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Folkedansen iOdsherred
igamle dage og nu
af Frede Andersen, Svinninge Mølle-
gaard

Når Tage Christiansen har bedt mig
skrive lidt om dette Emne, saa er det
mig en Glæde at efterkomme denne
Opfordring, da Emnet har min al-
lerstørste Interesse. Vel ved jeg, at
andre vilde have haft Evne til at
skrive bedre derom; men lad nu
dette være et Forsøg fra min Side paa
at give et lille Bidrag til »Odsherred«.

Fra ældgammel Tid har man kendt
Dansen. Ja, helt fra den hedenske
Oldtid og op gennem Tiderne har
man Beretninger om Dansen, som jo
har været skiftende, alt efter Tiderne
og Folkeracerne.

Hvor langt tilbage i Tiden, man
har kendt Dansen her i Odsherred,
ved jeg ikke; men de Danse, som jeg
vil skrive om, har været brugt i et
tidsrum af fra 70 til 200 Aar tilbage.

Man kan spørge:
Hvordan er de gamle Danse op-

staaet? Ja, de er kommet her til Dan-
mark fra Udlandet, hvilket Navnene
paa nogle af vore Folkedanse beret-
ter; vi har saaledes Navne som »Pari-
ser Polka«, »Berliner Kontra«,
»Gamle Berliner«, »Den store og
den lille Hamborger«, »Norsk Fjeld-
march«, Spansk Vals«, »Fransk Reel«
og andre. Alle disse Navne angiver jo
tydeligt de er kommet; men saa kan
man jo spørge:
Hvordan kom Dansene hertil? Ja, det
var Adelen, som havde lært Dansene
i Udlandet, og naar de saa kom hjem
paa deres Herregaarde, saa dansede
de Dansene der, og her saa Tyendet
dem, og de førte saa Dansene ud til
den almindelige Befolkning, som saa
gav Dansene den Tilpasning, som
passede for den eller den Egn og for
denne Egns Temperement.

Det er jo en Kendsgerning, at en
Egn præger sin Befolkning ogsaa
præget Dansen. Man har flere Eks-
empler paa, at den samme Dans har
været danset meget forskelligt paa
cle forskellige Egne her i Landet.

En aften i Legestuen
Vore gamle Danse her i Odsherred
er ogsaa præget af den odsherredske
Befolkning; man lægger stadig
Mærke til den Livlighed og til Tider
Voldsomhed, der er i Dansen, hvilket
jo i hØj Grad præger Odsherred, et
livligt og voldsomt Temperament.
Jeg skal senere beskrive Dansene lidt
nøjere; men jeg vil først gøre et
Forsøg paa at give en Beskrivelse af
en saadan Danseaften eller Legestue"
som man ogsaa kaldte den. Ja, jeg har
ogsaa hørt de gamle sige, at de gik til
Musik, hvilket ogsaa er Benævlensen
for en saadan Aften.

Dansen foregik i en eller anden
Storstue, som man havde lejet. Stuen
var oplyst af Trællepraase, som man
selv støbte. Musikken var Violin, og
maaske ogsaa en Klarinet, og saa
dansede man med Liv og Lyst hele

atten; ja, mange Gange var Solen
staaet op, før man sluttede. Til Faste-
lavn dansede man endog flere ætter
i Træk. Humøret var højt en saadan
Aften, ofte var det hjulpet paa Gled
med en stor Snaps; thi Brændevinen
var jo billig i de Tider, hvorfor der
heller ikke blev sparet paa den eller
paa det gamle øl.

En saadan Aften havde Damerne
deres smukke Hvergarnskjoler paa
samt de dejlige Hovedbeklædninger,
Hætten med Guld- eller Sølvnakken
og Korsklædet, som var fine,
tønderske Kniplinger. Ligeledes
havde de Forklæde og Skuldertør-
klæde paa; disse var gerne af Silke.
Mændenes Dragter var Vadmelstøj,
høj Silkehat e.ller strikket Tophue.
Vesten var kulørt, og saa havde man
hvid Hørlærredsskjorte med meget
store Ærmer; som Regel havde man
ogsaa en Kofte eller Skødefrakke paa.



