
Nordisk Folkedanserstævne 1921

Arkivudvalget vil i de kommende
numre bringe oplysninger og artikler
til belysning af udvalgets arbejde.

I danske Folkedanseres Arkiv
ligger mange spændende ting. -
Blandt andet Carl Godvin samlingen,
hvor vi vil hente glimt frem fra det 2.
nordiske stævne afholdt i København
31. 7- - 2.8.1921.

Der var ca. 700 deltagere, hvoraf
de 285 deltagere kom fra følgende
foreninger i Danmark:

jfær~erne.
Fæl'oisk Forening, Kobcnhavn........... 60 Delt.

(FoI'I"ood: J. Olse/l).

JDnnmnrll.
FolkcdanscforcniJl",en IICulln", KuLenhavn AO tf

(Leder: Carl fl. Cltrislew;cn)
1,'olkcdallsefol'cningcu for lJol'shollll Og'0111-

egn. 1101'sholm . . . .. . " 21

(Leder: A. L. Jacobsen)

Godvins Folkedansere, Roskilde......... 20
(Leder: Carl GodfJin)

Iledeboboldel. Hoskilde 16

(Ledel' : sorus Jen ••n)
Helsingor FolhedanscrkJub. l1elsingør.... 2G

(Leder: A. L. Jacobsen)
HOl'sel1s Folkedansere, Horsens.. 10

(Leder: Rasmus Jensen)
Koltlillg Folli;cd3nserin~, Kolding 32

(Leder: P. Ml!Uer-Jeusell)
Sengelose Folkedansere, Sengelose... J 9

(Formand: Clem.en Jensen)

Enkeltpersoner udenfor Forenin",er fra fol'-
skellige Eguc .... " . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 11 "

Hvordan åbningshøjtideligheden
og stadionopvisningen blev afholdt
kan vi se af følgende uddrag af artik-
ler fra Berlinske Tidende og Folkets
Avis 1. 8. 1921:

Uddrag fra Folkets Avis
Folkedans
Svenskerne fik den største Sukces.

Idrætshusets smukke Sal var fyldt
til sidste Plads, da Nordisk Folkedan-
sestævne aabnedes i Gaar Kl. 3.

Efter at Komiteens Formand,
Lærer Carl Godwin, havde budt
Velkommen og motiveret et Leve for
Stævnets Protektorer, Prins Axel og
Prinsesse Margaretha, tog man fat
paa Holger Rørdams Kantate, der for
en Gangs Skyld indeholdt adskilligt
mere Mening, end Kantater plejer.
BI. a. sang man:

Hvorfor skal vi, der født paa Dan-
marks Sletter, danse som Zuluen
danser i sin Kraal?

Slet passer »Tango« og Trot« til
lyse Nætter, "One Step« og "Vrink«
til Sankt Hans Nats røde Baal.

Nej, ved Sankt Hans danser vi den
Dans, den, der før blev danset og
æret her til Lands.

Skuespiller Svend Methling frem-
sagde Recitativet med stor Kraft,
hvorefter Hr. Børsdirektør Kurt
Belfrage, Sveriges Talsmand, holdt
en aldeles udmærket Tale, hvori han
manede den nordiske Ungdom til at
holde sammen under Ansvar, for at
modarbejde den Ufred, der eller
blomstrede saa frodigt i Verden i
Øjeblikket. Hr. Belfager mindede
om, at al den Surhed og Ængstelse,
alt det Mismod og Sortseen, der
præger utiden, bekæmpede man
bedst ved Dans og Sang, vel at mærke
de gode sunde Danse og Sange, som
vore Forældre yndede.

Forsiden af programmet.
Str. IOoxl64 mm.



Efter den formfuldendte Tale var
det en Ynk at høre den danske Re-
præsentant, Forfatteren Thorkild
Gravlund, staa og væve en Masse
Pølsesnak af sig om dansk Landbrugs
Styre og Gud ved hvad. Intet nder,
at Halvdelen af Publikum under
dette Ævl valfartede ud af Salen.

