
Dansens udvikling i Danmark
i store træk, op til det vi i dag benævner som FOLKEDANS

Folkedans i videst forstand er dans, der
er opstået i eller udformet i det befolk-
ningslag, i hvilket den træffes. Hvad vi
almindeligvis tænker på, når talen er om
folkedans, er kun den dans, der i de nær-
mest foregående slægsled har været i
brug i de kredse her i landet, som endnu
havde deres stedlige kultur. Altså endnu
ikke var påvirket af de gamle nedarvede
skikke og forlystelser, som de kendte fra
deres forfædre.

Mens der gennem mange år og tilbage i
tiden har været flere, der har nedskrevet
folkeminder og sagn, er nedskrivningen
af danse først senere kommet i gang.
Dansemelodierne var der enkelte gamle
spillemænd, der har skrevet nogen ned
af, men de fleste landsbyspillemænd
kunne ikke noderne. De havde ikke
nodepapir og skrivemateriale, det skulle
de have fra byerne, og de var ikke kendt
med at skrive. De lærte melodierne uden
ad og spillede efter gehør. På den måde
gik de i arv fra slægt til slægt, og da
samkvemmet egnene imellem blev
større og mere udbredt, fra egn ti I egn.

Der har været danset så langt ti Ibage i
tiden, som der har været blot et lille
samfund af mennesker. Vil vi have et
billede derpå, kan vi gå tilbage til religi-
onen, der fortæller om Moses og alter-
tavlerne og dansen om guldkalven.

Når der har været noget at glædes
over eller fejre, har man givet spontant
udtryk for det ved at bevæge sig i takt
og rytme alt efter stemningen, man var
i. Det har udviklet sig op gennem tider-
ne til dagligdagens arbejde og højtider-
nes festligholdelser til dans ved den nu
passende lejlighed. Vi skal dog ikke så
langt tilbage i tiden, vi nøjes med at gå
ti Ibage ti I årene 1600-1700 og tiden,
som Holberg søger at drage' frem. Der-
fra fremgår det, at der var stor forargel-
se blandt gejstligheden og kongemagten
over den form vågenætterne før de store
helligdage i den katolske tid udspandt
sig under, hvor karle optrådte som degn
og præst og de uhøviske julelege, der
udspandt sig og øldrikkeriet, som førte

ti I usømmelig optræden og slibrige jule-
stueviser. Disse julestuelege og anden
leg førte efterhånden frem til dansegil-
derne, hvor dans som vi kender den i sin
første form, var dans i række eller slan-
ge, der bugtede sig frem og blev ti I den
dans, som man brugte ti I at fejre højti-
derne, årstiderne og familiefesterne og i
det hele taget dagligdagens arbejde
såsom såning, høst og fiskerne for at få
en god fangst, ved at trække en båd gen-
nem landsbyen og for Ølbrygning for at
få en vellykket gæring.

Man dansede i en lang slange eller ræk-
ke, der bevægede sig fremad kun til en
side. Denne række sluttede sig senere
sammen i en kreds, der igen delte sig op
i to rækker, så man dansede parvis over
for hinanden eller en damerække og en
herrerække. Rækkerne bevægede sig
ski ftevis frem mod hinanden og tilbage,
herrerækkerne for at imponere damerne,
damerne for at indynde sig hos herrerne.
Dans på denne måde blev begyndelsen
til det, vi kender som Engelskdans, der
havde sin oprindelse i England. Modsat
Contradans eller Kontrasejre, som kom-
mer fra Frankrig og er kvad ri Iledanse
eller danse med et fast antal dansere.
Rækkerne deltes efterhånden op, så vi
fik kvadriller, topars- og andre danse.

Inden for tidsrummet 1600-1700-tallet
skete der også noget omkring øster-
søen. Der var det Tyskland, der førte an
og kom med Polskdansen. Polskdans
var i sin oprindelige form parvis, hvor
man bevæger sig fremad i mere astadigt
tempo f.eks. i 2/4 takt et bestemt antal
takter for derefter at runddanse i et hur-
tigere tempo i 3/4 takt. En danseform, vi
stadig ser i vores folkedans som det
væsentligste i pardanse. Bevægelse på
en eller anden måde fremad derefter
omdansning, som eksempel Kiplev
Marked og Sønderhoning, Enkevals og
Svensk Maskerade. I kvadrilledanse
har vi det i kæden i Berliner fra VOl"bas-
se og i Kontradans fra Vendsyssel, hvor
herrerne går om damerne og svinger
fremmed og egen med springforttrin.

