
Noget ODl Berlinere
Jeg ved egentlig ikke specielt meget
om emnet, men jeg har gjort nogle
iagttagelser, jeg gerne vil dele med an-
dre interesserede, og måske får jeg og-
så nogle kvalificerede tilbagemeldin-
ger.
Vi har i vor samling af danske folke-
danse en bestemt type kontradanse, der
helt tydeligt alle er variationer over det
samme tema - både koreografisk og
musikalsk. Som et karakteristisk ek-
sempel vil jeg nævne "Det lille f"/Sjæl-
land. Det karakteristiske er den kryd-
sende kontrafigur, der er sat sammen af
3 dele: Det mest iøjenfaldende er de
opførende pars kryds ud gennem de
stående par - så er der et møde med
kontraparret midt i kvadrillen - og en
parvis omdrejning. De samme kompo-
nenter finder vi i "Gamle Berliner" fra
Langeland (DF I). Ganske vist i en
anden rækkefølge, men helt tydeligt
den samme figur. Lige så tydelige med-
lemmer af "familien" er "Drejlsdansen"
og "Berlinerkontra" . Der er mange af
denne type kontradanse, og de fleste
hører sammen med den samme, mono-
tone melodi - af og til med et "skævt"
taktantal (8+12).

Ligheden er for slående til, at den
kan være tilfældig. Jeg satte mig for at
finde ud af, hvor dansen er kommet fra,
og hvordan den oprindelig har set ud.

Den direkte anledning var min
erhvervelse af "Fryd dig ved livet" - et
lille hæfte, der er det synlige resultat af
"De fynske"s arbejde med Knarreborg-
bogen. Her findes blandt andet en gen-

giveise af "Den berlinske" eller "Berli-
nerkontra", optegnet af Viggo Hertel på
AvernakØ i 1911. Viggo Hertel beskri-
ver den karakteristiske X-figur således:

lste Dame løber ud mellem 3die
Par, l ste Herre løber ud mellem 4de.
Par efter at 2den Dame har passeret
dette.

Damen går altså til hØjre og herren
til venstre, så de ikke krydser hinan-
den, som man gør i alle de andre Berli-
nere. Hvad var nu det for noget?

Det kunne være en fejl. Det er ikke
sandsynligt, når man ser Viggo Hertels
sirlige håndskrift. Det kunne være et
udslag af de indfødtes opfindsomhed,
men hvorfor har vi aldrig set denne
variant af figuren?

Et par år senere så jeg tilfældigvis
en tysk dansegruppe fremvise en dans
fra det gamle Preussen, "Tangermiinder
Quadrille" - en kontradans af samme
type som Berlinerne, men med en X-
figur magen til Viggo Hertels beskri-
velse!

Vel vidende, at dette sammenfald
ikke kan tages som et fuldgyldigt histo-
risk bevis, er jeg dog overbevist om, at
jeg her har "Berlineren". For fuldstæn-
dighedens skyld må jeg lige have med,
at Tangermiinde ligger der, hvor Tanger
munder ud i Elben. Midt i det gamle
Preussen vest for Berlin. Det er altså
ikke uden grund, dansen har fået beteg-
nelsen "Berliner".

Jeg fremlagde mine betragtninger
ved et ledertræf i Vejle Amt, og Per
SØrensen kunne her belære mig om, at

tingene nok ikke er så entydige, som de
ser ud ved første øjekast. Han præsen-
terede mig for en næsten identisk "Tan-
germiinder Quadrille", som Arne Bech
for en del år siden bragte til landet. Jeg
har desværre ikke et kopiegnet eksem-
plar af denne, men jeg regner med, det
må være tilgængeligt andetsteds. Den
væsentligste forskel består i de omdrej-
ninger, der her forekommer i kæden,
samt den 3. reprise i musikken.

Min teori var, at dansen er kommet
ad søvejen til de sydfynske øer og der-
fra videre ad søvejen til de andre vari-
anter og en del andre - f.eks. Berliner
Kontra fra Horsens - viser helt tydeligt
slægtskab med "min" Tangermiinder
Quadrille, men andre - f.eks. Det lille f
- har fået den 3. repr. med i musikken.

