
Forgangen nat
vor sluen Kat ...

Indledning •..
Helt op til omkring 1930'erne afsluttede man
baller og legestuer med melodien og dansen
»Tappenstreg«, der først blev spillet og danset i
langsom takt for til sidst at ende i en virmende
hopsa, og når melodien sluttede, var det tegn på,
at nu var festen forbi, og ingen kunne formå
spillemændene til at fortsætte.

Denne skik bruges nu i dag desværre kun få
steder i landet indenfor folkedanserkredse, da
man nu er så »moderne« at slutte af med en vals
eller lignende.

Hvorfor dog ikke anvende denne gode og
festlige melodi som en glad afslutning for en
festlig og dejlig aften?

Slå tappen i ...
Allerede 1664 omtales Tappenstreg i den danske
hær og har i sin oprindelse kun været et tromme-
signal »Nytårsnat 1776var der stor Tappenstreg
i København, idet Tambourerne af trende Regi-
menter, nemlig Det nye Seelandske, De gamle
Seelandske og Det jyske - slog Tilsammen«.

På festdage som kongens fødselsdag og minde-
dag for vore sejre bestod Tappenstregen af et
helt regiments orkester, der så gik rundt i byens
hovedgader med klingende spil.

Tappenstreg eller tidligere Tappenslag kom-
mer af det tyske ord Zapfenstreich (Zapfen =
tap og Streich = slag) og anvendtes f.eks. i
København helt op til 1866, hvor profossen, der
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bestod af »1 Gegreiter, 1 Trommeslager og 2
Gemene« gik rundt på beverdinger, marketen-
derier, herberger m.v. og slog med en stavet slag
på tappen i Øltønden eller med kridt og streg
tværs over spunsen til tegn på, at der ikke mere
denne dag måtte skænkes for soldaterne, der nu
skulle begive sig til kvarter og være der inden
signalet »Retræte« lød, og de skulle gå til køjs.

Forgangen nat vor sluen kat ...
Tappenstreg-melodien skal stamme fra en en-
gelsk folkevise fra 1720 »Walpole or the happy
c1own« hvorfra den i 1728 er gået over i »The
beggars opera« på et af Londons forstadsteatre.

Allerede før den tid syntes melodien at være
kommet til Danmark og var blevet anvendt
som Tappenstreg i hæren, da der i et fransk
oversat teaterstykke »Meriin Dragon«, der blev
opført på Grønnegadeteateret i 1748, hvor der i
slutningsscenen er 4 skuespillerinder forklædt
som dragoner synger et vers hver til Tappen-
streg-melodien. Et af disse vers lyder således:

Vi hører Tappenstreg at slaae,
Vi nu til vor Quarter skal gaae,
Hvor ussel blev ej vores Stand,
Dersom vi ikke fandt en Mand,
Som os i Huset tage vil,
Og skaffe, hvad vi trænger til,
God vin og Mad, Mondur, Qvarteer,
Samt Seng og andet meer.



Denne tekst ville have passet langt bedre, med
den vi alle kender »Forgangen nat vor sulten kat«,
der stammer fra et lille een-aktsstykke »Den
første April« der i 1750 blev spillet på Det kg!.
Teater (det ældre), og hvori handlingen kort er,
at en ubemidlet officer ved sit indsmigrende
væsen er blevet forlovet med en rig, ung dame.
Man har dog grund til at tro, at det mere er
hendes penge end hende selv, han er ude efter,
hvorfor man spiller en anden kvinde op imod ham
og foregiver, at hun er enke og mere velhavende
end den unge dame. Uden betænkning opgiver
han straks det første parti til fordel for det andet
og afsløres derved og går glip af dem begge. I
slutningsscenen er indlagt følgende, der på Tap-
penstregs-melodi synges af den, der elsker den
unge pige:

Forgangen Nat vor sluen Kat
en ung og lækker Mus fik fat,
men da den i det samme saa
en Rotte, saa lod den Musen gaa,
nu Katten efter Rotten sprang,
men fik en Næse nok saa lang,
thi Rotten, Musen, begge to,
slap lykkelig ud af Kattens Klo.

