
Vestsjællandskontra

I begyndelsen af 1940'erne da Faur-
boegnens Folkedansere havde sine
første leveår, var vi en flok folkedan-
sere, der havde megen glæde af at
danse. Vi var både unge og ældre og
havde det virkelig meget morsomt,
når vi samledes til den ugentlige
dans. Vi dansede ikke fast parvis,
men når vi stillede op til en dans,
inklinerede vi som til ballerne for
den dame, vi gerne ville danse den
dans med, enten man var gift eller
enlig, ung eller gammel. Var man ved
at indøve en dans, søgte man sam-
men med den samme dame, når
dansen kom igen. Således skabte vi
et virkeligt godt forhold indenfor
foreningen.

Vi havde på det tidspunkt Knud
Jensen som spillemand. Han var
musiker og havde haft sit eget orke-
ster på nogle af de største restauran-
ter og forlystelsessteder i landets
store byer. Han var virkelig god, men
havde som så mange andre af slagsen
nydt for meget af de våde varer. Nu
boede han hos sine forældre i Særslev
og hjalp til i faderens gartneri. Jeg
ledede dansen.

Inspireret af den gode stemning
og glæden ved i det hele taget at
være sammen til dansen - kom
Knud til mig en dag og spurgte, om
vi ikke skulle lave en dans. Jeg var
forfærdet ved tanken, da jeg vidste,
hvorfra vore danse stammer og
deres oprindelse i almuedansen fra
for mere end 100 år siden.

Knud kunne ikke komme væk fra
tanken og blev ved med at opfordre
mig til at være med. Jeg skulle bare
sætte en dans sammen, så skulle han
nok sætte musikken på. Efterhånden
lod jeg mig overtale og satte en dans
sammen af nogle af de dele, der
sætter danserne i stemning, og som
de kunne lide i en dans.

Knud fik min del af opgaven og
kom kort tid efter med musikken. Vi
skulle så prøve, hvordan det virkede
sammen. Spændt var jeg naturligvis,
for skulle der være troværdighed, i at
det var en folkedans som de øvrige,
vi brugte, skulle det passe sammen,
og ikke først rettes til. Til min glæde
fungerede det perfekt, der blev ikke
rettet noget, hveken i tekst eller
musik.

Men så kom det næste skridt. Det
var ikke nok, at vi i Faurbo var glade
for dansen og morede os med den.
Skulle arbejdet gøres færdigt, måtte
vi ud i en større kreds med den. Den
første lem der skulle åbnes til folke-
dansens »Helligdom« var Frede
Andersen, Odsherred. Han var
dengang det store navn indenfor
folkedansen over det meste af
Sjælland og i årene der omkring en
periode medlem af landsforeningens
styrelse. Ikke at han skulle godkende
dansen, men at få ham overbevist
om, at det var en dans, jeg havde fra
en spillemand i mine forældres
omgangskreds.

Han var død kort forinden, og fra
hans efterladte noder havde jeg
noderne til dansen med randbe-
mærkninger om, hvordan den skulle
danses. Han ville gerne se noderne,
men det lod sig ikke gøre. Jeg måtte
fortsætte min historie med, at Knud
havde skrevet noderne af til sig selv,
han havde tilintetgjort originalen, da
den var gammel og slidt. Han havde
ikke den folkedanserhistoriske
interesse i det som andre, som for-
skere kunne have.

Dansen blev danset flere og flere
steder og var fra begyndelsen meget
populær. Knud og jeg vogtede på
vores hemmelighed, de eneste der
vidste noget om den foruden os -
var min broder, der også interesse-
rede sig meget for folkedans, og min
samvittighed dulmedes mere og
mere.

