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FOLKEDANSELEDER PA LANDET

For at placere mig selv på Dan-
markskortet for dem, der ikke er så
godt kendte på Sjælland, hvor jeg
havde min opvækst og mine første
år som folkedanser, skal jeg oplyse,
at stedet er Svinninge, der ligger på
hovedvejen mellem Holbæk og
Kalundborg, ca. 17 km fra Holbæk
og med ca. 27 km til Kalundborg.
Der hvor i mange år den eneste
store vej førte ind i Odsherred.

Da jeg var færdig med skolen, kom
jeg ud at tjene og tilbragte mine
første mange år ved landbruget og
kom på den måde ind i Odsherred.

Odsherred var og havde gennem
en årrække været en virksom egn set
med folkedanserøjne takket være
Frede Andersen. Han havde sit virke
ud over store dele af Sjælland med
sine gammeldags aftener og oplæs-
ning på almuernål. Derudover var
han drivkraften i Odsherreds Folke-
dansere som leder af dansen. Der
kom allerede den gang mange tu-
rister til sommerhusområdet ved
Høve Strand. De skulle underholdes,
og blev det for en stor del med folke-
dans, som havde sine faste aftener,
der trak mange både turister og
fastboende, og af de fastboende især
mange unge til, så det blev her, jeg
trådte mine første folkedansertrin
ud over det, jeg havde danset med
min moder ved traditionelle fore-
ningsfester som barn.

l efteråret 1934 rejste jeg til Fyn,
det var Dalum Landbrugsskole der
trak. Derefter var jeg et år på Sydfyn,
hvor jeg snusede til fynsk folkedans.
I 1936 rejste jeg fra Fyn og kom igen
til Odsherred, hvor jeg meldte mig

til folkedansen og deltog i det, jeg
kunne overkomme i foreningen og
sommerdansen.

Som tidligere nævnt kom Frede
Andersen ud over store dele af
Sjælland som leder af gammeldags
dans og oplæser ved mange fore-
ningsfester. Der ville han have nogle
af os dansere med, så bilen blev fyldt
op, og han havde selskab på de ofte
lange ture. Vi kunne også stØtte
deltagerne i de danse, de ikke var så
godt kendt med. Jeg var en af dem,
der oftest kom med, ligesom jeg var
fast på de opvisningshold, der
underholdt sommergæsterne på
restauranterne.

Det fortsatte også i 1937 med
megen dans, men nu var vi nogle
stykker, der var så godt igang og fået
interesse for folkedansen, at vi havde
fået lyst til at deltage i landsforenin-
gens stævne, som det år var iAalborg,
og tillige var vært for det 13. nordi-
ske bygdeungdomsstævne. Jeg
husker ikke så meget om dansen ved
det stævne. Det jeg husker bedst er,
at Poul Lorenzen gik af som formand
for landsforeningen, og at A. Thyre-
gaard overtog posten. Dengang
havde man landsforeningens sende-
mandsmøde eller generalforsamling
sammen med årets landsstævne.
Andre ting er, dengang var »Kilden«
i Aalborg kendt ud over det ganske
land på grund af Kaj Julian og hans
orkester, som spillede der. Hans
middagskoncerter og danseorkester
var meget populære og transmitere-
des af Statsradiofonien i faste pro-
grammer. Kilden måtte man aflægge
et besøg, ellers havde man ikke
været i Aalborg, så der var vi inde.
Ligesådan på et konditori, jeg husker
ikke hvad det hed, men der måtte
man også aflægge et besøg og smage
på deres kager til en kop kaffe eller
the. Det var for mig nærmest at
sammenligne med marcipanhusene
i Liibeck, hvad berømmelse angik i
alt fald indenlandsk. Ligesom nu
havde man dengang også en udflugt,
den gik det år med tog ud til Løkken,
og den hvide badestrand. Aalborg-
hallen og tårnet var også seværdig-
heder.

Sommerdansen fortsatte hjemme
i Odsherred, men snart var som-
merferierne forbi, og sommerhusene
stod tomme ugen igennem, så kun i
weekenderne var der lidt liv. Der

blev igen brug for Frede ude om-
kring til høstfesterne og andre fore-
ningssammenkomster med gammel-
dags dans og oplæsning, og folkedan -
serforeningen havde sit årlige besøg
af Gammel Dansers \enner fra
Malmø, så livet gik ikke helt i stå.

