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Føreord 

Då eg var åtte år fekk eg eit trekkpel av bror min. Eit lite, raudt pianotrekkspel med åtte 

bassar og eit par oktavar på diskantsida. Heilt frå eg var lita, har eg vore over middels 

interessert i musikk. Då eg var i to-treårsalderen, hadde storebror min utallege timar i lag 

med meg ved platespelaren heime. Han vart kombinert barnevakt og underholdar for 

veslesystera si, og repertoaret var allsidig; Stordal og Engerdal, Harry Brandelius, Doodle 

Bugs, Odd Børre, Grynet Molvig, Alice Babs og ikkje minst Kurt Foss og Reidar Bøe. Men 

felles for alle desse platene; det var dansemusikk, og mykje trekkspel. 

På Stegegjerdet i Gaupne budde det ein kar som spelte trekkspel. Han heitte Oddvar. På 

folkemunne gjekk han også under namnet ”Stegagjer’n”. Han var lokal kjendis på trekkspel, 

visste eg. Etter kvart forstod eg at han var kjend langt utom lokalmiljøet. Mitt fyrste møte 

med han var i Jostedal skulemusikk, der han var dirigent under oppstarten av korpset i 

februar 1975. Då var eg tolv år gamal. Dessutan var eg i eit bryllaup i august same år, der han 

var spelemann. Han trakterte trekkspelet på ein usedvanleg fengande måte! Han liksom 

berre leika seg med knappane, og fekk det til å sjå, og høyrest så enkelt ut! Det vesle raude 

trekkspelet vart no teke fram, for eg vart så inspirert til å prøve å ta etter desse 

uimotståelege tonane som kom frå trekkspelet hans! Han hadde ein spelemåte som gjorde 

inntrykk på meg. Det vart nesten trolldom av det! 

I denne oppgåva vil eg fortelje om Oddvar Stegegjerdet, og om kva for ein allsidig 

kulturperson eg etter kvart oppdaga at han var. Eg fekk lære han å kjenna, og har også 

snakka med dei som kjende han betre enn meg; familie og vener.  

Takk til dei som har gitt meg av sin kjennskap og venskap til Oddvar. Men aller mest takk til 

Aslaug, Odd Atle, Kåre Øvregard, Steinar Molland, og ikkje minst Birgit og Gunnar Fossen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Skjolden, mai 2017 
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Innleiing 

I årsoppgåva mi i Tradisjonskunnskap 2 ved Ole Bull Akademiet våren 2017,  har eg valt å 

skrive om trekkspelaren og musikaren Oddvar Stegegjerdet frå Gaupne i Luster kommune. 

Han har vore eit musikalsk førebilete for meg heilt frå eg starta å spele trekkspel som 12-

åring i 1975. Diverre gjekk han bort allereie i 1984  berre 44 år gamal, men han levde eit 

intensivt liv dei åra han levde, og har sett spor etter seg på fleire måtar. Ikkje berre som 

trekkspelar, men også som korpsdirigent, komponist, arrangør, og i tillegg  gjorde han eit 

stort arbeid med å samle inn tradisjonsmusikk frå Sogn. Dette kjem eg attende til utover i 

oppgåva.  

Oddvar Stegegjerdet var på mange måtar ein føregangsmann i si tid. Saman med 

hardingfelespelemannen Sjur Hesjevoll (1914-1994)  frå Jostedal var han blant dei tidlegaste 

i vårt fylke til å ta fram gamaldansmusikken og formidle den via plateinnspelingar og radio- 

og fjernsynsprogram. Då meiner eg den tradisjonelle runddansmusikken frå Sogn generelt og 

Jostedalen spesielt. Desse to personane har på sin måte sett sogneregionen på folkemusikk-

kartet.  

Sidan eg sjølv kjende Oddvar personleg, både ved å vere aktiv medlem heilt frå starten av i 

Luster trekkspelklubb som han starta i Gaupne, samstundes som eg har vanka i same miljøet 

som han var i, har eg god eigenkunnskap om han. Eg vil prøve å gje eit bilete av den 

innsatsen han har gjort for musikklivet i Luster spesielt, korleis han sette sitt preg på det 

musikalske miljøet i heimkommunen, men også på gamaldansmiljøet elles i Sogn. Eg har 

snakka med personar han hadde nært samarbeid med, både i korps- og 

idrettslagssamanheng,  i tillegg til trekkspel- og gamaldansmiljøet. Dessutan har familien 

Stegegjerdet vore særs velviljuge, og til stor hjelp for meg. 

Barndom og oppvekst 

Trekkspelaren Oddvar Stegegjerdet vart fødd  den fyrste februardagen i 1940 på 

Stegegjerdet, i bygda Gaupne i Luster kommune. Stegegjerdet er eit småbruk som ligg ca 4 

km frå Gaupne i nordleg leid på vegen mot Jostedalen. Namnet på bruket stammar truleg frå 

den tida då bratte fjellhamrar og ei stor fossande elv stengde for ferdsla vidare innover 

dalføret. Gamle soger fortel såleis at i gamal tid måtte dei bruke ein stige for å koma seg 

vidare framover mot Jostedalen, derav namnet på staden. (Øyane 1991) 
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Flyfoto av Stegegjerdet, teke rundt 1960. 

 

Foreldra var Kari f. Flati (1910-1968)  og Olav Olson Stegegjerdet (1912-1962) . Oddvar var 

eldst av to sysken. Søstra Birgit er fødd i 1942. Faren Olav, var frå Stegegjerdet, medan Kari 

var fødd og oppvaksen på Åsestøl i Jostedalen. Far hennar, Elias Flati (1885-1961), vart 

oppfostra i heimen hos morbroren sin, spelemannen Lars Flaten (1860-1956) og kona Olina 

(1862-1930). Lars Flaten var rekna for å vere ein god felespelar, og det finst fleire slåttar i 

tradisjon etter han. Han spelte både fele og orgel. Ein anna god spelemann i slekta til Oddvar 

var Olav Sperle ( 1900-1971). Olav var halvbror til morfaren Elias Flati. Dessutan var 

hardingfelespelemannen Sjur Hesjevoll syskjenbarn til Oddvar si mor. Eg kjem meir attende 

til Sjur i i kapitlet om samarbeidet dei imellom. 

Farfaren til Oddvar heitte Ole Olson Stegegjerdet (1879- 1945), og var opprinneleg frå 

Kreken i Jostedalen. Det var kona hans, Brita (1882-1961), som fekk skøyte på Stegegjerdet 

hos bestefar sin i 1911, og soleis har familien vore buande der. Stegegjerdet er eit lite 

småbruk der dei hadde kyr og sauer, ein hest, gris, høns og ein hund. I tillegg til å drive 

garden, var faren smed, og han måtte trø til når folk skulle ha hjelp til ordna gardsreiskap, 

eller på anna måte trengde reparasjonsarbeid. Dessutan arbeidde han som smed  på 

veganlegga rundt om i nabobygdene. Det var ofte tungt arbeid, og både Oddvar og Birgit 

måtte hjelpe til heime når det trongst. På Stegegjerdet fekk dei ikkje innlagt straum før i 

1958, så før den tid måtte alt som skulle gjerast, gjerast for hand.  

