
Gamle danske almuedanse

Gamle danske
Almuedanse
Spørger man en folkedanser om,
hvor og hvornår vore danse kommer
fra, vil han sikkert svare: »Det er
gamle danske Almuedanse fra perio-
den 1750-1850«.
- Men er de nu alle det?
Fra tidsrummet 1750-1800 er der
meget få danske, og de enkelte
dansebeskrivelser, der findes, er fra
København.

I årene 1800- 1850 ligger den
største del af vore danse - 2 par-
danse, kvadriller, kontradanse o.s.v.

En stor gruppe danse findes også
fra perioden 1850-1900, det være
sig mange af vore små pardanse -
vore trekanter, skottish o.s.v. Eksem-
pelvis er melodien til Sønderborg
Dobbeltkvadrille komponeret af
Lumbye i 1861, og det var borgere i
Sønderborg, der endnu dansede den
i 1934. Med hensyn til verset, der
synges i dansen, er det kun første
vers af en skillingsvise, digtet af
Julius Strandberg 1864-1870.

Her kommer skillingsvisen ufor-
kortet:

O, luk de søde Øine oP!
I Selskab saae jeg første Gang
Min søde lille Brud,
Hun lærte mig saa smuk en Sang
Om Kjærlighedens Gud,
Med yndigt Smiil paa Rosenkind
Var Anna smuk som Faa,
Og Sangen sig præged i mit Sind,
Dens Omkvæd var som saa:
»Ingen paa jord har to 0ine saa blaa,
Altid saa trofast jo paa mig de saa«,
Fortepianoet lod med sit Spil
Ganske fortryllende deiligt dertil.
»0, syng den sang engang endnu,
Engang endnu, engang endnu,
Saa bliver jeg saa glad i Hu,
O, syng for mig igjen, o Skjønne, Du<d

To aar henrandt, jeg rejste bort,
Til Schweizeralpen hen,
Jeg savnede Danmark, o saa haardt,
Jeg ejed ingen Ven.
En Aftenstund, jeg gik min Gang
Alene i det Fri,
Da hørte jeg, at en Stemme sang
Min danske Melodi:
»Ingen paaJord har to 0ine saa blaa,
Altid saa trofast jo paa mig de saae«;
Klart lød den Røst ud i Aftenen smuk,
Brystet sig hæved til længselsfuldt Suk:
»0 luk de søde 0ine op,
Engang endnu, engang endnu«,
Saa sang hun - underlig i Hu,
Jeg iled til og spurgte: »Hvo er du«?

O, det var hende - Anna her
Og i det fjerne Land,
Hvor sødt dog at mødes, naar man er
Saa langt fra Hjemmets Strand!
Paa Bjerget knælede jeg ned
Saa glad for Annas Fod,
Og tolkede hØit den Kjærlighed,
Som slog i Hjertet Rod:
»Ingen paaJord har to 0ine saa blaa,
Altid saa trofast de paa mig jo saa«!
Anna, o lov mig at blive min Brud
Hjemme i Danmark

for Verden og Gud!
Og Anna sank saa om og blid
Op til mit Bryst, op til mit Bryst,
Og svared Ja! - Alt var saa tyst,
Men nu er hun min Brud i Sorg og Lyst.

- Ligeledes bringes der her, til
belysning af perioden 1850- 1900, et
uddrag af forordet til 1. oplag af
Legestue-hæftet fra F.F.F. 1934.
Desværre er dette forord i senere
udgaver fjernet - til fordel for et nyt
i 2. oplag. Her er det oprindelige
forord i uddrag:

Forord
Legestue vil sige et Bal, hvor der kun
danses gamle Danse. Hertil regnes
ikke blot de egentlige Folkedanse,
som er egnsprægede og mindst et
Par Slægtled gamle, men ogsaå en
Del Smaadanse, som har haft en saa
vid Udbredelse, at man vanskeligt
kan give dem en enkelt Hjemsteds-
betegnelse, og hvoraf nogle endog
hørte til Baldansene i Byerne ved
Aarhundredskiftet. Foreningen til
Folkedansens Fremme har hidtil i
særlig Grad haft sin Opmærksomhed
henvendt paa Folkedansene, som
det gjaldt om at redde, før de gik i
Glemme, og de udgivne Hæfter

indeholder udelukkende Folke-
danse. Blandt disse er der i hvert
Hæfte nogle, som er saa lette, at de
udmærket egner sig til Anvendelse
ved en Legestue; men mange af de
Smaadanse, der benyttes allermest
ved Legestuerne, kan ikke finde
Plads i et Hæfte med Folkedanse, og
vi mener derfor, at Tidspunktet er
kommet, da der maa udgives et
særligt Hæfte til Brug ved Legestuer,
etc. etc.