Det udviklede omdansningen i 3/4 takt
til selvstændig vals, som fik stor udbre-
delse i Europa takket være de store val-
sekomponister.

[ Stavnsbåndstiden 1733-1788 var bon-
destandens mandlige medlemmer for-
pligtet til at blive på fødegodset, og et
større samkvem landbefolkningen imel-
lem var ikke muligt. Men efter stavns-
båndets ophævelse kom der mere gang i
samkvemmet og dansenes udbredelse
egnene imellem. Det blev ved århundre-
deskiftet påbudt landbefolkningen, at de
skulle fejre deres fester og leve et mere
selskabeligt liv. I årene omkring 1806 lå
der store hærstyrker i Holsten, og de
havde ind imellem en del fritid, hvor de
dansede med den stedlige befolkning og
fik lært en del danse, som de tog med
sig hjem. Sammen med spillemændene
eller ved at synge ti I lærte de hjemvend-
te soldater dansene fra sig. På den måde
er europæiske danse kommet ind i lan-
det syd fra, men meget kan også være
kommet til Øerne via handelssamkvem-
met med Hansestæderne og fra Sverige.
Man kan ikke ensidigt sige, at bybefolk-
ningen har lært landbefolkningen dan-
sene, det modsatte kunne også være
tilfældet. Man har set efter hinanden og
taget det ti I sig, man kunne bruge og
givet det videre som overleveringer. På
den måde kan der være opstået varianter
af ellers samme danse, og de er blevet
påvirket af den egn, de er kommet til
eller den spillemand, der har fået fat i
melodien.

Vi går lidt tilbage i tiden. Dans var i
middelalderen lige så yndet som i vore
dage, men som kunst betragtet stod den
ikke særlig højt. Danseformen var
meget enkel og bestod i, at man danse-
de afsted i række parvis eller enkeltvis
efter hinanden ledet af en eller flere for-
dansere. En slags runddans kendte man
også, første gang man hører om den er i
det 15. århundrede, men den slags mor-
skab var mere for bønder og landsknæg-
te og var egentlig forbudt af øvrigheden.
Moralisterne klager i høje toner over



omklamringen og over den uskik, at
herrerne under dan en kaster rundt med
damen eller løfter hende højt i vejret.
Dans i kæde eller slange var alminde-
ligst, det var den typiske middelalder-
dans. Deltagerne holder hinanden i
hånden og ledet af en forsanger, danser
de sidelæns af sted i kæden mest asta-
digt, men også med hop og spring. Ved
voldsomme gebærder og fordrejninger
udtrykker deltagerne deres interesse for
forsangens indhold, eIJer de bestræber
sig for at efterligne hans bevægelser,
men dansen giver også mulighed for at
henvende sin opmærksomhed på sin
meddanser.

Middelalderlig Langdans finder man
også i udlandet. Fra Frankrig kender
man sangdans fra det 13. århundrede, og
fra Tyskland kan nævnes Die Lange
Dantz. Der var to slags, en langsom
dans udført med stærke gestus og en
springdans.

Kommer vi fra Tyskland op i Dan-
mark kender vi visen om indtagelsen af
Riberhus, "Der går dans på Ribergade"
og visen om Riber Ulv, hvor man dan-
sede rundt i gaderne og krigerne havde
deres våben skjult under tøjet, hvorved
de kom helt ind i borggården og over-
rumplede, de der skuIJe forsvare borgen.
I folkeviserne var der gerne et hand-
lingsforløb, ligesom vi kender det fra
kvadene ti I Færødansene.

