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Om Seksture
Så vidt jeg er orienteret, er der til dato ikke skre-
vet ret mange artikler om dansenavnenes oprin-
delse. I »Holm og Vedel: Folkedansen i Dan-
mark«, side 91-95, er der et kort afsnit om emnet,
men der gives ikke mange løsninger. I »0st-
jydsk Hjemstavn« fra 1941 er der en artikel om
Kywling Søren fra Vejleheftet, og også i »Hjem-
stavnsliv« har der været trykt et par artikler. I
1934 nr. 4 og 1935 nr. Ivar der to korte artikler
om Oxekow, og i 1969 nr. 10var der en lidt læn-
gere artikel om turdansenes navne. Det vises her,
at for 2-, 3-, 4- og S-ture passer navnet ofte med
antallet af ture i dansen, medens der ikke gives
nogen forklaring på 6-, 7-, 8- og 12-ture, hvor
navnet tilsyneladende ikke har noget med dansen
at gøre.

I denne artikel vil jeg beskæftige mig med
seksture. Hvis man spørger en danser, hvad
han/hun forstår ved en sekstur, vil man ofte få
det svar, at det er det samme som en trekant (i
den form der er beskrevet som Trekant I og II i
Hardsysselheftet). Især indenfor gammeldans-
traditionen er det en velkendt betydning. Stiller
man derimod en spillemand det samme spørgs-
mål, får man at vide, at det næsten altid er en
melodi i 6/8 takt. Disse to svar er naturligvis
ikke modstridende. Jeg tror, at alle de melodier,
jeg er stødt på til trekanter (i traditionel gam-
meldans-betydning), er noterede i 6/8. Melodien
til Trekant III i Hardsysselheftet er en undtagelse,
men her adskiller dansen sig også fra den tradi-
tionelle trekant. Såvidt jeg er orienteret, er
dansen at betragte som en efterdans sådan at
forstå, at først danser man et par trekanter,
der ikke nødvendigvis danses til de to melodier
fra heftet, hvorefter man afslutter med efter-
dansen.

Som bekendt er der i hefterne beskrevet et
større antal seksture, der er særdeles afvigende
fra den ovennævnte form. For overblikkets
skyld har jeg sat disse danse op i et skema. Det
første, man lægger mærke til, er, at ikke alle
dansene står i 6/8.

Spørgsmålet er da, om det er et oprindeligt
træk, at en sekstur er i 6/8, og at seksture i
afvigende taktarter er nyere danse, hvor dansens
navngiver har »glemt« den egentlige betydning
af sekstur og blot brugt det som et dansenavn på
linie med alle andre navne (et eksempel på et til-
svarende forhold kan ses f.eks. i Lolland Kon-
tra. En kontra var oprindeligt en betegnelse for
en kvadrilledans, medens det her er brugt om en
kredsdans). Dette er en vanskelig teori at verti-
ficere, da man ikke på ret mange af dansene kan
se, hvor gamle de er. Nogle af dansene kan der
dog siges noget om.

Dansene 16 og 24 indeholder polka, og kan
derfor ikke være ældre end ca. 1840. Desuden
siger et navn som Polkasekstur jo netop, at dette
ikke er en almindelig sekstur, men derimod en
sekstur hvori der danses polka. En tilsvarende
kommentar kan naturligvis knyttes til nr. 26,
Valssekstur. Dansene 12, 14 og 15 er i heftet
daterede 1818 og 1820. Hvad dette årstal præcist
dækker, ved jeg ikke, men jeg vil tro, at melodi-
erne er at finde i en nodebog, der er dateret med
de pågældende årstal. Såfremt dette er tilfældet
er dansen sikkert en smule ældre. Uanset om
dette er tilfældet eller ej, får man at vide, at man
allerede kort efter århundredeskiftet brugte be-
tegnelsen til en musikform med en afvigende
taktart.

Mange af seksturene er ret simple kvadrille-
danse, der indbyrdes ligner hinanden meget i
opbygning. Dette gælder dansene l og 22, 14 og
15,4 og 17 og 18 og 35,8 og 29 samt 19 og 33,
hvor man indenfor hver gruppe finder næsten
identiske danse. løvrigt minder alle 12 danse
temmeligt meget om hinanden. Det ville være
særdeles interessant at vide, hvad man på en
given egn dansede, når der simpelthen blev
spillet op til en sekstur. Jeg kunne forestille mig,
at der har eksisteret en form, der har været
brugt i omtrent ens udførelser over hele landet,
og at de enkelte egne derudover samtidigt havde
udviklet en mængde varianter. Det kan man
desværre ikke se ud af hefterne, da ikke alle en
egns danse er nedskrevet i et givet hefte. (Det
fremgår af indledningen til flere af hefterne, at
danse, som allerede er beskrevet i et andet hefte,
er blevet udeladt). En sådan eventuel generel
form skal sikkert søges blandt de danse, der



kun bærer navnet sekstur, da mange af de andre
danse, som før omtalt, netop har et navn, der
antyder, at der er tale om en speciel sekstur.
Det er desværre ikke muligt at vide, om alle
navnene er originale, eller om indsamleren
visse steder har haft en finger med i spillet. Eks-
empelvis fremgår det af forordet til Præstø-
heftet side 6, at Tækkemandens Tretur er op-
kaldt efter den mand, der har overleveret dansen
til indsamleren. Dansen har antageligt oprinde-
ligt kun heddet Tretur . Et lignende forhold kan
nemt gøre sig gældende for mange andre af de
beskrevne danse, og det er da naturligvis også
praktisk, at dansene har et mere specifikt navn
end f.eks. blot Tretur.

