
Informasjon til tillitsvalgte og lagskontakter i BLS, m.fl:
 
Bygdelagssamskipnaden og Ekebergparken skulpturpark inviterer til PR-stunt 
for folkedansen i Oslo.
 
Arrangementet, som har fått tittelen «Trekkspill og folkedans på Oslos 
dansarstein», finner sted på Munch-punktet i Ekebergparken 22. mai kl. 18.00
 
En arbeidsgruppe i BLS, bestående av Bjørn Aasheim (leder, Hallinglaget og 
frilans), Theresa Fett (Folkedansnemda) og Terje Grangård (Hallinglaget) har 
jobbet med planleggingen av arrangementet siden oktober 2018.
 
Arbeidet med prosjektet ble vedtatt igangsatt etter en presentasjon som initiativtaker 
Bjørn Aasheim holdt for leiarmøtet i BLS, 24. september 2018 – basert på en artikkel 
i bladet Hallingljom (2/18).
 
Programmet, som er løselig vedtatt i arbeidsgruppen, ser slik ut:
▪ Dansetyper: telespringar, hallingspringar, gammeldans (runddans).
▪ Spelemenn: Bjørn spiller durspill (en- og torader); i tillegg (minst) en på vanlig 

trekkspill og en på fele (telespringar).
▪ Programmet bindes sammen med korte fortellersnutter (Bjørn, Jan).

 
Varighet: 45 min – 1 time.
 
I tillegg til undertegnede på durspill vil trekkspillerne Jo Fredrik Øiamo og Harald 
Velsand å fremføre runddansmelodier på «vanlig» trekkspill. Felespiller Elizabeth 
Gaver vil spille telespringar.
 
Flere dansere i Hallinglaget har meldt seg på; arbeid med informasjon og verving er 
også igangsatt i de andre lagene.
 
Nærmere informasjon finnes i vedleggene; se også info under Hva skjer-fanen på 
Ekebergparkens nettsider.
 
Det planlegges sendt ut pressemelding i nær fremtid til bl.a. følgende medier: 
Aftenposten (papir og nett); NRK; Nordstrands Blad (nyhetssider på nett); 
Telemarksavisa (papir og nett); VisitOslo (nett); Google Ads; OsloSurf; 
Folkemusikk.no.
 
Eventuelle spørsmål / kommentarer kan rettes til undertegnede eller Jan Hilding (på 
ferie frem til 19. april), Theresa Fett, Terje Grangård.
 
Vennlig hilsen
 
Bjørn Aasheim
For arbeidsgruppen i BLS 
 
Mob: +47-975 91 602
E-post: bjorn.aasheim@transak.no

http://www.hallinglaget.net/Hallingljom2018-2.pdf
https://ekebergparken.com/nb/calendar/folkedans-pa-utsiktspunktet
http://folkemusikk.no/
mailto:bjorn.aasheim@transak.no
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opprinnelig hørte byen og bykulturen 
til, har det også sterke røtter i tradi-
sjonsrike folkemusikkområder som 
Hallingdal og Gudbrandsdalen. Trekk-
spillet kan således kalles for et kulturelt 
bindeledd mellom by og land.

Den aktuelle steinen i Ekeberg-
parken er valgt fordi den kan symboli-
sere en «byutgave» av den opprinnelige 
«Dansarsteinen» i Kvambekkheia i 
Åmotsdal i Seljord kommune. I gamle 
dager samlet nemlig unge og gamle 
seg på denne steinen til dans, leik og 
moro; «Myllarguten, Jon Kjos og andre 

kjende spelemenn har spela her», står 
det på et skilt som leder opp til Dan-
sarsteinen. Stedet fungerte også som 
sjekkested for unge gjetere og budeier 
på setrene på jakt etter kjæreste. 

Dansarsteinen i Kvambekkheia er i 
dag et populært turmål. Den er også 
et minne om den legendariske fele-
spilleren Myllarguten (1801–1872) fra 
Sauherad i Telemark, med døpenavn 
Torgeir (el. Tarjei) Augundsson. «Myl-
laren» var ikke bare en tradisjonsspe-
lemann og en ekte formidler av den 
norske folkemusikken; han var også en 

stor fornyer av den. Men han var også 
en rastløs sjel og en «farende fant». 15. 
januar 1849 holdt han, på initiativ av 
fiolinisten Ole Bull, en konsert i Gamle 
Logen på Grev Wedels plass. Dette 
var trolig den første konserten som 
presenterte tradisjonell norsk folke-
musikk for hovedstadens borgerskap, 
og 1600 publikummere skal ha møtt 
opp. Konserten bidro til at det ble eta-
blert en kulturell forbindelse mellom 
bygd og by, mellom folkemusikken og 
den klassiske borgerlige musikken, og 
mellom Telemark og Oslo.

«Dansarsteinen» i Ekebergåsen, med Marina Abramovićs kunstverk «The Scream» i bakgrunnen. (Foto: Bjørn Aasheim) 

Men det er også klare kontraster 
mellom de to «dansarsteinene» i hen-
holdsvis Ekebergåsen og Kvambekk-
heia. For mens steinen/plattingen i 
Ekebergåsen er kunstig anlagt, er Dan-
sarsteinen i Kvambekkheia formet av 
naturen selv. Og der blikket i Ekeber-
gåsen faller ned på stål og betong, med 
Barcode, Operaen og det nye Mun-
ch-museet i Bjørvika i «skremmende» 
nærhet, ser man fra Dansarsteinen i 
Kvambekkheia utover et eventyrland-
skap – med utsyn mot Raulandsfjell og 
«de sju blåner». 

Ved å samle unge og gamle folke-
dansere til dans på «dansarsteinen» i 
Ekebergåsen kan forbindelsen mellom 
by og bygd kanskje synliggjøres på ny? 
Håpet er at steinen på sikt kan døpes 
til «Dansarsteinen i Oslo». Men da 
må den tas i bruk – ofte, og ved flere 
anledninger!

Det er viktig, kanskje særlig i byene, 
å synliggjøre den norske folkekulturen 

mer enn bare på 17. mai – og gjerne på 
andre steder enn i vante omgivelser. I 
Oslo finnes det neppe noe bedre sted å 
gjøre dette enn nettopp på den omtalte 
«dansarsteinen» i Ekebergparken 
skulpturpark. 

Ideen til stuntet må forfatteren selv 
ta ansvaret for. Som ihuga Gamle-
by-beboer i nærmere 20 år på 1980- 
og -90-tallet tapte han sitt hjerte til 
denne spennende og mangfoldige 
bydelen med historisk sus tilbake til 
vikingtiden. 

Og kanskje kommer Kongen … 
kommer du?

Artikkelen er en bearbeidet og for-
kortet utgave av en artikkel i siste 
nummer av Hallingljom (nr. 2/2018), 
medlemsbladet til Hallinglaget i Oslo. 
Bladet kan leses på denne nettadressen: 
hallinglaget.net/Hallingljom2018-2.pdf

Trekkspillet hadde 
den gang en sterk 
posisjon i Oslo, 

særlig i byens østre 
bydeler.
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Dansarsteinen på Kvambekkheia i Telemark. (Foto: Anne Haugo Mosdøl, Frisklivssentralen i Vinje)
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Fele til folket!
Folkemusikk i arkivet, på laben, 

under lupa, på hylla og elles
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Ti år med Folkelarm
Historia om eit bransjetreff for folkemusikken
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