Langdans kan føres langt tilbage i tiden,
og dens udbredelse har været meget
stor. Foruden i Europa kan den sam-
menlignes med dans, der vises af mange
folkJoregrupper, der besøger os fra Bal-
kanlandene Rumænien, Bulgarien,
Georgien og andre lande fra dette områ-
de. Fra Tyrkiet kommer dansere gerne
her til. Fra det nordlige Afrika og ligele-
des det sydlige ser vi også negrene vise
deres danse på TV-skærmen. Det er alt
sammen overvejende danse i kæder og
på rækker med enkle trin. Det er danse,
der brugtes langt tilbage i tiden, men
også bruges op til vore dage med de
ændringer, der er en følge af tiden. Jeg
er tilbøjelig til at tro, at trinene f.eks.
fire til den ene side eller retning og der-
efter to i en anden, som også går igen i
norske og svenske sangdanse og i den
meste "naturdans". Jeg husker fra, da
jeg var ung og begyndte at gå til bal,
ligesom andre unge på landet, uden at vi
havde gået til danseundervisning, var
bevægelsesmønstret det samme. Nogle
gangtrin eller chasse frem i danseretnin-

gen, derefter et eller to gangtrin til siden
eller omsvingning på stedet, damen
baglæns og herren forlæns.

Men dette har jeg søgt i store træk at
give et billede af Langdansens indfly-
delse på vor tids folkedans. Men det er
ikke alene Langdansen, der har haft ind-
flydelse på det, vi bruger som folke-
dans. Det har måske i højere grad været
Polsk dansen. Den er yngre og dansedes
parvis fremad i danseretningen i et asta-
digt tempo i en todelt takt og derefter
omdansning på stedet i en tredelt takt.
Man dansede fremad, indtil folkedanse-
ren eIJer, den man havde valgt til det,
gav tegn til spillemanden, som så slog
om til en tredelt takt, og omdansningen
begyndte til en melodi, der i forvejen
var aftalt. Først senere begyndte man
runddansen i valsebane, der tidligere
foregik på stedet. Det, at man dansede
parvis gav anledning til mere fri udfol-
delse og variation, og gjorde dansen
mere livlig og løssluppen. Det førte til,
at der i 1580 blev udgivet en moralise-
rende bog, "AIJe kristelige og dyderige
og jomfruers æreskrans, heri siges, at
den tugt bør man sig, når jomfruer og
unge personer kommer tilsammen til
dans, at det skal være med øvrighed og
forældres samtykke. Dansen bør finde
sted udi ærbare lyse steder i mange
godtfolks nærværelse, som i bryllupper
og ærligt værtsskab. De skal der gøre en
tugtig dans, udi hvilke de gå sindig frem
efter hinanden uden utilbørlig omsving-
ning og anden uhøviskhed". Men den
fra middelalderen nedarvede astadig
trådte dans, som moralisterne således
anbefalede var dog, den gang bogen
udkom forlængst trængt stærkt til side
af danse, hvor herre og dame svang sig
lystigt rundt med hinanden. Således var
der i vore nabolande både fra Tyskland
og England berettet om, at man forby-
der omfavnelser og ubehersket om-
svingning, løben og hvirvlen rundt mel-
lem hverandre, og man ser en kødlig
kasten tilvejrs og blottelse af hinanden,
at man skulle tro, disse havde bidt hove-
det af al skam.

Også fra Danmark kender man
eksempler på omsvingsdanse. Det Dan-
ske Kompagnis Lavs- og Gildeskrå fast-
sætter i sin redaktion fra 1852 en bøde,
om nogen danser uhøvisk med dem.
Endnu tydeligere er Hvissinge Gilde-
skrå fra 16. århundrede, Oldermanden
siger i sin tale til gildeslaget blandt
andet, "Skal i unge karle være forhol-
den, at når Idanser svingdans, at I ikke

krøster pigerne for hårdt op til jer eller
tager dybt under forklæderne på Piger-
ne". Hvor voldsom dansen kunne være
her i landet kan ses af Troels Lund frem-
dragne eksempler fra 1587 og 1597, at
dan en har døden til følge for nogle ade-
lige damer. Der findes ikke tilstrækkeli-
ge hverken biIJedstof eller beskrivelser,
der kan give sikkerhed, for om det altid
var omdansning på stedet, eller om det
allerede den gang har været kendt med
omdansning i valsebane. Det er også
muligt, at mange af de af nutidens
almue brugte valseagtige runddans som
f.eks. tysk Zweitrit kan række helt tilba-
ge til den tid. Givet er det imidlertid, at
der i 16-hundredes runddans er en
enkelt, der i nordeuropa vinder særlig
yndest og når at blive godtage t af det
gode selskab. Det er Polskdansen. Ved
år 1700 har den sin kulmination, den
danses da af aIJe lag i by og på land, og
200 år senere er kendskabet til den end-
nu ikke helt uddød blandt landalmuen.

