav (1915-1977)
Uvdal. Piano
Son av Gunjørn Kjøntvedt. Spela piano til dans.
Kleiv, Andres (1895—1985)
Rollag. Hardingfele
Voks opp i ei blømingstid for spelet i Rollag. Lærte noko av Ole Høggerud, høyrde både
Kittil Gladheim (Ulstad) og Steinar Gladheim. Meinte spelemenn i dag har for høgstilte feler.
Reiste på anleggsarbeid og la vekk fela.
Voks opp i ei tid da det let felur alle stader i Rollag. Han sa det sjøl at dei fleste ungdomane
prøva seg på den tida. Sjøl kom han til å reise ut or bygda på anleggsarbeid og det gjorde at
han la vekk fela. Men han lærde noko av Ole T. Høggerud før han flutte ut.
Han flutte heim att til Rollag da han vart gamal. Da fortalde han at han høyrde både Kittil
Ulstad og Steinar Glaim. Dei spela svært likt fortalde Andres. Dei hadde gode slåtteformer
og kraftfullt spel. Da han var skulegutt sto dei og lydde på Kittil som sat ute i dette
plankehuset sitt og spela. Det var opplevingar.
Andres hadde mange lydkassettar som han lydde på. Han kytte av spelet til Buenkarane, men
lika ikkje at dei hadde so høgstilte felur. Dei hadde felun lågare stilt før sa Andres.
Kleiv, Guri Kristoffersd. f. Bakkerud (1873—1955)
Lyngdal. Dans
Svært god til å danse.
Klopås, Andres Gulliks. (1888—1976)
Flesberg. Dans, durspel, hardingfele
God lausdansar, lærte m.a. av faren som var god dansar. Replikkunstnar og ordhag mann.
Lærte som alle andre på den tida ved å ta etter eldre dansarar, og faren var god dansar. Best
var vel Andres til å danse halling.
Andres hadde eit lyst og godt humør og en god replikk. Mange er historiene som går på
folkemunne om det. Som da lensmannen en gong spurde han om han hadde noko heimbrent.
Lensmannen hadde han sterkt mistenkt for å selje ”heimkok” til anleggsfolka på
Lyngdalsvegen. Han fekk svar : ”Nei, nå fekk klukkær’n nettopp siste flaska, men je’ ske’
høgse på dei neste gong. Du ske få ei rekti god ei au”.
(Klukkær’n, Tjostolv Berget, var formann i avhaldslaget)
Klopås, Anton (1922—1990)
Lyngdal/Kongsberg. Hardingfele, fiolin
Lærte spel av faren, Ole K. Laag. Spela noko saman med Ola Brøtan, Lyngdal. Spela til
leikskeid på Høgheim. Flytta til Kongsberg, byrja spela fiolin i eit orkester der.
Mor hans var Anne Klopås, og faren var spelemannen Ole K. Laag.
Kven Anton lærte spel av frå fyrst veit ein ikkje, men han spela noko saman med Ole Brøtan i
Lyngdal. Anton spela noko til leikskei på Høgheim.
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Han flutte til Kongsberg der han gifta seg og fekk to born. Han byrja spele fele i eit orkester
der.
Klopås, Gullik Gulliks. (1886—1965)
Flesberg/Lyngdal/Svene. Dans
Far til Andres G. Klopås. Framifrå lettvin og mjuk i dansen, fór over golvet lett som ei fjør,
kunne mest ikkje høyre at han var nedpå. Broren Andres dansa òg halling, Gullik den
kveikaste av dei.
Gullik var framifrå lettvin og mjuk i dansen. En gong dansa han og broren Andres halling på
skyttarhuset i Flesberg. Folk som såg dei, fortalde at det var eit lysteleg syn. Gullik var den
kveikaste av dei, og han for over golvet så lett som ei fjør. En kunne mest ikkje høyre at han
var nedpå, vart det sagt.
Klopås. Gullik Ols. (1837—1914)
Flesberg. Dans
Skulle ha vore god dansar, sønene Gullik og Andres vart båe gode dansarar.
Knurdalen, Ole Gulleks. (1841—1889)
Lyngdal/Svene. Hardingfele
Vart omtala som «Ole Bull den annen». Næraste granne med Gullek Spellemann, både den
eldre og den yngre. Uvisst om nokon lærte spel av Ole.
Ole var født i Landerudplassen, men flutte til Knurdalen ein plass under Ås i Svene.
Kven han lærte spel av veit vi ikkje, men næraste nabo til Landerudplassen frå 1853 og
framover var Gullik Spellemann, både den eldre og den yngre.
Om nokon lærte spel av Ole veit ein heller ikkje, men han vart omtala som ”Ole Bull den
annen”.
Knut Halvorson Løytnantsdreng (1763-1848) Nore
Hardingfele
Knut var fødd i Nyhus (Vetterhus-eie). Øyanhaugen (Sælebakkeie) vart i daglegtale kalla
berre Haugen. Truleg var det Knut som både bygde hus og rudde jord her. Husmannsslektene
er ofte ikkje så lette å følgje, men i Norebøkene av Loftsgaard kan ein finne mange opplysningar om denne slekta under forskjellige gardar og plassar. Far til Knut Halvorson var
Halvor Knutson Nyhus, og han hadde vori 'piber' (hornblåsar) ved Det Numedalske Kompani.
Han var altså musikalsk, og sonen hadde vel såleis gjerne fått musikken i voggegåve.
Farfaren heitte Knut Olsen og gifta (trulova) seg i 1731.
Før Knut Halvordsen kom til Haugen, hadde han vori i teneste hos løytnant von Bigum (huset
hans på Øvre Nore blei kalla Bigumhus). På grunn av denne tenesta fekk Knut namnet
Løytnantsdrengen. Knut skulle vori ein flink spelemann på hardingfele, og denne evna gjekk i
arv til dei fire sønene hans.
I det militære var Knut tambur eller trommeslagar. Det er mogleg han spela andre instrument
enn hardingfele òg. Fleire slåttar kallast etter Løytnantdrengen. Ein av dei er ein variant av
Kari Midtigard på Tinn. Ein annan nemnast som springar etter løytnatsdrengen. Tangeslåtten
i Flesberg er òg nemnd som Løytnantsdrengen.
Oppnamnet gjekk og i arv. Sønene blei alle kalla Løytnantsdrengene.
Det må ha vori eit rikt musikkliv i Nore i desse karane si tid. Ei herme etter Knut kan også
tyde på det: E veit ikkje anna e kan stille ni stillinga på fela o leike låtta på dei, o de kan synin
mine me', blei det herma etter han.
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Han spela stadig på Kongsbergmarken, og elles fór det nok av og til spelemenn gjennom
dalen i gamla dagar òg. Men noko visst veit vi ikkje om kvar Knut lærte spel. Sjølsagt kan han
ha lært noko av yngre spelemenn, t.d. Knut Lurås (f. 1782). Men her kan ein likså godt tenkje
at Lurås'n fekk slåttar av Løytnantsdrengen.
Det vert fortalt at Knut Lurås og nokre andre tinndølar ein gong på Kongsbergmarken kytte
av at dei ville ta bjølla av av Løytnantsdrengen (i speling). Og så tok dei til å spela kvar på
sine slåttar. Om eit bel ropa Løymantsdrengen på ein dram. Då han hadde drukki den, sette
han glaset på bordet og la ein tolvskilling oppi. Så tok han fela og byrja og spela att. Etter ei
stund trampa han i golvet og sa: Vil du danse, din rakkar! Og sanneleg tok tolvskillingen til å
hoppe og danse i glaset. Men da blei tinndølane redde og tok ut.
Når Vinje skriv at Myllarguten reiser til Kongsbergmarken og kappspelar med Knut Luraas.
Løytnantsdrengen, Sagafossen o.fl., så kan han vel ha meint ein av sønene også, kanskje Pål
som var best kjend.
Det er og fortalt at Knut hadde evner til å spela så folk var nøydde til å danse anten dei ville
eller ei. Men så skulle han nå ha lært av sjølvaste Fossegrimen òg, etter seiande. Og det var
vel gjerne om dei store meistarane slikt blei fortalt. Knut Halvorson blei gift i 1785 med
Astrid Gundersdotter Noreeiet. Dei fekk 7 barn:
Ingrid døypt 1785, Povel (Pål) døypt 1786, Halvor døypt 1789. Liv døypt 1792, Ingebjør
døypt 1796, Gunder (Gunnar) døypt 1798 og Torstein døypt 1805.
Knut Halvorson døydde på Haugen i 1848, om lag 85 år gammal
Litteratur:
Flatin,Tov: Gamalt fraa Numedal b. I (1913) og B. 7 (1939)
Enestvedt, O.O.: Løitnantdrengen. Aarbog for Numedalslaget, 1917 (s. 102) Sandvik O.M.:
Folkemusikken i norske bygder VI, Numedal (1953)
Eggerud, T. Folkemusikken i Numedal. Numedal fylkeslag 1934-59. 50 årsskrift 1960
Eggerud, T.: Spelemenn i den gamle grenda.Spelemannsbladet, 1963, nr. 3 Loftsgard, T. K.:
Avduking av minnestein over Løytnantsdrengene', Spelem.bl. 1967,nr.6
Loftsgaard, T. K.: Nore i forn og nye (1973)
Ei musikkevnug ætt, Langs Lågen 1979,nr.4
Knut budde mesteparten av tida si på Øyanhaugen i Åsbøgrenda. Den musikalske givnaden
hadde han etter far sin, Halvor Åmodt, Piparen.
Det meste av slåttemusikken fekk han nok fra andre enn faren, og da må Kongsbergmarken og
møtet med spelemenn der nemnast særskilt. Hit reiste dei fremste spelemennene fra Telemark,
Numedal, Hallingdal og fleire andre stader. Jamvel fra Vestlandet kom dei for å kappspela og
byte slåttar. Midt i dette mangfaldet av musikalske dialektar og storspelemenn sto Knut og
sønene hans mellom dei fremste.
Tinndølen Knut Lurås freista ein gong på Kongsbergmarknaden " å spela bjølla ta"
Løytnantsdrengen. Men Knut kunne eit knep med å få ein tolvskilling til å danse i eit
drammeglas. Fyrst ville ikkje skillingen dansa. Da trødde Knut hardt i golvet og sa: "Vil du
danse din rakkar"! Og verkeleg byrja skillingen å danse til spelet hans, men da vart tinndølen
redd og tok ut.
Knut Lurås dreiv med rosemaling og han var mykje i Numedal. Fela var med og det vart nok
mykje speling saman med Knut og sønene hans. På dette viset fekk rosemåla slåttar ny vekst i
andre bygder.
Ein gong på Tveiten i Veggli var det ein mann som vekte Løytnantsdrengen opp att og ville ha
han til å spela for seg. "Ja, når du trassa meg opp att te leike, så ska du få danse so lengje e
vil mæ da", så Knut. Mannen dansa og dansa og vart trøytar og trøytar. Knut lo og hadde det
moro.
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Ei herme etter Knut er slik:
"E veit ikkje anna e kan stille ni stillinga på fela o leike låttå på dei, o dæ kan synin mine me".
4.
Kollandsrud, Gro (f. 1951)
Oslo/Nore. Dans
Lærte springaren av Bjørn Aasland, Norunn Lødemel Aasen og Svein Aasen i Numedalslaget
i Oslo. Aktiv i leikarringmiljøa frå ung alder, har leikleiarkurs i regi av NU og Fylkeslaget.
Leikleiar i UL Noringen. Har halde kurs i springar. Dansa med Lars Gunnulf Tveiten og Nils
Peter Undebakke på mange kappleikar og landskappleikar med gode resultat, samt på
framsyningar. Aktiv i lagsarbeid, m.a. som styremedlem i NSDL. Mor til Birgit Kollandsrud
Friis.
Kollandsrud, Nils Ellings. (1890—1969)
Nore/Uvdal. Dans, hardingfele
Bestefar til Gro Kollandsrud og Nils Peter Undebakke. Dansa runddans og skotska springar.
Spela hardingfele i ungdommen, seinare meir sjeldan. Spela mykje til dans på Skyttarhuset,
springaren Kollandsruden fekk namn etter han. Sat i styret for UL Noringen frå starten. Aktiv
i Numedalslaget i Oslo.
Dansa runddans og skotska springar. Spelte hardingfele i ungdomen, seinare kun ein sjeldan
gong. Spelte mykje til dans på Skyttarhuset. Sat i styret for U.L. Noringen frå starten. Aktiv i
Numedalslaget i Oslo. G.m. Tora f. Husebø
Kollbotn, Aslaug Buen f. Berget (1924—2009)
Flesberg/Kongsberg. Dans
Lærte dansen av Jan O. Dokken i 1956. Deltok på kappleikar.
Kongsjorden Halvor (f. 1968)
Rollag. Dans
Son av Ingebjørg og Nerid Kongsjorden. Lærte dans i heimen og av Liv Jorunn Frogner i
barneleikarringen i Rollag, lærte springar òg av Hellik Dokka. Har delteke på kappleikar og
framsyningar, dansa med Bente (1969-1983) og Synne (f. 1971) Frogner. Med på
videoinnspelinga Bygdedansar i Buskerud amt utgjeven av Buskerud folkemusikklag, dansa
her med Synne Frogner.
Halvor lærte å danse av Liv Jorunn Frogner i barneleikarringen i Rollag.
Lærte Numedalsspringar av Hellik Dokka.
Halvor har delteke på kappleikar og framsyningar.
Han er òg med på videoinnspelinga, ”Bygdedansar i Buskerud amt” som er utgjeven av
Buskerud folkemusikklag, der han dansar med Synne Froogner.
Kongsjorden, Gunnar (1879-1946) Rollag
Hardingfele
Even
Kongsjorden, Gunnulf Halvors. (1877—1960)
Rollag. Hardingfele
Gåverik spelemann, fleire av brørne spela fele. Budde i Oslo ei tid, spela ein god del blant
bygdefolk her, aktiv i Numedalslaget og bygdelagsrørsla elles. Var i Amerika rett etter 1900,
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kom heim att med mykje runddansslåttar. Høyrde m.a. Anders Ødegaarden. Spela for NRK
ein gong. Spela òg saman med sonen Halvor Prestmoen (1915-1969) som spela piano,
harpeleik og hardingfele.
Gåverik spelemann blant fleire i Kongsjorden, fleire av brørne hans spela fele.
Etter å ha drive handelsverksemnd i Oslo kjøpte han Prestmoen og flutte til Rollag att.
Gunnulf spela ein god del blant bygdefolk i Oslo den tida han var der og må reknast som ein
del av fundamentet i Numedalslaget og bygdelagsrørsla elles.
I vide krinsar i Oslo var han truleg best kjent som skyttar. Som medlem av Oslo Østre
skyttarlag tok han mange svære premiar.
Han hadde ei svært god Knut Ellefsen Steintjønndalen frå 1899. Som så mange andre av dei
gode spelemennene i Rollag hadde han økonomi til å kjøpe av det beste utstyret som fantes.
Til sonen sin Halvor kjøpte han soleis ei Gunnar Røstad fele, som også er svært god. Den har
Knut Myran bruka mykje og i seinare år Bård Vegard Bjørhusdal.
Gunnulf var ein tur i Amerika ratt etter 1900, da kom han heimatt med mykje runddans
mellom anna eit vek til på Amerikavalsen. Han hadde også eit vek ekstra på ”Gamle Jårån”
Torstein Tveiten spurde han ein gong om han spela Skuldalsbrure. ” Jau e spelar ho nok men
e fær ikkje noko farge på ho” svara Gunnulf.
Likevel får Gunnulf gode skudsmål so spelemann. Han vart samanlikna med Fykeruden og
somme sa ein mpåtte borti Telemark for å høre hass maken.
Ein gong Andres Ødegården skulle ha ein konsert på Heistadmoen hadde Gunnulf teke fra si
fele og spela slåttane Ødegården nyss hadde spela og fleire til. Da gjekk Ødegården bort til
han og spurde kva slags fele han bruka. (Deig jer gjerne det spelemennene når dei synes noko
er bra – det er ikkje spelemannen men fela som gjer det). – Å e har ei fillefele Steintjønndalen
har gjort, svara Gunnulf.
Gunnulf spela for Kringkastinga ein gong
Ein del og særleg barnebarna hugsar han spela heime saman med sonen Halvor. Da spela
Halvor på piano. Det gjekk leikande lett, sier dei.
Kongsjorden, Ingebjørg f. Neset (f. 1945)
Kongsjorden, Nerid (f. 1939) Trekkspel
Rollag. Dans
Båe lærte dansen fyrst av Birger Langeid, seinare av Sigmund Teigen, Hellik Dokka og Jan
Lislien. Har delteke på kappleikar og framsyningar.
Kongsjorden, Roar (f. 1972)
Rollag/Kongsberg. Dans, bassgitar
Son av Ingebjørg og Nerid Kongsjorden. Lærte dansen heime og ved å ta etter andre dansarar.
Spelar bassgitar, har vore med i gammaldansgruppa Fløytfeledraget på tevlingar og dansespel
i fleire år.
Roar har ikkje delteke på kurs, men lært dansen heime og av å ta etter andre dansarar i
festleg lag, nett som i riktig gamle dagar. Han spelar bassgitar og har vore med i
gammaldansgruppa ”Fløytfeledraget” på tevlingar og dansespel i fleire år.
Koppangen, Hellik Gudbrands. (1860—1940)
Svene. Dans
Bror til dansaren Kittil Dyrebu. Svært god dansar, men var ikkje så mykje med der dansen
vart bruka.
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Hellik var bror til Kittil Dyrebu som er nemnd over. Jan O. Dokken fortalde at han hadde sett
Hellik danse springar. Han var like god som bror sin, sa Jan.
Men Hellik var ikkje så mykje med der dansen vart bruka, så det var ikkje så mange som
kunne lære av han.
Koppangen, Hellik Gulson (1806-1885) Svene/Åraksbø, Setesdal
Hardingfele
Hellik Gulson Koppangen hadde namnet frå Øvre Koppangen (Gulsplassen) i Svene. Hellik
var gift og hadde familie i Svene, gjekk fem år i smedlære i Våpenfabrikken på Kongsberg og
vart ein dyktig smed. Han reiste frå familien til eit koparverk i Åraksbø i 1846. Hellik var
smed på verket og blei værande der.
Han gifte seg i Setesdal i 1860 med Turid Jørundsdotter Jore frå Valle. I dette ekteskapet var
det to born, Jørun og Olav. Hellik var ein framifrå spelemann på hardingfele. Musikkarven
gjekk vidare, både sonen, Olav Hytta, og sonesonen, Anders Olsen var gode spelemenn.
Det er nok mogeleg at nokre slåttar i tradisjon etter Hellik Gulson ennå vert bruka i
Setersdal. Vidar Lande spelar iallfall slåttar nemde etter Olav Hytta.
Kjelde:
I alt vesentleg Flatin, Tov: Gamalt frå Numedal, B. 7, s. 53-54
Kravik, Halvor Ols. (1859—1925)
Kravik, Ole Ols. (1855—1934)
Nore. Hardingfele
Brørne var spelemennar, høyrde i ungdommen ofte Gunnar Løytnantsdreng spela når han var
til Kravik på legd.
Krinkhaug, Jon Helliks. (1834—1919)
Svene/Konnerud. Vokal
Song ein gong ein soldatsong for kongen, fekk ein dalar i løn.
Budde i Snekkerplassen, i vel ti år. Han og broren arbeidde ved Vinoren gruva til det blei
slutt der. Flutte seinare til Skoger, der han arbeidde i Konnerudgruvene, særleg med
stempling av gruvegangane, han var og skomakar. Bruka namnet Helleksen etter dei flutte .
Song ein soldatsong for kongen, og fekk ein daler i belønning. Han blei låghalt etter å ha
stupa på skeiser, og det blei smått for dei etter kvart.
Krokmogen, Eivind Eivinds. (1832—1900)
Flesberg. Dans
God dansar, dansa òg halling, kruka slengjekruking, dvs. å slengje foten ut i ein sirkel, fyrst
eine så andre foten medan ein heile tida sit på huk (kosakkdans).
Eivind var god dansar, dansa òg halling. Han kruka det dei kalla slengjekruking, det var å
slengje foten ut i en sirkel fyrst eine så andre foten medan en heile tida sat på huk
(kosakkdans).
Krokmogen, Eivind O. (1920—1986)
Flesberg. Hardingfele, trekkspel
Byrja å spela i 8-9 års alderen. Ole Dalen viktig læremeister, høyrde òg Hellik Rognelien og
Olav Bratås. Spelet til Hellik A. Juveli eit førebilete. Lærte òg slåttar av faren Ole E.
Krokmogen og onkelen Kittil. Hadde lett for å lære, spela dei fleste slåttane som var vanlege i