»Den himmelske melodi«
En hjemvendt Københavner fortæller i 1810,
hvorledes han lige ankommet til byen er taget ind
på hotel d' Angleterre og sidder ensomt på sit
værelse og kan slet ikke føle sig hjemme, da han
med et hører en skrattende trommen og en falsk
fløjte spille »Forgangen Nat« - det var Tappen-
stregen - nu er han hjemme og udbryder:
»Ingen steder i verden findes der mage til toner.
Man må rejse til Danmark for at høre, hvorledes
en Tappenstreg skal udføres, og havde man ført
mig over grænsen, uden at jeg vidste hvor jeg var,
villejeg havde kendt på denne himmelske melodi,
at jeg var hjemme«.

Århus Tappenstreg
Det kg!. Teaters direktion opfordrede i 1827
Johan Ludvig Heiberg til at oversætte og bear-
bejde for teatret et fransk stykke, der bar titlen
»Les femmes soldats«. Heiberg havde ikke tid til
den franske tekst, hvorfor han valgte mellem to
tyske oversættelser, man havde i forvejen. Den
ene »Sieben Madchen in Uniform« og den anden
af en hr. Meyer »Die Madchen alt Soldaten oder
der schlechtverteidigte Citadelle«.

Heiberg benyttede begge oversættelser, dog
navnlig den sidste, da musiknumrene til stykket
her var langt bedre, og han benyttede musikken
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uforandret med undtagelse af tre melodier,
hvoraf den ene var af Weyse »Piben lyder, trom-
men skralder«.

Stykket kom til at hedde »Syv militære piger«
og blev meget populær over hele landet.

Ved at se på musikken vil der i to af melo-
dierne findes hele indholdet af »Århus Tappen-
streg«.

Den første af de to melodier har Heiberg
angivet som »Den gamle preussiske Tappenstreg«.
Den har altså været gammel og kendt i 1827,
og måske brugt som Tappenstreg i København.
Melodien er den samme som første halvdel af
»Århus Tappenstreg«.

Den anden melodi, slutningskoret i stykket,
er angivet som »Alexander March« og er af
Ludvig van Beethoven. Denne march er tilegnet
Kejser Alexander I af Rusland (1801-25).

I Alexandermarchen har vi sidste halvdel af
Århus Tappenstreg.

På nodeblade med »Århus Tappenstreg« står
C. C. Møller som komponist. C. C. Møller
blev født den 2. juni 1923 i København og blev
en af de første medlemmer af det H. C. Lum-
bye'ske orkester. Da Folketeatret åbnede i 1857
blev han dets musikdirektør til 1885 og fra 1875
var han dirigent for Tivoli's Harmoniorkester ~



til sin død 1893. Han har skrevet 300 marcher
og danse og balletten »Fra Sibirien til Moskva«
sammen med Bournonville, ligesom han har
skrevet musik til flere teaterstykker af Erik Bøgh,
tillige var han en tid dirigent for Livjægernes
orkester.

Da stykket »Syv militære piger« blev opført
var C. C. Møller fire år gammel. Hvorfor står
han så som komponist for »Århus Tappenstreg«?
Jo, forklaringen må være den:

C. C. Møller var en overgang musikdirektør
ved et teaterselskab, der opførte »Syv militære
piger« på Århus Teater, hvor stykket blev

umådelig populær og gjorde stor lykke. Ved
fremkaldelserne har C. C. Møller sandsynligvis
brugt begge melodierne sammen til folk at gå
hjem på, og da de passede så godt sammen,
har han senere skrevet den op og sat nogle takter
Coda til og som en 0t>mærksomhed mod publi-
kum kaldet den for »Arhus Tappenstreg«.

Når der tales om C. C. Møllers kompositioner
nævnes »Århus Tappenstreg« som regel først,
og han har, som sagt, dog skrevet mange ud-
mærkede og vel klingende marcher som man
sjældent hører.