Snart blev det tidligt mørkt om
aftenerne, og gymnastikforeninger
og ungdomsforeninger begyndte at
røre på sig. Det var for tidligt at
begynde på aftengymnastikken, der
var det faste tidsfordriv på landet om
vinteren. Men der blev først noget
rigtigt ud af det efter 1. november,
og der havde været skiftedag. Mange
piger og karle skiftede pladser, og
det gjorde gymnastiklederne også,
så der var to måneder - september
og oktober, som en del foreninger
benyttede til folkedans, og så var der
mere brug for Frede, end han kunne
overkomme, og det gav chancen for
nogle af os ivrige og trofaste dansere
til at lede dans. Fik Frede en gammel-
dags aften, når han ellers var bundet
af en aftenundervisning, kom han til
os og spurgte, om en af os kunne tage
den aften for ham. Jeg undslog mig
de første gange, men hans veltalen-
hed fik mig til at sige ja mod lovning
om at få hans faste spillemand i den
pågældende forening med.

Det er min baggrund for min
ledervirksomhed, der fortsatte til
1985, hvor jeg sluttede med et
ungdomshold. Børn og unge har
altid haft min interesse, allerede i 42
eller 43 satte jeg et børnehold i gang
i Faurbo, som jeg dog ikke ledede, da
jeg skulle passe mit landbrug og
folkedansen om aftenen. Der har
været nogle afbrydelser, når jeg har
skiftet fra en egn til en anden, men
det varede sjældent ret længe, før en
eller anden forening fandt frem til
mig, somme tider med Fredes hjælp.

Dagen kom, da jeg skulle have min
første undervisningsaften. Jeg tjente
på en gård i Høve, og min debut
skulle foregå i Riis, en lille samling
huse der ligger i Veddinge Bakker,
en 4- 5 km fra Høve. Hæfter havde jeg
ingen af, så jeg fik skrevet en liste
med danse, de havde prøvet før og
en del, jeg kendte godt nok til at
kunne fortælle, hvad de skulle gøre.
Spillemanden kunne selvfølgelig
spille dem alle sammen, så vi skulle
nok få en aften ud af det. Jeg gik
dagen igennem og skævede til vejret,
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det regnede lidt ind imellem, men
det begyndte at blæse, så det ville
nok klare op til aften. Tværtimod tog
det til at regne, og da vi skulle afsted
på vores cykler, var det just ikke
opholdsvejr, men svigte kunne vi
ikke, folk ventede os jo, så vi stam-
pede af, det bedste vi havde lært i
modvind og regn, og det sidste
stykke var temmelig meget opad. Vi
nåede frem til tiden - våde og
forblæste og var næsten de eneste,
der kom. Om det var på grund afmig,
eller om jeg kan give vejret skylden,
ved jeg ikke. Da vi havde ventet en
halv times tid, og der ikke var kom-
met mere end en 4-5 stykker, og et
par bestyrelsesmedlemmer, og
ingen udsigt til at der kom flere, blev
vi enige om at tage hvert til sit igen.
Nu var det ned ad bakke det første
stykke vej, og vi havde vinden i
ryggen, så det gik glat mod Høve,
hvor vi hjemme hos spillemanden
fik en velfortjent kop kaffe.

Det var min første aften som leder.
Efterhånden fIk jeg flere aftener og
overtog også en forening fra Frede,
så jeg kunne ikke fortsat klare mig
med en liste over danse, jeg kendte
godt. Jeg kunne heller ikke regne
med at have en spillemand, der var
fortrolig med mit repertoire. Jeg gav
mig så til at skrive nogle danse ned i
et kollegiehæfte på min egen måde
og tegne noderne af, så spillemæn-
dene kunne tyde dem. Derforuden
tiggede jeg mig til en del noder. Det
var mit første materiale, men efter-
hånden blev jeg nødt til at anskaffe
mig nogle af de mest benyttede
hæfter. Ide år var der også jævnligt
beskrevet nyopdukkede danse i
Hjemstavnsliv, som jeg gjorde brug
af. Det var starten på mit liv som
folkedanserleder. Det udviklede sig
med årene, og jeg fIk efterhånden
flere foreninger, og især i efter-
årsmånederne kunne hver aften i
ugen være optaget af undervisning
og lørdagen af legestuer.