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

99

Flesberg i samtida. Lærte seg å spela trekkspel til underhaldning i ymse lag. Hjelpte
systersonen Arne Olsen i gang med hardingfela.
Eivind byrja spele i 8-9 års alderen, han fekk bruke fela til Ole, bror sin, som ikkje spela. På
mest same tid fekk han sitt eige munnspel. Både faren Ole E. krokmogen og onkelen Kittil var
gode til å spele munnspel, han lærte mest av far sin.
På hardingfele var dei fyrste læremeistrane Kristian Bergerud og Ole T. Dalen. Eivind hadde
lett for å lære og på spelemannsmøta høyrde han Hellik Rognelien, Hellik A. Juveli, Olav K.
Bratås og fleire. Hellik Juveli var Eivinds store førebilete. Eivind spela ei tid dei fleste
slåttane som var i vanleg bruk i Flesberg på den tida.
Han lærte seg òg å spela trekkspel, og nytta det når han seinare spela til underhaldning i
ymse lag.
Kanskje gjorde Eivind største gjerninga som spelemann ved å hjelpa systersonen Arne Olsen i
gang med hardingfela. Arne vart ein framifrå spelemann.
Krokmogen, Gunhild Kittilsd. f. Fløtterudsundet (1842—1907)
Flesberg. Dans, vokal
Svært god til å danse, «som å sjå døm trilla ei ert på ei never», vart det sagt. Veldig god til å
syngje.
Gunhild var svært god til å danse. Det var nettopp som å sjå døm trilla ei ert på ei never, vart
det sagt. Ho var òg veldig god til å syngje.
Krokmogen, Ole Eivinds. (1871—1963)
Flesberg. Vokal, munnspel
Lærte av mora og broren Kittil. Tralla slåttar, plystra og song viser, spela slåttar på munnspel
som døtrene dansa etter. Kjend kulturskikkelse i bygda og elles, skreiv både prosa og dikt.
Var to turar til Amerika. Dottera Gunhild var òg songar.
Ole tralla slåttar og song viser, spela slåttar på munnspel når døtrene lærte å danse, men
med munnspelet blei det vanskeleg når tennene blei borte, og med plystringa med. Mor til Ole
var veldig god til å syngje, og broren Kittil, dottera Gunhild hadde så fin stemme.
Flesbergboka, sitat: Ole E. Krokmogen vart ein kjent kulturskikkelse både her i bygda og
elles. Han var fleire turar i Amerika, og gjennom samtalur, lesning og brevveksling samla
han seg kunnskap og nye tankar over alt han kom. Han skreiv mykje, både prosa og dikt, og
mesteparten av det er ti vare på. Sitat slutt.
Kurverud, Eivind (f. ????)
Nore. Dans
Kvernerud, Ole (1849—1913)
Nore. Dans
Skal ha vore ein meisterdansar både i halling og springar.
Kveta, Paul Torsteins. (1861—1943)
Uvdal. Hardingfele
Soneson til Halvor Løytnantsdreng, «hadde so heisanes godt spel, sers god takt og veldig godt
mål i fela». Hadde spel frå Løytnantsdrengene og Torstein og Tore Odden. Spela konsert.
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Paul var soneson til Halvor Løytnantsdreng. Det blei sagt om han at han hadde “so heisanes
godt spel, sers god takt og veldig godt mål i fela.” Som 20 åring reiste han til
Helgelandskysten som handelsmann, son hans har fortalt at spelet hans vart noko forvanska i
den tida han var der oppe. Han skal ein gong ha hatt konsert saman med ein annan Uvdøl frå
Støle, men fleire opplysningar om dette har vi ikkje. Feleskrinet gløymde han att på Tilrum på
Helgeland. Det kom seinare attende til Uvdal. Ved sida av at han sikkert hadde spel frå
Løytnantsdrengjin, hadde han òg lært av Torstein og Tore Odden er det sagt.
Kvislen, Asle (1908—1977)
Rollag. Trekkspel
Spela trekkspel, spela mykje til dans på Leikvang saman med Sverre Eggerud, Gudmund
Jaren og Øyvind Paulsen. Kunne fleire av dei gamle lokale runddansslåttane. Frå byrjinga av
1960-talet mykje dansespeling saman med Tov Haukjem og Sigurd Frogner.
Asle dreiv garden Nordre Ulstad i Rollag. Han spela trekkspel, og saman med Sverre
Eggerud, Gudmund Jaren og Øyvind Paulsen spela han mykje til dans på Leikvang. Han
kunne fleire av dei gamle lokale runddansane. Frå starten av 1960-talet spela Asle mykje til
dans saman med Tov Haukjem og Sigurd Frogner.
Kaasin, Halvor (1900-1994) Nore
Hardingfele
Halvor Kåsin frå Nore i Numedal er ein spelemann av det gamle slaget. Den læremeisteren
han sette høgast var Steingrim Haukjem frå Veggli. Fyrste slåtten han lærde av Steingrim var
Sagafossen, den lærde han då Stengrim vitja han i 1924.
Seinare vart det mange slåttar Halvor lærde frå Steingrim, om lag eitt hundre.
Mykje numedalsspel, men og slåtta frå Telemark og Vestlandet.
Men det var og andre som Halvor har lærte av: Truls Ørpen frå Krødsherad, Tor Hagen som
var tinndøl og budde i Veggli, Magne Manheim var innom Kåsin ein gong, og av Gjermund
Haugen lærte han slåtten Vårlengt. Det var etter ein konsertturne som Gjermund hadde i
Numedal i 1947.
Fyrste gongen Halvor og Jon, bror hans, var hos Johannes Dahle, i Tinn, var i påska 1936.
Då gjekk dei på ski over fjellet med feleskrinet på ryggen. Halvor har gått over fjellet fleire
gonger for å lære spel av Johannes. Siste gongen han var der var i 1947, og Halvor kunne
ikkje få fullrosa spelet til Johannes.
Han var på høgda som spelemann den tida eg var der, sa Halvor. Johannes var svært viljug
til å lære bort. Han var ein ualminneleg kjekk kar på den måten. Halvor var svært takknemleg
for at han fekk lære av han.
Halvor og Jon fekk numedalsspel med seg attende til Numedal etter alle besøka hos Johannes.
Han hadde numedalsspel etter Knut Dahle som igjen hadde spel etter Knut Lurås, ein
spelemann og rosemålar som for vidt ikring, og som og hadde vore i Numedal der han lærte
spel av Løytnantsdrengene.
Halvor har hatt mange feler. Den fyrste han bruka vart strenga opp av Andres Mogen fra
Rollag. Det var på Dalset seter i Vergjedalen. Då var Halvor 12-13 år gamal og saman med
nokre karer der inne på tømmerhogst. Gjevaste er den siste fela han hadde, den var laga av
Knut E. Steinkjønndalen 1872.
Det er ikkje noko anna fele som ville halde så lenge. No har eg nettopp skifta brua for andre
gong, nedslitt som ho var. Fela har vore i hendane på både Ole Hakkelberg og Ole Nærlieie,
så ho set strenge krav til brukaren, godt spel som ho var van med etter desse karane, sa
Halvor.
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Ei tid var Halvor med på mange kappleikar, men han var ikkje så glad i å spela på kappleik.
Ein 1. preme på Landskappleiken fekk han likevel med seg.
Våren 1976 var det eit folkemusikkprogram i radioen med Halvor. Då var det 39 år sidan sist
han hadde vore der. Det var den 22. august i 1937, og i Eivind Grovens protokoll frå den tida
står det at spelet var uten lyte og noko av det beste som hadde vore i radioen til da.
Halvor og Jon var ætlingar etter Løytnantdrengen. Spelemannstradisjon låg i slekta og dei
bar på ein medviten måte spel og tradisjonar vidare med stor vørnad for dei gamle slåttane.
Jon gjekk bort ein vårdag i 1979. Men Halvor held spelet ved like sjøl om han nok sakna
plystringa til Jon når eit tak i slåtten var kome bort.
Den fremste spelemannen i Øvre Numedal i vårt hundreår må seiast å vera Halvor Kåsin.
Saman med broren Jon har det i Kåsin vore ein samlingsstad for den gamle slåttemusikken.
Halvor Løytnantsdreng var tippoldefaren deira og Halvor og Jon har på ein medviten måte
ført spel og tradisjonar vidare. Fyrste gongen Halvor fekk ei fele oppstrenga var på Dalset i
Vergjedalen. Det var spelemannen Andres Mogen frå Rollag som ordna det. Halvor var da 12
- 13 år gamal og sidan har fela og felespelet ved sida av jakta teke det meste av fritida.
Det er fyrst og fremst Steingrim Haukjem som har vore læremeistaren. Fyrste gongen han var
i Kåsin var i jula 1924, da var han ei heil veke. Seinare vart det mykje læring og Halvor fekk
til slutt om lag 100 slåttar frå Steingrim. Ein annan av læremeistrane var Johannes Dahle frå
Tinn. Halvor var hjå han fyrste gongen i påska 1936. Då gjekk han på ski over fjellet med
feleskrinet på ryggen. Bade frå Steingrim Haukjem og Johs. Dahle fekk Halvor attende
Løytnantsdrengslåttar som hadde teke vegen over til Tinn. Dei hadde kome dit med Knut
Lurås. Men Halvor har og vore i lag med andre spelemenn som Gjermund Haugen, Magne
Manheim, Truls Ørpen og lært slåttar både frå Telemark og Vestlandet.
Halvor har mange fyrstepremiar på kappleikar. på Numedal Fylkeslag sine kappleikar var
han i fremste rekke kvar gong og han har og teke fyrstepremie på landskappleikar. Frå
landskappleiken i Oslo i 1939 spela han slåtten Rekveen i radio. Men før det, i 1937, hadde
han i ein folkemusikkhalvtime spela slåttane Pål, Vegglijenta, Sevliden og Flesbergingen.
Eivind Groven skreiv da i protokollen sin: "Programmet framifrå. Spelet var utan lyte, noko
av det beste vi har havt i radio". 17. Våren 1976 var det på nytt eit folkemusikkprogram i
radioen med Halvor. Sven Nyhus hadde vore på vitjing hjå han og gjort opptak. Halvor spela
mange slåttar og programleiaren fortalde. Programmet var ei stor oppleving og ga prov på
kor godt spelemannen hadde teke vare på dei gamle slåttane. Trass i at han da var 76 år
gamal var det eit særs fint spel ein kunne høyre.
Spelet til Halvor er prega av særeigne slåtteformer, rik forsiring og ein variert bogebruk.
Halvor har spela inn mange slåttar for Norsk Folkemusikklag og i musikkverket om
hardingfeleslåttar har Truls Ørpen og Sven Nyhus sett på noter 8 springarar etter han.
Kaasin, John (1902—1979)
Nore. Hardingfele
Bror til spelemannen Halvor. Brørne tok til å spela om lag samstundes. I ei
motorsykkelulykke øydela John fingrane noko, mindre med speling etter det. Hadde stor
slåttekunne, mykje nytta speldommar på kappleikar. Var ei god og sikker kjelde for slåttespel
og slåtteformer. Sende i 1937 ei notisbok til folkeminnesamlaren Tov Flatin der han hadde
skrive om dei gamle spelemennene i Nore.
John var ikkje like god til å spela som broren, Halvor. John tok til å spela om lag samstundes
med Halvor, men i ei motorsykkelulykke øydela han fingrane noko og på det viset vart det
ikkje så mykje speling. Men John hadde ei stor slåttekunne og var ofte domar på kappleikar.
Somme tider kunne han og broren vera noko usamde om korleis forma på slåttane skulle vera.
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Då plystra John slåtten og Halvor spela etter. Det enda som regel med at Halvor spela
slåttane slik John meinte dei skulle vera.
John har og sett merke etter seg ved sitt gode minne, og han var ei god og sikker kjelde for
mange som spurde om dei gamle spelemennene og slåttespelet. I 1937 sende han ei notisbok
til folkeminnesamlaren Tov Flatin der han hadde skrive om dei gamle spelemennene i Nore.
Laggarguten eller Halvor Larsen (1861-1903) Nore
Hardingfele
Halvor var sundmann ved Nore, men han var og kjend i bygda som ein mykje bruka
dansespelemann, sjølv om spelet hans kanskje ikkje var så fint. Ein gong vart fela hans
øydelagt da golvet i stova der dei dansa raste saman. Det vart da samla saman pengar til ny
fele. Eivind Eide (1880-1986) fortalde at det var han som skreiv til felemakar Helland i Bø og
fekk sendt ei fele.
Lande, Hans Ols. (1865—1941) Vokal
Lande, Marit Olsd. f. Strålsund (1864—1950)
Flesberg. Dans
Hans og Marit dansa saman. Hans var av dansarslekt, Torstein Tangen morbror hans. God
dansar, dansa så stilt, sprettent og lett. Er òg hugsa for at han tralla slåttar. Ein slått er kalla
etter han, Gamle-Hans-slåtten. Marit var samfunnsengasjert, stifta ei kvinnegruppe i Flesberg
arbeidarlag.
Lande, Kjersti Gunnarsd. f. Dakkin (1866—1930)
Flesberg. Vokal
Tralla slåttar, òg til dans når dei ikkje hadde spelemann. Song viser som t.d. På jorden mange
blomster vokser og Prestegjeldet Flesberg (Flesbergvisa).
Lande, Nils (1907—1977)
Flesberg. Munnspel
Svært musikalsk, lærte fort. Spela mest i heimlege lag, til dans nokre gonger. Ole Dalen
gjorde opptak. Bjarne Bratås tok òg opp fire slåttar, desse opptaka er på Folkemusikkarkivet i
Buskerud. (Opptaka vart kjelde for slåttar utgjevne på plata I heitaste slåtten med Per H.
Midtstigen og Ånon Egeland.)
Nils var svært musikalsk, han lærte fort og hugsa godt slåttane.
Nils spela nok mest i heimlege lag, til dans nokre gonger. På munnspel var han særs god, og
Ole T. Dalen gjorde opptak på band med han. Bjarne Bratås tok òg opp på band fire slåttar
med Nils. Opptaka er på Folkemusikkarkivet i Buskerud.
Desse opptaka var kjelde for slåttar som er utgjevne på plate, I heitaste slåtten, med mellom
andre Per Midtstigen og Ånon Egeland.
Landsgard, Halvor Tollefsen (1894-1982) Nore
Vokal
Budde på Landsgard i Borgegrend.
Halvor var nevø av Liv Halvorsd. Skjønnelien 1862-1930.Han var veldig god til å synge frå
han var heilt ung, og lærte av dei andre i menigheten. Han var forsongar i Den Lutherske
Evangeliske Menighet i Nore i ein mannsalder.
Halvor var gardbrukar og dreiv med skogsarbeid, og song gjorde han støtt. Han låg og song
på sofaen når han kvilte middag, seier dei. Stemma hans var kraftig så du hørte han over på
andre sida av dalen når han arbeidde ute.
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Han syng seint og støtt, med utbroderingar på tonen og eit stille foredrag.
Opplæringa fekk han av dei tidligare forsongarane, han brukte salmodikon om han var
usikker på tonen, også på dei ”gamle” tonane.
Det er opptak med Halvor:
Ca. 1970 av Halvor Sønsterud, Vikangrend
” 1981 av Numedal spel og dansarlag v/Sverre Heimdal og Per Midtstigen
?
av svigerdotter Ingrid, Halvor syng noko saman med barnebarna, og noko aleine.
På slutten av 1960-åra opptak gjort av ein lærer frå menigheten i Vestfold, Alf Henrik Engen
Landsgård, Birgit f. Sevle (1920—2005)
Landsgård, Gunnar (1915—1989)
Nore/Uvdal. Dans
Birgit lærte å danse av storesystra Gro. Gunnar dansa òg halling som ung. Filma av Rff i
1982.
Landsgård, Gregar (1918—1999)
Uvdal. Dans
Dansa runddans, halling og springar. Lærte halling medan han gjekk på Lien Landbruksskole.
Lærte av andre i lokalmiljøet, særskilt runddans. Gjekk på kurs for Klara Semb i Uvdal på
midten av 1930-talet. Filma av Rff i 1982.
Gardbrukar og Heimevernssjef. G.m. Kjersti Olstad frå Røyken. Dansa runddans, halling og
springar. Lærde halling medan han gjekk på Lien Landbruksskule. Lærde av andre i
lokalmiljøet, særskilt runddans. Gjekk på kurs for Klara Semb i Uvdal på midten av 1930talet. Er filma av Rff-sentret i 1982.
Landsgård, Østen Gunders. (1889—1961)
Nore/Uvdal. Dans
Far til Gunnar, Gregar og Kristi g. Støbet. Dansa halling.
Langebru, Herbrand Ols. (1817—1871)
Svene. Hardingfele
Uvisst kven han lærte av, kan ha høyrt Ola Pålson, Gullek og Eivind Spellemennar. Skulle ha
særskilt god takt i spelet.
Herbrand kan ha høyrt Ola Pålson, Gullek og Eivind Spellemennar, men kven han har lært av
veit ein ikkje sikkert. Han skulle ha særleg god takt i spelet.
Ein gong han kom heim etter speling var han noko full. Han la seg nedpå, men måtte snart
oppatt og ut. Då tok han feil dør i mørket og vart ståande og pissa inn i matskåpet, medan
han sto der så seier han: ”De’ e’ skya overælt nå”.
Herbrand var husmann, skomakar og rivemakar i Langebru, plass under Østre Gardås
Langeid, Birger (1917-2004) Kongsberg
Dans
Lærte dansen av Klara Semb på kurs. Han reiste mykje omkring på turnéar ei tid og viste
dansen. Dansa med kona, Paula. Dei heldt kurs fleire stader, m.a. i Numedalslaget i Oslo.
Birger var leikrådgjevar i Numedal fylkeslag ei tid.
Langeid, Paula f. Bjørnsrud (1916—1983)
Kongsberg. Dans
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G.m. Birger Langeid. Lærte dansen av Klara Semb på kurs. Reiste mykje omkring på turnéar
ei tid og synte dansen. Dansa med mannen, heldt kurs fleire stader, m.a. i Numedalslaget i
Oslo.
Larsen, Bertil Skjerpe (f. 1921)
Jæren/Uvdal/Drammen. Dans, vokal
Fekk i gang att leikarring både for barn og vaksne i Uvdal. Fyrste landsstemnet for born (NU)
arrangert i Uvdal 1967 med Bertil som hovudleiar. Hadde ei kraftig songstemme og var ein
myndig, god leiar, lett å følgje både i song og dans. Mange av dei som gjekk på leiken hos
Bertil vart framifrå dansarar. Starta Uvdal musikkorps saman med Arne Solberg i 1957. Svært
musikalsk, spela fleire instrument, m.a. tuba og trommer. Var med i samspelgrupper, spela òg
til dans (trommer). Flytta til Drammen 1971.
G.m. Anne Bergan. Han var murar og kom til bygda i samband med bygging av meieri på
Rødberg. Han sette opp fleire fjøs i Uvdal og dreiv ihuga ungdomsarbeid. Han starta Uvdal
musikkorps sammen med Arne Solberg i 1957og dirigerte korpset fram til han flytta til
Drammen vår 1971. Han var svært musikalsk og behersket fleire instrument, m.a. tuba og
trommer. Spelte og til dans (trommer).
Han fekk i gang att leikarring, både for barn og vaksne. Det fyrste landsstemne for barn vart
arrangert i Uvdal 1967, og då var Bertel hovudleiar. Han hadde ei flott, kraftig sangstemme
og var ein myndig, god leiar, lett å fylgja både i sang og dans. Mange av dei som gikk på
leiken hos Bertel, er framifrå gode dansarar.
Laupsa-Borge, Bjørn (1949) Flesberg
Hardingfele, dans
Bjørn vaks opp i Øystese i Hardanger, kom til Flesberg som skulelærar i slutten av 1970-åra.
Bjørn er ein ihuga spelemann, og har lært hjå Gunnar Dahle i Tinn i mange år. Elles har han
lært av ei rekke spelmenn, Niri Tjønnheim, Olav Haugen, Olav Øyaland, Anne S. Haugan,
Kjell Evju, Arne Olsen, Sigurd Frogner, Even Tråen, Hellik A. Juveli, Øystein Ellefsen, Synne
Frogner, Leif Aasane, Leiv Aabakken og Olav Strømmen sen.
Bjørn er ikkje noko typisk solospelemann utiblandt, men ein av dei stødige i lagspelet i
Numedal. Han var fyrste Folkemusikkonsulenten tilsett i Buskerud med Folkemusikkarkivet
ved Sigdal Museum som arbeidsplass. Han har gjort eit stort og viktig arbeid med innsamling
av folkemusikk både i Numedal og elles.
Bjørn har delteke i lagsarbeidet, mellom anna som svært driftig sekretær i mange år i
Numedal spel- og dansarlag. Bjørn har og godt tak på dansen og har delteke i lagdans på
kappleikar fleire gonger. Som fotograf har han òg gjort ein stor innsats, hundretals kanskje
tusentals bilete har han teke og mange av dei vert sikkert bruka i denne boka.
Lesteberg, Ole (f. 1916)
Lesteberg, Elling (1917—1984)
Lesteberg, Sigrid, g. Norehaugen (f. 1920) Vokal
Lesteberg, Lars (1922-2003) Hardingfele
Lesteberg, Kristi, g. Halland (f. 1925)
Nore. Dans
Søskenflokken kjend som gode dansarar. Lærte å danse av mora Helga f. Haugerud i Eggedal.
Faren Halvor Ols. (sjå under) spela fele for ungdommen som dansa i heimen. Folkeviseleik i
frikvartera på skolen, ungane lærte å danse av kvarandre. Fleire av søskena gjekk på leikskeid
hos Klara Semb. Elling nytta mange gamle ord og uttrykk, t.d. «ut i kavin for å snu
vrångsules» når det var trongt på dansegolvet. Han var leikleiar i UL Noringen, heldt mange
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kurs i dans, filma av Rff i 1982. Sigrid og Elling leidde vaksenleikarring på Vonheim frå 1936
i UL Noringen. Heldt fram til nazistane overtok NU i 1942. Sigrid og Lars starta leikarringen
att etter krigen. Odd Grythe vitja dei ein gong på 1950-talet då barneringen hadde avslutning
med leik og sketsjar på Vonheim. Sigrid heldt fram med barneleikarring til byrjinga av 1980talet, fekk Nore og Uvdal kommune sin kulturpris for arbeidet. Det finst opptak der ho syng.
Lesteberg, Halvor Ols. (1887—1939)
Nore. Hardingfele
Var av Løytnantsdrengslekt, spela fele. Hadde lært noko av Martin Ivarsgard.
Lesteberg, Halvor (f. 1961)
Nore. Hardingfele, vokal
Lærte 10-12 slåttar av faren Lars Lesteberg. Lærte elles av spelemenn i spelemannslaget, samt
av Frank Syversrud og Halvor Kaasin. Delteke nokre gonger i lagspel på Markenskappleiken,
spela til leik og underhaldning. Vore med på fylkesstemne i NU. I styret for NSDL midt på
1980-talet. Hatt nokre privatelevar. Lærte song på eiga hand etter opptak, med i Nore og
Uvdal kirkekor. På opninga av operaen i Oslo i 2008 Nore og Uvdal sin representant i
storkoret.
Faren, Lars Lesteberg, var Halvor sin fyrste læremeister og han har lært bort 10-12 slåttar.
Totalt har Halvor 40-50 slåttar på repertoaret, både runddans og bygdedans. Halvor har lært
av andre spelemenn i spelemannslaget, men han har også nokre slåttar etter Frank Syversrud
og Halvor Kåsin. Halvor har delteke på 2-3 fylkesstemner i NU gjennom Numedal Fylkeslag.
Han har og vore med nokre gonger på lagspel på Markenskappleik (1998 og 2005). 17. mai
har han spelt til leik og underhaldning på Norehallen og Numedalshallen. I styret i Numedal
spel- og dansarlag var han med midt på 1980-talet. Han var og utsending til LfS-årsmøtet I
ca. 1985. Halvor har hatt nokre elevar privat (Nils Strømmen, Kirstine Wetterhus, Kristine
Busk Hagen, Tone Heid Haugen. Halvor har lært song på eiga hand etter opptak. Han har
vore med I Nore og Uvdal kirkekor. På åpninga av operaen i Oslo i 2008 var han Nore og
Uvdals representant i storkoret.
Lesteberg, Helga (f. 1955)
Nore/Lunner. Dans, hardingfele
Lærte spel av faren Lars Lesteberg og syskena Halvor og Gunlaug g. Tråseviken. Har vore
med på kappleikar i lagspel. Spela med Nore spelemannslag. Lærte springar i Numedalslaget i
Oslo av Svein Aasen og Norunn Lødemel Aasen. Deltakar i lagdans med NSDL. Dansa
springar til framsyning m.a. på Island.
Lesteberg, Lars Halvorson (1922-2003) Nore
Hardingfele, dans
Hardingfelespelet til Lars var runne av dei gamle spelemanntradisjonane i Nore. Lars var
sjølv av Løytnantsdrengslekt og den viktigaste læremeisteren hans var Halvor Kåsin. Noko
spel hadde han og etter far sin. Lars var oppteken av at slåttane skulle spelast slik dei gamle
gjorde det og han var sjølv eit godt døme på korleis det skulle gjerast. Soleis var han ei
framifrå kjelde til gamalt slåttespel og han hadde eit fint repertoar av springarar og
gangarar.
Lars har ikkje vore så mykje framme i ljoset som felespelar, men i spelemannskrinsar er han
godt kjend som ein fin tolkar av gamalt slåttestoff. Dei tre borna som han og kona Gunvor
har, Gunlaug, Helga og Halvor, har alle lært spel av han. Dei har alle god givnad for spel.
Gunlaug (1954- ) og Helga (1955- ) er dei fyrste kvinnelege felespelarane i Øvre Numedal.
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Halvor (1961- ) har vore med på nokre kappleikar og felespelet ligg godt til rette for han.
Lars og Halvor har og vore lærarar på den kommunale musikkskulen. Lars var og leikleiar i
U.L. Noringen.
Levorsen, Ole (1885—1965)
Tunhovd. Hardingfele
Av dei få som spela hardingfele i Tunhovd, uvisst kor han hadde spelet frå og kva slag slåttar
han spela.
Lia, Gullik P. (1874—1962)
Svene. Durspel
Lia, Olaf (1922—2007)
Svene. Dans, trekkspel
Gullek Spellemann oldefaren på farssida. Dansen helst frå morssida, mora Ambjørg var frå
Setra. Habil spelemann på trekkspel. Framifrå god dansar. Filma av Rff i 1982.
Olaf var ein habil spelemann på trekkspel, han freista nokre gonger som heilt ung å spela
hardingfele, som faren Paul Lia, men faren ynskte ikkje at han skulle spela.
Han var ein framifrå god dansar. Olaf var med på filmopptak for Rådet for folkemusikk og
folkedans i 1982.
Musikken fekk han i farsarv, Gullek Spellemann var oldefar hans. Dansen var helst morsarv,
mora Ambjørg var frå Setra.
Lia, Paul Pålson (1886-1971) Svene
Hardingfele
Paul var soneson til Gullek Spellemann. Paul var nok stolt over slekta si når det galdt spel og
det var ein deil av drivkrafta hans som spelemann. Han lærte mange slåttar av far sin som
tralla og plystra for han. Syskenbarnet Gullik Sandbek var 9 år eldre, og vart viktigaste
læremeisteren for han. Paul spela nok mest heime, men òg på tilstellingar og festar rundt om.
Det er ikkje som dansespelemann han vert hugsa mest, men ein populær læremeister for
mange som vitja han i heimen. Paul kunne alle slåttar som var i bruk i Flesberg i den tida han
spela, fleire slåttar vart nok òg borte med han. Han spela inn ei mengd slåttar på band for
Olav K. Bratås, nokre for Niri Baklid, mange for G.A. Brager og Arne Bjørndal. Alle opptaka
finst no i Norsk folkemusikksamling. Paul held kurs i felespel i Flesberg i 1959, der mest alle
aktive spelemenn i Flesberg på den tid var med. Han var særleg ivrig på Flesbergspelet,
høyrde han ein vandreslått frå andre kantar som òg var i Flesberg, kunne han seie: Nå har
døm støle en slått igjen.
I yngre år var han eit par gonger i USA og Canada, til saman ca 10 år. Der borte fekk han
mellom anna utfalde seg som jeger, både elg og bjørn felte han der. Her heime var han
vidgjeten som elgjeger, fyrste elgen skaut han det året han gjekk for presten (1900) og den
siste det året han fylte 75 år (1961) Paul og kona Annbjørg f. Setra hadde 4 born, to av dei
kom til å spela trekkspel.
Paul vart mykje bruka som domar på kappleikar rundt om, jamvel landskappleik dømde han.
Lid, Jorunn (f.1971)
Rollag/Kongsberg. Trekkspel, dans
Byrja å spela trekkspel 13 år gammal på kurs med Kjell Traaen, lærte òg trekkspel på
Toneheim folkehøgskole med Jon Faukstad som lærar. Med i Rollag og Veggli
Trekkspillklubb frå 1986 til 1991, i grupper som Fløytfeledraget, Røllaget og Numedraget
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med dansespeling og på Landsfestivalen, også med i oppstarten av Skamlauslaget. Lærte dans
av Jan Lislien, Hellik Dokka og Nils Øyvind Bergset. Aktiv i KSD, no med i Kongsberg
Trekkspillklubb.
Jorunn byrja å spele trekkspel når ho var om lag 13 år på kurs for Kjell Tråen. Ho gjekk også
eit år og studerte trekkspel på Toneheim folkehøgskule med Jon Faukstad som lærar. I Rollag
og Veggli Trekkspillklubb var ho med frå ca. 1986 til 1991. Ho har og vore med i gruppene
Fløytfeledraget og Røllaget. Desse gruppene var aktive med dansespeling og på
Landsfesitvalen. Medan ho budde i Mosjøen mellom 1996 og 1998 var ho med i
trekkspelklubben der. Jorun har elles spela mykje saman med sambuaren Erik Strysse, Berit
Lurdalen, Anette Skullestad. I perioden 1992 til 1995 heldt ”Numedraget” på med Olav Lid,
Peder Toeneiet, Erik Strysse, Berit Lurdalen og Svein Lurdalen. Dei spelte mellom anna ein
del toraderkomposisjonar av Arne Olsen. Jorunn var også med i oppstarten av
Skamlauslaget. Jorunn har lært dans hjå Jan Lislien, Hellik Dokka og Nils Øyvind Bergset.
Ho har vore aktiv i Kongsberg Spel- og dansarlag og er no med i Kongsberg Trekkspillklubb.
Lid, Mona (f. 1948) Oslo
Lid, Narve (f. 1945)
Rollag. Dans
Båe lærte dansen fyrst av Sigmund Teigen og Hellik Dokka på kurs 1977/1978, seinare på
kurs med Liv Jorunn Frogner og Jan Lislien i NSDL. Har delteke på mange framsyningar og
kappleikar gjennom åra. Aktive i lagsarbeidet i NSDL, Narve ei tid som leiar.
Narve: Lærte dansen fyrst av Sigmund Teigen og Hellik Dokka på kurs 1977/78. Var seinare
med på kurs med Liv Jorunn Frogner og Jan H. Lislien i Numedal spel- og dansarlag. Han
dansa mest med kona Mona. Dei har delteke på mange framsyningar og kappleikar gjennom
mange år. Narve har òg delteke i lagsarbeidet i Numedal spel- og dansarlag, ei tid som leiar.
Han vann hovudgevinsten, ei hardingfele laga av Ola Brøtan, i lotteriet som Numedal spelog dansarlag skipa til som inntekt for å reise minnesteinen over Steingrim Haukjem. Vinnaren
meinte at då var laget forplikta til å læra han å bruke fela. Så vart gjort og Narve var med i
lagspel på landskappleiken på Geilo i 1986. Han har ikkje halde fram med spel.
Mona: Lærte dansen fyrst av Sigmund Teigen og Hellik Dokka på kurs 1977/78. Var seinare
med på kurs med Liv Jorunn Frogner og Jan H. Lislien i Numedal spel- og dansarlag. Ho
dansa mest med mannen sin Narve. Dei har delteke på mange framsyningar og kappleikar
gjennom mange år. Mona har òg delteke i lagsarbeidet i Numedal spel- og dansarlag.
Lid, Narve Håkens. (1882—1957)
Rollag. Hardingfele
Bestefar til Sigurd Frogner, født i Fjøslien. Spela mest heime, spela fint.
Lie, Anund Ingebrets. (1836—1925)
Veggli/Flesberg. Dans
Skal ha vore god dansar, ville helst danse etter slåtten Kåte Reiar. Sonen Ingebret også god til
å danse.
Anund skulle ha vore god dansar, ville helst danse etter slåtten Kåte Reiar.
Sonen Ingebret var òg god til å danse, spesielt hamburg (polka).
Lindheim, Berit f. Mogan (f. 1953)
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Veggli/Gvarv. Dans
Lærte dansen fyrst av Birger Langeid på kurs i Numedal, seinare i Numedalslaget i Oslo av
Norunn Lødemel Aasen og Svein Aasen. Har delteke på kappleikar, dansa då mest med Per
H. Midtstigen.
Lindteigen, Erik (1902—1980)
Lyngdal/Veggli. Hardingfele
Lærte noko av Ole K. Laag, men òg av spelemenn i Sigdal, t.d. Anders Stubberud, sonen hans
Nils Stubberud og Karl Bjørnsen. Stort repertoar, spela reint og fint, ikkje dansespel. Lærte
frå seg m.a. til Ola Brøtan o.a. i Lyngdal spelemannslag. Mykje nytta som dommar på
kappleikar. Aktiv i Lyngdal spelemannslag og i Numedal spelemannslag, ei tid her som leiar.
Erik kunne mange slåttar, noko lærte han av Ole K.Laag, men han lærte òg mange slåttar av
spelemenn i Sigdal, Anders Stubberud og sonen Nils, Karl B jørnsen og fleire.
Han spela så rein og fint Erik, men ikkje noko spesielt dansespel. Han var aktiv i Lyngdal
spelemannslag i den tida det var, og var lenge formann i Numedal spelemannslag.
Han lærte frå seg spel mellom anna til Ola Brøtan og sikkert andre i spelemannslaget.
Erik var mykje nytta som domar på kappleikar. I ledige stunder skreiv han dikt.
Lindteigen, Olav Erikson (1895-1982) Lyngdal
Vokal
Olav budde på søre Lindteigen i Lyngdal. Han hadde lært mest av mor si, som var fødd på
Gyldenrud i Rollag. Slekta på morssida går attende til Knut Torgersen Låg, Flesberg (BlindeKnut) som var ein god spelemann, særleg til å spele salmar og visetonar, var han ein meister.
Det går ut ei slekt mykje prega av musikk frå Blinde-Knut. Tanta til Olav på farssida var
Kjersti Torsrud som budde i Rollag, men opphavleg var frå Botnanplassen i Lyngdal. O. M.
Sandvik skreiv opp salmar etter henne. Olav hadde samla mykje viser. Mange tekstar frå
Telemark, men og lokale viser, revyviser og anna. Han var noko opp i åra då det vart teke
opptak av songen hans, men syng med ein stø tone, gamalt preg, om ikkje så mykje krullar.
Lindaas, Gullik Andress. (1854—1953)
Flesberg. Dans
Av dansarslekt, bror til Ambjørg Sætra d.e. God dansar.
Linås, Johan Karls. (1880—1920)
Flesberg/Hønefoss. Durspel
Linåseie (Smeplassen), Gunnar Gudbrandson (1859-1952) Flesberg
Dans, vokal
Budde i Smedplassen, Stuvstadgrenda, flutte til Kongsberg. Skulle vore god til å synge, og
tralle slåttar. Kom innom, sette seg i peisen, og så byrja han å syngje, som ei sa.
Gunnar var ikkje spelemann, men var god til å tralle gamle slåttar. Og han var mykje bruka
til å danse etter. Han kjende so godt spelet til Eivind Spelemann som han høyrde mykje medan
han var ung. Han snakka alltid om Eiving og spelet hans. ”Å nei, han Eivind kunne leike han,
og så som han krulla slåttarne. Og so fint. Ingen leika som Eivind”, sa Gunnar. Gunnar var
ein meister til å dansa gamal spring og halling. Men so var han også son til en kjend
spelemann som i gamle dagar spela på Kongsberg-marknaden, Gudbrand Oredalen og mor
hans var frå Haugan, so han var syskinbarn med spelemannen Ola Haugan. Haugan-ætta er
kjend for sine meisterar i gamal dans og sin musikkgivnad.
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Gunnar fortalde om at Eivind Spelemann ein gong var tinga å spela i eit kaffilag i
Stuvstadgrenda. Han var nok seint ute og so hadde nokon fått Narve Hytta til å spela med dei
venta. Då Eivind kom stana han ute og lydde på spelinga eit bel og så sa han: ”Nå
hakklauvar han godt der inne”. Men så greidde han ikkje lyda lenger, gjekk inn og til å spela
og det vart noko heilt anna til spel. Narve kunne mange slåttar, men spela ikkje så fint som
Eivind, han reiv so med bogen, sa Gunnar. Eingong etter at Gunnar hadde blitt nokso gamall
møtte eg han på Eikermoen i Kongsberg. Med same han såg kven eg var, sa han: ”Ska je
synge Haugan-hallingen for deg”. Og so til å kveda og kruke og danse i gata. Og folk såg på
ham. Det var berre dans og slåttar som var livet for Gunnar. Kilde Olav Kaasin, Buskerud
Dagblad 2. mai 1956.
Liseth, Gudrun f. Groven (f. 1926)
Nore. Dans
Liseth, Torstein (1908—2004)
Nore. Dans
Filma av RFF i 1982.
Lislelid, Reidar (????)
Nore. Dans
Lislien, Anita (f. 1972)
Lyngdal/Nore. Kraviklyre, vokal, durspel, dans
Lærte dansen frå 1978 av foreldra Solveig og Jan Lislien, var med på kursa deira. Har delteke
på kappleikar og framsyningar. Har òg halde kurs både i springar og gammaldans. Spelar
toradar og Kraviklyre attåt song.
Lislien, Torger (1903—1971)
Lislien, Knut (1906—2000)
Lislien, Andres (1909—1985)
Lislien, Eivind (1911— 2007)
Lislien, Hellik (1914—1976)
Lislien, Hans (1920—2010)
Lyngdal. Dans
Alle brørne gode dansarar. Hadde dansen frå mora, dotter til Ola O. Aasen og Kari Halvordsd.
(Danse-Kari). Onkelen Anders Aasen god dansespelemann. Alle deltok på danseskeid med
Klara Semb i Lyngdal i 1929 og 1934. Torger utmerka seg mest, dansa halling i unge år, heldt
dansekurs i Sande i Vestfold, lærte helst bort runddans der. Eivind filma av Rff i 1982.
Lislien, Hellik (f. 1988)
Lyngdal/Rollag. Hardingfele
Byrja spela sju år gammal, fyrste læremeisteren Even Tråen, lærte sidan av Sigurd Frogner og
Bård Vegard Bjørhusdal, samt nokre slåttar av onkelen Jan Lislien. Har delteke på fleire
kappleikar og konsertar både åleine og saman med Numedal spelemannslag. Aktiv i
lagsarbeid, for tida med i styret i NSDL.
Hellik byrja spela 7 år gamal, fyrste læremeisteren var Even Tråen, seinare har han lært av
Sigurd Frogner og Bård Vegard Bjørhusdal og nokre slåttar har han lært av Jan H. Lislien.
Hellik har delteke på fleire kappleikar og konsertar, åleine og saman med Numedal
spelemannslag.
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Hellik byrja å spela hjå Even Tråen. Han viste tidleg talent for spel på fele og no er han i fint
driv framover og spelar mykje. Det har vore kleint med feler for Hellik, men no har han lånt
ei Stuvestad fele av onkelen sin Jan. Og han har fått kjøpt ein bågå laga av Magne Kvamme,
so no let det fint.
Lislien, Jan Hellik (f. 1948) Lyngdal
Hardingfele, dans
Lærte dansen fyrst av Olaf og Borghild Bakken på kurs i Flesberg 1978. Jan hadde vore leiar
av Flesberg spel- og dansarlag i mange år og sett mykje dans før han sjølv, saman med kona,
Solveig, byrja danse. Dei heldt seinare mange kurs m.a. i Flesberg, Rollag, Veggli og Uvdal.
Solveig og Jan dansa til framsyning og på kappleikar og dansa seg opp i kl. A på
landskappleiken på Hamar 1982. Dei er m.a. med på videoinnspelinga ”Bygdedansar i
Buskerud amt”, som er utgjeven av Buskerud folkemusikklag.
Jan lærte etterkvart dans av dei fleste eldre dansarar på den tida, då han og Niri H. Baklid
hadde ei gransking (1978-1981) omkring dansetradisjonane i Numedal.
Jan var en av initiativtakarane då spel-og dansarlaga i Numedal tok til att fyrst i 1970-åra,
og var leiar i laga i mange år. Han var styremedlem i Landslaget for spelemenn frå 19811987, dei siste to åra som nestleiar. Han fekk stifta Buskerud Folkemusikklag i 1985, innvald
som styremedlem og nestleiar i Landslaget for spelemenn att frå 2002-2008
Frå 2005 tilsett som folkemusikkonsulent ved Folkemusikkarkivet i Buskerud.
Jan fekk Flesberg kommune sin kulturpris i 1984, og Positivprisen frå Buskerud
Folkemusikklag i 2003.
Spel starta han med 1976, Arne Olsen var fyrste læremeisteren. Seinare Sigurd Frogner og
andre spelemenn i spelemannslaget i Numedal spel- og dansarlag. I 1981 starta han, og
fleire, kurs for nybyrjarar i spel, det var mange med, men fleire slutta etterkvart. Dei som held
fram og vart spelemenn var Håkon Brøtan, Gullik Bekjorden og Bård Vegard Bjørhusdal.
Jan har vore med i lagspel i spelemannslaget dei fleste åra frå han byrja spele.
Han har òg vore domar på mange kappleikar, mest i spel, men òg i dans.
Lislien, Solveig f. Mørken (f. 1948)
Lyngdal. Dans
Lærte dansen av Olaf og Borghild Bakken på kurs i Flesberg 1978. Heldt saman med Jan
Lislien mange kurs m.a. i Flesberg, Rollag, Veggli og Uvdal. Dansa til framsyningar og på
kappleikar, dansa seg opp i kl. A på Landskappleiken på Hamar 1982. Med på
videoinnspelinga Bygdedansar i Buskerud amt utgjeven av Buskerud folkemusikklag. I
mange år med i styret i FSDL og NSDL.
Lærte dansen av Olaf og Borghild Bakken på kurs i Flesberg 1978.
Solveig og Jan heldt seinare mange kurs m.a. i Flesberg, Rollag, Veggli og Uvdal. Dei dansa
til framsyningar og på kappleikar og dansa seg opp i kl. A på landskappleiken på Hamar
1982. Dei er m.a. med på videoinnspelinga ”Bygdedansar i Buskerud amt”, som er utgjeven
av Buskerud folkemusikklag.
Solveig var i mange år med i styret i Flesberg spel- og dansarlag og Numedal spel- og
dansarlag.
Liverud, Lars (f. 1946)
Uvdal. Dans
Gjekk i barneleikarring med Bertil Skjerpe Larsen som leiar, heldt fram i vaksenleiken. Aktiv
i ungdomsarbeidet, hjelpte til i barneleiken i fleire år. Ansvar for filmframsyning både på
Nordstjerna og Fredheim. Ettertrakta dansepartnar, dansar det meste.
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Gikk i barneleikarring med Bertel Skjærpe Larsen som leiar. Heldt fram i vaksemseleiken og
var aktiv i ungdomarbeidet. Tok på seg ansvaret for filmframsyning både på Nordstjerna og
Fredheim med Bertel som og ven. Dei opplevde mykje moro i ungdomslaget og på turar. Som
far hjelpte Lars til på leiken i fleire år. Han er ein ettertrakta dansepartnar, kan ”alt” og
dansar framleis godt som kvar veke i Numedal eller i Hallingdal.
Livrud, Abraham Ols. (1890—1927)
Uvdal. Hardingfele
Voks opp på Livrud med skysstasjon og mykje folk. Spela både tele- og hallingslåttar.
På Livrud var det skysstasjon og her var det ofte samla mykje folk. Abraham voks opp i dette
miljøet og han spela både tele- og hallingslåtter. Diverre døydde han ung.
Livrud, Sigrid Gregardsd. (1837—1927)
Uvdal. Vokal
Tanta til Sigrid Knutsdotter Livrud. Sigrid Gregardsd. ei rik songkjelde som niesa Sigrid
Livrud lærte av.
Sigrid var fødd på nordre Fønstelien, kom til nordre Livrud som tenestejente. Vart gift med
Gregard som eigde garden i 1877. Dei var barnlause, og garden vart overskreve på Sigrid
Knutsdotter, som var niesa til Sigrid og kom dit som tenestejente. Sigrid Gregardsd. skal ha
vore ei rik kjelde av gamle songar, som ho lærte vidare til Sigrid Knutsd.
Livrud, Sigrid Knutsdotter (1870-1956) Uvdal
Vokal
Sigrid kom til Livrud, nordre, som tenestejente og budeie. Eigarane av garden var barnlause,
og skreiv over garden på Sigrid i 1910. Ho hadde da gifta seg med Lars som kom til gards
som tømmerkøyrar i 1903, dei fekk 4 born. Frå krigen og framover budde ho med dottera
Helga i øvre Holden.
Gards og ættesoge for Uvdal, bind V1, sitat: Sigrid kunne ei mengd med salmetonar, historier
og segn. Dessverre tok ho det meste av dette med seg i grava. Yndlingssalma hennar
var:”Livet forsvinner i hast som en drøm”. Sitat slutt. O. M. Sandvik skriv om henne: Ho var
blant dei som best har bevart tradisjonen om de ofte eiendommelige melodier. Sigrid nytta J.
Johnsens ”Christelig Psalmebog til Brug ved Huusandagt. Sitat slutt.
Sigrid var ei stillfaren og arbeidsam kvinne, og det var i kyrkja og i heimen ho song.
Lofthus, Herbrand Pederson (1889-????) Veggli
Hardingfele
Herbrand var bror til Halvor. Han spela fele som så mange andre i familien. Mest kjent er
han likevel som idrettsmann. Han vart norgesmeister i bryting heile 10 gonger. Og han var i
Olympiaden i 1912. Dessutan var han skiløypar og vann eldste klasse i Holmenkollen i 1924.
Men det som kjem ved denne soga er at han hadde gode felur. Ei av dei kjøpte Sigbjørn B.
Osa, det var ei Røstadfele. Alfred Maurstad hadde og vist interesse for denne fela og lånt ho.
Enda hadde han to gode felur.
Lofthus, Peder Herbrands. (1865—1937).
Veggli. Hardingfele
Bror til Steinar Gladheim. God spelemann.
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Loftstue, Erik Larss. (1745 — 1801)
Uvdal. Hardingfele?
Kan ha vore spelemann. Eit eit lite feleskrin med bokstavane ELL og årstalet 1781 kan vera
etter han (no på ein gard i Nore). Spelemannen Tollev Larsson frå Brekke, Uvdal, kom til
Åsgarden i 1890 og hadde med seg dette feleskrinet. Bestefar hans var Erik Larsson, busett i
Eriksplassen under Loftstuen frå om lag 1780. ELL kan tyde Erik Larsson Loftstu.
Lonrud, Anders Ols. (1863—1943)
Lyngdal/Mjøndalen. Hardingfele
God spelemann, spela så fint, spela mykje saman med Ole Haugan. Nevøen Ole Nærlieie
lærte truleg noko av han. Mykje slutt på spelinga etter at han kom til Eiker.
Lonerud høyrde til garden Nerli og blei gjerne skrivi Nærlieie. Anders flutte til
Nedre Eiker i 1898, og året etter blei han gift med Anna Marie Nilsen frå Vestfossen. Dei fekk
10 barn og budde lenge i Mjøndalen.
Av yrke var han gråsteinsmurar og anleggsarbeidar. Frå heimbygda er det òg opplyst at han
var skomakar, og han var med i brøtningen (tømmerfløytinga) i Lyngdalselva. Han var ein
flink arbeidskar, men blir òg hugsa for å ha vori borti ein del slagsmål i si tid.
Anders skulle ha vori ein god spelemann, og han spela så fint. Han hadde spela mykje saman
med Ole Haugan. Etter han kom nedover til Eiker blei det nok mykje godt slutt på spelinga,
både på grunn av grovarbeid og stor familie.
Christian Watnebryn fortalde frå han var gutunge at han og fleire andre gutungar gikk på
skeiser på elva der ved Lonerud. Da sto dei lange stunder utafor stova og lydde på Anders
som sat inne og spela.
Anders var onkelen til Ole Nærlieie, så han kunne vel ha lært noko av onkelen sin.
Andres Aasen var skulekamerat med Nærlieie og var med han heimom og høyrde Anders
spela.
Lurdalen, Svein (f. 1941)
Svene. Durspel, dans
Var med i Svene barneleikarring med Liv H. Blydenstein. Som utøvar på toradar aktiv i
gammaldansgrupper.
Løstad, Ola Ols. (1824—1845)
Flesberg. Hardingfele
Lærte av Gullek Spellemann.
Løttestad, Gullik Ols. (1884—1961)
Flesberg. Hardingfele
Uvisst når han byrja å spela og kven han lærte av. Spela fint, kunne ikkje så mange slåttar.
Sverre Ader skreiv i Kongsberg Dagblad 17.2.1934: «Gullik Løttestad er en rolig og tenksom
mann, en interessert og dyktig felespiller med sans for det musikalsk særmerkte og rike i de
gamle numedalsslåtter.» Slutta å spela då kona døydde i 1935.
Når Gullik byrja å spele og kven han lærte av veit ein ikkje, men han spela fint sa Ole T.
Dalen. Gullik kunne visst ikkje så mange slåttar. Sverre Ader skreiv i Kongsberg Dagblad i
ein artikkel (17.2.1934): Gullik Løttestad er en rolig og tenksom mann, er en interessert og
dyktig felespiller med sans for det musikalsk særmerkte og rike i de gamle numedalsslåtter.
Gullik slutta å spela då kona døde i 1935.
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Løttestad, Hans Ols. (f. 1876)
Flesberg/USA. Dans
Svært god dansar, rekna for å vera betre enn Kittil Dyrebu. Til USA 1900.
Løttestad, Kjersti Gulliksd. f. Kallerud (1846—1927)
Flesberg. Dans
Svært god til å danse, dansa òg kar, dansa med to følgje. Sonen Hans òg god dansar (til USA
1900).
Løytegård, Borghild f. Høiset (f. 1916)
Løytegård, Theodor (1913—1995)
Nore. Dans
Filma av Rff i 1982.
Løytegård, Gunda f. Mejordet ()
Nore. Dans
Løytegård, Nils (1912-1983)
Nore. Dans
Løytegård, Hans (f. 1918)
Nore. Dans
Løytnantsdreng, Gunnar Knutson sjå Gunnar Knutson Løytnantsdreng
Løytnantsdreng, Halvor Knutson, sjå Halvor Knutson Løytnantsdreng
Løytnantsdreng, Knut Halvorson, sjå Knut Halvorson Løytnantsdreng
Løytnantsdreng, Pål Knutson, sjå Pål Knutson Løytnantsdreng
Løytnantsdreng, Torstein Knutson, sjå Torstein Knutson Løytnantsdreng
Laag, Knut Torgerson/ ”Blinde-Knut” (1772-1849) Lyngdal
Hardingfele
Knut Torgersen Laag eller Blinde-Knut var spelemann.
Knut var jamgamal med Ola Pålson.
Han budde i Sønste Søre Låg (Smedplassen), men vart i bygda berre kalla Blinde-Knut avdi
han var blind. Men han greidde seg svært godt likevel, Kona hans tente i Tonby då han vart
kjend med henne. Det var ein lang og ulend friarveg, men det var visst ikkje fåre med anna
han fann fram åleine. Han var framifrå hagnhendt og kunne gjera mest kva det var. Jamvel
feler laga han.
Spelemannen Andres Åsen som er i slekt med Blinde-Knut, fortel at dei sette han i kjellaren
for å prova det. Det var vel kanskje så at dei tvila på om han var heilt blind, men han arbeidde like godt i kjellaren der det var stummande mørkt.
God spelemann var han og, han spela så vent. Han var ein meister til å spela visetonar og
salmetonar, men dei heldt Gullek Spellemann betre å danse etter. Etter han var vorten gamal,
leidde dei Blinde-Knut etter ein kjepp når dei ville ha han med seg borti leik og lag.
Gullek Spellemann budde ei tid i Søre Låg i Lyngdal og var då grannen til Blinde-Knut.
Gutungene hans, serleg Eivind og Gullik var heile dagane hjå Blinde-Knut og ville få han til å
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spela, for far deira spela sjeldan heime. Dei sette da hestetagl på to vedatre, let eine var fele,
det andre boga, og så sat dei og stirde på Knut når han spela og apa etter så godt dei kunne.
Så hende det at det gjekk av ein streng for Knut, og da lura gutane seg heim att og stal av fela
åt far sin og kom med til han. Då vanka det nye slåttar - og stundom juling når far deira fekk
sjå det.
Det er uvisst kven Knut lærde spel av, men truleg hadde han dei same kjeldene som Ola
Pålson. I slekta etter Knut og broren Andres, som kom til Pukkverket, er det mange spelemenn
og dansarar, og framifrå handtverkarar.
Blinne-Knut hallingen heiter ein slått, ein halling som òg har manmn etter ein spelemann i
Veggli, Oskehølen. I munnleg tradisjon heiter det at Knut Lurås lærde springaren
Flesbergingen av Blinde-Knut.
Laag, Ole Knuts. (1897—1954)
Lyngdal. Hardingfele
Oldebarn til spelemannen Blinde-Knut, Knut Torgers. Låg. Lærte mykje spel av Anders
Aasen og Ole Nærlieie, var òg i kontakt med Ola Brøtan og spelemenn i Sigdal. Spela fint,
var nøye, drog på når han spela til dans på Høgheim. Spela saman med Torstein Øyberg på
leikskeida til Klara Semb i Lyngdal. Spela til dans i Nesland, Telemark i 1948 saman med
Anders Aasen. Aktiv i Lyngdal spelemannslag m.a. som leiar. God forteljar. Systersonen Niri
Baklid lærte mykje spel, gjorde òg opptak med han (no i Norsk folkemusikksamling).
Ole lærte mykje spel både av Andres Aasen og Ole Nærlieie. Andres var han i slekt med, og
dei var begge oldebarn til spelemannen Blinde-Knut, Knut Torgesen Låg. Dessutan tyder det
på at han var i kontakt med spelemenn i Sigdal. Nils Lande spela ein reinlendar på munnspel,
og den hadde han lært av Ole Laag. Denne lærte Ole Dalen etter Nils igjen, og Dalen spela
han så Kristiane Lund fekk høre han. Ho blei oppglødd og ville gjerne lære reinlendaren.
Ole spela òg noko saman med Ola Brøtan. Systersonene Niri H. Baklid lærte mykje av Ole.
Han flutte til Åmot på Modum, men han var attende til Lyngdal og fekk Ole til å spela inn
slåttar på bandopptakaren sin. Desse opptaka er no i Norsk Folkemusikksamling.
Ole spela fint, og han var så nøye. Han drog opp svært når han spela til dans på lokalet
Høgheim, drog bogen så godt ut. Fela hans var laga av Gjermund Strømmen, Nore i 1928.
På leikskeida som Klara Semb hadde i Lyngdal (eit i 1929 og eit nokre år seinare) skiftast Ole
Laag og Torstein Øyberg på å spela.
Han var aktivt med i Lyngdal spelemannslag og var også formann i laget. Kasserar var han
òg ei tid, frå 1949 til 1953. Lyngdal spelemannslag hadde tur til Nesland i Telemark i 1948.
Lokale vart leigd, og dei stelte til fest. Ole Laag og Andres Aasen sytte for dansemusikken.
Dessutan var Ole med i Spellaget som det heitte. Der dreiv dei med skodespel. Ole var reine
skodespelaren, han, skøyaraktig og morosam, og han lo godt. Han var også ein god forteljar,
i det heile ein allsidig person. Han fekk ei sølvskei som det står denne inskripsjonen på:
Minne frå Spellaget 1937.
I seinare år var han med og spela songar hos Ringstad-folka i Strand saman med kona,
Sigrid, på gitar og Svanhild Ringstad på harpeleik.
Av andre interesser Ole hadde kan nemnast at han var ein ivrig fiskar.
Det kan òg nemnast at han var forretningsførar i takstnemnda i Lyngdal.
I 1941 vart han gift med Sigrid Kleiv, og dei fekk 3 døtrer og 1 son.
Ole dreiv med jord- og skogbruk. Han var omframt god til å slå med ljå. Ved sida av dreiv
han sagbruk dei 3 siste åra han levde. Han dreiv og med telefonarbeid - monterte og
reparerte telefonapparat og retta på liner. Dessutan var han urmakar.
Madsen, Astri f. Bølviken (f. 1917)
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Nore. Dans
Megarden, Gunnar (f. 1931)
Tunhovd. Dans
Meinstad, Reidar (f. 1965)
Kongsberg/Skedsmokorset. Dans
Lærte springar og gangar av Sigmund Teigen og Hellik Dokka på kurs i 1979, hallingdans av
Ingar Ranheim, Valdres. Deltok på kappleikar frå 1982 til 1988, vann Kongepokalen på
Landskappleiken i Odda 1984 for beste hallingdans. Har seinare turnert i inn- og utland. Har
halde mange kurs, særleg i USA. Attåt hallingen var numedalsgangaren spesialitet. Dansa
saman med Liv Halling på videoinnspelinga Bygdedansar i Buskerud amt, utgjeven av
Buskerud folkemusikklag. Aktiv i KSD m.a. som leiar.
Lærte springar og gangar av Sigmund Teigen og Hellik Dokka på kurs i 1979. Lærte
hallingdans av Ingar Ranheim, Valdres, våren 1980. Deltok på kappleikar frå 1982 til 1988,
vann kongepokalen på landskappleiken i Odda 1984 for beste hallingdans. Reidar har seinare
turnert i inn- og utland med dans, og halde mange kurs spesielt i USA. Utanom hallingen var
Numedalsgangaren Reidar sin spesialitet. Han er m.a. med på videoinnspelinga
”Bygdedansar i Buskerud amt”, som er utgjeven av Buskerud folkemusikklag.
Han deltok òg i lagsarbeidet i Kongsberg spel og dansarlag, var leiar og kasserar.
Mejordet, Arne Iversen ()
Nore. Dans
Melvold, Laila (1952—1988)
Veggli/Kongsberg. Dans
G.m. Knut Brusli Andersen. Har dansa mykje på framsyningar saman med mannen. Aktiv i
opplæring.
Midtstigen, Ola (1919-1993)
Midtstigen, Ågot f. Juveli (f. 1923) Flesberg
Nore. Dans
Midtstigen, Per Håvard (f.1953) Flesberg/Nore/Otta
Hardingfele, dans, sjøfløyte, durspel, munnspel.
Per Håvard Midtstigen voks opp dels i Flesberg, dels på Hamar.130 Far hans var frå
Midtstigen i Nore og mora frå Mellom-Juveli i Flesberg. Per er både dansar og ein svært
allsidig musikar. Han spelar toradar, hardingfele, sjøfløyte, blekkfløyte og munnspel. Det er
kan hende sjøfløytespelet han er mest kjend for. Fløyteinteressa vart vekt då han høyrde eit
opptak med Herleik Stuvstad i radioen.
Han tok kontakt med Nils Stuvstad og fekk låne ei fløyte han hadde laga under krigen. Fart i
spelinga vart det fyrst då Per fekk høyre opptak med Knut Juveli. Han fekk låne den gamle
Schlosserfløyta etter Juveli. «Da kunne jeg også sammenlikne opptaka fra midt i 50-åra
ettersom jeg hadde fløyta han brukte i handa. Dette tydeliggjorde spellemåten og måten han
brukte fløyta.»
Per har vore med på fleire plateutgjevingar der han nyttar sjøfløyta. I 1977 fekk han
Spellemannprisen i klassa folkemusikk/gammaldans for I heitaste slåtten saman med Ånon
Egeland. Utgjevinga var ei nyskaping og den fyrste i rekkja av utgjevingar av det vi kan kalle
rearrangert folkemusikk. I 1982 kom Norske strøk. Platene inneheld tradisjonsmusikk frå både
