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Gården Björnstad med 21, byggnader är fullständigt komplett. Där finns allt som fordrades för en "självförsörjande" 
gård. 

Trollfiol i Norge 
av sörmlänningar 
Vad ska norrmännen tro om sörm-

ländsk folkmusik? När utställningen 
"Trollfiol och syndaskrynkle" öpp-
nades i Lillehammer rämnade him-
len. Regnet öste ner. Trädgårdar och 
gator i den branta staden strömmade 

sönder. Ett liknande oväder hade 
man inte upplevt i mannaminne i den 
annars så natursköna Gudbrandsda-
len. 

I Lillehammer med omnejd har 

folkmusiken och den norska folk-
konsten ett starkt fäste. Högt be-
lägna Maihaugen med de Sandvigske 
samlinger, som främst är ett di-
striktsmuseum för Gudbrandsdalen, 
är väl värda ett besök. 

Utställningen "Trollfiol och 
syndaskrynkle" innebar att 
landskapet Sörmland blev väl-
känt för många norrmän. 

Sörmland har haft, och har, 
många storspelmän. När ut-
ställningen öppnades gjorde 
Simmings — Sören Olsson, 
Bernt Olsson, Arne Blomberg, 
Marianne Skagerlind-Furå 
och Per Furå, tillsammans 
med Christina Frohm och An-
ders Eklund, fin propaganda 
för den sörmländska folkmusi-
ken. 

F f t r m n r f l i f f ö n i lnt 

av "Trollfiol och syndask-
rynkle" som omspänner sörm-
ländsk folkmusik under tre 
sekler. Nu fick man önskemå-
len uppfyllda. 

• Stort intresse 
Vid vårt besök i Maihaugen 

var det folkvandring till det 
högt belägna distriktsmuseet. 
Med den lilla boken "Trollfiol 
och syndaskrynkle" i handen 
vandrade besökarna runt och 
"bekantade" sig med den 
sörmländska folkmusikkultu-
ren 1 hPlfl Sin llY1»wnoi"on^n 

stora delar av Gudbrandsda-
len. 

Anders Sandvig var en 
framsynt man, som förstod att 
samla på norsk "folkekunst" 
när den är som bäst. Senare 
började han också samla 
byggnader. 

Först av allt är det Garmo-
kirken som hamnar i blick-
punkten. Den kommer från 
Lom i Gudbrandsdalen och är 
rimligtvis från 1200-talet. 

En rundvandring i Maihau-
gen bjuder på sevärdheter i en 
aldrig sinande ström. Några 

manlagt 24 byggnader. Går-
den kommer har från början 
stått i Vågå, som ligger betyd-
ligt närmare Lillehammer. 

En rundvandring i Maihau-
gen kräver minst en dag. Runt 
hela anläggningen går "Seter-
grenda". Av namnet framgår 
att det rör sig om den norska 
fjäll- och utmarksnäringen. 
På lämpliga platser finns det 
tjärnar, som förtäljer om en 
annan viktig del av livet på 
fjället, nämligen jakt och 
fiske. 
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rade över om dessa musikan-
ter stått i förbund med överna-
turliga krafter eller fått lektio-
ner av Näcken. När sörmlän-
ningarna stod för musiken 
öppnades nämligen himlens 
portar och ovädret nådde sin 
kulmen. 

• Samarrangemang 
När den populära utställ-

ningen fanns till beskådande 
på Konsthallen i Nyköping, 
var det ett samarrangemang 
med distriktsmuseet Maihau-
gen i Lillehammer. Därifrån 
ställde man nämligen upp 
med norsk folkkonst. Detta i 
sin tur öppnade dörrarna på 
vid gavel för samarbete. Norr-
männen bad att som utbyte 
vid ett senare tillfälle få ta del 

Naturligitvis kom gamla in-
strument till heders. I Garmo 
stavkirke gav nära 20 spelmän 
från Norge, Sverige och Fin-
land en utsökt konsert på psal-
modikon. När kyrkoherden Jo-
hannes Dillner omkring 1830 
introducerade instrumentet 
var hans avsikt, att det skulle 
vara till hjälp när orgel sakna-
des. 

• Maihaugen — 
en sevärdhet 

När det sedan gäller di-
striktsmuseet Maihaugen är 
det en sevärdhet. De Sandvig-
ske samlingers venner följer 
upp vad den då unge Anders 
Sandvig lade grunden till re-
dan 1887. Nu finns där 125 
byggnader, som kommer från 

väi-da att notera. Ull hor U f 
garden som kommer från 
Sjåk, den nordöstligaste delen 
av distriktet. Det rör sig om en 
gårdsanläggning från 1700-ta-
let. Anläggningen består av 18 
byggnader. 

• Anläggning 
Än värre är gårdsanlägg-

ningen Björnstad med sam-

De Sandvigske samlinger 
arbetar nu på en ny avdelning 
— byavdelningen. Nu gäller 
det byggnader från Lilleham-
mer. Några utav dem har fun-
nits längs Storgatan. En del av 
dessa kommer nu att utnyttjas 
för praktiska ändamål på sin 
nya plats. 
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