Oddvar og Birgit hadde 4 km lang veg til skulen, som låg i Gaupne. Der gjekk Oddvar i 7 år, 

som var vanleg på den tida. Etter folkeskulen gjekk Oddvar på framhaldskule og sløydskule i 

Gaupne, og vidare gjekk han eitt år på Olav Holes handelsskule i Sogndal. Oddvar hadde 

trekkspelet med seg, så  hybelen hans i Sogndalsfjøra vart ein naturleg samlingsplass for 

skulekameratane på ettermiddagstid, og ofte lydde tonane frå trekkspelet. Oddvar hadde 

gode evner og lett for å lære, og kunne sikkert ha kome seg godt fram på skulevegen. Likevel 

vart det berre eitt år på vidaregåande utdanning. 
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Berre 18 år gamal gifte han seg med Aslaug, fødd Hesjevoll, også ho av spelemanns- og 

kunstnarslekt. Hesjevollslekta i Jostedal har ale opp mange flinke folk, både i musikk, teater 

og handverk. Oddvar og Aslaug busette seg på Stegegjerdet, og fekk etter kvart fire born, 

Odd Atle (1958- ) Turid ( 1960 - ) Geir Olav ( 1963- ) og Kjell Arne ( 1968 -)  

I tillegg til arbeidet heime på gardsbruket, var Oddvar sysselsett i ymse verksemder i 

kommunen. Han var m.a.  kranførar, snikkar og jernbindar på anlegg. Men kor han enn 

oppheldt seg, var alltid trekkspelet med, og han brukte flittig fritida til øving. 

Oddvar og musikken 

Jostedølene har i lange tider vore flinke til både å tralle, spele og danse, så dei musikalske 

evnene til Oddvar stamma truleg  frå den greina av slekta hans. I tillegg var far hans svært 

god til å danse. 

Kor tid det vart oppdaga musikalske evner hos Oddvar, er ikkje systera Birgit heilt sikker på, 

men det fyrste instrumentet han fekk var i alle fall eit munnspel. Det hadde onkelen hans, 

Johan, kjøpt i Sverige.  Sjølv seier han i eit radiointervju at han fekk munnspel då han var tre 

år, og han heldt konsert for sauene i fjøsen. Det fyrste trekkspelet lånte han hos Anders 

Aasen i Jostedal. Då var han i elleve- tolvårsalderen.  

Kåre Øvregard skriv om Oddvar følgjande:  

Om han gråt da han ble født-  veit eg ikkje, men han var ikkje gamle karen før han 

både song, tralla og plystra. Han lærde fort melodiane på songar, stev og brotstykkje 

av gamle slåttar. Dette var ikkje så underleg, for i slekta hans i Jostedalen var det 

mange velrøynde spelemenn, m.a. Lars Flaten, Olav Sperle og Sjur Hesjevoll. Oddvar 

har sjølv fortalt at då han som 6-7 åring høyrde trekkspelaren Calle Jularbo i radioen, 

spele dei flotte og melodiske danselåtane sine, opna det seg ei ny verd for han. 

Klangen frå trekkspelet og dei mjuke- men samstundes eggjande melodiane brende 

seg inn i sinnet hans. Dette måtte han læra - han måtte også bli spelemann! 

Det var ofte mykje folk innom på Stegegjerdet på den tida Oddvar vaks opp, både slektningar 

og andre forbifarande. Etter at Oddvar byrja å spele trekkspel, var det mange som ynskte å 

høyre han spele, og Oddvar var ikkje tung å be i så tilfelle. Søstera Birgit fortel at han hadde 

mykje besøk av eldre lokale spelemenn. For det fyrste tykte dei det var mest ein sensasjon at 

det fanst eit trekkspel ein stad, og ikkje minst også at nokon kunne spele på det!  

Sine fyrste opptredenar hadde Oddvar i ”skyttarhuset” på Skarpamoen, som ligg om lag midt 

mellom Stegegjerdet og Gaupne sentrum. Dette huset stod ferdigbygd for skyttarlaget til ei 

samlagsstemne   i 1950, og var på den tida det einaste forsamlingshuset i bygda. Med ein 

danseflake i nærleiken, var dette ein ypperleg arena for ein gryande dansemusikar. Oddvar 

vart jamnleg spurd, og han hadde mange opptrednar der allereie før han nådde 

konfirmasjonsalderen, både som underhaldnings-  og dansemusikar. Han stilte villeg opp, 
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innandørs om vinteren og til  flakedans på sommarstid. Desse dansekveldane kunne like 

gjerne verte planlagde kort tid i førevegen. Dersom det var samla ei gruppe ungdomar, og 

dei fann på at dei ville danse, så måtte dei av garde og ordne med spelemann. Ein slik kveld 

hugsar Birgit godt. Det måtte vere i 1953 eller -54, fortel ho;  ”Det kom ei ung jente fram på 

Stegegjerdet og ville ha Oddvar med seg for å spele til dei. Det leid godt utpå kvelden, 

Oddvar hadde endåtil gått og lagt seg. Ho spurde likevel pent om det ikkje var råd at han 

kunne komme og spele, så dei fekk danse. Oddvar stod oppatt, tok trekkspelet med seg på 

sykkelen og vart viljug med. Det fortel litt om iveren han hadde til å spele!” 

Det store førebiletet for Oddvar i starten var  Carl Jularbo. Han vart spelt mykje på radioen, 

og var trekkspelkongen for folk på den tida. Dette ber også dei fyrste komposisjonane til 

Oddvar preg av,  t.d. Rydalshambo. Legg merke til tittelen også; hambo er ikkje vanleg 

nemning i vår tradisjon.  

Oddvar hadde  kontakt med, og spelte ilag med fleire jamaldrande lokale trekkspelarar som 

t.d. Ola Lillesvangstu, Osvald Eide og Sverre Høgemo,  samt sogndølen Norvald Navarseter      

( 1913- 1976). Den mest kjende og dyktige av desse, var sistnemnde. Han var svært god på 

teknikk, hadde gode notekunnskapar og var ein mykje brukt dansemusikar i området. Utan å 

fornærme nokon, torer eg likevel å hevde at ingen av desse har på nokon måte kome opp 

mot Oddvar når det gjeld musikalske ferdigheiter og særeigenheit i spelestil.  

Eit anna kjent namn i gamaldanssamanheng er Hjortlandskarane, eller Brødrene Hjortland 

frå Vik i Sogn. Dei hadde ein annan spelestil enn Oddvar. Det var den reindyrka 

trekkspelmusikken som var deira varemerke. Utanom Oddvar Stegegjerdet er det dei som 

har markert seg mest på den tida  som trekkspelarar herfrå fylket. Dei ga ut fleire LP-plater, 

og hadde gamaldansprogram på radio, og var svært populære dansespelemenn. 

Kven skulle så lære Oddvar å spele trekkspel? Løysinga vart korrespondansekurset ”Andrew 

Walters store trekkspillvei” i 1954.  Å setje i gong med brevkurs i trekkspelopplæring berre 

14 år gamal, fortel litt om motivasjon og interesse for å lære, må eg seie! Dessutan tok han 

korrespondansekurs i notelære, og Birgit fortel at ho hugsar han skreiv notar nesten like fort 

som han skreiv bokstavar. Øvingsrommet var kjøkkenet, for der var det best klang, minnest 

eg at han sa eingong.   

I samband med oppstarten for Gaupne skulemusikk, tok han dirigentkurs. Dette vart avvikla 

på Gol i 1966, i juli månad, og sikkert midt i slåttonna. Men musikken hadde fyrste prioritet 

hos han, også den gongen.  

Oddvar spelte ikkje berre gammaldansmusikk; han hadde fleire klassiske stykkje på 

repertoaret av komponistar som Pietro Frosini og Pietro Deiro.  Eg nemner som døme 

”Karneval i Venedig” og ”Pietro’s Return”, ”Elvira waltz”, ”Under dobbeltørnen”, ”Dora 

mazurka,” m.m. Interessa for denne musikksjangeren kjem også til syne i eit lite antal 
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musikkstykkje som han sjølv har skrive:  ”Helgedagsstemning”, suiten ”Fire stemninger” og 

”Rondo”.  