Dansen er, som navnet antyder opstået i
Polen i første halvdel af det 16. århun-
drede. Den finder udbredelse i Tyskland
omkring 1560 og synes at have vundet
anseelse ved sin astadighed i modsæt-
ning til de gængse, som lige er omtalt.
De ældste kendte melodier til Polskdans
er ligesom de samtidige tyske danse
oftest delt i to afsnit, nemlig en højtide-
lig trådt dans som march i lige takt art
og en efterdans, en springdans eller
omdansning i en tredelt takt og i melo-
disk henseende udsprunget af fordan-
sen. Af den gamle Polakdans, har der i
første halvdel af det 18. århundrede
uddannet sig to selvstændige former
Mazurka og Polonæsen. Runddansen
Mazurka har sit navn fra provinsen
Masowsz i Polen. Den anden har udvik-
let sig af gamle polske efterdanse og er
ligesom disse i 3/4 takt. Dansen for-
svandt omkring 1850 og må ikke for-
veksles med den nu brugelige Polka
Mazurka. Den højtidelige skredne dan
polonæsen er som dans intet andet end
polskaens gamle fordans. De ældste
polonæ emelodier er fra det 18. århun-
drede og ligner imidlertid den gamle
efterdans, deri at den er i 3/4 takt, men
har fordansens langsomme tempo.

Hvor tidlig Polskdansen blev kendt her i
landet kan næppe opklares, men i opteg-
nelser fra 1647 siges det, at da Fyns
biskop Hans Michelsen på en dag i 1647
holdt bryIJup for sine to sØnner på
Odense Rådhus, dansede han selv



polskdans med brudene. Hvad der vakte
opsigt, var ikke selve polskdansen, men
den omstændighed, at en biskop indlod
sig på at danse den. At de gejstelige
dansede var dengang ilde set af øvrighe-
den. I 1638 udgik der således en kgl.
forordning, om at biskopper ikke måtte
tillade præsterne at danse "med glas på
hånd og deslige usømmeligheder". På
Holbergs tid dansede både standsperso-
ner og almuefolk, man hører i flere af
hans komedier Polskdansen nævnt,
således i Jeppe på Bjerget, befaler Jep-
pe, at der skal spilles en polskdans, han
danser da med ridefogedens kone, til
han falder om af drukkenskab. I styk-
kets første akt truer Nille sin mand med,
at lade Mester Erik danse polskdans på
hans ryg. En interessant oplysning om
dansemåden på Holbergs tid får man fra
en bryllupstale, hvor polskdansen
anvendes som udgangspunkt for andæg-
tige betragtninger over menneskelivet.
Talen er vel fra første halvdel af det 18.
århundrede. "Der er adskillige slags
danse til, nogle kaldes Engelske danse
og nogle Polske. Fornemme folk lader
deres børn danse engelske danse, men
andre, som er af mindre byrd, er for-
nøjede med, at deres børn kan lære en
polsk dans.

Når vi fra den tid omkring 1800-tallet
ved mere om dansene og dansemåden,
skyldes det, at FORENINGEN til FOL-
KEDANSENS FREMME i begyndel-
sen af 1900-tallet begyndte at sende folk
ud i landet for at indsamle danse og
melodier. Som nogle af de første var
stud. mag. Egedal og overretssagfører
H. Schirbeck, de står for en hel del af de
indsamlede og ret udførlige optegnelser,
som de fik fra ældre mennesker, der
kunne huske tilbage til fra begyndelsen
af 1800-tallet eller havde det fra deres
forældre. Nu begynder vi også at kunne
genkende nogle af dansenavnene, som
vi har i vore egnshæfter. Vi har flere
dansenavne, hvor polsk indgår i navnet,
ligesom polonæse gør det. Dansene og
dansenavnene bliver mere mangfoldige,
og der kommer flere indslag fra andre
europæiske nationer såsom England og
Frankrig. Tyskland havde vi gennem
flere år haft en vis forbindelse med også
dansemæssigt.

