
Fra »Østjysk Hjemstavn« 1941.
Kylling-Sørens Danse
Af O. Larsen.
»Kylling-Sørens« Navn er blevet bevaret derigen-
nem, at det er blevet knyttet til flere forskellige
gamle Folkemusikstykker og Folkedanse. Den
Tilknytning, som overleveres gennem Folketra-
ditionen og i Evald Tang Kristensens »Jydsk
Almueliv«, er uhistorisk. »Kylling-Søren« er
aldrig blevet anholdt ved noget Dansegilde eller
Bryllup. Det Bryllup, der sigtes til, hvor der
skulde have danset »Tyve Par Tyve«, er Søren
Thomsens Bryllup i Ask med hans 1. Kone,
Johanne Sørensdatter, straks før Paaske 1829
nemlig den 20. Marts; men netop i disse Dag~
var »Kylling-Søren« paa Togt i helt andre Egne.
Natten mellem 21. og 22. Marts 1829 lavede han
Indbrud hos Kirkesanger Anders Jessen i Hal-
dum og hos Jens Sørensen paa Haldum Mark
og Natten till. Paaskedag hos Laurs Thomsen i
Haldum. Det næste Gilde i Gaarden i Ask var
Barnedaab over Søren Thomsens Søn, Thomas
Sørensen, født 31. Juli og døbt 30. August 1829;
men »Kylling-Søren« var blevet anholdt Natten
mellem 7. og 8. Juli 1829 og blev først fri igen
1854 omkring 23. Oktober. Barnets Farmor,
Johanne Jensdatter , sad ved Daaben i Aarhus
Arrest, hvor hun var indsat 3. August 1829.
Søren Thomsen blev arresteret 22. Oktober;
Thomas Hansen og hans 2 Børn, Maren og Niels,
blev arresteret den 28. Oktober og Rasmus den
5. November 1829. - Det historiske synes at være
det, at »Kylling-Søren«, der var en sagtmodig
Fyr, gerne fløjtede og fortrinsvis gamle Folke-
dansemelodier fra hans Barndom og Ungdom i
Skød; siden sad han enten i Fængsel eller førte
en bortrømt Slaves Tilværelse som Vagabond.
. De Melodier, som Folk kunde huske, at »Kyl-

lmg-Søren« plejede at fløjte fik saa Navnene:
»Kylling-Sørens Stykke« og »Kylling-Sørens
Dans«; de ældste Optegnelser er fra ca. 20 Aar
før »Kylling-Sørens« Død og kun nogle faa Aar
efter hans Arrestation. Da han kom til Skød
igen i 1854 efter sin Anholdelse 7.-8. Juli 1829,
fandt han sit Navn knyttet til gamle Folkemusik-
stykker og gamle Folkedanse i forskellige Egne.
Det maa have været ganske ejendommeligt for
det gamle Fattiglem i Skød at se sig saa »berømt«
ved sin Løsladelse.

Det var tilfældigt, hvilke af »Kylling-Sørens«
Ynglingsmelodier, man huskede og opnoterede
i de forskellige Egne, og hvilke Folkedanse der
fik Navnet »Kylling-Sørens Dans« efter de til-
svarende Melodier, som vel bruges til forskellige

Danse. For det meste var det vist gamle Polsk-
Dans Melodier fra Aarhus-Egnen. En Række-
dans fra Sydjylland under Navnet »Kylling-Sø-
ren« falder noget uden for Rammerne.

