
Dans i
Danmark
Omkring år 1800.

Mange af de danse vi kender, fra det
danske folkedansrepetoire har tydelige
ligheder med de gængse danseformer
fra perioden omkring år 1800. Dette
gælder således for mange af de popu-
lære kvadrilledanse, som har samme
opbygning som de gamle franske kon-
tradanse, og engelskdansene svarende
til de engelske longways-former genfin-
der vi i folkedansrepetoirets række-
danse. Menuetten, som omkring år
1800 stadig forekommer som mode-
dans, og iøvrigt af danselærerne på
dette tidspunkt anses som værende den
fornemste af alle danse, er også over-
leveret i folkedansrepetoiret - og med
en trinrytme, der har større lighed med
barokmenuetten end med menuetfor-
men fra ca. 1800, som tydeligt er
bevaret på Det kgl. Teater i menuetten
fra Elverhøj (fra 1828).
Hovedparten af det danske folke-

dansrepetoire er optegnet i perioden
ca. 1900-1930 - i høj grad på grund-
lag af ældre folks hukommelse. Fol-
kedansbeskrivelserne kan således ikke
anses for at være primære kilder til
danse fra så langt tilbage som f. eks.
omkring år 1800, og oplysninger om
den tids dansetraditioner må søges i
kildemateriale fra samtiden.
Kildematerialet til belysning af dans

i ældre tid er mangeartet og spænder
fra billedfremstillinger af forskellig art
over litterære omtaler af dans til direk-
te dansebeskrivelser skrevet af fagfolk
på området - d. v. s. danselærere.
Nedskrift af dans har til alle tider

været en vanskelig opgave, som er
betydelig mere kompliceret end ned-
skrift af musik i nodenotation. Årsagen
er klart denne, at nedskrift af en dans
forudsætter en forudgående præcis
analyse af dansebevægelserne, hvorefter
resultatet af denne analyse overføres
til papir som en nedskrift af bevægel-
serne - og vel at mærke så tydeligt
og detaljeret, at en anden person på
basis af denne nedskrift er i stand til
at genskabe dansebevægelserne. Danse-
bevægelser omfatter bI. a. de enkelte
danseres bevægelser som baner på dan-
segulvet, og tillige fodbevægelser,
kropsbevægelser m. v. i et tredimensio-
nalt rum i afhængighed af tiden
og hermed af musikken. - Tillige
indeholder dans både rytmiske og dyna-
miske kvaliteter, som også må indgå i
notationen, hvis denne skal være rime-
lig fuldstændig.
Resultatet heraf er desværre, at de

fleste dansenedskrifter mangler mange
af de oplysninger, som er nødvendige,

hvis en person, der ikke i forvejen har
et vist kendskab til den pågældende
danseform, skal udføre dansen efter
nedskriften, og for de ældre dansened-
skrifter, vi i Danmark har i stor mæng-
de fra ca. 1780 og fremefter, har alle
disse problemer fuld gyldighed. Danse-
beskrivelserne er tydeligt kun beregnede
til at anvendes af folk i samtiden med
godt kendskab til dansenes almindelige
stil og udførelse.
Dette overleverede materiale har

imidlertid alligevel meget stor værdi
for os som reelt det eneste primære kil-
demateriale, vi har til ældre tiders dans.
Ved studiet af materialet må vi så
prøve at sammenligne forskellige be-
skrivelser og om muligt finde løsningen
til problemer i et materiale i noget
andet materiale. Eksempelvis inde-
holder de fleste engelskdansbeskrivelser
kun meget få angivelser af trin, og op-
lysninger om trin har vi hovedsagelig
kun i de mere almene danselærerbøger ,
der fortæller om dansestil og dansetrin,
men ofte ikke direkte hvor de omtalte
trin så skal anvendes. Dette betyder, at
de resultater vi kan nå frem til er be-
hæftet med store usikkerheder ,omend
vi - som vi netop gør i Dansearkivets
studiekreds om historisk dans (se Hjem-
stavnsliv, januar 1983, s. 21) - kan
forsøge at løse nogle af problemerne
ved at gennemgå dansene i praksis og
prøve at få dem til at fungere. Og det
er helt klart, at netop ved at arbejde
med dette kildemateriale i praksis - på
dansegulvet - får man et betydeligt
mere nuanceret forhold til dansene, end
man ville få ved blot at gennemlæse
beskrivelserne sammen med de tilhøren-
de noder.
De mest præcise oplysninger om