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Numedal og Agder. Saman med Steinar Ofsdal fekk han Spellemannprisen for albumet
sjøfløyta i 1989.132 Dei to samarbeidde mykje på 1970- og 1980-talet for å fremje den gamle
sjøfløytetradisjonen i Numedal, mellom anna gjennom konsertverksemd. Per har òg reist på
skulekonsertturné i regi av Rikskonsertane.
Han har delteke på kappleikar med sjøfløyte og fått mange fyrstepremiar for spelet sitt. På
midten av 1970-talet lærte Per seg å spela trekkspel og toradar. Nils Stuvstad hadde spela
toradar då han var ung. På sine eldre dagar tok han dette opp att. Per har funne fram gamle
opptak etter Nils og lært seg mykje av dette slåttematerialet. Per vanka mykje i Numedalslaget
i Oslo ei tid, og her lærte han å danse numedalsspringar. Han har òg vore med og tevla i dans
med godt resultat. Saman med kona Målfrid Blindheim vann han dans hardingfele klasse A på
Landskappleiken på Otta i 1985. Attåt dette er han ein mykje nytta dommar i eldre
folkemusikkinstrument og dans, samt instruktør i sjøfløytespel.
Moen, Kittil Kristianson (1865-1938) Svene
Dans, trekkspel
Kittil var særs god til å danse den gamle springaren, var god skiløypar og han spela
trekkspel. Han var en av læremeistrane til Klara Semb då ho fyrst lærte dansen i 1929. Såleis
har måten hans å danse springar på prega dansen i ettertida. Klara Semb for langs heile
Numedal og lærte bort dansen på leikskeida sine.
Mogan, Ragnhild f. Strømmen (f. 1926)
Veggli. Dans
Lærte dans av m.a. Ingeborg Hagen, Nore. Gjekk på Voss folkehøgskole 1949/1950,
lagsleiarklasse. Leikleiarkurs i Elverum i regi av NU i 1956 med Liv Midttun og Ole Ekornes
som lærarar. Heldt leikkurs i Veggli i mange år. Dansa springar med Knut B. Andersen m.a. i
Bergen på Landsstemnet til NU i 1960. Var med på hardingfelekurset til Sigurd Frogner i
1965.
Lærte dans av bl.a. Ingeborg Hagen i Nore. Gjekk på Voss folkehøgskole 1949-50
Lagsleiarklasse. Leiklærarkurs i Elverum i regi av Norges Ungdomslag i 1956.
Lærarar var Liv Midttun og Ole Ekornes. Leikkurs i Veggli i mange år. Dansa springar med
Knut B. Andersen i Bergen på NU landsstemna i 1960.
Mogen, Andres Larsson (1877-1953) Rollag
Hardingfele
Andres var sjølve guten i Rollag i mange år. Han spela mykje til dans og var svært populær
som dansespelemann.
Andres vart kalla Husbond, og Sverre Eggerud som spela mykje saman med Andres kalla
slåttane hans for Husbonslåttar. ”ska me ta ein gamal Husbondlått”? kunne han si.
Andres var populær i Uvdal med, der han var på slått om sommarane. Ein gong han spela til
dans dr vart det noko trafikk og slåsting. EIn av kjempene fika til parafinlampa i kampen. Da
vart det myrkt må vita, men det verste var at Andres fekk parafin på bogen. Da hadde han
visst vore galen, hankjefta og smelte fortalde dei. Han kunne vera noko bråsinna, sjøl om han
var både vennesæl og snill.
Ein gong skulle det vera stemne på Folkets hus i Rollag. Kvelden før kom det mange
spelemenn til bygda frå ulike kantar. Somme av de var riktige storkultar på fele. Alle reiste til
Andres om kvelden, og der vart det kappleik! Den vann Andres sjøl, og dei sa han vann for
han hadde urgamalt spel.
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Han spela for Nansen på Sørkje ved eitt kanskje fleire høve. Broren Ola Skørre var svært god
til å danse og han dansa for Nansen da med Andres spela. Det var nok ei høgtidsstund for
desse to brørne.
Sverre Eggerud og Andres spela som nemnt mykje til dans og fleire har sagt at slik musikk var
sjeldan å høyre.
Men Andres var utan jordisk gods. Han budde i den vesle stugo si saman med jåsåbikkja.
Bikkja gjekk fyre alt. Da han vart gamal sende dei han på gamleheimen i Nore. Der sat han
saman med Live Jylvik og lengta heim att. ” Å e sku so jenne vøre heimatt ein tur” sa Live.
”Men hå fankern ska du heimatt etter da, som inkje har bikkje”, sa Andres.
Han hadde ei Øygardsfele og ei Sandlandfele. Sandlandfela kjøpte Rollag bygdetun på
auksjon etter Ola Skørre, nevøen hans.
Under krigen hadde han radio. Med ein ståltråd som antenne. Den strekte han bort i
trådgarden som gjekk rundt stugo hans.”E ha tyskeren borti trågarn” sa han da.
Håkon N. Tråen fortalde at han og ein gjeng ungdomar hadde vore på fest på skyttarhuset 2.
dag jul ein gong. PÅ heimvegen ville dei innom Andres som hadde spela på festen. Men han
var ikkje kome heimatt enda. Slike ungdomar , sa Håkon N. vart gjenne svoltne utpå natta –
stugodynne til Andres sto oppe, så dei gjekk inn for å leite etter mat. Alt dei fann var eit
snaugnagje sauelår i roskåpet. Det var all julematen Andres hadde hatt, meinte Håkon.
Andres var og uti Flesberg og spela. Ein gong hadde dei fått ørta han opp så han vart sinna.
Da gjekk han rund og ropa: ” E ska gå gardtales oppatt te Røllag o banke opp hør ein som æ
heime!” Daq steig ein av Gåsebergkarane fra og sa: ”Du tek de vel enn tur innom Gåseberg
au da?” Gåsebergkarane var kjempur alle saman.
Når Andres var i godlag heldt han foredrag om ”gamle Jårån”. Ho hadde so vanskeleg
vassveig opp nokre bakkar. Da vogga ho får side til side, og det fekk Andres til på fela so godt
at folk kunne sjå ho fyre seg. Men da ho skulle nedatt vart mest som ho trilla bakkane ned, og
da byrja dansen. ”O sea har ingen sett ho” avslutta han. Det er ein reinlender. I Oppdal har
dei ei form av den same som dei kallar Sigrid Sanden.
Mogen, Kittil Tollefsen (1893—1986)
Rollag. Dans
Ætling av klokkar Knut Carlsen. Filma av Rff i 1982.
Molia, Olav (f. 1980)
Lyngdal/Sigdal. Hardingfele
Byrja spela i 1998, fyrste læraren Jan Lislien, seinare Håkon Brøtan. Lærte fort, tilegna seg
mange slåttar. Har delteke på mange konsertar og framsyningar, på kappleikar både som
einskildutøvar og i lagspel med NSDL. Har lært bort spel til nybyrjarar i fleire år.
Olav starta med spel i 1998, fyrste læraren var Jan H. Lislien. Seinare vart Håkon Brøtan
læremeister. Olav har på få år tilegna seg mange slåttar og spelar godt. Han har delteke på
mange konsertar, kappleikar og framsyningar. Mest som deltakar i lagspel med Numedal
spel- og dansarlag, men og som einskildutøvar. Olav har lært bort spel til nybyrjarar i fleire
år.
Myhra, Gulbrand Ols. (1866—1950)
Svene. Dans
Dansa så lognt og fint, syntest flyte rundt golvet trass i at han var stor og rundvaksen.
Gulbrand var god dansar, dansa så lognt og fint, syntest flyte rundt golvet.
Han var stor og rundvaksen, gikk så fjørug, mest som han dansa.
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Han gikk oftast så fint kledd, jamvel om han berre skulle til butikken, hadde han sølvknappar
og fin klukketresse.
Myran, Halvor Peders. (1864—1891)
Nore. Hardingfele
Soneson til Halvor Løytnantsdreng. Lærte noko av Gunnar Løytnantsdreng. Spela til dans på
Skyttarhuset. Faren lika ikkje spelinga, meinte det førte til ulukke.
Halvor var soneson til Halvor Løytnantsdreng. Far hans lika ikkje at han spela av di han
hadde sett for mykje ulukke i samband med felespelet. Etter noko dansespeling på
Skyttarhuset ein gong reiste han til Gunnar Løytnantsdreng for å lære slåttar. "Det er fint,
men det er ikkje akkurat som det skal vera", sa han då Halvor spela.
Myran, Knut (f.19??) Nore/Nes
Hardingfele
Knut Myrann voks opp i Nore. Han byrja å spela hardingfele då han var 15 år gammal. Fela
hadde han ervd etter morfaren Knut Stordokk. I byrjinga lærte Knut av spelemennene Olav og
Steinar Strømmen, Halvor Kaasin og Lars Lesteberg. Sidan vart Steingrim Haukjem ein viktig
læremeister. Steingrim var ofte på vitjing hos Knut Stordokk på Myrann, og då vart det mykje
speling. Som så mange andre numedølar, reiste òg Knut til Telemark for å byte slåttar med
gode spelemenn. Her kom han saman med spelemenn som Gjermund Haugen, Eivind Mo,
Torkjell Haugerud, Høye Kvåle, Kristiane Lund og mange fleire. Johannes Dahle vart likevel
den han lærte mest av. Av Johannes fekk han slåttar i tradisjon etter Lurås, Gibøen og
Løytnantsdrengene. Spelet til Knut «bærer preg av denne påvirkningen».
På ein kappleik på Notodden i 1951, trefte Knut Sigbjørn Bernhoft Osa. Det vart eit viktig
møte for Knut. Sigbjørn gav han ei grundig «innføring i tekniske ferdigheter med
bogeføringa».Knut debuterte i yngste klasse på denne kappleiken og vann. Det same gjorde
han på Landskappleiken i Kristiansand same året. Tre år seinare vann han klasse B på
Landskappleiken i Lom og rykte opp i klasse A. Sidan har han vunne Landskappleiken
klasse A to gonger og vorte vinnar av tallause fylkes- og lokalkappleikar.
Knut har òg komponert slåttar for hardingfele. Den fyrste, ein gangar laga han til minne om
Pål Løytnantsdreng i samband eit med 200-årsminnestemne i Nore i 1986. På
landskappleiken i Bø i 1988 vann han klassa for nyskaping med denne slåtten. Elles har han
komponert gangaren Frå Numedal til Tinn og springarane På Kongsbergmarken,
Steingrim Haukjems minne og Olav Vikens minne. I 2000 gav Knut ut sin første solo CD,
Veneflamma med slåttar frå Numedal og Telemark og eigne komposisjonar.
I 1984 skadde Knut tre fingrar på venstrehanda. Dette var eit hardt slag for han, og det gjekk
fleire år før han kunne spela skikkeleg att. Knut har spela atskillege konsertar i sitt
spelemannsliv. På mange av minnekonsertane etter store spelemenn som Johannes Dahle,
Anders Kjerland, Gjermund Haugen, Kristiane Lund har han vore sjølvskriven deltakar. Han
har turnert i inn- og utland. Det har òg vorte mykje heider gjennom åra, mellom anna har han
fått Hallingdalsmedalja i gull og Spelemannsprisen på Porsgrunnskappleiken. Han er òg
heidersmedlem i LfS.
I 1961 flytte Knut til Nesbyen. Her vart han buande. Gjennom åra har Knut hatt mange
spelemannskurs. Han var lærar i musikkskulen i Nore og Uvdal, samt Nes kommune. Han har
vidare drive med opplæring og instruksjon i lokallag og på Ole Bull Akademiet. Mellom dei
som har lært av Knut er Øyvind Brabandt frå Nes, kjend A-klassespelemann, og Frank
Syversrud (Martinsen) som vann yngste klasse på Landskappleiken på Gol 1972.
Attåt spelinga har han vore aktiv i lagsarbeid, til dømes som leiar i Nes spel- og dansarlag i 12
år. Han har òg vore styremedlem i LfS og i Buskerud folkemusikklag. I LfS ivra han særleg
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for hardingfeleutstillinga på Landskappleiken. Knut er òg ein mykje nytta dommar i spel både
på Landskappleiken og på landsfestivalen i gammaldansmusikk.
Myrvolden, Emil (1921—2007)
Uvdal. Hardingfele
Av ei musikalsk slekt, mora Torine Myrvolden song inn for Arne Bjørndal og Norsk
folkemusikksamling. Emil lærte av mange spelemenn, sette sitt eige merke på slåttane. Laga
eigne springarar med typiske drag frå Øvre Numedal.
Han var av ei musikalsk slekt og mor hans Torine Myrvollen har m.a. sunge inn for samlaren
Arne Bjørndal og Norsk Folkemusikksamling. Emil har lært av forskjellige spelemenn, men
har sett sitt eige merke på slåttane. Han har og laga eigne springarar med typiske drag frå
øvre Numedal.
Myrvolden, Torine Knutsdotter (1883-1979) Uvdal
Vokal
Fødd på Myrvollen, Tanberg søndre, dei budde på mange plassar før dei overtok farsgarden
til Torine i 1927. Torine var flink til å syngje, og det finns nokre opptak med henne.
Mørkvollen, Torstein Reiers. (1895—1960)
Nore. Dans
God dansar, «snudde springar på hælen».
Narverud, Halvor Halvorsen f. Sveinunggard (1834-1920) Skurdalen
Kristi Syversd. Narverud (1835-1920) Dagali
Vokal
Budde i Borgen i Skurdalen.
Dei var søskenbarn, etterkommarar etter et par sysken frå Tessungdalen, Leikanrudslekt
O. M. Sandvik skriv om dei: Hadde så mykje gamalt i songen sin, og det var så rare
krusedullar på melodiane.
Dotrene deira:
Gunhild Myren 1881-1958
Turid Grevsgardsdokken 1878-1964 skreiv Sandvik ned eit par melodiar etter, som står i
”Norske Bygder”, Numedal
Langs Normannsslepene over Hardangervidda, av Reidar Fønnebø, sitat:
Paret fekk store vansker med å greie seg på Narverud, og forsøkte derfor å slå seg ned på
Kolsfet nær Hårånatten. Her oppe slapp dei opp for mat, og midtvinters hjalp bygdefolk i
Dagali dei ned i bygda med husdyr og det dei ellers hadde. Senere kom de til Borgen i
Skurdalen, hvor de ble resten av sitt liv. En kontrakt fra 1881 viser at Halvor forsøkte å bedre
sine kår med fiske. Han får bruke Ossjøtjønnet, mot at Syver M. Aasberg hver høst får 7
butter fisk i betaling. Sitat slutt. (Hårånatten ligg på vidda)
Halvor dreiv med handel, var på Kongsberg marken og handla. Kjøpte og garden
Grefsgardsdokken etter kvart.
Nerdalen, Elling Trulss. (1872—1949)
Sigdal/Rollag. Vokal
Dreiv skysstasjon (Alstad) fram til 1927 då Numedalsbanen blei opna. Glad i å syngje, men
helst i små lag.
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Elling var frå Sigdal, men kom med mor og søsken frå Nerdalen til Rollag 1899. Dei slo seg
ned i Fulsåsgrenda. Han kjøpte Alstad i 1911, og blei der.
Dei bygde på andre høgda på hovudbygningen i 1918, og dreiv skysstasjon fram til 1927, da
Numedalsbanen blei opna. Elling var ein kar med godt humør, som lika å synge litt når han
kom på besøk til naboane.
Neset, Gullik O. (1882—1959)
Flesberg. Durspel
Svært god på einradar, spela jamvel springarar. Spela noko til dans i heimlege lag, spela m.a i
prestegarden, og tenestefolka dansa. God til å syngje, vikar for kyrkjesongaren nokre gonger,
song salmar. Tralla slåttar, særleg god på springaren Kari Rud.
Ole K. Møthe fortalte at Gullik var svært god på einradar og ein av dei fyrste han høyrde
spele trekkspel. Jamvel springarar spela han på einradaren sin. Gullik spela noko til dans i
meir heimlege lag, det er fortalt at ein gong sat han på ei blå kiste i drengestova i
prestegarden å spela og tenestfolka dansa.
Han var òg god til å syngje, var vikar for kyrkjesongaren nokre gonger og song salmar for far
sin då faren låg sjuk på det siste. Elles hugsar folk at han tralla slåttar, særleg springaren
Kari Rud.
Neset, Gunhild Torsteinsd. (1825—1908)
Flesberg. Dans, vokal
G. m. Ola, dotterson til spelemannen Ola Pålson, syster til stordansaren Torstein Tangen.
Sonen Hans Lande god dansar. Attåt dansen omframt god songar.
Gunhild var syster til stordansaren Torstein Tangen. Attåt å danse, var ho omframt god til å
syngje. Ho var òg kjent som eit dugande arbeidsmenneske, til dømes når ho bruka skyro i
skurden.
Mannen, Ola, var dotterson til spelemannen Ola Pålson.
Gunhild og Ola hadde 4 born, tri av dei drog til Amerika, den fjorde var Hans Lande som var
god dansar og er omtala framfyre.
Neset, Ole Gulleks. (1850—1930)
Flesberg. Vokal
God songar, kunne tralle slåttar heile natta. Vanta det spelemann, vart Ole henta.
Nilsen, Peder (f. 1847)
Veggli/USA. Hardingfele
Ætta frå kunstnaren Iver Gunderson Øvstrud (oldefaren). Reiste til USA, skreiv brev frå Clear
Lake, Iowa 1900 til Ola Bekkjorden. Skildrar kvardagslivet og fortel: «E’ ha for det meste
slutta me fela, eg æ leitt ho filla.»
Peder var fødd i Møllbrekka ein plass til Nord Glaim. Gjennom faren Nils Gulleksson ætta
han frå kunstnaren Iver Gundersen Østrud, som vart oldefar hans. Mora var Anne Sjulsdotter
Fetjaneiet.
Han kjenner vi gjennom eit brev frå Amerika rundt 1900. Da skriv han til venen sin Ola
Bekkjorden. Han skildrar kvardagslivet derover og får på ein finurleg måte sagt at han
fortsatt er ungkar.
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Opp ned på siste arket står: ”E ha for det meste slutta me fela eg æ leitt ho filla”. Tydlegvis
kjente Ola til at han var spelemann her heime for Peder fann det nødvendig å informere om
dette.
Ikkje så lett å koma åleine til eit stort nytt land og ingen ha å spela for! Han budde i Clear
Lake Iowa
Nordalen, Sven Elling (f. 1960)
Modum/Rødberg/Vikersund. Durspel, hardingfele
Lærte toradarspel og bygdemusikktradisjonar av onklane Thure og Rudolf Lund. Delteke i
tevlingar i Ransäter (Nordisk mesterskap), NM i gammaldans, Landskappleik og
Landsfestival. Særs aktiv i toradaropplæring, frå 1980 til 1997 fleire hundre elevar som førte
til oppstart av toradargrupper i Andebu, Kongsberg, Notodden, Gausdal og Numedal. Spela
hardingfele i Numedal spelemannslag. Med i gruppa Flatbygd og døl. Underviste i den
kommunale musikkskolen i Nore og Uvdal midt på 1980-talet, i Rollag frå 1984 til 1989,
samt instruktør på helgeseminar. Med på plateproduksjonar med Toradertrioen frå Modum,
Toradergutta frå Modum, Rune Bergheims orkester, Løvås og Bråtens orkester, Tolvtaggar`n
og Buskerud Folkemusikklag sine utgjevingar. I 2002 med på plata, Einradar’n i solo og
samspel.
Sven Elling lærde toraderspel og bygdemusikktradisjonar av sine onklar Thure og Rudolf
Lund. Han har vore aktiv på tevlingar på Ransäters toradertevling (Nordisk mesterskap), NM
i gammeldans, NM på trekkspel, Landskappleik og Landsfestival.
Sven Elling har vore særs aktiv i opplæring av nye toraderspelarar. I ein periode frå 19801997 hadde han fleire hundre toraderelever som førde til oppstart av toradergrupper i
Andebu, Kongsberg, Notodden, Gausdal og Numedal. Han underviste i den kommunale
musikkskulen i Nore og Uvdal midt på 80 tallet. I Rollag hadde han toraderkurs fra 1984-89.
Han har og vore instruktør på helgeseminar i Buskerud og på Vestlandet.
Han har delteke på plateproduksjonar med Toradertrioen fra Modum, Toradergutta fra
Modum, Rune Bergheims orkester, Løvås og Bråtens orkester, Tolvtaggar`n, Einrader i solo
og samspel og Buskerud Folkemusikklag sine utgivelsar. Medan har budde i Numedal, deltok
han også på hardingfele i Numedal spelemannslag. I 2002 var han med på utgjeving av plata,
Einradar’n i solo og samspel, eit tiltak som Arne J. Olsen sette i gang for å lydfeste
einradermusikk.
Norehaugen, Sigrid f. Lesteberg (f. 1920) Nore
Dans
Sigrid var husmor og bondekone og gift med Ola Norehaugen. Ho var og kjend som ein
spesielt dyktig husflidsprodusent. Sigrid lærte først å danse heime av mora, Helga Lesteberg
f. Haugerud i Eggedal. Det var ofte broren Lars og søstrene Kristi og Sigrid som leika heime.
Faren, Halvor Lesteberg, spelte fele. Han spelte og ungdommen fra grenda, Wetterhus,
Øktedalen og Tusteberget, kom og dansa. På skulen dreiv dei med folkeviseleik i frikvartera.
Dei dansa (leika) i den vesle gangen til læraren jagde dei ut. Agnes og Dagny Hvaale var
”leikleiarar”. Dei hadde lært av dei eldre søstrene Gudveig og Ingeborg. Ungane lærte å
danse av kvarandre.
Sigrid og broren Elling leia voksenleikarring på Vonheim frå 1936/37 I U.L. Noringen. Dei
fortsatte til nazistane overtok Noregs Ungdomslag i 1942. Ho starta leikarringen att rett etter
krigen, no saman med broren, Lars. Barneringen på Vonheim hadde avslutning med leik og
sketsjar. Odd Grythe var og såg på dei ein gong på 50-talet. Da Norehallen var ferdig
fortsatte ho med barneleikarring der. Ho heldt på til byrjinga av 80-talet.
Sigrid har fått Nore og Uvdal kommune sin kulturpris.
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Nærlieie, Ole Knutson (1887-1955) Flesberg/Kongsberg
Hardingfele
Ole var fødd i Flesberg den 7. januar 1887 og voks opp i plassen Lonrud eller Stykket som
helst blei skrivi Nærlieie. I daglegtale blei han kalla Stykkjy’n.
Han byrja tidleg å spela, og i byrjinga lærte han noko av onkelen sin Andres Lonrud.
Lonrud låg ved Lyngdalselva, og ein god spelemann i Lyngdal var Ole A. Haugan. Nærlieie
lærde mykje av han og av Narve Hytta, som òg budde i Lyngdal ei tid. Ole var mykje saman
med Gullik Sandbekk som var ein flink spelemann. Elles snakka han mykje om Hellik Rud og
rimelegvis hadde han hørt han nokre gonger.
Ole Nærlieie flutte til Kongsberg ved dei tider han gifta seg (1910). Her vart han
brannkonstabel. Tidlegare hadde det vori gards- og skogsarbeid.
På Kongsberg kom han i kontakt med Ole Hakkelberg som var ein dyktig spelemann.
Dei spela mylkje saman, m.a. i eit kringkastingsprogram som blei sendt direkte frå Lågdalsmuseet i 1932.
Etter kvart skaffa han seg mange grammofonplater og lærte etter dei. Nærlieie hadde så lett
for å lære og lærte så korrekt. Det var det gamle numedalsspelet som var Nærlieie sin
kjepphest, men han lærte òg mange slåttar frå andre stader, særleg Telemark. Nærlieie kunne
svært mykje av slikt som vals, reinlendar o.l. Mange av dei hadde han etter Ole A. Haugan,
nokre etter plater av Arne Bjørndal t.d., men det er gjetta på at han laga nokre sjøl.
Etter han flutte til Kongsberg tok han jamt på seg speleoppdrag oppover i Lyngdal og Flesberg. Det vart særleg på festar på skyttarhusa, søndagskveldane, han spela. Han var svært
trufast i så måte. Til vanleg hadde han 10 kr natta, lenger attende truleg berre 5 kr. Så var det
å sykle til Kongsberg att i to-tretida om natta og stille opp kl. 6 om måndagsmorgonen på
arbeid.
Nærlieie blei fast spelemann for Numedalslaget på Kongsberg, og han spela mykje i
Bondeungdomslaget, da særleg for leikarringen i laget.
Det verka som om Nærlieie lika å spela til dans, lika å spela når han fekk dansarane på
bogen som han sa.
Nærlieie deltok mest ikkje på kappleikar, men fekk nokre 1. premiar i eldste klasse. Det var
helst i mindre lag blant vener spelet hans kom heilt til sin rett. Han hadde så fint eit spel, men
kvikt med god takt. Han var ein lun og blygsam type, og dessverre var dette siste ei årsak til at
han ikkje blei så vida kjend som han hadde fortent. Synd han ikkje kom fram meir i
folkemusikkhalvtimen i radio. Ole Nærlieie døydde 17. august 1955. Ein stor spelemann og
læremeister var borte. Mange lærte slåttar frå han, t.d. Jon Berget, Olav Bratås og Hellik
Juveli. Men likaste læreguten var nok Leif Aasane, han fekk eit godt grunnlag av Ole, og vart
i mange år rekna blant dei beste spelemenn i landet.
Nørstebø, Anne Grete (f. 1954)
Uvdal. Dans
G.m. Nils Peter Undebakke. Gjekk i barneleikarringen i Uvdal med Bertil Skjerpe Larsen som
leiar. Lærte springar av Svein Aasen og Norunn Lødemel Aasen. Aktiv i lagsarbeid, m.a. som
leikleiar.
Odden, Erik (1907—1995)
Nore. Dans
Kjend meisterdansar, dansa så lett, flaut over golvet. Dansa mykje med Ingeborg Hvaale, f.
Skjønne.
Odden, Tore Herbrandson (1871-1950) Nore/USA
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Hardingfele
Tore var ein gåverik spelemann, men han dreiv det ikkje så langt med speling som broren
Torstein. Tore var ein godlynt kar og sterk som få. Det er mange historier om kjempekreftene
hans. Kreftene sine fekk han nok bruk for når han arbeidde opp garden sin i Nord-Dakota.
For han reiste til Amerika spela han på ein del festar saman med broren. Dei seinare åra vart
det lite speling, han heldt seg mest til boka.
Odden, Torstein Herbrandson (1870-1959) Nore/USA
Hardingfele, durspel
Torstein var ein særs gåverik spelemann og kunne mange slåttar. Han var son til Keisaren,
Herbrand Torsteinson Lindtvedteiet som m.a. var gravar ved Skjønne. Torstein og broren
Tore vart kalla Keisargutan. Torstein hadde lett for å lære. Han lærte sikkert noko av far sin
som var flink til å tulle slåttar. Men det meste hadde han frå mange forskjellige spelemenn,
m.a. var han hjå Knut Dahle i Tinn.
Torstein reiste mykje rundt i landet og heldt konsertar. Spelemannen Steingrim Haukjem frå
Veggli fortalde at kor han hadde konsertar hadde Torstein vore der før han, jamvel i Skjåk i
Gulbrandsdalen.
Det var mykje speling med Torstein, og det er historier om speling på auksjonar og
dansefestar i heile Numedal. Han kunne mange springarar og gangarar, men veksla og
mellom valsar, reinlender og masurka. Torstein var med på ein kappleik i Kristiania i 1903.
Han levde av og for musikken sin og såleis vart det vel ikkje alltid so greitt å livberge seg. I
1904 reiste han til Amerika, sikkert i von om å kunne leva betre av musikken sin der. Broren
Tore hadde reist over i 1902. Den fyrste tida i Amerika budde han i Nord Dakota, var
gardsarbeidar og heldt konsertar. på plakatar frå den tida står namnet på slåttane han spela,
det er mest Telemarksslåttar. Plakatane er trykte på norsk.
Folk som reiste attende til heimlandet, kunne fortelja at Torstein lengta mykje heim, men han
mangla alltid pengar. Halvor Kåsin fortel at ein gong i 30-ara vart det gjort freistnad på å
samle inn pengar til billett for han, men det vart dessverre ikkje noko av. I 1930-31 hadde
Numedalslaget i Amerika ei innsamling for hjelp til Torstein. Etter at broren døydde i 1950
vart det ikkje meir speling.
Torstein var ein av dei triste spelemannslagnader som ikkje fann seg til rette på NordDakotas endelause præriar. Musikken og lynnet hans høyrde heime mellom høge fjell og
djupe dalar, og trist er det at spelemannsmiljøet i Numedal ikkje fekk høyre meir av
slåttespelet hans. Torstein har eit fint ettermæle i slåtten "Torstein Oddens minne".
Ofsdal, Steinar (f. 1948)
Oslo. Sjøfløyte, div. fløyter, hardingfele
Verdskjend fløytespelar, viktig utøvar for spreiing av fløytespel frå Numedal. Lærte
sjøfløytespel av Herleik Stuvstad. Har hatt tallause kurs for nye fløytespelarar både i inn- og
utland. Gav saman med Per H. Midtstigen ut plata Sjøfløyta med slåttar frå Numedal som fekk
Spellemannprisen i 1989. Vinnar av NM i folkemusikk på Geilo 2009 både i sjøfløyte og
seljefløyte. Utgav same året CD-en Fjellfløyta - Vårfløyta der storparten av repertoaret er
numedalsslåttar. Har fått fleire utmerkingar, m.a. Positivprisen av Buskerud folkemusikklag i
1999 for innsatsen som lærar i fløytespel gjennom mange år og Egil Storbekkens musikkpris
for 2009.
Steinar er verdskjent som fløtespelar, vi tek med omtale her då han har vore viktig for
spreiing av fløytespelet frå Numedal.
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Steinar lærte slåttar og speleteknikk av Herleik Stuvstad, han var med blant dei som skuva på
for at Nils O. Stuvstad skulle lage fløyter. Han har hatt utallige kurs for nye fløytespelarar
mange stader både i inn- og utland.
Saman med Per Midtstigen har han gjeve ut plata Sjøfløyta der dei fleste slåttane er frå
Numedal.
Steinar fekk Positivprisen av Buskerud folkemuiskklag for sin innsats som lærar i fløytespel
for gamle og unge gjennom mange år.
Olsdotter, Jøran (Kølte-Jøran) (1805—1896)
Flesberg. Dans
Dotter til Ola Pålson, g.m. Gullek Spellemann, to born, Pål og Marit (Pål far til spelemannen
Paul Lia, Marit mor til spelemannen Gullik Sandbek). Ivrig og flink til å danse.
Jøran var frå Pålsonplassen, gift med Gullek Spellemann. (Ho var andre kona til Gullek)
Jøran var ivrig til å danse, og flink var ho. En gong ho kom til Sedalen som en unggut sat å
rikta og spela på eit trekkspel der, byrja ho å skjeike og danse radt ho fekk att dynna. ”Kan
skjønne je kan danse, je som har spellemann te far og spellemann te mann ”, sa ho. Jøran og
Gullik hadde to born, Pål og Marit. Pål vart far til spellemannen Paul Lia, og Marit blei mor
til Gullik Sandbek, også spellemann.
Olsen, Arne (1940) Flesberg
Hardingfele, einradar, toradar.
Arne byrja spele i 7-års alderen, fyrste læremeistert var morbror Eivind Krokmogen. Som
unggut kom han i lære hjå Kjell Evju, og gjennom han kom han i kontakt med mange
spelemenn. Frå han var om lag 20 år vart lydbandopptak viktigaste kjelda til å henta seg nye
slåttar. Opptak som Olav, Bjarne og Asbjørn Bratås hadde teke av gamle spelemenn i
Flesberg. Det var mest opptaka etter Hellik Ranvik Arne la seg etter.
Nokre år budde han på øvre Eiker, der byrja han å spele gammaldans saman med trekkspel
og gitar. Arne var med i mange gammaldansorkester utetter åra, og deltok på ei rekke
festivalar og fleire kassett/plateutgjevingar
Då han flutte til Flesberg att vart det etter kvart dansespel til springarkurs, og Arne vert for
alvor oppdaga som spelemann, han var ein meister i dansespel. Taktfast reint og sterkt spel.
Arne vart med då spelemannslaget starta opp att i 1970 åra. Med si slåttekunne og sitt reine
taktfaste spel prega han spelet i heile spelemannslaget.
Arne Olsen kom i ”opprop” det vart fleire radioprogram, og i 1986 gav han ut ein kassett,
Springar og halling i Numedalstradisjon. Denne utgjevinga, som Knut Buen sto for, gjorde
han landskjend. På landskappleiken på Geilo i 1986 spela han for ei mengd dansarar.
Dansedomarane kravde at arrangøren skulle gjeva ekstrapremiar for framifrå dansespel,
Arne Olsen og Sigmund Eikås fekk kvar sin premie.
Han tok etter kvart til å spele ein- og toradar trekkspel, dette òg meistra han særs godt. Han
ivra spesielt for einradarmusikken, soleis sto han i brodden for ei utgjeving på CD-plate,
Einradaren i solo og samspel, utgjeve av Folkemusikksenter i Buskerud.
Frå slutten av 1980 åra utmerka Arne seg som komponist, han dikta ei mengd slåttar, òg på
andre felestille. Springarar, hallingar og ei mengd gammaldansslåttar kom som perler på
snor.
Mange spelemenn vitja han og han gav raust undervisning og lærte frå seg slåttar.
Nokre få av komposisjonane hans vart utgjeve på to Cd-plater i 2000, ei med slåttar for
hardingfeler, og ei med gammaldansmusikk, Brørsteinane, og Lauvnesdansen. Samstundes
vart kassettopptaka frå 1986 utgjeve på Cd-plate. Numedal spel- og dansarlag kjøpte retten
til å gjeva ut 1000 cd plater med opptaka frå 1986 av Knut Buen
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Produsentar for ugjevinga av desse tre platene samstundes var Jan H. Lislien og Steinar
Bottegaard ved Folkemusikksenteret i Buskerud.
Men helsa svikta for Arne, så då innspelingane skulle gjerast syntes han at han sjølv ikkje
spela godt nok. Det vart elevar og spelemannsvener som skulle bera nyskapinga hans fram på
platene.
Slåttar spelt av Arne er òg med på utgjevingane Buskerudtonar med tradisjonar, NRK si
utgjeving av Norsk Folkemusikk på Cd.plate og på Bygdedansar i Buskerud amt, ei video
utgjeving.
Arne Olsens slåttar er ofte å høyre av andre spelemenn.
Birgit Kollandsrud Friis har overført fleire av dei til sjøfløyta.
Arne har spela inn ei mengd slåttar for Folkemusikkarkivet i Buskerud på lydband og
kassettar, òg fleire video innspelingar frå 1983 til 1993.
Olsen, Gregar (1904-1963) Uvdal
Dans
Født i Prestegarden i Uvdal. Ungkar. Dansa runddans.
Olsen, Gullik (Strykopp) (1862—1955)
Svene/Kongsberg. Dans
Vart rekna som dansemeister, lærte springaren som ung, dansa heile livet. Dansa gjerne til
slåtten Gamle Signe. Heldt dansekurs i Svene i 1924.
Gullik vart rekna som dansemeister. Han var mykje med der dansen vart nytta.
Han lærte springaren som ung og dansa heile livet. Slåtten ”Gamle Signe” lika han svært
godt. ”Å så får di kitle ho så my det finns råd da”, sa han til spelemannen.
Gullik var en livat kar og god i replikken. På en fest der det var mange damer med, så sa han:
” Je vår i kvinnfølk te kness”
Han var òg ute nokre år på kvalfangst. Kvalfangsten var etter han var gift, og nokon spurde
kva kona syntest om at han reiste ut slik ”Å du veit ho e nå glad i peng ho au ”, svara han.
Han freista òg å læra dansen vidare ved at han heldt kurs i Svene i 1924.
Olsen, Gunhild f. Krokmogen (1906—1970)
Flesberg. Vokal
Mor til spelemannen Arne Olsen. Hadde så fin stemme, song støtt når ho arbeidde. Song på
gamlemåten, krulla når ho lokka. Mannen, Gunnar Olsen òg god til å syngje.
Gunhild hadde så fin stemme. Ho song støtt når ho arbeidde. Song på ”gamlemåten”, og
krulla når ho lokka, seiest det. Mannen Gunnar var og god til å synge. Dei er foreldra til
spelemannen Arne Olsen.
Olsen, Hans ”Dauv-Hans” (1792-1874) Lyngdal/Nore/Sigdal
Hardingfele
Dauv-Hans var fødd i 1792 og voks opp i en plass under Gjerde i Lyngdal, det må nok ha vori
Hønserud. Da han vart fødd, budde foreldra i Dalegardseie, kanskje størhuset på garden (jfr.
Flatin). Det kan ha blitt fløtt til garden frå en plass seinare og. Foreldra var Ole Hansen Jerpeton, f. 1757, og Kari Handsdtr. frå Svene, f. 1746.
Dei gifta seg i 1790. Kari døydde alt i 1799, då Livlandeie. (Ole Hansen gifta seg igjen år
1800 med Helge Haagensdtr. Gjerdeeie (Hønserud). Ho døydde i 1813 i en plass under
Bekjorden.)
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Dauv-Hans flotte til Sigdal før han gifta seg i 1821 med Gjertrud Bjørnsdtr., og det var vel
der han fekk det namnet. I Flesberg ville dei vel bruka dom for dauv (døv) i den tida.
Sigurd Vinger (Bygdebokforfattar)har kommi med desse opplysningane.
Opplysningar frå Tov Flatin:
Han var barnefødd i størhuse i Dalagarden – det er no flott burtpaa berge til badstogu. Han
var god til leika (spela). Han leika, so stabben dansa. «Naar de ser, daude ting tek til danse,
maa de ta fela frå meg,» sa han. Dei måtte det engong, og då låg han på ryggen i vedkråa og
fingra, og fela låg på borde og krulla slåtten so vent.
På låven i Dalagarden leika han engong i eit kaffelag; då heldt det på å flaug svarte dottar
gjenom låvegluggen.
Seinspå la han burt fela. «Dei er so ryre dei pengane en tener med fela, dei er mykje drugare
dei en tener med fiskegån-nåla,» sa han.
Han batt fiskegån på slutten han levde.
Paa Kampestad leika han so kjøtstabben i bua dansa. I Vatnås leika han en gong so takka
byrja å leda på seg, ho stod i gruva.
De var eingong i Letmolia – han var noko gamal då, og halvfull. Han sat å kleia seg so
attmed øyro og so sa han: ”Je va kje verr en ett løyte (ei tid) hell je leika så de dansa både
dødt og livandes.»
Seinst budde han i Vatnaas-grenna og der dø’ han visst.
Etter Andreas Mørch: Sigdal og Eggedal b.V, s. 1279:
Spellemannen Dauv-Hans budde i et Ramstadeie ei tid, flytte sia til Rollag og budde i en plass
der. Sønnen og kona var i plassen Pommern i Rollag i 1865. (Nore hørte til Rollag
prestegjeld fram til 1856, men Pommern ligg i Nore.)
Dauv-Hans hadde navnet fordi han hørte så lite. Han hadde visst faret vide om, etter det folk
trudde. Han var ikke her fra dalen, men han var gift og budde i en plass under Ramstad ei tid.
Dauv-Hans var en ganske god spellemann og farta mye i Krødsherad og Sigdal. Etter ham er
det en springar, «Dauvern’n». Ole Fingarsen spella den. – Even Nubberud lå til sengs i
mange år etter han ble sjuk. Han ville ikke opp, enda det var visst ikke noe som mangla på
kroppen. Han stod på sitt når Åse, som stelte for ham, meinte han fikk komme seg på beina:
«Det e dumt å vara oppe, det e bare te å eta opp maten og brenne opp veden.» Nå høvde det
slik at Dauv-Hans kom til Nubberud. Han fikk lov til å se oppå til Even og. Han satte seg ned
og «rilla» med Even ei stund, deretter så han seg om.
«Det e spellemann i huset, ser je,» sa han. Det hang ei fele på veggen. Det svarte ikke Even
på. Men tjenestegutten på Nubberud reiste seg opp og tok like godt ned fela og gav den til
Dauv-Hans. Men da ble Even harm. Det høvde seg ikke, sa han, at tjenestegutten tok seg fram
slik når ikke han, husbonden, ga ham lov til det. Men da satt alt Dauv-Hans med fela. Han
hørte så lite at han måtte bite i felehodet når han stilte. – Snart satt han og strauk så smått, og
best det var, var han i fullt spell. Der satte Even seg opp i senga og lydde på. Snart kom han i
sinne med at han ville opp. Tjenestegutten fant fram klærne hans, Even tok dem på seg, de
rusla ned og det ble gjort stor stas på Dauv-Hans der. Etter den dagen var Even på beina, og
Dauv-Hans stod høgt for Even etterpå.
I heftet «Frå gamle dagar» av Andreas Mørch (Oslo 1932), s. 131 finn vi dette:
Dauv-Hans, eller «Gamle Dauver’n» døm kalla, gikk gardimellom og bøtte fiskegarn. Han
skulle vøri så god til å leike med’han var ung. Da leika han så at stabben ved peisen dansa, sa
døm. Han lo når han såg ei fele. Han var så glad når han fekk spele litt. Han døde som en
eldgammal mann i 1870-åra.
Dauv-Hans måtte bite i felehuet når han stemte, det var for å høre betre. (Etter Ole T.
Viksbråten, Sigdal.)
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Anekdote:
Bjarne Bratås sitt utsegn:
Dauv-Hans spela so stabben dansa og dottar flaug gjennom gluggen
En kan lure på kvifor Arve Tellefsen med fela si ikkje kan spele liv i en hoggestabbe og få han
til å danse når Dauv-Hans greidde det fleire gonger. Svaret ligg kan hende i tida, at slikt
gjekk lettare for seg i gamle dagar. I alle høve, vi tar forteljinga om Dauv-Hans og andre
glupe spelemenn for det dei er, historie som vi ikkje ville ha vore forutan. Store spelemenn
har dei vore, med eller utan hoggestabbe-dans.
Etter Sverre Heimdals artikkel i Nore og Uvdal:
Dauve-Hans og budde på plassen Pommern om lag fra 1851. Det er uvisst kor lenge han
budde der. Dauve-Hans bruka å bite i fela når han skulle stemme ho. Dette var for å høyre
betre. Han livberga seg med å bøte fiskegarn, men på dansefestane i Pommern vanka det vel
og nokre skillingar. Han skulle ha vore ein flink spelemann. Det er ein slått etter han som er
kalla "Dauve-Hans". Sonen Ole Hansen (ca. 1822-1864) var og spelemann, i hans tid var det
ofte fest og dansing i Pommern. Dette var i ei tid med religiøs vekking, så det var ikkje alle
som lika det. Nokre la saman pengar til Ole så han kunne brenne opp fela si. Det hadde han
visst og gjort, men for pengane hadde han kjøpt seg ei ny fele.
Olsen, Hellik (Grorud) (1879—1941)
Flesberg/Drammen. Trekkspel, hardingfele
Son til spelemannen Ole A. Haugan, ætta frå Gullek Spellemann gjennom mora Boel (som
drog til USA då Hellik var fire år). Voks opp i tronge kår hos bestmora Spelemanns-Ingeborg.
Lærte fyrst å spela trekkspel, fekk seg sidan fele. Lærte noko spel av Ole Tangen, hadde òg
noko etter faren og Hellik Rud, elles tralla bestemora slåttar. Lærte lett, så ivrig med fela at
han måtte opp om natta å spela. Same året han gjekk for presten, spela han til dans på festar
rundt i bygda, hadde god takt og veldig fart i spelet. God forteljar.
Hellik var son av Boel Kristoffersdotter og Ole A. Haugan, dei var ikkje gifte. Boel var
dotterdotter av Gullik Spellemann, og faren til Hellik var den kjente spelemannen Ole A,
Haugan. Boel drog til Amerika då Hellik var fire år, han voks opp hjå bestmor si, SpelemannIngeborg. Dei budde mellom anna i Grorud ein plass under Lie, difor vart han i bygda kalla
Hellik Grorud. Han vaks opp under tronge kår og sleit mykje som heilt ung. Likevel lærte han
seg spela. Hadde spela noko trekkspel, men fekk seg fele.
Alt same året han gikk for presten spela han til dans på festar rundt i bygda, han hadde
stempla god takt og veldig fart i spelet. Så ivrig med fela var han at han måtte opp om natta å
spela. Han skulle ha lært noko av ein raklespelemann som hette Ole Tangen som budde i
nærleiken. Så hadde han noko etter far sin og så hadde han høyrt Hellik Rud mykje.
Elles tralla bestemora slåttar for han. Han lærte spelet fort, høyrde han ein slått to gonger
hadde han den. Hellik flutte til Drammen då han vart vel tjue år, fekk arbeid ved eit teglverk.
Han spela mykje på dansesalane i Drammen, mellom anna saman med ein halling, Knut Vang
frå Ål, som var skomakar og felemakar.
Hellik var i mange år sterkt engasjert i fagbevegelsen, han sa: Viss ikkje je ku’ blitt
arbeiderpartimann, så blei ingen det. Han var med i styr og stell i Drammen, mellom anna i
skulestyret, ni år som formann og leiar av nemnda for Boligbanken.
Han var ein bli og pratsam mann, særleg når han spela var han blid. God forteljar, stor og
sprek var han òg, sterk i ryggtak. Han vog visst 116 kg på det beste.
Olsen, Hjørdis f. Harang (f. 1907)
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Olsen, Ole (f. 1903)
Nore. Dans
Båe var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landstemnet til NU på Lillehammer i
1929.
Olson, Asle (1824-til USA 1889)
Veggli/USA. Vokal, dans
Gjekk under namnet Krull-Asle, skal ha vore uvanleg god til å spenne hallingkast (sjå historie
om hallingkast for kong Oscar 1 s. 219). God songar, dikta òg nokre stev. Til USA i 1889.
Asle gjekk under namnet Krull-Asle, og skal ha vore uvanleg god til å spenne hallingkast.
Nore og Uvdal i Forn og nye, sitat:
I Kverndalen hadde han ein gong teke opp kjellarlemmen og lagt ein plank over opninga. Der
stod han og spende hallingkast og kom nedatt på planken er det fortalt.
Gamalt frå Numedal. Sitat:
Krull-Asle var fødd paa ein plass under Arnegard, som heitte Krullen, i Nes i Hallingdal.
Sidan kom han til Vikan i Verjedalen i Numedal.
Han var med paa manøveren i Malmøy. Der merkte han seg ut millom alle saman for
sprækleiken sin, og sers god var han til gjera hallingkast. So var det ein kveld etter ekssisen,
at soldatar og offiserar var samla ute paa plassen og stod i ein ring, og nokre dreiv paa og
dansa inne i rundingen. Daa kom kongen au, Oscar 1, ridande heilt inn i mannringen, ville
sjaa paa karane. Offiserane ropa fram Krull-Asle, og han gjorde nokre rundkast for honom.
So spurde kongen kor nær han torde spenne andlite hans, utan aa gjera honom noko-han sat
paa hesteryggen. Daa la Asle i ei banne paa reinspika hallingmaal:
”E ska spenne nasan dine so nere som ein tomme”! sa han.
So gjorde han eit kast og strauk med foten so nær andlite paa kongen, at det kvakk i alle
saman, for dei tenkte, han hadde spent til`n. Daa slepte kongen ned ein norsk fem-dalarsetel
til honom.
Krull-Asle dikta au han. Han og nokre andre laag paa Nybu i Uppdal ein vinter, og daa
gjorde han desse stevi:
Paa Nybu, daa me aaleine voro
Om Kjeiv`n dikta me, hør me foro
Om kvèllan dikta me allomest
Men han Endre Nøe va alloverst
Den Tjuve-Kjeiv`n, som me inkje lika
Han londa timmer aa spikka flisa;
Han tenkte `jera kann alle leitt,
Men han `jorè lima, dè va so greitt
Den Tjuve-Kjeiv`n han `jekk aa lusska
Ve Pres`gar`bàstaugje, me dei turka
Han hà stole malt, han ha stole kønn
Han hà stole bekran mè krulla hønn
(Tjuve-Kjeiv`n var ein mann fraa Nord-Husebø i Uppdal som var noko naskin av seg. Endre
Nøe var fraa ein plass under Millom-Husebø i Uppdal, som heitte Brøtin. ”Nøe” var eit
vednamn dei hadde paa`n. Sitat slutt.
Asle og Brynhild fekk tre born som alle reiste til Amerika, og i 1889 reiste også foreldra over.
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Olson, Gregar (1904—1963)
Uvdal. Dans
Oredalen, Gudbrand Olson (1820-1861)
Hardingfele
Gudbrand og kjerringa budde i Høymyrsbrua nokre år etter 1845. Ungdomane i bygda
samlast der og dansa og Gudbrand spelte.
Han må ha vori ein nokolunde god spelemann for han spela på dansesalane under
Kongsbergmarken i mange år.
Truleg hadde Gudbrand spelet sitt frå Ola Pålson og Gullik Spelemann, han var skreddar han
som dei, og ein stad hadde han vel lærd det òg.
Litteratur:
Flatin Tov, Gamalt frå Numedal hefte VII 1939
Oskehølen, Halvor Halvorson, sjå Halvor Halvorson Oskehølen
Paulsen, Øyvind (f. 1931)
Rollag. Trekkspel
Av Eggerud- og Luråsslekt. Byrja å spela som 17-åring, lærte av Arild Formo frå Hønefoss i
1954/1955. Spela ein del saman med Gudmund Jaren. Spelar framleis noko til underhaldning.
Prestegården, Marie (1905—1997)
Uvdal. Dans
Filma av Rff i 1982.
Født i Stampa (plass ved Rølv, nø kalla Fossheim) Vaks opp Nordre Bakkan (Tuftelien
vestre). Bodde på Prestegården i Uvdal (Prestegardstveite)
Husmor og turisthyttevertinne på Mårbu, Hardangervidda. G.m. Georg Prestegården Dansa
runddans. Er filma av Rff-sentret i 1982.
Prestmoen, Halvor (1915—1969)
Rollag. Hardingfele, piano, harpeleik
Gåverik spelemann, solid slåttekunne, god kunnskap om feler, spel, tradisjonar og spelemenn.
Hadde spel etter faren Gunnulf Kongsjorden m.fl. Var med på nokre kappleikar, men spela
helst i heimleg lag. Hadde fele laga av Anders Ødegaarden. Laga ein del slåttar som han spela
inn for Myklebust i 1957. Spela òg piano og harpeleik til akk. av slåttar på hardingfele. Var
med i NRK TV-programmet Langs riksveg 8 i 1968, spela ein reinlendar spela på hardingfele
akk. av dottera Sigrid på harpeleik.
Son til Gunnulf. Halvor er på mange måtar ein typisk numdalsspelemann. Gåverik, solid
slåttemengde god kunnskap om feler, spel, tradisjonar og spelemenn. Men han dreiv det aldri
heilt ut sjøl, nokre få kappleikar var han med på. Men han sa sjøl at kappleikscena ikkje
høvde han. Det var så mykje anna som intresserte og var morusamt. Halvor var ein eminent
skyttar og bruka mykje tid på det.
Elles var han kulturinteressert på fleire plan. Og var soleis ein av drivkreftene bak Rollag
Bygdetun.
På hytta ved Låkåset hadde han ei fele som han spela på når han var der, det var ei Andres
Ødegården – fele. Halvor laga ein del slåttar som han spela inn for Myklebust i 1959. Ma
Fjellslått og nettopp Låkåseten.
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Spelet sitt hadde han etter faren Gunnulf og dei andre i miljøet rundt Kongsjorden dvs det
nordvestre hjørnet av Rollag. Sjøl lærde eg ein halling av han som han kalla Hasleruden.
Ved sida av fele spela han piano. Og han kunne akkompangere slåttar og runddansar til fryd
for dei som hørde på. Eg fekk opleva det sjøl ein gong på Prestmoen. Da spela eg ein
reinlender og Halvor spela akkordar til på piano. Gode minne!
Halvor døydde brått etter vegen i 1969.
Prestmoen, Inger (f. 1949)
Rollag. Dans, durspel
Lærte songdans og runddans av Bertil Skjerpe Larsen, Ragnhild Mogan og Jenny Tveiten i
leikarring på 1960-talet. Dreiv leikarringen i Rollag saman med Liv Jorunn Frogner frå om
lag 1976 til 1983. Deltok på leikstemne i Buskerud og Telemark. Var med i leiinga av
ungdomslaget, arrangerte m.a. fylkesstemne. Lærte durspel på kurs med Sven E. Nordalen.
Inger lært dans av Bertil Skjerpe Larsen, Ragnhild Mogan og Jenny Tveiten i leikarringen på
1960-tallet. Dei lærde då mange songdansar og runddans men ikkje bygdedans. Saman med
Liv Jorunn Frogner dreiv ho leikarring i Rollag frå om lag 1976 og fram til om lag 1983. Dei
deltok den gongen på leikstemner rundt omkring i Buskerud, men også ein tur til Skien. Ho
var også med i leiinga av ungdomslaget og med på å arrangere fylkesstemner. Inger spelte og
durspel på kurs hos Sven Elling Nordalen.
Prestmoen, Kirstine Elisabet Torsteinsd. (1878—1930)
Rollag/Oslo. Durspel, vanleg fele, orgel
G. m. Gunnulf Kongsjorden, mor til Halvor Prestmoen. Kjend for sine musikalske evner,
spela dragspel, orgel og vanleg fele (songfele som vanleg fele òg vart kalla). Spela til dans for
tenestefolka og halling for gutane heime på Prestmoen. Mange jenter skal ha spela, men
Kirstine er ei av dei få som vi veit spela for andre.
Kirstine var kona til Gunnulf Kongsjorden. Ho spela fele og helst sangfele. Men ho spela
mykje heime på Prestmoen for tenestefolka så dei fekk danse.
Kjersti Jaren (Fuglåsen) var der som jentunge og ho sa at Kirstine spela halling for gutane.
Skuggerud karane skulle vore dei sprekaste til å kaste seg.
Mange jenter skal ha spela, men Kirstine er ei av dei få jentene som me veit spela til og for
andre
Kirstine var kjend for sine musikalske evner. Mellom anna spela ho fele, dragspel og orgel.
Ho var gift med spelemannen Gunulf Kongsjorden. Dei budde i Oslo, men var all sin dag nær
knytte til heimbygda. Sonen Halvor, som og var spelemann, kom til Prestmoen som
gardbrukar.
Pål Knutson Løytnantsdreng (1786-1867) Nore/Veggli/USA
Hardingfele
Pål er den mest namngjetne av dei fire brørne som arva Løytnantsdreng-namnet etter far sin.
Han var vel òg den som førte kunsta lengst av dei.
Familien budde i Bigumhus da Pål eller Povel blei fødd. Han er sikkert oppkalla etter
løytnant Povel von Bigum. Pål Løytnantsdreng var ein lettliva kar og hadde ei høg stjerne
blant jentene, men han var glad i ein dram, helst fleire. Og han skulle vori temmeleg
kranglete i fylla og kom ofte i slagsmål. Det blir fortalt om han at han lika ikkje at nokon sto
og skygde mellom han og dei som dansa. Skulle han spela godt, måtte han sjå skjørta til
kvinnfolka stå ut som eit segl for full bris og svinge seg i takt med spelet og trampinga hans.
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I 1807 var Pål i soldatteneste, og det er blitt fortalt at han sat i engelsk fangenskap frå 1807
til 1814.
Etter han kom heim att, gifta han seg med Ingeborg Pedersdotter Gladheim og slo seg ned i
Veggli. Ingeborg var gardmannsdotter frå ein av dei gildaste gardane i bygda. Men det gjekk
ut med foreldra, og det er vel grunnen til at Pål rydda ein liten plass som blei kalla Pålerud.
Denne plassen hang oppi bakken ovafor
Svendsrud og Høggerud.
Her blei borna deira fødde, og her budde dei til 1843 da familien reiste til Amerika. Borna
var: Peder (Per), Ingeborg, Astrid og Liv.
Pål lærte visst alt det faren kunne. Det er sagt om dei begge at dei også laga slåttar. Pål
spela i bryllaup etter heile Numedal. Han var jamt på Kongsbergmarken på speling, og der
kom han m.a. saman med Myllarguten, Håvard Gibøen og Knut Lurås. Og Luråsen vitja Pål i
Nore, er det fortalt.
Kristian Watnebryn fortalde etter bestemor si at Løytnantsdrengene var innom i Snaprud i
Flesberg når dei skulle til Kongsbergmarken, og likeså når dei skulle heim att etter ei veke.
Da spela dei til dans heile natta. Dei hadde og vori hos gamle Pålson (Ola Pålson), fortalde
Watnebryn.
Ein gong var Pål og fleire ovantil dalen, deriblant ein uvdøling, på veg til Kongsbergmarken.
Dei overnatta i Søre Haugen i Rollag, av og til kalla 'Luse-Haugen' ,for der var gjestgivargard. Om kvelden hadde uvdølingen lagt seg oppå sengehjellen, men Pål sat og spela. Da det
leid på litt, ropa uvdølingen ned til Pål: Du kan slutte å spela lausdans no Pål, fer no kjenner
e’ e’ har fått følgje.
Pål spela i eit bryllaup ein gong òg i Søre Haugen. Der var noko uroleg og mykje slagsmål.
Pål var vel litt lystig og skjemtsam av seg. Da dei sat ved bordet, reiste han seg og song ei
gammal grovvoren vise. Presten Steen snakka til Pål for dette, men Pål svara: Dennan visa
har e’ høyrt alt e’ ha vore te’, so den syng e’ so mykje e’ vil. Presten hadde berre gått frå han.
Johannes Dahle fortalde etter bestefar sin, Knut Dahle:
Da godfar var i 10-12 års alderen, var det eit stort bryllaup på Tverrgrot her i Tinn. Det var
gammal skikk at dei skulle skulke (kikke?) i bryllaupsgarden. Godfar og nokre gutungar stod
på ein moldbenk utafor glaset for å sjå inn. Godfar var mest oppteken av spelemannen,
Gunleik Svadde, som gjekk på golvet og spela til å lyde på. Da han var ferdig med slåtten, sa
han: Akkurat slik spela Pål Løytnantsdreng. Gunleik hadde vori på Kongsbergmarken og hørt
Pål der.
Som nemnt spela Pål saman med Myllarguten, og han skulle i høg grad ha tileigna seg same
måten å spela på når han spela mange av slåttane etter han. Av slåttar etter
Løytnantsdrengene som Knut Dahle lærte av Håvard Gibøen, kan nemnast: Vegglijenta,
Flesbergingen, Veneflamma, Pål Løytnantsdreng, Bromsdalen og Gamle Sevle'n. Men det er
fleire som ikkje har namn i tillegg til disse. Pål heldt fram som spelemann i Amerika og spela
i mangt eit bryllaup og lag derover. Ved sida var han rokkemakar som han òg hadde vori i
Noreg. Ein gong etter han var gammal, blei han henta for å spela i eit bryllaup for Myhlifolket (frå Hallingdal). Det var eit bryllaup av det gamle slaget, og det var nok ei oppleving
for den gamle spelemannen.
Pål døydde i Rock Run, på grensa mellom Illinois og Wisconsin i 1867. Kona, Ingeborg,
døydde i 1857. Sonen Per reiste til California på gullgraving i 1849, men dei hørte ikkje meir
til han. Dottera Ingeborg blei gift med Halvor H. Stordok. To av sønene deira, Halvor og
Knut var flinke spelemenn, men dei fekk det for travelt til å halde fram noko serleg med
spelinga.
Litteratur:
Flatin, Tov: Gamalt frå Numedal 7, s. 72-75

