
TØRVEDANS
Undertiden er det, som en gammel dans helt
går i glemmebogen, sådan gik det os med Reel
(TØrvedans), store hefte, Danske Folkedanse
III, indtil vi fandt på, hvordan den fint egnede
sig til opvisninger. TØrvedans, mere en leg end
en dans, opstod ved tØrvekæret på engen.

Når karlene havde stakket, kunne de finde
på at løbe omkring tØrvestakkene på en kunst-
færdig måde, tre karle omkring tre stakke. Den
karl, som løb forkert eller væltede en stak,
skulle give brændevin til de andre karle.

Om vinteren til den hjemlige »legestue« hen-
tede man tre tørv i brændekassen og lØb på
samme måde, mens spillemanden spillede sin
Reel »med stigende tempo«.

Da det blev for besværligt for os til opvis-
ninger at drage rundt med tørv, fandt vi på at
lade vore piger agere tØrvestakke. De var ikke
så lette at vælte, men de tog det meget unådigt
op, når de eller deres fine hovedtøj fik et puf.

De tre piger i midterste række på fotografiet
er iklædt brudedragter, henholdsvis Sønderho
med »Æ Bowe«, Bornholm i sort silke med
»Nølle« og den lille Helsingebrud med det
yndige »FlettetØj«.

De fik nemlig lov til i en pause under opvis-
ningen at stå frem og fortælle alt, hvad de vid-
ste om brudedragten, og det var ikke småting,
lige fra Middelalderovertro, der bevirkede at
hovedtøjet i nakken blev udsmykket med ku-
lørte perler, små glasstykker, ja endog spejl-



stykker, palietter, guld- og sØlvtråd og alt mu-
ligt glitterværk. Det var for at skræmme »den
onde«, der var ude efter bruden på hendes
lykkeligste dag. At to brudepiger blev klædt
ganske som bruden skulle bidrage til yderli-
gere at forvirre »den onde«. -

Alle dragterne tilhØrer vor skole. Vi havde
dengang desværre kun sko til halvdelen af
drengene, men dagen efter opvisningen fik vi
fra en velhaver, der var skotØjshandler, 15 par
dejlige folkedansesko med spænder, det lune-
de! - - - Jeg mindes fra samme opvisning, vi
var lidt sent på det, tilskuerne, der stod ube-
kvemt op ad en græsskråning, blev utålmodige.
Der kom ilbud, at vi måtte skynde os. Vore to
prægtige spillemænd i Sallingdragter, Wind og
Hagedorn, lagde violinen til kinden og skrid-
tede ud, indtil den lille FanØbrud, der skulle
gå i spidsen, udbrød: »Det passer sig slet ikke
for en brud at styrte afsted med lange skridt;
en brud skal dog føre sig med værdighed! -
Hun havde så fuldstændig ret og fik lov at an-
give farten. Nanna Gandil.

Tak, kære Poul Lorenzen, hvor var det dejligt
at få noget fra Deres pen i Hjemstavnsliv (3.
marts 1978). De er selv pioner, og vi holder
af Dem og beundrer Dem.

Folkedansere i Greve søger en
venskabsforening
Hvem har lyst til at besøge os (og få besøg af os)?
Vi bor i Greve (midtvejs mellem København og Køge)
og vi består af ca. 200 individer (ca. 140 voksne og
ca. 60 børn). De fleste af os har kun danset folkedans
i få år - de »ælste« af os i 10-15år. Vi har en venskabs-
forening i Sverige (i Lindered, ca. 70 km øst for
Malme), men der er stor interesse for endnu en ven-
skabsforening, og langt de fleste af os ønsker denne
forening i Danmark, således at det er overkommeligt
at besøge hinanden. Vi kalder os Greve Folkedansere,
men vort rigtige navn er Greve Idræts Forenings
folkedanseafdeling. Har I lyst til at hilse på os af og
til så skriv (eller ring) til vor formand, Gert Peder-
sen, Bjergvænget lO, 2670 Greve Strand, tiL (02)
610070.

Vi gratulerer
Tirsdag den 23. maj kan Grethe og Bent Lar-
sen, Dalby, fejre deres sølvbryllup. Alle fra
Ølsted og Omegns Folkedanserforening ønsker
hjertelig tillykke med dagen.


