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Om kontradanse

Jeg har ridligere i aniklerne "Om
engelskdanse" (Hjemsravnsliv nr 9, 1998)
og "Om skorskdanse" (Hjemstavnsliv nr
10, 1998) skrever om historien bag en
stor del af vore rækkedanse.

Den ticlJigsrekilde, der fonæller om dan-
se hvor man er stiller op parvis i en fIr-
kant, er den engelske musikforlægger
John Playfords 1. udgave afThe English
Dancing Master fra 16502 , hvor der er
nogle enkel re squaredances. Det er øjen-
synlig ikke en danseform der har haft den
store inreresse, for den forsvinder fuld-
stændig i de senere udgaver.

3) I Frankrig udgav Feuiller, der var dan-
semester ved hoffet, i 1706 en samling af
selskabsdanse hvori der blandr ander var
beskrevet en dans for to par. Dansen hav-
de riden "Corillon" hvilker betyder
"underskøn" og henviser ril reksten i en
sang, hvor en ung pige funderer over, om
hendes underskøn ser godt ud, når hun
danser. Dansen er som nævnt for to par,
og har en opbygning med en variabel del
(svarende ril turene i vore rurdanse) og en
konsrant del (svarende tilopføringen i
vore turdanse).

Melodien kender vi stadig, idet den min-
der meget om "Springforken" fra Him-
merland.

Hvor dansen kom fra er uvist, men det er
åben ban en dans der har været kendt i et
stykke tid på udgivelsestidspunktet, for
Feuillet skriver (her citeret fra kilde l)
side 123): "Selvom cotillonen er en gam-
mel dans, er den sådan på mode ved hof-
fer i dag, at jeg ikke synes, jeg kunne lade
være at tage den med i denne samling".

Danseformen er så populær, at der i den
følgende tid bliver lavet mange nye danse
med samme opbygning, også nogle for
fire par op rillet i en firkant. I løbet af
første halvdel af 1700tallet kommer den-
ne opstilling i Frankrig til at hedde "con-
tredance francaise" medens dansetypen

med opstilling på rækker kom til at hed-
de "contredance anglaise".

parsdans med den turrækkefølge der bli-
ver dominerende i de følgende år. Dan-
sen, La Bionie, var slurdans i et tearer-
stykke og bliver indledningen til en sand
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greb), Sror kreds.
Alle rure danses
både med og mod
sols.

Anden del af dansen
kunne derimod vari-
eres i der uendelige.
Denne del kald res
også for dansens
"refrain".

Dansene er alle
omhyggeligr beskre-
ver både i reksr og
regning. På figur 2
ses er eksempel på
en af bogens danse.

I de følgende år
udkommer der en så
enorm mængde af
kontradanse i Paris,
ar der på der nærme-
sre er mulige ar følge
udviklingen uge for
uge. Man udrænker
masser af varianrer
af refrainer, og man
finder på ar særre en
hel serie af danse
sammen, således ar
man danser "Sror
kreds" ril er refrain,
"Enhånds" ril er
ander refrain,
"Tohånds" ril er
rredje osv. Derre
videreudvikles, så
man på er ridspunkt
helr dropper com-

pier-delen (alrså fUrene) og bio r særrer
dansene sammen i serier der udelukkende
indeholder refrainer (alrså opføringer).
En sådan serie af danse kaldres en Qua-
drille, eller (uden for Frankrig) en qua-
drille francaise. Er eksempel på sådanne
danse fra von hjemlige dansereperroire
kunne være Lanciers' og Francaise5 (man
kunne ganske vis r frisres ril ar rro, ar
sidstnævnte er en rækkedans, men man
danser jo kun sammen med der par der
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"konrradans-epidemi". Årer efrer udkom-
mer bogen "Suire des reperroire des bal".

Her er er srørre antal danse beskrever med
den førnævnre rurrækkefølge, en opbyg-
ning som i de kommende år bliver sran-
dard. Turrækkefølgen, som også kaldres
dansens "compier", var helr fasr, og blev
brugr i alle konrradanse. Rækkefølgen var
Sror kreds, Enhånds med egen, Tohånds
med egen, Damemølle, Herremølle,
Damekreds, Herrekreds, Allemande (ryg-

srår lige over for, så dansen er i virkelighe-
den en kontradans for ro par, hvor alle
ropars-grupperne blor er opsrilier ved
siden af hi nanden)

Der er interessant ar se, hvor forskellig
den engelske og den franske dansemode
udviklede sig. Ved der franske hofblev alr
styrer med hård hånd, og inter var over-
ladr ril rilfældigheder. Man dansede kom-
plicerede opsriliingsdanse, hvor man etter
er nøje udrænkr sysrem bevægede sig
rundr på gulver i symmerriske og velord-
nede mønsrre.

I England derimod, nød man ar danse ril
de kendre melodier, og man gik gerne i
gang med en rækkedans, hvor man dan-
sede ril populær musik i lang rid uden ar
gå for meger op i ar udføre figurerne
meger sirligr. Der sociale samvær og
nydelsen ved ar danse ril gode velkendre
melodier var i højsæder.

Disse forskellige dansemoder nåede også
Danmark, men ikke nødvendigvis på der
ridspunkr, hvor dansen var på sir højesre i
sir hjemland. I Danmark har rækkedanse-
ne øjensynlig værer moderne i slutningen
af 1700-raller, medens konrradansene
(som her i lander kom ril ar hedde kva-
driliedanse) rilsyneladende havde deres
srorhedsrid i 1800-raller. år man rager i
berragening hvor mange kvadriliedanse vi
har beskrever, må dansene have haft en
kolossal udbredelse lange op i århundre-
der. Der er forbavsende, ar man i der fol-
kelige miljø har bevarer den samme rur-
sammensætning og rækkefølge som blev
introducerer i Paris over 100 år før danse-
ne blev indsamlede. Og der er forbavsen-
de, ar man lige nerop i Danmark blandr
den almindelige befolkning har dyrker
kontradansene med en sådan ildhu.

Er interessant spørgsmål som der nok er
værd ar rænke over!

1) Der mesre af denne anikel er baserer på oplysninger der kan læses i Egil Bakka: Europeisk dansehisrorie, Gyldendal orsk Forlag 1997
2) For en nærmere omrale af dene værk henvises ril den ridligere nævnre arrikel "Om engelskdanse"
3) Afsnirrer om fransk dansemode er i høj grad baserer på egne norer fra forskellige kurser med dansemesrer Jørgen Skov Perersen
4) En meger grundig gennemgang af Lancierens hisrorie findes i Claus Jørgensen: Lanciers bogen, Bogans forlag 1996
5) Beskrever i Gamle Danse fra Møn, Foreningen ril Folkedansens Fremme og i Per og Pia Sørensen: 3 gamle selskabsdanse fra 1800rallers balsa-

le, Eger forlag 1995