Som det fremgår af det foregående,
var det månederne september og
oktober, der blev danset mest i
foreningerne og navnlig gymnastik-
foreningerne. Man mødte kl. 20,00
og blev ved til kl. 23,00 med en
kaffepause midt på aftenen. Man
mødte ikke med og havde ikke fast
dansepartner, ligesom til bal sad
pigerne på en bænkerække i den ene

side af salen, og karlene på en i mod-
satte side. Karlene inklinerede så for
hver dans for den, de gerne ville
danse med, og man skiftede som
regel for hver dans. Der kunne dog
opstå en slags parforhold, idet man
når man moslede rundt i en dans,
man havde besvær med at få til at gå
søgte hen til den samme næste gang,
indtil man havde fået den lært -
eller senere havde glæde af at danse
den sammen. Det gjaldt kvadrille-
danse og ikke mindst pardanse. Vi
havde ikke den gang den samme
grundige gennemgang af dansene,
som man har nu, men måtte klare sig
med at få dansen vist og ellers med
sin partner få dansen til at fungere.

Undervisning i trin gik man let
henover, man forudsatte, at det
kunne folk. Kunne man det ikke,
måtte man selv tilegne sig det under
dansen. Ser vi i de ældre udgaver af
egnshæfterne, står der om gangtrin -
løbetrin - polkatrin - hopsatrin -
valsetrin og mazurkatrin behøver
næppe beskrives. Helt op til hæfter
der udkom i 1955 "Gamle danse fra
forskellige egne« står der om disse
trin "beskrives ikke«.

Efter den tid kom der til at stå
"Henvises til Vejledning for ledere«.
Clemmensens vejledning kom i
1944 men selv der står, at alminde-
lige gangtrin og løbetrin behøver
næppe beskrives. Først efter at
vejledningen var udkommet, blev
der nogen interesse for undervisning
i trin. Det vil dog ikke sige, at man
slet ikke gjorde noget for at under-
vise i trin, men man gjorde det ud fra
sine egne forudsætninger, og efter
krigen blev der interesse for de
weekendkurser, visse ledere be-
gyndte at have ud over landet, og
som har haft betydning for mange
interesserede.

Når man dengang ikke anså det for
nødvendigt at undervise i de nævnte
trin, skal det nok ses på baggrund af
forlystelserne på landet. Man gik til
bal og dansede til den musik, der
blev spillet, uden anden lærdom,
end den man selv tilegnede sig.
Musikken der blev spillet var såkaldt
jazz blandet med gængse folkedanse
som sekstur, pirrevals og lignende.
Pardansene var trippevals, polka,
mazurka, og de små pardanse, der nu
i mange tilfælde tages frem ved
juletræsfester. Som barn dansede

man i mange tilfælde med mor eller
far, indtil man turde danse med
jævnaldrene børn. Som ung masede
man på, det bedste man havde lært
til den musik, der blev spillet. De
ældre danselystne dansede med i det
hele. Ud fra det så man ingen grund
til at undervise i trin, dem havde
man med sig andre steder fra.

Tager vi gangtrin og løbetrin, vil
jeg mene, der er begået en meget
stor fejl ved alt for sent at tage dem
alvorligt. Derfor ser man i kreds-
danse og kvadrilledanse, når dans-
erne kommer til kæden efter at være
kommet gennem en opføring, der tit
kan volde noget besvær, så slapper
de dansende af og vader rundt uden
hensyntagen til takt og rytme i mu-
sikken. Kæden er bare noget der
hører med og skal overstås.

Polkatrin er en art omtrædnings-
trin, som blev brugt i forskellige
sammenhæng i sanglege og danse,
der blev brugt meget ved ungdom-
mens forlystelser, som havefester og
skovture, så det var næsten, noget
man var født med.

Hoptrin var en måde at komme
frem på i stedet for at gå.

Hopsatrin var noget, der fIk lov til
at passere, som man bedst kunne.
Men fra Odsherreds side gjorde man
sig større anstrengelser for at danse
dem som hopsatrin, da man satte
meget ind på, at det blev hopsa, man
dansede i opføringen i Grønnehave-
stykket og ikke polka. Vi havde den
gang ingen forudsætning for at
dissekere trinnet.

Valsetrinnet var det man først
kom i gang med at undervise i, og
opdele i taktdele. Det var som man
også kender i dag, og som nogle
endnu bruger i deres undervisning.
Opstilling i kreds og indøve tilbage-
trinnet og fremtrinnet i en uendelig-
hed. Mange unge ledere finder ved
andre teknikker frem til hurtigere og
bedre måder at indlære dem på og
indøve rytmen. Tyrolertrinnet
følger i kølvandet på valsetrinnet.