Som tidlegare nemnt, starta dansespelkarriera hans på skyttarhuset på Skarpamoen. Etter 

kvart auka oppdraga, og Oddvar hadde i ei lang periode spelejobbar kvar helg. Det vere seg i 

bryllaup eller vanlege dansefestar på lokalet. Ein av dei Oddvar spelte ilag med på den tida, 

var Tøger O. Aasen frå Luster. Dei starta å spele saman rundt 1968, og heldt på til om lag 

1975. Tøger spelte gitar og munnspel, og han hugsar dei hadde oppdrag både i Høyanger, 

Aurland og Olden i tillegg til bygdane i nærområdet. Repertoaret var allsidig. Oddvar kjøpte 

seg ”bonotron”, ein elektronisk orgelinnsats montert på trekkspelet og Tøger hadde 

rytmeboks, så det var moderne rytmar i tillegg til gammaldansen. Etter kvart lærde Odd Atle 

seg å spele bass, også han var med faren på oppdrag rundt omkring. Desse speleoppdraga 

kom i tillegg til samarbeidet med Sjur Hesjevoll.  

Komponisten og arrangøren 

Musikken fekk ei sentral rolle i Oddvar sitt liv. Både som utøvar og komponist fekk 

han eit namn som det står respekt av i musikk-krinsar over heile landet. Han skapte 

sin eigen stil, som vart hans særmerke, og som ingen annan gjer han etter. (Molland 

1984: 19) 

Oddvar Stegegjerdet kunne godskrive seg eit større tal komposisjonar. Talet er ikkje eksakt, 

men eit tresifra antal, dvs mellom 200 og 300 melodiar totalt har kome frå hans hand. Noko 

av det kjenner me, andre er ikkje komme fullt så mykje ut i offentlegheita. Komposisjonane 

hans femnar om ulike sjangrar og stilartar, frå rein runddansmusikk til korpsmusikk, 

revyviser, populærmusikk og klassiske stykkje. Han fekk ved fleire høve bestilling på melodiar 

til ulike anledningar, som t.d då han laga Fjærlandsvalsen til ei ungdomslagsstemne i 

Fjærland i 1971. Valsen ”Ved Hafslovatnet” laga han til 10 års jubileumet for Hafslo 

skulemusikk.   

Også familiemedlemene vart tilgodesett med kvar sine melodiar. Kona Aslaug fekk sin 

hamborgar, sønene Geir Olav og Kjell Arne fekk kvar sin polka, og dottera Turid fekk ein 

reinlender. Eldstesonen Odd Atle fekk nykomponert brudevals då han gifte seg med Bjørg i 

1979 , og sameleis kom ”Brudevals til Turid og Erik” då dei feira bryllaup same året. Oddvar 

opplevde ikkje å få møte alle borneborna, men han fekk gje barnebarna Tone Elisabeth og 

Roar henholdsvis ein masurka og reinlender.  

Ei av tantene til far hans, Anna Bøen (1886-1984) i Jostedal, fekk i 1980 tildelt kongens 

fortenestmedalje. Oddvar var tilstades under tildelinga, og hadde med seg den nyskrivne 

”Annas reinlendar”, og ho fekk høgtideleg overrekt handskrive originalnote i glas og råme. 

Oddvar besøkte Anna for øvrig fleire gonger i heimen, og heldt små konsertar for ho. Det var 
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noko ho sette stor pris på! Biletet under syner Oddvar og ei andektig lyttande Anna Bøen. Til 

venstre set Kristoffer Leirdal, som overrekte medaljen. 

 

 

Fotballaget Sogndal gjorde i 1976 det som ingen trudde at dei kunne klare, nemleg å komme 

til cupfinalen på Ullevål. I den anledning skreiv Oddvar Stegegjerdet tekst og melodi til låten 

”Sogndal er bra- Sogndal er best” Dette er ein låt i reinlendertakt. Oddvar fekk med seg 

musikarar frå popmiljøet i Sogndal, gjekk i studio og spelte inn. Dagen før cupfinalen 

22.oktober, vart melodien presentert på NRK radio i Ni-timen. 

Oddvar sende også inn bidrag til det aller fyrste norske Melodi Grand Prix, arrangert i 1960. 

Foxtroten ”Mitt drømmeland” var med heilt til uttrekkinga til finalen. Han sjølv hadde 

arrangert orkesterstemmene. Vinnaren vart som kjent Nora Brockstedt med ”Voi Voi”. (Sogn 

Dagblad 1974) 

Vår i Brimkjelen 

Det aller mest spektakulære oppdraget fekk han kanskje likevel av ein geolog i 

ingeniørfirmaet Berdahl i Oslo. På syttitalet var det ei stor entusiasme for 

vasskraftutbyggjing. Luster kommune slapp heller ikkje unna dette, då kommunen er rik på 

vatn og store, høge fossefall. Utbyggjnga av Leirdølavassdraget vart ein realitet, og i 1974 

kom ingeniørgeolog Arild Palmstrøm på oppdrag for NVE til Luster og Leirdalen. Det skulle 

gjerast undersøkjingar for Leirdøla Kraftverk, med bl.a. prøvetaking av grusmassar på 

Tunsbergdalsgrandane for å finne egna massar til byggjing av damen i Tunsbergdalen. 

Oddvar var med Palmstrøm på dette oppdraget. Geologen kjende også til breen Brimkjelen, 

som ligg i same området. På epost til meg datert 10.05.2017 skriv Palmstrøm følgjande: 

Mens vi holdt på der, fant vi ut at vi skulle besøke Brimkjelen, som jeg hadde lest om. 

Ettersom vi hadde snøskutere, tok det ikke lang tid opp dit. Der var det et fantastisk 

skue med de store isfjellene liggende i et digert, tomt basseng. (Vannet var blitt 

drenert under Tunsbergdalsbreen.) Jeg hadde hørt at Oddvar var komponist og 



Helene Margrethe Myklemyr Bolstad 
Årsoppgåve i tradisjonskunnskap 2016/2017 

 

10 
 

husker jeg sa til ham at «dette fantastiske synet må vel gi deg inspirasjon til å 

komponere et musikkstykke». Litt senere kunne Oddvar fortelle meg at nå hadde han 

komponert Vår i Brimkjelen, et flott stykke musikk. 

 Oddvar vart seinare invitert til ei samkome hos NVE der han framførte denne springaren. 

”Vår i Brimkjelen” er ein konsertspringar meir enn ein danseslått. Den vart gitt ut i notehefte 

i 1975 på forlaget Musikkhuset. Den same Arild Palmstrøm har skrive omtalen på baksida av 

noten. Noten ligg vedlagd i oppgåva. 

Som før nemnt er Luster kommune rik på vassressursar. På sørsida av Lusterfjorden finn me 

Feigefossen, ein turistattraksjon den dag i dag. Den stod også i fare for å lida same lagnaden 

som Tunsbergdalsgrandane i Leirdalen. Men m.a. takka vere ei ihuga tannlegefrue og 

motstandar av utbyggjing, Ingeborg Winge, vart denne fossen spart for utbyggjing. Under eit 

tannlegebesøk fekk Oddvar i oppdrag å lage melodien Feigefossens brus, for på ein måte å 

synleggjere motstanden mot utbygging av dette flotte vassdraget. Komposisjonen vart ein 

vals med tre vek, og i melodien kan me høyre ”stemninga” i fossen gjennom dei ulike 

årstidene, og med ulik vassføring. Dette er etter mi meining ein av dei flottaste melodiane 

Oddvar har skrive. 

Dirigenten og korpsentusiasten 

I 1966 vart Gaupne skulemusikk starta opp. Oddvar Stegegjerdet var ein av 

initiavtivtakarane, og var den sjølskrivne dirigent. Han hadde det heile musikalske ansvaret, 

og var i starten oppteken av at det viktigaste for musikantane var å lære å spele reint og 

skikkeleg . Heller enklare melodiar som dei kunne meistre, enn å spele vanskelege stykkje 

som dei i starten hadde problem med å komme gjennom. Han plukka fram songar med enkel 

melodiføring, og han skreiv sjølv stemmer for dei ulike instrumentgruppene, som passa på 

deira nivå. På den måten opparbeidde han eit godt miljø i korpset, og samstundes som det 

gjorde rekrutteringa til nye medlemer enklare.  

