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HONNDALSTAUS PÅ 
MISJONSMARKEN

TEKST: MARIANNE LYSTRUP

En diger omvei har 
ført nannestadjenta 
Marianne Tomasgård 
hjem igjen. Nå er hun 
ansatt for å fremme 
lokal folkemusikk og 

dans i Akershus.

På en ungdomsskole i Nannestad under-
viser en av lærerne elevene sine i folkedans. 
Ja, tenk det – midt i skoletida! Men enda 
mer oppsiktsvekkende er det antakelig at 
han har med seg datteren sin. Hun er seks 
år og har ennå ikke begynt på skolen. Nå 
er hun med pappa for å være dansepart-
neren hans når han skal lære elevene sine 
masurka. For danse, det kan hun! 

Hun har ennå ikke begynt å spille fele, 
men folkemusikken flyter allerede i årene 
hennes. Marianne Tomasgård er navnet. 
Gården hun bærer navnet etter, ligger 
i Hornindal, en eventyrlig vakker bygd 
mellom Jotunheimen og Nordsjøen.

Mamma og pappa er nylig blitt skilt, 
og hun bor hos pappa, som er musiker 
og ungdomsskolelærer. Marianne liker å 
henge med pappa. Det kjennes trygt, og 
musikken gir henne glede. Snart begynner 
hun å spille fele selv også. Hun tar timer 
med sin egen far, som underviser i kultur-
skolen, der han også er rektor. Etter hvert 
finner hun sin plass i junioravdelingen av 
Nannestad spelemannslag.

HONNDALSTAUS
– Pappa var flink til å finne på og legge 

opp turer for oss til utlandet. Vi var blant 
annet i Danmark og Frankrike – det var 

festivaler og liv og røre. Seinere, da vi kom 
opp i tenårene, deltok vi på Landsfestivalen 
i gammaldansmusikk, forteller Marianne.

Folkemusikk har oppsøkt henne der hun 
nå har sitt arbeid, hos Akershus musikkråd. 
Det befinner seg i en kloss av en mursteins-
bygning på Kjeller, sammen med fylkes-
biblioteket og Dokumentasjonssenteret 
for musikk i Akershus. Vi breier oss i det 
største rommet, der veggene er dekket av 
hyller med bøker om musikk og et digert 
bord i midten åpner for alt fra studier til 
møter. På bordplata har Marianne lagt fram 
dokumentasjon av noe av det som har ført 
henne hit. Det viser en mangslungen vei. 

Marianne Tomasgård framfor et kart over Akershus, fylket der hun nylig er blitt ansatt 
som folkemusikk- og folkedanskonsulent. (Foto: Marianne Lystrup)
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MARIANNE TOMASGÅRD

 •Født i Nannestad i 1966; skilt, to barn. 

 •Begynte å spille fele som åtteåring, og er i dag 
A-klassing i dans og spel fele. Sammen med 
fire andre unge jenter starta hun i 1983 gruppa 
Honndalstausene, der hun ble musikalsk leder. 
Honndalstausene har siden 1988 gitt ut fire plater. 
Debutplata ble i 1989 nominert til Spellemannpris, 
samme år som gruppa mottok fylkeskulturprisen i 
Sogn og Fjordane.

 • I dag fagkonsulent for folkemusikk og folkedans 
i Akershus. Stillingen er forankra i Kulturplan for 
Akershus 2016–2023, der «innsamling, dokumenta-
sjon og formidling av folkemusikken i Akershus» er 
satsingsområde.

 • Folkemusikkonsulent i Østfold musikkråd; ansvarlig 
for notehefteserien Tradisjonsmusikk fra Akershus 
og omegn og to notehefter for Østfold musikkråd; 
prosjektleder i to år for barne- og ungdomspro-
sjektet «Spillevinka» (SAFFA); har utstrakt praksis 
som lærer, musiker og kursholder.

 •Har deltatt på en rekke landskappleiker og turnert 
for Rikskonsertene, Den kulturelle skolesekken og 
annen konsert- og turnévirksomhet i inn- og utland. 
Spiller i trioen Kjerringrokk og duoen Folk fra Follo. 

 •Utdannelse: master i tradisjonskunst, Høgskolen 
i Telemark (i dag Høgskolen i Sørøst-Norge); 
Bachelor of Music, University of Houston, Texas; 
div. studier innen økonomi og undervisning i 
kroppsøving, musikk, forming, dans og yoga.

 •Aktuell med et samarbeidsprosjekt ved Norges 
musikkhøgskole, «Hey, hey Heyerdahl» med jazz-
sangerinna Karin Krog.

