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busksPill: Terje Rusten fra Heidal, Mads Erik Odde fra Lom og Torill Aasegg holder det gående med musikk på camping                   plassen. Landsfestivalen i gammaldans startet med buskspell onsdag, der folk fikk anledning til litt uformelt samspill. 
 aLLE FoTo: HaNNE marEN TorPEN HoKsTad

Uansett hva slags 
innstilling man måtte 
ha til gammaldans, er 
det umulig ikke å bli i 
godt humør av et 
besøk på Landsfesti-
valens campingplass.

LØten■■

Hanne Maren torpen Hokstad
414 42 177 / hho@h-a.no

Det klinger i falturiltura og tada-
dubidei på gammaldansens festi-
valcamp, der buskspillet er godt i 
gang. I små gjenger har trekk-
spillentusiaster og andre samlet 

seg, mellom campingvogner og 
telt. Helt fram til søndag skal de 
hygge seg sammen, med tevlinger, 
konserter og ikke minst dans, til 
alle døgnets tider.  

fra Hele landet
Folk kommer langvegsfra. Her er 
svensker, dansker, noen tyskere 
og østerrikere, og nordmenn fra 
alle kanter av kongeriket. Én 
gang i året arrangeres Landsfes-
tivalen, og i år ble Løten vert-
skap. 

For Erik Strysse og gjengen fra 
Kongsberg trekkspillklubb var 
sommerturen til Løten en selv-
følge. De reiser rundt på det som 
finnes av festivaler.

– Vi er her for å ha det moro, 
moro, moro! får Strysse skutt inn 

mellom trekkspillbelgens muntre 
utpust.

– Det kan du skrive fire ganger. 
Moro, moro, moro. Nei ... det ble 
visst bare tre ganger. Skriv det 
uansett. Liker du gammeldans må 
du hit! Her treffes vi og spiller alt 
vi ikke kan. Sånn lærer vi nye lå-
ter, legger Ole Tom Evje til.

– Og gammeldans er dere glade 
i? lurer HAs utsendte.

– Ja, hvis ikke har vi kjørt fryk-
telig feil! sier Øyvind Hvaal og 
skratter, mens gjengen bak ham 
durer i veg med noen nye danse-
takter.

stilte med lydoPPtak
Latteren sitter løst og stemningen 
er knallgod på Landsfestivalens 
camp. I løpet av rundturen mel-

FeStiVAL: LANDSFESTIVALEN ER I GANG, OG OPP MOT                   2.500 FESTSTEMTE GAMMALDANSENTUSIASTER ER VENTET TIL FESTHELGEN

Nå gjaller dansetonene i Løten
Leder

S kal en visediktning holdes levende, må den 
stadig fornyes. Det gjelder Alf Prøysens viser 
også. Men skal det skje en fornyelse, må de 
som sitter på rettighetene bli langt mindre 

restriktive for å tillate ny musikk til tekstene. Neste år 
er det hundre år siden Alf Prøysen ble født. Det er i 
høyeste grad på tide med et frislepp. For ingen dikt-
ning trives i lengden der det ikke får skje annet enn 
gjentakelser. 

Skal det være lov å sette nye melodier til eksiste-■■
rende Prøysen-sanger? Det er det mange som har 
prøvd på, og de færreste har fått lov til det. Nå har 
debatten dukket opp igjen ved inngangen til årets 
Prøysenfestival. I Klas-
sekampen har Prøy-
sen-tolkeren Jørn 
Simen Øverli vist 
hvordan forsøk på å 
fornye Prøysen-visene 
stadig er blitt blokkert 
av rettighetshaverne. 
Og i gårsdagens HA 
fortalte Karoline Amb, 
som selv arbeider med 
et Prøysen-album, at 
hun har fått tillatelse til 
å tonesette dikt som 
ikke er tonesatt før. 
Men hvis det allerede 
finnes en melodi skrevet av en komponist, kan man 
bare glemme å få lov til å lage ny melodi, fortalte hun.

Og slik bør det jo ikke være. Det er komponisten ■■
Bjarne Amdahl som har skrevet melodien til mange 
av de mest kjente Prøysen-visene. Og visst har paret 
Amdahl/Prøysen signert en rekke perler. Men alt må 
utvikles av nye generasjoner om det skal holdes i live. 
Og det bør rettighetsinnehaverne ta inn over seg. 

Det spesielle med Prøysen-visene er ifølge Jørn ■■
Simen Øverli en avtale Alf Prøysen og Bjarne Amdahl 
gjorde om at dersom Amdahl hadde lagd melodi til 
en Prøysen-tekst, så skulle ingen andre få lage en. 
Det betyr at det i dag er barna Elin Prøysen og Magne 
Amdahl som i dag sammen sitter på retten til å si ja 
eller nei til nye versjoner. Og slik vil det være helt til 
opphavsretten opphører, som vil si i 2041. Men skal 
en vente så lenge på frisleppet, er det ikke sikkert det 
er så mange som interesserer seg for Alf Prøysen len-
ger i det hele tatt.

Slipp Prøysen-
tekstene fri

Visst har 
paret Amdahl/
Prøysen signert en 
rekke perler. Men 
alt må utvikles av 
nye generasjoner 
om det skal holdes 
i live.


