
Voreældste folkedanse

Ved at slutte med Mandø Trindans
kom jeg med en anden Mandødans
»Vip« eller »Vippen« ind på Polsk-
dansen, som er yngre, og som i sin
ældste form var en mere astadig
dans, parvis fremad i danseberetnin-
gen i en todelt takt, og derefter
omdansning eller omsvingning på
stedet i en tredelt takt.

Dansen fremad foregik til fordan-
seren, eller den man havde udset til
det, efter et bestemt antal takter ved
råb eller andet tegn begyndte om-
dansningen, samtidig med at musik-
ken skiftede til en melodi i tredelt
takt udledt af fordansens melodi.

Runddansen eller omsvingningen
foregik på stedet i den ældste tid,
først senere begyndte man runddan-
sen også i valsebane. Med tiden
udviklede runddansen sig mere
livligt og blev løssluppen og blev
også mere varieret.

I Langdans dansede man enten
kvinder i række for sig eller mænd
for sig, men også sammen kvinder og
mænd eller kæde, hvor man ikke
behøvede at være parvis.

I polskdans dansede man parvis
sammen kvinde og mand, og det gav
en frigørelse i forholdet kvinde og
mand, der foranledigede til mere fri
udfoldelse, og som deraf blev der i
ca. 1580 udgivet en moraliserende
bog »Alle kristelige og dyderige
jomfruers æreskrands«. Heri siges
det »At den tugt bør sig, når jomfruer
og unge personer kommer tilsam-
men til dans, at det skal være med
øvrighed og forældres samtykke.
Dansen bør finde sted udi ærbare
lyse steder i andre godtfolks
nærværelse, som er i bryllupper og i
ærligt
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værtsskab. De skal der gøre en tugtig
dans udi hvilke de gå sindig frem
efter hinanden uden utilbørlig
omsvingning og anden uhøviskhed«.

Men den fra middelalderen nedar-
vede astadig trådte dans, som morali-
sten således anbefalede var dog,
dengang bogen udkom, forlængst
trængt stærkt tilside af danse, hvor
herre og dame svang sig lystigt rundt
med hinanden. Således her og i vore
nabolande. Både fra Tyskland og
England berettes om, at man forby-
der tætte omfavnelser og ubehersket
omsvingning, løben og hvirvlen
rundt mellem hverandre, og man ser
en kødelig kasten tilvejrs og blottelse
af hinanden, at man skulle tro, disse
dansere havde bidt hovedet af al
skam.

Omsvingsdanse
Også her fra Danmark kender man
eksempler på omsvingsdanse. Det
danske kompagnis lavs- og gildeskrå
fastsætter i sin redaktion fra 1582 en
bøde, »om nogen svinger nogen
kvinde eller pige i dansen eller
danser uhøvisk med dem«.

Endnu tydeligere er Hvessinge
gildeskrå, fra 16. århundrede. Older-
manden siger i sin tale til gildeslaget
bl.a. »Såskal I unge karle være forhol-
den, at når I danser ny svingdans, at I
ikke krøster pigerne så hårdt op til
jer eller tager for dybt under piger-
nes forklæder«.

Hvor voldsom dansen kunne
udarte her i landet kan ses af Troels
Lunds fremdragne eksempler fra
1587 og 1597, hvor dansen har
døden til følge for nogle adelige
damer.

Der findes ikke tilstrækkelig
hverken billedstof eller beskrivelser,
der kan give sikkerhed for, om det
altid blot har været omdansning på
stedet, eller om det allerede dengang
har været kendt med omdrejning i
valsebane. Det er også muligt, at
mange af de af nutidens almue brugte
valseagtige runddanse som f.eks.
tysk Zweitrit kan række helt tilbage
til den tid.



Polskdans
Givet er det imidlertid, at der af det
16. århundredes runddans er en
enkelt, der i Nordeuropa vinder
særlig yndest, og når at blive godta-
get af det gode selskab. Det er Polsk-
dansen. Ved år 1700 når den sin
kulmination, den danses da i alle lag i
by og på land, og 200 år senere er
kendskabet til den endnu ikke helt
uddød blandt landalmuen.

Dansen er, som navnet antyder,
opstået i Polen i første halvdel af det
16. århundrede. Den finder udbre-
delse i Tyskland omkring 1580 og
synes at have vundet anseelse ved
sin astadighed i modsætning til de
gængse rå omsvingningsdanse, som
lige er omtalt. De ældst kendte melo-
dier til Polskdans er ligesom de
samtidige »tyske danse« oftest delt i
2 afsnit, nemlig en højtidelig trådt
dans som march i lige taktart, og en
efterdans spring- eller omdansning i
tredelt takt, og i melodisk henseende
udsprunget af fordansen.