Nikolaj Bo Fischer Nielsen var en av 17 unge dansere som deltok i Konglo-
merat, sluttforestillinga til Akersarv – Bygda Dansar Akershus, på Bærum 
kulturhus mai 2017. (Foto: Thor Hauknes)

Honndalstausene markerer 25-årsjubileet med plateslipp og konsert framfor 
Hornindalsvatnet, på Raftevold hotell august 2008. (Foto: Marit Bendz) 

Gruppa Kjerringrokk avslutter SAFFA-kurset på Sørmarka konferansehotell, januar 2012. De spiller på «hentekonserten», når foreldrene 
henter barna etter kurset. F.v. (midt på gulvet) Elisabet Olhans, Agneta Holmer Mæland og Marianne Tomasgård. (Foto: Knut Utler)
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Med lange, slanke fingre fisker hun fram det 
ene dokumentet etter det andre og forteller 
entusiastisk om det hun har vært med på.

På begynnelsen av 80-tallet møtte Mari-
anne fire spelejenter fra Hornindal under 
en landskappleik, og de bestemte seg for 
å starte ei gruppe. Honndalstausene ble 
etablert. De fikk en flying start, ble på kort 
tid svært populære. 

Kvinnekampen på 70-tallet hadde skapt 
god grobunn for jenter som ville opp og 
fram innenfor områder som før hadde 
vært sterkt mannsdominert. De fem friske 
felejentene ble yndlinger både her og der: 
De fikk spillejobb på åpningen av det nye, 
hippe byområdet Aker Brygge, og ga fol-
kemusikk og bunadsschwung til beste på 
Tusenfryd i ei uke. På den tida var de stadig 
i media, reiste på utlandstokt og hadde det 
i det hele tatt på G. Marianne hadde også 
både spilt og danset seg opp i A-klassen 
på Landskappleiken, og stortrivdes i dette 
miljøet.

Midt i tida mens det var som fetest, reiste 
Marianne til Amerika. Det var Amors 
skyld.

LIVET I AMERIKA
– Jeg levde på en måte to liv. Det ene var 

i folkemusikkmiljøet, og det andre var med 
kjæresten min, som tilhørte en helt annen 

virkelighet. Han jobba i shipping, og da 
han fikk jobb i Houston, Texas, fulgte jeg 
ham dit. Businesslivet hans tiltrakk meg 
også. Antakelig hadde det litt med mor å 
gjøre, som hadde en helt annen bakgrunn 
enn faren min. 

Mor til Marianne var riksmåls- og 
bydame med borgerlig familiebakgrunn, 
og sørget for at dattera fikk ballettunder-
visning. Hun sier hun nok er preget av 
begge disse kulturene, og føler seg hjemme 
i begge. 

– Oppveksten var på mange vis utfor-
drende. Men som forelder – det merker 
man spesielt når man får egne barn – må 
man alltid ta noen valg knyttet til barnas 
oppvekst. Det er bedre å være glad for det 
som har vært fint, enn å være bitter for 
det som ikke var så bra, resonnerer hun. 

Det som skulle være fire, ble til tretten år 
i USA – med et konglomerat av aktiviteter. 
Marianne studerte musikk på universitetet, 
der hun imponerte lærerne med gehøret 
sitt. Folkemusikken hadde gitt henne et 
øre som lynkjapt kunne nedtegne musikk 
som ble spilt. Professorene var forbløffet, 
og da var det ikke like farlig at hun ikke 
var like lynkjapp på 32-delene i orkesteret. 
Bacheloroppgaven handlet om mikroto-
nalitet, så også der fikk hun uttelling for 
bakgrunnen sin.

– Det var en glad-tid med selskaper og 
venner i nye miljøer, og store kontraster. Vi 
bodde i en millionby, men hadde venner 
med ranch på landet, der vi hadde hest. Jeg 
jobba etter studiene i en notebutikk og i et 
internettselskap, der jeg tilbød markedsfø-
ringstjenester til forskjellige musikkmiljø 
og lokale radiostasjoner – en jobberfaring 
jeg senere har hatt mye nytte av. 

Marianne deltok på seminarer og kon-
serter i San Fransisco, var med i et world 
music-ensemble i Houston, hjalp til på 
sjømannskirka, underviste på Norwegian 
Society of Texas om norsk kultur og språk, 
akkompagnerte kor ... Hun var en del av 
det norske miljøet, på konsulatet og andre 
steder nordmenn møttes. 

¬– Jeg etablerte faktisk et firma sammen 
med ei venninne for å hjelpe tilreisende 
familier med å etablere seg. Houston er jo 
en svær by. Vi delte kunnskap om bofor-
hold, skoler, førerkort, hvordan man åpner 
bankkonto, hvor langt det er herfra til Sjø-
mannskirken, der kan du kjøpe brunost – 
sånne ting. Mitt første barn ble også født 
i Amerika. 