Hurretrinnet blev beskrevet med,
at man sætter højre fod ind mod
kredsens midte og løber rundt med
venstre fod, højre fod flyttes kun lidt
for hvert trin højre tager. Kredsen
kan ogå bevæge sig til højre side,
hvor det så er venstre fod, der sættes
ind mod midten. Parvis har man
almindelig fatning og sætter udven-



dige side af højre mod hinanden og
løber rundt med venstre.

Beskrivelsen af totrin lød: Venstre
fod sættes et skridt frem i bevægel-
sesretningen, og man drejer sig
hurtigt en halv gang ret om på den
fremsatte fod med let bøjning i
knæet, medens højre fod svinges i en
bue, og derefter sættes et skridt frem
i bevægelsesretningen, hvorefter
man drjer sig yderligere en halv gang
ret om på denne o.s.v.

Bevægelsen ligner den en åben
passer beskriver, når den svinges fra
det ene ben over på det andet.

Vi fik ret hurtigt Clemmensen til
Odsherred for at lære os menuet.
Når man danser menuet, gør man
ikke noget på 2. og 6. taktdele i trin-
net. Noget af det vanskeligste i en
dans er, når man ikke skal foretage
sig noget på en taktdel, men det er
ret væsentlig, at man overholder det
på de to taktdele i menuetten.

Hvordan skal man så beskrive det?
Man har gjort det ved i beskrivelsen
at sætte et stort X, og for at få folk til
at lade være med at flytte fødderne,
sagde man, de skulle lave et lille
knæk og tælle l knæk, 3 - 4 - 5 knæk,
og det var officielt at tælle på den
måde. Det blev og bliver endnu
brugt på den måde, og så kan man i
mange tilfælde se, der ligesom går et
elektrisk stød igennem hele rækken i
stedet for den bløde dvælen, der er
det naturlige i trinnet.

Det er lidt om betingelserne og
vilkårene, man som ung folkedanse-
leder havde at arbejde under i slut-
ningen af trediverne og begyndelsen
af fyrrerne. Det drejede sig om, at få
folk til at more sig, det var det de
kom for. Det lykkedes også i langt de
fleste tilfælde, og både dansere og
ledere glædede sig, til vi skulle
mødes næste gang. Senere kom
interessen for at gøre mere ud af
dansen, og i det hele taget øge inte-
ressen for det, der hører ind under
folkedansen og arbejdet dermed.

Begyndelsen på folkedans blev for
mange, den dans der foregik i måne-
derne september og oktober. Man
regnede med ti gange i løbet af de to
måneder. I løbet af de ti gange ind-
øvede man et opvisningsprogram,
foruden man morede sig med andre
danse, så man kunne slutte med en
opvisning og efterfølgende dans for
alle, og på den måde sige farvel til de,

der skulle flytte andre steder hen til
1. november. Selv i de foreninger
der fortsatte med dans vinteren
igennem, havde man denne afslut-
ningsfest, så man kunne begynde på
en frisk sæson, når der havde været
skiftedag, og nye folk var kommet til
egnen.

Gymnastikforeningerne sluttede
almindeligvis deres dans til novem-
ber, så gymnastikken kunne få l.
prioriteten. Nogle steder havde man
en gang om måneden en aften, hvor
karlene, der havde deres gymnastik-
time før pigerne, ventede til pigerne
havde deres gymnastik overstået, så
blev der en times folkedans, og man
holdt den vedlige på den måde. Men
det var ikke alle, der ville nøjes med
det, så de dannede deres egen for-
ening med kun folkedans på pro-
grammet. Det kunne godt føre til
splid i foreningerne, men på den
måde er flere folkedanserforeninger
opstået. De der på den måde kørte
videre optog også ægtepar og ældre
medlemmer, hvad der ikke var i
efterårsdansen. Og således blev der
medlemmer nok også til folkedan-
sen, men der blev ikke set på det
med blide øjne fra gymnastikforenin-
gerne.

