
Om vejen fortæller han, at den er be-
hagelig at køre på, men der er ikke me-
get at se efter, kun sand, lynghede og
store stakke tørv. Selve vejen er afmær-
ket med sten, der står med en afstand af
20-30 skridt.

Broerne er ligeledes besat med et ræk-
værk af høje granitsten, herpå hviler
svære egebjælker, som er fæstnede med
svære jernbolte. Nogle steder langs vej-
en er der høje granitsten, hvor der i mør-
ke nætter var ophængt lygter op, for eI-
lers var der ingen rejsende, der kunne
finde vej, da sandet var hvidt og levende.

Ja selvom dagen måtte man sigte efter
disse høje lygtepæle for at nå sit bestem-
melsessted. Han møder dog også andre
rejsende, oksedrivere, læs med jyde-
potter og andre salgs varer. Desuden
nævner han de gode kroer bI. a. Bov og
Bommerlund.

I dag kan vi ikke se Bommerlund Kro,
men tag alligevel en tur til Gejlå-broen
og det fredede Hærvejsstykke, der fin-
des både lygtesten og meget andet samt
en næsten uberørt natur, hvor man kan
få en fornemmelse af tidligere tiders
rejsende.

let så kort at give et fyldestgørende bille-
de af hele denne store udvikling, men
jeg håber, at det giver udviklingshistori-
en i meget store træk om den måde vore
danse er kommet til landet på.

Jeg vil så prøve at give en oversigt over
dansens udvikling til den dans, vi nu be-
nytter og kalder folkedans. Man har
kendt til dans lige fra aller ældste tid,
om end i ganske enkel form. Tænk blot
på dansen om guldkalven.

Dansen fra første begyndelse har haft
tilknytning til visse gøremål i det daglige
liv. Således dansede man gennem byen,
f.eks. før såning om foråret for at få en
god høst, og ligeledes dansede man ved
høsttid, når den var vel overstået for at
takke for en god avl. Fiskerne dansede
ved at trække en båd gennem byen, også
for at få held med fiskeriet, og et godt
udbytte. Man dansede ligdans for at
hjælpe de døde fri for onde ånder på de-
res vej til det hinsides. Kvinderne danse-
de rundt om gærkarrene, når de skulle
brygge øl, for at det skulle lykkes, og de
dansede før en fødsel, for at den skulle
gå let. Og sådan kan nævnes mange ek-
sempler.

Men det var ikke dans, som vi kender
den. Det var enkeltvis eller på række, og
mand eller kvinde hver for sig, alt efter
formålet. Derfor gik man over til at bru-
ge dansen som forlystelse, og mænd og
kvinder dansede sammen i række eller
kæde. F.eks. dansede man til bryllup i en
lang række gennem byen fra gård til
gård, og jo længere man kom frem i by-
en, jo længere blev rækken. Forest dan-
sede en ældre mand, derefter bruden og
brudgommen, og så ellers nogenlunde
efter alder, sådan at de yngste sluttede
kæden. Ligeledes dansede de unge gen-
nem byen til fastelavn, og ind i hver gård
for at få gaver til deres fest om aftenen.

Det næste led i udviklingen var, at
man sluttede sig sammen i kredse. Før
var det kun en lang kæde, der bugtede
sig ud og ind. Dans i kreds hvor man
synger til, kender vi endnu fra f. eks.
Manø trindans, færøske, norske og
svenske sangdanse med deres specielle
trin og fatninger. Det vil føre for vidt at
komme ind på alle de enkelte udvik-
lingstrin, ogjeg vil gå over til den danse-
form, der ligger vor nuværende dans
nærmest, og som den har sin rod i, og
det er polskdansen. Den er i sin oprin-
delige form karakteristisk derved, at
den har en ganske fast opdeling i to led.
Først en langsom march fremad, og der-
efter en omsvingsdans på stedet. Musik-
ken til den er også i sin første skikkelse
todelt, idet første del var i 2/4 takt, og
anden i 3A takt. De første kendte polka-
dansemelodier stammer fra omkring
1540, og vinder udbredelse i Tyskland
omkring 1580, men kom sikkert ikke her
til landet før ca. 100 år senere.

