
Dansens og musikkens rødder
Danseindsamling foretaget af Johannes Egedal- 2. del

Som nævnt i sidsre nummer af Hjem-
sravnsliv vil jeg denne gang lade Johannes
Egedal selv komme ril orde. Referarer af
Jyllandsrejsen er fra er lille smårryk fra
1916:

Fra Egedals danseindsamlingsrejse på Lol-
land-Falster 1917

F. F. F.' s Indsamlingsrejse Sommeren
1916
Forerager af JEgedal.

Ved Hjælp af pengernidler fra "Dansk
Folkemindesamling" blev F. F. F. i Som-
meren 1916 i Srand ril ar udsende Ind-
samlere af gamle Danse. Efrer en korr
Eksaminarion hos C. V Otterstrøm blev
Indsamlerne sendr ud. Der var rre, ro
smaa og en sror, underregnede var den
srore. Jeg fik den srørsre Del af der Beløb,
der var Sriller ril Disposirion, men samri-
dig ogsaa de flesre (ialr 10) af Adresserne
paa de Personer, som F. F. F. havde faaer
Meddelelse om kunde danse gamle Dan-
se.

Rejsen begyndre 21. Juli Kl. 6 Morgen
og varede ril 11. Augusr - Hele Rejsen
blev forerager pr. Cykle, og Vejrer søgre
kun en enesre Dag ar lægge mig Hindrin-
ger i Vejen.

Der var 3. Augusr, da jeg cyklede fra
Skjern ril Srauning lige imod en vældig
Srorm. Srormen var endogsaa saa srærk, ar
jeg underriden kørre baglæns (hurrig
Afsrigning!), og jeg var l 1/4 Time om
den l Mil lange Tur.

Hele min Bagage havde jeg paa Cyk-
len, min Violin foran og en Haandraske
bagpaa. En Cyklesmed, hos hvem jeg fik
lapper yrrede, ar "der var en hel Moror-
cykle ar løfre paa".

Rejsen begynd re i Sydfyen og gik ril
Middelfarr - Vejle - Horsens - Endelave -
Horsens - Vejle - Brørup - Vejen - Gør-
ding - Esbjerg - Fanø - Manø - Ribe -
Bramminge - Gørding - Hemmer - Skern
- Srauning - Randers - Aarhusegnen -
Skanderborg - Odder - Horsens - Kol-
ding og ril Sydfyen igen, ialr ca. 100 Mil.
Jeg havde ved Rejsens Begyndelse
besremr, ar den skulde være billig, og
hvad der yderligere gav mig er Srød i den
Rerning, var en Regning fra Indsamlings-
rejsen i 1905, der for Spøg blev mig sendr
af Forsrander for Dansk folkemindesam-
ling, cand. mag. Griiner Nielsen. Paa Reg-
ningen var opførr, Afrensmad 65 Øre,
Middagsmad 75 Øre o. s. v. Jeg vilde gøre
der bedre, og paa mir regnskab kom der f.
Ex. ril ar sraa: Afrensmad 15 Øre (3
Femøreskager og er Glas Mælk (graris).
Middagsmad 18 Øre (3 Femøreskager ril
6 Øre og er Glas Mælk). Jeg gjorde kun
derre en enkelr Gang, for jeg kunde ikke
holde ril der. Jeg befandr mig bedsr ved,
naar jeg skulde cykle lange Ture, da ar pi-
se en god Morgenmad paa der Sred, hvor-
fra jeg drog ud, og undervejs kun ar nyde
lidr medbragr Julekage eller Smaakager,
for saa KJ. 6 - 7 ar indrage er srørre Maal-
rid.

