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På grensen… Seminar om springdans og springdansmusikken 

              i Østfold/Akershus/Sør-Hedmark og Bohuslän/Dalsland/Värmland 
 
Dato:   Lørdag 25. mars 2023 

Tid:   Kl 10.00 til kl 17.00  

Sted:   Matstova i Sarpsborg 

Mats Berglund, musikkansvarlig, folkemusiker og forsker fra Klässbol, Värmland  
Margrete Nordmoen, danseansvarlig, folkesanger, tradisjonsdanser og pedagog fra Trysil 

Øvrige ressurspersoner: Andrea Kasbo Rygh masteroppgave om springdans i Østfold,   
Mia Gunberg, spelmann og musiker fra Norra Bohuslän som har studert den gamle 
spelmannsmusikken der, samt Elise Tegnér, Alix Cordray, Hogdal spelemannslag, Tone 
Eidsvold og Kent Johansson som alle har studert og jobbet med musikken og dansen i 
grenseområdene.  

Målgruppe 
Seminaret er aktuelt for alle dansere og spelemenn/musikere som er interessert i den eldste 
pardanstradisjonen og musikken til denne i områdene Østfold/Akershus (Follo) og Sør-
Hedmark og Bohuslän, Dalsland og Värmland. Seminaret er gratis for alle interesserte! 

Bakgrunn for- og innhold i seminaret 
Springdansen er dokumentert ved film på begge sider av grensa. Gjennom mange år har det 
vært arbeidet med å ta i bruk slåttemateriale til springdansen og polsdansen – tretakten 
med kort treer - i områdene på ulike kurs og seminar og musikken lever nå godt og blir aktivt 
spilt og danset til.  

Vi har hatt flere seminar På grensen… med tema om dansen og musikken i grenseområdene. 
Pandemien satte stopper for samarbeid om seminar for dansen og musikken over grensen. 
Nå er viktig for oss å ta opp igjen dette arbeidet.  
 

Seminaret blir et arbeidsseminar der de som kommer kan å ta aktiv del med sin bakgrunn 
som danser eller musiker. Vi skal se og vurdere filmopptak og lydopptak av springdansen og 
musikken i våre områder, lytte til gamle danseslåtter, høre fra eldre tradisjonsbærere, danse 
og spille sammen og. Alle som kommer kan slik bli med på utformingen av seminaret.  
Vi serverer varm lunsj! 
 
Eidsiva fylkeslag i samarbeid med Nolhottarnas folkedanslag er ansvarlige for seminaret ved 
Kent Johansson og Tone Eidsvold som seminaransvarlige. Seminaret er støttet av Norsk 
Senter for Folkemusikk og Folkedans og Studieforbundet kultur og tradisjon. 
 
Meld deg til Tone Eidsvold, eidsvold@online.no eller + 47 99531605 innen 18. mars. 
 
Matstova er lagshuset til BUL Sarpsborg, adresse St Maries gate 121, 1706 Sarpsborg. Det er 
parkeringsplass (mot betaling) på baksiden av Matstova. 

mailto:eidsvold@online.no