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

132

Aarbok for Numedalslaget 1921,s.57-63,67-60
Aarbok for Numedal, Kongsberg og omegn lag 1934, Numedalsdelen, s. 11-12, 33.
Loftsgaard, T. K.: Nore i forn og nye, B.4, s. 1996-1997, 1841-1842. Spelemannsbladet 1967,
nr. 6, s. 14 - 15
Brev frå Gerhard B. Naeseth, Madison, Wis.-79
A. O. Vinje skreiv ein gong om Myllarguten at han "gjor reiser til Kongsberg markes og
"kappspiller" med numedoler og tinndoler som Knut Luras og "Løytnantsdrengen". 5. Denne
Løytnantsdrengen var Pål. Det seier mykje om Påls omdømme som spelemann at ein storkult
som Myllarguten ville kappspela med han. Pål hadde spel etter far sin, med likt med brørne
sine lærte han nok mykje på Kongsbergmarken. Det er og sagt at Myllaren skulle ha vitja Pål.
Men Pål reiste og ut og vitja andre. Han har vore like til Møsstrond og vitja den andre store
meistaren i Telemark, Håvard Gibøen. Dei var gamle vener frå Kongsbergmarknaden,
storspelemenn som dei var.
Det er mange soger knytt til Pål og meisterspelet hans. Best spela han når han fekk stakkane
til kvinnfolka til å stå som segl for full bris og svinga seg i takt med spelet og trampinga. Var
det nokon som dansa keiveleg så kunne han vera frampå og gjera ap med dei, medan han
sjølv spela. Han kunne og sitja og snakke med folk når han spela, slåttane gjekk like fullt. Pål
var glad i ein dram og hamna ofte i slagsmal når han spela i danselag og bryllaup. Men han
var ingen kjempekar, så det hende han fekk bank.
Det er fyrst med Pål at slåttenamn kjem fram i ljoset. Han kunne mange slåttar og han dikta
slåttar sjølv. Den mest kjende av dei er Vegglijenta.
I 1843 reiste Pål med kona Ingebjørg Gladheim og dei 4 borna til Amerika. Med på
flyttelasset var sjølvsagt fela, og med seg tok han nok mange slåttar som ikkje sidan har vore
spela i Numedal. I det nye landet heldt han fram som rokkemakar, med likeså naudsynt for
han og landsmennene hans var felemusikken. Han spela i barnsøl og bryllaup og lækte vel
nokre av dei sår av heimlengt og saknad som mange nordmenn hadde.
Det siste bryllaupet Pål spela i var da ein i Myhlifamilien frå Hallingdal skulle gifte seg. Det
var eit bryllaup av det gamle slaget, og Pål vart henta langvegsfrå for å spela. Omdømmet
hans som spelemann hadde vandra fyrst til Hallingdal og sidan over havet. I eit brev heim
vart det fortalt at "Påls fele gav klang som den hadde gjort i de forlengst hensvundne
ungdomsdage - og den gamle felespilleren følte sig i disse stakkete dage som ung igjen". 6.
Dei siste leveåra budde Pål hos dotter si, Ingebjørg, i Rock Run på grensa mellom Illinois og
Wisconsin.
Pålson, Ola (1771-1847) Flesberg
Hardingfele
Ola var skreddar, eit yrke han hadde lært av Hellik Åsland. Etter at Ola gifte seg med Jøran
Torsteinsdotter rudde dei seg ein plass under Søre Åsland som vart kalla Pålsonplassen. Der
budde dei heile si levetid. Dei fekk fire døtrer, Ingebjørg, Kari, Marit og Jøran. Ola hadde så
mange køltute (hornlause) geiter, når dei kom rekkjande heim, så sa han: ”Der kjem køltun
mine”. Så fann folk på å kalla døtrene hans køltur òg. Dette klengenamnet vert hengjande ved
i fleire ættledar seinare.
Jøran Olsdatter vart andre kona til Gullek Spellemann.
Ola må ha vori ein dugande spelemann. Det er mange slåttar som vert kalla Pålson-slåttar,
og det er vanleg meining at han dikta slåttar.
Han var av spelemannsætt, bror til farfar hans var den eldste kjente forpaktarspelemannen
her i bygda, Lars Kristenson Skudsvik.
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Kven Ola lærte spelet av er uråd å seie sikkert, men truleg frå Lars Kristenson. Han var 30 år
då Lars døyr i 1801. Andre forpaktarspelemenn som Stemning og Rindom karar har han
sikkert også høyrt. Dei levde mellom 1740 og 1828.
Truleg var han òg på Kongsbergmarken og kom saman med spelemenn der. Segna seier om
Pålson, som om mange andre dugande spelemenn, at han hadde lært av Fossegrimen. Han
skulle ha kasta eit kjøttår uti ein høl i Bjorvasselva. Hølen heiter Pålsonhølen den dag i dag.
Pålson var i Rustand med skreddering ein sumar. Det var om lag midt i 1830-åra. Han var
åleine og tok fela og spela om kvelden. Da spela han uavbrutt til sola spratt. Han var
oppslukt i spelet og merka ikkje at tida gjekk.
Han spela mykje i bryllaup, og han tente visst mange pengar med spelinga si, men etter den
oppfatning som var då, så var desse pengane syndige. Men Pålson leigde hjelp for pengane
og braut opp ny jord til plassen sin.
Det var ein gong Pålson kom austantil og skulle over Kjella. Han hadde to feler med seg. Han
var i fylgje med Levor Solum, og han bar den eine fela. Men da dei skulle løype ned
Kjellebakkane, så torde ikkje Pålson løype med den fela han hadde. - Je får ta den au je, sa
Levor. Så løypte han med ei fele under kvar arm ned bakkane til Flesberg.
Ole Olson Høymyr, høyrde som ung Pålson spela i ein dansesamankomst i plassen Rosenlund
under Bringe. Ola Pålson døydde 11. mai 1847.
Rabben, Berit Olsdotterf. Sether (1881-1962) Flesberg/Kongsberg
Dans
Berit var svært god til å danse. Ho er med på Lågendalsfilmen frå 1926. Der var også sonen
Eivind med. Berit dansa mykje saman med Kittil Dyrebu. Det var eit syn så flinke dei var, sa
folk. Berit var elles med å danse til oppvisning mange gonger. Sonen, Ole (1904-1974), som
for til Canada i 1926, var òg god dansar. Berit var av dansarfolk frå Setra.
Rabben, Eivind O. (1902-1984) Flesberg/Canada/Kongsberg/Svene
Dans
Eivind var særs god dansar heilt frå unge år. Han er med på Lågendalsfilmen frå 1926, der
han dansar både springar og halling. Eivind var levande interessert i folkemusikk og dans, og
fyrst i 1980-åra var han med på å skrive ned springaren saman med fleire i Kongsberg spelog dansarlag.
Ramstad, Hellek (1837—1928)
Lyngdal/Sigdal/USA. Vokal
God songar, hadde ei stemme som høyrtest over all larm, tralla mykje til dans. Til Amerika i
1869.
Hellek var frå Bråtavika under Bråta, men tok namnet Ramstad då han tente på Ramstad i
Sigdal. I 1869 drog han med familien til Amerika, og tre år etter drog mor hans over òg.
Flesberg-boka b. 3, sitat: Heime hos Hellek samla ungdommen seg til dans. Hadde dei ikkje
spellemann, kunne han sitta og tralle for dei heile natta, og han hadde eit mål som hørtes
over all larm. Humøret skifta. Han var lett å fornærme, men au lett å smigre, så han kom i
godlag att.
Ransåsen, Levor Gulleks. (1788—1857)
Flesberg. Dans
Dansemeister, dikta òg ei kjærleiksvise som vart populær.
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Levor var en dansemeister. Han hadde visst born med fleire enn kjerringa si. En gong han var
på dans i eit kaffelag dansa han med ei ungjente som var så god til å danse, og da spurde han
:” Men håkken e du som e så god te danse.” Då svara ho : ” Å, døm si´r at du ske vara far
min.”
Levor var evnerik, men fekk nok ikkje høve til å nytte evna fullt ut. Han dikta ei kjærleiksvise
som var godt omtykt og mange kunne. Tov Flatin tok visa med i tidskriftet Numedal nr 3-4,
1916.
Ransåsen, Ole Torvalds. (1845—1936)
Flesberg. Dans
God dansar, lett på foten. Dansa med kona Jårån til dei vart gamle folk.
Nils N. Teigen snakka om han og kona, Dei var gamle da han såg dei dansa. Ola Ransåsen
var så lettvin og flink til å danse, enda han var ein stor og klompute kar. Etter at han og
Jårån begynte å bli gamle, legde Heiberg Nils Teigen til å slå I Ransåsen nokre somrar. Da
hadde Nils fela si med seg, og Ola og Jårån dansa, kan følk hugse.
Ravnås, Guri Gulliksd. f. Solum (1879—1967)
Svene. Dans
Ravnaas, Jokum Ols. (1836—1890)
Svene. Hardingfele
Skal ha vore god spelemann, uvisst kven han lærte av, men Anders Ødegaarden lærte slåttar
av han. Springaren Ravnåsen har namn etter han, slåtten kan kjennast att som ein del av
springaren Fykeruden.
Jokum skulle vore god spelemann, det er fortalt at Anders Ødegaarden lærte slåttar av han.
Ein springar har namn etter han, det vert kalla Ravnåsen og kan kjennast att som ein deil av
ein springar etter Lars Fykerud. Fykeru’n sette saman denne og slåtten Tusen-Tore. Den
finaste slått eg hev høyrt, er og nemnt som Ravnåsen. Desse namna må ikkje forvekslast med
slåttenamn frå Sigdal, der er tre slåttar som heiter Ravnåsen, det er etter spelemannen Ivar
Ravnås i Sigdal.
Kven Jokum lærte av er ikkje kjend. Men det var mange spelemenn i bygda på den tid òg.
Reistad, Åsmund (f. 1932)
Sigdal/Veggli. Trekkspel
Kjøpte trekkspel i 1949 og fekk litt privatundervisning i notelære, elles sjølvlært. Spela mykje
til dans i Sigdal, i Numedal med i Tov Haukjems gammeldansorkester (sidan Numedølen),
spela på festar i distriktet. Gruppa spela for Egil Bakka som filma eldre danseformer i
Numedal. Har drive litt med noteundervisning.
Født i Sigdal og budde der til 1960. Sidan budd i Holmestrand, Drammen og i Veggli fra
1972. Kjøpte trekkspill i 1949 og hadde litt privatundervisning i noter etter da, ellers
sjølvlært.
Har spelt mykje til dans først i Sigdal men mest etter han flytta til Numedal og kom med i Tov
Haukjems gammeldansorkester. I 1983 på landskappleiken i Kongsberg spelte dei ein slått
under TV-sendinga der. Ellers spelte denne gruppa ein del på leikfestar kring i distriktet.
Dei spelte også for Egil Bakka som var her i Numedal og filma eldre danseformer saman med
eldre numedøler. Tov Haukjem døydde i 1985 og etter det heiter gruppa ” Numedølen”.
Åsmund har også dreve litt med noteundervisning etter han kom til Veggli.
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Ribberud, Andres Kristens. (1881—1954)
Flesberg/USA. Dans
God dansar. Til USA 1906.
Riisnæs, Carl Severin Frøystad (f. 1903)
Riisnæs, Sigrid f. Bøckmann (1908—1998)
Uvdal. Dans
Var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landsstemnet i NU på Lillehammer i 1929.
Rindem, Astri f. Sandbæk (f. 1935)
Svene. Dans
Lærte dansen av Jan O. Dokken. Har delteke på mange kappleikar og framsyningar, fekk 1.
premie kl. A på landskappleik fyrste gong i 1958. Var lærar saman med Jan O. Dokken i 1956
då springarkursa starta i Søre Gjellerud-stugo.
Lærte dansen fyrst av Jan O. Dokken i 1954. Har delteke på mange kappleikar og
framsyningar, fekk 1. premiar kl. A på landskappleik fyrste gong i 1958.
Astri var med som lærar saman med Jan O. Dokken i 1956 då springarkursa starta i Søre
Gjellerud-stugo og så mange vart med.
Roe, Kristen Larss. (1884—1977)
Rollag. Durspel
Son til dansaren Lars K. Roe, Narve Hytta onkelen hans. Spela durspel.
Roe, Lars Knuts. (1842—1925)
Rollag. Dans
Bror til spelemannen Narve Hytta. Skal ha dansa springar med to følgje.
Roe, Ole Larss. (1882—1975)
Rollag. Dans, durspel
Bror til Kristen L. Roe. God dansar og spelemann på durspel.
Rogneflåten, Eva Haga (f. 1964) Ibestad
Rogneflåten, Gunnar (f. 1958) Kongsberg
Oslo/Oppegård. Dans
Eva lærte dansen i Numedalslaget i Oslo av Randi Aasen, Svein Aasen, Nils Øyvind Bergset.
Gunnar lærte av Knut B. Andersen, BUL Kongsberg, Hellik Dokka og Karin Brennesvik,
KSD, samt i Numedalslaget, Oslo. Dansa på lokalkappleikar i Buskerud, på Landskappleiken
og på framsyningar som Folklore i Oslo konserthus. Båe instruktørar i folkedans i BUL Oslo,
SFO Oslo, Den norske skolen (SHAPE), Belgia. Aktive i lagsarbeid BUL Oslo og
Numedalslaget i Oslo. Gunnar er filma av Rff på Norleik i 1976.
Eva: Hvor og av hvem du har lært: Numedalslaget i Oslo (Randi Aasen, Svein Aasen og Nils
Øyvind Bergset)
Kappleiker/konserter/framsyninger du har vært med på: Lokale kappleiker i Numedal og
Buskerud, Jørn Hilme-stevnet, Folklore Oslo konserthus 1984-1993, Landskappleiken 1998,
Kongsberg og 1999 Oppdal,
Lagsarbeid innenfor folkemusikken: BUL Oslo, Numedalslaget i Oslo
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Om du har lært bort til andre på kurs eller lignende: BUL Oslo, SFO Oslo 1997, Den norske
skolen SHAPE, Mons, Belgia 1994-1997 (mest folkedans og folkeviseleik generelt)
Gunanr: Hvor og av hvem du har lært: BUL Kongsberg (Knut Andersen), Kongsberg spel og
dansarlag (Hellik Dokka og Karin Brennesvik), Numedalslaget i Oslo (Randi Aasen, Svein
Aasen og Nils Øyvind Bergset)
Kappleiker/konserter/framsyninger du har vært med på: Lågdalsmuseet, Kongsberg 19731978, Nordleik 1976 (filma av Egil Bakka), Lokale kappleiker i Numedal og Buskerud, Jørn
Hilme-stevnet, Folklore Oslo konserthus 1984-1993, Landskappleiken 1998, Kongsberg og
1999 Oppdal,
Lagsarbeid innenfor folkemusikken: BUL Kongsberg, BUL Nidaros, BUL Oslo,
Numedalslaget i Oslo
Om du har lært bort til andre på kurs eller lignende: BUL Nidaros, BUL Oslo, SFO Oslo
1997, Den norske skolen SHAPE, Mons, Belgia 1994-1997 (mest folkedans og folkeviseleik
generelt)
Rognelien, Hellik (1875-1941) Flesberg
Hardingfele, vokal, dans, durspel
Flutte mykje rundt, dreiv som hestehandlar, og kramkar. Han lærte songane av mor si,
Ingebjørg, som òg var god til å synge. Hellik var ein livat, morosam mann. Kunne sitja å
synge heile natta, utan å ta oppatt same visa, blei det sagt. Han var høgmælt og hadde kraftig
stemme.
Kven han lærte spel av er noko usikkert, men han hadde sikkert høyrt Hellik Rud, Ole Haugan
og Gullik Sandbek. Spesielt Sandbek’n snakka han ofte om. Asmund Buen hadde han òg høyrt
mykje. Hans og Lars Fykerud hadde han treft og høyrt. Særleg fint spela han ikkje, men han
kunne mange slåttar. Det var som dansespelemann Hellik hadde sin styrke, han spela sterkt
og hadde slik driv i spelet. Han spela i kaffilag, og på Folkets Hus i Flesberg spela han mykje
til dans, saman med Ole T. Dalen.
Både Hellik A. Juveli og Ingolf Sundet spela slåttar dei hadde lært av Rognelien.
Hellik var ein velvoksen sprek kar, dansa halling, ein gong på Folkets Hus tok han ein tur i
dansen som etterpå vert kalla ”Rognlispretten”. Låg på golvet med berre skotuppane og
olbogane nedpå og hoppa omkring.
Hellik var ein ivrig spelemann og var med i Flesberg spelemannslag, ei tid òg som formann.
Rolstad, Hilde f. Medalen (f. 1960)
Kongsberg/Skarnes. Dans
Lærte numedalsdans av Hellik Dokka, telemarksdans av Karin Brennesvik og Arvid Sperrud
frå 1978. Har delteke på mange kappleikar og framsyningar. Vann kl. B på Landskappleiken
på Fagernes i 1992 saman med Karin Brennesvik og Hellik Dokka med numedalsspringar
med to følgje.
Rotegård, Anders (f. 1930)
Tunhovd. Dans
Anders var god dansar og han var bror av Kristian og Ingeleiv g. Berget.
Rotegaard, Hildur (1921—1995)
Rotegaard, Kristian (1926—1994) Tunhovd
Flesberg. Dans
Båe lærte dansen på kurs i Søre Gjellerud i 1956. Dei dansa på kappleikar og til framsyning i
mange år. Med på videoinnspelinga Bygdedansar i Buskerud amt. Kristian dansa fyrste gong
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på Landskappleiken i 1958 med systera Ingeleiv Berget. Ekteparet var sidan med på fleire
landskappleikar.
Rua, Gullik Helleks. (1830—1904)
Flesberg/Jondalen. Hardingfele
Skulle ha lært spel av Eivind Spellemann i unge år. Sønene John (1873—1936), som reiste til
USA, og Gullik (1877—1931) spela hardingfele, truleg numedalsslåttar.
Rud, Hellik Levorsen (1849-1913) Flesberg/Svene
Hardingfele
Foreldra hans var Levor Levorsen Rud, komen frå Gjeitnes og Marit Nirisdotter f. Vangestad.
Dei budde i Søre Rud, det var to Rud-gardar i den tida. Levor var kjend som ein framifrå
snikkar. Han innreidde mange hus i bygda (sjå Flesberg I, s. 379). Rud-stolane var vidkjende.
Eivind Spelemann hadde kjøpt ei fele i Telemark. Den ville Hellik absolutt ha tak i. Han masa
på faren, slik at Levor kom til å kjøpe fela for 4 dalar. Hellik fekk ein bra kveik da han fekk
den fela, og læremesteren hans var Eivind Spellemann. Eivind tykte bra om Hellik, han hadde
så særs gode fingrar.
Pål G. Lia skreddera på Rud ein gong Eivind Spellemann var der. Hellik sat på bordet og
trampa i høgsetbenken. Døm bli' go'e te spella, sa Pål.
- Å ja, det e' nå på trea viko døm sitt her au, svara kjerringa i huset. Det synte merke etter
hæljerna i benken der Hellik hadde trampa. Dette var helst i den tida Eivind budde på plassen
Rudmogen.
Christian Watnebryn fortalde etter Spellemanns-Ingebør dei kalla (ho var syster til Eivind
Spellemann) at på slutten Hellik Rud lærte av Eivind, var det ikkje stort som skilde på slåttane
deira. Og Spellemanns-Ingebør ho var ei som kunne slåttane.
Andre spelemenn Hellik Rud var saman med, veit vi mindre om, men han var på Kongsbergmarken og spela. Han snakka mykje om Gudbrand Skjellerud og hadde vori borti han. Halvor
Kravik som var ein del yngre enn Hellik, hadde han og lovord om.
I Flesberg var Ole Haugan, Lyngdal (1854-1907) ein aktiv spelemann på same tida som
Hellik. Ole Toreson Ørstein (Ramberg f. 1849) var og spelemann. Men han drog til Amerika
alt i 1870 og døydde der i 1912. Han blei kalla Ørsteingutten her til lands, og ein halling har
fått det namnet.
Om spelet til Hellik Rud har meinga vore klart eintydig – han spela særs fint, hadde så gode
fingrar og bruka mykje krullingar (slåtteornamentikk). Men han bruka heller stuttvoren boge
(var forresten sjølgjort). – Hellik Rud hadde noko på det granne som je ikkje skjønner håsse’n
han fekk te – noko som va’ så fint, sa Hellik Ranvik. Ho kastær fingænn, sa Hellik Rud når
fela var rektig god (Ranvik). Ole Møthe fortalde at Hellik Rud hadde nokre fyrespel som var
så eineståande gode. Møthe fortalde og om ein gong Hellik skulle til Gunnar Helland å kjøpe
fele. Han reiste ein laurdag og kom til Bolkesjø. Der sat 3-4 telemarkingar. Og det låg 3 feler
på bordet. Telemarkingane holdt leven med han, for Hellik var noko av ein raring. Men han
brydde seg ikkje noko om det, tok opp maten sin og drakk kaffi. Etterpa tok han den eine fela.
Det var omtrent det same kven han tok, for dei var sa godt stilde. Så spela han ein gammal
springdans, men da slutta telemarkingane å halde leven med han. Og dei skildest ikkje før
mandagskvelden. Da hadde dei spela og tura i eininga. Hellik reiste så vidare bortover
Telemark.
Paul Lia fortalde at han hadde hørt Hellik Rud spela to gonger. Den eine gongen var på
Hotel Olaf i Drammen. Det kom inn så mange folk som ville høre på'n, at han som hadde
hotellet, stoppa heile spelinga.
Når det var ein auksjon eller eit kaffilag, hende det ofte Hellik hadde skori seg. Han hadde
fesla veslefingeren på venstra og kunne ikkje spela. Det var eit triks han hadde for å få
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brennevin. Da kom feslet av, og det blei veldig til speling. Og ikkje var det noko sår å sjå på
fingeren.
Ole Gleden (1898-1988), fortalde om ein gong Hellik Rud kom innom Gleda på veg frå
Kongsberg. Han hadde vel litt i hovudet, og ville prøve fela til far, sa Ole. - Ja, du bli'kje fer
gammæl du ’a, sa far. - Je bli bere å bere å bere, je, svara Hellik samstundes med han spela.
Og han trampa svært, mintest Ole, som berre var ein gutunge den gongen.
Av utsjånad var Hellik Rud lang og helst noko ulenkjeleg, hadde lange fingrar og ein lang
hals med ei stor barkekule (adamseple). I tillegg var han nokså original i framferd. Og dei
som hørte han spela og lærte av han, var ofte meir opptekne av faktene hans enn av musikken.
I Hellik Rud si tid gikk gjetordet om Gullek og Eivind Spellemennar framleis for fullt, og det
var truleg ikkje så lett å komma i opprop. Noko seinare blei det mange fleire spelemenn i
bygda igjen, og Hellik flutte ut. Blant dei som lærte av Hellik kan nemnast: Ole Gleden (Strålsund), Anders Ødegarden, Hellik Wingestad (sen.), Gullik Sandbek, Ole Hakkelberg og Hellik
Ranvik. Nils Kollansrud og Christian Watnebryn lærte noko av han med han var i Drammen.
(Christian hadde vel truleg også hørt han ein del før.)
Gaute Buen, Jondalen, nemner i eit brev til Arne Bjørndal at han hadde hørt Hellik Rud på
Kongsbergmarken og at Hellik tolka Numedalsspelet mykje godt.
Ole Hakkelberg snakka om at Hellik Rud kunne svært mange slåttar. Ikkje alle hadde namn,
nokre av slåttane hans var: Tangeslåtten, Tannlausen, Vesle jenta mi, Ransåsen, Gamle
Signe, Hostveiten, Bekar-Anne, Tusen-Tore (H. Rud kalla han Kravik'n) og Honkle-Guri.
Desse er springarar. Ein sjeldan springar som Hellik Ranvik hadde etter han, har vi rett og
slett gitt namnet Hellik Rud.
Av hallingar kan nemnast: Gudvangen, Den sjuke hallingen, Skjellerud'n (blir kalla Spretten i
Hallingdal), Gamle Rotneims-Knut, Torstein Langbein, Ørsteingutten.
Hellik Rud var ein framifrå handverkar, ein givnad han hadde ervd frå faren. Hellik kunne
gjera mest kva det skulle vera. Han laga møblar, som roskåp og skjenkar. Han laga òg feler.
Han hadde stempel som han sette i felene. Boge og strenger gjorde han òg (hadde strengelegge). Han laga kastemaskinar eller rensemaskinar til å rense korn med. Gamle
munnladningsgevær laga han om til bakladningar.
Han hadde sett opp ei svær smie på Søre Rud. Der hadde han laga til nokre rare greier slik at
han hengte opp hesten når nokon skulle sko, slik at hesten ikkje skulle få sparke med han
skodde (fortalt av Hans Flaatrud).
Hellik og broren Niri overtok garden etter faren, men hadde han berre eit lite bel. Seinare
kom dei til Ramsrud (broren Ole hadde Ramsrud) og deretter til Nord-Gardar. Der dreiv
Hellik handel. Elles sto hugen mest til felearbeid og speling. Etter ei tid flutte dei til Kofstad,
Øvre Eiker og i 1910 vidare til Drammen der Hellik døydde i 1913. Han blei gravlagt på
Bragernes kyrkjegard.
Hellik var ikkje så sterk, men kona var sterk som ein bjørn, og broren Niri som òg var sterk,
var med og hjelpte dei både på Ramsrud, Gardar og Kofstad.
Hellik og Marit hadde ei dotter, Margit g.m. Einar Rognstad. Ein av sønene deira, Arne,
spela waldhorn i musikkselskapet Harmonien i Bergen.
Litteratur: Flatin, Tov. Gamalt frå Numedal VII s. 67
Spelemannsbladet nr 7 1989
Rud, Marit Kittilsd. (1815—1899)
Flesberg. Dans
Svært god til å danse. «Hei Marit Rud, je ske deg snu, du ske få danse metta di du,» song dei
til henne etter slåttestevet til springaren Kari Rud. Sonen Hellik Rud vidkjend spelemann og
sentral tradisjonsberar.
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Rudi, Helga f. Natvig Brun (f. 1927)
Rudi, Ola (1924-2004)
Nore. Dans
Rustand, Berit f. Bakken (1903—1989) Vokal, harpeleik, gitar, toradar
Rustand, Hellik A. (1905—1989) Hardingfele
Flesberg.
Berit av Blinde-Knutslekt, svært musikalsk, mest kjend for songen, spela harpeleik attåt.
Spela òg toradar ei tid, jamvel til dans på Skyttarhuset. Spela litt trekkspel, gitar og orgel.
Dikta viser. Hellik byrja å spela i ei blømingstid for flesbergspelet, spela saman med m.a. Ole
Bakken, Ole Berget (Østre), Kristoffer Huslende og Gullik Tåsjemogen, truleg òg Erik
Deildok og Hellik A. Juveli. Hellik med i styret i Flesberg spelemannslag. Saman med kona
noko med i kristen verksemd, spela songar og salmetonar.
Berit var svært musikalsk, mest var ho kjend for songen sin og den fine songstemma, og at ho
spela zitter attåt. Ho spela toradar òg ei tid, jamvel til dans på skyttarhuset. Ho spella og litt
trekkspel, gitar og orgel. Dikta viser, og sang sammen med andre til underholdning. Ofte på
kristne møter.
Helik var ein av mange som tok til med fela i den tid på vestsida i Flesberg. Kven som lærte
av kven er ikkje så godt å seie sikkert, men samtidige spelemenn var mellom andre, Ole
Bakken, Ole Berget (Østre), Kristoffer Huslende og Gullik Tåsjemogen. Andre som sikkert òg
hadde påverknad var Erik Deildok, Hellik A. Juveli med fleire.
Hellik Rustand var ei tid med i styret i Flesberg spelemannslag.
Ein gong Hellik var på vitjing til spelemenn i Lyngdal var han borte heile dagen, då han kjem
heim så seier kona Berit: Nå har de vel fått spella au nå. Nei svara Hellik, vi var nettopp
ferdig med å stemme nå.
Hellik og kona Berit var noko med i kristen verksemd, der spela Hellik song- og salmetonar.
Rødberg, Hans (1917—1998)
Uvdal/Rødberg. Dans
Ettertrakta læremeister og dansepartnar.
Født i Uvdal, men flyttet til Rødberg. Dansa runddans. Ettertrakta læremeister og
dansepartnar.
Røysland, Ola (f. 1923)
Uvdal. Dans
Sand, Berthe f. Underberget (1909—1992)
Sand, Reidar (1905–1982) Fiskum
Flesberg. Dans
Gode dansarar. Lærte av Klara Semb som unge, i 1956 numedalspringar og -gangar av Jan O.
Dokken i Søre Gjellerud. Deltok mykje på stemne og kappleikar. Berthe hjelpte til når dottera
Randi heldt leikkurs i 1958/1959. Reidar og Berte har teke vare på ein variant av springaren
med to jenter etter mor til Berte. Filma av Rff fleire gonger.
De var bønder og bodde på gården Underberget i Flesberg. De gikk begge og lærte folkedans
av Klara Semb som unge, min far på Fiskum (siden han var derfra) og min mor i Flesberg.
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Siden lærte de sommeren 1955 Numedalspringar og gangar av Jan Dokken i gamlestugo på
Gjellerud. Der var det trening to ganger i uka hele sommeren, og tilslutt kappleik om høsten i
Uvdal. Da ble også Flesberg spel og danselag stiftet (det er nå nedlagt). Andre som også kom
til å sette sitt preg på dansen i denne tida var Dagny Dalen og Sigmund Teigen, Thorleif og
Liv Bakken og Hellik Dokka. De hadde vært med på landskappleiken på Kongsberg dette året
og kom gjerne opp fra Kongsberg og var med på treningene og gav inspirasjon.
Men tilbake til de danseglade/gale Berthe og Reidar. Nå var de ikke til å stagge. De dro på
stevner nesten hver helg i sommermånedene, til Setesdal,og forskjellige steder på sørlandet
,mange steder i Telemark, Buskerud og Oppland og ellers hvor det kunne være stevner. Så
kom alle landskappleikene i tillegg. Den gjeveste premien syntes min far var da han slo
Dagny Dalen og Sigmund Teigen på kappleik i Bø i Telemark.(etter utklipp fra avisa)
Berte gjekk tidleg på leikkurs for Klara Semb (Fiskum). Ho lærde springar av Jan Dokken på
kurs i Gjellerudstugo i 1956 saman med mannen Reidar. Dei har seinare vore mykje med på
kappleik og dei dansa frå mai til august kvar einaste sommar. På ein kappleik i Bø i Telemark
slo dei og Sigmund Teigen og Dagny Dahlen ein gong. Berte hjalp til når dottera Randi heldt
leikkurs rundt 1959. Reidar og Berte har og teke vare på ein variant av springaren med to
jenter. Denne tremannsdansen har dei etter mor til Berte. Dei er filma av Rff-sentret fleire
gonger.
Reidar gjekk tidleg på leikkurs for Klara Semb på Fiskum. Han lærde springar av Jan Dokken
på kurs i Gjellerudstugo i 1956 saman med kona Berte.
Sandbek, Gullik Knutson (1877-1906) Flesberg/Gransherad
Hardingfele
Mor hans heitte Marit Gulliksdotter, dotter av Gullek Spelemann. Faren var Knut Julsen
Kjenås. Gullik var såkalla uekte fødd, ikkje noko særleg godt utgangspunkt i den tida.
Dessutan var det smått for folk på dei fleste plassane. Han kom til å vekse opp på garden
Sandbekk, og difor tok han det namnet til etternamn. Han budde i sommarstugo der med han
var ung.
Som gutunge vart det mykje med gjeting. Marit Watnebryn (mor til fylkesmann Olaf
Watnebryn) fortalde at Sandbek var flink til å prille på tutarhorn. Ho hørte han med han gjette på Sandbekk-setra. Sjøl gjette ho på Tollum-setra. Gullik G. Tåsjemogen fortalde at han
hadde fjølar (tresko) på beina og breskebork til å knyte med. Hoser hadde han ikkje. Han var
10-12 år og overnatta på setra om natta. Mor hans vart seinare gift i Gransherad og fekk
familie der.
Når det gjeld fødestaden til Sandbek, så står det oppgjevi ved dødsfallet at han vart fødd på
Strålsund. Det kan vere at mora har opphaldi seg der (arbeidd der). Ved å slå opp i
kyrkjeboka på fødeåret hans ser ein at mora er skrivi Rudseie, og det er rimelegast å tru at
han er fødd på eit Rudmogen, det var to plassar med det namnet. Ole K. Møthe meinte òg han
var fødd på Rudmogen.
Kittil Teigen, Fønsetskogen, fortel at Sandbek byrja spela 10-12 år gamal. Han ville laga seg
fele sjøl. Da gamle Sandbekk’n fekk sjå det, skreiv han til Helland etter både fele, skrin og
boge for guten. Men sidan vart han felemakar. Gullik L. Tåsjemogen som var jamaldringen
hans, fortalde at han måtte hjelpe til å halde når han skulle lime felene. Det råka han vart lei
og ville gå. Da klunka Sandbek på ei fele som hang på veggen og sa: Du får få ein slått, så
biær du vel lite te.
Ole Nærlieie hadde Sandbek-fele, ho var laga i 1905.
Spelemannsblod i årene
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Mor til Gullik Sandbek tente i Jondalen med han var ganske liten. Da han fekk høre Kristian
Liene (Bjørndalen) spela trekkspel, vart han redd og tok til å gråte. Je kan ’kje skjønne han
bli' spelmann, sa Kristian. Men andre dagen ville han ha Kristian til å spela, og da skulle han
ikkje gråte (fortalt av Ole Gutterud, Svene.)
Jon Nisi fortalde om ein gong han spela i ein dans i Aarud (Gransherad). Gullik var heim dit
til mor si da, og han kunne ikkje spela stort ennå den gongen. Han stod ved sida av Jon og
lydde på han heile natta.
Men Gullik kom til å bli ein drivande spelemann. Han hadde forresten tjukt spelemannsblod i
årene. Morfar hans var Gullek Spellemann, og Ola Pålson var oldefar hans. Dermed var han
direkte i slekt med dei fremste spelemennene i Nedre Numedal. Dei var for lengst døde da
Sandbek såg dagens lys. Men av Hellik Rud, og kanskje andre, fekk han tak i slåttene etter
dei. Ein veit ikkje om så mange spelemenn han lærte av, det var nok særleg Hellik Rud. Han
var den han sette høgst etter det ein forstår. Men mora Marit Gulliksdotter, morbroren Pål G.
Lia o.fl. tralla slåttar for han.
Tre spelemenn i vegkanten
På Kongsbergmarken råka han nok mange spelemenn. Av dei ein har hørt nemnde var
Grimsgard og Kleven (felemaker A.C. Kleven) og Lars Fykerud.
Av spelemenn i Flesberg meir på hans eigen alder kan eg nemne Ole Hakkelberg (f. 1878),
Hellik Rognelien (f. 1875) og den noko eldre Ole Gleda (f. 1866) Dessutan var det mange
yngre som lærte av Sandbek: Hellik Renvik (f. 1885) Gullik G. Tåsjemogen (f. 1886) og
Anders Aasen (f. 1884) for å nemne nokre.
Sandbek blei ein populær og flink spelemann som einskilde ikkje kunne få fullrosa. Andres
Aasen snakka om at Sandbek var «rosa» blant spelemennene i den tida Aasen var ung. Ole K.
Møthe fortalde at Sandbek og Hakkelberg hadde øvd seg i å spele saman på ei fele og det var
det same kven av dei som fingra eller drog bogen.
Grytidleg ein søndagsmorgon etter ein auksjon i Lyngdal sat tre gode spelemenn og spela for
kvarandre på ein vegkant. Dei hadde visst spela der heile natta etter auksjonen var slutt. Det
var Torstein Odden, Anders Ødegaarden og Gullik Sandbek. (Fortalt av Hans Hamre etter
far sin).
Eit god emne
Herbrand Hagen fortalde at Sandbek og Odden spela nokre slåttar saman i Den Nationale
forening i Kristiania ein gong. Hagen kytte også av Sandbek.
Om Sandbek er det fortalt at da han fyrst var blitt full spelemann, så var det svært forskjellig
kor godt han spela. Somme tider var han ikkje så særleg, men dersom han var i lag, så var det
noko gjerdlaust.
Store telemarksspelemenn som Svein Løndal og Torkjell Haugerud snakka om Sandbek som
eit godt emne. Og det er vel ganske truleg at han kunne ha nådd lenger hadde han fått leva.
Einskilde har snakka om at han hadde ikkje så lett for å lære akkurat. Ole Gleda var nøye på
slåttane, og det kunne jamvel ende med at dei vart uvenner av den grunn.
Til dans har truleg Sandbek vori ein spelemann av rang. Det va' 'kje tomt på golvet nå’ han
spella, sa Hellik Ranvik. Erik Deildok (1885-1937) som sjøl var framifrå dansespelemann har
sagt at han hadde tufta spelet sitt på Sandbek sitt. Og det var gjerne derifrå han hadde fått det
livfulle, eggande spelet.
Kaffilag og auksjonar
Hellik Juveli fortalde at Sandbek arbeidde på Ulefoss ei tid. Da kom han i samband med
Gunnulf Borgen. Borgen lærte to slåttar av han, og Sandbek skulle lære han å danse halling.
Tjostolv Berget spurde Borgen kva han tykte om Sandbek som spelemann. Han spela godt,
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unge karen, svara Borgen. Sandbek reiste omkring noko og spela, heldt konsert bl.a. i Sigdal.
Han var forresten heilt borti Drangedal (på Nåsgardane) og spela.
Han deltok på ein kappleik i Oslo i 1903. Det var 17 deltakarar. Frå Numedal var Sandbek og
Torstein Odden med. Det vart ingen premie på dei. Sandbek hadde elles teki for mykje sterkt,
og Haugerud måtte stille fela for han. Da sa Sandbek om fela: Gud hå god ho va! Den
Haugeru’n e’go’ te stille.
Sandbek spela mest i kaffilag, som det heitte, i auksjonar og elles på marken og dyrsku på
Kongsberg.
På Bygdøy
Dessutan spela han ein sommar eller kanskje to på Folkemuseet på Bygdøy. I avisene frå den
tida er han nemnd.
- I de gamle Stuer vil man faa høre en flink Spillemand fra Numedal og en Langeleikspillerske
fra Valdres. Begge er i Nationaldragt. (Aftenposten 3.6.1902).
- Paa Leikarvolden vil der utfolde sig et nationalt Liv, hvortil Hovedstadens Asfaltslidere ikke
har set Sidestykke. Spræke Gutter og fagre Jenter træder Dansen til Felens kaade Slaatter Springer fra Valdres (til Slaatten «Tandlausen»), Springer fra Telemarken («Tangeslaatten»),
Springer med to Jenter fra Valdres («Kjedelbarene») o.fl. (Aftenposten 6.9.1902).
- I Raulandstuen var der stor Konsert, den lille flinke Kari Rudi slog langeleikens Strenger og
Gullik Sandbæk gned Hardangerfiolen, saa Tonerne myldrede og ljomede oppe under de
røgsværtede Tag ... (Morgenbladet, 7.9.1902).
Anders Aasen fortalde at Sandbek hadde spela inn Tangeslåtten på fonograf med han var på
Bygdøy. Åsen var til stades den gongen. Og han hermde annonseringa til Sandbek: Gullik
Sandbek fra Svene spiller en gammel Pålson.
Sikkert nok fekk Gullik Sandbek impulsar i spelet frå mange stader, men han uttala og at
spelemennene burde legge seg etter spelet i si eiga bygd.
I eit kaffilag i Svene var det ein kar som sette seg på fela til Sandbek, og det var den gode fela
hans. Han spela ikkje så godt sidan, vert det sagt. Han hadde teki felebetene opp og gråt som
ein liten unge.
Det er i grunnen ikkje så mange strofer og historier etter Sandbek. Han var visst ikkje så
original og morosam som f.eks. Hellik Rud og Ole Hakkelberg.
Sandbek var ein tettvaksen, sprek kar, men ikkje så høg.
Av yrke blei det skogs- og tømmermannsarbeid. Han arbeidde noko på Bolkesjø, var med og
sette opp den store uthusbygningen på Uppigard-Bolkesjø.
Litteratur: Flatin, Tov Gamalt frå Numedal bind VII s. 67-68
Spelemannsbladet 6 – 1992
Sandbæk, Bjørg f. Rustand (f. 1939)
Flesberg/Svene. Dans
Lærte dans i Svene barneleikarring av Liv H. Blydenstein, springaren mest av Jan O. Dokken.
Dansa mykje saman med Hellik Dokka til framsyningar og på kappleikar. Fyrste gong med
på landskappleik i 1955, vann kl. B i 1956 på Kongsberg.
Bjørg var blant dei som lærte dans i Svene barneleikarring av Liv Blydestein, springaren
lærte dei mest av Jan O. Dokken. Ho dansa til framsyningar og mange kappleikar mykje
saman med Hellik Dokka frå Kongsberg. Dei var fyrste gong med på landskappleik i 1955, og
vann Kl. B i 1956 på Kongsberg.
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Sandbæk, Kjell (f. 1933)
Svene/Bø i Telemark. Dans
Byrja å lære dans i 1943 av Liv H. Blydenstein, Svene, sidan av Jan O. Dokken. Har lært
mange ulike bygdedansar av t.d. Kjetil Løndal, Søren Nomeland, Knut Buseth og Ola
Guroplass. Dansemeister i mange år. Mest kjend som hallingdansar. Turnerte med dans i innog utland, i 40 statar i USA, på Cuba og i Mexico, på båtane til Den Norske Amerikalinje og
ca 350 framsyningar med Dans ropte fela. Med på Festspillene i Bergen i sju år. Dansa
halling i Peer Gynt på Det Norske Teateret i om lag 350 framsyningar. Vann Landskappleiken
i 1960 med numedalsgangar og halling. Truleg den mest kjende dansaren frå Numedal
gjennom tidene.
Kjell byrja lære dans alt i 1943 av Liv Blydenstein, Svene. Han lærte seg mange bygdedansar
og vart en dansemeister i mange år. Mest kjend som hallingdansar, men turnerte med dans i
inn og utland, 40 statar i USA, pluss Cuba og Mexico, ca 350 framsyningar med ”Dans ropte
fela” og mest alle land i Europa. På Festspillene i Bergen i 7 år. Dansa halling i Peer Gynt
på Det Norske Teater i ca 350 framsyningar. Han dansa òg på Den Norske Amerikalinje
sine båtar. Vann landskappleiken i 1960 med Numedalsgangar og halling.
Kjell Sandbæk er truleg den mest kjende dansaren frå Numedal gjennom tidene.
Som læremeistrar gjev han opp: Liv H. Blydenstein, Jan Dokken, Kjetil Løndal, Søren
Nomeland, Knut Buseth og Ola Guroplass.
Sandnes, Pål Knutson (1872-1952) Nore/Flesberg
Vokal
Pål voks opp på Sandnes, søre i Nore. Han vart utdanna lærer, og hadde post som lærar og
klokkar både i Nore og Veggli før han kom til Flesberg i 1906, der dei budde på
klokkargarden Førli, søre. Han var lærar i Førli og Juveli skule, klokkar og ei tid òg
ordførar. Han flutte med familien til Kongsberg i 1932 som pensjonist. Pål var kjent for å ha
ei veldig god stemme, song mest salmar, men og viser. Han har skreve eindel songar, dikt og
prologar.
O. M. Sandvik har skreve ned ein tone på Tolvtallsvisa etter Pål, den har han etter far sin, og
han nemner og ein brudemars. Elles er det fleire som har lært Sælebakkvisa av Pål.