Der forelaa en »Kylling-Sørens Dans« paa
Tryk i A. P. Berggreens »Danske Folkesange og
Melodier«, II Udgave. Her betegnes »Kylling-
Sørens Dans«, som en Dans fra Frijsenborg-
Egnen: »En Dans, som for henved 30 Aar siden
blev spillet ved alle Gilder i Egnen af Frijsen-
borg, nær ved Aarhus, og har faaet Navn efter
en bekjendt Gavtyv der fra Egnen, der skal have
sunget den, medens han blev pisket«. Denne
Dans: »Kylling-Sørens Dans« (fra Frijsenborg-
Egnen) blev danset saaledes: »lste Repetits: Alle
rundt med hinanden i udstrakte Hænder. 2. Re-
petit s 1. Gang: Alle Karlene i Midten sætter de
venstre Hænder op mod hinanden og holder
Pigerne under højre Arm, medens de svinger
rundt; 2. Gang: Pigerne ligesaadan med Karlene
under Armen«. Opstilling: 4 Par i Kvadrille;
Trin, Hoptrin. Takt 1-4: Stor Kreds til venstre
af de 4 Par; Takt 1-4 (gentages): Stor Kreds til
højre. Herrene venstre Haands Møllefatning bøj-
ede Arme med Albuerne sammen og Hænderne
opad; Herre og Dame højre Armkrogsfatning.
Takt 5-12: Mølle modsols med Hoptrin, Her-
rerne forlænds, Damerne baglænds; Takt 5-12
(Gentagelse) det samme medsols. Takt 12: Da-
merne svinges ind i Midten og alle danser nu mod-
sat af før, altsaa Damerne som Herrerne før og
omvendt. Derpaa forfra med stor Kreds osv.
Danse-Figurerne er ganske som det ene Afsnit
af »Sving-Kontra«. Melodien findes i A. P.
Berggreens: Danske Folkesange og Melodier som
Nr. 197, Side 262. Denne »Kylling-Sørens Dans«
er optegnet før 1842 af cand. theol. O. F. Kynde
og tilsendt Berggreen Skriftligt som en Melodi
fra Frijsenborg-Egnen«, (senere Overlærer i
Nykøbing F.)

En anden gammel Hjemstavnsdans er »Kyl-
ling-Sørens Dans« (fra Laasby), (se Griiner
Nielsen: »Vore ældste Folkedanse«, Side 60); i
Beskrivelsen kaldes den »Kylling-Sørens Stykke«.
Beskrivelsen af denne »Kylling-Sørens Stykke«
stammer fra Skrædder Jens Nielsen i Laasby,
som var 74 Aar (født c. 1842), da han meddelte
Optegneren, J. Egedal, denne Dans: »Kylling-
Sørens Stykke« (fra Laasby) i 1916, (se »Fore-
ningen til Folkedansens Fremme«'s Arkiv). Den
samme Dans blev ligeledes i 1916 meddelt J. Ege-
dal af Niels Hermansen ved Laasby Korsvej og
af en 70 Aar gammel Købmand i Laasby i 1908.
»Kylling-Sørens Stykke« (fra Laasby) er en par-
vis Runddans - medens »Kylling-Sørens Dans«



(fra Frijsenborg-Egnen) er en Kvadrilledans,
danset af 4 Par. I Laasby-Egnen tog man til »Kyl-
ting-Sørens Stykke« parvis Fatning, Herren med
begge Hænder om Damens Lænd og Damen Med
begge Hænder paa Herrens Skulder, og saa dan-
sede man rundt og rundt, hele Tiden med den
samme Dame og »Polsk-Trin« saaledes: ret om
modsols i Salen. Herre og Dame gør samme Trin,
begynd med den i Danseretningen vendende Fod.
Først et hurtigt Polkatrin i Danseretningen, der-
efter et Hop paa højre Fod, medens venstre Fod
ved svag Knæløftning kastes lidt bagud; derefter
et Hop til paa højre Fod, medens venstre føres
frem med et Sparktrin med et Kast med strakt
Knæ og forholdsvis større Bevægelse end bagud.
Den omdrejende Bevægelse faar langt det største
Kontingent fra de to Hop.« Denne Kylling-
Sørens Stykke« (fra Laasby) dansedes kun ret
om hele Tiden, og der skiftedes ikke Damer;
mærkelig nok spores der ved denne Polskdans
intet Skel mellem en Fordans og en Efterdans.
Trinene er analog med Polsk-Trinene i »Å heidili
å herum«. Melodien til denne Dans, »Kylling-
Sørens Stykke« (fra Laasby), findes i Musikbi-
laget, Nr. 64, til GrOner-Nielsens: »Vore ældste
Folkedanse«. GrOner-Nielsen oplyser, at denne
Melodi stammer fra Erik Jensens Spillemands-
bog, Glarbo ved Silkeborg, dateret 1836.

Paa Galten-Skjørring Egnen kendtes endnu i
1917 en anden »Kylling-Sørens Dans« til samme
Melodi som foranstaaende. Melodien staar i
2/4 Takt og dansedes »som Familie- Vals«,
skriver GrOner-Nielsen, skønt Melodien staar i
2/4 T<!-ktog ikke i Valsetakt.

Der har ogsaa været en Pærevals under Navn
af »Kylling-Sørens Stykke« (jfr. E. Tang Kri-
stensens »Jydsk Almueliv« V 258).