I begyndelsen af 1800-tallet støder vi
for første gang på navnet "legestue",
som ikke var kendt et århundrede tidli-
gere, men som nu blev ret almindeligt.
Datidens unge ville gerne danse, men

dans blev hovedsagelig kun brugt ved
bryllupper, hvor fiolspil ikke måtte sav-
nes. Når unge ikke kunne få spil til
deres dansefester, sang man til, hvilket
ikke kostede noget. De bedste sangere
skiftedes til at synge dansemelodierne,
mens det øvrige selskab dansede. Leg
eller legestue kaldtes en slags dans, som
ingen anden foranledning havde end
forlystelse. Almindeligvis satte en spil-
lemand i omløb, at han var villig til at
holde legestue den lørdag eller søndag
aften. Den bonde, der havde plads til at
holde "legen", måtte have nogenlunde
passende stuer. Havde han en storstue
med et gul v af 50-70 kvadratalen
størrelse, var den stor nok, omend gul-
vet var af ler og stuen så lav, at høje kar-
le måtte danse krumbøjet for ikke at stø-
de hovedet mod loftsbjælkerne. Nær-
mest storstuen måtte der være en dag-
ligstue med borde og bænke til skænke-
stue for kortspillerne, og for dem, der
gerne ville hvile lidt mellem dansene.
Den pågældende aften samledes et par
snese danselystne unge, spillelystne og
svirrelystne. Ved ankomsten blev de
modtaget med et traktement af kringle
eller smørrebrød, brændevin, øl og mjød
derudover måtte de selv betale. Dansen
var for det meste gammeldags runddans
og polsk og lidt vals til afveksling. Iføl-
ge vedtægt forlangte een snart en anden
af spillemanden det dansestykke, han
ønskede spillet og betalte derfor et par
skilling, hvorefter han med sin pige
dansede en kort tid på gulvet alene, tog
sin fordans, mens de andre var tilskuere,
indtil de også hver tog sin pige og dan-
sede med hende, så mange som gulvet
kunne rumme. Dansen standsede, når
den, der havde betalt, vinkede spille-
manden af, og fiolen tav. Så holdt en
anden sig frem, betalte og dansede for.
Dette var danseordenen, opstod der
engang imellem tvistigheder, var det
dog sjældent, det kom til slagsmål. I
spillestuen prajede man hinanden med
kortspil og penge. Værten havde travlt
med at skænke brændevin og mjød. Ved
midnatstid spenderede værten ofte et
lidet traktement som ved ankomsten.
Derefter gik de fleste hjem temmelig
sultne, thi spisevarer for betaling for-
langtes kun af en mindre part, som holdt
til dagningen, kortspillerne undertiden
meget længere.

Kildematerialet er hentet fra: H. Griiner
Nielsen, Vore ældste Folkedanse, Lang-
dans og Polskdans og Folkelig Vals. Og
fra Ralph Holm og Klavs Vedel Folke-

dansen i Danmark. Laurits Hansen Spil-
lemanden i Dansk Folkeliv. Svend Jør-
gensen Om Spillemænd og Spille-
mandsmusik.

Fra vore gæve fædre
i arv vi folkedansen fik,
og trofast vil vi værne
om deres gode skik.
Vi drager frem fra fortids gem
hver dans, som gik i glem,
og til de næste slægter
vi vil bevare dem.

Dagmar SØrensen
ved FFF's 30 års jubilæum

100 år

Søndag den 8. nov. fyldte æresmedlem
i Haderslev og Omegns Folkedansere
Marie Nielsen 100 år.
Marie er enke efter Hans Nielsen. De
blev æresmedlemmer i 1972 for deres
store indsats i foreningen. Marie har
ikke været aktiv de senere år, men man-
ge dansere mødte op i hendes hjem og
hyllede hende på dagen.
Hjertelig tillykke fra

Haderslev og Omegns Folkedansere