Jeg ville have foreslået den danseform, der
findes i l og 22, som en mulig oprindelig almin-
delig brugt seksturform, da de begge kun bærer
navnet sekstur, og da det er et eksempel på to
næsten ens danse fundet i hver sin ende af landet.
Efter at have undersøgt det nærmere vil jeg nok
nærmere mene, at der er tale om et eksempel på
en forholdsvis ny dans, der på grund af en me-
get kendt og populær melodi har bredt sig til
store dele af landet. Melodien er skrevet af
komponisten E. Horneman (1809-1870), og har
i tidens løb været anvendt til et utal af viser,
bl.a. Ranzaus vise: »En sekstur, ak i det lille
ord ... «. Melodien genfindes desuden i 27, 28
og 35, hvor den i de to førstnævnte dog er note-
ret i 3/4.

Man kan undre sig over, at ikke en eneste af
hefternes seksture danses af tre par, da det som
nævnt idag er en almindelig brugt form. I 11
finder man en form, der tilsyneladende er direkte
afledt af (eller måske grundform til?) den tradi-
tionelle trekant, idet dansen ganske som i tre-
kanten består af kreds, kæde, totrin, blot med
den forskel at man her kun danser to par sam-
men, og at man bytter par, medens man i tre-
kanten bytter partner. Det kan nævnes, at 27
også minder meget om trekant i sin opbygning.
I denne dans er man fire par, og totrinene er
erstattet af vals.

For at vende tilbage til påstanden om at seks-
ture ofte er melodier i 6/8, kan man i skemaet se,
at i de danse, der blot betegnes sekstur, d.v.s.
dansene l, 8, 14,22,29,33,34 og 35, er kun en
(nr. 14) noteret i en afvigende taktart. Nummer
8 er ganske vist i 3/8, men det er efter min me-
ning en typisk 6/8 melodi, der af uransagelige
grunde er nedskrevet i 3/8. Man kan derud-
over se, at et antal af de øvrige danse også står
i 6/8, dog med temmelig mange undtagelser.

Det fremgår af den ovenstående diskussion
af seksture, at man ikke på grundlag af de oplys-
ninger, der er tilstede i hefterne, kan komme
med en samlet konklusion udover den lidt vage,
at seksture ganske rigtigt ofte er i 6/8. Selv
hvis man havde adgang til kilderne, ville der
naturligvis være mange vanskeligheder, men,
som det forhåbentlig fremgår, vil der være
stof nok til et større forskningsprojekt, som
man må håbe, at nogen en dag vil tage op.

Kjeld Nørgård,
Aarhus.
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Tak til Kjeld N ørgård
for nogle meS?etinteressante overvejelser
vedrørende seksture.
Der er sikkert mange landet over, der har været
inde på lignende tanker, og jeg tror, det kan
være nyttigt, at man hjælper hinanden ved at
komme frem med disse overvejelser.

Jeg vil derfor gerne i tilknytning til Kjeld Nør-
gårds indlæg gøre rede for nogle af de tanker,
jeg har haft vedrørende disse spørgsmål.



Selve betegnelsen »ture« har tre betydninger:
l. antallet af ture = antallet af afdelinger i

dansen. (Totur, tretur 0.1.)
2. antallet af ture = antallet af gennemdans-

ninger af en dans. (Egnshefterne).
3. antallet af ture = antallet af danse i en

række af danse. (Lanciers, Francaise).

Man har haft behov for at kæde dansene sam-
men. Der findes Francaiser med mere end 10 ture.

Der er vel ikke noget i vejen for, at man efter
at have danset totur, tretur , firetur og femtur har
villet sætte endnu en - og efterhånden flere -
til. Det har været for upraktisk at lade tallet
betyde afdelinger i dansen, og man kan så have
ladet det gå over til at være en slags nummere-
ring i kæden af danse uden hensyn til, at der
ikke var nogen dans med nummeret et.

Der er vel heller ikke noget i vejen for, at den
type dans, man har valgt som sekstur efter den
rette sammensatte femtur, har været af en popu-
lær type, som kan have gjort seksturene særligt
yndede og måske endda udbredt dem som selv-
stændige dansetyper .

Disse tanker strider efter min mening ikke
imod Kjeld Nørgårds, men kan være med til at
udbygge dem.

Venlig hilsen.



Lille bidrag til Kjeld Nørgaards:

»OM SEKSTURE«
Det var mig en glæde at konstatere, at der dog
hos nogle findes interesse for at prøve at finde
ud af dansenavnets oprindelse og både vil og kan
skrive derom på en klar og overskuelig måde -
som nu Kjeld Nørgaards udmærkede undersø-
gelse i »Hjemstanvsliv« juni-nummeret vedrør-
ende Seksture.