»Kylling-Sørens Stykke« (fra Aarhus-Skander-
borg-Egnen) indtager en Særstilling blandt de
forskellige »Kylling-Søren Stykker«. Den er i
Virkeligheden en Slags »To-Ting«, idet »Fem-
skawt« og »Kylling-Sørens Stykke« danses ud
i et. Denne »Kylling-Sørens Stykke« er lignende
den gamle »Femskaft« (»Gamle Danse fra
Møen«, Side 16) og danses saaledes: Opstilling:
Modsols, parvis, med alm. Fatning. Herrerne
begynder med venstre Fod, Damerne med højre.
Trinene: l Chasse, højre Fod til et lille Sparktrin
fremad og tilbage bagved venstre Ben - uden at
støtte mod Gulvet - og samtidig et Hop paa
venstre Fod. Det hele gentages med højre Fod
foran; men denne Gang føres Sparktrinnet ikke
bagud men kun til samlede Hæle, idet man
????? ned i Hoppet. Gentages forfra. Det umid-
delbart efterfølgende Stykke: »Kylling-Sørens

Stykke«, (fra Aarhus-Skanderborg-Egnen) dan-
ses saaledes: Opstilling og Fatning bør bibehol-
des. Herre og Dame begynder begge med udven-
dig Fod og støder dennes Skosaals Snude h.aardt
i Gulvet med eet Taastød og let bøjet Knæ. Der-
paa Hop paa modsat Fod. Skifte med Taastød
paa den indvendige Fod og Hop paa den udven-
dige o.s.v.
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Kylling-Sørens Dans.

Noder nedskrevet 8. Februar 1836 afR. Mathiassen, Glarbo.
Afskrift iDansk Folkemindesamling.

I Overleveringen er det blevet til, at »Kylling-
Søren« efterabede en halt Skrædder, som Søren
var vred paa, fordi han havde anmeldt Søren!

Det er dette »Kylling-Sørens Stykke«, der dan-
ses i de østjydske Folkedanseforeninger . Det blev
optegnet efter den gamle Træskomand Peder
Jørgensen i Stilling, født i Veng 1849. Den 2.
November 1930 drog en Ekspedition af Folke-
dansere fra »Folkedanse-Foreningen for Aarhus
og Omegn« til Stilling og lærte af Peder Jørgen-
sen følgende gamle hidtil uskrevne Egnsdanse:
»Femskawt-Kywling-Sørens Stykke«, »Den gam-
le Dronning«, »Wienervals«, »Galopade« og
»Hamburger Styw«, den samme Dans, som
Griiner-Nielsen har i »Vore Gamle Valse« opteg-
net fra Laasby. Den gamle Rasmus P. Bock i
Skanderborg, født i Skaarup i Fruering Sogn 7.
April 1850 indøvede disse Egnsdanse med Folke-
danserne (fra 22/12 1930) og lærte dem flere



gamle, glemte Egnsdanse som: »Kongevalsen«,
»Jyden, han er stærk og sejg« en Trippevals og
»Aarhus Kavalleri« samt den ene Variation af
»Kontra fra Blegind«, som Folkedanserne paa
Aarhus-Egnen har baade i Sejr-Tempi og Wie-
nervalse-Takt foruden »Store Kontra fra Hads
Herred« m.fl. som »Syvtur« (fra Aarhus-Skan-
derborg-Egnen). Gamle R. P. Bock lever endnu
som aktiv Folkedanser i Skanderborg, og den
91-aarige danser kvikt sit »Kylling-Sørens Stykke«
sammen med de unge Folkedansere, saa vi har
her paa Aarhus-Egnen praktisk talt denne Dans
paa l. Overlevering. Disse Aarhus-Egnens Hjem-
stavnsdanse blev ført paa Papiret ved Hr. Amts-
fuldmægtig Steen Kæmpegaard, Skanderborg,
og ligger - formentlig godt hengemt - i »Dansk
Folkemusæum«.

Blandt Meddelernændene af Aarhus-Egnens
gamle Egnsdanse fortjener Skomager og Spille-
mand Søren Frederik Bøtcher fra Blegind en
særlig Omtale; han lærte Eftertiden den gamle
Egnsdans »Kontra fra Blegind«. Søren Bøtcher
var født i Bøgeskov d. 13. Maj 1860 som Søn af
den gamle Smed der, og døde i Blegind d. 13.
Aug. 1932 i sit fyldte 72. Aar. Søren Bøtcher
havde mange gode Ting blandt sine haandskrevne
Noder, bl.a. den gamle Kontra fra Blegind.

