
DEBAT:

Hvad er folkedans, og hvorfor danser vi?
Folkemusikken på museum
Efterhånden som jeg er blevet meget glad for at
danse folkedans, er jeg også blevet interesseret
i at finde ud af, hvad der er baggrunden for, at
vi danser folkedans. Det var derfor med stor
interesse, at jeg læste de to artikler om emnet i
tidsskriftet »Modspils« temanummer »Folke
musik« med undertitlen »Tradition eller for-
nyelse«. I den ene af dem stod der nemlig en
vending, som satte nogle tanker i gang hos mig -
tanker, som jeg synes, jeg vil dele med andre.

I en artikel om folkemusikkens udvikling står
der således: »Til slut kommer spillemandsmu-
sikken på museum, da foreningen til Folke-
dansens Fremme dannedes i 1901«. Umiddelbart
blev ·jeg lidt stødt, hvad bilder han sig ind »på
museum«! - Men ved nærmere eftertanke: Er
det ikke netop sagen? Det er jo lige netop, hvad
det gælder, ikke alene for musikken, men også
for dansen.

For at gøre klart, hvorfor jeg mener, det er et
godt udtryk, vil jeg prøve at anvende et andet
billede: Tænk på tekstilfremstillingens udvikling.
Man er begyndt at lave tråde ved at sno fibre
mellem fingrene, man har fundet på håndtenen,
spinderokken (i dens forskellige former), spinderi-
maskiner , elektronik etc. Så efter at spinde-
rokken er gået af mode, ser man pludselig skøn-
heden i dette højdepunkt af teknik, sætter den
på museum og nu skal den opbevares for efter-
tiden.

Hvis der går orm i den, bliver den desinfi-
ceret, hvis der går noget i stykker, bliver det
erstattet af en kopi osv. Der er ikke tale om, at
den skal ændres eller forbedres, det foregår et
andet sted, på spinderierne, hvor udviklingen går
videre. Spinderok ken skal blot bevares som et
smukt eksempel på en udviklings højdepunkt.

Med dette som udgangspunkt kan vi så be-
gynde med at spørge om vi nu også bevarer
folkedansen, som man bevarer andre museums-
genstande, intakte - uden at ændre eller udvikle.

Det sidste er der nok, der gør, og det skal der
ikke siges noget ondt om. Der er først og frem-
mest selve den kulturelle udvikling af dansen,
som den er gået over selskabsdans, moderne
dans, rock, disco, osv. - som det foregår på
danseskoler, ved sportsdans, på diskoteker osv.,
men der er også parallelle linjer til folkedans og
folkemusik som Tingluti, Musikhusringen osv.
Det er alt sammen folk, der danser og morer sig,

men det er altså noget andet og mere, folke-
dansere vil.

Vi vil bevare de gamle danse ved at danse,
som man dansede i perioden 1750-1850 og
somme tider gøre det i dragter fra samme tid.
Danser folkedansere »så sødt som i gamle dage«.
Gør vi så det? - Nej, naturligvis gør vi ikke
det, for vi har helt andre forudsætninger end de
bønder, der dansede dengang. Ikke alene mate-
rielt, socialt eller følelsesmæssigt, men også i
deres rent eksistensielle forhold til dansen. De
var jo nemlig led i den almindelige danseudvik-
ling, og de tænkte ikke på, at de skulle fastholde
dansene i nogen bestemt form. I praksis holdt
de sig imidlertid uforandrede i lang tid og var
også - som vi ved - udpræget lokalt forskellige,
simpelthen på grund af den meget ringere sam-
færdsel (i ordets videste betydning).

De, der dansede dengang, var også så at sige
vokset op med at kunne måske 20-30 danse, og
dem kunne de til gengæld. ( Vi har set noget
lignende hos vor hollandske venskabsgruppe -
det er ganske betagende, at se den afslappede
naturlighed, hvormed de danser). I modsætning
hertil lærer vi mange flere danse, og vi lærer
dem ved en meget bevidst undervisning, som sker
organiseret og med en vis diciplin, som er nød-
vendig, når man på kort tid skal lære så mange
mennesker noget. Herunder tilstræbes en vis
uniformitet, som naturligvis er nødvendig, når
vi nu har sat os for, at vi vil bevare dansene
uændrede, men det er tilsyneladende vanskeligt
at forene med, at det ikke må gå ud over dansens
karakter, som er livsudfoldelse og ikke eksercits,
og her er vi ved et alvorligt dilemma, som vi må



vende tilbage til. Man kan måske endda i folke-
danseundervisningen endnu se mindelser om,
at megen folkedans er udviklet i gymnastikfore-
ningernes regi.

Noget andet nyt, der er kommet ind med gen-
oplivelsen af folkedansen, er f.eks. de mange
mennesker, som danser sammen. Det medfører,
at mange rækkedanse danses »forkert«, idet
man begynder flere steder i rækken samtidig,
simpelthen fordi folk ikke skal stå og vente,
f.eks. Sønderborg dobbeltkvadrille (Det er et
spørgsmål, om ikke det ville være bedre, at stille
mange korte rækker op og danse »rigtigt«).

