
Om
»Sløjfen«
Mange af de danse, der er beskrevet
i egnshæfterne, findes som bekendt i
flere, ofte næsten ens, varianter. Dette
gælder således følgende danse: Sløjfen
fra Vesteregnshæftet, Sløjfen fra Hard-
sysselhæftet, Korsfiretur fra Randers-
hæftet, Korsfiretur fra hæfte I (også
fra Randers) og Æ Firkant fra Salling-
hæftet. '. '. .

Dansene danses af fire par. Herren
lægger højre arm om livet på damen,
og de fire herrer tager tommelgreb med
venstre hånd. Man har nu 16 løbetrin
modsols, hvorefter man, med damerne
i midten, har yderligere 16 løbetrin
samme vej. H~refter er der kæde med
hoptrin og slutteligt danses parvis
rundt, enten med totrin (Korsfiretur
fra hæfte I), eller med hopsa (de øv-
rige). Forskellene i dansemåde beror
stort set udelukkende på, hvordan
pladsbyttet mellem herren og damen
foregår.

Dansen har tilsyneladende været ud-
bredt i hele jylland, og har flere steder
været kendt helt op til vores tid. Ud
over de beskrivelser, der findes af dan-
sen i egnshæfterne, er den omtalt flere
steder. I indledningen til Vejlehæftet
er den nævnt som eksempel på en
dans, der ikke er taget med i hæftet,
fordi den i forvejen er beskrevet andet-
steds, og i indledningen til Vesteregns-
hæftet nævnes det, at Sløjfen har stor
lighed med en dans fra Hanherred, der
hedder Svinkløvdansen.

I en artikel af Gudmund Schiitte
omhandlende forhold på Himmerland
(Skivebogen 1929, side 164) fremgår
det, at dansen også kendes her, og i
J. C. Kroghs artikel »Gamle Salling-
danse« (Skivebogen 1938 side 143) for-
tæller han, at dansen fandtes på Mors
under navnet Sallingbosløjfe. Af sam-
me artikel fremgår det (side 128), at
dansen også er blevet kaldt Firkant og
Firtur, og mon det ikke også er denne
dans, der af Peter Riismøller omtales
som »Den firkantede sløjfe« (Dansk
Hjemstavn nr. 24, 1968, side 29).

I øvrigt er det interessant, at dansen
er blevet kaldt Firtur, da dette navn
sædvanligvis refererer til enten en
dans i familie med Firtur fra Vejle
eller en dans i en serie af 2-tur, 3-tur,
4-tur osv.

Endelig har jeg fået fortalt, at den
på Avlumegnen (mellem Herning og
Holstebro) i 1930erne er blevet danset
under navnet Møllevingen. Min kilde
oplyser, at de ikke havde spillemand,
men at de sang til, og at den simpelt-
hen anventes som en ud af mange



andre sanglege. Desværre husker hun
ikke, hvad der blev sunget. Det er iøv-
rigt mærkeligt, at en så forholdsvis
simpel og kvik dans ikke har været
almindelig udbredt som sangleg. At
det faktisk ikke har været tilfældet,
bygger jeg på, at der hverken i Tver-
mose Thyregods bog Danmarks Sang-
lege fra 1931 eller i Hjalmar Thurens
artikel Vore Sanglege (Danske Studier
1908, side 129 -174), findes et eneste
eksempel på en leg, der minder det
mindste om Sløjfen.

Der har antagelig til denne, som til
mange andre meget udbredte danse,
eksisteret flere melodier end de, der er
udgivet i egnshæfterne. I Foreningen
til Folkedansens Fremmes første »Fem-
årsskrift«, der udkom i 1911, 10 år ef-
ter foreningens start, kan man på side
7 læse, at der til flere af de udgivne
danse har været mere end en melodi
at vælge imellem. Hvilken melodi, der
skulle med i hæftet, er så blevet beslut-
tet af en særlig musikkommission.
Hvilke danse det drejer sig om kan
man naturligvis ikke vide, men mon
ikke sløjfen, med sin store udbredelse,
har været en af dem? Det er i den for-
bindelse interessant at se, at man uden
for foreningskredse i adskillige år har
anvendt en melodi, der minder meget
om Skift Så fra Vesteregnen, men som
ikke i FFFs hæfter har været opgivet
i forbindelse med Sløjfen.

Det store antal varianter af denne,
såvel som mange andre danse, er na-
turligvis opstået ved, at man gennem
en lang række dansesituationer har
fundet på nye ting og ladet dem indgå

i dansene. Dette går naturligvis stadig
for sig. Hvem har ikke oplevet, at her-
rerne i Kontra med Mølle snupper en
forkert dame, eller at der indføjes et
klap i Cylinderkontra inden dobbelt-
kredsen. I Sløjfen bruges det visse
steder, især uden for foreningskredse,
at indføje et vers fra en sang, (»Karen
fra dansen«), mellem hver gennem-
dansning. Sådanne variationer er efter
min mening med til at give dansen
liv, men det er naturligvis vigtigt at
holde den »oprindelige« form fra dan-
sebeskrivelsen vedlige, da det er vores
fælles kilde og grundlaget for, at vi
kan danse sammen med andre end
dem, vi danser med til dagligt.

Som en afrunding af denne artikel
vil jeg benytte et citat fra Højskole-
bladet nr. 8, 1925, side 256, hvor en af
foreningsfolkedansens grundlæggere C.
V. Otterstrøm, i en artikel om gammel
og ny dans, udtaler: »leg mener, at
den jævne udvikling allerede blev af-
brudt i slutningen af det forrige år-
hundrede, og at vi ikke kan komme
på sund måde videre, uden at vi
springer tilbage og tager fat, hvor vi
slap. Det kan ske derved, at vi søger
at indføre de gamle danse, som virkelig
er præget af dansk folkelig kultur,
igen. Og har vi held med os, vil det
vise sig på den måde, at vi ikke for tid
og evighed vil danse med de gamle
danse, som de blev udført f.eks. i
1875, men stadig omdanne dem og
optage nye elementer i dem«.

Kjeld Nørgård,
Århus.