Oddvar hadde ein klår tanke om korleis eit skulekorps skulle drivast. Grunntanken 

hans var at oppgåvene ikkje måtte vere vanskelegare enn at flest mogeleg av elevane 

måtte greia å yta sin ”tone” i fellesskapet. Arbeid med - og for rekruttane meinte han 

var sjølve grunnlaget for å halda liv i eit korps ved dei små skulane. (Øvregard 2004) 

Rundt dette korpset vart det også starta opp ei foreldregruppe som kalla seg ”Musikkens 

venner”. Desse stod føre tilrettelegging av arrangement i korpset sin regi. Fleire av desse 

personane hadde skodespelartalent i seg, og dei sette opp revyar og anna underholdning, 

det meste av stoffet var heimelaga, og Oddvar var musikalsk leiar i revyorkesteret, enten 

som solomusikar, eller ilag med andre. 

Etter kvart kom ynskje om eigne skulekorps frå fleire bygder i kommunen. Oddvar var meir 

enn gjerne medverkande til å få desse korpsa i gong. På midten av syttitalet hadde han 
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musikalsk ansvar for heile fem skulekorps. I tillegg til heimekorpset i Gaupne, var han 

dirigent for Jostedal skulemusikk under oppstarten i 1975, Indre Hafslo skulemusikk, Dale 

skulemusikk, samt Skjolden og Fortun skulemusikk.   

Gaupne skulemusikk var vertskap for ei stor ”Sognestemne” for skulekorps våren 1976. Til 

denne stemna skreiv Oddvar Stegegjerdet melodien ”Velkommen til Gaupne”. Det var ein 

reinlender, og han hadde arrangert den med alle stemmer for janitsjarkorps. Dette var eitt 

av fellesnummera under hovudkonserten, med Oddvar som dirigent. Han brukte alltid kvite 

hanskar til korpsuniforma då han dirigerte. Då var det enklare for musikantane å sjå hendene 

hans! Dette var ei høgtideleg oppleving for han, men det kunne likevel på ingen måte 

tangere kjensla han hadde året før, på musikkfestivalen i Lillestrøm. 

I samband med at Gaupne skulemusikk hadde bestemt tur til Lillestrøm på musikkfestival 

våren 1974, skreiv Oddvar ein marsj han kalla ”Hilsen til Lillestrøm”. Dette var i 

utgangspunktet tenkt som eit innslag frå gaupnekorpset, som ein gest til vertskapet. Han 

sende likevel partituret over til arrangørkorpset i Lillestrøm. Dette vart dei så begeistra for, 

at dei mangfaldgjorde det, og sende så vidare notane ut att til alle påmelde korps, og 

bestemde seg for å ha det som fellesnummer på festivalen. Oddvar vart spurt om å dirigere 

dette store felleskorpset. Det var nok den aller største opplevinga han hadde i si 

dirigentkarriere. Eit storkorps på 1700(!) musikantar spelte ”Hilsen til Lillestrøm”, med 

komponisten sjølv som dirigent. Han var utvilsamt stolt, der han stod på eit høgt podium, 

med kvite dirigenthanskar og svinga taktstokken. 

 

Frå korpsfestivalen i Lillestrøm 1974. 

Samlaren 

Både musikaren og komponisten vil bli hugsa. Men også samlaren. I heile sitt vaksne 

liv la han ned eit storarbeid med å samla og skriva ned dei mange lokale 

gamaldansmelodiane som framleis levde i dei indre sognebygdene. Dette arbeidet 

kan knapt verdsetjast høgt nok. Utan Oddvar sitt arbeid ville mange musikalske 

kulturperler gått tapt for alltid. Han skreiv ned slåttane og la heile tida vekt på at dei 

ikkje skulle tapa sine eigne musikalske særdrag-. Kjennarar av folkemusikken vil 
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visseleg likevel finna at fleire av slåttane kan førast attende til bygdelag utanom Sogn. 

Men dei gamle spelemennene frå bygdene i Sogn gav slåttane si eiga utforming – sin 

eigen stil merkte av natur og folkelynne – og det greidde Oddvar å få fram på sin 

varsame og fine måte. På dette feltet var Oddvar svært nøyaktig og seriøs. Alt han 

samla inn, og alt han sjølv komponerte vart skrive ned på notar. Mange av slåttane 

vart også arrangert for fleire stemmer. På den måten vart melodiane tekne vare på 

og gjort tilgjengelege for andre musikantar. I arbeidet sitt med trekkspelklubbane la 

han særleg vekt på å ta vare på, og bruka dei mange lokale slåttane og 

slåttetradisjonane som levde i sognebygdene. (Øvregard 2004) 

Oddvar vart etter kvart oppteken av tradisjonsmusikken i heimedistriktet sitt. Samspelet 

med Sjur Hesjevoll har nok i stor grad bidrege til det. Både Sjur Hesjevoll, som Oddvar hadde 

eit nært samarbeid med, og Olav Sperle hadde lært av dei gamle spelemennene i Jostedalen. 

Dessutan var Olav Sperle notekyndig, og hadde komponert slåttar sjølv, m.a. valsen 

”Sumarkveld ved Styggevasshytta”. Den vart laga til opninga av Styggevasshytta i 1933 

(lokalhistoriewiki.no). Sjur var ein meistarleg god dansespelemann og kunne mange slåttar, 

men han var ikkje notekyndig på same måten. Det var viktig for Oddvar å få skrive ned alle 

desse danseslåttane, slik at dei også kunne bli bevarte for ettertida. Han reiste rundt med 

blyant og notepapir, oppsøkte folk han visste enten spelte sjølve, eller kunne slåttar som dei 

tralla. Desse vart nedteikna, og mange av dei har han laga arrangement på, for 3 trekkspel. I 

radioprogrammet ”Gammeldans og folkemusikk frå Sogn” fortel han at han også var til 

Lærdal og besøkte spelemannen Jens Frydenlund og lærde slåttar av han. I dag ser me kor 

uvurderleg det arbeidet han gjorde er. 

Oddvar og trekkspelklubbane 

Oddvar var oppteken av å fremje trekkspelmiljøet i Sogn. Han var ikkje redd for å setje ting i 

gang, og hadde han fyrst bestemt seg, var han full av energi til å få det gjennomført. Den 2. 

november 1973 vart Sogndal trekkspelklubb formelt skipa, etter initiativ frå Oddvar. Han 

fekk med seg Norvald Navarsete, Nils O. Røysum, også kalla ”Dinne” og Peder Molland. 

Sistnemnde hadde bilforretning på Hagalandet i Sogndal, og bilhallen der var særs egna som 

øvingsrom. Slik vart det, og etter kvart vart Molland også forhandlar av trekkspel. Han vart 

naturleg nok den fyrste formannen i klubben, og Oddvar var den musikalske leiaren frå 

starten, og fram til 1982. Oddvar var svært aktiv i klubben. Han tilrettela, og som før nemnt 

arrangerte han dei melodiane som skulle spelast. Dei hadde øving kvar fredag, og 

medlemstalet kunne variere mellom 20 og 25 personar. Dei kom frå distriktet rundt Sogndal.  

I 1976 vart NTL sin Landsfestival, NM på trekkspel arrangert i Førde, og dette gjorde nok 

også til at entusiasmen for trekkspelmusikk auka. Då Skei-treffen vart arrangert i november 

1976, var Sogndal trekkspelklubb sjølvsagt på plass. Skei-treffen er eit trekkspeltreff på Skei 

hotell i Jølster. I 2015 vart den 41. Skei-treffen avvikla, og det vart også då av ymse grunnar 
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sett punktum for arrangementet. Tryggve Kvåle, som er kjelde til desse opplysningane, var 

med heilt frå starten, og fortel at Oddvar var svært ivrig og var alltid i godt humør. 