Sæson 37/38 og det meste af 38/39
vikarierede jeg en del for Frede og
kom temmelig fast i 2 - 3 foreninger.
Jeg var dog ikke groet mere fast i
Odsherred, end at jeg tog til Køben-
havnsområdet et års tid, hvor jeg
dansede med i F.F.F. Det var et godt
supplement til det, jeg havde danset
før. I foråret 1940 kom jeg tilbage til
Svinningeegnen og fik de første
henvendelser om lederarbejde. Det
var bl.a. Faurbo Gymnastikforening,
hvor jeg skulle tage mig af efter-
årsdansen. Da den sluttede, var der
mange, der ville fortsætte, så det
gjorde vi uden om gymnastikfore-
ningen, og Faurboegnens Folkedan-
sere blev stiftet i løbet af vinteren.

Der var ikke mange folkedanserle-
dere i området, og da jeg var godt
kendt fra tidligere, og mine ture
rundt med Frede, fik jeg flere hen-
vendelser om at lede, og følgen blev,
at jeg i årene indtil efteråret 1945
havde virkelig meget at gøre i områ-
det fra Svinninge og vest på, en
vinter helt til Kalundborg. I langt de
fleste tilfælde havde jeg 10- 15 km og
ligeledes hjem igen, og det foregik

på cykel. Jeg arbejdede stadig ved
landbruget, så det var tidligt op om
morgenen, arbejde til kl. ca. 6,00,
spise, gøre mig klar og på cyklen for
at være ude i foreningerne til kl.
8,00, lede dans til kl. 11,00 og turen
hjem igen. Sådan en aften gav
3,00 kr.

En vinter havde jeg en forening i
Eskebjerg, en tur på ca. 12 km -
deraf de tre ad en sidevej. De vintre
var det almindeligt med sne allerede
før jul, og vi var også i begyndelsen af
fyrrerne ramt af hård frost, nogle år
med minusgrader ned til 30- 35
stykker. Det var en sådan vinter, jeg
havde Eskebjerg, spillemanden fra
Svinninge, med. Han var ikke bedre
kørende end jeg, det vil sige, vi
cyklede. Når vi kom til sidevejen, der
førte fra hovedvejen til Eskebjerg,
kunne det ske, at sneen havde lagt sig i
driver på tværs afvejen, så måtte vi
tage cyklen på nakken og vade gen-
nem driverne. Det var en vinter med
de meget lave frostgrader, forsam-
lingshuset, vi dansede i, var af træ,
gammelt og utæt, så når det blæste og
frøs ca. 30 eller bare nogle og tyve
grader, var der en barsk affære at
være indendørs. Danserne kunne
sagtens holde varmen, jeg kunne
tage en ekstra strikketrøje på og
stikke hænderne i lommerne, så jeg
klarede mig også.

Men spillemanden havde det ikke
rart. Han kunne ikke springe om-
kring, men måtte stille sig op ad
kakkelovnen, der ikke gav megen
varme fra sig, og så ellers imellem
dansene holde en tændt tændstik i
sine hulede hænder, og fik lidt varme
på den måde, så fingerne ikke blev
alt for stive. Vi kom gennem vinte-
ren, det blev forår, og vi skulle have
afslutning med opvisning, der skulle
begynde om eftermiddagen en
søndag, hvor også nogle gymnaster
skulle vise deres kunnen. Efter
opvisningen spiste vi vores med-
bragte mad og var klar til aftenens
dans, der skulle være blandet, så det
ikke var for folkedansere alene, jeg
skulle tage mig af folkedansen, var
aftalen.

I pausen der blev fra vi havde
spist, til dansen skulle begynde, ville
kassereren afregne med mig. Vi
havde aftalt de 3,00 kr., derudover,
sytnes jeg, at jeg skulle have lidt for
afslutningsdagen også, der var



begyndt kl. 15,00 og skulle vare til
kl. 01,00. Jeg mente, det kunne være
passende med 30,- kr.

Det blev han så stjernetosset over,
at han nær var røget op gennem
loftet. Jeg skulle, og så bandede han,
ikke have l kr. mere end de 3,- pr.
aften, vi havde aftalt, og så skulle jeg
ikke komme mere og lede dans for
dem, og heller ikke den aften. Jeg
skulle følges med musikken hjem,
når det var slu t, så for at få aftenen til
at gå, lånte jeg trommesættet og
forslog aftenen med at larme på det,
imellem jeg dansede lidt med. Jeg
havde vinteren igennem haft et godt
forhold til danserne og bestyrelsen,
så det undrede mig den afslutning
det hele fik.