Indsamlingsmaaden blev ikke helr
den, jeg havde rænkr mig. Ved Forespørg-
sel pr. Posr visre de ro af de 10 Adresser sig
ubrugelige.- Af de 8 riloversblevne Perso-
ner levede kun 4, og hos disse 4 fik jeg ca.
9 Danse. - Jeg opdagede snarr ar med
Adresserne kom man ikke langr; men da
jeg paa den Egn, jeg førsr kom ril (Jen-
num ved Vejle), fandr 6 Danse uden ar
have nogen Adresse, saa følre jeg mig ikke
besværer af denne Mangel paa Forbindel-
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ser. Tilmed fandr jeg der spændende saa-
dan ar begynde fra "bar Bund". Naar jeg
f. Ex. kom ril en Egn, begyndre jeg ar rale
med de Folk, jeg rilfældigr mødre paa
Vejen. De begynd re gerne ar rrække lidr
paa milebaandene ad der; men jeg fik
alrid nogle navne paa de gamle Folk, som
Vedkommende mente kunde nogle af de
gamle Danse. Hos dis e fik jeg enkelre
Oplysninger om Danse, men hvad vigri-
gere var, de kunde give mig Oplysning
om de allerbedsre Dansere. Hos disse sid-
sre fik man den bedsre og sikresre Oplys-
ning, og mere kan man ikke forlange ar
faa. Jeg kunde, naar jeg kom ril en Egn,
have mere eller mindre Held med mig,
snarr fik jeg sier inrer ud af de førsre Men-
nesker, jeg ralre med, og snarr rraf jeg
næsren med der samme den, jeg skulde
rale med.

Kun sjældent er den, som jeg skulde
rale med, bleven sendr mig i Møde. Men
sker er der, og da jeg spurgre Manden
efrer ham selv, saa saa han meger forbav-
ser paa mig og sagde: "De' æ mæ' I"

Underriden rraf jeg paa Folk, som af
religiøse Grunde havde Modvilje mod
mir Arbejde for Dansen. Jeg forklarede
saaledes en vesrjysk Bondemand, hvorfor
jeg rejsre rundr og spurgre, om han ikke
kendre Folk, som kunde danse gamle
Danse - Herril svarede han med er srrengr
og foragreligr Blik. Dem kender jeg ikke.

Resulrarer blev ialr lidr over 60 Danse
(Brudsrykker og Varianrer iberegner).

I Jennum ved Vejle, hvorril jeg kom i
Besøg og derved rraf sammen med
Egnens Befolkning, fandres: Gallopink,
(Galloping), Gallopade, Tremandsreel,
Belinerkonrra, Vesrerbopolsk og Øsrerbo-
polsk CKædepolsk').

Paa Endelave, hvor den Mand, som
vilde hjælpe mig, pludselig ved min
Ankomsr lod mig sraa alene, var min Sril-
ling i Begyndelsen forrvivler - da jeg den
Gang ikke kendre ril ar begynde Indsam-
lingen paa bar Bund.

(Fra min Dagbog): "Humører var kun
Galgenhumør, da jeg gik ud ad Vejen. Er
Par smaa Piger med en Kurv imellem sig
og er Franskbrød under hver af de frie
Arme kasrede jeg min Kærlighed paa og



talte med. Jeg fik at vide, hvad en enligt
liggende Gaards Ejer hed. Han hed: Per
Hansen. Hvor gammel han var vidste de
ikke; men han var da hvidhaaret. Jeg gik
ind og traf Manden og Konen ude i Gaar-
den. Jeg fremførte mit Ærinde i al Beske-
denhed; men det viste sig, at han ikke
kunde huske noget, - "Ras Lassen" deri-
mod, han kunde, det var han sikker paa.
Kl. var henad 10 Aften, men jeg gik der-
ud. Han var hjemme. - Først lo han ad
det hele, mens han nævnede nogle Dan-
senavne; men da jeg saa roste ham som
Danser, saa kunde han nok komme paa
nogle flere end de faa, han havde nævnt.
Han lo dog stadig, og jeg gik saa tilsidst,
da de nok skulde i Seng. Jeg havde nu
nogle avne paa Danse, og "Ras Lassen"
havde anbefalet mig Maler N. N. Glade-
re gik jeg hjem, og .... "

Jeg havde Heldet med mig og fik:
Kapilsøs, Søren Skrivers Totur, Fange-
dans, "Firrur gaa bagom i", Kysdans,
Sjællandsk Firrur, Tolvtur, Fire-Balancen,
("Fire Par paa langs"), Kørausen ("Sving
Satan"), Den gamle Kones (Brudstykke)
og "Københavneren".