Repertoaret til trekkspelklubben var m.a. lokale gamaldansmelodiar som Oddvar hadde 

notert ned og arrangert med tre stemmer, samt norsk-svensk gamaldansmusikk. ”Utan 

Oddvar si rolle hadde det nok ikkje vorte nokon trekkspelklubb i Sogndal” avsluttar Tryggve 

Kvåle samtalen vår. 

I mars 1977 arrangerte Sogndal trekkspelklubb Sognefestivalen på trekkspel. Den kjende 

trekkspelaren Sverre Cornelius Lund var ein av underhaldningskreftene, samt at han også 

hadde med seg trekkspel for demonstrasjon og sal. Eg har som ein kuriositet lagt ved 

invitasjonen til dette treffet i oppgåva. 

Oddvar meinte i utgangspunktet at det ikkje var behov for meir enn ein trekkspelklubb i 

Sogn. I februar 1976 sette han likevel inn ei annonse i avisa ”Sogningen” for å kartleggje 

interessa for trekkspelklubb i Luster. Det møtte fram om lag 15 personar, og Luster 

Trekkspelklubb var ein realitet. For ei ung jente frå Jostedalen som var over middels 

trekkspelinteressert, og som nettopp hadde fått seg nytt trekkspel, var dette som å vinne i 

lotto! For meg var dette ei ubekriveleg glede. Stein Næss vart vald til formann og Oddvar var 

musikalsk leiar. Eg møtte opp som einaste jente ilag med ”gamlekarane”, og hugsar fyrste 

melodien me fekk utlevert var reinlendaren ”Huldrebryllaup”, som Oddvar sjølv hadde 

komponert. Reinlender etter Hans Mørkrid var også ein av dei aller fyrste låtane me skulle 

øve inn. Ferdigheitene våre var nok litt ymse, men verken medlemane eller Oddvar ga opp 

av den grunn. Ikkje alle var like notesterke, og heller ikkje alle var like teknisk gode på 

instrumentet. For å hjelpe litt på notekunnskapane, heldt Oddvar notekurs for dei som 

hadde behov for det. Eg hugsar ikkje til at me betalte noko, verken medlemsavgift til 

klubben, eller kursavgift for notekurset, så dette gjorde han nok i rein idealisme og iver. 

Trekkspelklubben fekk på den tida forskjellige oppdrag på tilstellingar rundt om i kommunen. 

Det største var å få opptre på det store Bjødnashowet skjærtorsdagkvelden 1976. Oddvar 

hadde ansvaret for underholdninga på desse showa i fleire år.  

Etter eit par år dala interessa for trekkspelklubben, og eg har funne eit brev som formannen 

sende ut hausten 1978. Der føresler han å gjere ein innsats for å få med fleire medlemer att, 

og trekkspelklubben fekk eit oppsving midt på 80-talet. Då hadde klubben både trekkspel- og 

toradergruppe. Frå utpå nittitalet dala interessa att, før underteikna, Geir Olav Stegegjerdet 

og Roar Lund tok initiativ til ny oppstart i samband med 20-årsmarkeringa i 2004 for Oddvar 

sin bortgang. Sidan då har trekkspelklubben vore i drift med meir eller mindre aktivitet.  
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Sogndal trekkspelklubb, anno 1976. 

Oddvar og folkemusikken. Hardingfela og samarbeidet med 

Sjur Hesjevoll 

Oddvar sin spelestil kan på ein måte samanliknast med hardingfela og ”sounden av den”. 

Han brukte mykje stikknotar og triolar og kvintolar/triller i spelet sitt, gjerne på same staden 

i melodien og på same måten som ein hardingfelespelemann ville gjort. På den måten vil eg 

påstå at han var føre si tid og banebrytande for folkemusikken på trekkspelet. Den hadde 

tidlegare i vårt område berre vorte utøvd på hardingfele eller fele. 

Oddvar var den fyrste eg høyrde som spelte springar på trekkspel. Det var i programmet 

”Gammeldans og folkemusikk frå Sogn” , sendt på NRK radio 29.juli 1976. Då opna han 

programmet med springaren ”Store Vetle- Per.” Seinare høyrde eg han også spele 

springarane ”Sjur i dammen” og ”Bjønnheimen” På eit opptak i privat eige, spelar han 

”Variasjonar over norske folketonar” i eige arrangement. Der også kan me tydeleg høyre 

inspirasjonen han har av hardingfela, med opne klangar og lite bruk av ters i 

akkompagnementet.  

I oktober 1977 var han på ein turne i regi av Folkeakademiskipnaden i Sogn. I den anledning 

står det å lese i avisa Sogningen/Sogns Avis 22.10.1977:  

Som kjent er det jostedalsmusikken frå dei gamle spelemennene der, frå det gamle 

miljøet der oppe, som har gjort Stegegjerdet sitt namn kjent over heile landet. Han 

spelar rett og slett onnorleis – og apar ikkje etter alle strøymingar i tida. 

Seinast i Sogn Avis den 29.05.2017 skriv Anders Andersen i kronikken ”Kulturkarusellen - 

Luster blott til lyst” 

Første gong eg kom til Luster, var på dans i ungdomshuset Markstein. Der høyrde me 

ein framifrå dansespelemann. Aldri før har eg opplevd trekkspel så tett innpå 

slåttemusikk laga for fele. Oddvar Stegegjerdet – han var mitt første møte med 

gamaldans og folkemusikkmiljøet i Luster (…). 
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Eg har tidlegare i oppgåva nemnt nokre av spelemennene Oddvar hadde i slekta si. Ein av 

dei, Sjur Hesjevoll hadde relasjon til Oddvar på fleire måtar. I tillegg til at han var mora sitt 

syskjenbarn, var han også farbror til Aslaug, Oddvar si kone. Med Sjur som næraste nabo i 

oppveksten, har nok Aslaug fått med seg folkemusikken frå barnsbein av, i tillegg til at ho 

sjølv er flink å syngje. Då Oddvar og Aslaug var på Hesjevollen i besøk, hadde Oddvar som 

regel trekkspelet med, og slik vart det eit naturleg samspel og samarbeid med Sjur.  

Namnet Sjur Hesjevoll er viden kjent i folkemusikkmiljøet her til lands. Han deltok på fleire 

lokal- og landskappleikar, og fekk gode plasseringar. Men det er nok som dansespelemann 

Sjur verkeleg er lagt merke til. Han spelte like gjerne runddansmusikk som bygdedansar, og 

hadde ein eigen driv i spelet sitt. ” Læremeisteren min var han Olav Sperle. Han var musikar, 

og han var notekyndig. Dei fleste gamle slåttane har eg lært etter han, og eg har freista å få 

hans spelestil med.” (Reportasje om Sjur i Sogn Avis, februar 1977) Ved også å høyre på 

radio, og låne grammofonplater, tileigna han seg både slåttar og kunnskap generelt. Han 

lærde slåttar etter dei andre spelemennene i Jostedalen, m.a. Martin Halveg, Lars Flaten og 

Johs Ormbergstøl. Det er nok spelestilen til Sjur, og ”sounden” av hardingfela som etter kvart 

også vart grunnlaget for Oddvar sin spelestil.  

Sjur og Oddvar sitt samarbeid varte over fleire år. Ein del av melodiane Oddvar skreiv ned, 

har han nok fått i tradisjon etter Sjur. Dei hadde oppdrag på ungdomslagsstemner, 

folkedansoppvisingar, og i det miljøet der Sjur brukte å vere spelemann. På dei to fyrste 

plateproduksjonane var Sjur med , i tillegg til program på radio og fjernsyn.  

