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Bryllupsgilder , musik og dans
i Himmerland for 100 år siden

Gamle almanakker gemmer tit perler. Almanak-
ken »Danmark« 1918, redigeret af Jeppe Aakjær,
gemmer flere: Aakjærs digt »Som dybest brønd
gi'r altid klarest vand«, Thøger Larsens »Dan-
mark«, et hidtil utrykt manuskript af Blicher,
en novelle af Thorkild Gravlund og først og
sidst en artikel på ni store sider »Himmerlandsk
Musik« af Johannes V. Jensen med noder og
be;krivelser af »Køremarchen«, dansen »Fir-
kanten« og dansen »Slidskenen«. Vi fik dem
og »Gåmarchen« af ham, og de findes alle i
Himmerlandshæftet.

Han var som bekendt søn af dyrlægen i Farsø
og levede sine drenge- og ungdomsår i den den-

gang afsides og øde Hedeegn. Artiklen er ikke
blot skrevet af en stor digter, men af en gennem-
musikalsk mand med kærlighed til det gamle,
ædle instrument klarinetten.

Johannes V. skriver om de to bryllupsmarcher,
at den ene blev brugt af de mere velhavende,
som kom kørende til kirken, den anden af dem,
som bevægede sig til fods. Noderne er i samme
marchtakt, men de blev spillet i forskelligt tempo:
»Ligeså adstadig og vægtig den ene lød, Gå-
marchen, ligeså ilende, rullende og farende var
Køremarchen.« De blev spillet for 30-40 år siden,
(skrevet 1918), og de havde hørt til bryllupper
»fra umindelig tid«.



Når et kørende bryllupstog nærmede sig,
oplevede man »klarinetten på heden og en rul-
lende lyd af mange vogne«.

Man skulle se bryllupstoget med spillemanden
og hans klarinet, ved siden af kusken, »men
nej, man skulle høre bryllupstoget inden man så
det, klarinettens ubegribelige solild og farve i
det fjerne«.

»Hele musikken bestod af en enkelt klarinet,
senere et horn, men med det var man allerede
inde på bondemusikkens forfald. Klarinetten går
vel tilbage til den urgamle skalmeie, den klædte
spillemanden anderledes godt, når han gabede
vidt og bredt over mundstykket og fik et vel-
havende polisk udtryk, end hornet, der gav ud-
blæste kinder og en presset, anstrængt stilling«.

»Mod klarinetten, den lange gule Buksboms-
klarinet, et stykke natur, forekom hornet som
det bare isenkram, en tyndtarm af messing, med
den flade bliktragt, der udbredte den flade tone«.

Harmonika nævnes overhovedet ikke, den
kendtes hverken til dans eller til køre- og gåmarc-
hen, forekom ikke i den gamle spillemandsmusik.

Et bryllupsvogntog var dengang en stor be-
givenhed i den afsides hedeegn. Alle strømmede
ud af dørene for at se bruden med slør og myrte-
krans på bagsædet i den foreste vogn - og klarinet-
manden, »den almægtige, fra hvem underet kom«.

Og så fortælles om den frodige og glade pige
Jørgine, der var den første, der hørte og så brude-
toget, henrykt over at se stadsen og over de to,
der nu gik ind til den store fryd sammen, »men
ikke en misundeisens dråbe dannede sig i Jørgines
glæde. »Hun havde selv en myrte stående i en
urtepotte, spinkel og vantreven, men Jørgine
plejede den og gav den vand - »Gud ved om hun
ikke vandede den for ofte«?

Senere skrev Johannes V. Jensen en hel bog
om Jørgine, en dejlig bog på højde med hans be-
rømte Himmerlandshistorier, og i sig selv en
Himmerlandshistorie.

Der fortælles om bryllupsgilder sidst i 70-erne,
altså for 100 år siden. De varede som regel to dage,
og der dansedes vals og andre pardanse samt
turdanse som Firkanten, trekanten, Den røde Lue
og Den toppede Høne. Pardansen »Slidskenen«
beskrives nøje med: »Gå fra mig, gå fra mig, gå
fra mig, min ven - kom til mig, kom til mig, kom
til mig igen«! Hvorfra dansen kom, og hvorfor
den hed Slidsken vides ikke, men med sit skælmeri
og den gode melodi er den en af vore bedste
pardanse, ja måske den allerbedste: »Ingen, der
har danset Slidskenen vil nogensinde glemme det
glimt af pigevarme og tungnem hengivelse, den
havde magt til at røbe«.

Jørgine kom til kirken med slør og myrte-
krans, en lille mager og forpjusket krans, og til
Gåmarchen. Hun blev gift med en slider til et
lille hussted ude i hederanden og fik en flok børn.
Glad og latterg1ild blev hun ved at være, og hun
sang, .så det kunne høres viden om; men når det
var en Bryllupsmarch, »der kom hende i tanker,
så var det nu alligevel altid Køremarchen«.

»Himmerland« er den del af Jylland, som mod
nord og vest begrænses af Limfjorden, mod øst
af Kattergat og mod syd af Mariager fjord. Rold
skov ligger omtrent i midten, Farsø mod vest.
Navnet stammer formentlig fra »Cimbrernes
Land«.

NOGET om at samle
på gamle instrumenter

I lighed med enkelte folkedanseres bestræbelser
for at bevare de gamle dragter, og med at finde
»nye« gamle danse og beskrivelser, prøver en-
kelte af spillemændene at opspore og bevare de
gamle instrumenter.

Det er dog ikke altid let at finde disse instru-
menter. Men med tålmodighed, gode venners
hjælp, lidt lykke og held, kan det af og til ske,
man får gevinst, hvilket jeg i det følgende vil
berette lidt om.

Som spillemand (klarinet) har jeg ofte ønsket
at kunne »krydre« melodierne med lidt fløjte-
triller o. lign. (som jeg hørte det i mine barn-
domsdage på Fyn). Men de moderne sølvfløjter
lyder for mig ligesom forkert i spillemandsmusik.
I stedet forsøgte jeg at finde en brugbar træ-
fløjte. Jeg henvendte mig til instrumenthandlere
og -reparatører, men erfarede, at man hos disse
ikke havde set et sådant instrument de sidste
10-12 år. Samme resultat gav forespørgsler til
antikvitetshandlere o. lign. Jeg lagde dog »bil-
let« ind, de steder jeg havde forhørt mig, og
tiden gik.

Et halvt år senere faldt jeg i snak med redak-
tøren af et herværende medlemsblad for Danske