udførelsen af ældre tiders dans har vi
afgjort i danselærernes dansebeskri-
velser , men dette betyder tillige, at det
er dansen ved hoffet og i det bedre
borgerskab, vi ved mest om. Almuens
dans i ældre tid har vi kun ganske få
oplysninger om, og de sparsomme in-
formationer, vi har, hidrører alle fra
iagttagelse hos personer udenfor al-
muens egen kreds. Vi har dog antyd-
ninger af, at danse med ligheder til de,
vi kender fra hofdans-repetoiret, også
har været anvendt af almuen, men
dansestilen må formodes at have været
en anden.
De nævnte danse beskrivelser fra

omkring ca. 1780 omfatter et stort re-
pertoire af engelskdanse og et mindre
antal kontradanse. Engelskdansene er
omtalt allerede i Holberg-tiden, men

de første nu kendte danske dansebe-
skrivelser foreligger først omkring
1780 og omfatter bI. a. de samlinger
af »engelske danse med toure« der
blev udgivet på Gyldendal af hof~iolo-
nen H. H. Jacobsen. Samlinger med
dansebeskrivelser - især engelskdanse
- udsendes regelmæssigt i serier ofte
med hæfter indeholdende f. eks. 12
danse med tilhørende musik i perioden
1780-1800, hvilket kan ses af avertis-
sementer i Adresseavisen fra dette tids-
punkt. Efter år 1800 bliver repertoiret
forøget med danse i »den skotske stil«
og valsemelodier bliver mere hyppige
og menuetterne færre.
En mere udtømmende behandling

af problemerne i forbindelse med stu-
diet af historiske danseformer kan fin-
des i en artikel i dansearkivets årsskrift
»Meddelelser fra Dansk Dansehistorisk
Arkiv« nr. 3, 1983-84, (s. 38-51). I
forbindelse med studiet af disse ældre
danseformer må det da også bemærkes,
at dette at prøve selv at udføre dansene
har overordentlig stor værdi for for-
ståelsen af dansene (en dans eksisterer
reelt kun, når den udføres i praksis),
men tillige vil mange af disse ældre
danse også med fornøjelse kunne ud-
føres af nutidsmennesker . Og dette
sidste - en praktisk udnyttelse af de
opnåede resultater - er da et væsent-
ligt formål - også for danseforsknin-
gen.
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Knud Bødker's
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Degnen i Vivild hed Møller. Han hav-
de en åndsvag boende hos sig, - og
denne åndsvage havde han fået afrettet
til i kirken at gøre de samme fagter
som præsten. Denne havde nemlig
mange underlige fagter, når han stod
på prækestolen. Såsnart han begyndte
at præke trådte den åndsvage frem i
korsdøren og slog ud med armene og
så videre. Møller afgav denne erklæring
at det kunde han ikke gøre for. Han
holdt meget sjældent skole, hvilket ef-
ter alles mening er en meget væsentlig
fejl ved en lærer. Efter at han var ble-
vet afsat, kom han til at bo i Brunmose.
Her havde han et på små, usle lerkli-
nede huse at bo i - og kun een stue og
så et par bæster at køre med. Henne
på Løvenholm havde han en broder af
hvem han fik både klæder og penge,
og så så han ordentlig ud en tid igen.
I en sådan forfatning kom han en gang
til Randers, - tog ind på en gæstgiver-
gård og kom i selskab med nogle offi-