Sedalen, Gullik (1856—1877)
Flesberg. Durspel
Den fyrste vi veit om som spela durspel i Flesberg. (Sjå historia om Jårån Olsdotter, andre
kona til Gullek Spellemann, som dansa til tonane av durspelet til Sedalen s. 166.)
Gullik er den fyrste vi høyrer om som spelar durspel i Flesberg.
Hendinga då Jårån Olsdotter, andre kona til Gullek Spellemann kom til Sedalen er omtala i
Tov Flatin. Gamalt frå Numedal ,b.7, s. 61.
Sevle, Ole Ols. (1808—1834)
Nore. Dans
Vart kalla Sevleguten, vidkjend dansar, uvanleg sprek og spretten. Ein halling har namn etter
han, Sevlen. Dømd for rovmord og halshoggen i 1834 på Stengelsrudmogen ved Kongsberg.
Ole Sevle eller ”Sevleguten” var en vidkjendt dansar. Han var en uvanleg sprek og spretten
kar. Det var vel helst som hallingdansar han vart hugsa.
Men mest kjent er vel at han vart dømd for rovmord og halshoggen i 1834 på
Stengelsrudmogen ved Kongsberg.
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Om folk som han vart sogene mange. Ein av dei største hardingfeleslåttane, en halling, har
fått namn etter Ole. Slåtten heiter ”Sevle`n”
Det er skrive fleire bøker om hendinga han vart straffa for, mellom andre ”Manndraperen i
Nerdalsjuvet” av Per Hohle.
Sevlejordet, Ingebjørg f. Wolland (1912—1992)
Uvdal. Durspel
Sjølvlært, spela mest til husbruk. Spela noko saman med broren Torleif Wolland.
Simensen, Ola (1902—1984)
Uvdal. Dans
Dansa runddans, springar og skotska springar. Dansa springar utan turar som var ei lausare
form enn den i Flesberg.
Eige hus ”Steinstad” (under Grøttrud) i Uvdal. G.m. Karin Kristiansen. Dansa runddans,
springar og skotska springar. Han dansa springar utan turar som var ei ”lausare form” enn
den i Flesberg.
Sjugerud, Tore Juuls. (f. 1877)
Rollag/Amerika. Durspel
Til Amerika saman med familien i 1898.
Skage, Margit f. Haugen (f. 1937)
Nore. Dans
Aktiv i i UL Noringen m.a. som leikleiar. Dansa springar til framsyning saman med Elling
Lesteberg.
Skahjem, Lars (f. 1905)
Skahjem, Liv f. Øktedalen (1909—1991)
Nore. Dans
Var med på leikskeid i undommen og deltok på Landstemnet i NU på Lillehammer i 1929.
Skahjem, Åse f. Sevle (1913 -????) Nore
Dans
Dansa runddans.
Skarpmoen, Nils (1918-198?) Rollag
Skarpmoen, Narve (f. 1929) Rollag
Nils var musikalsk og spela noko på fela, men mest heime. Nils hadde kunnskap om mangt og
mykje også når det galt felemusikk. Han kjente mange slåttar og kunne ein del.
PÅ Øvre Skarpmoen var det to feler ei Olav Helland 1912, og ei simplare som Nils sa var
laga i stallen der på Skarpmoen av ein som vart kalla Torstein Ræva. Han var dreng på
garden og skulle vera eggedøling.
Narve, broren hadde nok større tame en Nils. Men han reiste tidleg til Canada. Der spela han
ein del og lærde seg musikk med Western-preg. Han kom heim på syttitalet, men flutte attende
til Canada seinare. Det var Narve som hadde Olav Hellandfela etter grandonkelen Narve.
Den selde han til Kjell Mogen da har reiste til Canada att.
Skarpmoen, Narve Nilsson (1868-1930) Rollag/Oslo
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Hardingfele
Fra Jan og Bjarne
Fotograf Narve Skarpmoen var mykje saman med Kittil Gladheim, og dei var gode venner.
Narve var ti år eldre, fødd i Rollag 24.12. 1868. Alt i 20-års alderen kom han til Oslo
(Kristiania) i fotograflære. En av fyrste stadene han dreiv som fotograf var på Eie i Flesberg.
Frå ca. 1893-94 dreiv han eigen forretning i Oslo. Denne dreiv han fram, så han blei snart
ein av dei største og best kjende i landet. Narve Skarpmoen hadde spesialisert seg som
frilufts- og pressetotograf, For moro skuld kan nemnast at Narve var den fyrste på sykkel
oppover Numedal.
Her kunne skrivast meir om fotografen men det er arbeidet hans for folkemusikken som gjer at
vi nemner han her. Han var og litt spelemann sjøl. Særleg gjorde han mykje for
spelemannslivet i Oslo. Han var formann i ”Det nationale forening” det meste av tida denne
var. Det var eit lag der hardingfela og nasjonaldansen hadde stor plass, og mange spelemenn
møttest der.
Narve Skarpmoen var og primus motor for den store kappleiken der inne i 1903. Han tok opp
den gamle Laagendalsfilmen i 1926, der vi har med nokre dansarar frå Flesberg.
Litteratur:
Om Narve Skarpmoen:
Aarbok for Numedalslaget 1929, s. 53-54:
Norsk fotografisk tidsskrift 1930, hf. 7, s. 84.
Numedalslaget i Oslo gjennom 40 år (1989), s. 11.
Bonge, Susanne. Eldre norske fotografer. Bergen 1980, s. 372-373.
Fra Even:
Mest kjent som fotograf og har eit et enormt arkiv etter seg. Han voks opp i Rollag, men flutte
til Kristiania i 1893. Han spela fele og hadde sjøl fire feler.
I Kristiania var han drivkreftene bak ”den Nationale Forening”. Han var formann i ni år.
Den Natioanale forening må seiast å vera forløparen for Bondeungdomslaget som kom
seinare.
Dei arrangerte kappleikar i byen med deltaking av dei aller beste på den tida. Merkeleg er det
at Torstein Odden og Steinar Gladheim ikkje deltok må ein seia, dei var der det veit me.
Truleg er det Narve Skarpmoen som står bak voksrullopptaka som finst av Steinar ogTorstein.
Det er ei kraftig mannstemme som annonserar spelemannen og slåtten og det kan høyrast ut
som ein numedøl i alle fall etter dialekta å døma. ”Takk ska du ha Steinar Glaim dæ va ekstra
godt gjort” sier mannstemma da Steinar har spela ferdig.
Skarpaas, Gunhild Svennsdotter f. Vikaneiet (1867-1959) Uvdal
Vokal
Gunhild var dotter av Svein Olsson frå Myreslåttun i Hol 1846-1923, han var skomakar,
tømmermann og felespelar. Mora var Ingeborg Tollevsd. Viko-eiet 1850-1925. Gunhild vaks
opp i Solberg-Kåset, og Vikolie i Uvdal, og vart gift til søre Skarpåsen i Øygardsgrend.
Familien flutte i 1904 til garden Grøum i Vestfold. Knut skreiv då ei vise til heimbygda. Frå
1913 budde dei i Asker, der Knut var forretningsførar for Indremisjonsselskapet. Dei fekk 9
barn. Gunhils song mest salmar og åndelege songar, som ho hadde lært av mor si. Bestefaren
song og, mykje or: ”Katechismus-Sange” av Petter Dass. Når ein song kunne ein skræme
vekk den vonde, meinte Gunhild.
Rolf Myklebust gjorde opptak med Gunhild, då er ho 91 år, men stemma ber fint
Skartomplassen, Jøran Eivindsd. (1803—1891)
Svene. Dans, fløyte, vokal
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Vart òg kalla Helje-Jårån, spela fløyte og dansa attåt, framifrå dansemeister. Særs god til å
spela på seljefløyte og til å syngje.
Ho vart òg kalla ”Helje-Jårån”, spela fløyte og dansa attåt. Ho var en framifrå dansemeister,
særs god til å syngje og spela på fløyte. Ho var bakstekjerring rundt på gardane, men fløyta
laut ho ha jamsides seg. Ho spela òg siljufløyte.
Skattebo, Ola (1916—2007)
Rollag. Hardingfele
Spelet til Hellek A. Juveli eit førebilete. Aktiv i lagsarbeid, m.a. i 1970 då Numedal
spelemannslag vart reorganisert til Numedal spel- og dansarlag, sidan aktiv medlem.
Ola hadde Skattebonamnet frå Valdres. Han kom til Rollag frå Sandsvær. Ola hadde to svært
gode og fine Knut K. Steintjønndalenfelur.
Han skjøna seg på spel og sette Hellek Juvelid svært høgt. Han var ivrig medlem i Numedal
spel og dansarlag. I 1970 da laget vart stifta på nytt og reorganisert var Ola med på det
fyrste møtet på Kjemhaus hjå Halvdan Voldbakken.
Ola var sambuar med Sigrid Hagen som også hadde fele
Skavlem, Steingrim Eilevs. Sete (1839—1919)
Skurdalen/Veggli. Vokal, fløyte
I unge år ein flink fløytespelar, god til å kveda, song gamle viser.
Steingrim var frå Skurdalen, budde på Vindegg med fyrste kona. Flutte til Skavlem då han
gifte seg på nytt. Han dreiv som skreddar ved sida av garden.
I unge år var han ein flink fløytespelar, og god til å kvede. Barnebarnet, felespelaren
Steingrim Haukjem fortel om eit lag etter ein barnedåp der bestefaren hadde fått seg ein
dram:” Da song han gamle viser, og det var so fint, ja so sjeldan fint. Eg fekk og høyra han
spela fløyte. Eg tregar at eg ikkje fekk lært desse gamle tonane, eg var for ung den tidi, eg
tenkte for lite”.
Skjellerud, Gudbrand Andersson (1818-1901) Nes i Hallingdal/Nore/USA
Hardingfele
Gudbrand Sklellerud hører berre delvis Numedal til. Eigentleg var han halling, fødd i Nes.
Men han budde i Nore rundt 20 år av livet sitt. Som den dyktige og populære spelemannen
han var, sette han nok også eit visst merke etter seg i Numedal.
I 10-årsalderen laga han seg fele og tok til å spela, alt 15 år gamal var han kjent som ein god
spelemann. Han lærte kanskje ikkje av nokon særskilt, men hørte på forskjellige, bl.a. Harald
Langåker frå Ytre Nes. Kjente spelemenn i Nes frå om lag same tid var Gudbrand-Østen
(Østen Gudbrandsplass) og Toingen (Knut Toen).
Gudbrand Skjellerud var smed. Ein gong han lydde på at Gudbrand-Østen spela, gikk han inn
i smia og bad til Gud at han måtte bli likså god. Og han blei langt betre, fortalde Tor
Grimsgaard.
Knut Lurås frå Tinn budde ofte hos Skjellerud'n da han var i Hellingdal. Dei sette kvarandre
høgt og lærte truleg noko av kvarandre.
Elles reiste Skjellerud'n mykje omkring og spela. Fleire somrar var han i Telemark som
slåttekar og kom da saman med spelemenn der, særleg Hans Fykerud d.e.
Skjellerud'n var på vitjing hos Gibøen og Myllaren òg. Han var innom på Dale både på
borttur og heimtur, og Knut Dale lærte ein slått av han. Skjellerud'n hadde så grove strenger
på fela, og det var da Myllaren sa: - Eg kan ’kje spila på taugji.
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Det var mange med familienamnet Skjellerud. Men når det var snakk om Skjellerud'n visste
alle kven som var meint. Skjellerud'n vart henta vidt omkring i bygdene for å spela i bryllaup
og lag. Han reiste mykje omkring i Hallingdal. Krødsherad og Valdres, somme tider var han
like til Sogn og Telemark. Han var ein sjølvsagt gjest på marknadene både i Kristiania,
Drammen (Branes) og Kongsberg. Da hadde han alltid ein eller to spelemenn med seg. Ole
Kleven frå Krødsherad var ofte saman med han. Myllarguten hadde hørt Skjellerud'n spela på
Kongsbergmarken, og da han kom heim, fortalde han: - Nei, eg høyrde ein spilemann på
Kongsbergmarknaden. Dei kalla han Skjeldru'n, og det var gut som kunne spila. Det va som
det va liv i heile huset når han strauk over strengene.
Til eit bryllaup på Berg i Hallingdal blei både Skjellerud'n og meisterspelemannen Jørn
Hilme frå Valdres bodsende. Og det blei kappspeling i stogene på garden mest utan ende.
Folk stima saman rundt dei to. På slutten drog Skjellerud'n i med ein slått, og da siste
bogestroket døydde bort, gikk ein førbygd kar bort til Jørn og sa: - Jagu tapte du no lell. Jørn.
Og det blei ikkje sagt meir om det.
Gudbrand kasta fela i sju år på den tida vekkinga til Kari Heie (Vis-Kari) pågikk. (Anders
Hovden i art. om gamle spelemenn i Krødsherad i Dagbl. 1904, 712).
Anders, far til Gudbrand, drukna i Krøderen, og ei tid etter drog Gudbrand og mor hans over
fjellet til Nore i Numedal på gardhandel. Det var våren 1860. Dei lika seg godt der og kjøpte
Vestre Borge i Borgegrenda. I 1842 var Gudbrand blitt gift med Guri Ålton, Nes. Dei fekk
borna Anders. Ole og Sunnev.
Gudbrand Skjellerud var liten av vekst. Han var så kort at når han sat på ein stol, så nådde
han ikkje nedpå med beina. Han hadde fingrar som på ein 10-12 års jentunge. Men mjuke og
leduge var dei. Ein god arbeidskar var han. Han bygde hus og braut åker på Borge, og
likeeins gjorde han på setrane Rykkfoss og Brennbu. Om vinteren dreiv han med
tømmerkjøring og tok store akkordar og hadde såleis mange folk. Ein gong han blei smørlaus
reiste han til Tore Rimput og kjøpte ein smørholk på fem bismarpund (ca. 30 kg) . Den sette
han faslar på og bar heim på ryggen.
Drikk har ofte fylgt felespelet. Men Gudbrand Skjellerud var svært varsam med
det sterke. Det følgde slik respekt med Skjellerud’n. Når han snakka til kjempekaren
Musehaugen, blei denne snill som eit lam.
Det var ikkje dårleg økonomi som gjorde at Skjellerud-folka drog til Amerika. Men dottera
Sunnev fekk eit barn utanfor ekteskap i 1878, og barnefaren strauk til Amerika. Det var eit
hardt slag for Gudbrand og folket hans. Han ville reise etter for å finne barnefaren og få han
til å gifte seg med dottera. Dette lukkast òg. Gudbrand reiste frå landet med 1200 kr.
Da han kom til New York fundera styresmaktene på felespelet hans, og om fela var for sal, så
måtte det betalast toll. - Nei, sa Gudbrand, ho e for eigi bruk. Da dei likevel tvila, måtte han
spela for dei. - Det køsta 'kje stort å gjera det, sa Skjellerud'n og noko meir om tollen blei
ikkje nemnt. Fela var laga av Knut Eilevsen Steintjønndalen.
I Amerika slo Skjellerud'n seg fyrst til i Wacesa County i Minnesota, men våren 1880 flutte
familien opp til den rike og fruktbare Red River-dalen i N. Dakota. Og som flinke og
tiltaksame bondefolk slo dei seg godt fram her.
Om Gudbrand held fram mykje med speling i Amerika er utsegnene ulike. Peder Nelson skriv
(Hallingen 1938, s. 104) at han reiste rundt i præriestatane og heldt konsertar og at det vart
sagt at han tente seg ei heil lita formue på den måten.
Torstein Odden skriv (innteki i Spelem.bl. 1967, nr. 3) at Skjellerud'n ikkje blei mykje kjent
som musikar i Amerika, for han reiste aldri omkring og heldt konsertar. Men mange av dei
som kjente han frå Noreg reiste lange vegar for å høre han spela. Han var alltid
imøtekommande og vennesæl, og han tok alltid fram fela og strauk nokre livlege slåttar.
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Om spelet er og utsagna noko ulike. Slik vil det vel kanskje alltid bli. Etter Fingar Børdalen,
Nes/Notodden (frå Bjørndal-samlinga) : Jeg har snakka med mange som husker ham godt, og
alle kunne ikke nok få rost ham, som den beste spelemann de har hørt.
Gudbrand Skjellerud gjekk for å vera den beste her i dalen. - Han va 'kje sers god å danse
ette, tok so mykje med, det va so innvikla. Han spela so at det dansa både grytu og det so sto
på golve. Nei, bejinna du slik, so tek eg fela tå deg, sa kjeringi (etter Ola Børtnes, Nes) .
Tor Grimsgaard sa at det var Skjellerud-spel han la mest vekt på, for han var den beste av
alle. Grimsgaard opplyser elles at Skjellerud'n spela litt sakte, men fint og fyldig.
Truls Ørpen gir uttrykk for at Skjellerud'n sitt spel var sterkt og kraftig, med god, rask takt.
Han hevdar at det var meir liketil, med lausstrenger og triller. Skjellerud’n blei det store
mønster som alle skulle etterligne. Det gamle spelet var verre å lære og blei mykje glømt både
i Krødsherad. Hallingdal og Numedal (Ørpen i Norsk folkekultur 1932) .
Gamle Halvor Rostad rekna Skjellerud'n for å ha vori den beste dansespelemannen i Numedal
som han hadde hørt. Han spela høgt og kvikt og hadde slik makt i spelet at det var nesten
uråd å stå stille når han spela.
Når det leid til Kristianiamarken, reiste han dit, og så held han fram i Drammen og på
Kongsberg og spela. Ein gong han reiste heim etter ein slik tur var han innom i Rostad, og da
sa han at det måtte bli slutt med desse turane, for - eg trur eg blir galen..
Gamle Hellik Haukjem snakka om at han hadde hørt mange gode spelemenn, men maken til
Skjellerud'n hadde'n aldri hørt (Ole Roe) .
Andres O. Juveli, Flesberg, hadde hørt håde Skjellerud'n og Eivind Spellemann nokså mykje,
og han sa at dei hadde så forskjellig spel. Skjellerud’n spela høgare og kvikkare, men Eivind
hadde finare mål i fela.
Herbrand O. Kjøntveit, Nore, hadde hørt Skjellerud'n. Skjellerud'n var i sin ungdom da. Han
spela svært høgt. Kjøntveit kunne ikkje hugse nokon som spela så høgt, men han hadde ikkje
så fine krullingar som Gunnar Spelemann (Gunnar Løytnantsdreng) og ikkje så greitt og roleg spel.
Skjellerud'n hadde så god veslefinger. Elles var han kjend for å ha særleg god bogeteknikk.
På ein 17. maifest på Uvdalsøyane spela Skjellerud'n. Da var det møtt fram usturteleg mykje
folk, jamvel lesarar, for dei ville høre han leike (spela). Han spela så høgt at dei vel kunne
danse etter han oppi tunet på Prestgarden.
Kven lærte så spel av Skjellerud'n? Ja, det var sikkert mange, men Tor Grimsgard frå
Hallingdal og Wilhelm Sorteberg, Krødsherad, lyt i fyrste rekke nemnast. Skjellerud'n sa ein
gong: - Vil Sorteberg fortsetta med spelet, så vil han overgå meg i spel. Sorteberg gjekk
forresten mykje over på telemarksspelet sidan. Som nemnt vart Skjellerud-spelet mønster for
så mange. I Numedal kan nemnast at Peder Ødegaarden, Veggli, Narve Hytta, Rollag og Ole
Haugan, Lyngdal hadde lært av Skjellerud'n. Hellik Rud hadde og vori saman med han og
snakka mykje om han, sa Hellik Ranvik. Det er vel ofte skrivi at Torstein Odden lærte av
Skjellerud'n. Men Odden skriv sjølv at han aldri fekk høre han spela. Han kunne berre så vidt
hugse at han såg han på auksjonen han heldt da han skulle reise til Amerika. Odden var da 9
år. Da Odden sjølv kom til Amerika i 1904, hadde Skjellerud'n alt kvilt i grava si i nokre år.
Den kjente slåtten Rotnheims-Knut hørte med i Skjellerud'n sitt repertoar. Folk har òg sagt at
han spela Fanitullen. Den dag i dag blir det også i Numedal spela slåttar som reknast som
Skjellerud-slåttar. Store Skjellerud'n er ein av dei. Elles snakkast det om at springarane Ola
Skeimaker, Todeilten, Jårån Surtelia o. fl. er Skjellerud-slåttar. Dei to siste namna er nok
ikkje i tradisjon etter Skjellerud'n. Det er òg hallingar i Numedal som setjast i samband med
Skjellerud'n.
Han hadde aldri namn på slåttane, Skjellerud'n (Ola Børtnes) .
Ola Andreassen, norsk-amerikanar frå Bø, skriv (i Etterlatte skrifter 1973 s. 16) at han og ein
annan bøhering vitja Skjellerud'n. Han var langt opp i åra da og hadde lagt opp som farmar.
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Dei spurde om han ville låte litt på fela. - Det skulle eg gjerne gjort, sa han, men folka her i
huset likar ikkje å høre fela. Og da var det ikkje noko å snakke om.
Den kjende spelemannen Eivind Aakhus vitja han òg mange gonger på hans gamle dagar
(Aakhus: Minne frå Noreg og Amerika 1932, s. 44).
Gudbrand Skjellerud fekk ein stussleg ende. Eit år han skulle kjøre korn til ei mylle i næraste
by, sprang hestane ut for han. Han blei kasta av vogna og kom under eine hjulet. Etter dette
blei han ikkje helsemenneske meir og låg til sengs resten av sine dagar. Det hende visst han
sat i senga og spela, for det kom mange på vitjing og ville høre nokre slåttar.
Skjellerud'n døydde på farmen til sonen sin, Anders, nær Dundee, N. Dakota i 1901. Ute på
Park Centre kyrkjegard, Walsh County står ei falma marmorstytte med denne innskrifta:
Gulbrand Anderson Borge
f. 31. dec. 1818, død 14. febr. 1901 Mrs. Guri Anderson Borge født jan. 1820, død 4. oct.
1893
Fleire av etterkomarane til Gudbrand arva interessa for musikk og kunne handsama ymse
instrument.
Litteraturliste:
Flatin, Tov. Gudbrand Skjellerud. (I: Numedal 1917, s. 185-186) .
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Spelemenn i Øvre Numedal. (I: Spelem.bl. 1956, nr 5-6).
Spillemannen Skjelleru'n.. (I: Spelem.bl. 1965, nr 3).
Loftsgaard, Torstein K. Nore i forn og nye. B. 2. s. 577-578.
Narum, Guro Hoftun. Slekter i Gol II (1976) . Sjå kap. Dyrskue.
Slåttetradisjon frå Hallingdal i Bjørndalsamlinga. Ymse munnlege kjelder.
Etter Sverre Heimdal i Nore og Uvdal
Skjellerud var fra Nes i Hallingdal og flutte til Vestre Borge i 1860. Han vart buande der i 19
år. Som den storspelemannen han var, påverka han i desse åra spelet i Øvre Numedal bade
med omsyn til takt og slåttar. Skjellerud'n skal ha hatt eit reint, kraftig og saftig spel. Fela
heldt han mot bringa som skikken var.
Framleis er Skjellerud-springarar vanleg bruka av spelemenn i dalen. Dei er friske og lette og
har mykje av hallingpreget i seg. At spelet hans var godt lika og teke etter, hadde kanhende
noko med at det var friskare enn det ein var van med og difor verka som noko nytt.
Ola Goesen Prestegarden fra Uvdal høyrde Skjellerud'n ein gong på ein 17-mai fest på
Uvdalsøyane. Han fortalde om dette til Tov Flatin: "Då var det møtt fram so usturteleg mykje
folk, jamvel lesarar, for dei ville høyre med han leika. Han spela so høgt, at dei vel kunde
danse etter det oppi tunet på Prestegarden".
Ein gong han hadde spela på Kongsbergmarken kom Myllaren heim til Telemark og fortalde:
"Nei, eg høyrde ein spelemann på Kongsbergmarknaden. Dei kalla han Skjelderuden, det var
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gut som kunde spela. Det var som det vart liv i heile huset, når han strauk på strengjerne".
12. Ved sida av å vera høgt verdsett som spelemann, har Gulbrand Skjellerud eit fint
ettermæle som ein vennesæl mann og flink i alt han foretok seg.
Skjerpet, Ingeborg Gulliksd. (1835—1913)
Flesberg. Dans, vokal
Dotter til Gullek Spellemann, vart kalla Spellemanns-Ingebør. Svært god til å danse, syngje
og tralle slåttar, kunne gå høgt, heldt tonen så fint. Dansa ein gong for kongen, truleg i
Kristiania. Uvisst kven ho dansa med, kan ha vore mannen Kristoffer, eller stordansaren
Torstein Tangen. Spelemannen var broren Torstein Svarthøl, òg kalla Torstein Spellemann.
Fekk 15 dalar for dansen og fritt opphald. Dei skal ha dansa etter slåttane Helje Tresk, Gamle
Signe, Ransåsen, Tangeslåtten, Tannlausen og ein som liknar Slidringen.
Ingeborg var dotter av Gullek Spellemann og vert kalla ”Spellemanns Ingeborg”. Ho var
svært god til å danse, syngje og tralle slåtter. Ho kunne gå så høgt, og heldt tonen så fint, vart
det sagt.
Barnebarnet hennar sa: ”Eg kunne lært mykje av ho bestemor, men trur du eg brydde meg om
at ho sat og gvæla”.
Ho dansa en gong for kongen, truleg i Kristiania. Kven ho dansa med er usikkert. Det kunne
vore Kristoffer, mannen hennar, eller stordansaren Torstein Tangen. Spelemannen var bror
hennar, Torstein Svarthøl eller òg kalla Torstein Spellemann. For dette fekk ho 15 dalar og
fritt opphald. Dei skal ha dansa etter slåttane Helje Tresk, Gamle Signe, Ransåsen,
Tangeslåtten, Tannlausen, og en som liknar Slidringen, fortalte av Ole K. Møthe.
Ingeborg hørte Kari Heie i Sigdal eingong. Ho låg på eit bord, meinte det måtte vera 3000
som hørte på ho den gongen. Ho var som død, so såg dei livet kom attende utapå strupen på
ho. So tok ho te å tale.
Skjønnelien, Liv Halvorsd. (1862-1930) Nore
Vokal
Liv var med i Den Evangelisk Lutherske Menighet. Ho song for Catharinus Elling og han
skreiv ned nokre salmetonar og eit stev etter henne.
Skogen, Nils Narves. (Bjorsåte) (1866—1954)
Rollag. Hardingfele
Bror til spelemannen Ola Åsan, faren Narve truleg òg spelemann. Spela mykje i auksjonar og
andre dansesamkomer. Spelet karakterisert som noko rikkint. Even Tråen fekk ein ein
gammal barokkboge etter han av sonen Kristian.
Nils Narvesson var frå Heitekøs. Faren Narve var truleg spelemann og allo visst broren Ola
Åsan.
Nils var og skomakar, men spela mykje fele i auksjonar og dansar elles. I ein auksjon i
Nirigard spela han frå kl halv tolv om natta til kl sju om morgonen. Han vart avløyst av Kittil
Ulstad og Peder Øvstrud i blant. (frå ei dagbok på Hårrvenna 1899).
Spelet hans vart karakterisert som noko rikkint. Halvor Prestmoen hadde spela med slik
bogeførig ein gong. Det høyrde Nils og utbraut: ”Nei, hør han spelar akkurat slekk som e”.
Nils hadde ei gamal fele som Gullik Fulsås kjøpte.
Hjå sonen Kristian låg det ei fele Arne H. Tråen (Hårvenna) hadde laga. Kristian var strid
på at den hadde faren berre lånt, så Even Tråen fekk i oppdrag å levere ho på Hårrvenna att.
Det vart gjort. Men ho gjekk med i brannen der. Etter Nils var det og ein gamal barokkboge.
Det fekk Even Tråen av Kristian.
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Faren Narve var ståtarkonge. Det var eit slags ombod, ein offentleg tenestemann som hadde
som oppdrag å følgje med og føre tilsyn med omstreifarar og tiggarar. Ståtarkongen sorterte
under lensmannen. Det var gjennm åra fleire slike i bygda, men det var berre husmenn!
Skogheim, Toivo (f.1959) Flesberg/Kongsberg
Fløyter, bukkehorn
Toivo flutte til Numedal/ Rollag i 1986. Hans store lidenskaper er enkelt naturliv og
musikk,og Numedal har mykje av begge deilar. Ein mangfoldig og vakker natur med
medfølgende levande og inkluderande folkemusikkliv. Han har delteke i Fløytfeledraget og
Nederlaget, to musikkgrupper som gjorde seg bemerka på utallige kappspel både lokalt og
nasjonalt. Her spilte Toivo på div. trefløyter. Mange av hans komposisjonar er også født i
denne dalen med både natur og kultur som inspirasjonskilde. Han har medverka på to CD-ar,
Svalande Tonar og Toneslepe over Hardangervidda, ellers ei rekkje innspellingar på div.
samle CD-ar med gamaldans. Han har skreve bortimot 40 melodier og fått dei innspela. Han
har ogs delteke på kappleik med eldre folkemusikkinstrument.
Skogli, Ola Halvors. (1898—1984)
Veggli. Durspel
Hadde gammal durspeltradisjonen frå Veggli, særleg kjend for ein reilendar, Lasalaeisen.
Tulla mykje på denne låtten og då sa han «lasaleis, lasaleis osb.» av di det høvde med rytmen.
Sidan vart både Ola og låtten kalla Lasaleisen. Faren Halvor Sveinsplass var felespelar.
Ola Skogli var musikalsk og spela durspel. Far hans, Halvor Sveinsplass, var felespelar, så
det låg venteleg I blodet. Ola hadde av den gamle durspeltradisjonen i Veggli. Særleg er det
ein reilender som han er kjent for. Den har namnet Lasalaeisen. Ola tulla mykje på denne
låtten og da sa han – lasaleis, lasaleis osb. For det høvde med rytmen. Sidan vart både Ola
og låtten kalla Lasaleisen.
Skredderud, Hølje Olasson (1816-1887) Rollag
Vokal
Hølje Olasson var frå Skredderud(under Båsum) i Sigdal, og vart gift med Gunil i 1854. Da
var han 38 år og ho var 17, så det var ein stor aldersskilnad. Hølje var buande i Rollag, og
dreiv Asbjørnrud og Lillerud. Han dreiv med pengeutlån og var hard når det gjaldt å krevja
inn det han hadde til gode, så velstanden auka etterkvart.
Kor mykje han song er ikkje godt å seie, men frå 1841-1883 har han har skreve ned 22 viser
innimellom gardsrekneskap og skriveøvingar i eit par kladdebøker. Det er balladar,
militærviser og anna. Mykje tyder på at det var interesse for song i hans familie i Sigdal, da
Lindemann har skreve ned etter broren Hans. Den eine nedteikninga er ein variant av
”Heiemo og nøkken”, og Lindemann har skreve i klammer at den er frå Numedal. Så kanskje
desse brørne har utveksla songar?
Skriudalen, Greta (f. 1966)
Nore/Kongsberg. Dans
Lærte springar av Sverre Heimdal og Magnhild Blaavarp. Deltok på Markenskappleikar på
1980-tallet. Aktiv i lagsarbeid, leiar av leikarringen på Rødberg. Medlem og instruktør i BUL
Kongsberg. Har vore med på mange danseframsyninger med BUL Kongsberg.
Skudsvik, Ole Gulliks. (1885—1970)
Svene. Hardingfele
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Byrja å spela 27 år gammal, lærte av Anders Ødegaarden, Ole Gleden, Ole Hakkelberg og
Paul Lia. Spela litt til dans i kaffilag og andre mindre festar, deltok ikkje på kappleikar. Stort
repertoar, spela fint. Spela inn mange slåttar på band for Arne Bjørndal, Gjermund A. Brager
og Olav Bratås. Lærte frå seg til fleire, m.a. til brørne sine Anton og Kittil, og til sønene til
Kittil, Gunvald og Olav. Aktiv i Svene spelemannslag, også i styret ei tid.
Ole var 27 år før han byrja å spele, han var ugift gardbrukar og sleit fælt. Men han hygga seg
med fela. Spelet hans vart nok ikkje stor kunst, men han spela fint og kunne mange slåttar.
Læremeistrane hans var Anders Ødegaarden og Ole Gleden. Han lærte òg slåttar av Ole
Hakkelberg og Paul Lia.
Ole var med i Svene spelemannslag, også i styret for laget ei tid. Han spela litt til dans i
kaffilag og andre mindre festar, men deltok ikkje på kappleikar.
Han har spela inn mange slåttar på band, både for Arne Bjørndal, og G.A. Brager.
Det var mange på Skudsvika som spela noko, og dei lærte av Ole, brørne hans Anton, Kittil
og sønene til Kittil, Gunvald og Olav. Olav hadde særleg godt tak på spelet, han flutte til Oslo
og spela ein del i lag der inne.
Skørre, Niri Larss. (1877—1956)
Rollag. Dans
Tvillingbror til spelemannen Andres Mogen. God dansar, spente høgare enn dei fleste. Ein
gong invitert til å danse for Nansenfamilien på Sørkje, broren spela.
Niri var tvillingbror til spelemannen Andres Mogen. Han var god dansar og spente høgare
enn dei fleste er det fortalt. Ein gong vart han bedt om å danse for Nansenfamilien på Sørkje
og broren spela. Niri var og svigerfar til fløytemakaren Nils Stuvstad.
Småland, Hellik Ols. (Ransåsen) (1880—1963)
Flesberg/Kongsberg. Dans
Snersrud, Harald Gunnars. (1888—1980)
Krødsherad/Svene. Hardingfele
Hadde lært spel av Truls Ørpen. På kappleik i Oslo 1910 saman med Truls Ørpen og Wilhelm
Sorteberg, Krødsherad. Var noko saman med Ole Hakkelberg på Kongsberg. God spelemann,
spela lite ute.
Harald var frå Krødsherad, flutte til Svene 1911. Han hadde lært spel av Truls Ørpen. Til ein
kappleik i Oslo i 1910 reiste frå Krødsherad Truls Ørpen, Wilhelm Sorteberg og Harald
Snersrud. Noko resultat frå kappleiken kjenner ein ikkje til. (Under Norefjell 1989 nr 1 s.12)
Harald skulle vore ein god spelemann, men få fekk høyre han, han var ikkje lett å få til å
spela. Men han var noko saman med Ole Hakkelberg på Kongsberg.
Solberg, Grete f. Vrenne (f. 1958)
Nore. Dans
Solhaug, Tollef Sveins. (1886—1968)
Uvdal. Hardingfele
Spelet og slåttane kjenner vi lite til i dag. Sa sjølv at han kunne spela slåttar eit heilt døgn utan
å spela nokon opp att.
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Tollef var son av Svein O. Vikanlien. Til ein som vitja han i 1965 fortalde han at han kunne
spela slåttar eit heilt døgn utan å spela dei same slåttane opp att. Men spelet og slåttane etter
desse uvdølane kjenner vi lite til i dag.
Solli, Bente Irene (f. 1968)
Nore. Dans
Lærte å danse i leikarringen i UL Noringen med Sigrid Norehaugen som leikleiar, seinare av
Målfrid og Magnhild Blaavarp og Gro Kollandsrud. Gjekk leikleiarkurs i regi av Fylkeslaget.
Medinstruktør i leikarringen.
Solum, Marit f. Gjellerud (1908-1993) Flesberg
Dans
Marit var god til å danse og var med og dansa til oppvisning i 1930-åra.
Ho var òg med då Egil Bakka tok opp film av den gamle dansen i Flesberg, for Rådet for
folkemusikk og folkedans, omkring 1970
Steinsrud/Tangen, Sjur (1827—1895)
Svene/Jondalen. Hardingfele
Spela mest til husbruk, meinte det var synd å spela til dans. Datt ned og øydela seg då han var
med og bygde Jondalen kyrkje (1881/1882).
Stevning, Hellik Kristenson (1874-1959) Flesberg
Hardingfele
At Hellik var spelemann veit ein, men ikkje kor mykje han spela ute blant folk, eller til dans.
Han kjøpte seg Gunnar Helland fele i 1902, samstundes med Halvor N. Øyberg. Fela hans
Hellik var skjellagd og kosta 45 kroner. Han budde mange år på Eie i Flesberg, og det er
kjend at Gullik Sandbek vitja han der. Hellik hadde grammofon og plater av Sjur Helgeland
og fleire. Hellik flutte til Svelvik og seinare til Skoger.
Stordokk, Knut (1873—1961)
Nore. Seljefløyte, hardingfele
Bestefar til spelemannen Knut Myrann. Laga mange seljefløyter om våren, hadde dei til utpå
hausten. Spela springarar og hallingar. Rolf Myklebust, NRK gjorde opptak. Spela litt
hardingfele òg.
Strysse, Erik (f.1969)
Veggli/Kongsberg. Durspel, dans
Byrja å spela ni år gammal, lærte seg slåttar sjølv. På kurs i Veggli for Sven E. Nordalen 14 år
gammal. Var svært aktiv, med på tevling i ungdommen, men lika ikkje dette. Ivrig
festivalturist, spela mykje buskspel og til dans. Med og danna Skamlauslaget i 2004 (oppløyst
2008), vart leiar. Spela mest gammaldans, men òg folkemusikk frå andre land. Med på
utgjevinga Lauvnesdansen med slåttar av Arne Olsen. Byrja å danse i 1994, gjekk på
dansekurs hos Jan Lislien, Hellik Dokka og Nils Øyvind Bergset. Saman med sambuaren,
Jorunn Lid med i KSD og Kongsberg trekkspillklubb.
Erik starta å spele 9 år gamal, og han lærde seg slåttar sjølv, etter gehør. 14 år gamal byrja
han på kurs i Veggli for Sven Elling Nordalen og var i denne perioden svært aktiv. Han var
med på tevling i ungdomen, men lika ikkje dette og har ikkje tevla sidan. Han har vore ivrig
festivalturist i alle år og spela mykje til dans og ”i buskene”. I 2004 vart Skamlauslaget
danna Erik som leiar. Gruppa bestod av noregsmeister på torader Anette Skullestad, Arve
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Jensen, Arnfinn Skullestad og Erik Strysse. Dei spela mest gamaldans, men og folkemusikk frå
andre land. I januar 2008 vart denne gruppa oppløyst.
Frå 1994 har han vore med og dansa. Han har gått kurs hjå Jan Lislien, Hellik Dokka og Nils
Øyvind Bergset. Saman med sambuaren, Jorun Lid, har han vore med i Kongsberg Spel- og
Dansarlag og Kongsberg trekkspillklubb.
Strysse, Per (1926—2010)
Veggli. Trekkspel
Av den musikalske Jarenslekta. Spela mykje til dans i lag med Tov Haukjem.
Strømmen, Gjermund Gjermundsen (1898-1975) Nore
Hardingfele, felemakar
Den mest kjende felemakaren i Øvre Numedal er Gjermund G. Strømmen. Han var landskjend
og laga om lag 300 hardingfeler. Mange av dei var særs gode. Den fyrste fela laga han i
1923. Det var ei lita fele, men seinare gjekk han over til den vanlege store feleforma. Det er
sagt at dei beste felene hans vart laga frå slutten av 1940-talet til uti 50-åra.
Gjermund var med på nokre kappleikar, men han gjorde det ikkje så godt der. Han kunne
spela ganske bra i små lag. Men det var felemakar han var, og oppslukt av ideane om korleis
ei god fele skulle vere, arbeidde han ofte både dag og natt. Resten av huslyden lika nok ikkje
alltid dette, det passa vel ikkje støtt inn i gardsarbeidet elles. Gjennom nesten 50 år skaffa
han seg store kunnskapar om felebygging. Men med eit smil kunne han seia: «Feler er som
kvinnfolk, det er ikkje råd å få to heilt like, og so er det aldeles umogeleg å få dei akkurat slik
ein ynskjer dei».
1. juli 1969 brann hovedbygningen på Hostuen der han budde. I brannen gjekk mange feler
tapt. Etter denne tida laga han nokre feler til, men arbeidet gjekk nok ikkje like lett som før.
«Strøms-felene» er spreidd over heile landet. Det kom spelemenn langvegs frå for å prøve nye
feler. På sine eldre dagar var til og med meistarspelemamien Haldor Meland frå Hirdanger
på vitjing for å få tak i fele.
Dei beste felene etter Gjermund er ettertrakta av spelemenn, og i Nore er det mange bra «
G.G.-feler».
Strømmen, Halvor Torsteins. (1876—1954)
Nore. Hardingfele
Skal ha vore ein god spelemann, hadde truleg noko spel etter Torstein Odden. Få høyrde han
spela, felespel ikkje høgt verdsett i heimen.
Strømmen, Olav Gjermundsen (1914-2008) Nore
Hardingfele
Den mest kjende spelemannen av Strømmen-brørne er Olav. Berre 11 år gamal deltok han på
sin fyrste kappleik. Det var i Svene og han fekk omframpremie. Olav lærte fyrst av broren
Thorleif. Seinare lærte han slåttar frå mange andre spelemenn, m.a. Steingrim Haukjem som
han har om lag 25 slåttar etter. Den fyrste fela til Olav var det Karl Nerigard som gav han.
Den hadde Karl betalt 35 kr for og felemakaren var Gjermund G. Strømmen.
Med spelemenn er det gjerne slik at spelet vert prega av spelemannen sitt lynne. For Olav sin
del er det såleis lett å høyre at han har eit godt humor og er ein lettvinn kar på alle måtar.
Olav kjenner ikkje ordet "nei" når det har vore spørsmål etter leik- og dansespeling, anten det
har vore til store konsertar eller leikøving for nybyrjarar. Som dansespelemann har han ein
stø takt og han er difor mykje nytta som spelemann for dansarar på kappleikar. I si tid har
han spela mykje til dans på Vonheim. Ei tid hadde brørne Olav, Ragnvald og Halvor ein trio
som vart kalla "Strømmens trio" som vart mykje bruka til dansespeling.
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Olav var kanskje den fyrste frå Numedal som spela i Folkemusikkhalvtimen i radio. Det var
den 28. november i 1931. Han spela slåttane Fossekallen, Ringjaren, Flesbergingen,
Bekkinguten og Pål Løytnantsdreng. Eivind Groven skreiv i protokollen sin: "Fast god rytme,
greitt framfort. Flesbergingen særskilt godt framfort. Litt hard fele. Bekkinguten stemningsfull
vakker godt framfort". 18. Olav var den fyrste som fekk Nore og Uvdal kommune sin
kulturpris. Det var i 1983. Olav har og halde fleire kurs i hardingfelespel.
Strømmen Jr., Olav (f. 1929) Nore
Spel. Dans
Sverre
Strømmen, Ragnvald (1918—1995)
Nore/Veggli. Vanleg fele
Ein av dei gåverike Strømmenspelemennene. Spela i Strømmen trio.
Strømmen, Steinar Gjermundsen (1908-) Nore
Hardingfele
Steinar starta på hardingfela 1 1927 og året etter var han med på kappleik. Då spela han
slåtten Gudvangen og Fyken. I alt har han vore med på 50 av kappleikane til Numedal
Fylkeslag. Som ivrig kappleiksdeltakar var han og med på kappleikar i Bø, Porsgrunn,
Kongsberg, Geilo og i Sigdal. Sameleis som brørne var han ofte og spela på Vonheim, og i
1934 spela han på leikskeid med Klara Semb. Sommaren 1959 var Steinar i Bodø og spela for
SAS. Han rekna sjølv at han var på høgda som spelemann den gongen.
Strømmen, Thorleif Gjermundsen (1899-1984) Nore
Hardingfele
Thorleif var ein mykje bruka spelemann på ungdomslokalet i Vonheim i 1920-åra. Etter ein