Folkedansen som sådan kender man ik-
ke meget til, men har som tidligere
nævnt været delt i to led, hvor man i før-
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Folkedans i Danmark
Et overblik, hvad man forstår ved folke-
dans, og hvor de danse, vi nu benytter
som folkedanse, stammer fra, og hvor-
dan de er kommet til landet.

Folkedans i videst forstand er sådan-
ne danse, som er opstået i eller udformet
i det befolkningslag, i hvilken den træf-
fes. Hvad vi almindeligvis tænker på,
når talen er om folkedans, er dog kun de
danse, der i de nærmest foregående
slægtled har været i brug i de kredse her
i landet, som endnu havde deres stedlige
kultur. Altså endnu ikke var påvirket af
indtrængende internationale kultur-
strømninger, men hvor landbefolknin-
gen endnu holdt på de gamle nedarvede
skikke og forlystelsesformer, som de
kendte fra deres forældre.

Mens der gennem mange år, og langt
tilbage i tiden har været flere, der har
nedskrevet folkeminder og sagn, er ned-
skrivningen af dansene først senere
kommet i gang.

Dansemelodierne var der dog enkelte
gamle spillemænd, der har skrevet noget
ned af, men de fleste landsbyspillemænd
kunne ikke noderne, og var på den måde
afskåret fra at skrive melodierne ned.
De lærte melodierne udenad og spillede
efter gehør. På den måde gik de i arv fra
slægt til slægt, og da samkvemmet egne-
ne imellem blev større, og mere udbredt,
fra egn til egn.

Da det således var spillemændene,
der sad inde med viden om melodierne
og dansene, var det dem, der prægede
dansen og danselivet. At spillemændene
havde et stort ord at skulle have sagt på
sin egn, fremgår også af den kendsger-
ning, at man i mange tilfælde først
spurgte ham hvornår han kunne spille,
inden man gik til præst eller kogekone,
når der skulle være bryllup, barneåb ei-
ler lignende fester, hvor der skulle dan-
ses til.

Men nu skal man ikke tro, det er spil-
lemændene, der er fædre til vore folke-
danse. Dansearterne er kommet fra ud-
landet, og danse som menuet, francais,
reel, svejtrit, vals og polka, og hvad det
nu hedder, er internationale ligesom fi-
gurerne, danse i kreds, rækkedanse,
2-pars, 3-pars og kvadrilledanse, er det.

Dermed være ikke sagt, at dansene
som vi kender dem, alle er hentet i ud-
landet, men som jeg nævnte i indlednin-
gen, er de tildannet i det befolkningslag,
hvori de træffes, og der har spilleman-
den haft mulighed for at komponere
forskellige danse ud fra de kendte trin og
grundformer.

I ældre tid kom dansene ind i landet
gennem hoffet over købstæderne og de
større herresæder, som havde deres for-
bindelser med lignende kredse i udlan-
det. Der har befolkningen set, hvordan
herremanden dansede og har taget dan-
sene til sig og tildannet dem efter deres
egne forhold og mentalitet.

Hvad der havde sin store betydning
for dansens indpas og udbredelse her i
landet, var unge karies deltagelse i
krigstjenesten. Omkring 18061å der sto-
re hære i Holsten, og under deres lange
ophold, som ikke hele tiden var optaget
af krigshandlinger, kom de i kontakt
med den stedlige befolkning og fik på
den måde lært mange danse og danse-
former, som de tog med sig til deres hjem-
egn og lærte fra sig.