Foruden sne og kulde havde vi de
år også besættelsesmagten at tage
hensyn til. Det var mørklægningstid,
og vi måtte ikke køre med fuldt lys
på cyklen. Mest almindeleig var
dynamolygten, der kunne give et
kraftigt lys, og det var for meget, så
man skulle bruge en hætte, der blev
trukket ned over reflektoren. I den
var der en åbning, der målte ca. lV2
cm i højden og 6-7 i længden, og det
gav ikke meget lys på de mørke
landeveje. Det skete da også, at vi tog
hætten af,når vi så kunne se lys fra en
bil, som om aftenen kun kunne være
fra besættelsesmagten eller politiet,
fIk vi hurtigt hætten på igen. Cykel-
dæk var også et problem, man skulle
have gode venner for at klare sig
nogenlunde, og så kunne det allige-
vel ske, at dækkene var tyndslidte og
bulede ud, hvis man havde været for
tæt på en skarp sten. Så kunne man
enten sætte et stykke dæk mere på
eller også bevikle det med hys-
senbånd, (det man brugte til selvbin-
derneg) men det kunne sjældent
bruges til mere end en tur, så var det
slidt. Andre måtte klare sig med to
lag dæk over det hele.

Endnu en ting, der var affØdt af
krigen, var indførelsen af arbejds-
kort. I 1943 blev det påbudt, at alle,
der modtog løn på en eller anden
måde, skulle have et arbejdskort.
Dette kort, et bundt afrivningskort
der var hæftet sammen med en
forside med navn og adresse på
arbejdstageren, skulle ved ethvert
arbejdsforholds indgåelse afleveres
til arbejdsgiveren, der igen afleve-
rede det til arbejdstageren ved

arbejdets ophør påført arbejdets
varighed, og den indtjente løn. Man
havde så selv kortet, indtil man ftk
arbejde igen eller søgte understøt-
telse. Der skulle hele tiden kunne
føres kontrol med arbejde, ar-
bejdsløshed, løn og understøttelse.
Havde det været nu, ville man straks
mene, det var af hensyn til skatten,
det var det ikke, men for at have
kontrol med arbejdsløshed og
mulighed for at sende folk til
Tyskland for at arbejde for Værne-
magten. Et sådant kort måtte jeg
også have, selvom jeg dengang
havde fået eget landbrug, men der
var pligt til det, når man modtog løn,
også de småpenge jeg hentede hjem
fra folkedanserforeningerne.

En vinter under krigen ledede jeg
folkedans i Kalundborg. Det var på
Grand Hotel, hvor tyskerne holdt til.
De lod os dog danse i fred, men det
kunne ske, der blev luftalarm, så jeg
ikke kunne komme ud af byen inden
spærretidens ophør. Det gjorde, at
jeg måtte sørge for at have min
tilladelse til at færdes ude i spærreti-
den på mig. Da det passede dårligt
med togtiderne, og jeg skulle kunne
komme hjem, selvom der kunne
forekomme tilfælde, hvor toget ikke
kørte af en eller anden årsag, tog jeg
også den tur.på cykel. Jeg var derfor
ofte sent ude, og selvom jeg havde
mine papirer på mig, hvortil også
hørte legitimationskort, ville jeg
helst undgå at møde tyskerne, så når
der viste sig et lys forude eller bagfra,
stod jeg af cyklen og søgte skjul i
grøften eller bag en hæk, for at undgå
deres undertiden nærgående spørgs-
mål. I de år var jeg meget ude og kom
sent hjem, men alligevel skulle jeg
tidligt op at malke og passe mit
landbrug, så jeg fIk vel nok for lidt
søvn. Det gav sig udslag i, at øjnene
kunne falde i på hjemturen, og jeg
opdagede mig selv på vej ud over en
grøft gennem et elektrisk hegn, og
ind til sovende køer. Hvem der har
prøvet det ved, hvor hurtigt man kan
komme på cyklen igen, sæt der var
nogen, der havde set det. Den største
forskrækkelse jeg ftk af den slags var
en sen nattetime, hvor jeg fandt mig
selv og min cykel, som jeg endnu sad
på, på den yderste kant af en lV2 m
dyb udgravning ved noget vejar-
bejde. Da blev jeg pludselig spilvå-
gen og sov ikke mere på den tur.