Der er også den meget udbredte samfærdsel
og opvisningerne, det er dansene heller ikke ud-
viklet til, de er ikke beregnet til at underholde folk,·
der ser på, men til at more dem, der danser. Der
er således en række ting, som ikke er naturlige
for dansene, og som vi må gøre os klart er
»kunstprodukter«, men som samtidig er knyttet
til nogle af de festlige højdepunkter for os. Så
vi må afveje, hvad det kan være nødvendigt
at tillempe, og hvad der i for høj grad strider
mod dansenes natur. Vi må således til stadighed
holde formålet for øje og ikke begynde at lave
dansene om f.eks. for at lave »show« af dem.
Det er der nok, der gør, og dem behøver vi ikke
at konkurrere med, for vi er vel enige om, at det
ikke skal være vores form.

Ganske særlig mener jeg, at det er vigtigt, at vi
ikke selv begynder at lave danse - det skulle
heller ikke være nødvendigt. Der er danse nok,
til at ingen når at lære dem allesammen, hvad
der altså i virkeligheden også ville være mod
dansenes natur .

Er det muligt at bevare dansene uændrede?
Jeg vil nu vende tilbage til det dilemme, at en
fastholden af dansenes form synes at stå i mod-
sætning til dansens karakter af livsudfoldelse.

Det er, såvidt jeg kan se, ikke en nødvendig
modsætning. Noget lignende gælder andre dele
af kulturen, hvor man netop ved at sætte ganske
bestemte rammer får en mulighed for ganske
særlige udfoldelser (nydelser). Tænk f.eks. på
ballet, fodbold, skak, kortspil, religiøse riter.,
for at nævne en række meget forskellige kul-
turformer, som blot har det fælles, at det er i
kraft af, at der er ganske bestemte regler for
udfoldelsen (»spilleregler«), at de får deres
værdi. Ganske tilsvarende synes jeg, at det er
med folkedans, og derfor mener jeg, at det er
meget vigtigt, at vi fastholder dansene i deres
form, men samtidig mener jeg, at der må gives
mulighed for en vis personlig stil, når den blot
ikke danner skole, jævnfør hvad jeg skrev om
vore hollandske venner, for egentlig skulle vi jo
kun kende 20-30 stykker og til gengæld kende
dem til bunds og have vores egen stil i hver af
dem!
Hvorfor har vi valgt netop den periode?
Det er også meget naturligt at spørge om, hvor~
for der er nogle (folkedansere), som har valgt
netop den periode - netop de danse og den
musik. Det er der vist nok en ganske god for-
klaring på og tilmed en, som faktisk er helt fri
for nostalgi. Umiddelbart er der meget af spille-
mandsmusikken, der i sit temastof og i opbyg-
ningen minder om wienerklassisk, og der er
andet, der har et engelsk-skotsk præg (f.eks.
»reel'erne«), endelig er der jo melodier (- og
danse) som formodentlig er gamle nordiske helt
tilbage fra middelalderen (tospring og sønder-
honing eller polska, som den jo ligner).

Det wiener klassiske stof er imidlertid også
oprindelig folkemusik Mozart, Beethoven, Schu-
bert og Brahms tog jo noget af deres stof fra
folkedanse (»tyske danse«, >>ungarnske danse«
etc.), og deres kompositioner består derfor for
en stor del af deres geniale udnyttelse af dette
gedigne stof. Der er derfor god grund til at op-
fatte den samling af danse og melodier, vi har
for os i dette område, som det rige udbytte af
det kultursammenstød, som har foregået i Dan-
mark på den tid, og som er blevet formidlet af
de gamle landsbyspillemænd, hvoraf adskellige
har været geniale, og trods for os uforståeligt
ringe kår, har skabt den musik, vi danser efter
foruden en masse, som vi ikke har danse til.

De har på grundlag af de mangeartede impul-
ser skabt en meget varieret musik, der blot havde
et fællespræg, der gjorde, at den var dansk.
Tænk f.eks. bare på skotsk kvadrille fra Hille-
rød: Umiddelbart er den dansk, og den er til-
syneladende blot en kvadrille blandt de andre, ~



men prøv at tænke på sækkepibemusik, og så
kan man høre, at den har skotsk oprindelse,
men stadigvæk er det en melodi, som er dansk,
og som man ikke kunne forestille sig spillet og
danset af andre. Forresten oplevede vi på gaden
i Holstebro dansen spillet og danset af stock-
holmere, men det varede lidt, før vi genkendte
den - den blev spillet og danset i ca. dobbelt
takt!