 

 

Sjur og Oddvar i heimen til Lars Stølen i Oslo, etter innspeling av fyrste LP-plata. 

Oddvar i radio- og tv program 

Det vart produsert fleire radio – og fjernsynsprogram der Oddvar Stegegjerdet var 

medverkande, enten åleine eller mest ilag med andre. Nokre av dei kjenner eg til, fordi eg 

høyrde på programma sjølv, og tok dei opp på kassett. I tillegg har eg leita hos 
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Nasjonalbiblioteket (www.nb.no) og har der funne programrapportar frå NRK . Det fyrste 

programmet eg har funne som Oddvar var med i, er frå søndag 31. mai 1964, og heiter ”Nye 

trekkspillere”. Der spelar Oddvar solo ”Norsk polka”. Kven som presenterte programmet, har 

eg ikkje funne ut noko om.   

På siste halvdel av 60- talet medverka Oddvar fleire gonger i programposten ”For venner av 

gammeldans”, som på den tida var fast radiounderholdning på laurdagskveldane. Då var Sjur 

Hesjevoll fast medspelar på hardingfele, i tillegg hadde dei med gitar og bass, som Oddvar 

leigde med. Bjørn Holmvik var på den tida ofte nytta som studiobassist, og soleis naturleg for 

Oddvar å leige. Han var bassist på fyrste plata til Oddvar og Sjur, ilag med gitaristen Jan Erik 

Kongshaug. Under eit besøk hos Birger Halveg i Jostedal, fekk eg høyre opptak av eit 

program, som han hadde teke opp frå radio, med Sjur og Oddvar. Birger hadde ikkje skrive 

ned då opptaket vart gjort, men meiner det var rundt 1970. På melodiane dei spelte, og min 

kjennskap til dei, kan dette stemme. 

I 1970 arrangerte NRK fjernsynet ein melodikonkurranse ”Nye melodier i gammel takt”, leia 

av Børt-Erik Thoresen. Over 1200 bidrag kom inn, og vinnaren av denne tevlinga vart ”Vals 

te’ tusen” av Oddvar Nygård. På baksida av noten ”Turid” står følgjande: ”TURID er ein 

komposisjon med islett av ekte norsk/svensk gamaldans. I fjernsysnprogrammet ”Nye 

melodier i gammel takt” vart to melodiar av underteikna nytta, - og spelt. Den eine av desse 

var reinlenderen ”Turid”. 

 Etter dette ser eg at Oddvar også fleire gonger er teken inn i NRK radio sin programpost 

”Morgenmelodier”, muskkinnslag på radio mellom kl. 06.10 og 06.30. Både den 8. august, 

1.september og 05. desember 1972 er han representert i denne programposten, og sameleis 

28. mai 1973 (www.nb.no; programrapport NRK) Alle desse gongene er det kutt frå 

plateinnspelinga som vert sende. 

I 1973 hadde Kåre Korneliussen ein programserie han kalla ”Kjente navn fra gammeldansen”. 

I programmet sendt 1. august, presenterer han Oddvar Stegegjerdet og Sjur Hesjevoll med 

melodien ”Sommarkveld på Styggevasshytta” av Olav Sperle. Andre musikalske innslag i 

dette progrmmet er ved trekkspelarane Henry Erichsen, Andrew Walter og Sverre Cornelius 

Lund, så Sjur og Oddvar var i godt selskap her.  

Søndag 12. mai 1974 kl 20.15 er Sjur og Oddvar gjester i TV- programmet ”Gåmåldans med 

nogo attåt”. Opplegg og regi er ved Børt-Erik Thoresen. 

Den 9.januar 1975 var Oddvar og Sjur presenterte i radioprogrammet ”Har de hørt den før” 

med John Fjeldbu. Det er intervju med Oddvar, og dei spelar springpolkaen ”Dans på 

Brekka”. 

Den 22. mai same år, er Oddvar på nytt i radioen. Denne gongen i programmet ”For venner 

av gammeldans.” medspelarar er Sverre Cornelius Lund og Arnstein Johansen med på 

trekkspel, Oskar Skau gitar, og Håkon Nilsen bass. 
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Me hoppar til 1976 og 29.juli: Klokka 19.30 olsokkvelden går programmet ”Gammeldans og 

folkemusikk frå Sogn” på lufta. I ”Programbladet” for den aktuelle veka står det å lese 

følgjande:   

Blandingen av ”rein” folkemusikk, gammaldans og småprat later til å slå godt an. 

Etter å ha laget to slike program med hallingdølen Andres Nibstad og hans ensemble 

(det siste gikk St.hanskvelden), inviterer Erling Wicklund nå til olsokkveld med 

sogningar; Trekkspiller Oddvar Stegegjerdet og fele- og munnharpespiller Magne 

Hesjevoll. (bilete av dei) Ellers medvirker trekkspiller Arvid Flaen, gitarist Rolf Erik 

Syversen og bassist Sture Jansson. Det blir rik anledning til å svinge seg i masurka, 

vals og reinlender - og ”lyarar” vil få slåtter og stubber på solo fele, solo trekkspill og 

munnharpe i tur og orden. Ekte sogne-musikk blir det hele veien, etter størrelser som 

Nils Bjønnheim, Ola Hesjevoll, Johs Ormbergstøl, Sjur Helgeland – og Stegegjerdet 

sjøl.  

Den 10. desember 1976 vart det sendt enno eit program på NRK radio. Det hadde tittelen 

”Trekkspilltreff”, og her presenterte Oddvar tradisjonsmusikk frå Sogn ilag med 

trekkspelarane Sigmund Dehli, Steinar Eriksen og Frank Andersen. På komp hadde dei med 

seg Per Holth bass, og Øyvind Brenden på gitar.  

Radioprogrammet ”Vår i Brimkjelen” vart sendt 23.juni 1977. Der fortel han om den 

eventyrlege bre-innsjøen Brimkjelen, og som ga han inspirasjon til å lage springaren med 

same namn. Her hadde han med Magne Hesjevoll på hardingfele og seljefløyte, 

trekkspelarane Sigmund Dehli og Ragnvald Weddegjerde, medan Jan Erik kongshaug og Kjell 

Gustavsen trakterte hhv gitar og bass. . Sigmund og Ragnvald hadde eit lengre samarbeid 

med Oddvar, og var også med i eit fjernsynsprogram leia av Børt Erik Thoresen. Eg hugsar dei 

var i Sogn og spelte til dans i ungdomshuset Dølaheimen i Jostedal. Eg var ikkje konfirmert 

då, så foreldra mine måtte følgje meg på fest. Det var ei stor oppleving for meg å høyre 

desse tre karane spele! 

Det siste radioprogrammet eg har registrert at Oddvar var med på, var 25.10. 1982. 

Programtittel ”Familien Stegegjerdet spelar og syng” presentert av Eva Røyrane. Dette vart 

sendt på NRK P2. her er heile familien med, unnateke yngstesonen Kjell Arne. Aslaug og 

Turid syng, Geir Olav og Oddvar på trekkspel, Odd Atle på bass og lur. Familiemedlemene 

vert også intervjua av programleiaren. 

Ved å leite på www.nb.no finn eg mange treff i programrapportane til NRK der Oddvar 

Stegegjerdet er med. Eg har berre her teke med eit utval, for å synleggjere at han var mykje 

spelt i radio på den tida.  
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Plateutgjevingar og notar 

Gamaldans frå Jostedalen 

I 1971 spelte Oddvar Stegegjerdet inn si fyrste langspelplate. Den fekk det naturlege namnet 

”Gamaldans frå Jostedalen”. Plata vart spelt inn i Rosenborg Studios i Oslo, på plateselskapet 

Polydor. Medverkande på plata var i tillegg til Sjur Hesjevoll, Jan Erik Kongshaug på gitar og 

Bjørn Holmvik på bass. Dei to sistnemnde var mykje nytta som studiomusikarar på den tid. 