De fornævnte »Kylling-Sørens Stykker« og
Kylling-Sørens Dans« fra henholdsvis l) Frijsen-
borg-Egnen, 2) Laasby-Egnen, 3) Galten-Skjør-
ring-Egnen og 4) Aarhus-Skanderborg-Egnen
er vidt forskellige Danse til varierende Melodier;
man maa dog indrømme, at Melodierne har en
fælles musikalsk Ide, men i varierende Udform-
ning.

Helt forskellig fra alle andre er en Dans »Kyl-
ling-Søren«, der er optaget i »Gamle Danse fra
Vejle Vesteregn« Side 56. Melodien havde en vis
Lighed med Melodien i Gruner-Nielsens »Vore
ældste Folkedanse«, men Udførelsen er noget
helt for sig selv, en helt artsfremmed Dans, en
saakaldt Rækkedans. Denne Dans »Kylling-Sø-
ren«, blev optegnet nede i det sydlige Jylland af
H. Gruner-Nielsen og J. Egedal i 1916. »Kylling-
Søren« figurerer her som en Hønsekræmmer ,
og Dansen gaar ud paa at »fange Kyllingen«.

Til Slut er der fundet en Melodi til en Dans
kaldet »Kylling-Søren« i en gammel Spillemands-
bog, som ejes af Lærer N. Mathiassen i Udstolpe
Skole pr. Sakskøbing. Bogen findes i Afskrift i
»Dansk Folkemindesamling« og er dateret 8/2
1836. Som Nr. 9 i denne Bog findes en Melodi
med Betegnelsen: »Dans, kaldet Kylling-Søren«.
Bogen er skrevet af R. Mathiassen, Glarbo, 1836.
Gruner-Nielsen skriver i et Privatbrev om denne: .

»Melodien synes blot nedskrevet som Støtte-
punkt for Hukommelsen. Rytmisk set er Melodi-
Optegnelsen helt igennem fejlfuld og vilkaarlig.
Melodien er ikke til at spille direkte efter Noder-
ne nu, saa meningsløs er Rytmen«. Denne Melodi
til »Kylling-Søren« lader sig vel rekonstruere
engang.

Det er ganske mærkeligt, at man fra samme
By, Glarbo ved Himmelbjerget i samme Aar,
1836, har samme Dans, »Kylling-Søren«, i to
forskellige Spillemænds Bøger, Erik Jensens og
R. Mathiassens med to tilsyneladende helt for-
skellige Melodier. Enten maa der foreligge to
forskellige Instrumenter, skønt begge Bøger an-
gives at være skrevet for Violin - eller, og det
bliver maaske det rigtigste, har man i Glarbo ved
Ry i 1836haft to forskellige Danse og to forskel-
lige Melodier til Dansen »Kylling-Søren«. Det
var kun 7 Aar efter »Kylling-Sørens« Anhol-
delse og 20 Aar før »Kylling-Sørens« Død.

Dansen »Kylling-Sørens Stykke« er derefter
mindst fra 1836. »Kylling-Søren« som Folke-
dans vil bevare Søren Pedersen (Hvam) fra For-
glemmelse, og det havde han næppe tænkt sig.

Skjolddansen
Min erindring om denne gamle dans stammer fra
tiden på danseskolen.

Danseskolen lå på Nørre Vold, og danselære-
ren hed Sofus Jensen, han var også gymnastik-
lærer. Skjoldene, vi brugte, og klingerne var
ikke af træ.

Det var just i årene omkring 1915-1920, vi
dansede den, og den gjorde altid lykke. Skjol-
dene og klingerne blev opbevaret på danseskolen.

Piger og drenge blev stillet op udenfor salen
og marcherede ind for derefter at stille op på
række, fire og fire på række. Skjoldet holdes i
venstre hånd, klingen i højre. Dansen starter med
hilsen med klingen.

Når højre fløj danser over mod venstre fløj,
holder venstre fløj skjoldet over hovedet, hvor-
efter der byttes om. Der er ligeledes stor og lille
mølle og S-promenade, begge rækker danser
mod hinanden og krydser klinger. Noder til dan-
sen har jeg ikke!

Den omtalte danseskole eksisterer endnu, det
er da muligt, at de gamle dansevåben opbevares
som et historisk minde, så der var måske mulig-
hed for, at Tove Bannergaard kunne få nogle
flere oplysninger.

Karen Jespersen,
Kettegårds Alle 29,3. th., 2650 Hvidovre.