I Stedet for Halslinie havde man en
kniplet, broderet eller hæklet Ud-
falds-Bærekrave. Ved Hænderne
havde man et Opslag paa Frakken;
dette var ligeledes kniplet eller
broderet. Benklæderne var gule
Knæbukser af Skind, og Strømperne
var hvide, strikket af Uldgarn. I det
hele tager var næsten hele Dragten
lavet af egne Produkter, saavel som
man gjorde Arbejdet selv. Som Regel
var Knapperne i Bukser, Vest og
Trøje af Sølv. En senere Herredragt
er den blaa eller sorte Vadmelsdragt;
til denne hørte lange Smælbukser,
og under Vesten havde man de
stribede Nattrøjeærmer. Til denne
Dragt var Knapperne ikke af Sølv.
Baade Damerne og Herrerne havde
sorte Sko med Sølvspænder. Det var
nogle varme Dragter at danse i; men
ikke desmindre havde Damerne
mange Underskørter inden under;
ja, jeg har set en Dragt, hvor der
hørte syv Underskørter til, og saa var
endda det ene vatteret!

Selvom man havde disse varme
Dragter paa, og man selvsagt maatte
svede ganske forfærdeligt, saa gik
Dansen alligevel med et Liv og en
Lyst, som man ikke kender Mage til i
vore Dage. Desuden krævedes der
megen Energi for at danse de gamle
danse, en der krævedes for at danse
de moderne Danse, som danses nu.
De var smukke, de gamle Danse, de
var livlige, og de var dekorative.

Folkedansen lever endnu
I min tidligste Barndom har jeg
været med ved Brugsforenings- og
Mejerifester, saavel som ved nogle
HØstgilder, hvor der dansedes. Jeg
havde her Lejlighed til at se mange af
de smukke gamle Odsherredsdanse,
som nu ikke danses mere ved vore
Fester; men de er heldigvis bevarede,
og vi danser dem nu i »Odsherreds
Folkedanserforening«. Ligeledes
havde jeg Lejlighed til ved disse
Fester at se de gamle Mænd og Kvin-
der danse, og senere hen i Tiden, da
jeg fik mere Forstand paa Dansen,
har jeg tit maatet beundre, hvad jeg
havde set; thi den Akkuratesse, den
Smidighed og den Fasthed, som der
var over deres dans, den ser man
ikke nu; ja, naturligvis har jeg set den
i vor Folkedanserforening, men først
efter lang Træning, og alligevel
mangler der lidt; thi de gamle havde
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den Fordel, at de var vokset op sam-
men med Dansen; det er det man
mangler nu; thi unge Mennesker har
faaet for meget af den moderne
Rytme og Takt, hvilket i mange
tilfælde er en stor Hindring for de
gamle Danses smukke Udførelse;
dog maa jeg sige, at den odsher-
redske Ungdom i større og større
Grad kommer til at danse smukt,

Naar Folkedansen staar saa godt i
Odsherred, som den gør, saa skyldes
det hovedsageligt to Mænd, som har
været meget interesseret i den, Den
ene er Landpost Laurits Petersen,
HØjby,som for 20- 30 Aar siden
begyndte at undervise i Folkedans,
og som ligeledes gav Ungdommen
Interesse for at bevare vore gamle
Danse, Den anden er Musiker Laurits
Hansen, Kollekolle, som paa dette
Omraade har haft et stort Fortrin
frem for mange andre Spillemænd,
idet han fra sin tidligste Barndom har
spillet Dansene og saaledes formaar
at spille dem i det rigtige Tempo og i
det hele at give Dansen det rette
sving. Det har været mig en stor
Hjælp i de gamle Danses Bevarelse,
at Laurits Hansen kunde de Melodier,
som andre havde glemt, og som ikke
var nedskrevet nogen Steder,

Naar vi unge nu i nogen Grad staar
orienteret i, hvordan vore gamle
Dragter har været, saa kan vi takke
Ledelsen for Stenstrup og Nykøbing
Musæer (særlig Laurits Jensen,
Stenstrup, og Fru Trier Mørch,
Nykøbing), fordi de med Velvilje har
givet os Lejlighed til at studere de
gamle Dragter, som findes her; men
ogsaa fra privat Side har man været
med til at give os Vejledning med
Dragterne, det være sig ved Laan,
gode Raad eller paa anden Maade, ja,
mange private Hjem skylder vi en
hjertlig Tak for, hvad de paa dette
Omraade har gjort for de odsher-
redske Folkedansere.