Det springende punkt er nu, hvordan dansene
er opstået/blevet dannet. Det ved jeg i hvert fald
ikke, om man ved ret meget om. Umiddelbart
vil jeg antage, at der kan være tre forskellige
måder: Dygtige dansere har begyndt at danse
noget til musikken, som andre har taget til sig,
og det er blevet fæstet, soldater og andre, som
har været udenlands, har bragt erindringer hjem
om danse, de har set, og har prøvet at rekon-
struere dem, og endelig har spillemændene nok
også spillet en rolle som igangsættere.

Det er meget sjovt at lægge mærke til, hvor-
dan dansene varierer meget i deres tilpasning til
musikken. Nogle danse passer perfekt, mens der
i andre kan være betydelig uoverensstemmelse
mellem musik og trin. Åbenbart har alle ikke
været lige klare over sammenhængen. Resulta-
tet er imidlertid blevet danse, som trods deres
forskellige oprindelse, er blevet typisk danske.
Det er imidlertid nok en kraftig forenkling, som
også er en følge af den nutidige forøgede kom-
munikation. For musikkens vedkommende,
skyldes det måske også, at det hovedsageligt er
en mand, som har arrangeret melodierne. Lige-
som det danske sprog har været talt forskelligt
i de forskellige egne, har dansene naturligvis
også haft et forskelligt præg. Begge dele bliver
for tiden kraftigt udjævnet, og det er egentlig
sørgeligt, for der går uvægerligt noget tabt ved
en udjævning. Ligesom jeg kunne ønske, at der
blev gjort noget for at bevare (genoplive) dia-
·lekterne, ville jeg derfor også ønske, at man kunne
gøre noget for at bevare de forskellige egnes ka-
rakteristiske måde at danse på. Meget typisk er
dette i begge henseender lykkedes bedst for born-
holmerne, som gudskelov ikke kan løbe fra deres
dialekt, men også danser deres danse med en
uforlignelig stil, som vi andre ikke kan opnå.

Hvorfor gik de gamle danse »af mode«.
Efter den »guldalder« i folkemusik og -dans

som florerede i sidste halvdel af det 17. og første
halvdel af det 18. århundrede, begyndte udvik-
lingen at gå stærkt og - i hvert fald efter

en del af datidens spillemænds opfattelse - i
retning af et fattigere danse- og musik liv .

Strauss-valse og Lumbye-polkaer oversvøm-
mede landet, bl.a. fordi trykte noder blev billigere
og lette at få fat i. Dermed blev de »gamle bonde-
danse« kasserede og forsvandt ligesom det tunge
»gedigne« hjemmegjorte tøj, der måtte vige for
det »fikse« masseproducerede.

;åde musikken og tøjet kom dermed ind i det
moderæs, som vi kender så godt, og kunne ud-
nyttes som profitskabende salgsobjekter . Således
stod sagen til »Foreningen til Folkedansens
Fremme« blev dannet og begyndte at samle
musik, danse og dragter hos de få besindige,
som havde haft sans for at bevare mindelser om
den »rigere« tid.

Men hvad skal vi så få ud af alt dette?, jeg
håber, at det skal give det indtryk, at det vi
kalder folkedans, i virkeligheden er et ganske
eneståend~, og egentlig meget »skrøbeligt« fæ-
nomen. Det betyder nemlig, at vi har revet en
del af en periodes kultur ud af den rivende ud-
vikling og dyrker den med stor glæde og for-
nøjelse. For at vi kan blive ved med det, er det
derfor nødvendigt, at vi gør os klare over de
vanskeligheder, der er forbundet med dette natur-
stridige at søge at fastlåse udviklingen. Vi må
med andre ord blive klare over, hvad der er
uomgængeligt, nødvendige ændringer fra de
gamle bønders måde at danse og gå klædt på,
og at vi må søge at begrænse disse ændringer,
således at vi stadig holder os formålet for øje.
Danser vi ikke mange rækkedanse forkert? Det
betyder også at vi, hvis det er muligt, bør søge at
forske i den fortid, vi interesserer os for, og
måske finde flere detaljer, som vi kan tage med i
billedet (dans, dragter, musik, skikke etc.),
hvis dette er muligt.

Det er min mening, at vi også bør søge at af-
grænse vores aktiviteter fra andre af de nævnte
samtidigt med, at vi på lige fod anerkender deres
virksomhed, som blot er rettet mod andre for-
mål. Det gælder de mere frie former for folkelig
dans, og det gælder sammenblanding af danske
og udenlandske danse, altsammen aktiviteter,
som har deres fulde berettigelse, men som vi ikke
bør konkurere med, og det gælder også kon-
kurrencer og lign., som efter min opfattelse er
helt fjernt fra vores opfattelse af folkedans.

Jeg vil til slut udtrykke håbet om, at mit ind-
læg vil give anledning til en debat om disse
emner, da jeg mener, at det er vigtigt, at vi får
givet vores meninger dl Kende om disse spørgs-
mål. Steen Rasmussen,

Hørsholm Ff.