Ved Vejen fandtes: Gribedans (Fange-
dans), Reel, "Den lille Hamborger",
Vesterbopolsk og Polsk.

Paa Fanø fandtes i ordby: Fannike-
dans og Københavneren ("Lott ist todt"),
i Sønderho: Sønderhoningen. At der
overhovedet kom noget ud af dette Besøg
paa Fanø skyldes Hr. Gri.iner- ielsen,
som jeg rejste sammen med her og paa
Manø. Kun Gr.- .s Bekendtskaber gav os
Oplysninger.

Ellers var Folk og navnlig i Nordby
lidet meddelsomme, ja, man følte, at de
næsten havde en vis Mistro til den, de tal-
te med, og at de ikke var glade for, at
deres ejendommelige Danse kom frem for
Offentligheden. Her havde "Bar-Bunds-
Theorien", sikkert vist sine svage Sider.

Paa Manø, hvortil vi fra Fanø kom dels
med en Motorbaad, der mere kørte, end
sejlede i det lave Vand, og dels med en
Vogn, som kørte paa den hævede Hav-
bund (ca. 1/2 Mil), traf vi straks overvæl-
dende velvillige Mennesker. "Præstens
Pige", Frøken Karen Andersen, som Gr.-
N. vidste var meget interesseret, besøgte
jeg strak , og ved hendes Hjælp kom vi i
alle de Manøhjem, hvor der var noget at
finde; - og der blev under vort Ophold
derovre danset i mere end eet Køkken!
For at faa noget mere ud af det lejede vi
en Aften (Søndag) Øens Sal, Musik blev
bestilt og ca. 20 ældre og yngre Dansere
blev indbudt. Da Dansen skulde begynde
var Salen fuld at passive. Efter de aktives

Komme dansedes: Trin [d]dans ("Trip-
dåns"), Mallebrok, "Kom min Ven",
"Brujdans" , "Vævedans" , "Toppet Høne"
og "Slutdans". Veltilfredse tog vi fra
Manø, og som en interessant Afslutning
paa dette vellykkede Ophold vadede vi til
Fastlandet.

Paa Ribeegnen søgte jeg efter Polsk,
men en hel Dag spildtes, uden at jeg saa
nogen danse den. En Mand fortalte mig
dog, at naar jeg løftede mit Ben lidt høje-
re under Svinget fremad, saa dansede jeg
den rigtig! Jeg talte med en hel Del Men-
nesker i Landsbyerne ord for Ribe; men
Polsken fik jeg ikke, derimod fandtes:
Ballon-Firtur, "Toppet Høne", Gallopa-
de, "Ga110pink", Polsk (1), Polsk (II),
Polsk Firtur og Trepolsk, - senere kommer
hertil "Gammel Polsk".

I Tarmegnen (Hemmet) undersøgtes,
om Tospring kunde danses baade til højre
og til venstre, eller om den kun kunde
danses til den ene Side. Jeg besøgte man-
ge, bl. a. ogsaa en Mand, som var bleven
mig anbefalet, men som, trods det, nok
alligevel ikke interesserede sig saa meget
for Dans. Jeg gik ind i hans lille Hus, og
efter at have været inde i det allerhelligste
(Jeg gruede tit selv for den Frækhed, som
efterhaanden udviklede sig hos mig) uden
at finde ham gik jeg ud i Haven, hvor han
stod og plukkede Ribs. Jeg sagde mit
Ærinde, men han kunde ingen Danse,
sagde han. Jeg kom saa ind paa Tospring
og spurgte: "Til hvilken Side gaar man?"
"De skal bare bag om æ Hus, saa er De
med det samme ude o' æ Land'vej" Jeg gik
den anviste Vej. - - - - Ajle mine Med-
delere sagde, at Tospring skulde danses
tilhøjre.