Ude paa Grønsværen gik Dansen
lystigt de følgende Timer. Det var en
stor Fornøjelse at se de gamle kønne
Danse genopstaa, og navnlig Sven-
skerne fortjener en stor Kompliment
for den Stil, hvormed de fremførte
deres Danse.

Daldansen, Trekarispolka og
navnlig den morsomme Vingåker,
danset af to Damer og en Herre,
gjorde stormende Lykke.

Det samme gjorde Norges lille
udvalgte Hold, og især et ungt Par,
der dansede en flot Hallingdans.

Færingernes ejendommelige
Folkedanse med de tilhørende
tungsindige Kvad trættede maaske
Folk en Smule, men man maa lade
Færingerne, at de hengav sig til
Dansen med en Varme, der aftvang
Respekt.

Det samme kan man desværre
ikke sige om de danske Deltagere.
Deres Dans var uensartet og upræcis,
mange af dem anede ikke, hvad det
drejede sig om, der var altfor megen
Pjank og Grin med i Spillet. Nej, se
paa Svenskerne, Godtfolk, der var
Alvor i Tingene og alligevel det lune
Humør, der skulde være.

Men alt i alt var det en Opvisning,
der havde fortjent megen større
Tilslutning end de ca. 7000 Til-
skuere, der var mødt.

Det kan ikke nægtes, at der er
adskillige mere Gratie og Ynde over
de gamle Danse end over de umulige
Rejespring, der nu kaldes Dans. Saa
alene af den Grund fortjener Folke-
dansebevægelsen den allerstørste
Støtte og Interesse af Autoriteter og
Regering. Der gives saa mange
unyttige Penge ud til alskens Slags
tvivlsom Kunst. Her er endelig en
Bevægelse, der opelsker det gode og
sunde HumØr i Ungdommen. Og -
som den svenske Talsmand sagde -,
det er Ungdommen, vi maa regne
med, hvis vi vil stole paa Fremtiden!

AK

I gaar begyndte det andet nordiske
Folkedanserstævne, der var begun-
stiget af [mt Sommervejr og overra-
skende Interesse hos Publikum.

Medens de fleste danske og samt-
lige norske Deltagere var ankommet
allerede i Lørdags, ankom Sven-
skerne først igaar Formiddags med
Malmøbaaden. De norske og de
danske Deltagere har i Folkedrag-
terne givet Møde i Havnegade, da de
ca. 300 svenske Dansere kom, og
Modtagelsen var hjertelig.

Da Velkomsthilsnerne var udveks-
lede, gik samtlige Folkedansere i
Procession gennem Bredgade til
Skolerne i Nyboder og Holsteingade,
der velvilligst er overladt Folkedan-
sestævnets Komite, som derved slap
behagelig let fra Indkvarterings-
spørgsmaalet. - Dette var forsaavidt
en Procession udenfor Programmet,
men den Interesse, den vakte hos
Publikum, lod formode, at den
programmæssige Procession, som
startede Kl. l fra Christiansborg
Ridebane, vilde blive en Publikums-
sukces. og det tør den vistnok siges
at være bleven.

Det var et morsomt og pynteligt
Optog, de ca. 500 Folkedansere
præsterede - først kom de festlige
Svenskere, saa de mørke, højtidelige
Nordmænd, saa de næsten ligesaa
højtidelige Færinger, derpaa de
mildere Afdelinger fra Provinsen og
endelig de glade Cullafolk.

Modtagelseshøjtideligheden
i Idrætshusets Festsal
havde samlet et meget stort Publi-
kum - hver Plads i Logerne var
besat af Tilskuere, medens Gulvet
var forbeholdt Folkedanserne og de
særlige Indbudte, hvoraf forøvrigt
kun meget faa havde givet Møde.

I Formiddag afholdes der Kongres
i Tivoli, hvor der i aften gives en lang
Række Opvisninger af Folkedan-
serne.

De Deltagere, der ikke er indkvarterede hos Private
eller selv skal sorge (Ol' Kost, anbefales følgende
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