Sådan var vilkårene, der var krig,
det var vinter med sne og meget lave
frostgrader. Folk ville gerne have
mig til at lede dans, og jeg ville gerne
lede deres dans. Det var dog ikke
vinter hele tiden, der var også efter-
årsmånederne, hvor det kunne være
mildt og let fremkommeligt. Det
blev også altid forår igen, sol og lyse
aftener, og der var sommer med
sammenkomster og mange sjove og
glade timer. Men en vintertur skal vi
have med. Det var i det tidlige forår,
sne var der stadig en del af, men det
tøede så meget om dagen, at sneen lå
som et grødet lag på vejene, og det
ryddede man ikke, det blev kørt op i
hjulspor, hvor vandet flere steder
kunne stå blankt.

En sådan forårsdag skulle jeg have
en legestue i Svebølle, en tur på en
15-16 km. Jeg havde været der nogle
gange i vinterens lØb, så det var at
betragte som en afslutning på vin-
terens sammenkomster. Jeg skulle
have min spillemand med, så skulle
andre træde til dernede fra. Vi skulle
selvfølgelig cykle, det var lørdag,
solen skinnede og det var dejligt
vejr, men vi kunne forvente dårligt
føre, inden vi nåede frem, og vi
skulle være med til fællesspisning, så
vi tog afsted i god tid.

Vandet stod i hjulsporene, vi
valgte hver sit og tog fortrøstnings-
fulde afsted. Vi var forberedt på, at
det kunne blive vanskeligt at cykle
tilbage, så vi var indstillet på at få en
vognmand til at køre os hjem.

Det begyndte at fryse inden vi
nåede frem, og der dannede sig is i
hjulsporene, så vi måtte trække
cyklerne flere steder for at skåne
dækkene. Vi nåede frem i god tid,
spiste vor mad og havde en dejlig
aften uden tanke for vejret. Mens vi
havde moret danserne og os selv, var
frosten taget til, det var blevet spejl-
glat overalt, og en frostdis lå tyk over
landskabet, og under de forhold var
det ikke til at formå nogen vognmand
til at køre ud. Vi måtte modstræ-
bende begive os på vej hjem
trækkende vore cykler, vadende i
hjulsporene, hvor vi gang på gang
trådte gennem isen. Ind imellem lod
det sig gøre at cykle, vi havde i vin-
terens løb fået nogen rutine i glatkør-
sel, men det var meget sent inden vi
trætte nåede hjem.



Det var dog ikke altid, det var så
surt. Jeg har flere gange kørt til
samme Svebølle i sommertiden. Så
skød jeg genvej og kørte gennem
skovene ved Jyderup og herregården
Astrup. Det var en sand fornøjelse,
især at køre hjem i de små nattetimer,
når solen med sine første stråler
ramte trætoppene, og nattergalene
slog deres triller, og småfuglene
vågnede, så ftk man ligefrem lyst til
at synge med.

Skal vi se på folkedansen og dens
udvikling op til omkring vore dage,
kan vi ikke forbigå landsstævnerne.
Som tidligere nævnt var jeg første
gang med i Aalborg i 1937. Næste
gang blev for mit vedkommende i
Holbæk i 1941. Vi var en flok fra
Faurbo, der cyklede til Holbæk, hvor
vi var indlogeret på et høloft på en
gård i udkanten af byen. Den gang
meldte foreningerne sig til hver for
sig, og man kunne give sine egne
opvisninger og/eller være med i
fællesopvisninger. Blandt deltagerne
var et hold fra Fanø, der bl.a. dansede
i Strandparken, og hvor især "Slaite-
ren« fra Fanø gjorde sig bemærket,
når han svajede og svingende mutter
med store bevægelser. Så gik der
nogle år, hvor jeg flyttede lidt om-
kring, og kun kom til stævne i ny
og næ, så fra den tid kan jeg ikke
fortælle så meget om stævnerne.
Først da jeg kom fra LæsØtil Herlev i
1956, begyndte jeg igen at følge
dem. Der var nu blevet mere inte-
resse for landsstævnerne og deltagel-
sen i dem var blevet større, så de
måtte organiseres på en anden
måde, og det førete til, at man sidst i
tredserne lavede en regionsop-
deling, som igen gik over i amtsop-
delingen i 1970, og som stævnerne
nu styres efter.

