
Dansens og musikkens rødder
Lidt om hopsa og især trykte hopsa melodier og deres udbredelse - 1

I dag danser vi i folkedanserforeningerne
fortrinsvis danse, der er indsamlet forskel-
lige steder i landet i første halvdel af
1900-taller. Dansene har rødder i 1800-
taJlets danserepenoire, men ligegyldigt
hvor i landet eller i hvilket samfundslag,
man dengang dansede, var det samme
dansetyper. Dansestilen og dermed
udførelsen var dog afhængig af i hvilket
miljø, der blev danser.

Da der blandt vore folkedanse findes
mange hopsa-danse eller danse, hvori der
indgår hopsatrin, kan man forvente, at
hopsa var kendt i det meste af 1800-tallet
og i alle samfundslag. Måske ikke helt så
kendt som valsen men dog ret udbredr.

Som de fleste nok allerede ved, er hopsa
betegnelsen på en runddans fortrinsvis til
melodier i 2/4 takt men også engang
imellem i 6/8 takr. Dette i modsætning til
vals, der danses til melodier i 3/4 eller 3/8
takr. For 175-200 år siden betød 'vals'
egentlig bare runddans, hvorfor man da
også kaldte hopsa for hopsvals, hopswal-
zer, hopsavals og i forbindelse med
engelskdanse (rækkedanse) også hops-
anglaise.

Først satte jeg mig for at undersøge, om
min forventning nu også var rigtig, nem-
lig at hopsa var en ret udbredt dans i hele
1800-taller. Jeg begyndte derfor med
trykte noder og tog udgangspunkt i
'Dansk Musikfortegnelse' del l, der er et
værk over trykte danske noder fra perio-
den 1750 til 1854'. Musikfortegnelsen er
opbygget på grundlag af mange bibliote-
kers og arkivers nodesamlinger, af musik-
forlagenes kataloger samt af annoncerin-
ger af nodeudgivelser, og da fortegnel en
ikke er lavet løbende i samtiden, er der
helt sikkert mangler.

Dan Fog (1919-2000), der har udar-
bejdet fortegnelsen, har arbejdet på den i
mange år og gjOrt sig store anstrengelser
for at indsamle alle informationer, der
måtte være tilgængelige om trykte danske
noder. Som nodeantikvar har han desu-
den selv haft mange af udgivelserne i
'hånden' og havde selv en stor samling.
Han var derfor helt sikkert en af dem, der

viste mest om emner. Så selvom han i
forordet skriver at 'mit formål har ikke
været at gennemføre en nøjagtig katalogi-
sering men blot en entydig praktisk regi-
strering', må manglerne antages ikke at
have betydning i den stOre sammenhæng,
hvorfor de heller ikke kan ændre væsent-
ligt ved helhedsbilledet omkring danske
nodeudgivelser.

Jeg troede altså, at jeg i fortegnelsen kun-
ne finde en masse hopsa-melodier og ud
fra disse lave en fordeling på årstal og der-
med fa et fingerpeg om, hvornår dansen
havde været mest populær.

Jeg blev overrasket, for min analyse viste,
at der eksklusive H. C. Lumbyes (1810-
1874) værker var ca. 5000 trykte melodi-
er i musikfortegnelsen. Heraf er omkring
halvdelen dansemelodier, men jeg fandt
kun 15, der faldt ind under gruppen hop-
sa-danse. Dette svarer til langt under l %
af dansemelodierne. Til sammenligning
var der omkring 300 valse eller gesvind
valse og 130 polkaer.

Jeg fandt følgende hopsa-melodier:
6 hopsanglaiser fra 1812,
2 hopsvalse fra 1829 og 2 fra 1830,
l hopsgalop fra 1830,
3 'gallopader eller hopsvalse' fra 1834
og en hopsa galop fra 1852.

De værker, jeg undersøgte, var fortrinsvis
enkelrtryk eller små hæfter af samme
komponisr. Der udkom imidlertid i sam-
me periode også småsamlinger og node-
tidsskrifter med blandet indhold og af
forskellige komponister. Disse var for
eksempel: 'Musikalsk Musæum - Udvalg
af danse, sange og andre musik tykker' og
'Jule- og Nyraarsgaver for Pianofortespil-
lere'. Melodiindholdet i disse udgivelser
er kun delvist angivet i musikfortegnel-
sen, hvorfor der kan være flere hopsa
melodier, end jeg fandr. Der er ca. 100 af
disse samlinger og tidsskrifter, som inde-
holder dansemelodier. Jeg lavede derfor
stikprøver på 7-8 af dem, men ud af mere
end hundrede melodier fandt jeg kun l
hops vals fra 1819 og 6 hops valse fra

54

1830, hvor en af dem blot var en anden
udgave af en af melodierne på listen tidli-
gere i artiklen Med al sandsynlighed ænd-
rer disse udgivelser altså ikke på det, at
der ikke er trykt særlig mange hopsaer i
perioden fra 1750 til 1854.
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Jeg havde fundet i alt 22 hopsaer ud af
mere end 3000 dansemelodier - et ret
magert udbytte.

