
Dansens og musikkens rødder ~ I( f
Skrup' Lisbeth fra Vejle Vesteregn

I Vejle Vesteregns-herret har vi en par-
dans, der hedder "Skrup' Lisbeth" (nr.
532 i "358"), og dansen er en afart af
"Jysk på Næsen" og måske en overgangs-
form mellem de gamle springdanse og de
nyere jysk polonæsedanse, der kom i
begyndelsen af 1800-tallet.

Hvem "Skrup' Lisbeth" var, ved vi intet
om - det gælder i øvrigt de fleste af de
dansen avne, hvor der indgår et person-
navn; men i en erindringsbog af L. Krag-
balle', hvor han fortæller om sin barndom
i Vejle i 1840'erne, rar vi følgende at vide:
"Nabohuset til Ole Jensens Gaard var et
simpelt tofags og eenetages Hus, der, saalæn-
ge jeg husker, var beboet af Fattigfolk, hvem
Ingen kjendte. Dog dæmre det for mig, som
om i min Barndom en forhenværende Reen-
gjoringkone ved Navn Lisbeth eller, som
hun med et Tillægsord benævntes - rimelig-
vis til Erindring om hendes tidligere
Beskjæftigelse - Skrup-Lisbeth, en tid boede
her".

Det kan ikke med 100% sikkerhed siges,
at dansen er opkaldt efter den gamle
rengøringskone og fattiglem i Vejle; men
muligheden er til stede.

Carner Herre Juels

som vist er ukendt af andre end mig. Jeg
lånte, for snart mange år siden, H. H.
Hansens egne beskrivelsesherrer af en dat-
ter. Ovenover "Skrup' Lisbeth" stOd føl-
gende danseverslrim:

Åh du lille Skrup Lisbeth - Skrup Lis-
beth - Skrup Lisbeth.
Åh du lille Skrup Lisbeth, dejlige tøs.
Skrup Lisbeth - Skrup Lisbeth - Skrup
Lisbeth - Skrup Lisbeth.
Åh du lille Skrup Lisbeth, dejlige tøs.

Ikke den stOre poesi, men meget banal og
meget lig andre dansevers.

H. H. Hansen var en af folkedanserpio-
nærerne og ivrig danseindsamler i flere
egne af landet. Bl.a. indsamlede han på
sin hjemegn Vejledansene.

Hvis vi ser på melodien, vil alle straks
kunne høre, at det er den, for alle danske-
re, kendte melodi ''Ach du lieber Augus-
tin". Melodien har været kendt i Dan-
mark langt tilbage i tiden - og den første
variant af melodien, som jeg kender til,
genfinder vi i Brødrene Basts nodebøger
fra ca. 1765, hvor den formentlig er en
rækkedans med titlen "Carner Herre
Juels" .

Senere genfinder vi melodien i adskillige
nodebøger - som "Gesvindt Walz" eller
som "Polonaise" Oysk på Næsen), hvilket
jo passer godt på "Skrup' Lisbeth", der jo
som tidligere nævnt er en polonaisevari-
ant.

I mindst 2 jyske spillemandsbøger har vi
endda melodien stående - nærmest som
"klassisk musik", da det her er "Lieber
Augustin" med variationer i bedste
Mozartstil. Det fortælles også, at den
navnkundige spillemand, Ole Kjær fra
Holstebro, havde komponeret variationer
over ''Ach du lieber Augustin".2

Se Eksemplet "O min lieber Agugtin -
tema med variation" fra Anders Christen-
sens nodebog fra 1826 - Agerkrog i Ribe
Amt.

Oprindeligt er det en gammel spottevise-
melodi, der hurtigt blev benyttet som
"Dreher" (østrigsk pardans) og skulle iføl-
ge B6hme3 være komponeret af en gade-
sanger ved navn Augustin, der levede i
Prag og Wien i tiden omkring 1670.

Et er sikkert - melodien er gammel og har
været kendt overalt. Første del af det fol-
kelige tema benyttes bl.a. af John Gay i
"Tiggeroperaen", som havde premiere i
London 1728. I midten af 1700-tallet
benyttede den kendte wienerkomponist,
Ditters von Dittersdorf, melodien i orke-
sterkompositionen "Kehraus".

I et gammelt dansk ugemagasin fra 1864'
kan man læse følgende:
"O du lieber Augustin !"
Hvorfra skriver sig dette Navn i den
bekjendte Dandsemelodi, der tilforn var
Thema til mangfoldige Variationer for mere
eller mindre verdensberømte Virtuoser? - En
almindelig bekjendt og yndet Sækkepiber og



Gadesanger,med Navnet Augustin, levede i
det 17de Aarhundrede i Wien. J Aaret
1679, da Pesten rasede i Keiserstaden, var
han engang saa total beruset, at han, da
man fandt ham paa Gaden, antog ham for
en Pestdødogkastede ham paa en af de Vog-
ne, der kjørte de talrige O/ferefor Epidemi-
en til Kirkegaarden. Med disse aflæssede
man ogsaaham i en stor Grav, der dog ikke
strax blev tilkastet. Den hele Nat sov han
trygt blandt Ligene. Da han vaagnede, blev
han ikke lidet forundret ved at befinde sig i
et saadant Selskab, men arbeidede sig dog
saaledes op, at han om Morgenen, da den
første atter indtræffinde Ligtransport
ankom, kunde trækkesganskefrem ogkjøres
hjem med den uhyggeligeEkvipage. Han
overlevede dette frygtelige Eventyr endnu i
mange Aar, spillede endnu længe op til
Dands, og det er derfor ikke til at undres
over, at hans Navn er blevet bevaret i en
Valsmelodi lige til vore dage."

Er morsomr sagn, der sikker ikke har
meger med virkeligheden ar gøre!

I 1700-raller begyndre man ar konsrruere
spillemaskiner og spilledåser, og en af de
melodier, der blev mesr ynder i disse
musikmekanismer, var nerop "Ach du lie-
ber Augusrin".

Der er kun i Danmark, man siger Ach
du ... andre sreder hedder der O du .... -
Derre Ach må sikken rilskrives H. C.
Andersen, der jo benytrede sig af visen i
eventyrer "Svinedrengen" fra 1842. Svine-
drengen fabrikerede en gryde, som spille-
de melodien, når han røne i den. Derre
høne prinsessen, og hun blev så glad, da
hun nerop kunne spille den melodi med
en finger.

Jeg synes, ar I spillemænd skulle prøve at
spille melodien med variarioner fra den
gamle nodebog fra 1826, og der er rilladr
ar srarre med en finger - god fornøjelse.
r næsre nummer af blader skal vi se lidr
nærmere på hisrorien om "Molbodren-
gens Hopsa'.

Kildehenvisninger:
Tak til Anders Chr. N. Christensen, København, der har hjulpet med at finde melodien "O min lieber Augustin - Tema med variationer".
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