Af den gamle Polskdans har der i
Polen i 1. halvdel af det 18. århun-
drede uddannet sig to selvstændige
former: Mazurkaen og Polonæsen.
Runddansen Marzurka har sit navn
fra provinsen Masowsze i Polen. Den
anden har udviklet sig af den gamle
polske efterdans, og er ligesom
denne i 3/4 takt. Dansen forsvandt
omkring 1850 og må ikke forveksles
med den nu brugelige polkamazurka.
Den højtidelige skredne dans po-
lonæsen er som dans intet andet end
polskens gamle fordans.

De ældste polonæsemelodier fra
det 18. århundrede ligner imidlertid
melodierne til den gamle efterdans,
deri at de er i 3/4 takt, men har fordan-
sens langsomme tempo.

Polskdans i Sverige
I Sverige trængte Polskdansen tidligt
ind allerede o. 1590 og holdt sig i
almindelig yndest langt ned til vore
dage. De ældste svenske melodier
adskiller sig ikke på nogen måde fra
de samtidige tyske. Ja, endnu i det
19. århundrede kan man træffe den
gamle dobbeltform med fordans og
efterdans benyttet. Således i nordre
Båhuslen, hvorfra der kan henvises
til en dans, hvor parret i første del
marcherer rundt i kreds i danse-
stuen, under den anden og raskere
del danses almindelig slangpolska
med en særlig slags trin. I Floda i
Dalarne forekommer (iflg. Nordlind)
følgende sammensætning:
I:March i 'Y4 takt par efter par i kreds.
II: Fordans, Polska 3/4 solopar, inkli-
nationsdans. III: Hoveddans, Polska i
3/4 med spring. IV: Slutdans. Polo-
næspolska i 3/4 roligere. Gustav
Ericson fra Sodermanland skildrer
dansen således: I begyndelsen
spilles ikke lange polskor, thi enhver
ville gerne danse, og ved hver Pol-
skas ophør havde det dansende par
indtil videre fået sin del. Man dan-
sede sædvanlig til at begynde med
parvis, men senere intimerede flere
par sig med hinanden, så favntog to
par og dette kaldtes korsdans.

Til slut sluttede tre par sig sammen
til den såkaldte stjernedans. Et
dansende par optog stor plads, thi
mandens frakkeflige stod vinkelret
ud fra ryggen, og skørterne var lige
ved at løbe bort. Til hver af de bruge-
lige polskemelodier hørte et, to, tre
eller flere vers, der ikke altid var af
høvisk art. Hver spillemand havde
sin favoritpolsk.

I Skåne dansede slangpolska med
indviklede trin som tilmed kunne
markere sekstendele i melodien
med trin i hastig bevægelse, der
krævede øvelse, udholdenhed og
kraft. Skønt de dansende svang om
på et og samme sted behøvedes der
stor plads, så kun et par kunne danse
ad gangen.

Polskdans i Norge
Fra Norge foreligger så vidt vides
kun få oplysninger om Polskdansen.
Der hedder dansen sædvanligvis
»pols« eller »paalsdans«. Den norske
springdans kaldes undertiden »Hal-
lingpolsken «.

Polskdans i Danmark
Hvor tidligt Polskdansen blev kendt
her i landet kan næppe opklares,
men i optegnelser fra 1647 siges det,
at da Fyns biskop Hans Michelsen på
en dag i 1647 holdt bryllup for sine
to sØnner på Odense Rådhus, dan-
sede han selv polskdans med bru-
dene. Hvad der vakte opsigt var ikke
selve polskdansen, men den omstæn-
dighed at en biskop indlod sig på at
danse den. At de gejstelige dansede
var dengang ildeset af øvrigheden.

I 1638 udgik således en kgl.
forordning, om at biskopper ikke
måtte tillade præsterne at danse
»med glas på hånd og deslige usØm-
meligheder«.



på Holbergs tid dansedes Polsk-
dansen både af standspersoner og
almuefolk. Man hører i flere af hans
komedier Polskdansen nævnt,
således i »Jeppe på Bjerget«, befaler
Jeppe, at der skal spilles en polsk-
dans. Han danser da med ridefoge-
dens kone, til han falder om af druk-
kenskab.

I stykkets første akt truer Nille sin
mand med, at hun skal lade mester
Erik danse Polskdans på hans ryg.

Andægtige betragtninger
En interessant oplysning om dan-
semåden på Holbergs tid får man fra
en bryllupstale, hvor Polskdans~n
anvendes som udgangspunkt for
andægtige betragtninger over
menneskelivet.

