
Boganmeldelse

Lanciers Bogen
Det var lidt af et chock jeg fik for en
snes år siden - da jeg ville afspille den
lanciersplade, jeg havde med hjem fra
Frankrig: Min forventning om et genhør
med de velkendte toner, blev til en
måben over at høre en hel anden slags -
tydeligt ældre - musik.

Og chocket blev til en rislen gennem
kroppen af dan ehistoriens vingesus, da
jeg opdagede, at "den mærkelige fran-
ske lanciersmusik" faktisk stod at læse i
mange gamle danske spillemandsbøger
- og "chocket" kastede mig ud i årelan-
ge studier omkring oprindelsen og bag-
grunden for denne forunderlige dans,
studier, der med årene ikke blot affødte
talrige kurser og foredrag, men også
TV- og radioudsendelser, et lilla hæfte i
min "SKA'-VI-DANSE"-serie og nu
endelig: en rigtig bog om emnet: LAN-
CIERS bogen.

Bogen, der er på 84 sider er opdelt i 5
afsnit.
l. afsnit beskriver de generelle rammer
for dansen: Dansens "fagudtryk",
opstilling, trin m.v. og forklarer den
form som såvel dansen som musikken
er bygget over.
2. afsnit beskriver dansene i de 5 ture
meget udtømmende, idet det har været
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Den formodentlig første udgave af
Mikel's musik på dansk. Billedet lyver
ikke, Lanciers har faktisk også været
danset til hest. l Øvrigt betyder Lanciers
soldater med lanser.

Nodeeksemplet her er hentet fra en gammel dansk spillemandsbog. Denne stave-
måde mere end antyder, at spillemanden ikke har skrevet noden af, men spillet den
oprindelige musik i en levende tradition.

min ambition, at også ikke-dansekyndi-
ge skulle kunne lære sig dansen udfra
beskri vel serne.
3. afsnit beretter om dansens opståen på
De brittiske Øer, dens opblomstring i
Frankrig og begejstrede modtagelse og
videreudvikling i Danmark. Også histo-
rien om Lanciersmusikken, såvel den
oprindelige som den af Mikel, vi her til
lands har gjort til "den rigtige", fortæl-
les. (Jeg har dog med glæde konstateret,
at den oprindelige musik, som jeg
"relancerede" med min lilla udgivelse i
1980 nu atter også bliver brugt rundt
omkring i landet).
4. afsnit går tættere på de enkelte ture
og deres musik. De originale engelske
dansebeskrivelser citeres og varianter
beskrives. Her fremlægger jeg også min
forklaring på, hvorfor man i Danmark
(og kun i Danmark) hitter på - midt i 5.
tur - at afbryde dansens og musikkens
fortløbende rytme ved at indføje 3
akkorder til "kolonneopstillingen", og
senere "opfinder" og tilføjer den vilde -
og ret beset stilbrydende - herremølle.
l 5. afsnit er der noder til såvel MikeIs
velkendte som til de oprindelige melo-
dier, becifret i overensstemmelse med
de originale harmonier.

Jeg skylder at nævne, at nok har jeg
gransket og forsket i mange år, men når
resultatet LANCIERS BOGEN er ble-
vet så helstøbt, skyldes det ikke mindst
inspiration fra danseforskende venner
som Per Sørensen, Ole Skov, Margot
Gunzenhauser og Henning Urup, der
har været mig til uvurderlig hjælp med

såvel informationer som et billedmate-
riale. Tak igen, kære venner!

Selvfølgelig er jeg klar over, at LANCI-
ERS BOGEN kun i begrænset omfang
vil blive kØbt af folk, der kan dansen og
kender dens historie.

Til gengæld håber jeg, at den måske vil
blive brugt som Uule)gave til de mange,
der primært blot er interesseret i dansk
kulturhistorie og/eller en eller anden
form for dans - i håb om, at endnu man-
ge flere fremover vil kaste sig ud i den-
ne herlige gamle og dog så evigt unge
Lanciers.

Jo nærmere vi drages ind i EU, des mere
har vi brug for noget at "stå imod med"
på alle kulturelle fronter, også danse-
fronterne.

Og her er Lanciers'en, som kun vi dan-
skere har danset i en 140-årig ubrudt
tradition - tilmed i alle aldersgrupper og
befolkningslag - fra Kongehuset til for-
samlingshuset, med varianter og til en
musik, som kun vi kender... da ikke
nogen helt ringe repræsentant.

Claus Jørgensen

"Lanciersbogen" er udkommet på forla-
get BOGAN (ISBN 87-7466-275-9) og
kan købes igennem enhver boghandel
(160 kr.) eller lånes på de fleste biblio-
teker.