Odsherreds danse
Der er en lille Pardans, som hedder
»Fandango«, men det er en Dans,
som ogsaa har været danset paa
andre Egne, »Fandango« ligner en
anden Pardans, som hedder »Pariser
Polka«, og der er ikke udelukket, at
disse to Danse oprindeligt har været
den samme; men ved at komme paa
andre Egne har de maaske forandret
Udseende. Af andre Pardanse kan
nævnes »Maskinstykket«; saa vidt jeg
ved, har denne Dans ikke været
danset andre Steder end i Odsherred;
derimod er der en anden Pardans,
som hedder »Skomagerstykket«,
denne Dans ligner meget »Maskin-
stykket«, En anden Pardans er
»Skræderens Hopsa«, men den har
været danset paa Fyn, her kalder man
den »Hukgestoks«. Vihar en Pardans,
som hedder »Silden«, men denne
Dans mener Hedeboegnens Folked-
ansere er dernede fra; mon ikke
Sandheden er den, at den har været
danset paa flere forskellige Egne? En
Pardans, som har været danset me-
get, er »Lat' er død«; denne Dans har
ogsaa været danset i Sverige. Af
andre Pardanse kan nævnes» Vip-
pen«, »Svensk Maskerade«, »Svensk
Mazurka«, Reilænder Svejtrit«,
»Hamborg Svejtrit«, »To og tre
Mazurka«, »Wiener Krutz« og
»Trøjka«; de to sidste Danse er den
Del yngre end de andre. Der er en
Dans, som hedder» Tre Mands
Reel«; denne Dans danses af en
Herre og to Damer. Dansen er meget
hurtig og livlig, og det er nærmest
Reel hele Tiden. Musikken er meget
svær at spille. En anden Odsher-
redsdans hedder »Syvspring«; den



den dansens af to Herrer, og den var
nærmest en Udholdenhedsdans.
Den er meget langstrakt, men allige-
vel er den meget god; midt i Dansen
slaar den ene Herre en Koldbøtte
over Ryggen paa den anden. Af
Kvadrilledanse fra Odsherred kan
nævnes »Sextur«, »Hjerter To«,
Pirrevals«, »Grønnehavestykker «,
»Pigernes Fornøjelse«, »Jødeturen«,
»Kontrasejre«, »Den lille f«,
»Rygværk« og »To Tur«. Desuden
har der været danset en Rækkedans,
som hed» Fangedans«; denne Dans
har været danset i Jylland under
Navnet »Gibsen«. Denne Dans
dansedes paa den Maade, at man
stillede sig Parvis op paa to Rækker,
Herrerne ved den ene Side og Dam-
erne ved den anden. Dansen be-
gyndte med, at første Par tog To-
haandsfatning, og saa dansede man
med Chasse ned gennem Rækkerne,
hvorefter Herren og Damen slap
hinandens Hænder og dansede om
bag hver sin Række, hvorefter Her-
ren maatte blive ved at danse, indtil
han fangede Damen; saa stillede de
sig nederst i Rækken og Dansen
begyndte forfra; men denne Gang
var det andet Par, som begyndte.
»Sextur« har været danset rundt
omkring i Landet; men Turene har
været danset forskelligt paa de
forskellige Egne, saaledes kan jeg
nævne, at der paa saa kort en Afstand
som i den nordligste Del af Odsher-
red og f. Eks. i Faarevejle Sogn er
Forskel paa, som man danser
Møllerne og Kredsene.

I Faarevejle Sogn dansede man
Damemøller, det vil sige alle fire
Damer, og ligeledes Herremøllerne;
derimod i de nordlige Sogne dansede
man Møllerne paa den Maade, at
første og andet Par dansede først,
hvorefter tredie og fjerde Par dan-
sede paa samme Maade, og saaledes
vekslede man.

»Hjerter To« er en Dans, som
afdøde Gdjr. Anders Andersen,
Asminderup, og Musiker Laurits
Hansen, Kollekolle, har lært mig, saa
vi ved fælles Hjælp fik den frem fra
Glemselens Dyb; denne Dans har jeg
ingen andre Steder set, og den maa
vist benævnes som en særlig Odsher-
redsdans. Det samme gælder

»Grønnehavestykket«, og her ser
man det livlige Temperament i
Dansene samt de mange kraftige
Appeller, hvilket jo præger de ods-
herredske Danse.

»Grønnehavestykket« er naturlig-
vis opkaldt efter Grønnehave Skov,
hvor Dansen selvfølgelig har faaet
sin Oprindelse.

»Pirrevals« kan vist ikke kaldes en
udpræget Odsherredsdans, thi den
har været danset paa flere Egne af
Landet.

»Pigernes RJrnøjelse« er mig
bekendt ikke danset paa andre Egne
end i Odsherred; denne Dans kaldes
ikke »Pigernes Fornøjelse« for intet;
thi Pigerne svinger i det uendelige,
medens Karlene har Lejlighed til at
puste et Øjeblik.

»jødeturen« ligner ikke de andre
odsherredske Danse; den er mere
langsom og rolig, og den virker mere
fremmed; men den er smuk med sin
langsomme Takt.