Min reviderede teori er, at "min"
version er den ældste - indført ad sø-
vejen til de sydfynske øer og udbredt
herfra. Arne Bechs version er kommet
hertil senere og har påvirket den allere-
de kendte dans på forskellig vis. Bl.a.
ved at tilføje en reprise musik. Jeg
mener at kunne underbygge denne teo-
ri, dels ved at sammenligne med Berli-
neren fra Vorbasse, som er en tydeligt
mere "moderne" variant, der både
mu~ikalsk og koreografisk indeholder
elementer fra begge, dels ved at for-
søge at gå tilpage til den dans, der i
Preussen blev til Tangermiinder Qua-
drille.

Dansen indeholder tydelige, engel-
ske træk, og den lille, monotone melo-
di er da også oprindeligt en engelsk,
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folkelig vise fra egnen omkring floden
Tyne i Northumberland. Visen kaldes
her "We'll may the Keel row" og hand-
ler om den transport at kul, der foregik
på floden i 1700-tallet. Denne viseme-

lodi indeholder kun 2 dele, den tredie
må altså være digtet til senere.

Denne viden gør det iøvrigt ikke
mindre kompliceret at kortlægge dan-
sens vandring, for den lille melodi kan

Berlinerkontra!Horsens DF I
Gamle BerlinerlLangeland DF I
DrejlsdansenJRoskilde Sjælland
Det lille f/Odsherred Sjælland
Det lille f/ Præstø
Den gamle BerlinerlTåsinge PP I
Berliner KontraJVejle PP I
Rusisk Kontra! Randers
Russisk Kontra! Salling
Sviren/Ærø Fyn
Kina!Stolbro Sdr. Jylland
Rynkeby Svir /Knarreborg PP II
Lars Vævers OtteturITåsinge PP II
Ottemandsdans/ Himmerland
Underliren Salling
Den lille Lybsk/Sydjylland Forsk. egne
BerlinerNorbasse Forsk. egne
Ny Berliner/ÆrØ Fyn
Skotsk Kvadrille/Hillerød Sjælland
Skotsk Kvadrille/Horns Herred

Anderledes musik
Den "rigtige" melodi omsat i 6/8
Anderledes musik
Variant af melodien/variant af dansen
Variant af dansen
Variant af dansen
Variant af dansen/anderledes musik
Variant af dansen/variant af musikken
Anderledes dans
Variation af dans/variation af musik
"Moderne" variation af dans og musik
Helt udartet, uigenkendelig variation
Mulig, oprindelig form
PP II Interessant "krydsning" som
muligvis intet har med sagen at
gøre

sagtens have været kendt og brugt som
danseledsagelse i Danmark længe før
Berlinerne. Underliren fra Salling
benytter den samme melodi, men dan-
sen leder tankerne hen på de engelske
sømandsdanse. Ottemandsdansen fra
Himmerland minder både musikalsk og
koreografisk om Berlinerne, og det kan
være sådan en dans, der i sin tid er
kommet til Preussen.

En anden interessant dans i denne
forbindelse er Skotsk Kvadrille fra Hil-
lerød. Denne dans er helt tydeligt af
engelsk oprindelse og har en helt tyde-
lig lighed med Tangermiinder Quadril-
le.

Jeg har nu nået et stadium, hvor jeg
er ved at blive i tvivl om, hvad der er
høne, og hvad der er æg, så jeg håber,
andre er blevet interesserede. Jeg vil
derfor slutte af med en oplistning af
danse, jeg mener er varianter af Berli-
ner-temaet. Der er sikkert flere, men
dette er, hvad jeg har fundet.

Med venlig hilsen.
Svend Knudsen
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Tangermiinder Quadrille

Stor Kreds med og mod solen. Hoptrin.
Pladsbytte ad omveje. Hoptrin.
1. dame danser gennem 3. par og tager i gennemdansningen højrehåndsfatning med 3. herre, slipper straks igen og
danser bag om 3. dame over til 2. dames plads. 1. herre danser på samme måde igennem 4. par og tager i gennem-
dansningen venstrehåndsfatning med 4. dame, slipper straks igen og danser bag om 4. herre over til 2. herres plads.
Idet parret mødes på modstående plads, svinger de rundt med højrehåndsfatning, så damen ender på herrens højre
side (se tegningen).
2. par danser på samme måde over på l. pars plads.
1. og 2. par danser hjem på plads med halvkæde.
Pladsbytte gentages af 3. og 4. par.
Almindelig kæde kredsen rundt.

l. Tur
1:1-8:1
1:9-16:1
9-12

13-16
9-16
17-24
2. Tur
1-8

.....'.'
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'. .

