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Ner-Dahle-slekta i 
Isfjorden har kommet 
i bokform.

OTTAR RYDJORD
redaksjon@r-b.no

ISFJORDEN: Etterkommere etter 
Anna (1875–1959) og mannen Ole 
I Dahle (1865–1961) på Ner-Dahle 
i Isfjorden møttes til slektstreff tre 
dager til ende siste helga i juni. 

Ekteparet fikk åtte barn og 
dermed detter hvert ei stor etter-
slekt. I alt tett på 150 familiemed-
lemmer kom fra hele landet, ja 
endatil fra Tyrkia og Frankrike 
hadde noen tatt turen. 

Slektsbok. Det som var med å 
gjøre dagen helt spesiell var at de 
til stevnet hadde gitt ut en 
slektsbok på 320 sider og med 288 
bilder.

En komité på åtte personer 
hadde samlet slektshistorien 
mellom to permer, et impone-
rende arbeid. Boka forteller om en 
slekt som har markert seg både 

lokalt i kommunen med sitt 
samfunnsengasjement. Slekta, 
som var haugianere, har ikke 
minst satt spor etter seg i religiøse 
sammenhenger. 

Speilbilde. – Vi har forsøkt å gi 

et speilbilde på slekta fra Anna og 
Ole si tid fram til idag, sier en av 
etterkommende og i boknemnda, 
Jostein Valved. Han hadde 
kommet fra Lillehammer med 
familie. 

– Derfor var det en god anled-

ning å treffes da boka kom ut. 
Selvfølgelig har vi hatt god nytte 
av de eldste i slekta for å få fram 
detaljer vi synets var verdt å ta 
med. Vi har brukt mange kilder 
fra slekta samt tilgjengelige 
bygdebøker for å få laget den, 

forteller Valved.
– Den flotte boka som bokko-

miteen kunne presentere gjorde 
helga perfekt, sier Else Marie 
Sæbø. 

Bok om Dahle-slekta
Stor slekt: 150 etterkommere etter Anne og Ole I Dahle samlet på Trollstigen gjestegård i mai.   FOTO: PRIVAT

Slektsbok: En solid bokkomité på åtte personer hadde laget 
slektsboka om Dahleslekta. Fra venstre foran May Folland 
Værnes, Irene Folland, Signe Haakanes og Jostein Valved, bak 
fra venstre Ivar Dahle, Petter Dahle, Harald Valved og Arne 
Dahle.  FOTO: OTTAR RYDJORD

Slektstre: Signe Haakenstad hadde fått laget en slektstavle 
der hun hadde fått god hjelp av slektsgransker Osvald 
Rydjord.

Norske musikologer 
forsøker å forstå 
hvordan klassisk musikk 
opplevdes før moderne 
spilleteknikker kom inn i 
bildet. Forskningen 
møtes med interesse 
internasjonalt.

NEW YORK: Hører man på en 
«moderne» Beethoven- 
eller Mozart-innspilling, er 
det ikke nødvendigvis 
komponistens opprinne-
lige intensjon man 

opplever. For i tillegg til at 
moderne instrumenter har 
en helt annen klang enn de 
som eksisterte på for 
eksempel 1700-tallet, har 
selve spilleteknikken 
endret seg betydelig 
gjennom tidene.

New York Times (NYT) 
skriver en lengre artikkel 
om den norske forskningen 
som gjøres på dette 
området.

– Kroppens bevegelser er 
essensielle for utformingen 

av lyden og publikums 
respons, sier professor Rolf 
Inge Godøy ved Universi-
tetet i Oslo til prestisjea-
visen.

NYT skriver at Godøy 
blant annet har samar-
beidet med Christina Kobb 
ved Musikkakademiet, som 
har lært seg å spille piano 
slik det ble undervist på 
1800-tallet. Teknikken skal 
være utslagsgivende for det 
lydmessige resultatet.  

 NTB

Norsk musikkforskning vekker oppsikt

Komponist: Ludwig van 
Beethoven (1770-1827). FOTO: AP

Det skal finnes 20 uferdige låter av 
Michael Jackson på lager, oppgir 
artistens tidligere lydtekniker til 
magasinet Le Parisien.
Michael Durham Prince jobbet som 
lydtekniker Jackson mellom 1996 og 
hans død i 2009. Han skal ha funnet 
de ufullstendige låtene på en 
harddisk i datamaskinen sin. Det 
skal mangle koring og titler på de 
fleste sangene. Lydteknikeren sier 
han passer godt på materialet, ifølge 
det svenske nyhetsbyrået TT.  NTB

– Flere Jackson-låter 
finnes