Som det må være klart, havde
Frede Andersen stor betydning for
mig i mine første folkedanserår. For
en del af jer er han nok kun et navn,
for andre er han vel ikke engang et
navn. Frede Andersen blev født i
Svinninge Møllegård i Odsherred.
Der er 2 Svinninger, det jeg kommer
fra og Svinning iAsminderup mellem
Vig og Nykøbing Sj.Odsherred var
fra ældre tid krongods under Roskil-
debispen. Det gav dem tidligere og
større frihed end andre steder.
Jorden var god, og bønderne var
ikke så forarmede, som fæstebønder

kunne være andre steder. Det gjorde
at landsbylivet og forlystelserne
havde mere frit spil, som var til gavn
for folkedansen. Foruden gården
havde forældrene også møllen at
kunne tage indtægt af og var blandt
de bedre stillede og dermed blandt
dem, der førte an, også når der skulle
festes. Allerede som 8-årig tog foræl-
drene ham med til dansefesterne,
hvor Frede blev grebet af folkedan-
sen og viede sit liv til den og levede
mere for den end fædregården, som
han senere overtog. Han havde en
broder, som overtog møllen. Det var
ikke alene på Sjælland Frede var godt
kendt, også andre steder kom han og
forlystede folk. Landsforeningen
havde også bud efter ham og hans
viden, en overgang sad han i styrel-
sen, men det var ikke det, der så
meget interesserede ham, det var
mere at færdes ude blandt folk i
forsamlingshusene.

Jeg har forsøgt at fremstille forhol-
dene som leder på landet for 40- 50
år siden, som jeg har oplevet dem,
men ud fra det skal det ikke forlede
nogen til at tro, der ikke var mulighe-
der for at komme på kurser og få en
lederuddannelse. Det var der, der
var Snoghøj, hvornår Kerteminde
kom til, ved jeg ikke, men det var
ikke mange ude på landet, der søgte
dem, men kom ind i det på samme
måde ssom jeg. Vier en del, der uden
kurserne de steder har gjort et ar-
bejde og en indsats for at følge med i
udviklingen og for at bevare de
danse så nær overleveringen som
muligt, som er grundlæggende i det,
vi kalder dansk folkedans.

Hvordan ser det så ud nu? Folke-
dans må være den dans folk til enhver
tid danser, og den ændrer sig hele
tiden, det gør den også nu. For tiden
ser vi den ene folkemusikgruppe
efter den anden komme frem. De
bruger spillemandsbøgerne og vore
egnshæfter, de morer sig med at
spille sammen og får folk til at danse
efter det. De spiller uden hensynta-
gen til musikinstrumenter og under-
visning og danser under lemfældig
undervisning eller slet ingen. Kom
og vær med, her morer vi os, vi har
ikke brug for kedelige ledere, vi kan
selv. Det kan vi ikke dæmme op for,
men håbe på der fremover vil være
om ikke andet, så en lille kreds trofa-
ste, der vil værne om dansen for den

periode, som vi har dyrket som
dansk folkedans, almuedansen med
hovedvægten lagt på årene fra ca.
1810 til ca. 1860/65. Den periode
hvorfra vi kender flere af de gode
spillemænd, og som ikke ligger
længere tilbage i tiden, end vi med
rimelighed kan borge for en trovær-
dig overlevering og efterforskning.

Der er en anden ting, vi også skal
være opmærksomme på, det er
gymnastikforeningerne. Jeg har
været inde på, at gymnastikforenin-
gerne en gang var årsag til, at flere
folkedanserforeninger er opstået.
Udviklingen er siden, for mig at se,
gået i den retning, at gymnastikfore-
ningerne er ved at tage initiativet fra
Danske Folkedansere. Vi har mange
steder et godt samarbejde mellem
gymnastikforeningerne og folkedan-
serforeningerne. Også på landsfore-
ningsplan er samarbejdet godt, men
i de sidste 10- 15 år er det for mig at
se gymnastikforeningerne, der tager
initiativet og er ved at distancere
Danske Folkedansere. Ikke hvad
dans dragter og spillemandsmusik
angår, men havd det administrative
angår. Der er, ud over det Danske
Folkedansere også byder på, kurser
for det administrative og det initia-
tivtagende i foreningerne.

Det er ikke det, emnet lød på, men
det er noget vi skal være opmærk-
somme på. Vi skal ikke konkurrere
med gymnastikforeningerne, men vi
skal passe på, de ikke tager hele
initiativet.

Marts 1989.