I 1945 flyttede jeg fra egnen, og til
Nordsjælland og havde ikke så meget
med folkedans at gøre ud over
medlsmskab afF.F.F., og jeg ledede
dans i Gundsølille en kort tid. I 1949
flyttede jeg igen, denne gang til
LæsØ,hvor jeg hurtigt kom til at lede
folkedans for både børn og voksne.
Jeg anskaffede i den anledning det
nyudkomne Sjællandshæfte, og så til
min forbavselse og glæde, at
Vestsjællandskontra var taget med.
Senere hørte jeg den spillet i radioen
i en eller anden udsendelse og måtte
dermed konstatere, at dansen var
anerkendt på højeste sted.

Jeg må takke Frede Andersen, for
at han med mine løgne som grundlag
har overbevist sagkundskaben om
dansens »ægthed«, og dermed
sørget for, at den ikke gik i glemme.
Undskyld Frede!

Dansen gik dog ikke igennem
nåleøjet uden skrammer. Vi gav den
navnet »Vestsjællandskontra«, i
hæftet har den fået navnet Kontra
Svinninge, Faurbo. I noderne er der
også en lille ændring fra originalen Og
som det jeg synes er en skam, at man
ikke har taget med, at dansen slutter
med trippevals til takterne 33 - 40,
som man går over i efter valsen ud i
salen. Trippevals har, så langt tilbage,
som jeg kan huske, været meget
yndet og brugt der på egnen og
støder, efter min mening, ikke an
mod dansens karakter.

Med den anvendelse og populari-
tet dansen har fået, er det vel natur-
ligt, at man ikke i længden kan holde
tæt med dens oprindelse. Jeg har
været meget tilbageholdende med at
udsprede det, og min samvittighed
har ikke været lige god hele tiden.
Men er der først lukket lidt op, spre-
der det sig uundgåeligt, selvom det
er gået langsomt. Efterhånden
kendte en del historien, og gisnin-
gerne har været flere, og da det på
instruktørkurset i Bjerringbro i juni
1987 på et debatmøde kom frem, at
der antagelig i vore hæfter er flere
danse, som ikke har den rette oprin-
delse, og jeg blev opfordret til af
flere, der kendte historien, fortalte
jeg om Vestsjællandskontras tilbli-
velse, og hvem fædrene er.

Da dansen efterhånden er godt
indarbejdet i vores danserepertoire
og i dansernes bevidsthed, vil den
forhåbentlig leve videre, og min
samvittighed har det bedre, navnlig
hvis der er andre danse som er tvivl-
somme. Nu historien er kendt, bliver
danserne ikke ført bag lyset, men kan
selv tage stilling til, om de vil benytte
den.

Med skal det også, at da Knud
forslog, at vi skulle lave en pardans,
sagde jeg nej.

Herlev ifebruar 1988.
Børge Holm.



»Kontra fra Svinninge«

Gamle og nye
danse og melodier
på det seneste er det endelig blevet
officielt »afsløret« i »Hjemstavnsliv«,
hvem komponisten og dansemeste-
ren bag »Kontra fra Svinninge« er, og
Per SØrensen giver i maj-nummeret
sin kommentar til dette. Som de
fleste vil vide er det pikante ved
sagen at såvel dans som musik er
lavet i 1940'erne, altså en del år
senere end 1850, den grænse som
nogen ønsker at sætte for DF og
DFS's virke.

Man kan håbe, at denne begiven-
hed kan give stødet til en debat om
et emne som i mange år har været en
»varm kartoffel« i DF og DFS: Hvor
gammelt er egentlig det materiale
man beskæftiger sig med, og skulle
det vise sig at det er yngre end man
tror, hvad er da konsekvenserne?

Hertil skal først bemærkes at
tidsgrænsen ved 1850 er begrundet i
en ganske bestemt historieopfat-
telse, som postulerer at dansk almue-
kultur omkring 1850 bukker under
for påvirkninger udefra, og at man
ikke herefter kan tale om egentlig
dansk danse- og spillemandstradi-
tion, i alt fald kun i »udvandet« og
mindreværdig form.