Når jeg her prøver at give et lille bidrag til om-
handlede spørgsmål, er det blot for at belyse em-
net gennem andet stof end det, der fremgår af
Egnshæfterne - skønt jeg er bange for, det hele
nok vil falde lidt negativt ud, dels fordi der mang-
ler danse beskrivelser i den gamle spillernands
nodebøger , og dels fordi jeg mangler tilstræk -
kelig viden om det meget væsentlige, nemlig
selve dansen. Min eneste undskyldning er, at K.
Nørgaard foruden at stille spørgsmålet til en fik-
tiv danser også stiller det til en ligeledes fiktiv
spillemand: Hvad forstår man ved en Sekstur?

Og da nu K. Nørgaard i slutningen af sin ar-
tikel giver udtryk for det vanskelige i, gennem
utilstrækkeligheden af materialet fra Egnshæf-
terne, at komme til en fyldestgørende konklu-
sion - som ganske rigtigt favoriserer 6/8 takten
- besluttede jeg mig til at kigge efter i min ret
store samling af nodebøger og afskrifter af så-
danne, selvom det, der i årenes løb er tilflydt mig,
heller ikke på nogen måde kan kaldes fyldestgø-
rende. Men lidt har vel også ret, som bonden
sagde, da hans eneste ko nedkom med en død-
født kalv! - Jeg spurgte altså de gamle spille-
mænd fra Jylland, Fyn og Sjælland og andre
øer og kom herved til følgende, måske lidt over-
raskende resultat: Af de sekstur-melodier, jeg
fandt frem til blandt de ca. 3000 danse, jeg bla-
dede igennem, var der 34 i 2/4 takt, 32 i 3/8 og
kun 8 i 6/8 takt. Alle seksturene var fra tiden ca.
1820-1850 - og de fem af de otte i 6/8 takt var
fra Sjælland. Ligesom der ikke er medtaget Ham-
borg Seksture o.lign.

Nu må man ikke tage disse tal for mere end
tilnærmelige, min hensigt var ikke at "lave stati-
stik, kun at se tendensen, og den synes mig klar:
Seksturen kan ikke - set med spillemandens
øjne - karakteriseres som danse i 6/8 takt, men
i nok så høj grad som dans, der benytter sig af
alle taktarter . Og det betyder igen, at man ad den
musikalske vej ikke kommer spørgsmålets besva-
relse nærmere. Desuden hører 6/8 takten for mig
at se en nyere tid til. Heri bestyrkes jeg også -
foruden ved andre omstændigheder - ved at
spørge vor berømte danse komponist Lumbye.
Han udsendte i 1842 et lille hæfte med gængse
danse med følgende titel: »Tolv nye Dandse for
een Violin, nærmest til Brug paa Landet«, af
H.C. Lumbye. Og heri findes bl.a. tre seksture,
alle med tre repriser og i 6/8 takt.

Med hensyn til den fiktive danseres besvarelse,
at en sekstur skulle have en vis forbindelse med
en Trekant, stiller jeg mig lidt uforstående -
trods mit ringe kendskab til dansen eller måske
på grund af dette - al den stund der ikke findes
mange danse med navnet Trekant, medens der
findes over 100 Sekstur-melodier. (Jeg må dog
her indskyde, at jeg ikke er i besiddelse af Hard-
sysselhæftet). Og selvom man tog slige danse
med som f.eks. Udøbt (Tre Ting) fra Salling og
Tre små sorte fra Thy o.lig., kom man neppe op
på ret mange Trekanter - men lad det fare. Jeg
vil hellere slutte med at stille nogle spørgsmål til
folk, der kunne ønske at forske videre:

Hvordan forholder Engelskdansen og Seksturen
sig til hinanden, idet man af og tilfinder følgende
overskrift over dansemelodier: Engelsk eller Seks-
tur. Her kunne tanken ledes hen på Playford's
English Dancing Master med sine Longwayes for
six.
Er Seksturen af dansk eller udenlandsk oprin-
delse?
Hvornår dukker den op i danskfolketradition?
Kan man med nogenlunde sandsynlighed finde
frem til prototypen, altså en urform, for Seks-
turen, f.eks. en dans for seks personer, som K.
Nørgaard også er inde på?
Må jeg her gøre opmærksom på tre artikler om
Turdanse, der findes i maj - augustnumrene 1970.

For mig at se går der en skillelinie mellem på
den ene side egentlige Turdanse (2-5 turene) og
på den anden side Seksturen og måske også
Otte- og Tolvturen, men gør der det?

Ja, der er i sandhed nok at forske i, og jeg er
overbevist om, at det ville glæde mange, om der
var flere, der på dette mere teoretiske, men ikke



uvæsentlige plan ville bidrage til en mere nuan-
ceret forståelse af vor gamle folkedans, dens
navngivning og dens historie, kort sagt ville være
i besiddelse af den nysgerrighed og trang til at
se bagom tingene, der er moder til al ægte viden.

H. Vad Thomsen.


