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Kjeld Nørgaard, Arhus

I sidste nummer kunne man læse 1. del af artiklen om
dansene i APBerggreens "Danske Folke-Sange og
Melodier". Her blev dansen Taprisør omtalt.

Den næste der er beskrevet er nr. 254 (og 255). Begge
melodierne hedder Syvspring. Den første er, med
Berggreens ord: "..forespillet mig 1858 af en jydsk Spille-
mand i Vendsyssel", i øvrigt den samme spillemand fra
hvis nodebog han har "Taprisør" . Hvor nr. 255 stammer
fra fremgår ikke, bortset fra at der over melodien står
"Fyn?".
Nr. 254 er samme melodi som den Syvspring der står i
"358'" som nr. 2.
I Berggreens beskrivelse, der refererer til nr. 254, står der
"Denne jydske Folkedands udføres af to Karle, der svinge hin-
anden rundt på een Plet, indtil Slutnings-Noden indtræffer ..."
Herefter beskrives det, hvorledes man efter hver gen-
nemdansning lægger et ekstra stykke på dansen, ganske
som det kendes fra beskrivelsen af Syvspring som den
fremgår af "Hefte 1"2 (efter første gennemdansning tram-
per man med den ene fod. Efter anden gennemdansning
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Vide-vide-vit! Min Mand er kommen.
Vide-vide-vit! Hvad har han bragt?
Vide-vide-vit I En Sæk med Blommer.
Vide-vide-vit! Dem har jeg smagt.
Lalalala Se saa!

tramper man med begge fødder. Efter tredie gennem-
dansning tramper man og går ned i knæ, osv.). Hvad der
i denne sammenhæng er interessant, er at der i ovenstå-
ende hæfte efter dansen står skrevet, at dansebeskri-
velsen er taget fra Berggreen, med en ganske præcis hen-
visning til hans beskrivelse. Dansen fra hæftet er imidler-
tid helt anderledes i den første del, så man må have
kendt en anden beskrivelse af dansen som man har blan-
det med Berggreens.
Den anden af melodierne, altså nr. 255 genfindes i næsten
uændret udgave i Danmarks Sanglege' med en tilhøren-
de legebeskrivelse der i princippet er magen til oven-
nævnte. Legebogens melodi og sangtekst ses i figur 1.

Den næste melodi i bogen som har en dansebeskrivelse
er nr. 256, Ottemands-Dandsen. Ifølge Berggreen er
melodien skrevet af efter den sarrune nodebog som
Taprisør.

Dansen udføres af 4 par (eller flere) opstillet i en rund-
kreds. Turene er de samme 10 som i Taprisør, og efter
hver tur følger en opføring der er mindst ligeså langvarig
som i Taprisør. Den første gang udføres opføringen på en
lidt afvigende måde, men ellers skal den opførende herre
skiftevis svinge sin egen dame og damerne i kredsen ind-
til alle damerne er blevet svinget. Først herefter kommer
2. tur, hvorefter alle svingningerne gentages.

I "Vendsysselhæftet"· er der fra Læsø beskrevet en dans
der hedder Otte Mands Dans. Dansen er opbygget efter
den samme opskrift og med en melodi der minder meget
om Berggreens. En tilsvarende dans, med navnet 8
Mands Dans, er optegnet på Læsø i 1981 og beskrevet i
"Læsø, Dans og musik"s. Melodien fra sidstnævnte
optegnelse er noget "underlig", men minder i påfaldende
grad om Berggreens melodi. Jeg mener ikke at der kan
være tvivl om, at vi her har tre varianter af samme dans.



Den næste med dansebeskrivelse er nr. 261 (såfremt en af
artiklens læsere er ejer af 2. udgave af bogen, skal
han/hun være opmærksom på, at der i denne er en tryk-
fejl, idet dansebeskrivelsen fejlagtig henviser til melodi
nr. 260 som hedder "Kyllinge-Sørens Dands". Dette har
tidligere skabt nogen forvirring, idet en artikel i 0sljydsk
Hjemstavn· som omhandler Kywling Søren og de danse
der er opkaldt efter ham, forsøger at få beskrivelsen og
melodien til at passe sammen).
Musikken er fra samme kilde som de foregående og hed-
der "Veirmølle-Dandsen". Melodien er umådelig udbredt
og kendes i talrige varianter. Den findes i to af de kend-
teste 1700-tals nodebøger, nemlig i Brødrene Basts node-
bog fra 1763 -1782 som Møllevinge Contillion og i
Rasmus Storms nodebog som Vindt Mølle Menuet. Den
er i adskillige af 1800-tallets nodebøger. Den er med på
Danmarks første fonografoptagelse af spillemandsmusik
fra 1909 af Thomas Johansen fra Kås7 og for at ende i
nutiden har Lars Lilholt brugt melodien i 1982 til en af
sangene på pladen med titlen" - og Fanden dukked' op
og sagde: Ja!"
Melodien, i Berggreens klaverarrangement og med hans
dansebeskrivelse, fremgår af hosstående figur. Læseren
kan herefter selv gøre sig sine tanker om hvordan dansen
skal udføres. Per og Pia Sørensens fortolkning kan ses i
deres udgivelse "Hæfte 6"8.
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Nr. 261. lste Repetits: Alle rundt med hinanden i udstrakte
Hænder. 2den Repetits, lste Gang: Alle Karlene i Midten sætte de
venstre Hænder op imod hinanden og holde Pigerne under høire Arm,
medens de svinge rundt; 2den Gang: Pigerne ligesaadan med Karlene
under Armen.

Den sidste, hvor der skrives noget om dansemåden, er nr.
262 som hedder "Forkeert". Beskrivelsen er her ganske
kortfattet, idet der blot står De Dandsende dreie sig til ven-

stre Side. Denne beskrivelse kan sagtens fortolkes i for-
hold til den betydning der almindeligvis lægges i beteg-
nelserne Forkert Vals og Forkert Polka i dag, nemlig at
man danser den forkerte vej rundt i salen.

Hvor Berggreen har sine dansebeskrivelser fra står hen i
det uvisse, men da de alle hører til melodier som han har
fra den samme spillemand kan man vel formode, at det
også er spillemanden der er kilden til dansene. Hvorfor
han ikke har forsøgt at skaffe dansebeskrivelser til de
andre melodier, eller, hvis han ikke interesserede sig for
dans, hvorfor han har medtaget beskrivelserne til disse
danse står hen i det uvisse.

Det vil naturligvis også være interessant at se nærmere
på melodierne i bogen. Berggreen går ikke af vejen for at
bearbejde det originale melodistof, hvilket han da heller
ikke lægger skjul på i sin indledning. Det kunne være
interessant at opspore de originale forlæg til melodierne
og sammenligne dem med de udgaver som findes i
bogen. Det er imidlertid et projekt som må udskydes til
en senere lejlighed.
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Bogen indellOlder en fyldig omtale af alle melodierne i 'lOdebogen. Under omta-

len af Vindt Mølle Menuet kan der læses endnu flere oplysninger og henvis-

ninger