I talen, som vel er fra 1. halvdel af
det 18. århundrede. »Der er adskil-
lige slags danse til, nogle kaldes
engelske danse og nogle kaldes
polske danse. Fornemme folk lader
deres børn danse engelsk danse,
med andre, som er af mindre byrd, er
fornøjede med at deres børn kan
lære en polsk dans. Menneskernes
liv kan billigen lignes ved en polsk-
dans, thi polskdansen består af en
simpel takt, springdans og en tilgift,
så en menneskenes liv.

Vi vil først gå til simpel-takten,
efterdi den største kunst i dansen er
at observere takten, at der ikke gøres
for hastige eller for langsomme trin.

Så tager vi fat på springdansen, slår
hælene i rumpen. Det er menneske-
nes manddom ligesom en spring-
dans, thi da hejses og luktes der,
suses og duses og råbes.

Vi har nu været i springdans, nu vil
Vi tage fat på tilgiften. Den kaldes på
tysk kase und brot, ost med brød. Og
så kan menneskenes alder lignes ved
ost og brød, for som folk, når de har
haft et godt måltid mad, så vil de også
have ost og brød som afslutning på
måltidet.

Når folk har danset længe med den
simple takt, og med springdansen, så
vil de have tilgiften som afslutning,
en værdig og rolig afslutning på
dansen. Vi lærer af disse udtalelser,
at den gamle og tvedelte Polskdans
er blevet udviddet med en tredie
del, en roligere del efter springdan-
sen, der oftest er voldsom og
kraftkrævende.

I det 18. århundrede har Polskdan-
sen nok været den mest fremher-
skende almuedans, og der kom en
del polskmelodier frem. Der skete
nok en infiltration af danske og tyske
polskmelodier sted, hvor det kan
være vanskeligt at skelne mellem,
hvad der var tysk, og hvad der var
dansk.

I en node bog fra 1790- 1791, som
Evald Tang kristensen fik fat i, og som
havde tilhørt »en ErikJensen«, og af
ham benyttet som øvebog og vejled-
ning i vioplinspil, findes flere forskel-
lige danse arter, to melodier består
på helt gammeldags maner af en
fordans i lige takt, efterfulgt af den
sædvanlige omdannelse af fordan-
sens melodi til 3/4 takt.

Dernæst er der 12 melodier alene
i efterdansens 3/4 takt, de benævnes
Polsdans. Så er der nogle norske
polsdanse. Foruden de gængse
Polskdanse findes der en fyldig
repræsentation af en helt ny type af
livligere melodier i ~4 af den slags,
som træffes i det 19. århundredes
spillemandsbøger. Denne type
betegnes i den gamle spillemands-
bog, men ikke i den nye som »engels
poldans«. Muligvis fordi taktarten
var den samme som i engelskdanse-
melodierne.

Landalmuens Polskdans
Vi kommer nu op i nærheden af
1800-tallet, og når vi ser på landal-
muens Polskdans, kan vi begynde at
støtte os til bondelivsskildringer.
Der findes nogle trykte og andre
overleveringer, og selvom dansernå-
den kun berøres flygtigt, får man til
gengæld ofte levende udmalinger af
forholdene ved de gammeldags
danseforlystelser.

Når vi fra den tid også ved mere
om dansene og dansemåderne,
skyldes det, at Foreningen til Folke-
dansens Fremme i begyndelsen af
1900-tallet begyndte at sende folk
ud i landet for at indsamle danse og
melodier. Som nogle af de første var
stud. mag.]. Egedal, og overrets-
sagfører H. Schierbeck, som begge
står for en stor del af de indsamlede
og ret udførlige optegnelser, som de
fik fra ældre mennesker der endnu
kunne huske tilbage fra begyndelsen
af 1800-tallet eller havde det fra
deres forældre.

Egnshæfterne
Nu begynder vi også at kunne gen-
kende nogle af dansenavnene, som
vi har i vore egnshæfter. Vi har flere
dansenavne, hvor ordet »polsk«
indgår i navnet, ligesom »polonæse«
gør det. Dansene og dans earterne
bliver mere mangfoldige, og der
kommer flere indslag fra andre
europæiske nationer såsom England
og Frankrig. Tyskland havde vi
gennem fler år haft en vis forbindelse
med, også dansernæssigt.



I begyndelsen af 1800-tallet
stødte vi for første gang på ordet
»legestue«, som ikke var kendt et
århundrede tidliger, men nu blev ret
så almindelig. Datidens unge ville
gerne more sig og danse, men dans
blev hovedsageligt kun brugt ved
bryllupper, hvor fiolspil ikke måtte
savnes. Når unge ikke kunne få spil
til deres dansefester, sang man til,
hvilket ikke kostede noget. De
bedste sangere skiftedes til at synge
dansemelodierne, mens det øvrige
selskab dansede.