Repertoaret var, som tittelen tilsa, tradisjonsmusikk frå Jostedalen , samt to melodiar som 

Oddvar hadde komponert ( Sognevalsen og Dans på Brekka) og ein reinlender av Sjur (Liv), 

eller ”Ei sveisen jente”, som låten og vert kalla. Her spelte Oddvar og Sjur mest unisont spel, 

men med litt 2.stemme av Oddvar på enkelte melodiar. I samband med utgjevinga, 

arrangerte Oddvar plateslepp på ungdomshuset i Gaupne, med konsert og bevertning. Og 

etterpå var det dans. Birgit, søster til Oddvar, hugsar at ho endåtil kjøpte seg ny buksedress 

for anledninga! Kåre Øvregard har skrive omtale på baksida av coveret, og han fortel at då 

plata var kome frå trykkeriet, møtte Oddvar personleg opp i heimen til Kåre med eit signert 

eksemplar. Dette var eit stort øyeblikk for Oddvar, han var tydeleg stolt over å ha fått gitt ut 

si fyrste langspelplate. Stein Ludvigsen i Polydor var produsent for denne plata. Dei to neste 

platene vart også gitt ut på same plateselskap.  

 

Platecover ”Gammaldans frå Jostedalen” 

Gammeldans te’ tusen  

I 1973 ga Polydor ut ei samleplate, ”Gammeldans te’ tusen”. På denne medverka nokre av 

dei mest kjende gamaldansmusikarane på den tida; John Fjeldbu, Arnt Haugen, Andreas 

Nibstad ensemble, Sven Nyhus, Arvid Vaksdal , samt Oddvar Stegegjerdet/Sjur Hesjevoll. Tre 

av melodiane frå plata ”Gamaldans frå Jostedalen” var med her. Det var ”Sognevalsen”, 

”Mors masurka” og ”Dans på Brekka”. 
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Platecover ”Gammledans te’ tusen. 

…og mazurka med klem. Gamaldans frå Jostedalen vol.2 

I 1976 var neste LP-plate klar; ”…og mazurka med klem. Gamaldans frå Jostedalen vol.2”. 

Her hadde Oddvar, i tillegg til Sjur på hardingfele, med trekkspelarane Sverre Cornelius Lund 

og Arnstein Johansen. Dette var to svært kjende, populære og dyktige personar i 

trekkspelmiljøet. På denne produksjonen er Kjell Gustavsen bassist, medan Tore Løvgren er 

med på gitar. På baksida av coveret står det å lese m.a. dette:  

Oddvar Stegegjerdet, busett ved porten til Jostedalen, har gjennom åra skrivi opp og 

arrangert mange gamle låtar frå sognetraktene, Melodiane på denne plata er og frå 

Sogn og Jostedalen, nokre komponert av Stegegjerdet sjølv, og er arrangert for tre 

trekkspel, hardingfele, gitar og bass. 

Odd Helmer Handeland er produsent for denne plata, og det er han som har teke 

framsidebiletet, eit motiv frå Jostedalsbreen. Plata er spelt inn i Rosenborg lydstudio i Oslo. 

Dette var ei plate av anna musikalsk kvalitet enn den fyrste. Besetninga var større, og det 

førte til eit tettare lydbilete, med tre trekkspel. Det vart meir ei trekkspelplate, der 

hardingfela hadde ei mindre sentral rolle enn på den fyrste plata. Sjur var med på 11 av 15 

melodiar. Men likevel er det tradisjonsmusikken frå heimedistriktet og eigne komposisjonar 

som er i fokus. 
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Platecover ”…og mazurka med klem. Gamaldans frå Jostedalen vol.2” 

Glade spelemenn i Huldreborgi 

 ”Glade spelemenn i Huldreborgi” vart gitt ut i 1978. Her var det Magne Hesjevoll, Sjur sin 

nevø, som var med på hardingfele. I tillegg til Oddvar, var Anders Grøthe og Arvid Flaen med 

på trekkspel. Kjell Gustavsen var også denne gongen bassist, medan jan Erik Kongshaug var 

med på gitar. Også her, som på den førre plata, er melodiane arrangert med tre stemmer, 

hardingfele, bass og gitar. Repertoaret er tradisjonsmusikk og eigne komposisjonar. Det står 

ikkje noko på platecoveret kvar plata var spelt inn, men Jan Erik Kongshaug meiner at etter 

all sannsynlegheit vart også de spelt inn i Rosenborg Studios. Dette fordi studioet var eigd av 

Polygram, som også eigde Polydor.  

 

Platecover ”Glade spelemenn i Hudreborgi”. 

God gammel 

Det er tittelen på den fjerde og siste plata Oddvar spelte inn. Den kom i 1981, og vart 

produsert av Arne Bendiksen, og spelt inn i Arne Bendiksen A/S sitt studio i Bergen. 

Medverkande på denne plata var Kai Angel Næsteby på violin, Arnt Haugen trekkspel, Kjell 

Gustavsen bass og Odd Helmer Handeland gitar, i tillegg til Oddvar sjølv. Repertoaret 

runddansmusikk i tradisjon frå Sogn, og eigenkomponert stoff. På baksida av coveret har 

Sigbjørn Bernhoft Osa skrive følgjande: ”Plata til Oddvar Stegegjerdet er av topp kvalitet. Ho 
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vil gleda alle som likar denne greina av folkemusikken vår!” Denne plata er å høyre på 

Spotify. 

 

 

 

 

 

 

 

Platecover ”God gammel”. 

Noteutgjevingar 

Oddvar ga ut nokre av komposisjonane sine på notar. Nedanfor er ei liste over dei.  

 Seks danser for trekkspill, Tonika A/S Musikkforlag, Oslo, 1975 

 Vår i Brimkjelen, Musikkhuset forlag, Oslo, 1975 

 Turid, Eige forlag (Skagastøl), 1977 

 Lølanden, Eige forlag, 1978 

 Helgedagsstemning, Skagastøl Forlag, Gaupne, 1978   

 3 melodier arrangert for trekkspill, Skjønnhalsforlagene Tynset, 1980 

Personen Oddvar Stegegjerdet 

Oddvar Stegegjerdet var far og ektemann, bror, kamerat, bonde og anleggsarbeidar. Men 

fyrst og fremst var han spelemann, musikar og kunstnar. Han var levande oppteken av 

kulturen rundt seg. Han fekk tak i mykje kultur. Han vart aldri lei av å besøkje folk som hadde 

kultur å formidle. Odd Atle seier at faren var tillitsskapande, han var flink å få folk til å 

fortelje. Han hadde ein eigen humor, litt uventa, kanskje. Som den gongen ein av sønene og 

ein kamerat leikte cowboy på marka nedom huset. Der gjekk også sauene på beite, og desse 

to smågutane dreiv med lassokasting. Det gjekk ikkje betre enn at ein av sauene sprang på 

elva og reiste flytande nedover. Dei to gutane vart både redde og forferda, dei gjekk slukøyra 

heim, og måtte innrømme kva dei hadde stelt i stand, og forventa sjølvsagt streng 

irettesetjng. Då ser Oddvar på dei, og seier følgjande: ”Ja, ja, litt svinn lyt ein cowboy rekne 

med.” 
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Han kunne finne på mykje rart, og hadde mange idear til einkvar tid. Som den gong han 

hadde eit par kameratar på besøk, og han ville dei skulle spele inn ”Måkeskjærvalsen” på 

spoleband. Den eine av karane skulle plaske med hendene oppi eit vaskefat med vatn og 

lage bølgjeskvulp, medan den andre skulle skrike som ei måke i bakgrunnen, og Oddvar sjølv 

skulle spele.  