– Det høres morsomt ut!
– Jeg er nok nysgjerrig, og dessuten 

veldig lite båstenkende. Jeg kan ha opplevd 
folkemusikkmiljøet i Norge på tidlig 1980-
tall som en bås. Det sier jeg med forsik-

Marianne Tomasgård på framsida av Spelemannsbladets sommerutgave to år på rad: i tospann med Hilmar Alexandersen 
(nr. 7/1987), og med Honndalstausene (nr. 7/1988) etter at de hadde vunnet lagspelet på Landsfestivalen.
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tighet, for jeg er så glad i det, og det har 
gitt meg så mye, men det er viktig å åpne 
disse … hva heter det? 

Marianne holder hendene opp ved siden 
av ansiktet og illuderer skylappene som 
hester noen ganger bærer. Presser dem 
ut til siden.

– Folkemusikkmiljøet på den tida du 
snakker om, var vel noe helt annet enn 
det som er nå?

– Helt klart. Det fantes mange koder som 
var begrensende, uskrevne regler både om 
hva man skulle ha på seg, og hva man skulle 
like. Jeg var ei ung jente som også gikk på 
diskotek med leppestift og høye hæler … 
slikt måtte tones ned på Landskappleiken.

– Kunne man ikke spille folkemusikk 
på høye hæler?

– Nei, og det er ikke behagelig heller! 
Det er veldig upraktisk. Men det er noe 
med denne ungdomsrollen … jeg mener at 
om man har pønkesveis eller tatoverer seg 
eller hva du nå gjør, så bør det være rom for 
det. Nå var ikke noe av det min greie, men 
bare den følelsen av å måtte passe inn i en 

viss form, var ikke veldig tiltalende. Jeg er 
nok ikke noen sau av personlighet, hehe.

– Kanskje mer geit?
– Ja, kanskje det? 
Marianne gestikulerer over bordet med 

brosjyrer, avisutklipp og notater om et 
rikholdig liv.

– Jeg er nok ganske selvstendig. Med 
min barndom lærte jeg tidlig å bli det. Men 
hvor var vi nå …

STRATEGEN
Etter 13 år i Amerika gikk ferden hjem 

til Norge igjen. Hun og mannen bosatte 
seg på gården til svigermor i Ski. De fikk 
et barn til, og Marianne skaffet seg jobb på 
kulturskolen i Enebakk og som musikk-
lærer på den lokale Steinerskolen. Få år 
senere innså hun at ekteskapet ikke sto til å 
redde, og hun ble alenemor til de to barna. 

– Det har jeg vært siden. Nå er de 14 og 
19 og har det bra, men det har vært tøffe 
år, konstaterer hun.

Mer er det ikke å melde om den saken; 
men ut av hennes behov for å forsørge seg 
og barna har det kommet mye positivt for 

musikklivet i Akershus. Veien fram til at 
hun i dag har fått full stilling som folkemu-
sikk- og folkedanskonsulent for Akershus, 
har vært kronglete, men med stadig tyde-
ligere retning. 

I 2011 fikk hun en 70 prosent-stilling 
som leder av Spillevinka, et prosjekt for å 
fremme folkemusikk og folkedans i barne-
hager, kulturskoler og skoleverket forøvrig. 
Prosjektet var drevet fram av SAFFA (Sam-
arbeidsorganet for folkedans og folkemu-
sikk i Akershus), et løst fellesorgan for disse 
kulturuttrykkene. Da våknet en ny side ved 
Marianne Tomasgård: strategen.

– Da jeg fikk denne prosjektstillingen, 
søkte jeg permisjon fra jobben i Enebakk 
kulturskole. Det ble avslag. Jeg ble veldig 
skuffa. Jeg hadde jobba der i ni år, hadde 
vært med på å etablere Enebakk spele-
mannslag og juniorspelemannslag, under 
en ustanselig kamp om penger og opp-
merksomhet. Det er utrolig slitsomt å måtte 
slåss sånn for å komme inn i faste rammer. 

Avslaget tente altså den politiske gnisten 
i Marianne: Å fremme kulturarven skal da 
ikke være en sånn kamp! 

Tomasgård under tevlinga i spel fele klasse A, Landskappleiken 2015 på Fagernes. Hun representerte Enebakk spelemannslag – et ube-
skrevet blad i kappleikssammenheng – og spilte en slått fra Østfold og en fra Akershus. (Foto: Thomas Westling)



28

¬– Jeg kunne ikke forstå at ikke kommuneledelsen 
så at de to stillingene ville utfylle hverandre, og at 
totalresultatet ville kunne bli større og bedre enn alene 
og hver for seg! Allerede på 80-tallet fikk Honndal-
stausene fylkeskulturprisen i Sogn og Fjordane – der 
er det en helt annen kulturarvbevissthet. Jeg visste det 
ville bli noen tøffe år – alenemor i 120 prosent jobb. 
Men jeg krumma ryggen: Det måtte gå! 