Med baggrund i denne opfattelse
er det ikke overraskende at nogen vil
finde sagen omkring» Kontra fra
Svinninge« en anelse pinlig, og at
Børge Holms artikel om tilblivelsen
af dansen nærmest får karakter af et
skriftemål - hvis man hylder
ovennævnte historieopfattelse er
det jo en anelse syndigt, sådan at
have tilføjet noget til det traditions-
materiale, som ellers pr. definition
er uforanderligt. Per Sørensen
skynder sig da også efter sin - efter
min mening helt berettigede -
taksigelse til Børge Holm at tilføje at
han ikke vil opfordre andre til at lave
nye danse.

Imidlertid er der gode grunde til
at sætte spørgsmålstegn ved om det
overhovedet er muligt at sætte en
grænse for traditionens uddøen, og
om den i givet fald bør sættes ved
1850. Moderne dansehistorisk
forskning fastslår utvetydigt at
danseformer som polka og hopsa
først opstår, i den nu kendte form,
omkring midten af 1800-tallet,
(hopsa formentlig endnu senere),
og får deres storhedstid i Danmark
fra ca. 1850-60 og frem. Endvidere
er det interessant at bemærke at
netop rheinlænderpolkaen og
hopsaen i de andre nordiske lande er
kendt som noget helt specielt dansk,
som ikke eksisterer i samme form
andetsteds (naturligvis findes der
polka i Sverige og Norge, men rytme-
opfatteisen er fundamentalt anderle-
des herhjemme).

Det er imidlertid ikke særlig
overraskende at disse nyere danse
og musik har fået så stor en plads i
det repertoire som anvendes i DF's
regi: De store indsamlinger af danse
til egnshæfterne kommer først i gang
efter 1905, og der skal ikke meget
aritmetik til at regne ud, at hvis man i
1915 udspørger en 70-årig medde-
ler, så vil han berette om en tradition
som var levende i 2. og ikke 1. halv-
del af 1800-tallet.

Endelig er det efterhånden ganske
velkendt at der adskillige steder -
Thy, LæsØ,Fanø, for blot at nævne
nogle eksempler - har eksisteret en
særdeles levende tradition langt op i
vort århundrede. En tradition som
ikke grunder sig i folkedanserfore-
ningsarbejde, men simpelthen i at
folk har danset de danse og spillet
den musik som fra gammel tid har
hørt hjemme på egnen. Det har de
gjort som et naturligt led i deres liv
og levned, snarere end i et forsøg på
at bevare en »værdifuld kulturarv«.

Spørgsmålet er om ikke man
efterhånden i DF og DFS bør be-
gynde at få øjnene op for de værdier
som ligger i den musik og de danse
som er kommet til efter 1850, såvel
indenfor som udenfor foreningernes
regi. En passende begyndelse kunne
være at anerkende den prisværdige
indsats som ophavsmændene til
»Kontra fra Svinninge« har ydet,
snarere end at betragte sagen som et
uheld. Der er absolut ingen grund til
at frygte at det vil medføre at vi så

bliver oversvømmet af nye danse og
ny musik. »Kontra fra Svinninge« har
overlevet den hårdeste af alle udvæl-
gelsesprocesser - nemlig tiden. At
skabe et produkt som på den måde
falder naturligt ind i traditionen og
bliver brugt endnu 50 år efter er
utrolig svært, kræver stor indlevelse
i og kendskab til det eksisterende
materiale, og er efter min mening et
smukt udtryk for respekt for dansk
folkelig tradition.

Til slut kan jeg ikke nære mig for
en bemærkning direkte til Børge
Holm: Hvor er det dog ærgerligt, at
du aldrig fik lavet den pardans !

Ivan Damgård.

Hvor stammer
hovedtøjet fra?
Denne herre til »hest« er set et sted i
det danske sommerland.

Måske »Hjemstavnslivs« læsere
kan bidrage med oplysninger, der
kan føre til opklaring af mysteriet.
Også de meget kraftige handsker,
der går et stykke op af armene har
voldt en del hovedbrud.

Med venlig hilsen,
Knud Thomsen.