Odd Atle fortel også at han hadde ein enorm intensitet i ting han dreiv med. Opp- og 

nedturar var karakteristisk for han. Han jobba veldig intensivt då han dreiv på med 

førebuingar, som t.d. med plateinnspelingane, og på same måte vart han tappa for energi då 

prosjekta var avslutta. Dessutan var det ei stor belastning for han då faren døydde ved eit 

ulukkeshende i 1962. Dette prega han som menneske for resten av livet. På slutten av 70-

talet hadde han enkelte periodar der han leid av depresjon. Men når han hadde dei gode 

tidene, hadde han den same energien og pågangsmotet som tidlegare.  

Steinar Molland, kamerat og aktiv i det lokale idrettslaget Bjørn, seier at Oddvar var ein 

person som var tiltrekt av det ekstreme – ein actionperson. Det skjedde alltid noko der han 

var! Han let seg engasjere, og frå hans side var det hundre prosent innsats, og vel så det! I 

idrettslaget var han programansvarleg i samband med kulturkvelden etter ”Bjødnarennet”. 

Dette var eit årvisst påskeskirenn med påfølgjande premieutdeling og rikt kulturprogram om 

kvelden. Oddvar hyra inn artistar, både lokale og nasjonale kjendisar og sydde saman eit flott 

program. Han laga også tekst og melodi til ”Bjønnatrallen” som han, Aslaug og Turid 

framførde som start- og sluttinnslag i programmet.  

Oddvar hadde eit ynskje om å få noko av musikken sin framførd i kyrkja. Det fekk han aldri 

anledning til, sjølv om han har komponert fleire musikkstykkje som godt kunne tålast å bli 

spelte der, og som ikkje var dansemusikk. Trekkspelmusikk i kyrkja var for 35-40 år sidan 

ikkje vanleg på våre kantar, fordi trekkspelet vart helst sett på som eit danseinstrument. Det 

var sameleis med fele. Men gravferdsdagen vart ein av melodiane hans spelte i kyrkja, då på 

kyrkjeorgel. I dag er same melodien ynskt som innslag med jamne mellomrom i gravferd. Då 

vert han framførd på trekkspel. Eg skulle ynskt Oddvar hadde fått oppleve det. 

Sluttord 

I denne oppgåva har eg prøvd å gje eit bilete av ein spelemann og tradisjonsberar i mitt eige 

heimemiljø. Iveren og interessa han hadde for musikk og kultur, har etter mi meining vore 

heilt avgjerande for korleis kulturlivet i heimkommunen min Luster ser ut i dag. Dessverre 

fekk han ikkje den heideren han etter mi meining fortente medan han levde. I eit intervju i 

bladet ”Trekkspilleren” nr. 1/80 vert han sitert på følgjande: ” Eg er redd det musikalske 

særpreget her borte forsvinn med meg”. På ein måte har det gjort det, fordi ingen har klart å 

kopiere hans stil fullt og heilt. Men det er gjerne ikkje meininga heller. Som Hans W. Brimi 

skal ha sagt: ”Ein spelar slik som ein er!” Difor blir det ikkje likt, same kor mykje ein prøver å 

ta etter. For min eigen del har eg alltid høyrt at eg er den som er mest lik Oddvar i 
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spelemåte. Det er eg stolt av, og samstundes audmjuk over. Han laga sin eigen veg i 

musikken, tok dei gamle feleslåttane og gjorde trekkspelmusikk av dei, med folkemusikalsk 

utgangspunkt og premiss. Eg torer påstå han var ein banebrytar for norsk tradisjonsmusikk 

på trekkspel, og var ein av fåe i si tid. Eg har mange gonger tenkt på korleis musikklivet her i 

kommunen og distriktet hadde vore om han hadde levd no, fått vore frisk og framleis helde 

på. Han hadde tross alt ikkje vore 80 år enno! Sjølv om helsa hans vart merkbart dårlegare 

dei siste åra han levde, hadde me likevel trua på at han skulle kome til hektene att. Slik gjekk 

det ikkje. Det var både ein uventa og uverkeleg melding å få på føremiddagen den 

20.oktober 1984, at Oddvar hadde lagt trekkspelet og taktstokken frå seg for godt.  

Gaupne kyrkje var overfylt på gravferdsdagen hans den 26.oktober. Alle som var tilstades 

hadde eit forhold til han, enten fjernt eller nært. Då vart musikkstykkjet hans, 

”Helgedagsstemning”, spelt på orgelet frå galleriet. Så får me andre sørgje for at sitatet hans 

i ”Trekkspilleren” ikkje vert sannspådd! 
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Vedlegg 1: Note ”Vår i Brimkjelen” 
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Vedlegg 2: ”Bjønnatrallen” 
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Vedlegg 3: Reklame for Victoria-trekkspel 
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Vedlegg 4: Invitasjon til Sognefestivalen 1977 
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Vedlegg 5: Stegegjerdet-komposisjonar 
 

Minner frå Gaupne 

Bjønnatrallen, txt og melodi 

Rondo 

Helgedagsstemning- 

Fest i Jotunhall, hambo 

Fire stemningar 

Fonndølslåten 

Vår i Brimkjelen 

Bjønnatrallen, txt 

Huldrebryllaup, reinlender 

Tango Helmer, kopi og originalnote 

Evas Vals 

Frå minnet- slow serenade 

I hefte: Kjerlekstoner , slow 

Mot lys horisont, slowfox 

Brøllaupsschottis 

Dansen på Sumarfjøsvollen, polka 3 vek, 

allegro  

Luringen, polka 

The big boy ( storegut) polka ( novelty) 

Trekkspillfest, sjottis 

Foxa med mei, omdøypt frå Rock med rykk. 

Sjottis 

Minne frå Jostedal, komponert 1959 

Storkarspolka , nedskriven 1962 

På friarferd 

Juninatt, vals 

Vil du vere med, så heng på, sjottis 

Sjottis frå Gaupne 

Liten novelette 

Nye Dalavalsen 

Dans i grenda, vals 

Stolkjerrelåten, hambo/masurka  (hefte slutt) 

Tango Helmer 

Tango Variant 

Turid, reinlender 

Helgedagsstemning 

Vår i Brimkjelen 

Lølanden, reinlender 

Gunnar i Leirdalen, reinlender 

Norsk  polka 

Revyvise, tekstog melodi 

Buforhelg på Fåbergstølen 

Geir Olavs polka 

Kjell Arne 

Sommarkveld ved bekken, vals 

Aslaugs hamborgar 

Velkommen til Gaupne, reinlender laga til 

korpsstemne. 

Leirdalspolka 

Helsing frå Luster 

Feigefossens brus, vals 
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Allmannavalsen 

6 danser for trekkspill som inneheld: 

Agnar polka, Smiten polka, Hekkeløparen, 

Fjærlandsvalsen, Dans på Hausamoen, Dans 

på Brekka 

3 melodier arrangert for trekkspill: Reinlender 

etter Hans Mørkrid, Vals i B, Gammel 

springpolka 

Sus i salen, reinlender 

Brudevals til Turid og Erik, 

Brøllaupsvale til Bjørg og Odd Atle 

Buforhelg på Fåbergstølen, vals 

Dans i Vetløy, vals 

Evas vals 

Hamborgar frå Vadheim 

Helsing frå Jotunheim 

Helsing frå Luster 

Pariserpolka 

På Haraflaten, reinlender 

Ragnvald Vangbergs vals 

Reinlender 

Roars reinlender 

Rydalshambo 

Tone Elisabeth masurka 

Annas reinlender 

Fonndølsl¨åten 

Jostedalselva, tekst og melodi 

Kjendisen, vals, tilegna sogndal tr.klubb 

Leirdalspolka 

Lølanden  

Namnlaus masurka 

Revyvise , laga til revyen ”I hør og Breheim” 

Ved Hafslovatnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