Det gikk så vidt. To prosjektår ble til tre, som ble 
til fire og fem. For Kulturrådet og Rff trer til: De del-
finansierer Mariannes arbeid for å kartlegge gamle 
danse- og slåttetradisjoner i Akershus. Det leder videre 
til at det Rff-initierte Bygda dansar-prosjektet kommer 
til fylket i 2014. 

Hun er blitt en strateg nå – har lært politikerspråket 
og irrgangene. Hun skriver rapporter, dokumenterer 
erfaringer, lager forestillinger, involverer pressen i 
å fortelle om det som foregår. Byr på seg selv – og 
benytter sitt store kontaktnett.

DRIVKRAFTEN
Jeg spør om hva som har vært drivkraften hennes? 

Da blir hun veldig stille. Retter litt på det fine hode-
tørkleet og sukker umerkelig. Tankene går over 40 
år tilbake.

– I barndommen var det nok ikke så mye annet enn 
at jeg var et snilt barn, gjorde det jeg ble fortalt at jeg 
skulle. Og så viste det seg at jeg hadde veldig glede av 
musikk, og hadde lett for det. Ja. Samtidig var jeg jo 
en del av en ungdomskultur som var mer vanlig der 
jeg vokste opp – disco, sminke og høye hæler. Folke-
musikken ble et særprosjekt som klassekameratene 
mine ikke tok del i.

Men for Marianne ble dette selve livsprosjektet. I dag 
er hun mer bevisst sin rolle som bærer av en kunnskap 
som bør ha samfunnets interesse, forteller hun. Hun 
føler seg privilegert som har fått oppleve en tid da 
dansefestene fortsatt eksisterte, med levende musikk 
og folk på dansegulvet på tvers av generasjoner. Den 
gang fantes det fortsatt et fellesrepertoar av pardanser, 
og musikerne spilte alt fra Creedence, Elvis og Smokie 
til reinlender, vals, masurka, pols og swing. 

– Dette eksisterer knapt i dag, og er et stort tap for 
spesielt ungdomsgenerasjonen, mener hun. – Spe-
sielt i dagens svært alderssegregerte samfunn, med 
få fellesarenaer for felles kulturaktiviteter på tvers av 
generasjoner, er dette noe jeg brenner for å forsøke 
å få liv i igjen. Å bruke den lokale bygdedansen og 
-musikken som et bidrag til å gi folk en slags opplevelse 
av historisk tilhørighet, synes jeg er veldig spennende.

Selv om Nannestad spelemannslag var populært i 
bygda på 1970- og 80-tallet, var ikke interessen for 
folkemusikk så sterk i kommunen i de åra. Selv ikke 
faren til Marianne, som var musiker, oppdaget noe 

«Hysj, vær stille og lytt til instruktøren!» signaliseres av Elisabeth Olhans 
(t.v.) og Marianne Tomasgård; t.h. Agnetha Holmer Mæland. Kjerringrokk 
instruerer kulturskoleelever i Follo og Ås. (Foto: Knut Utler)

Tomasgård framfor historiske Tandbergs Radiofabrikk på Kjeller, som i dag 
huser Akershus musikkråd, Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus 
og fylkesbiblioteket. (Foto: Marianne Lystrup)

Tomasgård viser fram en liten del av folkemusikkmaterialet som befinner seg 
på Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus. (Foto: Marianne Lystrup)
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særlig av interesse i nærmiljøet. Så han 
fortsatte å dyrke musikken han hadde med 
seg fra Vestlandet, og andre sjangre som 
var en del av oppveksten hans.

– Det var ikke en levende folkemusikk-
tradisjon her. I dag veit jeg at det fantes 
enkeltstående folk hist og her som fortsatt 
spilte på den tida, men det var ikke noe 
det ble snakka om. I Nannestad hadde vi 
Bahus-slekta som spilte torader, men det 
var ikke noe felemiljø før pappa kom og 
starta spelemannslag. Det var nok det vi 
kaller en brutt tradisjon allerede da. Ingen 
felespillere som sa: «Kom til meg, så skal 
jeg lære deg slåttene fra Ullensaker, eller 
Nannestad eller Gjerdrum!»

Det ble tatt veldig godt imot da far 
til Marianne kom med fela og etablerte 
Nannestad spelemannslag, forteller hun, 
men folk kobla ikke det til sin egen lokale 
tradisjon. Når hun tenker på det nå, tror 
hun også det hadde med status å gjøre; 
folkemusikken i regionen har ikke vært 
verdsatt. 