»Kontrasejre« og »Det lille f« er
Danse, som har været danset paa
andre Egne, men »Kontrasejren« er
danset paa anden Maade end den, vi
brugte i Odsherred. »Det lille f« har
været danset paa andre Egne, og man
har nogle Danse, som ligner den, af
disse kan nævnes følgende: »Gamle
Berliner«, »Berliner Kontra«, »Dre-
jelsdansen« og »Otte Mands Dan-
sen«; de er næsten alle ens, kun med
nogle smaa Variationer. »Rygværk«
er den samme Dans, som paa andre
Egne kaldes »Kontradans«. Man
kaldte Dansen »Rygværk«, fordi man
i Dansen skiftevis løfter Herrerne
eller damerne ind i Kredsens Midte,
hvor de sætter Ryggen mod hinan-
den. »To Tur« danses omtrent som
»Sextur«, kun er der ikke saa mange
Variationer, hvilket Navnene jo
viser. Desuden har der været en
Rækkedans her i Odsherred; den hed
»Lange Engelsk«; jeg har ofte gjort
Forsøg paa at finde denne Dans, men
ingen har kunnet fortælle mig, hvor-
dan den blev danset.

Skulle nogen kunne give Oplys-
ninger om denne Dans eller om
andre Odsherredsdanse, modtages
saadanne med Glæde.

Dansen er jo et Udslag af den
ungdommelige Livsglæde, og de
gamle Folkedanse samt den gamle
Folkemusik har en oplivende Evne,
hvilket ikke kan siges om den mo-
derne. Naar man hører de gamle
Melodier til Folkedanse, rives man
uvilkaarligt med. Den moderne
Dansemusik kan for en kort Tid
fange Interessen; men hurtigt bliver
man træt og ked af den; derimod de
gamle Folkedansermelodier, dem
kan man blive ved at høre Gang efter
Gang uden at blive ked af dem.

Ja, vore gamle Folkedanse, Musik-
ken og Dragterne, de er en Arv efter
vore Forfædre, og de rummer et
Stykke gammel Folkekultur, som det
bliver den nulevende Slægts Sag at
værne om.

Det har været en uforglemmelig
Oplevelse for os i Sommer at give et
Par Opvisninger, hvor vi som aldrig
før har følt, at Publikum frydede sig
over de herlige gamle Dragter, de
smukke Melodier og de skønne
Danse.

Alt i alt maa det siges, at man
mærker en stedse stigende Interesse
for vore gamle Folkeminder; ja, lad
os værne om dem til de seneste
Tider; thi de rummer en Fortid af
Rigdom og Skønhed, som vi ikke har
Magen til; og derfor bør vi gøre, hvad
vi kan, for at vække Ungdommens
Interesse for at værne om denne
Skat, som i saa stort Maal findes i vort
dejlige Odsherred.



IODSHERREEj
('ig, kender du Odsherreds bakkede land,

U med ager, med engdrag og fjord,
med Kattegats blæsende, saltfriske strand
og Odden længst ude i nord?

Dragsholm kan fortælle om senere tid
med vælde hos adel og klerk,
til fattige hovbondes trælsomme id
blev kronet ved frihedens værk.

Så har du vel stået på VejrhØjens top
ved Sejrø smilende bugt,
set landskabet rulle for synet sig op
og brede sig festligt og smukt -

Og skuer du over den dejlige egn,
med skovbryn, med ager og eng,
er grØde det liflige nutidens tegn
på jordernes frugtbare seng.

set Odden og Refsnæs afgrænse det vand,
hvor NekselØ hviler sig, nær
ved kysten, og Sejrø strække sig kan,
omkredset af Mågernes hær.

Hist skinner en kirke, her veksler en gård
med husmandslod - frodig og grøn,
hvor landvinding stedse, fra år og til år,
er bondens velsignede lØn.

La'r øjet du glide vidt ud mod nordvest,
i kimingen ser du en rand,
og sindet sig lØfter, ret som til en fest:
du øjner vel Jydernes land!

Han plØjer sin jord, og han synger sin sang
i tak til den levende Gud,
som kender til Menneskets dybeste trang
og frier af vånde det ud.

Men vender du ind imod landet dit blik,
står fortidens vikingefærd
med drabelig sværdleg som heltenes skik,
ved Draget og Vejlen dig nær.

Han skærmede slægten fra Arilds tid
og hjalp den at frede sit bo:
ti skØnner hver sjæl, kun af hjemmenes flid
vort fædrelands velstand vil gro.

Du, Odsherreds bakkede, frugtbare land,
med skove, med ager og fjord,
med Kattegats blæsende, saltfriske strand:
- velsignet hver plet af din jord!

Ingeborg Olrik.