Og så igen har spillemanden haft sin
store indvirkning på dansen og danser-
ne. Det var spillemanden, der var sjælen
i datidens dansegilder ude på landet og
var han dygtig og ernergisk, hvad mange
af dem var, kunne han præge en hel egns
danseliv. Dette er i store træk lidt om,
hvordan dansene er kommet til landet
og er blevet udbredt i befolkningen.

Det kan nok angribes, for det er ikke



ste bevægede sig langsommere frem for
i anden del at svinge sig rundt i hurtigere
tempo. Hvordan den omdansning har
været, kan ikke siges, da man ikke kender
trinene, der har været brugt, men den har
gennem tiderne varieret meget, og ofte
været temmelig hektisk, og mange af
vore danse kan sikkert føres tilbage til
polskdansens form og stil gennem man-
ge, og tit store omformninger. Tænk her
på vore mange pardanse, hvor vi bevæ-
gede os fremad og derefter omdanser på
en eller anden måde. De enkle topars-
danse har sikkert også sin tilknytning til
polskdansen som et videre skridt i ud-
viklingen.

Vi kan for dansene, der stammer fra
den tid, drage og påvise lighedspunkter
mellem tyske og nordiske danse f.eks.
»Den halve kæde«, men vi skal videre og
springer frem til Ludvig d. XIV's Paris,
der blev dansens højborg. Efter at have
danset parvis 2, 3 eller 4 par sammen,
gik man over til selskabs- og anstands-
danse som menuet, francaise og Les
Lancier, som danses for nogles vedkom-
mende på to rækker. Det blev på den tid
et mat kapitel i dansens historie her i
landet, kongehuset og kirken kunne ik-
ke tage den udvikling, forlystelseslivet
havde taget polskdansens indførel-
se i landet, og det blev en overgang helt
forbudt at holde den slags løsslupne fe-
ster, polskdansen og fastelavnsløjerne
havde ført til; der blev fastsat bestemte
tider og fester, hvor bønderne måtte
danse.

l den tid var det kun de øverste i lan-
det, der måtte indbyde til fest med dans
efter. Den periode strakte sig over det
meste af 1700-tallet, men mod slutnin-
gen af århundredet begyndte det tryk,
der havde hvilet over forlystelseslivet at
lettes, og kongen lod udsende en skrivel-
se, hvori der stod, at han ønskede, un-
dersåtterne skulle nyde alle anstændige
forlystelser. Navnlig skulle bønderne
have lov at nyde frugterne af deres arbej-
de og mflre sig med dans ved deres sæd-
vanlige fester.

Men samtidig med at dansen blev fri-
givet, kom der en ny epoke ind i dansens
udvikling. Den kom fra England, og her
til landet over Frankrig og Tyskland.
Det var engelskdansen. Det var række-
dans med et begrænset og fast antal par,
og på række med så mange par der vil,
og almindeligvis med den opstilling vi
kender, og stadig bruger, mest med da-
merne til venstre og herrerne til højre set
fra fronten. Der kom også kontradanse
med 4 eller 8 par i kvadriller. Dermed
var vi nået frem til det, vi bruger mest,
kvadrilledansene. I navnet kontradans
og kontrasejre skal man se modsætnin-
gen mellem kvadrilledansen og engelsk-
dansen, rækkedansen. Og deri ligger
den største betydning i navnet kontra el-
ler kontrasejre, og ikke så meget for at
navngive de enkelte danse.

To danse som vi endnu ikke har været
inde på, og som vel nok er de mest kendte
af det store publikum, er vals og polka.
De ~r først sent kommet ind i billedet, og
har I begyndelsen ikke været selvstændi-
ge danse, men har været benyttet i for-
bindelse med turdanse som led i dem og
har først sent skilt sig ud som selvstæn-
dige og har muligvis også deres oprin-
delse i polskdansen i omdansningen og
har haft mange former i trin og tempe-
rament, inden de er nået frem til deres
nuværende form.

