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kan yngjast oppatt. Eg tala med ein utiending, han
hadde hpyrt feleslåftar som hadde teki han sterkb
dei verka hedenske, sa han. Når ein høyrer ny-dikta
slåttar, kan ein ofte gå med ein gong at det er ny
vin på gamle lærflasker. Då spørs deb om han er
god !

Nytta dei gamle slåttane ! Men skap og nye.
Spela fortid og notiid ! i{er er mange gode spel.e-

mennei' i landet idag, er du i tvi1, so reis berre til
ein landskappleig, som t,.d. den siste , den på Kongs-
berg. Her var det heile sjå som fekk fyrsteprenri. Og

endå var det gode spelemenn som ikkje spei2, siike
som Åirder,s Kjærland, Eivincl Moe, Gj. Etaugen, Odci

Bakkerud. Bernlroft Osa o,fl. Det var ikkje fleire
gode spelemenn i dei gode, gamie dagar, t.d. for 100

år sidan. Noko av det som gledde r-neg mest var al
det konr unge spelemenn frå byane, frå Bergen kcm
ein tjueåring som spela bra, og frå O.slo konr ein 12-

årirrg sor:r spela uti'u1eg godt ti1 so ung å ,rera. Og

han hadde fyrst teki ti1 å klonke på fela i ;anuar iår.
Slikt gjev voner for frarntida. Ikkje å forglpytne
Bernt Balchen. Så lenge fela har noko å seia oss er
ho ii.v laga. Når' ein var på iandskappleiken iår og

hØyrde a1le desse gode speiemenn. kunne ein konra
tii å spØrja seg sjølv : Spela dei l:etre på KoDgsberg-
marken i gamle dagar? Der koin kirlte-spelemern
som A4ylLarguten, Knut Lurås, Llyinantsdreirgjen;
Heilosen (Ilairs Flatland d.e.) Gunleik §vene o.a.

Myllarguien var der jamleg, var så å seia fast spele-
mann.

Val verkeleg MyLiaren betre erur andle spelemenn,

- enn dei som lever nå ? Det er v4nd,t å dØma. I\{en
i si tid hedt dei lvlyllaren for meisteren. Dei ga6le
som hpyrde han spe1a, smurde tjukt på; da far min
spurcie Clav Flatland om dette, sa'han : <(Dei æ' soil1

ån irnot'n». Og eg hugsar bestefar nrin sa : Dei
beste spelemenn stod ikkje Myllaren til kness». o.s.b.

Ein kan nok ikkje ta dette bokstaveleg. Her v2r
andre gode spelemenn au: Håvard Gibflen, Knut
Lurås, Langedragen, Olav Napper, Mosafinn, Rekvea-
ne, Bukoen, o.a. Max §kogen frå Voss hpyrde Mosa-
fin mykje, - og han høyrde Myllaren. Han kytte
Iælt 4v Mosafinn, men sa om Myllaren au: (( 

- -hvis kanskje vel så storslagne spil vi har havt an-
ledning til at lære at kjende meget nøie». Og han
held fram «den rike komposisjonsevne)> som Myllar-
guten åtte. Dette er ei varsam mannjamning av ein
vestlending.

Her var nok dei som spela mjukare og linn2lre
enn Myllaren, GibØen, Luråsen, Trasken. Myllar-
spelet var veldig, trollsk, ofseieg, so folk kunne b1i

fælne. Eg hugsar bestefar min fortalde at når Myi-
laren spela seg opp ut på notta, og det leid på mor-
gonkanten, torde ,bestefar ikkje vera derinne, men
giekk ut på tunet og sveiv. Og slik var det ofte. Eg

vei[ beste,far tulla slåttar ,etter Myllaren, Torkjell
Haugerud lærte nokon av dei, hugsar eg. Den beste

karakteristikken gav kanhende Hans Flatland d.e.,

han spela,mykje iiag med Myllaren som var på Flat-
land i vekevis, og Flatlandane, serleg Vesle-Hans var
hjå Myilarell i tri somrar. Gamle Hans sa : Nå eg

og Myllaren sat og spela, konne Myllaren seia : Du ae

lisså go te spela, du som eg. Og det hende han sa:
Du jae baere'. Men dze var ikkje sant, dæ konne vera
nå Myll4ren ikkje var på 1one, da konne ein annan
speemann spel lisså godt.

l,{en va M@llaren på lone, va' her ikkje spelemann
i lande som sto'n .t,e spela.

Vesle-Hans kjente Myllarspeiet best. Hans for på

Vestlandel, au, og kytte av dei beste spelerneirn der'.

Det gjekk ei soge i BØ um at ldyllaren og Hans FIat-
land hgdde kappspela på Rauland ein gong. Hans
icasta ti:Øya, og stod i skjurteermane, han hadde jam-
ve1 bleikt lerret i skjurta. Da skal I\{yllaren av stren-
gjene på fela. Da eg lyrste gong hørde dette, trud-
cie eg det var Ba[rle l-Ians, ots- aL ciet var berre u'u-

slag av bygdepatliotisme. Nå veit eg dei var Vesie-
Flans. Og soga er kjent i Flauiand au. Rikard Berge
skf ir/ om Flans «at han ei tid var slik spelemann at
hair iorgjekk sjØlve meisieren, som elles då r,ar ga-

mai. t{ans Fiatla,nd ville aider- hØyt'a at han hanrla
opp mot l\,lyllaren. Han erkjente alltid illyllaren sorn

sir: overraann. i\[e:r ifiyiiare;r -,'år gar11fl og sjukeleg,

og hadde iapa seg. Hans var u]rg, oB i sine b:ste år.

Olar: Nortllt?.

3rå Sunnffiord.
Det er ikkje .so olte ein hryl'er frå kairtar sorn

N-oldfjord og Sunnijorcl. Ei gild stemne i Sunnljorcl
i november' 1955 er det diior gledeleg å kutrna taka
rned om ein skulle rekne ihop irlt som har gått f0re
seg av speemanrlssamkorner i fjolåret. DeN var Dale
idrottslag som skipa til og gjeno6fprcie suksessen.
Det korn speler,renn og clansarar frå heile ijcrda.tte,
og deltakinga var svært god.

Kappieiken og dansetevlinga vart lraLdne i sam-
band med ein festkveld, som baud på tale om foike-
inusikken og rbygdedansen, Og sjeldan eller aldli
Irar det vori samla så stol festlyd i ungdomsrrusei i
Dae. Og sjeldan,har stemninga vori høgare. So ein
må tru at tilskipinga gav meirsmak.

Domarar for spelet var Harald Fauske, Ivar Attet-
ås og Oddleif Fagerheim. Desse var og domarar i
dansetevlinga saman med Jonas Åsnes.

VANLEG FELE:
1. Peder Råd, Breim.
2. Kjell I{auge.

HAF,DINGFELE:
1. Bendik Brynestad, Dale.
2. Danlel Brynest2d, Dale.
2. Årne Rivedal, Holmedal.
3. I(ornelius Eikenes, Nordfjord.
4. Johannes Holsen, Førde.
5. Erling Kroken, Nordfjord.

I dansetevlinga yann Gudveig og Ingou rversen
springaren, og i haliing fekk Jostein Rivedal ekstra-
prepie.
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