
Folkedans og moderne Dans
Den moderne Dans, der i aarene umiddelbart
før Krigen strøg ind over vore Kyster som en
lummerhed Passat, bragte den Gang et Pust med
sig fra sydamerikanske dunst fyldte Kipper og
Knejper, en rent Apache-Element, som det endnu
ikke er lykkedes os helt at frigøre os for. Ligesom
den italienske Tarantel, om hvilken der beret-
tes, at dens Stik fremkalder en Slags Vanvids-
dans, saaledes syntes den sydamerikanske Tan-
gobacille at have givet Stødet til et fuldkomment
Tango-Raseri, hvis forskellige Udslag Politi-
protokollerne fra Aarene 1908-12 kan give
karakteristiske Vidnesbyrd om. Naturligvis
fremkaldte denne Tango-Mani en Storm af In-
dignation hos Borgerskabet i det ganske Land
og førte mange Steder til Modforholdsregler af
mere eller mindre praktisk Art.

En af disse Modforholdsregler - og forøv-
rigt den mest virkningsfulde - var Oprettelsen
af Folkedanserforeninger , navnlig ude omkring
i Provinserne.

Disse Folkedansforeninger havde som Nav-
net antyder det, til Opgave at vække Sansen og
Interessen for de smukke gamle Folkedanse, der
er udsprungne af vor egen Kultur. For rigtig at
genskabe den gode gamle Folkedans i saa tro-
værdig en Form som muligt fandt man mange
Steder paa at genindføre de gammeldags Natio-
naldragter som »Baldragt«, en Ide, der enkelte
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Steder udformedes videre til også at omfatte
Meerskummeren og Tobakspungen for de unge
Karies Vedkommende og Strikkestrømpen etc.
for de unge Pigers. Derved fik Dansen ligesom
mere Relief. Og Æbleskivegildet til Slut satte
Kronen paa det hele.

Som en Indrømmelse til Tidens Smag maa det
siges, at denne Folkedans-Bevægelse har haft
Succes. Navnlig paa øerne. Jyderne er jo ikke
saa let bevægelige. Det ligger ikke for dem at
»maje sig saadan ud«, ligesaa lidt som Jyden
danser Storkedans med nogen særlig Begejstring.
Men paa Fyen og Sjælland florerer Folkedans-
foreningerne, og et Sted som Lolland findes der
i saa godt som hvert enenste Sogn en saadan
Forenmg, hvoriblandt blot den i Saxkøbing
tæller over hundrede Medlemmer.

Er det hele nu ikke en kunstig opskruet Be-
vægelse, vil Mange spørge, blot et Lune, der vil
forsvinde ligesaa hastigt, som det kom?

Man har Lov til at stille sig lidt tvivlende.
En saa kraftig »Reaktion« - selvom det kun
er paa Dansens Omraade - maa i vore Dage
mødes med Skepsis. Det tyvende Aarhundredes
Mennesker er uvant med at se tilbage - efter
det Skønne, som engang var - og plejer ikke
at hente Idealerne fra Fortiden.

Men se nu til Saxkøbingerne f. Eks. Deres
Folkedansforening er hverken fra i Gaar eller
Forgaars - den har allerede sine fire-fem Aar
på Bagen, og det er dog en respektabel Alder for
et »Lune«. Særlig »kunstlet« lyder heller ikke
den Latter og Højrøstethed, der slaar op mod
den klare Sommerhimmel nede fra »Præste-
vænget«, Saxkøbing-Ungdommens luftige og
højloftede Dansesal. Staar man stille og lytter
til den lidt spinkle, men farverige Strygemusik
dernede fra, de mange Fødders glade Tramp i
Grønsværet og de unge Stemmer, der lyder fest-
ligt i deres friske Munterhed, saa kan det ikke
være andet, end at den sidste Tvivl maa vejres
bort. Man kan ikke vægre sig ved Følelsen af,
at der her er noget af det rigitge, noget af det
oprindelige, der var Dansens første Udtryk og
Bestemmelse. Og fra dette lyse Sommerbil-
lede: Ungdommens Dans paa »Præstevænget«,
glider Tanker uvilkaarligt til en kvalm og op-
hedet Balsal, hvor unge Mennesker opfører deres
egen hjemmelavede moderne Dans med stive
Knæ og strittende Albuer og med en Alvor og
Højtidelighed, saa indadvendt, at Dansens og
Glædens Muser maatte græde derved.
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