September 1934.
H H Hansen Andr. Otterstrøm,
Nørskov, Farre. Sønderborg.

Hvis vi ser på årtierne efter år
1900 (i folkedanserbevægelsens
barndom), må vi konstatere, at nogle
danseledere selv har koreograferet
danse.

Se Hjemstavnsliv nr. 5/1989, side
113 om Vestsjællands Kontra.

Efter flere års undersøgelser og
samtaler med efterkommere af
danseleder Hans Stidsen, Vejle
(1891-1975) må jeg ligeledes
konstatere, at fire af de bedste danse
fra Vejle-egnen også er konstru-
erede, nemlig: Møllerens Firtur -
Hornborg Firtur - Bohmervals og
Kontra med Mølle.

Oprindelig havde examineret
danselærer Hans Stidsen en danse-
skole, som var startet i 1874 af en
onkel, der underviste i datidens
modedanse. Ca. år 1900 begynder
onkelen at tage folkedanse på reper-
toiret. Hans Stidsen overtager dan-
seskolen i 1916, hvor der danses en
blanding af moderne danse og folke-
danse. Efter nogle succesrige år i
tyverne, begynder det at gå ned ad
bakken, og danseskolen lukker i
midten af trediverne. I 1938 starter
Hans Stidsen en folkedanserforening,
hvor man bl.a. dansede de fire
nævnte danse til opvisninger. Ca.
1968-1969 ophører denne forening
med at eksistere.

Omkring 1970 prøver Arne Bech
at få fat i beskrivelserne til dansene,
- men Stidsen ville ikke af med dem.
Senere lykkedes det dog Arne Bech
at få dem, og han lancerede dem
rundt i hele Danmark ved dagkurser.



En Søn af Hans Stidsen erindrer, at
der i barndomshjemmet i 1940'erne
blev komponeret folkedanse og
melodier af faderen og farbroderen.
Farbroderen Ansgar Stidsen var
skomager og kunne spille klaver,
bl.a. Kontra med Mølle er fra den
periode.

Ifølge mundtlig tradition er histo-
rien om familiesekstur følgende:
»Da man indsamlede Præstø-dan-
sene i 1930'erne, kunne ingen huske
melodien til Familiesekstur, så lærer
Holme Hansen, der var den musik-
kyndige ved indsamlingsarbejdet,
komponerede en melodi til dansen«.

Parallel kan nævnes, at nogle af de
»gamle« svenske folkedanse også er
koreograferede, bl.a. Ekebypolska,
Daldans, Fjalnaspolka, Viistgota-
polska m.fl.

For nylig hørte jeg, at dansebeskri-
velsen til Sekstur fra Brandelev
skulle være konstrueret i begyndelse
af 1970'erne.

Er der nogen, der kender de kor-
rekte oplysninger om dansen?
- Hvem kender historien om Bli-
strup Sekstur?

Mit indlæg her skal ikke betragtes
som et moralsk opstød over, at vi
beskæftiger os med disse danse, men
en konstatering af, at frasen »Gamle
Almuedanse l 750-1850« ikke
gælder i alle tilfælde!

Lad os lave en ny frase, der lyder:
» Vi danser gamle folkedanse fra
1750 -1900, og enkelte, dererkon-
strueret i dette århundrede«!

Hvis nogle skulle have kendskab
til andre danse med en sløret fortid,
må I gerne kontakte mig på tlf.
75535069.

»Vi frem af glemsIens dybe gem
vil drage sløret fra gamle hemmelig-
heder.

Per Sørensen,
Kolding.