I Kristrup ved Randers fik jeg hos en
Kone, som af egen Drift dansede med
mig i 3 X 2 Timer følgende Danse:
"Ingen Navn", (Fandango fra Aarhuseg-
nen), Pigernes Aftensang, Masofiane
("Varsovienne"), Vals-Sextur, Skosk,
Væveskosk, Triolerskosk, Firtur (hvoraf
Korsfirtur er en Del) og "Den røde Lue".

Paa Aarhusegnen fandtes: Fandango,
Jægermarch ("Jysk Polonaise"), "Stiv"
(Zweitrit) og Kontradans. "KyJlinge-
Sørens-Stykke" gjorde jeg meget for at
finde. Første Dag kom jeg til Høver Kro,
hvor der var Marked, og her spurgte jeg
efter den. Da jeg kørte derfra, raabte
nogen efter mig, og da jeg kom derhen,
sagde de, idet de pegede paa en tyk, rød-
mosset en, der stod i Kredsen: Han kan
danse "Kyllinge-Sørens-Stykke" "De kan
danse den?" sagde jeg. " Ja, det kan jeg
vel", sagde han. - "Hvormeget vil De
give?" spurgte han. "En Øl!", sagde jeg.

"Vil De give 15 Kr. saa vil jeg danse den."
"Nej, det vil jeg ikke, for jeg plejer ikke at
give noger." - Nej, havde det været Fedt",
bemærkede jeg, saa kunde jeg forstaa, om
De havde forlangt saa høj en Pris!" "Her
er Fedt her" sagde han og slog sig Paa sin
tykke Mave. - Jeg bød nu Farvel.

Anden Dag, jeg cyklede rundt, kunde
jeg ikke finde noget rigtigt om "K.-S,-S.",
min Cykle punkterede og Humøret var
ikke straalende. Jeg begav mig tilsidst
"hjemad", men paa Hjemvejen fik jeg et
sølle, rustent Firtommersøm op i Bagrin-
gen. Humøret var efter Lapningen ikke
bedre end i Forvejen. Det var mig en
Trøst, at jeg indhentede en hvidhaaret
Mand, for saa kunde det da blive til en lil-
le Snak. Jeg stod af Cyklen og begyndte
at fortælle om "K.-S.-S". Den har jeg
været med til, sagde han og dansede nu
den dejligste Polsk for mig. (Endelig hav-
de jeg faaet Polsk - at se!) Straalende
Humør.

lOdder fandtes Kontradans med ind-
til 22 Ture, der danses igennem 11 Gan-
ge!

I Haldrup ved Horsens fandtes: Kon-
tradans, Flyvgal, og "Den gamle Dron-
ning". I Diernisse ved Faaborg fandtes:
"Skotsk paa langs".

Af de opnoterede Danse har Tospring
og Trin[d]dans (opdaget af Gr.- .) mest
Interesse saavel ved deres AJder som ved
deres Slægtforhold til "Færøisk Dans", og
den gammel franske Dans: "brasile" .
Trin[d]dansen beskrives saaledes: "Opstil-
ling i en stor Kreds, hvor alle har Front
næsten medsols i Kredsen. Hver dansen-
de holder sin højre Haand bag paa sin
Lænd og med sin venstre fat i den foran
dansendes højre Haand. Dansetrinene
bestaar af 4 Gangtrin (begyndende med
venstre) fremad og derefter et Spring ind
mod Kredsens Midte, idet man sætter af
med og kommer ned paa højre Fod, mens
venstre kun støttende rører Gulvet, da
Hælen er hævet og Knæet bøjet". Man
danser efter Sang.

Selvom det er anstrengende saaledes at
rejse rundt, saa er dog Arbejdet saa for-
nøjeligt at man - selv mens Anstrengelser-
ne varer - finder det tillokkende; - bagef-
ter regner man saadan en Tur med blandt
ens fornøjeligste Oplevelser.
Hørig Højskole. d. 26. November 1916.
Johannes Egedaf.

