
Ikke glem folkemusikken og folkedansen i fylkessammenslåingen! 
 
I januar 2020 skal Hedmark og Oppland slås sammen til det nye Innlandet og i den 
sammenheng er vi som jobber med folkemusikken og folkedansen i fylkene interessert i å 
vite hva dere tenker om rollen til tradisjonsmusikken- og dansen. 
 
Hedmark og Oppland er fylker med sterke folkemusikk- og dansetradisjoner. Dette er 
tradisjoner som har levd og overlevd i generasjoner. Vi som utøver musikken og dansen er 
både på amatør- og hobbynivå og vi er profesjonelle utøvere som bor i fylkene og har 
arbeidsplassen både her og ellers rundt om i både inn- og utlandet.  
 
Som dere har sett i sammenheng med de ulike sammenslåingene av fylkene rører dette opp 
i mange følelser. Folk er engasjert, enig og uenig i hvem de er, hva de føler seg som og hvor 
de hører til. Den lokale tilhørigheten betyr mye, for mange.  
Dette vet vi mye om vi som driver med tradisjonsmusikken og -dansen. Til all tid har folk 
finpusset og repetert sine lokale tradisjoner, stolt vist de fram til naboen og lyttet til likheter 
og ulikheter fra bygd til bygd. 
Å stå trygt i sin tradisjon betyr mye for mange av oss. Dette gir oss en trygghet i møte med 
andre og andre sine tradisjoner.  
 
I sammenheng med fylkessammenslåingen vil vi gjerne minne dere om oss, hvem vi er, hva 
vi kan og hva vi kan brukes til. 
Vi ønsker at dere skal regne med den lokale folkemusikken og folkedansen og kjenne 
ansvaret Innlandet også har for at denne blir ivaretatt.  
 
Vi vil brukes! Vi kan mye om mange rare ting! Visste dere at i springleiken fra Lom snur de på 
høyre fot, mens i resten av landet snur de på venstre? Visste dere at i rundsnuen i 
springdansen på Hadeland så snur gutten på hælen? Visste dere at i Valdres spiller de 
hardingfele, mens noen mil lenger sør spiller de kun fele? Visste dere at runnomen i Trysil 
har kort ener, mens polsen på Elverum har lang ener? Visste dere at Vågå er som et andre 
hjem for hele folkemusikk-Norge fordi de tar på seg å arrangere Landskappleik og 
Landsfestival med bare noen få års mellomrom? Visste dere at Norgesmesterne i folkedans 
bor og jobber i Odalen? Visste dere at vi har store arrangement som Hilme-stemnet og 
konserter på Rudi gard, i tillegg til nye festivaler som Heme dine og store konsertserier med 
folkemusikk i mange av kommunene? Visste dere at mange gammaldansentusiaster føler det 
som å komme til Mekka når de kjører inn i Gudbrandsdalen? Visste dere at man i Engerdal 
samarbeider med asylmottakene i rekrutteringsarbeidet inn i folkemusikksjangeren? Visste 
dere at Innlandet huser flere av de best fungerende folkemusikkarkivene i Norge? 
Vi vil gjerne være med på å inkludere andre, både gamle og nye landsmenn. Vi er stolte av 
det vi kan og tradisjonene vi sitter inne med, men ikke hovne og uinteresserte i andres 
kunnskap. Vi er ikke oss selv nok! Vi er interesserte, åpne og nysgjerrige.  
 
Vi ønsker sterkt at Innlandet er med og løfter fram den rike tradisjonen fylkene våre sitter 
inne med og hjelper oss i arbeidet med å videreføre den. Vi ønsker gjerne å diskutere med 
dere hvordan vi kan brukes enda mer av den nye fylkeskommunen.  
Vi ønsker at dere sørger for at den lokale tradisjonsmusikken og -dansen blir en naturlig del 
av den nye, store musikksatsingen dere går inn for.  



 
Vi finnes i alle små lag og samfunn, vi sørger gjerne for dansefester for deg og den nye 
naboen din, vi er gjerne med på å lage møtesteder for barn og voksne, for babysang og 
sanger for de eldre.  
 
Den immaterielle kulturarven er en av svært få internasjonale forpliktelser Norge har på 
kulturområdet. Vi håper at Innlandet ser viktigheten av arbeidet vi gjør og at dere kan være 
med på å forsterke arbeidet vårt med dansen og musikken, som i vår sjanger utgjør en 
symbiose.  
 
Tilsammen sitter vi på en enorm kunnskap – bruk oss gjerne. 
 
Lykke til med sammenslåingen! 
 
Mvh 
Gudbrandsdal folkemusikklag 
Hedmark folkemusikklag 
Valdres folkemusikklag 
Gjøvik spelmannslag 
Furuleiken Spell- og danselag 
Tingelstadringen 
 
 
 
 
 
 
 