– Det er ikke mer enn seks–sju år siden 
at jeg kom inn her og oppdaga alle permene 
i hylla der, og CD-ene i hylla der inne. 

Jeg blei så overraska over at det fantes så 
mye musikk og dans som var samla inn i 
Akershus! Her hadde jeg virka som folke-
musiker hele livet, og ikke visst noe om 
dette. Det var veldig snålt, og tente en gnist 
i meg: Dette må jo flere få vite om!

Marianne peker på en liten rad med 
permer som står ved siden av døra. De 
gjør ikke mye av seg, der de står unnselig 
nøkterne og ikke ser spesielt antikvariske 
ut. Men så er det heller ikke innpakningen 
som er det gjeve. Oppdagelsen av disse 
permene skapte en bevissthet hos henne 
om at her måtte noe gjøres, for å øke utbre-
delsen og styrke den lokale folkemusikkens 
plass blant folk i fylket.

Nå har hun fått den jobben. Den er kre-
vende og allsidig. Det er mye å ta igjen. 
Hun skal både registrere, systematisere og 
gjøre tilgjengelig noter og lydopptak som 
allerede fins i Dokumentasjonssenteret. 
Det skal digitaliseres, og hun skal skape 
formidlingsprosjekter og på andre måter 
jobbe for å spre informasjon om disse tra-
disjonene. Og som om ikke det var nok, 
skal hun samle inn enda mer.

IDÉMAKER
– Hva liker du aller best å jobbe med på 

dette brede feltet?
– Jeg kaller meg idémaker. Liker å koble 

miljøer som ikke nødvendigvis tror de 
hører sammen. Jeg blir trigga av å tenke 
utradisjonelt. Hjernen min jobber kreativt 
når folk sier: «Næ, er det sant? Det visste 
jeg ikke!» For meg er det nytt å ha jobb 
på kontor, jeg er jo i utgangspunktet en 
praktiker. Så det kan ikke gå for lang tid 
før jeg må være i kontakt med musikken 
og dansen igjen.

– På hvilken måte holder du kontakt?
– Jeg var nettopp med og arrangerte SAF-

FA-kurs, der jeg var med som instruktør 
og spilte til dans. Jeg har utarbeida disse 
noteheftene basert på materiale som er 
samla inn og transkribert fra arkivopptak. 
Sånne konkrete ting. Noe setter jeg også ut 
til andre dyktige arrangører. Jeg skal ikke 
gjøre alt selv, for det er viktig at andre også 
får innblikk i akershustradisjonen. Vi skal 
hele tida forsøke å spre kunnskap, og ikke 
minst skape begeistring og stolthet.

– Hva opplever du er forskjellene mellom 
å lære en slått direkte fra en levende kilde, 

«For meg er det nytt å ha jobb på kontor, jeg er jo i utgangspunktet en praktiker.»

 

Marianne blar i to av de håndskrevne notebøkene etter felespiller Hagbarth Marthinsen (1878–1953) fra Oppegård. Et navnetrekk på 
boka t.h. tyder på at den kan ha tilhørt den navngjetne østfoldspellmannen Karl Sperbund/Charl Sperrbotten. (Foto: Marianne Lystrup)
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og å lære fra noter eller lydopptak, slik man 
kan gjøre her?

– Det er et godt spørsmål. Å lære fra en 
levende kilde er og har vært viktig for å 
føre musikk og dans videre fra generasjon 
til generasjon. Det snakkes ofte om sterk 
og svak tradisjon, der tradisjonen kan være 
knyttet til alt fra én person til en hel bygd 
eller region. En snakker for eksempel ofte 
om å ha en slått eller en dans «i tradisjon 
etter» den og den personen. Dette er greit å 
forholde seg til når det finnes levende kilder 
eller lyd- og videoopptak, men blir mer 
problematisk når det er snakk om noter, 
som det er mye av i Akershus og Østfold. 

Som mange andre hadde også Marianne 
tidligere en frykt for å tolke slåttene hun 
fant, «feil». Hva gjør en når det finnes få 
forbilder, knapt noen levende kilder og få 
lydopptak fra før 1980-tallet? Dette opp-
levde hun som et dilemma rundt note-
materialet fra Akershus og i Østfold, hvor 
tradisjonen har stått svært svakt i veldig 
mange år. 

– En må da gjøre et valg: Enten må en 
våge å bruke notematerialet på tross av 
mange ubesvarte spørsmål, eller så må 
en la det bli liggende. Jeg har valgt det 
første, fordi jeg mener at tradisjonen fra 
både Akershus og Østfold har sovet lenge 

nok. Men som basiskunnskap har jeg 
lyttet mye til de felespillerne som finnes 
i opptak: Christian Mærli fra Enebakk, 
Arne Nordskau fra Kroer, Per Fossheim 
fra Nes og Asbjørn Spigset fra Eidsvoll … 
for å forsøke å lære fra deres tonespråk og 
stil, detaljer som strøk og betoning. Og så 
blir jo felespillet selvsagt preget av meg og 
min egen bakgrunn, som også blir en del 
av tradisjonen.