1. par tager alm. fatning og danser kredsen rundt mod solen
inde i kvadrillen m. 8 små polkatrin.
2. par gør det samme.
Pladsbyttefigurer som i 1. tur.
Kæde.

1-8
1:9-16:1
17-24
3. Tur
1:1-8:1 3. og 4 par danser som 1. og 2. par i 2. tur.
1:9-16:1 Pladsbytte som i 1. tur.
17-24 Kæde
Afslutning
I:1-8:1 Stor kreds med og mod solen.

Dansen er beskrevet med hoptrin, men som det fremgår af noden (hvis man da kan tyde gotisk skrift) kaldes dansen også
"Chassier-Quadrille". Det kan lade sig gøre at danse den med chassetrin, som så nærmest bliver til polkatrin (som i Harzer-
Contra). Det er nok et spørgsmål om temperament, hvad man foretrækker, men dansen får et andet præg med chassetrin.

Det lille pladsbytte, hvor parrene mødes på modstående og på egen plads, kaldes på tysk "en halv håndtur" . Det er egentlig
en meget illustrerende betegnelse, men den er ikke helt entydig. Der er derfor her en fin mulighed for personlige variationer
af denne detalje. De mange håndfatninger er iøvrigt så karakteristisk en detalje i tyske danse, at man i andre lande har brugt
betegnelsen "Allemande" om en parvis enhåndsomdansning. Det er vigtigt, at hænderne holdes højt, da de ellers kommer i
vejen under omdrejningerne.
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[af t I:1-8:1 <5ro5er l<rels nad} Ilnfs urtb ud}ts ~erum mit f}llpffd}ritten.

• I: 9-16:1 platn>ed}feln auf Umroegen mit f}ilpffd}rltten:
9-12 Das 1. unb 2. paar roed}feln ble plåte, aber nld}t role geroo1}nIidj burdj ble mitte bes }{reiles, fonl>tT:l

auf bem Umroege burdj bas 3. unb 4. paar ~hiburd}, bie auf i!)um pla:b Ite1}en bHben. Unb 3war tail3t
bas 1. måbdjen burd} bas 3. paar unb fabt btim Durdi1}i1pfen mit ber redjten f}anb bie Redjte bes 3. Jungen
<\ie1}eDeidjnung l, Seile 26) ldbt los, tan3t l}inten um bas 3. mdbdjen l}trum auf ben pia\} bes
2. mabd}ens. Der 1. Junge fabt gleidj3fiti9 mit lelner tinfen bie tinfe bes 4. mabdjens, ldbl los, lan3t
l}lnten um ben 4. Jungen l}erum auf ben plab bes 2. Ju,ngen. - Das 2. paar flat in berleIben Deil ben
Iplege1gleldjen IDeg gemadjl Das 2. mabdjen fa bt belm Durdjflupfen e1nen RugenbIilf- mit i1}rer Redjten
ble Redjle bes 4. Jungen, lllbt los unb tan3t Qinter bem 4. mabdjen Qerum auf ben plab bes l. mabdjens.
Der 2. Junge fan t mit feiner tinten ble tinfe bes 3. mdbdjens unb tan3t burdj bas 3. panr ljinburdj
Qlnter bem 3. Jungen f)erum auf ben pIa\} bes 1..mabdjens. Btibe Jungen treffen auf bem (f)e\lenpla\j
mit il}ren etgenen mdbdjen ~ulammen, roedlIeIn mll Qalber f)anbtour i!)ren plab, lo baij bas mlibdjen
roieber redju uom Jungen Ite!}t. Die mabdjen geQen Itds 3uer\t burdj bie paare. .