fest på Vonheim 12. desember i 1920 står det i ungdomslaget sin protokoll: "Det var
styggevær og hell lite av folk paa festen. Den byrja med folkevisedans, men det vart fyrst liv
daa Thorleif Strømmen tok fela og kom med ein kåt springar". Seinare vart det mykje
leikspeling m.a. på eit leikskeid som Klara Semb hadde på Vonheim i 1929 der ho lærte bort
Numedalsspringaren. Han var og med på nokre av kappleikane til Numedal Fylkeslag.
Seinare flutte han til Tønsberg og det vart mindre med speling.
Strømmen, Tormund (f.1948)
Veggli/Kongsberg. Dans, hardingfele
Byrja å spela midt på 1960-talet på kurs med Sigurd Frogner. Var til Johannes Dahle i Tinn
for å lære slåttar, lærte m.a. Nordmannsslepa som Johannes laga til eit stemne i Veggli. I
seinare år mindre speling, desto meir dansing. Den musikalske gjevnaden tydeleg i dansen,
dansar springar og gangar svært godt. Dansar òg swing der han nyttar element frå springaren.
Tormund byrja spela midt på sekstitale på dette kurset Sigurd Frogner heldt. Han hadde
naturlegvis fele frå onkelen sin G G Strømmen, men han lånte Røstadfela etter Steinar
Gladheim i mange år.
Tormund var til Johannes Dahle i Tinn for å lære slåttar. Det fekk han og han er vel gjerne
den einaste som kan ”Nordmannslepa” som Johannes laga til eit stevne i Veggli.
I sienare år har det vorte mindre speling, men desto meir dansing. Den musikalske givnaden
sin får han fram gjennom dansen. Han dansar springar og gangar svært godt, men den som
har sett han danse swing lar seg imponere, han tek tydeleg med seg element frå springaren
inn i dei modrene dansane.
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Strålsund, Berit (Bråthen) (f. 1876)
Svene/USA. Dans
God dansar. Til USA 1909.
Stuvstad, Gunleik Ols. (1894—1987)
Flesberg. Hardingfele, felemakar
Lærte av broren Kjetil, elles av Anders Ødegaarden, Ole Nærlieie og litt av Hellik E. Juveli,
noko òg etter grammofonplater. Var med på nokre kappleikar i yngre år, nådde nok ikkje opp
i toppen på premielistene. Heldt opp med spelinga i bortimot 30 år. Byrja att då han var om
lag 60 år. Bjarne Bratås tok opp kring 25 slåttar av han på lydband for Norsk
folkemusikksamling. Laga om lag 15 feler.
Gunleik, eller Gullik som han nok var døypt, var fødd i Hungeråsen i Flesberg 1894 og kom
til Nord-Stuvstad i 1900. Han døydde i 1987. I 1927 gifta han seg med Anne Knutsd. Dokken
og fekk 2 søner og ei dotter. Familien budde i Nord-Stuvstad i Flesberg.
Gunleik var gardbrukar, og som brørne, Ole og Herleik, var han flink tømmermann og
snikkar. Som laftehoggar var Gunleik framifrå. Han var òg felemakar og laga fleire feler,
truleg kring 15 stykke.
Gunleik sette opp eller var med og sette opp mange bygningar og låvar i bygda. Han var med
og sette opp ungdomshuset Ljosheim i Flesberg, Stuvstad skule og Helle skule (Rollag). I
1933 sette Gunleik opp låven i Søre Solom. Då hadde han 3 kr dagen og kosten. Han arbeidde
lange dagar for å bli ferdig. Broren Nils var med, og då dei reiste heim att om kvelden for å
begynne å slå, var det nesten begynt å mørkne.
Faren, Ole H. Stuvstad (1866-1950), hadde sett opp fleire av husa på garden, berre med stova
fekk han hjelp av ein annan tømmermann.
Ole var god til å syngje, og han song viser, men òg gamle slåttar som ungdomen dansa etter.
Ungdomane i grenda fekk gjerne ha ein liten dans der i Nord-Stuvstad om søndagskveldane.
Den eldre broren Kjetil (f. 1891) var no spelemann, så Gunleik fekk vel høyre ein del slåttar
på desse måtane. Elles lærte han til dømes av Anders Ødegaarden, Ole Nærlieie og litt av
Hellik E. Juveli. Noko tok han nok òg etter grammofonplater.
Dei hadde mange slike i Nord-Stuvstad.
Den fyrste fela laga Gunleik seg sjøl med hestetagl då han var ein gutunge, og den neste var
vel ei som broren Ole hadde begynt på. Helje Tresk var den fyrste slåtten han lærte. Då
broren Kjetil skjøna at Gunleik kunne spela noko, så fekk han låne ei Øygards-fele somme
tider som Kjetil hadde på lån frå Mellom-Juveli.
Etter kvart kom no Gunleik til å laga fleire feler. Spelemannen Tor Hagen, Veggli gjekk med
kram. Han og Olav M. Kaasin kom til Nord-Stuvstad ein gong. Då spela Tor veldig på ei fele
som Gunleik hadde gjort. Det var den fela som Kristen Brattås, Lehovd hadde seinare. Ho er
laga i 1915. Lærar Aslak Holtestaul hadde ei fin fele som Gunleik hadde fått sølvmedalje for
på husflidsutstillinga i Flesberg i 1922. Gunleik fekk sidan kjøpt att denne fela. Jan Lislien
har 2 feler laga av Gunleik, begge er laga i 1970-åra. Den eine av desse er ei svært god fele.
Gunleik var med på nokre kappleikar i yngre år. Han nådde nok ikkje opp i toppen på
premilistene, men i den tida var ein 4-5.
premi ikkje så heilt dårleg. Det var ikkje så mange på kvar premigrad i den tida.
Gunleik heldt lenge oppe med spelinga, bortimot 30 år. Då han tok til att, var han mest 60 år.
Han trena seg opp att temmeleg bra, og Bjarne Bratås tok opp kring 25 slåttar av han på
lydband for Norsk folkemusikksamling.
Stuvstad, Hellek Gulleks. (1838—1902)
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Flesberg. Vokal
Stuvstad, Herleik Olson (1897-1985) Flesberg/Konnerud
Sjøfløyte
Herleik voks opp i Stuvstadgrenda i Flesberg, med fleire eldre brør som var spelemenn.
Tømmermenner var dei alle og det vart Herleik òg.
Han byrja med fløytespel som ung, freista å laga seg fløyter. Men det vart Nils, ein yngre
bror, som kom til å bli den store fløytemakaren. Men fløytespelet meistra Herleik best. Lærte
noko av Ole Nirison Teigen, som truleg hadde noko etter far sin. Det var Ole som forklara at
slåttane skulle koma trillandes fram frå fløyta.
Elles lærte han frå felespelet åt brørne Kjetil og Gunleik og andre spelemenn.
I byrjinga spela Herleik på blekkfløyte, men fekk etter kvart laga seg ei brukbar trefløyte.
Seinare var det fløytene som Nils laga han nytta.
Han flytte til Konnerud i 1941. Der han fekk arbeid i eit båtbyggjeri, då vart det betre tid til
fløytespel.
I 1955 var Herleik for fyrste gong med i eit radioprogram. I 1957 var han med i
Folkemusikkhalvtimen og i den samanheng vart det gjort mange opptak med Herleik av NRK,
desse finst i arkivet der.
Saman med Knut Juveli er Herleik den som har bore fløytetradisjonane frå Numedal fram. I
1970 åra kom fleire unge fløytespelemenn til Herleik for å lære, mellom desse var Per H.
Midtstigen og Steinar Ofsdal.
Litteratur:
Sevåg Reidar. Det gjallar og det læt, s.104-105
Rolf Myklebust. Femti år med folkemusikk.
Nyhus og Aksdal. Fanitullen
Stuvstad, Kjetil Ols. (1891—1955)
Flesberg. Hardingfele, felemakar
Byrja å spela medan han gjekk i skolen. Lærte m.a. av faren Ole som var svært god til å tralle.
Heldt opp i mange år, men tok spelinga opp att og fekk hjelp av m.a. Olav Bratås til å hugse
slåttane att. Lærte slåttar av spelemenn frå heile Numedal og nabobygdene, laga nokre slåttar
òg. Halvdan Øyberg lærte slåttar av han. Spela mest i heimen, spela reint og fint, men noko
sakte på sine eldre dagar. Var med på tre kappleikar i Flesberg dei tre siste åra han levde.
Laga om lag 10 feler.
Som unggut var Kjetil på arbeid i Mellom-Juveli, der laga han si fyrste fele, saman med
Kristoffer Juveli. Gunleik bror til Kjetil sa det slik, Kjetil kom bortantil Juveli både med
spelinga og felemakeriet. Hellik E. Juveli spela noko, og det var vel helst av han Kjetil lærte.
Slåttar kunne han lære heime av far sin, som var svært god til å tralle.
Han byrja tidleg med speling, alt med han gjekk i skulen spela han. Lærar Tov Flatin hadde
fela si i skulen. Ein gong han var ute tok Kjetil fela, sette seg på ein pult og drog opp nokre
springarar. Flatin var blitt ståande ute i gangen og lyde, men kom nå inn. Det var nære på
han lo. Spela lite mindre, du Kjetil, og lesa lite meir, sa han.
Frå han gifte seg i 1915 blei det lite og inga tid til spel, men han tok det oppatt seinare. Han
hadde mest gløymt slåttane, men andre spelemenn, som Olav K. Bratås hjelpte han til å hugsa
dei att. Han lærte seg slåttar etter spelemenn frå heile Numedal og nabobygdene, nokre
slåttar laga han sjølv òg.
Kjetil spela nok mest i heimen, men han var svært ivrig, det hende jamvel at han låg i senga
og spela. Han spela reint og fint, men noko sakte, iallfall på sine eldre dagar.
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Han var med på tre kappleikar i Flesberg, dei tre siste åra han levde.
Av dei som lærte av Kjetil må nemnast Halvdan Øyberg, som vart svært god spelemann.
Kjetil laga etter kvart fleire feler, om lag 10 i alt.
Han var arbeidskar til det siste, døde av hjernebløding.
Halvdan Øyberg og Olav K. Bratås gjekk føre kista i gravferda hans og spela syrgjemarsj.
Stuvstad, Nils O. (1909-1980) Flesberg
Sjøfløyte, durspel, fløytemakar
Nils er i folkemusikksamanheng fyrst og fremst kjend for si fløytemakarverksemd.
Men han kunne spela hardingfele, laga ei fele òg. På sine eldre dagar tok han opp att både
fløytemakeri og spelinga. Det var vel aller mest toradar og fløyte han spelte då. I yngre år
spela han hardingfele, mange gonger til dans saman med Ole O. Hamre som spela trekkspel.
Læremeistrar på fele hadde han både heime og i bygda elles, Erik Deildok i Rollag budde
heller ikkje langt unna.
Nils var ein av desse brørne frå Stuvstad som alle var framifrå handverkarar og
instrumentmakarar. Etter eit radioprogram der broren Herleik spela på sjøfløyte fekk
fløytespelet ein ny kveik. Unge folk som høyrde dette ville ha slike fløyter og Nils måtte lage
dei, fleire hundre fløyter vart det etter kvart. Per H. Midtstigen og Steinar Ofsdal var dei som
gjorde fløytene og musikken mest kjend. Plateutgjevinga ”I heitaste slåtten” fekk
spelemannspris og på mange av melodiane på plata var sjøfløyta med. Eit fjernsynsprogram
vart det òg, og etter det var Nils landskjend som fløytemakar.
Attåt alt det nemnde vart Nils hugsa som altmogelegmannen som det er lettare å nemne det
han ikkje gjorde enn alt han kunne.
Stuvstad, Niri (1916-1990) Flesberg/Skoger
Hardingfele
Han var den yngste av Stuvstad-brørne og var fødd i 1916. Niri var ugift og døydde i 1990.
Fyrst var han nok med brørne noko med tømmermannsarbeid, og elles var det gardsarbeid,
men i 1943 flutte han til Skoger. Til å byrje med arbeidde han på Konnerud trevarefabrikk
som broren Herleik dreiv saman med ein annan. Då det blei slutt, arbeidde han ei tid på
Gulskogen gullistfabrikk ved Drammen og ei tid i Lier sparebank. Niri var ikkje sterkhelsa,
han gjekk med tida over på uføretrygd.
Niri tok til å spela i 14-15-årsalderen, og fekk etter kvart eit repertoar på nær 150 slåttar.
Han lærte nok ein god del frå grammofonplater og elles noko frå forskjellige spelemenn. Av
Hellik Juveli lærte han slåttar etter Anders Ødegaarden.
Om Niri er det sagt at han kunne ha blitt verkeleg storspelemann. Men han gjekk sine eigne
vegar og tok til med forskjellig forsking og eksperimentering. Mest kjend er han vel for dei
store felene han laga med 6 og 7 strenger. Han laga 2 slike, og han arbeidde svært med
desse, hadde dei opp mange gonger. For å få spela på dei måtte han òg arbeida ut eit system.
Dei blei nok meir krevjande å handtera enn ei vanleg hardingfele. Noko av føremålet var å
koma noko djupare ned i toneskalaen. I notatane etter han skriv han at det var eit ynskje å
lage ein hardingfelecello.
Til felemakararbeidet laga Niri seg sjølv ei mengd spesialutstyr. Både dette utstyret og 7strengsfelene blei levert til Folkemusikksenteret i Prestfoss, Sigdal etter at Niri døydde.
Niri laga tidlegare nokre vanlege hardingfeler òg.
Om somrane tok Niri seg gjerne turar oppatt til Flesberg. Då fann han styrke i eit
seteropphald vestpå fjellet. Han tok òg gjerne ein stopp hos spelemenn, for eksempel hos Olav
K. Bratås og Halvdan Øyberg.
Stuvstad, Ole Herbrands. (1866—1950)
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Flesberg. Vokal
Song viser og tralla slåttar. Tralla mykje til dans for ungdommane i Stuvstadgrenda.
Stærneseiet, Halvor Halvorson (1768-1848) Rollag
Hardingfele
Spelemannstugo er namnet på ein Stærnesplass. Den ligg rett nord for Tinnes og har vore
plass sidan 1700 talet.
Ein har lenge trudd at spelemannen Halvor Halvorsson har gjeve plassen namnet
Spelemannstugo. Men det viser seg at det namnet var i bruk før Halvor kom dit.
Da må me attende til 1780-90 åra. Da budde det ein tamburfamilie i denne plassen. Dei kom
seinare til Ulstad-Berg. Det var Ole Kittilsson Tambur f. 1708. Han og familien budde i
Spelemannsstugo. Sonen Kittil f 1738 var titulert Corporal og tambur. Han flutte til Berg og
budde der
Dette stadfestar teorien om at tamburane ofte var spelemenn, for her var fleire tamburar og i
deira tid fekk Spelemansstugo namn.
Halvor Halvorsson 1768-1848
Bygdehistorikar Håkon N. Lid meinte Halvor var stenderspelemann, utan at vi veit kva Håkon
bygde det på.
Men Halvor var truleg ein spelemann utanom det vanlege, og han fekk ord på seg for å vera
ein god spelemann.
Sønene Gunnar (1812- 1892) og Halvor (1823-1854) spela og dottera Kjersti (18201883)vart kalla ”Kjersti Spillemanssdatteren” i skrift.
Gunnar budde i Fuglesang til han og kona vart kasta ut juleftan. Der spela han for ungane i
grannelaget etter han vart gamal fortalde ei Anne som voks opp på Metråen.
Halvor dy. spela til dans i Hålong ein gong. Det står i ein rettsprotokoll for 1851. Det var ein
del gauketrafikk i denne dansen og det skulle oppklarast. Halvor var spillemand og vitne, men
han hadde ikkje sett noko. Om han sa noko om det ville han vel ikkje fått speling neste gong.
Ikkje lenge etter reiser han til Amerika.
Gamle Halvor hadde fleire ungar mellom anna Tønni og Sigrid. Ein av slåttane sine kalla han
Sigrid-Tønnislåtten. Elles veit vi lite om repertoaret hans.
Stærnesplassen, Viel Knutsdotter (1841-1912) Rollag
Vokal
Viel var dotter av klokker Knut Carlsen 1809-1889.
Viel var sterkt religiøs og song i forsamlingar dei folketonane ho hadde lært av far sin. Viel
satt og røkte pipe og sang, vert det fortalt. Viel og mannen budde på Stærnesplassen, dei
hadde ikkje ungar sjølve, men tok til seg systerdotter til Viel som fosterdotter.
Viel vart tidleg helselaus, og døydde på Gaustad sjukehus.
Støbet, Kristi, f. Landsgård (1924—2010)
Uvdal. Dans
Syster til Gregar og Gunnar Landsgård. God dansar.
Søster til Gregar og Gunnar Landsgård. Husmor og gardkjering på Nørstebø G.m. Reidar
Støbet. Runddanser.
Stølo, Amund Amunds. ( 1885—1966)
Uvdal. Hardingfele
Sveinsplass, Halvor Sebjørns. (1870—1957)
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Veggli. Hardingfele
Ætta frå Gladheim, habil spelemann, spela mykje til dans i Veggli. Spela konsertar, m.a. i
Flesberg. Steingrim Haukjem spela ein halling kalla Knut etter han (Knut Dahle kalla same
slåtten Rotnheims-Knut). Sønene Sebjørn og Ola spela også, Ola mest, både fele og durspel.
Halvor ætta frå Glaim og skulle vera ein habil spelemann som spela mykje til dans i Veggli.
Ja han skal ha spela på konsertar og jamvel i Flesberg. Steingrim Haukjem spela ein halling,
” Knut” som han hadde etter Halvor.
Sønene Sebjørn og Ola spela også. Ola mest. Ola spela både fele og durspel
Svendsen, Gunvor f. Holden (1934-2011) Uvdal
Vokal/spel
Gunvor har songstoffet sitt frå faren Halvor Holden, og han lærte ho å danse, som jentunge.
Ho var husmorvikar i Flesberg 1952-59, og var kjent for å vera flink til å synge. Ho spela og
toradar i ungdommen. Med familien har ho budd i Trøndelag ei tid, bur no på Heimstad,
Koggelien.
Ho har sunge inn saman med syster si Kristine for Norsk Musikksamling. Dei syng mest
temperert, i ein kvikk og rytmisk stil.
Svingen, Halvor Knuts. (1892—1985)
Rollag. Durspel
Bror til Simen Svingen. Var òg kjend som ein livfull og god forteljar med framifrå minne.
Svingen, Simen Knuts. (1882—1967)
Veggli. Hardingfele, felemakar
Ein orginal i bygda, ungkar og spelemann, treskjerar og felemakar. Mykje i lag med Steinar
Gladheim. Laga slåttar, t.d. Nedmed åe. Sat på ei berghylle nede i Mykstufossen når han
komponerte. Lærte Raudstakken av Nils Asker (son til Oskehølen), ein svær springar som
ikkje finst andre stader. (Steingrim Haukjem skal ha lært Raudstakken av Simen.) Budde i
Oslo i 1930–åra, vart kalla Numedalsguten. Gjekk rundt i byen og spela, tente pengar på det.
Simen var ein orginal i bygda. Han var ungkar og spelemann. I tillegg var han treskjærar og
felemakar.
Musikken låg han nær. Mange hugsar han frå ein kappleik i Veggli i midten av sekstiåra. Da
kom han med rupesekk, han skulle vel på butikken samstundes. I lokalet sette han seg på
fyrste benk, med sekken på ryggen. Der sat han under heilekappleiken og fylgde med. Han
kommenterte slåttar og spelemenn og småprata med seg sjøl heile tida.
Simen måtte drive i tømmerskogen, særleg var han mykje i Glaim på hogst. Han var
jamngamal med Steinar Glaim og dei spela mykje saman seiest det.
Simen laga slåttar og. Han hadde ei berghylle nede i Mykstufossen han sat i når han
komponerte. Ein av dei han laga kalla han ”Nedmed Åe”.
Steingrim Haukjem skal ha lært den spesielle Raudstakken av Simen. Raudstakken er ein svær
springar som ikkje finst andre stader. Simen skal ha lært Raudstakken av Nils Asker
(Oskehlen).
I 1930 åra var Simen i Oslo. Der kom han saman med nokre karar og det vart mykje turing.
Men han gjekk rundt i bygardane og spela. Han vart da kalla Numedalsguten, og skulle ha
tent ikkje så lite på den spelinga.
Med litt andre livsvilkår hadde nok lagnaden til Simen sett annlein ut.
Sæter, Ambjørg Andersd. (1857—1924)
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Sæter, Ole Gulleks. (Kronsetsæter) (1854—1905)
Flesberg. Dans
Hugsa for å vera gode dansarar. Fleire av borna gode dansarar, t.d. Ole O. som var med på
Lågdalsfilmen i 1926.
Ambjørg er hugsa for å vera gode dansarar. Ho og mannen, Ole G. Sæter, hadde tolv born,
men berre sju vaks opp. Fleire av borna vart òg gode dansarar. Mellom dei Ole O. som var
med på Lågendalsfilmen i 1926.
Ole er hugsa for å vera gode dansarar. Han og kona, Ambjørg A. Sæter, hadde tolv born, men
berre sju vaks opp. Fleire av borna vart òg gode dansarar. Mellom dei Ole O. som var med
på Lågendalsfilmen i 1926.
Sæther, Ingeborg f. Tråen (f. 1926)
Rollag/Svene. Dans, vokal
Filma av Rff i 1982.
Sæther Jøran Gulleksdotter (1869-1944) Flesberg
Dans
Jøran var svært god til å danse. Ho var ei av dei som vart bedne om å dansa då springaren
skulle filmast i samband med Lågendalsfilmen i 1926.
Sæther, Ole Olson (1895-1977) Flesberg
Dans, hardingfele
Ole var god dansar og var med der dans vart nytta i mange år. Han var òg spelemann. Ole
var med på Lågendalsfilmen i 1926, der han dansar både springar og halling. På
dokumentasjonsvideoen om springar med to fylgje, trimannsdans, er Ole gjeve opp som kilde.
Videofilmen finns på Rådet for folkemusikk og folkedans i Trondheim.
Sølvseth, Andres Larss. (1894—1976)
Lyngdal. Hardingfele
Spela i kaffilag på Greenskogen, m.a. i Skuggerud. Var i si tid beste spelemannen på
Greenskogen, spela m.a. Førnesbrunen, Tussen i Busmannhaugen og Skuldalsbruri. Ein
smålåten kar, sa om seg sjølv: «Å du veit’n må spella rekti no’ lengen før’n skjønnær’n ikkje
kan no’.»
Andres budde i Sølvseth nær Greenskogen, så han hadde nok mest kontakt den vegen mot
Sigdal.
Andres spela i nokon kaffilag på Greenskogen, mellom anna i Skuggerud. Der kom han rektig
i godlag og gikk rundt på golvet å spela.
Ei kjelde seier at Andres i si tid var den beste spelemannen på Greenskogen, og nemner at
han mellom anna spela slåttane Førnesbrunen, Tussen i Busemannhaugen og Skuldalsbruri.
Andres var ein smålåten kar, og om seg sjølv som spelemann sa han: Å du veit ’n må spella
rekti no lengen før ’n skjønnær ’n ikkje kan no’.
Sønsteby, Alfhild f. Fløtaker (f. 1938)
Svene/Krødsherad. Dans
Byrja danse i 1949 i Svene barneleikarring med Liv H. Blydenstein som leiar. Har delteke på
ei rekkje kappleikar og framsyningar. Dansa mykje med Kjell Sandbæk, dansa til 1. premie på
Landskappleiken 1954 med setesdalsgangar og til 2. premie med numedalsspringar.
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Byrja danse i 1949 i Svene barneleikarring ved Liv Blydenstein. Alfhild har delteke på ei
rekke kappleikar og framsyningar. Dansa mykje med Kjell Sandbæk. Dei dansa til 1. premie
på landskappleiken 1954 med Setesdalsgangar og til 2. premie med Numedalsspringar.
Sønsterud, Knut Fingars. (1802—1882)
Nore. Langeleik
Den siste langeleikspelaren ein kjenner til i Øvre Numedal.
Sønåsen, Knut (f. 1927) Lyngdal
Hardingfele
Far til Knut, Ole, hadde fele og spela noko. Knut tok til med fela då han var om lag 7 år.
Han lærte fyrst av faren, seinare var det helst å høyre på spelemenn som vitja heimen og ta
etter det han høyrde. Andres O. Haugan (And.O) var næraste nabo, men då Knut byrja spela,
hadde han mest slutta på grunn av ein vond arm. Men slåttane kunne han og plystra og song
så godt han kunne. Olav K. Bratås, Steingrim Haukjem og Hans Hamre var mange gonger på
vitjing i Sønåsen. Dette gav Knut inspirasjon og slåttekunne. Elles lærte han slåttar av Ola
Brøtan og Gunleik Stuvstad.
Då spelemannslaga kom i drift att på 1970-talet, vart Knut med der, i spelmannslaget spela
han saman med mest alle aktive spelemenn i Numedal på den tid, lærte og lærte frå seg
slåttar.
Knut har vore med i lagspel på fleire landskappleikar, og var med i ”Norges spelemannslag”
og spela for Kong Olav V to gonger. Truleg var Knut den fyrste som spela hardingfele i
Lyngdal kyrkje, det var i bryllaup i 1982.
I yngre år spela han saman med brørne Ola og Jon, som spela trekkspel, til dans fleire
gonger.
I lagsarbeid var han aktiv, fleire år som styremedlem og som leiar i Flesberg spel- og
dansarlag. Knut har spela inn på band mange slåttar som finst i Buskerud folkemusikkarkiv. I
bokverket Norsk Folkemusikk Hardingfeleslåttar er springaren Gamle Kari Rud oppskriven
etter Knut.
Søum, Susanne Olsen (f. 1988)
Flesberg. Hardingfele, fiolin
Lærte spel på kurs i NSDL i 1996 i Flesberg fyrst av Bjørn Laupsa-Borge, sidan av Håkon
Brøtan og Jan Lislien. Har gått musikkline på folkehøgskole, spelar i band og brukar m.a.
fiolin.
Søum, Veronika OlsenVeronica (f. 1984) Flesberg
Munnharpe
Veronica byrja lære seg munnharpespel i då ho var 13 år. Ho lærde av Svein Westad på
Kongsbeg fram til ho var ca 18 år.
Veronica var med i ungdommens kulturmønstring og kom til landsmønstringa i Trondheim.
Ho har delteke på mange konsertar og kappleikar, mellom anna på Landskappleikar og på
Markenskappleiken på Kongsberg
Ho er styremedlem i Norsk Munnharpeforum og har vore instruktør både for nybyrjarar og
vidarekomne på Munnharpefestivalen på Gjøvik i 2009. Veronica er medlem av Numedal
spel- og dansarlag og har verv der i valkomiteen.
Talleraas, Kirstine f. Prestmoen (f. 1944)
Rollag/Folldal. Lagsarbeid
Sterkt oppteken av kulturelle spørsmål og lagsarbeid, sat i styret i LfS frå 1996 i nokre år.
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Talleraas, Sigrid f. Prestmoen (f. 1948)
Rollag/Oslo. Dans, harpeleik
Lærte springar av Birger Langeid på kurs i Numedal og i Numedalslaget i Oslo. Dansa på
kappleikar saman med Svein Aasen tidleg på 1970-talet. Med i styret i Numedalslaget i Oslo
i mange år. Har spela harpeleik til dans saman med Tov Haukjem og Sigurd Frogner.
Tangen, Torstein Torsteins. (1821—1913)
Flesberg. Dans
Ein stordansar. Lærte truleg ikkje dansen av nokon særskilt. Dansa overalt der nokon spela,
var snartenkt og ordhag. Dansa helst med Ambjørg Sætra d.e. eller Gunhild Krokmogen. Lika
særleg å danse etter ein Pålsonslått kalla Tangeslåtten. Ein gong han dansa og ikkje kunne
betale spelemannen, sa han: «Peng har je ikkje, men sjå på beina mine.»
Veit ikkje at han lærte dansen av nokon særskilt.
Han dansa overalt der nokon ville spela, var snartenkt og ordhag.
Torstein ville helst danse med Ambjørg Sætra d.e. eller Gunhild Krokmogen, fortalde Ole K.
Møthe.
En Pålsonsonslått han lika å danse etter har den dag i dag namnet ”Tangeslåtten”
Torstein var nok noko heit til sinns. En gong han kvilte på låven på Søre Vangestad gol
toppen på låvebrua. Da vart han så eitrande sinna at han spente toppen i hel. Da gamle Niri
spurde kvifor han spente i hel toppen, svara Torstein: ”A-gut, je fekk ikkje såvå”.
Tidleg en måndagsmorgon skulle Torstein på tømring i Lyngdal. Da han kom til skyttarhuset
(Flesberg) var dansen ennå ikkje slutt. Han slengde frå seg skreppa og bila, baud opp og tok
seg en dans før han gjekk vidare.
Pengemangel var nok eit velkjent vonde for Torstein og familien. Det var ikkje alltid så greitt
å betale spelemannen, slik skikken var. En gong han dansa, sa han til spelemannen: ”Peng
har je ikkje, men sjå på beina mine”.
Ole E. Krokmogen skreiv eit dikt om han, som seier mykje om han.
Ja, øksi song
so mang ein gong
fyr deg, og trei fell
Det og me veit
at ljåen beit
um enn det leid mot kveld
So mangt eit ord
i farten for
som ”munnhell” no dei gjeng
Slik som me såg
deg blid og fjåg
i minnet vårt du stend
I Jesu namn
til himmelhamn
me ynskjer inn du gjekk
Sæl er kvar mann
når roleg han
i dauden kvila fekk
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Flesberg, Numedal, februar 1913
O. E. Krokmogen.
Teigen, Ambjørg Eivindsd. f. Sedalen (1864—1953)
Flesberg. Dans
God til å danse. Gode dansarar som Gudveig Ravnås Iversen og Hilde Medalen Rolstad i
slekta etter henne.
Teigen, Birgit f. Skjønne (f. 1906)
Nore. Dans
Syster til dansaren Ingeborg Hvaale.
Teigen, Gjermund (1908—1981)
Teigen, Lilly f. Løvgren (1912-2008)
Kongsberg/Ål. Dans
Gjermund bror til dansaren Sigmund Teigen. Gjermund og Lilly gode dansarar. Dansa m.a. på
ei springdanstevling på Lågdalsmuseet, Kongsberg i 1934 og vart nr. 2 (Sigmund Teigen og
Dagny Dahlen vann). Aktive i lagsarbeid, Gjermund leiar i BUL Kongsberg på midten av
1930-talet, Lilly leikleiar om lag samstundes.
Teigen, Gunhild f. Hvammen (1901—1978)
Nore. Dans
Teigen, Halvor (1926-2011)
Nore. Dans
Leikleiar i UL Noringen. Filma av Rff i 1982.
Teigen, Hans Ols. (1880—1951)
Flesberg. Durspel, munnharpe, hardingfele
Lærte lett. Spela mykje hardingfele i ungdommen. Slutta å spela då mor hans ikkje lika det.
Etter krigen kjøpte han Venåsfele og byrja att. Var ivrig og spela dei gamle slåttane godt.
Sonen Anders har òg spela.
Hans spela durspel, munnharpe og hardingfele og han hadde lett for å lære. Han spela mykje
I sin ungdom og hadde (Gunnar?) Helland-fele. Men så selde han ho og slutta å spele fordi
mor hans var so galen for han spela. Etter krigen kjøpte han seg Venåsfele og byrja å spele
att. Han var ivrig og spela dei gamle slåttane godt. Sonen Anders har og spela.
Teigen, Kittil (1906—1983)
Flesberg. Hardingfele, vokal
Ætta frå Ola Pålson og Gullek Spellemann. Glad i å tulle slåttar, byrja å spela fele i 18-19årsalderen. Lærte av farbroren Paul Lia og farfaren, Pål G. Lia som tralla for han (lærte
springaren Fanteguten slik, ikkje same Fanteguten som Olav Bergland, Notodden, spela).
Vitja Anders Ødegaarden og Ole Hakkelberg ved fleire høve. Deltok på nokre lokale
kappleikar. Laga nokre få slåttar sjølv, m.a. springaren Fønnsetskaugjenta. Spela inn mange
slåttar på lydband for Kristoffer Bjørnsrud.
Han voks opp i Teigen (på Fønnsetskogen), og tok over garden saman med bror sin i 1955.
Han var glad i å tulle slåttar, og spela litt fele. Kittil var av skikkeleg god gamal
spelemannsslekt. Litt bak i slekta har vi både Gullek og Eivind Spellemennar og Ola Pålson.
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Paul Lia var farbroren hans.
Kittil var lenge ein ivrig spelemann, men fortalde at han var 18-19 år gamal før han tok til å
spela. Den næraste han hadde å lære av, var nok farbroren, Paul Lia. Men han lærte òg
slåttar ved at farfaren, Pål G. Lia, tralla for han. Springaren Fanteguten fekk han på den
måten, og den var det berre Kittil som spela. (Det er ikkje den Fanteguten som Olav
Bergland, Notodden, spela). Elles kan nemnast at Kittil var mange gonger hos Anders
Ødegaarden, og han var òg til Ole Hakkelberg.
Kittil deltok på nokre kappleikar i distriktet, i Flesberg, Svene, Rollag, Kongsberg og Sigdal.
Han laga nokre få slåttar sjølv, bl.a. springaren Fønnsetskaugjenta.
Han spela inn mange slåttar på lydband for Kristoffer Bjørnsrud.
Kittil hadde mange feler gjennom tida. Av dei siste var ei laga av Olav Undeberg, Seljord og
ei laga Kristoffer Bjørnsrud, Kongsberg. Kittil var ein velvillig og morosam kar.
Teigen, Nils Niris. (1896—1980)
Flesberg/Kongsberg. Hardingfele, trekkspel
Lærte som ung noko av Hellik Rud, sidan av broren Gullik, av Ole Nærlieie og Anders Aasen.
Spela mykje i hop med Nærlieie og Herbrand Førli. Hadde så god takt, spela helst til dans.
Var med på nokre mindre kappleikar. I seinare år vanskar med spelinga pga. skjelving, meinte
det kom av at han hadde stått mykje med boremaskinen. Spela òg trekkspel.
Som ganske ung lærte Nils noko av Hellik Rud. Broren, Gullik Teigen spela. Mest lærte nok
Nils av Ole Nærlieie og Andres Aasen. Han spela òg mykje i hop med Herbrand Førli.
Det hende Nærlieie og Nils tok med felene opp i Perseløkka på laurdagskveldane og sat der
åleine og spela. Nils var òg med Nærlieie og spela saman med han på mange turar oppi
Lyngdal.
Nils hadde så god takt, og det var mest til dans han spela. Han var òg med på nokre mindre
kappleikar. Han hadde òg spela trekkspel.
I seinare år blei Nils så skjelv at det vart vanskar med spelinga. Sjølv meinte han det kanskje
kom av at han hadde stått så mykje med boremaskinen.
Nils hadde vori god til å hoppe på ski.
Teigen, Sigmund (1916-1997) Kongsberg
Dans
Sigmund lærte òg dansen fyrst av Klara Semb, men såg ofte og tok etter Kittil Dyrebu og
hadde nok han som sitt førebilete. Han heldt mange kurs i Numedal, men mest på Kongsberg.
Dagny Dahlen, sambuar og dansepartnar i alle år, var oftast med som lærar for jentene på
kursa.
Sigmund og Dagny vann Landskappleiken 1957, og hadde elles mange gode plasseringar
rundt om på kappleikar.
Sigmund var av dei som fyrst dansa Numedalsgangar. Dei tok turane frå springaren og dansa
dei i gangartakt. I lausdansen fyri rundsnuen tok dei med tak frå hallingdansen. Det var slik
ei tid i Telemark at på kappleik så skulle det dansast en dans i tredelt og en todelt takt.
Teksle, Torstein Eriks. (1814—1888)
Lyngdal. Hardingfele
Nemnd som spelemann. Mogleg kjelde for spelemenn som Ole A. Haugan, Gullek og Eivind
Spellemennar.
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I Flesbergbøkene er Torsten nemnd som spelemann. Det har ikkje lukkast å finne fleire
opplysningar om kva han utretta som spelemann. Men han levde i ei tid som gjør han til
mogleg kjelde for kjende spelemenn som Ole A. Haugan og Gullik og Eivind Spellemennar.
Toeneiet, Karin (f. 1984) Veggli
Vokal, dans
Karin har vokse opp i Veggli. Ho vart med i den fyrste barnegruppa som lærte kveding av
Åsne Bergset, som byrja i 1990. Undervisninga held fram i Numedal Spel og Dansarlag, med
same lærar. Karin var ivrig og lærevillig, og interessa for kveding har ho bevara opp til
vaksen alder. Etterkvart har det vorte kurs hjå mange av dei bestekvedarane frå andre distrikt
òg, bl.a. Berit Oppheim den vinteren ho gjekk på Voss Folkehøgskule. Karin har ei kraftig,
klar stemme og har fin ornamentikk i songen sin. Oppdraga vart mange etterkvart, og ho har
delteke på kappleikar med gode resultat, blant anna to 2. plass på Landskappleik i kl C.
Dans lærte Karin på lagskveldar og liknande i Numedal spel- og dansarlag, lærte av å dansa
med dei vaksne.
I 1999 byrja ho å danse i Småjondølenes danselag. Saman med dei har ho vunne lagdans på
landskappleiken to gonger, ho har òg delteke i pardans på landskappleik og fekk 2. plass i kl
C.
Som dansar og kvedar har ho vore med på konsertar og representasjonar mange stader i
landet og i utlandet. I 2005 var ho med på bestillingsverket DRIV på Jørn Hilme stemnet.
Toeneiet, Målfrid (f. 1980)
Rollag. Hardingfele, vokal, dans
Syster til kvedaren Karin, lærte kveding av Åsne Bergset. Lærte spel gjennom NSDL. Har
vore med i lagspel på kappleikar fleire gonger.
Thoresen, Helge (1875—1926)
Tinn/Veggli/USA. Hardingfele
Heitte Hølje Skjeggebrekke, spela i bryllaup både i Tinn og Numedal. Reiste til Amerika og
endra namnet. Fast spelemann på samlingane til Numedalslaget, spela både til dans og
underhaldning. I referat frå Årsstemnet til Numedalslaget 1924: «Efterat spillemanden Helge
Toresen hadde klunket frem både Kjerringa med staven og andre slaatter holdt Dr. Gran en
stemningsfull tale.» Fekk fleire fyrstepremiar for spelet sitt. Kunne òg danse. Eine sonen Ole
spela mykje til han fekk øydelagt handa.
Helge eller Hølje får stå som døme på den nære kontakten som var mellom Veggli og Tinn.
Far hans Tore Nilsson var fødd i ein plass til Mykstu og mor hans var Birgit Høljesdotter frå
Tinn. På farsida var systra til bestemor hans gift med Gunnar Løytnantdreng.
Hølje vart spelemann, men reiste til Amerika. Der over var han fast spelemann på
Numedalslaget sine samlingar. Da spela han både til dans og til å lyde på. I eit referat frå
Årstemna til Numedalslaget frå 1924 står det: ”Efterat spillemanden Helge Toresen hadde
klunket frem både Kjerringa med staven og abdre slaatter holdt Dr Gran en stemningsfull
tale.
Hølje skriv mellom anna dette om seg sjøl i Årbok for Numedalslaget i Amerika: ”Min
livsvandring har været baade ond og god. Da jeg ikke var av dei rike maatte jeg ut og tjene
mit brød som andre, først otte aar gammel jætet jeg sauin og siden var det at være borte hver
sommer til jeg var 15 aar gammel. Ofte led jeg meget vondt, da en stakkars gjætergut ikke
hadde rare klæder, og sommetider lidet mat ogsaa. En gan var jeg nær blit dræbt av en olm
okse…..
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…En trøst under mit gjæterliv var min fele som jeg i de senere aar alltid tok frem, sittende
under mangen nut og fjeldknaus og forlystede mig med dens toner, og den har alltid været
min trofaste følgesvend baade i moro og sorg. Jeg har spillet i mangt et bryllup både i
Numedal og paa Tinn, saa jeg var vel kjent. Her ilandet har jeg været æresmedlem af
Numedalslaget i flere Aar og har for mit spil erholdt flere første præmier baade fra dette lag
saavelsom fra Spillemandsforbundet i Amerika. Jeg maa ogsaa kruke og danse halling for
dem ved saadanne leiligheter.
Ole Glaim skreiv minneord om Hølje i Årbok for Numedalslaget i Amerika i 1927. Der står:
”Han var en meget flink spillemand og kunde aflokke sin kjære fele de reneste og vakkreste
akkorder. Endskjøndt han drev med haardt arbeide, var han dog flink til å haandtere sit
instrument, og hvis han hadde hat utdannelse i den retning, ville han ha blit en hel mester, ja
en berømt musiker…”
Hølje og kona fekk 7 born og eine sonen Ole spela mykje like til han fekk øydelagt handa.
Toreson, Ole (Ørsteinguten) (1849—1912)
Flesberg/USA. Hardingfele
Heitte eigentleg Ole Ramberg, vart òg kalla Livesen. Byrja tidleg å spela, morbror Knut
Ørstein laga fele til han. Berre 12-13 år gammal spela han til dans i Vika (plass under
Vengestad). Spela i bryllaup på Søre Høymyr då han gjekk for presten (presten Wessel-Berg
var der og tok seg ein dans.) Spela i nokre kaffelag. Spela òg på Kongsbergmarken. Vart sett
likt med jamaldringen Hellik Rud som spelemann. Reiste til Amerika i 1870, attende til
Kongsberg i 1903 for å hente mor si.
Ole heitte vel eigentleg Ole Ramberg, men foreldra levde kvar for seg, han var med mor si på
Ørstein, Livesen vart han òg kalla.
Morbror Knut Ørstein laga ei fele, denne byrja han å spele på. Berre 12-13 år gamal spelte
han til dans i Vika (plass under Vengestad). Det var visst berre så vidt han kunn slikja mellom
halling og springar den gongen. Men då han gjekk for presten kom det bod frå Søre Høymyr
om å spele i bryllaup. Presten Wessel-Berg var der og skulle ha teki seg ein dans han òg.
Ole spela visst i nokre kaffelag, og da fekk han betaling for kvar slått. Hna hadde òg spela på
Kongsbergmarken. Det er sagt at Ole var like god til å spela som Hellik Rud. Dei var på same
alder.
Ole blei gift i 1868 med Jøran Hansd Gjerde. I et gammalt amerikabrev frå same året er
bryllaupet omtala. ”….var der vel svær Stads med Musik da spillede vel baade Knud og
Brudgommen paa hver sin Violine kan vi forestille os…”
Ole reiste til Amerika i 1870, og det var meininga at Jøran skulle komma etter, men slik gikk
det ikkje. Det heitast at han gifta seg der borte òg og fekk fleire born. Han var attende til
Kongsberg i 1903 å henta mor si over til Amerika. I Amerika hadde han arbeid ved ein
jernbanestasjon med å ta imot emigrantar. Han dreiv òg ei saloon der borte. Det bruka å
samle seg nokre skandinavar hos han. Når det var kommi så mange at han ikkje ville ha inn
fleir, så stengde han døra. Så spanderte han drinkar og tok fram fela.
Ole var ein kjempkar, eineståande frisk og svær til å ta ryggtak.
Toresengen, Ole (1870—1957)
Flesberg/Ringerike. Dans
Torsrud, Kjersti Torsteinsdotter (1867-1952) Rollag
Vokal