Marianne er opptatt av å problematisere 
tradisjonsbegrepet. Når en har å gjøre med 
en brutt tradisjon, og et kappleikssystem 
som legger stor verdi i det å spille «i tra-
disjon» – så blir dette en dyd av nødven-
dighet, forklarer hun. 

– Dilemmaet vi har her, er at det finnes 
en masse notesamlinger, men vi veit ingen-
ting om hvordan musikken ble spilt, om 
taktopplevelsen i musikken, stiltegn og 
personlige uttrykk. Mange har nølt med 
å spille musikk fra Akershus og Østfold 
på grunn av dette. Selv er jeg blitt stadig 
modigere – for det må jo finnes noen som 
bruker denne flotte musikken! 

Når Marianne nå tevler på Landskapp-
leiken, seinest på Fagernes i 2015, spiller 
hun alltid én slått fra Akershus og en fra 
Østfold. Hun representerer også Enebakk 
spelemannslag – et lag som aldri har hatt 

for vane å stille på kappleik. Sakte, men 
sikkert bidrar hun til å bygge en bevissthet 
rundt at det finnes folkemusikk her også. 

TO VERDENER
– Hva kjennetegner folkemusikken fra 

Akershus?
– Den er veldig mangfoldig. Her er over-

raskende mange hallinger og springdanser, 
i tillegg til runddanser som polkett, polka, 
vals, reinlender og masurka. I de eldste 
notesamlingene er det notert flere Paals-
danser. Mange kjenner også turdanser som 
firetur fra Romerike og åttetur fra Asker, 
som lenge har vært en del av det nasjonale 
turdansrepertoaret, og flere til. 

Ensemblemusikken i grenseland mellom 
datidens dansemusikk og kunstmusikk, 
udødeliggjort som «storgardsmusikk» av 
grupper som Over Stok og Steen, har ikke 
overraskende stått sterkt her. Som Mari-
anne forteller, er dette et område med både 
storgårder, herregårder, sommerresidenser 
og jaktslott. Her møtte motedansene, som 
ble innført fra utlandet og instruert i Kris-
tiania, danseformene som ellers fantes på 
bygdene her. 

– Jeg tror det er viktig å ha kunnskap om 
egen lokal forankring og stolthet i nettopp 
dette som musikken og dansen herifra kan 

«Jeg var ei ung jente som 
også gikk på diskotek med 
leppestift og høye hæler … 

slikt måtte tones ned på 
Landskappleiken.»

    
Marianne Tomasgård 

om 1980-tallet

Honndalstausene i 1992, fotografert til omslaget av deres andre plate Strengeleik. Bak f.v. Tone Lien Dyrkorn, Gunn Sølvi Gausemel, 
Gunnhild Sindre og Torunn Raftevold Rue. Foran f.v. Synnøve Hjellbakk Hole, Marianne Tomasgård og Bente Tomasgård Storbakken. 
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være med på å gi. Vi trenger bare mer og mer 
av det i vår tid som er mye preget av flytting 
og fragmentering.

– Med handa på hjertet og en del av hjertet 
i Hornindal, er det mye fin musikk i Akershus?

Svaret kommer lynkjapt og ettertrykkelig:
– Ja, det er det! Jeg er også opptatt av 

musikken og dansen som sosialt og kulturelt 
fenomen – fortellingene rundt spellemennene, 
tida de levde i. 

– Fins det fortsatt uoppdaga tradisjonsmusikk 
i Akershus?

– Det er jeg helt sikker på.
– Hvordan skal du få tak i den?
– Det er et stort spørsmål. Allerede på 1800-

tallet sa folk: «Her er det ingen som husker 
lenger.» Kanskje må vi se litt kritisk på begreps-
bruken vår. Hva er folkemusikk? Er det dan-
semusikken fra 1700-tallet, felemusikken på 
1800-tallet eller er det den Jularbo-inspirerte 
trekkspillmusikken på 1900-tallet? Kanskje 
det er alt sammen? Begrepene bør ikke være 
for snevre. Jeg liker å tenke at folkemusikk 
kan være alt det folk spiller, synger og danser 
i ulike tidsperioder. 

Begrepet «folkemusikk» sprang ut av 
nasjonsbygginga og nasjonalromantikken på 
1800-tallet og norskdomsbølgen rundt 1905, 
påpeker Marianne, som har erfart at mange 
bygdemusikanter på Østlandet ikke kjenner 
seg helt igjen i dette begrepet. 