Det var det officielle referat fra jyllands-
ruren, som har været kendt i mange år.
Spændende har det været at læse den ori-
ginale dagbog, der kom frem i lyset for et
par år siden - mange flere detaljer er der



naruriigvis med i dagbogen, og for ar give
er eksem pel fra dagbogen I lader vi endnu
engang Johan nes Egedal fortælle om de ro
dage, han var i Krisrrup ved Randers,
hvor han mødre Maren Jensen:
Da jeg naaede Randers, kørte jeg ad Kris-
trup og her tra/jeg en gammel Mand, der
sad paa Groftekanten. Jeg spurgte efter
Maren Jensen. "Hun er død': sagde han.
Lidt efter fandt han dog i sin Hjernekiste en
til, der hed Maren Jensen, som en Kone der
gik forbi og bLev staaende, ogsaa erkLærede
for dod. Jeg var nu ved at vende om, men
jeg fik saa at vide, at den dødes Kones Dat-
ter boede i nærheden. Jeg opsøgte hende,
men havde nær aLdrig faaet sagt, hvad jeg
søgte, - det er ikke Letat spørge efter en død
Kone. Jeg fortaLte, hvad jeg vilde, og hun
henviste mig straks til en Kone paa Peters-
minde, der mærkeLig nok ogsaa hed Maren
Jensen. Jeg spurgte min Grøftemand efter
Petersminde, og her fandt jeg Maren Jensens

Mand, som sagde, at hun var gaaet til
Byen: Da jeg kom til Grøftemanden igen,
stod Maren og taLte med ham, og hun hav-
de begyndt at spekuLere over, hvad dog den
Student, som vilde finde hende, kunde være
for en. Hun fik det nu at vide, og vi fuLgtes
ad til Byen. Hun fortaLte om de gode og
pæne Danse og jeg fik Lov at komme om
Sondagen (næste Dag) KL 10. Glad gik jeg
til Hajskolehjemmet, hvor jeg skrevet Brev
til Edith. (Egedals veninde - red.).
618 Op kL. 9 kogt MæLk og Ost. Jeg kørte saa
ud til Maren. Hun dansede Skotsk med mig
i Sovekammeret, og da det ikke gik saa godt,
sagde hun: "De skaL sgu Læredet. - Jeg skaL
ordentlig exne med Dem o.s.v." Vi dansede
nu til KL. 11'12 saa skuLde hun sgu ud at
maLke og til at Lave Middagsmad; men jeg
maatte komme KL. 3 igen. Jeg kørte nu til
Lem for at hente nogLe Noder. Det var en
Skomager, og han var meget flink. Da jeg
igen kom til Randers var jeg inde paa et

Kildehenvisninger:
l. Dagbogen findes i privareje hos sønnen Benr Egedal.

Hjemmebageri, hvor jeg spiste nogLe Kager
og knækkede Halsen paa en FLaske Kaffeflø-
de. Hos Maren ophoLdt vi os inde i den
pæne Stue og hun Lukkede Doren for Man-
den. Vi begyndte nu med Skotsk igen og
Maren gjorde det tilsidst ens hver Gang og
jeg fik det Lært. - Hun dansede saa en med
Vals i, som hun ordentlig korte mig rundt i.
"De kan bLive en udmærket DanseLærer, De
danser sgu godt': og hun viLde have den igen
for, at jeg kunde Læreden rigtig godt (det
var vist Valsens skyLd); men vi kunde jo ikke
blive ved med den samme. - Jeg skuLde nu
gaa, men maatte komme om Aftenen igen.
Vi dansede fra 8-10 og for at FoLkene paa
Gaarden ikke skuLde opdage noget(!), saa
bLev jeg Lodset bagud, om ad Møddingen.
Jeg trykkede Maren hjerteLig i Haand og
sagde 'Tak. Det var ikke gaLt, hvad hun sag-
de, at jeg bagefter viLde more mig over
besøget Iden situationl hos hende mange
gange, - seLv morede hun sig kosteLig.