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

168

Kjersti kom frå Botnanplassen i Lyngdal, og kom til Rollag som tenestejente i 1885. Der kom
ho i kontakt med Viil Stærnesplassen og blei nok mykje påverka av henne. Dei var begge
sterkt religiøse, så det var vel mest salmar dei song.
O.M. Sandvik skriv i ”Norske bygder”, Numedal: Kjersti er ein av dei som best har bevara
tradisjonen om de ofte eiendommelige melodier. En rekke av Kjersti`s melodier bygger tydelig
på en kirkelig orginal, andre er varianter av de gjengse folketoner. Men syngemåten er
stedegen med stemning av eldre stil, den såkalte ”kirketone” gjør seg gjeldende i skalaene
(dorisk, mixolydisk o.s.v.) Det er charme over rytmen og de fine små melismer. Sitat slutt.
Kjersti`s tekster er fra H. J. Myhrebø`s ”Kjernen. En salmebok til Guds Ære”.
Nedskrevet av O.M. Sandvik:
Du hjertens fryd for rene sjæle
Guds igjenfødte, nye, sjele
Mitt hjerte skal brende som offer i ilden
Hvad er det godt at lande, i himlens søde havn.
Torstein Knutson Løytnantsdreng (1805-1887) Nore
Hardingfele, vokal
Torsten var nest etter Pål den mest vidgjetne av dei fire Løytnantsdrengbrørne. Han skulle
spela venast av dei, men var stillare av seg og dreiv kanskje ikkje så mykje med fela som Pål
og Gunnar. Torstein og Pål Løytnantsdrenger spela ofte saman i store bryllaup, og da vart
det sagt at maken til musikk hadde ingen hørt her i dalen.
Torstein hadde og evner i annan lei enn felespel. Han tala og song i likferder, og han var
kjøkemeister i bryllaup. Han var klokkar og kyrkjetenar i Nore, og han heldt skule eit bel.
Vi tek med ei lita hending frå Nore gamle kyrkje etter at Torstein hadde slutta som klokkar.
Presten Stang var nett komen på stolen, og kona hans låg heime og venta eit barn. Stang
kunne sjå vindauga i bygningen der ho låg frå preikestolen og var svært spent og nervøs.
Plutseleg kjenner han eit napp i prestekjolen. Da han snudde seg, såg han gamle Torstein
nedunder seg, og han sa med låg røyst.
E sku helse presten me at frua no ha fått ei stor jente.
Sikkert ein temmeleg uvanleg bodskap å få på preikestolen.
Elles var Torstein rokkemakar som brørne sine, Pål og Gunnar. Han dreiv òg som snikkar og
dreiar ved sida det vesle jordbruket sitt.
Torstein var på mange måtar ei motsetning til broren Pål. Han var alvorsam og fredeleg,
vennesæl og svært glad i born. Men han kunne òg vera morosam. I det heile var han akta og
avhalden av alle som kjende han.
Torstein var ein velvaksen og sterk kar, høg av vekst og breiskuldra, stort hovud og andlet
som var kopparra. Han såg godmodig ut, og ein kunne knapt tenkje seg at han hadde vori i
slagsmål.
I 1833 gifta Torstein seg med Jøran Nilsdotter Mogen frå Veggli. Dei fekk desse borna:
Johanne (1836-1844) og Johanne f. 1846, d. fire veker gammal. Begge var fødde i
Øyanhaugen (Sælebakkeiet)
Dei flutte seinare til plassen Nordre Åmot der dei budde til dei døydde. Torstein er kanskje
best kjend under namnet Torstein Åmot. Han og kona levde i små kår, men dei var strevsame
og hadde såleis si rimelege utkomme.
Siste gongen Torstein spela i bryllaup, i juli 1844, gjekk det så sørgjeleg til at dotter hans
drukna. Torstein tok seg svært nær av dette og heldt seg sidan mykje til boka. På grunn av
synet som rådde på felespelet i den tida, la Torstein bort fela for godt. Han brende ho, seiest
det, til skade for seg sjøl og den nasjonale tonekunst. For nå hadde han verkeleg noko å tolke
på fela. Han rådde elles folk frå å byrja å spela ”fer då fær du 'kje hug te ana”, sa han. Det
hende at han kunne glømme seg bort og nynne på ein feleslått når han sto og arbeidde. Men
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brått hugsa han seg og tok til på ei salme i staden. Kristenlivet hans var ikkje mørkt og
sjukleg, men sidan felespelet i den tida var nær knytt til dans og drikk, slagsmål og andre
utskeiingar, er det ikkje så rart om han syntest det var rett å rive seg heilt laus frå det.
Torstein fekk ein brå død. Han stupa på vegen med han leidde ei kyr. Det var i februar 1887.
Han har eit fint ettermæle. Løytnantsdrengene var meisterspelemenn som har skapt ein eigen
skule og tradisjon. Og knapt hadde dei vel våga seg til å kappspela med Myllaren, slik vi veit
at i alle fall Pål gjorde, hadde dei ikkje vori noko meir enn vanlege spelemenn. Heller ikkje
hadde vel Myllaren vori så huga på å høyre dei med mindre. (Vinje. Skrifter i utval 1883. B.1,
s. 27-28).
Litteratur:
Loftsgaard, T.K. : Nore i forn og nye B. 3, s. 1579,1628. B. 4, s. 1717, 1719-1720, 1863-1864,
1997-1998.
Flatin, Tov. : Gamalt frå Numedal B.7, s. 75-77
Torstein var den yngste av Løytnantsdrengjin. "Du må kje byne å spela, for da fer du kje hug
to ana", skal han ha sagt ein gong. Gudfryktig som han var, trudde han vel at spelinga hadde
noko med at han og kona Jøran Nilsdotter Mogan mista dei to dotrene sine, berre 4 veker og
8 år gamle. Den sistnemnde, Johanne, drukna ved Lindtvedt da Torstein var beden dit medan
han hadde bryllaupsspeling på Guterud i juli 1844. Etter dette la Torstein fela bort for godt
og heldt seg i staden til salmebok og bibel. Men det hende at han gløymde seg bort og nynna
på ein feleslått medan han arbeide. Brått hugsa han seg og tok til på ei salme i staden.
Om spelet til Torstein er det sagt at han leika venast av dei fire brørne og hadde kan hende
den største musikkgivnaden av dei alle. Men han var stillare av seg og dreiv ikkje så mykje
med fela som Pål og Gunnar. Men ein gong hadde han spela i eit festleg lag i prestegarden.
Då hadde res. kap. Wisnes svinga seg så i dansen med kona si at dei datt overende.
Torstein og Jøran livberga seg godt på dei plassane dei budde, Øyanhaugen, Brubakken og
Åmot. Han var ein flink arbeidsmann. Ved sida av gardsbruket dreiv Torstein og som
rokkemakar og snikkar. Etter at han kom til Åmot 1 1857 var han klokkar ved Nore kyrkje
fram til 1868. Han var og lærar ei tid. Som den godlynte og vennesæle mannen han var, har
han eit fagert ettermæle.
Trondrud, Ragna f. Løitegaard (f. 1922)
Trondrud, Tov (1916—2002)
Nore. Dans
Filma av Rff i 1982.
Troppen, Knut Peders. (1869—1951)
Nore/Kongsberg. Hardingfele
Var av Løytnantsdrengætt. Fekk poliomyelitt i ung alder, spela likevel. Festa bogen til høgre
handa med ein strikk, og med olbogen på kneet fekk han bogen til å gå ved å lea på beinet.
Knut var fødd I Nore men flytte til Kongsberg i 1896. Han var av Løytnantsdrengætt. I ung
alder fekk han poliomyelitt, men speling vart det likevel. Han festa bogen til høgre handa med
ein strikk og med olbogen på kneet fekk han bogen til å gå ved å røre på beinet.
Tryterud, Anne Knutsd. (f. 1844)
Nore/Rollag. Lur
Kjend for å vera flink til å blåse på lur.
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Anne vart gift til Rollag, og ho var kjent for å vera flink til å blåse lur. Ho budde mellom anna
i kvennehølet under Søre Bjørge og i Åsan under Langerud.
Tråen, Even (f. 1949) Rollag
Hardingfele
Han voks opp med musikk. Næraste nabo til Gunnar Jaren og familien hans var det ikkje til å
unngå. Han hørte Sverre Eggerud mykje i guteåra, faren Kittil og Sverre var kompisar. Sverre
ville få Krinkeruden til skaffe gutungen fele alt i seks årsalderen, men det vart aldri noko av.
Han vart med av dei om lag 20 som byrja på kurs for Sigurd Frogner midt på sekstitalet. Han
og syskinbånet Gunnar spela mykje da. Seinare lærte han meir av Sigurd, og også av Sverre
Eggerud. Han har om lag 45 slåttar etter Sverre. I læreskuletida på Notodden lærte han noko
av Gjermund Haugen
Dei fyrste åra lånte han Frøysåfela av Sverre Eggerud, men i 1967 fekk han 500 kroner av
bestemor si Åse Tråen for å kjøpe seg fele. Han reiste da opp til GG Strømmen og tinga fele
av han. Da den fela var gvit hadde Halvor Kaasin spela på ho. ” Det er noko av det beste eg
har spela på”, sa Halvor seinare. Men GG var ikkje god for anna enn han måtte ha ho frå
inan for å gjera ho enda betre. Det skulle han nok ikkje ha gjort.
Even selde den fela til sonen til Roar Strømmen. Han er fiolinist og bur ved Hamarkanten,
men hardingfele hadde han ikkje.
Så kjøpte Even ei fele av Gjermund Tjønn, ho var gjort av Torleiv Lykkja. Den fela var for
tunn så han selde ho att til Lars Ole Bjørnsrud i Uvdal.
I 1979 fekk han kjøpt ei Knut K Steintjønndalen 1949 av Ola Brøtan. Ei fele han likar svært
godt. Favorittfelene hans er likevel Knut Eilefsen Steintjønndalen frå slutten av 1890 åra. Det
er fleire slike i Rollag, og no brukar han ei av dei, den som Gunnulf Kongsjorden hadde. Den
spela sjøl etter at Gunnulf la ho frå seg på bordet, sa Kristian Skogen.
I lærerskuletida spela han for leikarringen på lærarskulen. Kvar onsdag i 3 år. Han har og
spela for leikaringen i BUL Kongsberg. Og saman med syskinbånet Åsmund spela dei i Royal
Albert Hall i 1977 i samband med ein internasjonal folkedansfest.
Even spela før på mange kappleikar også landskappleikar, men likar nok ikkje kappleik scena
so godt.
Han har spela i mange begravelsar.
Traaen, Gunnar (f. 1948)
Rollag/Stokke i Vestfold. Hardingfele, fløyte, gitar
Byrja å spela på kurs med Sigurd Frogner i 1965, lærte òg av Sverre Eggerud. Mykje
dansespeling, m.a. for leikarringen Frøy på Ås 1972 til 1975 og for fleire leikarringar på
Austlandet, m.a. på turnéar i USA og til dansekurs med både turdans og bygdedans. Spela for
dansepar på kappleikar. Delteke på kappleik i lagspel med Numedal spelemannslag.
Styremedlem i NSDL. Har spela i fleire gammaldansorkester. Allsidig instrumentalist, spela
både fløyte og gitar i gammaldansorkesteret til broren Kjell. Spelar for leikarringen Haugtussa
i Tønsberg.
Gunnar byrja spele på kurs med Sigurd Frogner i 1965, har òg lært av Sverre Eggerud.
Det er som dansespelemann Gunnar har virka mest. Han spela for leikarringen Frøy på Ås
1972-75, for Tunsberg leikarring frå 1981, og for fleire andre leikarringar på Austlandet
mellom anna på turnear i USA.
Gunnar har spela i fleire gammaldansorkester, vore med Numedal Spelemannslag i lagspel
på kappleikar, og spela til fleire dansekurs både turdans og bygdedans.
Gunnar kan spela alle slags instrument, men han byrja på felekurs for Sigurd Frogner midt
på 1960 talet. Sidan har vel fela vore hovudinstrumentet
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Elles har han spela både fløyte og gitar i gamaldansorkesteret til broren Kjell. Han har spela
til dansepar på kappleikar og deltatt i lagspel for spelemannslaget.
Dei siste 30 åra har han budd i Vestfold og spelar for leikarringen Haugtussa i Tønsberg kvar
veke.
Traaen, Kjell (1945-2010) Rollag/Notodden
Trekkspel
Kjell Traaen var fødd inn i ein musikarfamilie i Rollag. Frå tipp-tippoldemora Viel, eller
Skreddar- Viel som ho vart kalla, går det ei sterk musikkåre. Viel var organist i Rollag kyrkje
på 1830-talet. Kjell lærte å spela trekkspel (pianospel) av onkelen Gudmund Jaren, som var
etablert dansemusikar i dalen då Kjell var liten. Kjell fekk fyrste trekkspelet i julegåve av
onkelen. Etter kvart kom Kjell med i dansemusikarmiljøet i bygda og spela saman med
onkelen og Øyvind Paulsen, Asle Kvislen og Hans Bråten, alle på trekkspel.
Etter kvart fekk Kjell jobb på Kongsberg. Her byrja han i lære hos Arnt Haugen (1928–1988).
Haugen var både trekkspelar, komponist, orkesterleiar og arrangør. Læretida vart ikkje lang.
Etter eit snautt halvår sa Arnt: «Nå har eg ikkje meir å lære deg.» Kjell starta eige orkester
med Kjell Løver på bass og song og Vidar Rogstad på gitar. Brørne Gunnar og Åsmund
Traaen vart også med i orkesteret. Gunnar spela gitar attåt fele og fløyte. Fetteren Even Tråen
vart med på hardingfele. Det vanka mange spelejobbar. Dei spela både moderne musikk og
gammaldans.
Kjell var musikalsk leiar både i trekkspelklubben på Kongsberg og i Rollag og Veggli
trekkspillklubb i mange år. Etter kvart fekk han musikarvener landet rundt som han spela
saman med. Kontakten med Arnt Haugen gjorde at han fekk spelejobbar i NRK, mellom anna
i programmet «Husker du».
Kjell spela òg mykje for leikarringar og var spelemann på mange utanlandsturar med
danseframsyningar. Han dreiv òg med opplæring og kursverksemd.
Traaen, Olav (f. 1956) Rollag
Hardingfele
Even
Tråen, Åse Kittilsdotter (1879-1970) Rollag
Vokal
Åse voks opp i nedre Hanseplass, ein plass under Rollag prestegard. Det blei ho og mannen
som tok over etter foreldra, og i deira tid blei husmannsvesenet avvikla og dei blei
sjølveigarar.
Åse var flink med husflid, vidkjent som lefsebakar, og låg på sætra om somrane med dyra. Ho
var ein flink forteljar, og var god til å synge. Dei dansa på bruene i den tida, og hadde dei
ikkje spelemann, så tralla ho Åse.
Traaen, Åsmund (f. 1952)
Rollag. Hardingfele
Lærte av broren Gunnar og syskenbarnet Even. Lærte seinare på kurs med Sigurd Frogner og
helgekurs med Sven Nyhus. I fleire år mykje samspel med andre spelemenn. Har eit stort
repertoar. Spela mykje til dans med gammaldansorkesteret til broren Kjell. Spela mykje med
Hans Thorsås frå Svarstad, dei kom på 3. plass på Titanofestivalen eit år. Spela for
leikarringen BUL Kongsberg, m.a. i Royal Albert Hall i 1977. Styremedlem i NSDL på 1970talet. Lærar på kurs for nybyrjarar i regi av laget. Har delteke på nokre kappleikar, òg i lagspel
med Numedal spelemannslag.
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Åsmund byrja spele då broren Gunnar og søskenbarnet Even gjekk på kurs for Sigurd
Frogner i 1965. Lærte noko av dei, seinare vart han med på kurs for Sigurd. Helgekurs med
Sven Nyhus og fleire år i samspel med andre spelemenn har gjeve Åsmund eit stort repertoar.
Han har spela mykje til dans med gammaldansorkester, og for leikarringar.
Då Numedal spel- og dansarlag kom i gang på 1970 talet var Åsmund med som styremedlem.
Laget held i mange år kurs for nybyrjarar, der var Åsmund med som lærar.
Åsmund har delteke på nokon kappleikar, òg i lagspel med Numedal spelemannslag.
Lærde spel ved å lye på broren Gunnar og syskinbånet Even, som var på kurs med Sigurd
Frogner. Åsmund var for ung, men han lærde fort og det dei andre kom heim med tok han
med det same. Faren Hans lika dette og kjøpte ei Gjøvlandfele til han omkring 1970. Fela
kjøpte han av Ola Hiåsen.
Seinare har han kjøpt ei Sandvikfele.
Åsmund har spela svært mykje til dans, saman med broren Kjell, men særleg med Hans
Torsås frå Svarstad. Dei kom på 3. Plass på Titanofestivalen eit år.
Elles har han spela i kappleikar og vore med i lagspel. Og for ikkje å gløyme spel for
leikarringen på Kongsberg. Med dei fekk han høve til å spela i Royal Albert Hall i 1977.
Lærde spel ved å lye på broren Gunnar og syskinbånet Even, som var på kurs med Sigurd
Frogner. Åsmund var for ung, men han lærde fort og det dei andre kom heim med tok han
med det same. Faren Hans lika dette og kjøpte ei Gjøvlandfele til han omkring 1970. Fela
kjøpte han av Ola Hiåsen.
Seinare har han kjøpt ei Sandvikfele.
Åsmund har spela svært mykje til dans, saman med broren Kjell, men særleg med Hans
Torsås frå Svarstad. Dei kom på 3. Plass på Titanofestivalen eit år.
Elles har han spela i kappleikar og vore med i lagspel. Og for ikkje å gløyme spel for
leikarringen på Kongsberg. Med dei fekk han høve til å spela i Royal Albert Hall i 1977.
Tråseviken, Gerd Anny g. Oleivsgard (f. 1948)
Nore. Dans
Leikleiar i UL Noringen.
Tråseviken, Gunlaug (f. 1954)
Nore. Hardingfele
Lærte av faren Lars Lesteberg frå sjuårsalderen, seinare av Sigurd Frogner, Bjørn LaupsaBorge, Synne Frogner, Sverre Heimdal og Even Tråen. Har delteke i lagspel på
Landskappleiken, spelar til leik og underhaldning. Aktiv i lagsarbeid m.a. som leikleiar i Nore
og styremedlem i NSDL. Har drive med opplæring privat og i kulturskolen.
Gunlaug lærte av faren, Lars Lesteberg, frå 7-årsalderen. Seinare har ho lært av Sigurd
Frogner, Bjørn Laupsa-Borge, Synne Frogner, Sverre Heimdal og Even Tråen. Ho har eit
repertoar på minst 100 slåttar. Ho har delteke på lagspel på Landskappleiken sidan 1988 i
Bø. 17. mai har ho vore med å spelt til leik og underhaldning på Norehallen/Numedalshallen.
Gunlaug har voreleiar i Nore Spelemannslag i mange år, og ho har vore i styret i Numedal
Spel og dansarlag i til saman 6 år. Ho har drive undervisning privat og i kulturskulen.
Elevane har vore: Cecilia Moland, Silje Ljøterud, Nils Olav Fønnebø, Gaute Kolstad, Stian
André Hagen, Nils Strømmen, Grete Inger Strømmen, Bjørnar Blaavarp Heimdal, Sigrun
Blaavarp Heimdal, Asgeir Blaavarp Heimdal, Guro Kaspersen, Jostein Kaspersen, Tiril
Sønstebø, Vilde Sønstebø, Tiril Sønstebø, Gro Elisabeth Torsrud, Knut Tråseviken, Laila
Tråseviken, Eli Enerstvedt, Heidi Guterud, Liv Brynhild Enerstvedt.
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Tveiten, Eli (f. 1917)
Tveiten, Steinar (1914—2005)
Veggli. Dans
Båe lærte springar av Klara Semb 1932/1933. Gjekk òg på kurs hos Birger Langeid og Reidar
Andersen, samt springarkurs med Borghild og Olaf Bakken. Filma av Rff i 1982. I mange år
sentrale i gammaldanslaget Fjelltrampen som arrangerte dansefestar på Veggli Fjellstue.
Tveiten, Jenny (f. 1927)
Veggli. Dans
Med på leikleiarkurs i Uvdal i 1974. Dreiv barneleikarring saman med m.a. Anne Synnøve
Bjørkgård Fulsaas. Gjekk kurs i numedalsspringar med Birger Langeid fyrst i 1950-åra.
Tveiten, Lars Gunnulf (f. 1964)
Uvdal. Dans
Med i Uvdal barnelag, Marit Angeltvedt leiklærar. Deltok på leikfestar, leikstemne,
framsyningar. Medinstruktør i barnelaget. Med på kurs i regi av Fylkeslaget. Lærte springar
av Nils Peter Undebakke og Hellik Dokka. Dansa på lokale kappleikar og på Landskappleik
saman med Ina Odrun Aasen og Gro Kollandsrud, fekk fleire fyrstepremiar.
Gikk i Uvdal barnelag (felles leikarring for ungar frå Nordstjerna U.L. og Uvdal U.L.) heile
skuletida med Marit Angeltvedt som fast leiklærar. Deltok på leikfestar, leikstemner kvart
einaste år. Som ungdomsskulelev var han sjølv leiar for gruppe i barnelaget saman med Lars
Ole Bjørnsrud, Kristin Huseby og Britt Sissel Andersen. I tillegg til leikøving kvar veke deltok
dei på mange helgekurs i regi av Numedal og Hallingdal fylkeslag - songdans, musikkdans,
gamaldans og Numedalsspringar.Dansa framsyning på mange ulike tilstellingar i kommunen,
hadde mykje moro og vart dyktige. Lars Gunnulf deltok eit par år på Landskappleiken der
han dansa med Gro Kollandsrud, Nore.
Tveiten, Torstein Reiers. (1899 —1976)
Rollag. Hardingfele
Spela mykje saman med jamnaldringen Steingrim Haukjem i ungdommen. Tok opp att
felespelet på sine eldre dagar. Laga òg fele. Hadde slåttar etter Kongsjordkarane. Spela inn
nokre slåttar for Even Tråen.
Torstein spela ein god del i ungdommen mellom andre saman med jamnaldringen Steingrim
Haukjem.
Seinare tok gardsdrifta tida hans. Men interessa var der heile tida og på sine eldre dagar
spela han kvar dag og fleire gonger om dagen. Den som kom dit fekk sjå fela låg på bordet og
tok ein i henne kjende ein at ho varm om halsen etter handa hans. Han kjøpte ein særs fin
Sandlandfele av grannen Gunnar Kongsjorden, i sienare tid er dt kome fra kunnskap om at
dette skulle vera ei utstillingsfele av Sandland og ei av dei finaste han har gjort. (Barnebarnet
til Sandland har fortald at utstillingsfela kom til Numedal).
Men Torstein laga fele og.
Torstein kjende Steinar Glaim og meinte han var av dei største musikarane som fantes i
samtida. Ein gong da Torstein var leiar i Veggli skyttarlag hadde laget fest på skyttarhuset.
Dei hadde Brekkekarar til å spela, men ved nitida om kvelden kom Steinar gåande med fela
under armen. ”E tenkte e vilde spørja Steinar om han vilde spela lite te dans, for de var det
ikkje mange som hadde opplevd. Jau han var viljug med ein gong og sette seg til på
spelemannsstolen. Steinar var i storslag, folk dansa eit par dansar – sidan sette dei seg på
golvet for å lyde på. Og Steinar spela. Han spela i eitt til ved sjutida om morgonen, og so vidt
eg hugsar spela han ikkje oppatt ein einaste slått”.
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Torstein hadde mange soger om spel og felur sprunge ut av ei enorm interesse. Han fortalde
at Steingrim spela svært likt med Steinar læremeisteren. ”Båe hadde eit kraftig ofte hardt
spel” fortalde Torstein.
Sjøl spela han slåttar etter Kongsjordkarane. Og ein av dei slåttane han lika best var
Gulllykjelen. Den hadde han lært seg i alderdomen frå ein kassett. Torstein spela sjøl inn
nokre slåttar for Even Tråen.
Tåsjemogen, Gullik Gullikson ( 1886-1957) Svene
Hardingfele
Gullik lærte spel av Hellik Rud, Anders Ødegaarden og Gullik Sandbek. Særleg av Sandbek’n
lærte han mykje. Han var òg i lag med Hellik Rognelien, Levor Bakken, Paul Lia, Hellik
Ranvik og Ole Skudsvika.
Han hadde lært slåttar av Anne Fykerud (dotter til Lars), ho song slåttane. Han hadde òg lært
slåttar av bestemor si Jøran Gulliksdatter på same måten.
Gullik spela til dans på auksjonar og på Svene skyttarhus. På koperativfestar på
ungdomslokalet Solvoll i Svene var han spelmann. Han hadde eit sterkt, djupt spel.
Spelemenn som Hellik A. Juveli og Steingrim Haukjem var til Gullik og lærte slåttar.
Gullik vart hugsa som ein sterk og roleg kar, som alltid var fornøgd, aldri i ulage.
Ulbaasen, Nils Simens. (1894—1969)
Nore. Hardingfele, trekkspel
Son til Simen Ulbaasen. Spela mykje til dans på Skyttarhuset saman med syskenbarnet Nils
Kollandsrud. Byrja seinare å spela trekkspel.
Ulbaasen, Simen Nilss., f. Kollandsrud (1868—1961)
Nore . Felemakar
Uvisst kor mange hardingfeler han laga.
Ulland, Gullik Gulliks. (1857—1943)
Flesberg. Durspel
Ulvik, Olaf (1922—2000)
Ulvik, Åse (1937—2005)
Rollag. Dans
Filma av Rff i 1982.
Undebakke, Fingar (f. 1920)
Undebakke, Gunvor f. Kollandsrud (f. 1921)
Uvdal. Dans
Fingar lærte runddans av systrene Sigrid (g. Husebø), Tora og Inga. Gunvor lærte av andre
ungdommar, m.a. Alma Enerstvedt som var tenestejente heime på Tveite. Båe gjekk på
leikskeid hos Klara Semb og lærte turdansar. Var med i leikarring i Uvdal UL og hadde verv i
laget.
Fingar: Lærte runddans av systrene Sigrid, Tora og Inga. Gjekk på leikskeid hos Klara Semb
og lærde turdansar. G.m. Gunvor f. Kollandsrud Var med i leikarring i Uvdal ungdomslag og
hadde viktige verv i laget.
Gunvor: Lærte runddansar av andre ungdomar, mellom anna Alma Enerstvedt som var
tenestejente heime hos dei på Tveite. Gjekk på leikskeid hos Klara Semb og lærde turdansar.
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Har hatt mange verv i Ungdomslaget i Uvdal. Gunvor har halde mange kurs i bunadsaum og
sjøv sydd titals vis av skjerdingsbunader.
Undebakke, Nils Peter (f. 1950)
Uvdal. Dans
G.m. Anne Grethe Nørstebø. Var med i den fyrste barneleikarringen skipa av Bertil Skjerpe
Larsen. Lærte springar m.a. av Birger Langeid, Bjørn Aasland og Elling Lesteberg, samt Ola
Guterud og Gregar Landsgard. Heldt fram med leik og dans i ungdomstida, aktiv i Uvdal UL
som kursleiar og organisator. Har halde kurs i springar. Dansa på lokale kappleikar og
Landskappleikar saman med Gro Kollandsrud. Var med på felekurset til Sigurd Frogner i
1965.
Underberget, Ole Hanss. (1892—1945)
Flesberg/Svene. Vokal
God til å syngje han, tralla jamvel til dans. Skal ha freista spela hardingfele. Var i unge år
leiar i Flesberg avhaldslag ei tid.
Ole skal ha freista spele på hardingfele, han hadde ei Hellandfele, men det var ikkje noko
særleg grei på det. Men god til å syngje var han, tralla jamvel til dans på Ljosheim i Flesberg
på ei 17. mai fest der.
Folkesongaren Talleiv Røyseland underheldt på Flesberg Samfunnshus ein gong, Kari Dalen,
f. Bakken var der og høyrde. Kari var sjølv god til å syngje. Då ho hadde høyrd ei stund på
slåttetrallinga sa ho, ”å di sku hørt Ole Hansen…” Ho meinte vel at han var betre.
Ole var i unge år aktiv fråhaldsmann, var leiar i Flesberg avhaldslag ei tid.
Noko seinare på ei fest på lokalet i Svene var nokre karar ute for å ta seg ein dram. Ole var
der, og dei sa at han ville vel ikkje ha, for han var vel avhaldsmann, ”Je har vøri avhøllsmann
i 20 år je, det e 20 år fer my!” sa Ole.
Unge Møkstun
Dette er ein av dei mange ukjende. Det var han som gøymde seg i skåpet og spela da
Oskehølen skulle tørke maltet sitt på Møkstu. Det kan vera ein av dei tre Øygardskarane,
Syver, Halvor eller Peder.
Oskehølen var redd, han trudde det spøka, han flaug ut or eldhuset og ropa: ” nei høyr han
spela låtten min eigjin” ropa Oskehølen.
Steingrim Haukjem kalla denne slåtten Tørkaren, ellet Malttørkaren ved sida av Oskehølen.
Urdahl, Ole (1889—1968)
Hosanger/Rollag. Hardingfele
Sokneprest i Rollag frå 1928 til 1959, prost i Kongsberg prosti 1956 til 1959. Flink
spelemann. Vart kalla Ole Prest i heimbygda. Vann ein kappleik i Bergen i 1909 som
Vestmannalaget skipa til (fekk betre plassering enn Arne Bjørndal og Lorentz Hop). Vitja
Sverre Eggerud for å spela. Halvdan Øyberg gjorde opptak som finst i Folkemusikkarkivet i
Buskerud. Spela Langedragen, Sevlien og mange vestlandsslåttar.
Sokneprest i Rollag frå 1927 til 1959. Prost i Kongsberg prosti 1956-1959
Ole Urdahl var flink spelemann. Han vart kalla Ole Prest i heimbygda Eksingdal i Hosanger.
I 1909 vann han ein kappleik i Bergen fyre Arne Bjørndal og Lorentz Hop.
Sverre Eggerud fortel at han var mykje innom hjå han på Tuftin. Urdal var hastig han hadde
knapt tid ti å ta av seg frakken når han kom sa Sverre. Han ba om å få låne fela og spela med
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ytterkleda på. Sverre gjorde nokre opptak med han, men dei er diverre borte. Til gjengjeld
gjorde Halvdan Øyberg opptak som finst i arkivene i Sigdal.
Da kunne han spela Langedragen, Sevlien og mange vestlandsslåttar.
Ein av dei siste som hørte Urdal spela i Rollag var Narve Aasen. Narve skulle hjelpe til i
flyttinga frå prestegarden og laga ei trekasse til å ha alle måleria i under transporten.
Presten var i godlag denne dagen fortel Narve og han tok fram fela og spela fleire slåttar,
mange av dei hadde han lært av Arne Bjørndal. Dette var ei oppleving Narve hugsar.
Som prest vart han tilskriven frå Universitetet i Bergen, dei ville ha opplysningar om Steinar
H. Glaim.
I svarbrevet gjer han greie for det dei ber om, men legg til eit avsnitt:
”Eg har sjøl spela hardingfele i mine yngre år, ja eg spela titt enno. I 1909 tok eg 1. Premi på
landskappleiken som Vestmannalaget skipa til. Redaktøren for Gulatiden Johs. Lavik døypte
meg då om til Olav Aurdal for at alt skulle vera heilnorsk.”
Vedhus, Per Gunders. (1842—1900)
Nore/Eggedal. Hardingfele
Lite kjend, spela mykje til dans, skal ha hatt same spelet som Gunnar Løytnantsdreng, hadde
truleg lært noko av han. Måtte slutte med speling fordi han fekk vondt i ein finger.
Ein som ikkje skulle ha vore langt etter Skjellerud'n i spelet, var Per Gundersen Vedhus
(1842-1900). Per var lite kjend og vi veit ikkje så mykje om han. Han måtte slutte med speling
av di han fekk vondt i ein finger. Per var ein tusenkunstnar som laga innbu og jamvel børser.
Bestemor til Halvor Kasin dansa mykje etter spelet hans, og Halvor har sjøl høyrt at Per var
ein av dei beste i bygda. Det er sagt at han hadde same spelet som Gunnar Løytnantsdreng,
så truleg har han lært noko av han. Per flutte til Eggedal i 1899.
Vetterhuseiet, Herbrand Torsteins. (1833—1924)
Nore. Vokal
Vart kalla «Keisaren» fordi han likna på keisar Wilhelm. Skulle vera flink til å tulle slåttar.
Far til spelemennene Tore og Torstein Odden.
Budde bl.a. i Knuppegarden (nordre Sevle), Skjønneliplassen, Øktedalseiet, Sandneseiet,
Hvilsteineiet, nordre Hvammen. Herbrand dø på søre Frygne.
Vart kalla ”Keisaren” av di han likna på keisar Wilhelm. Han jobba som gravar ved Skjønne
kapell. Han skulle vera så flink til å tulle slåttar. Var far til spelemennene Tore og Torstein
Odden.
Vikan, Line f. Sætren (f. 1971)
Rollag/Uvdal. Dans
Leikleiar i barneleikarringen i Uvdal.
Vikanlien, Svein Ols. (1846—1923)
Hol/Uvdal. Hardingfele
Rekna som beste spelemannen i Uvdal i si tid, vann eit ry som dansespelemann. Var
skomakar, hadde fela med når han reiste rundt og sydde sko, like stor forteneste på spelinga
som skomakaryrket. Nytta mest hallingslåttar, t.d. Jørnvrengja etter Gudbrand Skjellerud.
Herbrand Musehaugen, opphavleg halling, flytta til Øvre Numedal, han plystra mange slåttar
som Svein 1ærte. (Ein springar kalla Musehaugen vert spela i Numedal.) Spela òg litt fløyte.
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Svein flutte fra Hol til Vikanlien i Smådøl om lag 1855. Han var rekna som den beste
spelemannen i Uvdal i si tid. Han vann seg eit godt ry som dansespelemann. "Nei so gildt, ei
heil krune du", kunne han seie når spelet hans vart høgt verdsett på dansefestar. Han var vel
mest van med å få nokre øre for dansespelinga si. Men han hadde alltid fela med seg når han
reiste rundt som skomakar og sydde sko. Han kunne rekne med at det ofte vart like stor
forteneste på speling som skomakaryrket.
Det var mest hallingslåttar han bruka og "Jørnvrengja" hadde han hørt av Gulbrand
Skjellerud. Herbrand Musehaugen var og ein halling som hadde flutt til Øvre Numedal. Han
plystra mange slåttar som Svein 1ærte. Ein svært god Numedalsspringar som er mykje bruka i
dag heiter "Musehaugen". Svein spela og litt på fløyte.
Viken, Anne Marie (1920—2004)
Flesberg. Vokal
Foreldra Berit og Anders Borge båe gode songarar, systera Gunvor òg. Anne song inn
Sælebakkvisa for Myklebust i NRK.
Vinger, Berit Olsd. f. Bakken (1859—1946)
Flesberg. Vokal
God songar, stort repertoar, song alltid.
Vrenne, Steinar (1915-1997)
Nore. Dans
God dansar. Bror av Torleif Vrenne.
Vrenne, Tore (f. 1962)
Nore. Dans
Vrenne, Torleif (f. 1929)
Nore. Dans
God dansar. Bror av Steinar Vrenne.
Våkråk, Torkel Torsteinsen (ca. 1650-1694) Nore
Fele/Hardingfele
Folkemusikksoga i øvre Numedal tek til med Torkel Torsteinson Våkråk (ca. 1650-1694). Han
var fra Våkråk i Vikugrenda. 11694 var han spelemann i eit bryllaup på Villand i Hol. Her
gjekk det ikke betre enn at Torkel vart drepen. Det var i krangel med ein Per Hermannsen at
han fekk eit knivstikk som gjorde at han anda ut dagen etterpå. "Gud gje at Gud vil tilgje han,
som eg vil tilgjeva han", var siste orda hans.
Det er gjennom rettsdokument om drapet at vi kjenner historia om Torkel og at han var
spelemann. Torkel er ein av dei fyrste spelemennene som ein i det heile kjenner til i norsk
folkemusikksoge.
No kan ein spørje korleis det hadde seg at Torkel var på Villand desse dagane. Bryllaupet var
i byrjinga av april, og på ski over fjellet var nok ingen spøk. Det er godt mogleg at det var
omdømmet hans som spelemann som gjorde at han vart henta. At han hadde einerett på spel i
distriktet, forpaktarspelemann kunne jo og vera ein tanke, men 1694 er vel noko tidleg til at
han skulle vera med i dette systemet. I alle høve har han nok vore ein god spelemann.
Watnebryn, Christian Alberts. (1886—1963)
Flesberg/Drammen. Hardingfele
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Lærte spel av Hellik Rud. Vart kjend med felemakar A.C. Kleven då han var i Garden, kjøpte
Kleven-fele. Spela noko i Bondeungdomslaget i Drammen.
Christian hadde lært spel av Hellik Rud, då Hellik flutte til Drammen i sine siste leveår
møttes dei att der.
Christian hadde mange feler, Kleven, K.Ø. Rudi, og Olav Hellend. Han vart kjende med
felemakar A.C. Kleven då han var i Garden. Han var med Ole søskenbarnet sitt, som også
spelte noko, til Kleven å kjøpte fele.
Christian spelte noko i Bondeungdomslaget i Drammen.
Weseth, Hege (f. 1986)
Flesberg/Nore. Sjøfløyte, dans
Lærte mykje etter opptak og på kurs med Per H. Midtstigen og Steinar Ofsdal, har òg lært av
Birgit Kollandsrud Friis. Delteke på kappleikar og på Landskappleik i fløyte, òg i Åpen klasse
saman med Birgit Kollandsrud Friis. Hatt ulike speleoppdrag, særleg i Middelalderuka i
Numedal. Lærar i sjøfløyte i kulturskolen i Nore og Uvdal 2007/2008. Har delteke på
kappleikar i lagdans og i pardans saman med broren Trond Weseth og Asgeir Blaavarp
Heimdal. Med i styret i NSDL.
Hege har lært å spele fløyte gjennom å prøva ut sjølv. Ho har lært mest etter opptak med Per
Midtstigen og Steinar Ofsdal, men har og vore på kurs hjå Per Midtstigen, og lært nye slåttar
av Birgit Kollandsrud Friis. Ho har delteke på fløyte på lokale kappleikar og
Landskappleiken i 2007. Ho har og delteke i åpen klasse saman med Birgit Kollandsrud Friis.
Ellers har ho hatt ulike speleoppdrag for spel- og dansarlaget, spesielt i middelalderveka.
Hege har delteke på mange kappleikar i lagdans og ho har og delteke i pardans saman med
broren Trond Weseth.
Hege er no sekretær i styret i Numedal spel- og dansarlag. Ho har og vore lærar på sjøfløyte
i kulturskulen i Nore og Uvdal året 2007/2008.
Wetterhus, Gudbrand (1912—1994)
Nore. Fele, dans
Lærte noko spel av syskenbarnet Olav Nisja. Spela mest runddans. Aktiv på 1930-talet, spela
m.a. på Vonheim, mindre speling etter krigen. Var med i ein trio med m.a. Olav Nisja.
Bestefar til Kirstine, Åshild og Thov Wetterhus. Leikleiar i UL Noringen.
Det er noko usikkert kven han lærte av, men kanskje lærte han noko av søskenbarnet til Olav
Nisja. Han spelte mest runddans, og ikkje bygdedans. Gudbrand var mest aktiv på 1930-talet
og spelte mellom anna på Vonheim. Han var lite aktiv etter krigen. Han var med i ein trio
med mellom anna nevnte søskenbarn. Gudbrand er bestefar til Kirstine, Åshild Thov som og
er nemnde her. Gudbrand var og leikleiar i U.L. Noringen.
Wetterhus, Kari f. Nisja (f. 1929)
Nore. Dans
Wetterhus, Kirstine (f. 1970)
Nore/Ål. Hardingfele, dans,
Byrja 13 år gammal i hardingfelelære hos Halvor Lesteberg, lærte sidan av Sverre Heimdal og
Lars Terje Bekkeseth i musikkskolen, i NSDL av Sigurd Frogner, Bjørn Laupsa-Borge og
Synne Frogner. Studerte folkemusikk på Høgskolen i Telemark med Alf Tveit som felelærar.
Med i gammaldansgruppene Røllaget og Fløytfeledraget. Lærte numedalsspringar m.a. av
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Sverre Heimdal og Gro Kollandsrud. Dansa mykje tremannsdans med Nils Øyvind og Liv
Bergset på kappleik, dei vart A-klassingar i 1998. Filma på video utgjeven av Rff. Med i
styret for NSDL og i styret for Buskerud folkemusikklag. Felelærar i Ål kulturskole 1997—
2006.
Kirstine starta å spela fele då ho var 13 år hjå Halvor Lesteberg. Så gjekk ho i musikkskulen i
for Sverre Heimdal og Lars Terje Bekkeseth. Gjennom Numedal spel- og dansarlag har ho
lært hjå Sigurd Frogner, Bjørn Laupsa-Borge og Synne Frogner. Ho har studert folkemusikk
og folkekunst i Rauland, og då var ho med i Falkeriset spelemannslag og lærte av Terje
Christian Hansen, Arne Øygarden og Johan Vaa. Ho hadde Alf Tveit som felelærar det året
ho studerte folkemusikk. Runddansmusikk har ho lært av Synne Frogner og Nils Øyvind
Bergset. Ho er no medlem i Hallingdal låtelag med Øyvind Brabant som læremeister og
tidlegare Jens A. Myro. Kirstine har vore med i gamaldansgruppene Røllaget og
Fløytfeledraget.
Kirstine har aldri gått kurs i numedalsspringarkurs, men har plukka opp mykje gjennom å
danse med og spesielt frå Sverre Heimdal og Gro Kollandsrud. På kappleik har ho dansa
mykje tremannsdans med Nils Øyvind og Liv Bergset. Dei er og filma på video utgitt av Rffsentret og dei vart A-klassingar i 1998.
Kirstine var med i styret for Numedal spel og dansarlag på slutten av 80-talet og med i styret
for Buskerud folkemusikklag rundt 1992-94. Ho har vore felelærar i Ål kulturskule 19972006.
Wetterhus, Marthe (1908—1971)
Nore. Dans
Var med på leikskeid i ungdommen og deltok på Landsstemnet i NU på Lillehammer i 1929.
Wetterhus, Nils (1922-2010)
Nore. Dans
Wetterhus, Ole (f. 1920)
Nore. Dans
G.m. Ingeborg f. Borge
Wetterhus, Thov Gudbrand (f. 1982) Nore
Munnharpe, vokal, munnharpesmed
Thov Gudbrand er mest sjølvlært når det gjeld munnharpespel, men han har vore på eit kurs
med Jon Elling Buen Garnås i Bø. Han vann Landskappleiken i 2007 og vart nr to i 2008 på
munnharpe. Han har no byrja å smi munnharper på Wetterhus. Thov har helde eit par kurs
på ungdomssamlinga på Prestfoss og eit kurs for voksne. Thov er no leiar i Numedal spel og
dansarlag.
Wetterhus, Åshild (1975) Nore/Lyngdal
Vokal, dans, Kraviklyre
Åshild voks opp på Wetterhus, Nore. Ho er utdanna på Hamar som lærer, med forming og
musikk som fagfelt, og bur no i Lyngdal. Interressa for folkemusikk kom etter ho blei vaksen,
og ho har lært av Åsne Bergset, folkemusikkurs Ole Bull Akademiet, Agnes Buen Garnaas,
ulike kvedarkurs. Ho er og med i folkemusikkgruppa ”Mot Normalt”, og er elles aktiv i ulike
kor. Åshild har delteke på kappleik både med Mot Normalt og som einskildutøvar. Ho spelar
og på Kraviklyre, og er ein god dansar.

Biografier samlet av Numedal Spel- og Dansarlag. Versjon: juni 2011.