– Derfor har det vært viktig for meg å bruke 
mer forståelige ord. For å få tak i de gode his-
toriene bruker jeg heller ord som bygdespel-
lemann, bygdemusiker, dansefester – et annet 
begrepsapparat, rett og slett. Da våkner folk: 
«Tanta til bestemora mi var så god til å synge!» 

Marianne forteller om den store gleden da 
de fikk utkastet til Kulturplan for Akershus 
2016–2023: Et helt eget kapittel om folkemu-
sikk hadde de fått med! I likhet med stillinga 
Marianne nå har fått, er dette et direkte resultat 
av arbeidet SAFFA, Akershus Musikkråd og 
hun selv har lagt ned.

– Jeg tror vi har vært en «heldig treenighet», 
der jeg har bidratt med et utenfrablikk og 
kjennskap til det organiserte folkemusikk-
miljøet. Ingenting av det vi har fått til er en 
selvfølge, og særlig når en tenker på at Akers-
hus-politikerne så seint som i 2010 ikke trodde 
at det fantes noe folkemusikk og folkedans her 
i det hele tatt. Endelig har det løsna, og det er 
rett og slett fantastisk – full pott! 

Marianne Tomasgård sammen med regissør Leif Stinnerbom under framføring av Østenfor sol, 
en oppsetning som Unga Västanå Teater og Tomasgårds eget prosjekt Follofeler samarbeidet 
om. (Foto: Knut Utler)

Tomasgård leder et spellemannslag av C-klassinger og annen kappleiksungdom under 
Landskappleiken på Otta, 1985. Dette var før de store ungdomskursene ble oppretta, 
og Landskappleiken hadde en svært viktig funksjon som møteplass for barn og ungdom. 
(Foto: Spelemannsbladet)

Marianne Tomasgård holder hatten mens Mads Bøhle gjør seg klar for et hallingkast på 
Landskappleiken på Otta, 1985. F.v. Tomasgård, Ulf Kristiansen, Bøhle og Marit Westling.       
(Foto: Jostein Aardal)
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VERDIEN I BREIDDA
TEKST: AUDUN STOKKE HOLE

Det er ei stor fjør i hatten for SAFFA at Akershus fylke 
no har fått ein eigen folkemusikkonsulent. 

Konsulentstillinga er førebels kulmi-
nasjonen av eit målretta arbeid gjennom 
mange år. Sidan 2010 har organisasjonen, i 
nært samarbeid med Marianne Tomasgård 
og Akershus musikkråd, fått på beina fleire 
prosjekt, skaffa til veges prosjektmidlar, 
fått Bygda dansar-prosjektet til Akershus 
og revitalisert den lokale springdansen 
– mellom anna. Dei har gjort det til si 
oppgåve å gjere fylkeskommunen medviten 
om at her finst dans og musikk frå eldre 
tider, og det har dei lukkast med.

SAFFA, med fullt namn Samarbeids-
organet for folkedans og folkemusikk i 
Akershus, blei skipa i mars 1981 som «eit 
svært laust samansett fellesorgan for folke-
musikk- og folkedansgrupper i regionen», 
fortel dei på heimesida si. Det er ikkje per-

sonleg medlemskap i SAFFA, og medlems-
laga betaler ikkje kontingent. Akershus 
fylkeskommune står for det meste av finan-
sieringa, i tillegg kjem betydelege prosjekt-
tilskot frå KOMP, RFF og Fure-stiftinga.

LÅGTERSKEL 
– Organisasjonslivet i Noreg er i endring. 

Tidlegare handla mykje om å gå i samla 
flokk, oppnå politiske mål og bygge 
sterke organisasjonar. I dag vil folk heller 
«shoppe» aktivitetar, til dømes gammaldans 
og samspel, og er mindre opptekne av orga-
nisatoriske prosessar, tillitsmannsrolla og 
alt det andre. Det er som i idrettssektoren, 
der fleire vel treningsstudio framfor orga-
nisert idrett, fortel Nils Seland, styreleiar 
i SAFFA sidan 2003.

Han var sjølv leiar av Noregs Ung-
domslag frå 1978 til 1981. Då han kom med 
i SAFFA kring 2000, var det mellom anna 
fordi han var nyfiken på den alternative 
organisasjonsstrukturen deira. Men det kan 
no gå mot ei todeling av organisasjonen, 
røper Seland: Sidan 2011 har SAFFA vore 
FolkOrgs områdelag for Viken, og med 
det kjem kravet om strammare organisa-
torisk regi. 

– Same kva FolkOrg kjem fram til, så 
vil SAFFA også halda fram som eit «låg-
terskelnettverk» for alt som rører seg av 
folkemusikk og folkedans i vår region, 
understreker Seland.