Valsen kendes først fra det sydlige
Tyskland og Østrig, hvorfra den bredte
sig ud over hele Europa og vakte i begyn-
delsen megen forargelse som pardans,
da manden og kvinden kom i nærmere
berøring med hinanden og kunne virke
forførende og æggende, alt efter hvor
intim og kælent man udførte dansen;
men den gik sin sejrsgang, og mange af
tidens største komponister har bidraget
dertil ved at lave noget af den bedste mu-
sik netop som valse, ligesom mange af
de simpleste og fladeste gårdsangerme-
lodier er skrevet i valsetakt.

Hvor polkaen stammer fra, er der ik-
ke helt enighed om, idet nogle mener, at
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Bønderne på
Hedeboegnen
Hedeboegnen, som bl.a. omfatter Glo-
strupområdet, var et velhavende områ-
de i tidligere tid. Bønderne havde stor
handel i hovedstaden, og i Køge og Ros-
kilde, hvor de falbød deres produkter.
Hedeboegnen var meget frugtbar på
grund af de store skovløse områder.

Bøndernes rigdom afspejlede sig i
gårdene og husene, men især også i
dragterne. Her på egnen var klædedrag-
ten rigere end andre steder i landet. Især
de unge bar brokade og sølvarbejder, og
hedeboerne holdt længst fast ved det
nationale præg i kvindedragten, og det
er formentlig også den egn, hvor begge
køn længst har båret den gamle dragt.

Hedebokvinderne har været ualmin-
delig dygtige til at brodere. Hvis brode-
rier på særke og skjorter, håndklæder
og meget andet samt de guldbroderede
nakker i kvindehuerne hører til de bed-
ste, som dansk almuekunst har frem-
bragt. Også de vævede stoffer vidner om
en højtstående teknisk dygtighed og far-
vesans hos hedebokvinderne.

Det var modænt blandt velhavende
københavnerfamilier at have en hede-
bo kvinde som amme eller barnepige.
Men københavnerfamilierne var kræ-

den stammer fra Polen, og andre fra
Frankrig, men for den gælder det også,
~t den først sent er blevet selvstændig,
Idet den som valsen har været brugt i
turdanse, og senere skilt sig ud til en
selvstændig dans.

Der kunne tages meget mere med, og
der kunne redegøres nærmere for vore
danses sammenhæng, og fællestræk
med tidligere danse, og andre landes
danse og gåes nærmere ind på udviklin-
gen, men lad dette være nok denne
gang. Kun skal til slut nævnes, at de me-
re specielle danse som vor egen Sønder-
honing og Jydsk på næsen, samt den
svenske hambo, med deres egenartede
trin, antagelig kan føres direkte tilbage
som en udvikling af polskdansen; men
fælles for det hele er, at det hele først har
været en tur over Paris på et eller andet
udviklingstrin, enten det er kommet fra
England, Østrig, Tyskland, Polen eller
et andet sted for så at få sin endelige ud-
formning efter det land eller den befolk-
ning, hvori de er havnet.

. Børge.
En tak til Børge Holm for denne redegø-
relse for vore danses oprindelse.

Leif/Arne.

vende, de forlangte, at pigerne bar folke-
dragt. Og det kan nævnes, at Magasin
du Nord så sent som i 1892 fremstillede
en »ammehue« med brede rødstribede
bånd, og korsklæde af grove kniplinger
til den traditionelle guldnakke i kvinde-
huen.

Kaffe
Folkemindesamleren H. F. Feilberg
skriver: »Kaffen har sin historie, den be-
gyndte med, at en købmand forærede en
bondekone et halvt pund bønner med
den besked, at de skal brændes, males
eller knuses og koges, så smagte de yp-
perlig. Konen gør samvittighedsfuldt,
som hun får besked om, hælder det bru-
ne vand i vasken, og anretter grumset i
en tallerken og æder det, efter at have sat
et smørhul i midten, med øl til«.
Fra: Gunnar Knudsen, Dansk Bonde/iv.