Folkemusikere og folkedansere i Numedal

180

Wolland, Albertine g. Anderssen (f. 1900) Nore. Dans
Wolland, Torleif (1914—1989) Nore/Rødberg. Hardingfele, gitar, trekkspel, flatfele, piano,
orgel, durspel
Musikalsk syskenflokk. Torleif (Tollef) spela fele, Ingeborg g. Sevlejordet spela toradar,
Albertine g. Andersen svært danseglad. Torleif aktiv spelemann under krigen og ut på 1970talet, spela både bygdedans og runddans på hardingfele. Spela helst i private lag, var lite i lag
med andre spelemenn. Medlem av Nore og Uvdal trekkspelklubb, spela m.a. i Texas-band.
Laga om lag 15 hardingfeler, fleire for born. På eldre dagar for lite dansing heime på
Rødberg, meinte Ingeborg og Albertine, så systrene reiste ofte til Drammen på gammaldans.
Torleif var aktiv som spelemann under krigen og ut på 1970-talet. Han var mest aktiv i
private lag og spela lite til dans ute. Han spela både bygdedans og runddans på hardingfele,
men var lite i lag med andre hardingfelespelemenn i området. Han var medlem av Nore og
Uvdal trekkspelklubb og spela mellom anna i Texas-band. Knut Sevlejordet i Steinberg har
kanskje nokre opptak med han på kassett. Torleif laga om lag 15 hardingfeler, og av dei var
fleire for born.
Ødegaarden, Anders Hellikson (1871-1943) Svene/USA/Canada/Kongsberg
Hardingfele
Foreldra var Hellik Helliksen Ødegaarden (1817-1905), småbrukar og skomakar, og Anne
Jokumsdotter (1826-1912) av Lindbo-ætta.
Han tok til å spela berre 6 år gammal, han sa sjølv: «Da je slutta å patte, b'ynte je å spela».
Han blei teki ut til å lesa konfirmasjonsbøna da han gjekk for presten. Det var skikken den
gongen at den flinkaste vart teki ut til det. Det gode handelaget synte seg tidleg. Alt 14 år
gamal laga han den fyrste fela.(Drammens museum) I 1887 laga han ei fele som Karl Hvila,
Kongsberg har hatt.
Faren var spelemann og like eins syskenbarnet Jokum Ravnaas. Ødegaarden skulle ha lært
mange slåttar av Jokum Ravnaas, som levde til 1890. Men faren vart gripen av Kari Heivekkinga, og han slutta med spelinga. Hellik Rud var ein av dei få som dreiv med speling i
den tida Ødegaarden vaks opp, og han lærte mange gamle gode slåttar av Hellik. Seinare
råka han saman med framifrå spelemenn frå andre kantar og fekk impulsar frå dei. Særleg
må ein nemne Lars Fykerud. «Je har aldri sett slik hand over strengjin», sa Ødegaarden om
han. Ødegaarden utvikla sitt eige spel. Men han kunne likevel ha stor nytte av samver med
andre store spelemenn.
I 1893, 22 år gammal, drog han til Amerika. Rimelegvis kjende han Lars Fykerud før den
tida, frå Kongsberg. I Amerika var Ødegaarden utanom Lars Fykerud saman med fleire
dugande spelemenn, Hans Fykerud, bror til Lars og setesdølen Eivind Aakhus. Anders lærte
mange slåttar av meisterspelemannen Ole Naper frå Telemark. Det var i Leland, Iowa, andre
gongen Ødegaarden var i Amerika.
I Amerika dreiv Ødegaarden mykje med speling (konsertar) og felemakararbeid. Namn han
snakka om var Spring Valley, Madison, Milwaukee, Minneapolis, St. Paul, Grand Forks.
Fergus Falls og fleire. Det var mest i Wisconsin han reiste omkring og litt i Minnesota og
Dakota.
Det var i Statane han var både fyrste og andre gongen. Han var saloonkeeper (skjenkevert) ei
tid. Det er fortalt at han stundom måtte bruke brannslangar og spyle folka ut.
Fyrste gongen han var i Amerika vart han gift med Anne Torine Abrahamsdotter Reiersdal
frå Drangedal. Ho var av den mykje musikalske Homleid-ætta og var til god hjelp for mannen
sin i musikken.
Dei vart gifte i Amerika i 1894, og snart etter kom dei attende til Norge. Ødegaarden tok over
farsgarden i 1896.
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Andre venda han var i USA, 1903 til 1912, og den tredje og siste venda var han i Canada frå
1927 til 1936. Då dreiv han mest med farming. Det var større avstandar mellom
nordmennene der, og dei budde meir spreidd.
Kvar gong Ødegaarden kom att til Norge reiste han omkring og heldt konsertar. Sjølvsagt i
Numedal, men og i Sigdal, Hallingdal, Telemark - til dømes Drangedal og Lunde, visse
bygder i Agder - så som Gjerstad, Åmli, Gjøvdal og Tovdal. Også i Setesdal skal han ha vori.
Olav Heggland fortalde at Ødegaarden heldt ein konsert på Austad i Setesdal kring 1902-03.
Det var ute i strålande solver. Han spela fint, sa Heggland, som sjølv var fyrsteklasses
konsertspelemann.
Setesdalsspelemannen Hallvard Rysstad vitja Anders på Øygarden i Svene. Dei reiste på
konserttur saman. Slåttar Rysstad lærte av Ødegaarden blir spela i Setesdal enno.
Ødegaarden besøkte spelemannen Ola Helleksen i Åraksbø. Far hans var Hellik Gulson frå
Koppangen i Svene og kom til kopparverket i Åraksbø 1846. Han skulle vori ein riktig god
spelemann denne Hellek.
Ødegaarden hadde ei framifrå evne til å opptre. Ikkje berre musikken var framifrå, men han
var ein ypparleg forteljar. Berre synd at sogene og skrønene hans stort sett er gløymde for
alltid. Han hadde ei soge han kalla «Det fraus». Ikkje berre det at sogene var morosame, men
forteljemåten vog nok også mykje.
Sjølv om han hadde vore tilsaman 22 år i Amerika, beherska han dialekta særs godt og
utnytta det i forteljarkunsten
Dessutan var han ein ordenskar som ikkje låg under for det sterke. Mykje av spelet han kunne
er vel også gått i grava med han, iallfall hans form på mange slåttar og sikkert ein god del av
det han sjølv komponerte, mellom anna tonestykke og nyare runddansar. Eit stykke han kalla
«En aften ved Bemidji» - ligg i Minnesota - skulle vori fint.
Han hadde ikkje lært seg notar, og det kan nok vera at han var litt for forsiktig med å lære frå
seg. Ein ting som tyder på det er mellom anna at då den kjende spelemannen og
folkemusikksamlaren frå Krødsherad, Truls Ørpen, skulle skrive opp Tangeslåtten, så sa
Ødegaarden seinare: «Men han fekk nå ikkje alt da». Og når Ørpen spela Tangeslåtten, så er
det visst rett at det mangla litt samanlikna med slik Ødegaarden spela.
Ødegaarden spela godt alle dei slåttane som blei bruka her i bygda, sjølvsagt, for eksempel
«Hostveiten» og «Spursmann». Spursmann er ein som skulle gå og legge fram ynskje frå
friaren. Det var vel helst foreldra til jenta han vende seg til.
«Sevli'n» er no ein av dei større slåttane Ødegaarden spela. Men han spela og slåttar frå
andre kantar, for eksempel «Tomasklokkeslåtten», som somme meiner var noko av det han
spela best. Så var han så interessert i slåtten «Nordfjorden». Ødegaarden fann ofte på namn
på slåttane. For det fyrste var det heller lite med slåttenamn i gammal tid. Elles hende det nok
han fann på namn som gjorde seg på konsertprogramma, «Den misfornøgde ektemann» for
eksempel. Til kvardags, om vi skal seia det slik, kalla han slåtten «Kastens-Marit». Ho var
fenomenal til å danse i si tid. Andre stader er denne slåtten kalla «Tukthusen».
Han hadde også massevis av valsar, reinlendarar, hamburgarar og slikt, som mange tykte
godt om. Han bruka gjerne å spela til dans etter han var ferdig med konsertprogrammet. «Je
har spella fer både svarte og gvite bein», sa han.
Ingen spela «Tangeslåtten» betre enn Ødegaarden i si tid. Det er likevel ikkje godt å påstå at
Pålson spela slåtten akkurat slik. Det er fleire mellommenn, alle dugande. Kanskje nett derfor
kan slåtten ha blitt farga av fleire. Det vert iallfall sagt at Hellik Rud skal ha sett sitt stempel
eller preg på den. Kanskje må ein seia som vossaspelemannen Sjur Helgeland skal ha sagt:
«Det som er det finaste er det rettaste». Utsegna er og lagt til Myllarguten.
I det store noteverket «Norsk Folkemusikk» er mellom anna ein gangar etter Naper'n
oppskreven etter Ødegaarden. Hellik Juveli spurde Eivind Groven om korleis han hadde vori
til å spela han som hadde spela den slåtten. «Jau, han har vori god te spela», sa Groven.
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Ødegaarden spela visst aldri på kappleik, men det er mange rosande ord om konsertane hans.
«Det er snart latter, snart gråt i spelet hans, kanskje mest av det siste», var det ein som skreiv.
Det var forresten synd at Ødegaarden ikkje spela inn grammofonplater. Han hadde lett for å
lære, lett for å spela og ein fin teknikk.
Ødegaarden skal ha arbeidd godt over 600 feler. Ein kan ikkje innestå for kor påliteleg dette
talet er. Men mange spreidde han omkring både her i landet og i Amerika. Ein gong gjorde
han feler til eit heilt orkester der. Det finst bilete frå felemakarverkstaden hans i Amerika. Og
da hang det fullt av feler på veggene. Det kan vel vera at nokre var til reparasjon.
Flesberginger på busstur i Amerika i 1996 møtte ein spelemann i ein av stadene Ødegaarden
hadde vore. På spørsmål om han hadde fele laga av Anders Ødegaarden, kom svaret fort, nei
det er for dyrt for meg, dette er ei tysk skolefele.
Han fekk diplom og sølvmedalje for felearbeidet fleire gonger. Ei fele fekk han sølvmedalje
for på jubileumsutstillinga i Kongsberg i 1924.
Ødegaarden kom att frå Canada i 1936, og han hadde da dessverre begynt å bli noko
åreforkalka, noko som drog på etter kvart. Derfor gikk det attende både når det galdt spel og
felearbeid. Men han heldt likevel fram med det. Han reiste omkring og opptrådde i
indianardrakt. Han hadde budd i nærleiken av eit indianarreservat siste gongen han var i
Amerika. «Den hvite squaw» var eit musikkstykke som hadde si soge. Bunaden
(gråtrøyekleda) sine selde han til eit norsk-amerikansk museum.
På sitt beste var Ødegaarden truleg i åra rundt fyrste verdskrig. Litt før 1920 døydde to av
sønene hans, og han heldt oppe med speling ei tid da. Dessutan arbeidde han noko ved
Vinoren gruver, ikkje det beste arbeid for ein felespelar.
Dei to sønene som døydde i ung alder, var gode spelemannsemne. Elles er det ingen i familien
som har tok opp arven, bortsett frå to dottersøner som spela litt til «husbruk».
Anders var noko av ein filosof og ein skarp menneskjekjennar, seiast det. Han var religiøst
innstilt. Den siste tida han levde var det blitt ritual for han å spela ein slått han hadde laga,
ved midnattstid kvar einaste natt. Det er sikkert riktig at mennesket også gjennom musikken
kan ha sitt sinn vendt mot den allmektige. Ole Bull sa det om lag slik: «Når jeg vil tale med
min Gud, tager jeg min fiol».
Ødegaarden slo seg ned på Svartås, Kongsberg, hos dotter si da han kom att frå Canada. Der
døydde han i februar 1943, og han er gravlagd på Kongsberg. Etter hans ønskje la dei to
feler med i kista.
Kona hans. Anne, levde etter han. Ho døydde i 1953, og er også gravlagd på Kongsberg.
Ødegården, Halvor Gunnars. (1854—1925)
Ødegården, Peder Gunnars. (1858—1894)
Ødegården, Syver Gunnars. (1847— 1898 )
Veggli/USA. Hardingfele
Peder fullgod spelemann alt i konfirmasjonsalderen. Vart kalla bygdas beste spelemann, spela
særleg Skjellerud-spel. Det vart sagt at han og Skjelleruden spela så likt. Gjekk i musikklære i
USA hos ein berømt musikkpedagog, spela mykje i teater og anna underhaldning. Brørne
Halvor og Syver også gåverike spelemenn. Alle brørne reiste til USA.
Peder var full spelemann alt i konfirmasjonsalderen. Og da han fyrst var konfirmert og ok til
å spela i danselag rundt i bygda, vart han snart kalla bygdas beste spelmann. Det var særleg
Skjellerud spel han spela. Dei sa han og Skjelleruden spela so likt at det ikkje var råd å vita
kven at dei som spela.
Ola Glaim kjente han godt og hørte han spela i Amerika også. Ein gong hadde han spela for
nokre verkelege ”musikskjønnere” tilstede. De gav Peder det vidnesbyrd at han var den
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flinkeste spiller på hardangerfele som de hadde hørt. Han spilte høit og tonerne var rene og
klare”
Peder gjekk i musikklære i USA hjå ein berømt musikkpedagog. Det førte til at han spela
mykje i teater og anna underholdning.
Far hans var kry av spelinga hans og kytte i notespelinga hans. ”no spelar han etter notar og
notar igjen”
Brørne Halvor og Syver var også begava spelemenn, dei reiste og til USA.
Øia, May Toril f. Bakken (f. 1947)
Svene. Dans, vokal, durspel
Lærte dansen av foreldra Liv og Thorleif Bakken, var med på kursa dei deltok i, m.a. med Jan
O. Dokken. Har delteke på kappleikar og på Landskappleiken med numedalsspringar. Det er
gjort opptak der ho syng. Spelar òg durspel.
Lærte dansen frå 1957 av foreldra Liv og Thorleif Bakken og var med dei på kursa dei deltok
i, bl. a. på Svenesund med Jan O. Dokken.
Ho har delteke på kappleikar, m.a. landskappleiken Vågåmo 1964 med numedalsspringar og
med telegangar i Bergen 1965.
Øktedalen, Kristi f. Hjalland (f. 1902)
Øktedalen, Ole Ols. (1899—1986)
Nore. Dans
Gode dansarar. Dansa runddans og skotska springar. Kristi dansa springar med Kittil Hvaale
på Kongsbergmarken rundt 1925. Dansa til ho vart nesten 100 år. Lærte dansen til eigne born.
Filma av Rff i 1982. Ole son til Ole Toreson og Gunhild Olsd. Øktedalen, sjå under.
Øktedalen, Ole Tores. f. Sporan (1860—1954)
Øktedalen, Gunhild Olsd. (1869—1929)
Øktedalen, Lars (1908 — 1964)
Øktedalen, Nils (f. 1912)
Nore. Dans
Foreldra Ole Toreson og Gunhild Olsd. og sønene Lars, Nils og Ole alle kjende som gode
dansarar. Ole dansa «snu kaffebrenner`n» som tydde at han snudde springarsnuen motsols.1
Øvstrud, Gunnar (1913—2005)
Veggli. Hardingfele, dans
Son til spelemannen Peder Øvstrud. Var berre tre år da faren døydde, lærte m.a. av Gunnar i
Søre Kongsjorden. Spela svært fint og reint, mista ytste leden på venstre veslefing utan at det
gjekk mykje ut over spelet. Lærte dansen truleg på kurs med Birger Langeid. Under krigen
leigd inn som spelemann til leikarskeid som Kristiane Lund heldt saman med Rollag NS.
Spela nokre kveldar, men fekk eit brev ein kveld: «Som den gode nordmann vi vet du er så
burde du holde dig for god til å drive den slags spil sammen med den stripete frk Lund.»
Slutta då. Lærte springar av Klara Semb på kurs. Var med på fleire kurs, truleg òg med Birger
Langeid.
Gunnar var berre tre år da faren døydde og har ingen erindring om spelet hans. Men han
voks opp i ein del av bygda der felemusikken sto svært sterkt, så det var mange å lære av.
Særleg Gunnar i Søre Kongsjorden lærte bort mykje til Gunnar. Av honom kjøpte også
Gunnar ei Gunder Hellandfele som fylgde han heile livet.
1

I ”Takt og tonar” har det å snu kaffebrenner`n blitt tillagt Ole Olson. Det er ikkje riktig. Det var Ole Toreson
som gjorde dette.
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Gunnar spela svært fint og reint og sjøl om han mista ytste leden på venstre veslefing ein
gong gjekk ikkje det mykje ut over spelet.
Han hadde nok ikkje så stort slåtteutvalet, men dei han spela han godt.
Under krigen vart han leigd inn som spelemann til leikarskeidet som Kristiane Lund heldt
saman med Rollag NS. Han spela nokre kveldar, men så fekk han eit brev ein kveld der det
sto: Som den gode nordmann vi vet du er så burde du holde dig for god til å drive den slags
spil sammen med den stripete frk Lund.
Da veit du e slutta med det samre sa Gunnar som ikkje hadde tenkt seg om.
Ein gong han var på Folkets hus sto Sverre Eggerud for musikken. Men han tok inn slitt for
mykje så folk vart leie. I ei pause og Sverre var ute tok Gunnar fela hans og spela. Det vart
heilt fullt på golvet med det same. Det tåla ikkje Sverre, han vart så sinna og beskylte Gunnar
for å ha øydelagt fela hans.
Lærte springar av Klara Semb på kurs. Var med på fleire kurs antakeleg hos Birger Langeid.
Øvstrud, Peder Nilss. (1862—1918)
Eggedal/Veggli. Hardingfele
Far til Gunnar Øvstrud. Mogleg han som kom med Eggedalsvalsen og reinlendaren Øvstruden
til Numedal. Ingen småkar på fele, spela m.a. på auksjon i Nirigard 1899 saman med
spelemannen Kittil Gladheim frå Ulstad.
Født i Eggedal og det moglegvis han som har kome med Eggedalsvalsen. Han gifta seg til
Øvstrud og kan dermed også han noko med reilenderen Øvstruden å gjera.
Han var nok ikkje nokon småkar på fele fordi i 1899 var det auksjon i Nirigard. Der spela
Heitekøsen (Nils Skogen), men Peder avløyste han saman med storspelemannen Kittil Ulstad.
Dei spela til morgos, står det i ei dagbok etter Ole H Traaen. Det fortel oss at Peder nok
kunne meir enn ein vanleg bygdespelemann.
Peder fekk eit kort liv. Han drukna på Nedalsvatnet i 1916. Han er far til Gunnar Øvstrud
Øyanhaugen, Knut Halvorson, sjå Knut Halvorson Løytnantsdreng
Øyberg, Halvdan (1922-1981) Flesberg
Hardingfele
Faren, Halvor Øyberg sen. var spelemann, og brørne Niri og Torstein, som var 17 og 16 år
eldre, var òg spelemenn, så opplæring i heimen vanta ikkje. Halvdan var berre 5-6 år då
faren laga fyrste fela til han. Seinare kom han til å bruke fela til faren, ei Gunnar Helland-fele
frå 1902. Utanom heimen var det hjå Kjetil Stuvstad i nabolaget han henta spel frå fyrst av,
litt seinare var han mykje i lag med Olav K. Bratås og Hellik A. Juveli.
Alt som 11-12 åring spela Halvdan på forskjellige tilstelningar i bygda og imponerte.
Den fyrste kappleiken Halvdan deltok på var i Rollag i 1936. Det var det året han gikk for
presten, og foreldra meinte han skulle spørje kva presten meinte om det. Ingen fare med det,
svara presten Fystro.
Då Halvdan kom til Lunde på yrkesskule, vart han kjend med Kristiane og Einar Lund frå Bø.
Etter kvart kom han saman med mange gode spelemenn i Telemark, Gunnulv Borgen, Tor
Rønningen, Anund Roheim og Gjermund Haugen for å nemne nokre.
Halvdan tykte særs godt om telespelet og lærte seg etter kvart mykje spel derifrå.
Kappleikar blei det mange av, godt over 150 visst. På landskappleiken på Fagernes i 1957
spela han seg opp i kl A.
Halvdan spela ofte for dansarar både til øving og på kappleik.
Han var i mange år formann i Flesberg spelemannslag.
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Øyberg, Torstein (1906—1994)
Flesberg. Hardingfele
Fekk truleg opplæring heime, faren Halvor Øyberg sen. var spelemann. Høyrde andre
spelemenn i samtida, hadde godt lag med dei gamle numedalsslåttane, god takt i spelet. Spela
på leikskeid for Klara Semb i Lyngdal i 1929 og 1934. Dommar i dans på kappleik i Svene i
1959.
Faren, Halvor Øyberg sen. var spelemann, så Torstein fekk truleg opplæring heime. Han
høyrde sjølvsagt andre spelemenn i samtida. Torstein hadde godt lag med dei gamle
numedalsslåttane, og han hadde god takt i spelet. Då Klara Semb hadde leikskeid i Lyngdal
(1929 og 1934) var Torstein med som ein av spelemennene.
Torstein var akta i folkemusikkmiljøe og vart nytta som domar i dans på kappleik i Svene i
1959.
Øygarden, Kittil (1908—1993)
Flesberg/Svene. Dans
Lærte springaren på kurs med Klara Semb. Aktiv dansar i mange år, dansa m.a. med Kari
Høimyr på ein turné i Oslo i 1932. Vart religiøs, slutta med dansen og sa: «Nei, det vart ikkje
no’ meir med dansinga, je vil sei det slekk at je kom ut fer det je vil kælle en åndeleg
rundgvælv.»
Kittil lærte dansen på kurs med Klara Semb. Han var aktiv dansar i mange år, mellom anna
dansa han med Kari Høimyr på en turné i Oslo i 1932.
Kittil vart religiøs og slutta med dansen. Han sa det slik då han skulle fortelja dette: ”Nei det
vart ikkje no’ meir med dansinga, je vil sei det slekk at je kom ut fer det je vil kælle en åndeleg
rundgvælv”.
Aabakken, Leiv (f. 1947) Vågå/Flesberg
Hardingfele
Leiv vaks opp i Vågå i Gudbrandsdalen, lærte seg å spele fele sjølv i 12-års alderen.
Gifte seg med Alfhild Wangestad og flutte til Rud i Flesberg i slutten av 1970-åra.
Leiv byrja spele hardingfele i 1978, Kjell Evju og Arne Olsen var dei fyrste læremeistrane.
Etter kvart Øystein Ellefsen, og kanskje aller mest Sigurd Frogner. Leiv har vore med på dei
fleste øvingane i spelemannslaget etter han vart med, likeeins overalt der laget har spelt,
enten det er kappleikar eller konsertar. Han har delteke på mange kappleikar, spela på
konsertar og til dansarar på kappleik.
I fleire år var han spelemann i Numedalslaget i Oslo, der dei held kurs i Numedalsdans.
Leiv har vore styremedlem og leiar i Numedal spel- og dansarlag. Han har vore med på
opplæring av nybyrjarar i laget fleire år.
Årud, Marit Gulleksd. (Kølte-Marit) (1848—1936)
Flesberg/Jondalen/ Gransherad. Dans, vokal
Dotter til Gullek Spellemann. Levde i tronge kår på ymse plassar, var god dansar. Fekk sonen
Gullik Sandbek (1877—1906), ein vidgjeten spelemann som voks opp i Svene. Marit flutte til
Gransherad der ho vart gift. Med mannen Herbrand hadde ho borna Ole (1880-1955) og
døtrene Janna og Marie som døydde unge. Ole vart spelemann, men fekk poliomylitt i 1912
og vanskar med spelinga. Han laga nokre feler. Marit svært god dansar, det er fortalt om ein
gong på dans på garden Skogholt, Bolkesjø, då både trampa og tralla ho då spelemannen byrja
spela til dans. Arne Olsen laga hallingen Kølte-Marits minne.
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Marit var dotter til Gullek Spellemann. Ho levde under svært tronge kår på ymse plassar. Ho
fekk sonen Gullik Sandbek (1877-1906) som vart en svært omtykt spelemann, og som trass i
sin unge alder var læremeister for mange.
Marit var god dansar.
Arne Olsen har laga en halling som han har kalla ”Kølte – Marits minne ”
Årud, Ole Johans. (1861—1943)
Rollag. Hardingfele
Spela mykje til dans i heimemiljøet.2 Kjend for bråsinnet sitt, under ein dans vart han så sint
at han kasta fela i pisten og øydela henne.
Åruden var spelemann og spela mykje til dans i heimemiljøet. Han var kjent for bråsinnet
sitt. Og under ein dans ein gong vart han so sint over noko at han kasta fela i pisten og øydela
henne fullstendig.
Han var ein stor og sterk kar, men redd mykje mellom anna bikkjur. Årud var plass til Venås.
Åsan, Ola Narves. (1848—1907)
Rollag. Hardingfele
Bror til Nils Skogen. Fekk fleire søner som spela.
Ola Narvesson Heitekøs, bror til Nils Skogen. Det var fleire i Heitekøs som spela, truleg
Narve far deira. Det var auksjon etter han rundt 1900, i denne auksjonen vart det seld ei fele
og klukkar Howlid var kjøpar. Det er einaste fela eg har funne i auksjonsprotokollar, dei tok
andre vegar.
Ola kom til Åsan og levde tida si ut der. Sonen Knut lagar stasknivar.
Ola hadde ei fele etter seg, den kjøpte Sigurd Førde.
Aasane, Leif (f. 1933) Kongsberg
Hardingfele
Far til Leif, Lars Aasane, kom frå Lyngdal og spela noko, det var han som fyrst fekk Leif til å
prøve fela. Seinare vart det Ole Nærlieie som vart læremeister i mange år. Av han fekk Leif
låne fele og lære spel. Leif var med Ole på dansespeling alt frå han var 11-12 år. Det var
helst i Numedalslaget på Kongsberg, spelemannslaget på Kongsberg sine festar, og oppover
Numedal til Flesberg og Lyngdal. Ole Nærlieie hadde eit støtt og eggande dansespel, noko
som Leif til fulle mon òg har lært seg.
Alt som 15-åring var Leif utanlands å spela, då med Svene barneleikarring som vitja Odd
Fellowpaléet i København og hadde oppvisning på 17.mai.
Leif har delteke på utallige kappleikar, fyrste gongen berre 12 år gamal. I 1961 spelte han
seg opp i kl A, det var på Nesbyen.
Etter kvart tok Leif til med spel i Telemarktradisjon, det var Fykerud og Løndalspel som var
gjevast. Olav Løndal var favorittspelemannen. Han har òg lært mykje etter opptak med Eilev
Smedal, Torkjell Haugerud og Gjermund Haugen.
For det meste lærte han spelet frå grammofonplater og bandopptak. Leif sin sans for detaljer
og nøyaktigheit pregar spelet hans, og det er vorte mange premiar for dåmrikt spel.
Slåttar som Markensmåndagen, Urjen og liknande blir òg meisterleg tolka av han.
Leif er utan tvil ein av landets beste utøvarar på hardingfele i si tid.

2

I ”Takt og tonar” står det at han var barnebarnet til Halvor Stærneseiet (Spelemannsstugo). Det er ikkje rett.
Faren, Johan, var først gift med Kjersti Halvorsdotter Stærneseiet, og dei fekk ein son, Halvor. Ole er derimot
født i Johans andre ekteskap med Anne Olsdotter.
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Etter ein kappleik i Tuddal sa ein eldre kar til Leif,: Eg har aller høyrt nokon som spelar så
likt Svein Løndal.
Det har vorte mange fine premiar frå kappleikane gjennom mange år, men kanskje gjevast er
pokalen for beste slått frå ein kappleik i Seljord, det var for slåtten Signe.
Mange er det som har lært slåttar av Leif, Bård Vegard Bjørhusdal, Synne Frogner og Erling
Halling, har vore elevar. Men mange andre har òg fått inspirasjon og rettleiing.
Leif er representer i verket Norsk Folkemusikk – Hardingfeleslåtter. Han har hatt
radioprogram, og i 1993 ga han ut ein kassett, ”Inkje sutra e’, og inkje gret e’”, med slåttar
frå Telemark og Numedal. I 2007 kom Cd-plata ”Bygutt” med 24 gode slåttar òg frå
Numedal og Telemark.
Leif er òg felemakar, nøyaktigheit og sans for detaljer kjem også fram her. Han har laga ni
særs velgjorte og gode hardingfeler. I 1980 utarbeidde han eit instruksjonshefte for
numedalsspringar. Leif har òg vore lærar på spelkurs i Kongsberg spelemannslag og delteke i
lagsarbeidet både i Numedalslaget på Kongsberg og i Kongsberg spelemannslag.
Aasen, Andres (1884-1968) Lyngdal
Hardingfele
Andres var født i Aasen i Lyngdal, son av stordansar Ola O. Aasen (Låg) og Kari
Halvordsdotter (Dansar-Kari) frå Svene. På farssida var han såleis av Blinde-Knut folk.
Han byrja spele mens han ennå gjekk i skulen, og læremeistrar var ikkje langt unna. Truleg
var Andres Lonrud fyrste lærar. Loneru’n budde der Ole Nærlieie voks opp, Nærlieie var tre
år yngre enn Andres, men dei var mykje saman.
Seinare veit at Ole A. Haugan vart ein gjev læremeister, Gullik Sandbek likeeins. Men Andres
henta mange slåttar heime òg, både far og mor var gode til å tralle slåttar for han.
Andres vart ein mykje bruke dansespelemann, han spela på festar i bygda, auksjonar, dans på
skyttarhuset og på Høgheim. Ofte saman med Ole Nærlieie og andre, men òg åleine. Det var
som dansespelemann han helst vert hugsa, kraftig taktfast spel med god dansedriv, han kunne
mange slåttar og i godt lag spela han fint. Attåt dei gamle slåttane kunne han ei mengd
runddansslåttar. På Kongsbergmarken var det mange gode spelemenn å få høyre,
Grimsgaard og Kleven veit vi var av favorittane hans. Han spela utafor bygda òg, både i
Bingen og i Sigdal. I Persløkka på Kongsberg, for Numedalslaget, spela han fleire gonger.
Det vart etter kvart mange som lærte spel av Andres, dei næraste var syskenbarnet Ole K.
Låg, Erik Lindteigen, Ole Bakken og fleire. Sonen Hans lærte spel av far sin og ei tid meinte
folk han spela best av dei. Men Hans gav seg etter kvart, og då venstrehanda vart noko
øydelagd i ei arbeidsulukke vart det heilt slutt.
Andres spela inn mange slåttar på band for Olav K. Bratås og nokre slåttar for Niri H.
Baklid.
Desse opptaka er no å finna på Norsk folkemusikksamling.
Andres var ein sjølvmedviten kar, visste kva han var god for og kunne seie det.
Ein gong han spela som Hellik Ranvik var tilstades fortalte han om: Je lura nok rektig sjløv
au da å je fekk sett fingæn hen, han lura Ranvik’n au da på krullun mine.
Til Ole K. Låg sa han ein gong: Slek du e nå har je au vøri, å slekk je e nå kan du au bli,
kanskje.
Ein gong han og Hellik A. Juveli skulle spela, sleit Hellik noko med å få stilt kvinten på fela
si, litt opp, litt ned, litt oppatt, litt ned..ja så ta’n på en kan da, sa Andres.
Attåt å vera spelemann var Andres gardbrukar og ein vidgjeten tømmerkøyrar med hest.
Han var formann i Lyngdal spelemannslag i 5 år.
Aasen, Asle (1784—1851)
Tunhovd. Dans, hardingfele
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God spelemann og uvanleg spretten hallingdansar, den fyrste kjende lausdansaren i Øvre
Numedal (sjå historie s. 219). Spela m.a. saman med Knut Lurås.
Asle Åsen var og ein god spelemann og ein uvanleg spretten hallingdansar. Han spela m.a.
saman med Knut Lurås. Asle var og ein svært god skyttar, men ettersom åra gjekk og han
ikkje orka gå på jakt lenger, vart han sitjande meir og meir med fela. Han lika det.Den fyrste
lausdanseren vi kjenner til i Øvre Numedal var Asle Aasen. Det er fortald at han ein gong
gjorde hallingkast for kongen på moen. Kongen heldt ein hatt på sabelspissen høgt i været, og
Asle gjorde eit rundkast så hatten for sin veg. Då fekk Asle ein femdalarsetel av kongen.
Aasen, Hans (1915—1991) Hardingfele
Aasen, Helga f. Brattås (f. 1923)
Flesberg. Dans
Båe gode til å danse, filma av Rff i 1982. Hans lærte spel av faren Anders Aasen, spela mest
alle slåttane som faren nytta, men ikkje så aktiv som spelemann.
Aasen, Helga Marie (f. 1923)
Nore. Dans
Filma av Rff i 1982.
Aasen, Kari Halvordsd. (1845—1936) Vokal
Aasen, Ola Ols. Laag (1840—1918)
Lyngdal. Dans
Særs gode dansarar. Kari, syster til Halvorson-brørne frå Øygarden i Svene, vart kalla
«Dansær-Kari». God til å lokke. Ola sa om seg sjølv: «Je har børi bjølla mange år je, her i
Lyngdal.» Sonen Andres god spelemann. Mest alle i etterslekta spelar og/eller dansar.
Aasen, Kjersti (f. 1974)
Oslo. Dans
Lærte av foreldra Norunn Lødemel Aasen og Svein Aasen på øvingar og kappleikar frå ho var
lita og i barneleikarring frå ho var fem år. Debuterte på kappleik på niårsdagen i 1983. Har òg
gått på kurs hos Hellik Dokka og Randi Aasen. Kvalifiserte seg for A-klassa i 2004, dansar
mykje med faren på kappleik, har dansa tremannsdans saman med foreldra sine og med Eva
og Gunnar Rogneflåten på kappleik. Aktiv i Numedalslaget i Oslo.
Aasen, Magne (f. 1955)
Rollag/Kongsberg. Dans
Lærte springaren på kurs i Rollag av Olaf Bakken og Jan Lislien, seinare med i leikarringen
på Kongsberg med Reidar Andersen som instruktør, i KSD av Hellik Dokka. A-klassedansar
etter Landskappleiken i Eidfjord 2004, delteke på mange lokalkappleikar. Har vore med i
lagdans på kappleik i mange år. Med på turar og framsyningar. Har òg vore med i styret i
KSD. Instruktør i gammaldans, springar og gangar.
Magne starta med å lære springaren på kurs i Rollag. Det var Olaf Bakken, Jan Lislien som
heldt kurs. Seinare kom han med i leikarringen på Kongsberg med Reidar Andersen som
instruktør og i Kongsberg spel og dansarlag med Hellik Dokka som læremeister. Han har vor
med på lagdans på kappleik sidan 1994. Frå 1996 har han delteke på landskappleiken i
pardans. Blei klasse A danser etter landskappleiken i Eidsfjord 2004. Magne har vore med på
turar og framsyningar for Kongsberg spel og dansarlag, og han har og vore med i lagets
styre. Har helde kurs i gammaldans, springar og gangar. Deltar jevnlig på kappleikar i
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distriktet som Markenskappleiken på Kongsberg, folkemusikkdagane i Porsgrunn, Seljord
kappleiken og i Bø.
Aasen, Norunn Lødemel (f. 1946)
Hornindal/Oslo. Dans
Byrja å danse numedalsspringar i Numedalslaget i Oslo i 1971, gjekk på kurs med Birger
Langeid. Elles lært av Sigrid Prestmoen Talleraas, Sigmund Teigen, Hellik Dokka, Bjørn
Aasland og Randi Aasen. Fekk saman med Svein Aasen 1. premie i kl. B i Oppdal i 1974, i
Trysil 1989 eit halvt poeng unna kongepokal.
Aasen, Ina Odrun (f. 1963)
Aasen, Tor Bjørgulv (f. 1964)
Aasen, Inghild Janne Birgit g. Andersen (f. 1966)
Aasen, Jardar Atle (f. 1971)
Konnerud. Dans
Syskena gjekk i barneleikarringen på Konnerud. Jentene dansa mykje kappdans i 1970—
1980-åra, Ina Odrun med Lars Gunnulf Tveiten, Inghild med Terje Karlsen, båe Uvdal.
Inghild slutta tidleg. Ina Odrun dansa òg som vaksen, var med på Landskappleikar og dansa
numedalspringar med to følgje og pardans med Per H. Midtstigen. Dansa seg opp i A-klassa.
Tor Bjørgulv dansa i leikarring som barn, tok til att med dansen i 1987, lærte springar og
gangar i Numedalslaget av Svein Aasen, av Hellik Dokka i KSD. Dansar til kappdans og
oppvisning med mora Randi. Jardar Atle dansa 10 år i leikarring.
Alle dess syskena gikk i barneleikarringen på Konnerud . De to jentene danset til kappdans i
70/80 åra. Ina Odrun danset med Lars Gunnulf Tveiten og Inghild med Terje Karlsen, begge
fra Uvdal i Numedal. Treninga gikk for seg da jentene var på besøk hos besteforeldrene i
Flesberg. Da kom guttene på toget eller de ble kjørt med bil.
Inghild gav seg ganske fort, mens Ina Odrun også danset som voksen.
Første gang hun danset på landskappleik var i Bø i 1973.
Da danset hun numedalspringar med 2 jenter sammen med bestefar ( i klasse over 60 år )
Reidar og mamma Randi. Siden danset hun også numedalspringar på landskappleik i Trysil
med mamma og Svein Aasen. Da danset hun seg opp i A-klassa. Hun danset også med Per
Midtstigen på landskappleiken på Voss 78 (?)og Lillehammer (79/80?)
Den største bragden var vel på Østlandskappleik i Oslo da hun og Lars Gunnulf slo Håkon
Tveito og Gunnlaug Lien i yngste klasse.
Den yngste sønnen Jardar Atle har danset 10 år i leikarring, men sluttet med det.
Aasen, Randi Edel f. Sand (f. 1943)
Flesberg/Konnerud. Dans
Lærte dans av mora Berthe og faren Reidar, sidan av Jan O. Dokken. Byrja å danse
numedalsgangar som gut pga. av mangel på gutar, ein journalist i Telen skreiv frå eit stemne i
Bø: «Når berre Randi fær buksa på, så er det ei som kan slåtten trå, kastar seg rundt så sprek
og spretten, og ho er berre 13. Me såg det på dansestemnet at Numedal har gode kjerringemne, både i stakk og bukse, det kjem me alltid til å hugse.» Dansa mykje med Odd
Engedalen, Per H. Midtstigen og Bjørn Aasland, dansa seg opp i kl. A. Lærte folkedans på
kurs med Liv Midttun i Svene i 1954. I 1958 på leikleiarkurs i Volda, starta barneleikarring i
Flesberg same året. Flytta til Konnerud og dreiv barneleikarring i 10 år, heldt òg
gammaldanskurs og var instruktør i Numedalslaget i Oslo. Starta barneleikarring i Flesberg
for om lag 10 år sidan. Aktiv dansar i KSD.
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Randi startet sin dansekariere med å gå på kurs for Liv Midttun i Svene i 1954 og lærte
folkedans. Siden gikk også hun på springar og gangar- kurs i gamlestugo på Gjellerud hvor
hun hadde Jan Dokken som lærer. Hun var ellers med på sin mor og fars (Reidar og Berthe
Sand) dansemeritter.
Da det var vanskelig med dansepartnere, (det var ingen gutter som danset springar) begynte
hun å danse Numedals-gangar som gutt sammen med sin mor. (På treningene på Gjellerud
danset hun ofte med venninda,» Annema» Huslende). Dette vant hun mye heder og ære på.
Spillemannen Gullik Kirkevollen fra Valdres har bl.a skrevet om henne i boka si , da det i
1956 ikke var vanlig at jenter danset gutt, og særlig ikke på gangar/halling. Ja en journalist i
Telen skreiv om dette fra et stevne i Bø : ”Når berre Randi fær buksa på, så er det ei som kan
slåtten trå, kastar seg rundt så sprek og spretten, og ho er berre 13. Me såg det på
dansestemnet at Numedal har gode kjerring- emne, både i stakk og bukse, det kjem me alltid
til å hukse.”
I 1958 startet hun barneleikarring på samfunnshuset i Flesberg etter å ha gått på
leikleierkurs i 14 dager i Volda for Aud Midttun og Ole Ekornes, og vært en uke til Danmark
på folkedansfestival. Begge tingene hadde nemlig gitt henne en voldsom inspirasjon.
I 1961 gikk ferden videre for mer skolegang, men et ungdomslag ble startet som dreiv det godt
i mange år framover.
Dansepartnere underveis har vært Odd Engedal (som forulykket på moped),Per Midtstigen og
Bjørn Aasland.
Både med Per og Bjørn ble det gode plasseringer som 1premier i A klassa på
landskappleiker. Den beste prestasjonen var vel i Odda i 62. Der ble det utdelt kun 5
førstepremier i A klassa, og en av dem var hennes. Dansepartner den gangen var Thorleif
Bakken .
Etter 32 år i Drammen med ekteskap og 4 barn, er hun tilbake i Flesberg på morsgården,
søndre Underberget.
Men mye skjedde da hun bodde på Konnerud ved Drammen. Der ble det drevet
barneleikarring i 10 år hvor hennes 4 barn trådte sine første dansesteg, og gammeldanskurs
for orienteringsgruppa i Konnerud IL. Dans for egen del i leikarringen Norge ble det også tid
til.
Nå har hun bodd 10 år i Flesberg og hun har startet med barneleikarring på nytt og året er
2007. Hun har vært instruktør 2 ganger på barne og ungdomssamlinga på Prestfoss i Sigdal
og for Numedalslaget i Oslo i mange år.. Hun går også og danser for egen del i Kongsberg
spel og danselag. Dansepartneren er hennes sønn Tor Bjørgulv Aasen.
Utdannelse underveis er førskolelærer ,småskolepedagog, spesialpedagog, vekttall5 ved
NTNU i folkedans og biopat.
Aasen, Svein (f. 1947) Rollag / Oslo
Dans
Lærte dans fyrst av Borghild og Olaf Bakken på kurs i Veggli 1966. Han flutte til Oslo i 1967
og gjekk der på kurs i Numedalslaget hjå Birger Langeid. Han har òg lært av Sigmund
Teigen, Hellik Dokka, Jan O. Dokken, Bjørn Åsland og Randi Åsen.
Har delteke på kappleikar frå 1970, og alle landskappleikane frå 1972. Vann kl. B i 1974 på
landskappleiken i Oppdal, saman med kona Norunn Lødemel Aasen. Vart nr 2 i kl. A på
landskappleiken i Trysil i 1989. Dei seinare åra har han delteke på kappleik saman med
dottera Kjersti. Svein har og dansa tremannsdans saman med Randi Aasen og Ina Oddrun
Aasen.
Svein har vore kurshaldar og inspirator i mange år. Han har elles delteke i lagsarbeid i
Numedalslaget i Oslo, både som leiar og som kasserar gjennom mange år.
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Svein er en ihuga dansar og har lært seg ei rekke andre bygdedansar. Han er aktiv i mange
dansemiljø, særleg i Oslo.
Åsgarden, Tollef Larss. (1861—1945)
Uvdal/Nore. Hardingfele
Omtala som ein flink spelemann.
Tollef var opphavleg frå Uvdal, men kjøpte Åsgarden i 1890 og busette seg der. Han er
omtala som ein flink spelemann.
Aasland, Bjørn Vidar (f. 1944)
Oslo. Dans
Lærte dans i 1959/1960 av Birger Langeid, sidan av Reidar Andersen på Kongsberg. Delteke
på kappleikar og framsyningar, dansar i kl. A. Aktiv i lagsarbeid, vore med i leiinga i NU, ei
tid dagleg leiar i LfS. Har òg lært frå seg dans i m.a. i Numedalslaget i Oslo. Har gjennomført
studium i tradisjonskunnskap i folkedans ved Rff/NTNU i Trondheim med hovudvekt på
numedalsspringaren.
Lærte dansen i 1959/60 av Birger Langeid. Han har også lært av Reidar Andersen på
Kongsberg. Har delteke på kappleikar og framsyningar, dansar i kl. A på landskappleik.
Bjørn har budd mange stader og har delteke i lagsarbeidet på staden. Han var dagleg leiar i
Landslaget for spelemenn eit par år og vore med i sentral leiing i Noregs Ungdomslag. Han
har òg lært frå seg dans i m.a. i Numedalslaget i Oslo. Bjørn har òg gjennomført studium i
tradisjonskunnskap i folkedans ved NTNU i Trondheim, med hovudvekt på
Numedalsspringaren.
Åsland, Jøran Olsdotter f. Kallerudhaugplassen (1870-1958) Lyngdal/Flesberg
Vokal
Jøran budde dei fyrste åra sine på Kallerudhaugsplassen i Lyngdal. Det blei ikkje mykje
skulegang, berre tre veker seiest det, for Jøran måtte ta seg av ei handikappa syster. Ho gifta
seg og fekk ei dotter, men blei enke året etter. Gifta seg på nytt, budde ei tid i Hokksund, fyrst
på Frydenlund, så på Sommero. Dei siste åra budde ho på Åsland. Jøran sang støtt, mora og
bestemora skulle og vore gode til å synge. Ho var mykje på setra, lokkinga hennar har eit
nesten orientalsk preg.
NRK var og tok opptak med henne då ho var nærare 87 år, men sang gjorde ho så ho
imponerte opptaksfolka. Myklebust seier: Gav med tynn røyst ein kulokk og ei krullhuging
utan ord med bølger og krullar i melodien. Det var svake tonar, men tindrande klåre, høgt i
registeret. Sitat slutt
Jøran sang på¨den gamle måten, med mykje utbrodering av melodien, og ein inderlighet som
fengslar dei fleste.
Åslid, Anne Marit f. Huslende (f. 1944)
Flesberg. Dans
Lærte dans på kurs med Jan O. Dokken i 1956. Var med på kappleikar i yngste klasse eit par
år frametter.
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