Forholdet til Landslaget for Spelemenn 
(LfS, dagens FolkOrg) og til Noregs Ung-
domslag (NU) har ikkje alltid vore det 

Marianne Tomasgård ønsker velkommen til sin nye arbeidsplass, Akershus musikkråd, her ho skal jobbe med lokal folkemusikk og folkedans. Saman med 
SAFFA (Samarbeidsorganet for folkedans og folkemusikk i Akershus) har ho arbeidd målretta i fleire år for å få oppretta stillinga. (Foto: Marianne Lystrup)
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beste. Første SAFFA-leiaren Sverre Stue-
dahl var òg leiar i Skjetten internasjonale 
folkedanslag, og dei første åra var interna-
sjonale folkedansgrupper mange og tone-
angivande. Gammaldansgrupper var det 
òg mange av, i ei tid då gammaldansen var 
ein folkesport som enno ikkje var stuerein 
i det organiserte folkedans- og folkemu-
sikkmiljøet. I tillegg har SAFFA alltid lagt 
todelt vekt på å løfte lokale tradisjonar, og 
også bidra til at innflyttarar tek vare på 
heimtradisjonane sine frå andre kantar 
av landet. 

– Dei som starta SAFFA opplevde både 
LfS og NU som rigide, fortel Seland. – 
Men den lause organiseringa vår har den 
effekten at vi lettare kan syne fram breidda 
i kulturlivet vårt, og nå ut til fleire. Viss 
to–tre personar møtest nokolunde regel-
messig for å spele i hop, kan vi ta dei opp 
som medlemmer og spreie informasjon om 
aktiviteten deira. Vi har registrert kring 70 
folkedans- og musikkgrupper i regionen; 
dette talet har vi brukt aktivt i det politiske 
arbeidet vårt, og vi har sett korleis talet er 
blitt referert i politiske papir. Difor kan vi 
seie: Det har verdi å syne breidda! 

ARBEIDET VIDARE
Det byrja naturleg nok i det små, med 

utgiving av kassettar og notehefte. Olav 
Sæta sitt innsamlingsarbeid i regionen, 
og Jon G. Olsen og Akershus musikkråd, 
var viktige ressursar som bidrog til å setje 
kursen for det nye samarbeidsorganet. 
Totalt seks notehefter med tradisjonsmu-

sikk frå Akershus har SAFFA til no gitt ut. 
Dei blir aktivt brukte og spreidde der det 
høver seg, ikkje minst på det årlege helge-
kurset, som frå 2018 flytta frå Sørmarka i 
Enebakk til Olavsgård på Skjetten. 

– I tida mi i SAFFA har vi mellom anna 
alliert oss med Follo- og Gamle Hvam 
museum, fått folkemusikk og folkedans 
inn der, fortel Seland. – Gjennom Bygda 
dansar har vi fått fram eit repertoar av 
springdansar frå Akershus, originalmu-
sikk som spelemennene kan lære seg. Slik 
treng dei ikkje lenger spele «ein eller annan 
masurka» når det skal dansast springdans, 
slik dei tidlegare ofte måtte. 

Mykje har dei oppnådd, men arbeidet 
held fram. Folkemusikken og folkedansen 
i Akershus blir ikkje bygd på ein dag, og 
nye generasjonar med kommunepolitikarar 
må skolerast i den lokale kulturarven. SAF-

FA-leiar Seland har ikkje mista interessa 
si for organisasjonsarbeid, etter femten år 
som leiar for det «svært laust samansette» 
fellesorganet.

– Korleis skal vi arbeide vidare? Orga-
nisasjonar som SAFFA må gjere seg nokre 
tankar om kor dei høyrer heime i rekrut-
teringsarbeidet. I eldre tider lærte ein å 
spele og danse heime og i organiserte lag, 
i dag skjer det i kulturskular og andre 
private og offentlege lærestader. Slik sett 
slepper organisasjonane unna ein del av 
dette ansvaret. Vi må påverke lærestadane 
til å ta inn meir av den lokale tradisjonen i 
undervisninga, og så må vi sjølve stå klare 
og tilby attraktive miljø for dei som «får 
tenning» på dansen eller musikken. Eg 
trur det er gode utsikter for framtida – den 
største utfordringa kan bli å berge dansen 
som samværsform, avsluttar Seland.

SAFFA-leiar, organisasjonsmenneske og spelemann: Nils Seland (midten) leiar Follo-spelemannslaget 
De Frilynde i tevlinga i lagspel fele/hardingele, Landsfestivalen i gammaldansmusikk 2017 på Oppdal. 
(Foto: Liv-Annette Nygjerdet, FolkOrg).