Jeg valgte så at undersøgte H. C. Lumby-
es værker, som jeg havde undtaget i første
omgang, da jeg mente, han burde



~rc. spce'fm er ubfommet:
~t i;?efce n1}C mo~cmc manbft forspianofortl: ~a[~ Af

Q)ectf)o\>m, 3 Øa!opaber enet ~op6\)alre ~f.f;? ~. ~OQc os 3
Cleo af ~aUiLOoba, (ofter 3211. cg faactS i eld)ouo9c6 ill(uI1E:
~anOd og 906 ~odæg!let'en [.;.[). illWbe, ecormgabm 203,
20m ei<tl.

behandles for sig selv. Han var vel nok
Danmarks flirrigsre dansekomponisr, og
komponerede omkring 500 melodier, der
næsren alle er dansemelodier.

Hopsaen var besremr ikke Lumbyes favo-
rir danserype, der var derimod galoppen.
Han komponerede kun 6 hopsaer, men
pudsigr nok var de førsr rrykre komposi-
rioner afH. C. Lumbye '3 gallopader eller
hopsvalse' . De udkom i 1834 sammen
med de '3 gallopader eller hopsvalse', som
er nævnr ridJigere i arriklen.

I Adresseavisen den 6. okrober 1834 srod
der, ar der var udkommer:

'Er hefre nye moderne Dandse for Piano-
forre: Vals af Beerhoven, 3 Gallopader
eller Hopsvalse afH.C. Lumbye og 3 diro
af Kalliwoda, kosrer 32 sk. og faaes i
Schoubyes Musik-Handel og hos For-
læggeren C. D. Milde, Srormgaden 203,
2den Sal.'

Jeg fik mig alrså endnu en overraskelse.
Godr nok vidsre jeg, ar H.C. Lumbye var
mesr ril galop 072 srk.), polka 054 srk.),
vals 003 srk.) og polka mazurka (40 srk.),
men der var en nyhed, ar han prakrisk
rager ikke havde skrever hopsaer (6 srk.).

Jeg var nu oppe på 'hele 28' hopsaer ud af
mere end 3500 dansemelodier. Mon hop-
sa da sier ikke var kendr i de miljøer i
byerne, hvor man forrrinsvis anvendre
rrykre noder? Jeg ledre videre.

De 6 af melodierne, jeg havde funder,
havde beregnelsen hops-anglaise, som var
beregnelsen på hopsa i forbindelse
engelskdanse. Jeg undersøgre derfor nog-
le af de ældsre dansebøger, vi har i Dan-
mark. Der er 'Samling af de nyesre engel-
ske Danse med Tourer af Hr. Pierre Lau-
renr' udgiver i 1780-81 af Jacobsen
0726-1795). Samlingen henvender sig ril
der bedre borgerskab i byerne og besrår af
3 udgivelser, som alle indeholder noder

H. C Lumbyes Nye Danse' - 1842 med en Hopsa VaLs.Af de 6 hopsaer af Lumbye er de 3
fra 1834 og 1fra henholdsvis 1841, 1842 og 1850.

og dansebeskrivelser men ingen rrinbe-
skrivelse. De er rrykr på både dansk og
fransk, og der er i hele samlingen i air 173
dansebeskrivelser og melodier. I hæfre 2
og 3 fandr jeg i air 9 dansebeskrivelser,
som indeholdr beregn else n 'Vals', som
alrså beryder runddans. De 7 af melodier-
ne er j 2/4 rakr, 1 er i 6/8 rakr og 1 i 3/8
rakr.

Da nogle af beskrivelserne er af 'vals på
sreder', kan der være rale om gangrrin
rundr, men i hæfre 3 dans nr. 68 er sidsre
afdeling af dansen med navn 'Qu'en dir-
es-vous' beskrever således:

'lsre M. og D. legge den ene haand
paa Ryggen af hverandre, den anden hol-
de de forud, og gjøre saaledes Vals i der de
føre ril roppen, dernæsr kasrer de af'.
A1rså en varianr af almindelig farning,
hvor man danser rundr og op gennem
rækken. Da man danser rundr, er der
alrså mulighed for, ar man har danser
hopsa, eller noger der ligner.

Der kunne være inreressanr ar vide, om
der var hopsa, de dansede dengang, men
hvis der nu var, så kan der alligevel ikke
ændre ved der fakrum, ar der ikke er rer
mange 'hopsa-danse' ud af 173. Hopsa
har måske værer kendr på derre ridlige
ridspunkr men var alrså ikke særlig
udbredr.
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Der var nu rilbage ar undersøge, om hop-
sa var nævnr i den såkaldre almindelige
lirrerarur - alrså bøger, hvor der ikke er
dansebeskrivelser eller musik, samr ar
undersøge hvor kendr hopsa var efrer
1854, hvor MusikforregneIsen siurrer.

Arriklen forrsærres derfor i næsre num-
mer.
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