Legestuer
Leg eller legestuer kaldtes en slags
forsamlinger, som ingen anden
foranledning havde end forlystelse.
Almindeligvis satte en spillemand i
omløb, at han var villig til at holde
legestue den lørdags eller søndags
aften.

Den bonde, der havde plads til at
holde »legen«, måtte have nogen-
lunde passende stuer. Havde han en
storstue med et gulv af 50 til 70
kvadratalens størrelse, var den stor
nok, omend gulvet var afler og stuen
så lav, at høje karle måtte danse
krumbøjede for ikke at støde hove-
det mod loftsbjælkerne.

Nærmest storstuen måtte der
være en dagligstue indrettet med
borde og bænke til skænkestue for
kortspillerne, og for dem der her
ville hvile sig imellem dansene, den
bestemte aften samledes på stedet et
par snese danselystne, spillelystne
eller svirrelystne.

Ved ankomsten blev de modtaget
med et traktement af kringle eller
smørrebrød, brændevin, mjød og øl.
Mjøden for pigerne og enkelte karle.
Hvad de nød af brændevin, mjød og
øl derudover, måtte de selv betale.
Dansen var for det meste gammel-
dags runddans og polsk med lidt vals
til afveksling. Ifølge vedtægt for-
langte snart en, snart en anden karl af
spillemanden det dansestykke, som
han ønskede spillet og betalte ham
et par skilling derfor, hvorefter han
med sin pige dansede en kort tid på
gulvet alene, tog sin fordans, mens
de andre stod som tilskuere, indtil
de også tog hver sin og dansede med,
så mange som gulvet rummede.

Denne dans standsede, når han
som havde betalt vinkede af og
violinen tav. Så holdt en anden sig
frem, betalte og dansede for. Dette
var danseordenen, opstod en gang
imellem tvistigheder, var det dog
sjældent, det kom til slagsmål. I
spillestuen prajede man hinanden
ved kortspil om penge. Værten
havde travlt med at skænke brænde-
vin og mjød. Ved midnatstid spen-
derede værten ofte et lident trakte-
ment som ved ankomsten. Derefter
gik de fleste hjem, som oftest temme-
lig sultne, thi spisevarer for betaling
forlangtes kun af en mindre part,
som holdt ud til dagningen, kortspil-
lerne undertiden meget længere.

Dette er efter optegnelser af lærer
Kierckeby i en samling jydske histo-
rier.

Denne form for danseforlystelse
kendes fra flere egne rundt om i
landet, ikke altid med kun en dans
bestilt affordanseren, men også med
tre danse som var forskellige i melo-
dier og variationer, svingninger og
figurer.

Fra Fanø kender vi det op til vore
dage, hvor man hos spillemanden
bestilte et sæt danse, tit forud for
danseaftenen. Det kunne også ske,
der var sang til Polskdansen, fordan-
seren stinde sig op og sang et vers
som bestilling på, hvad han gerne
ville danse.

Polskdans en i nyere dansk bonde-
tradition kan dels op i seks grupper
efter dansernåden :
I: March og rundans.
II: Parvis runddans.
III: Mange deltagere. Stor kreds,
derefter parvis runddans. Der skiftes
dame.
IV: Deltagere (kun to par). Stor
kreds, balance, parvis runddans.
V: Deltagere (tre eller fem par). Stor
kreds, kæde, runddans.
VI: Deltagere (1 herre og 2 damer).

Inden for disse grupper findes
mange af de dansenavne, vi i dag
kender fra vore hæfter, eller navne
der leder tanken hen på vore be-
skrevne danse. Flere af dem har
»polsk« og »polonæse« i navnet.

Man kan vel ud fra dette slutte, at
gennem den udvikling der har været
i dansernåden, er der af den histo-
riske Polskdans kun runddansen
tilbage, og at det er det centrale i
dansernåden, og kun spordisk er
omdansningen moderinseret til
hopsa, wienervals og andet rundt i
valsebane.

Skal man have et fyldestgørende
billede afpolskdansen, som har givet
os en større righoldighed af trin og
variationer i dansen end mange
andre lande har, skal man have
musikken med, da betoningen af de
rette nodedele har afgørende betyd-
ning for dansens rette rytme og
udførelse.

Kildematerialet har jeg hovedsa-
geligt hentet fra H. Griiner Nielsen's
»Vore ældste Folkedanse«, Lange-
land og Polskdans.

NB: Når der ikke i alle tilfælde
staves polsk med »sk«, er det ikke en
skrivefejl!

Navnet fra ældste tid er Polskdans,
men i nyere tid, da dansen spredtes
ud over Europa og får påvirkning fra
andre lande, kommer navnet Pols-
dans og Polonæs og fra Norge Paals-
dans.


