HVORFOR?
Man kan pege på flere grunde til at beskæftige sig med folkemusik og -dans i
folkeskolen. Her er i flæng nogle stikord:
• social aktivitet
• vores egne danske rødder
• kulturhistorie
• anvendelighed til fest
• enkle melodier
• varierede rytmer
• bevægelse
• udvikler rumlig kompetence
• motorik, rytmer, kryds-bevægeler mm fremme /¿e,ve-indlæringen(!)
• det kan bruges på tværs af alder og generationer

Desværre er den danske tradition ved at blive udkonkurreret - den har dog så
mange kvaliteter, at den fortjener at blive styrket.

SANGE
Her vil jeg først og fremmest nævne "den danske sangskat", grundlagt af fire
fynske komponister som satte sig sammen i starten af 1900-tallet og skabte
bæredygtige melodier til en række digte. Carl Nielsen, Thorvald Aagaard, Oluf
Ring og Thomas Laub. Den danske sangskat har dog også både ældre (f. eks. "Det
var en lørdag aften" samt mange gamle børnesange) og mange nyere sange og
salmer, som det vil føre for vidt at nævne her.
På skolen bruger vi to sange til den daglige morgenfællessamling for
børnehaveklasse til 6. klasse: "ugens sang", som musiklærerne har bestemt, og
"dagens sang", som en klasse har ønsket.
Udover musiktimerne synger jeg med eleverne, når det passer ind i den faglige
undervisning, som f.eks. salmer i kristendomskundskab, "På Tave bondens ager"
og "Skipper Klements morgensang" m.fl. i historietimerne, engelske sange i
engelsktimeme, og i dansk og som vikar kan jeg gennemgå en sang eller lade
eleverne opleve, at jeg synger en vise.
I indskolingen slutter jeg altid dagen med, at eleverne står bag deres stole og vi
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synger en sang ("Nu er timen til ende").
På pædagogiske møder ( - og på skolebestyrelsesmøder) starter vi med en
fællessang. Det samme på forældremøder - hvor vi også kan finde på at slutte med
en leg eller dans!

Folkeviser
At meddele sig gennem improviserede sange er en meget gammel sag. Og
selvfølgelig har man også videresunget andres sange. Fra 1500-tallet begyndte
nogle at skrive dem ned herhjemme.
Folkeviser har været sunget som optræden - måske uden omkvæd. De kan være
brugt som fællessang. Og til dans - gerne med et langt omkvæd. Og sådan bliver
de stadig brugt bl.a. på Færøerne. Her afløser den ene vise på over hundrede vers
den anden. Når en vise er slut stemmer en ny forsanger ("Skipper") i med en ny hvis der er flere bud vinder den, der får forsamlingen med sig. Stemningen bliver
euforisk efter nogle kvarter, og dansen fortsætter i timevis. Folk kan gå til og fra
og der kan gå en flaske brændevin rundt.
Gamle som nye, langsomme som hurtige, korte som lange eksempler:
• Sigurd Fafnersbane
• Ebbe Skammel sen
• Stolt Signild
• Jomfru Videlvand
• Peder Svinedreng
• Katten i sækken
• Karen fra dansen
• Hvor er mine fødder dog ømme

Vi har endnu en reminiscens i dansene omkring juletræet og i løbet: "Nu er det Jul
igen" (Og det gamle brude-løb hedder i dag "bryllup")
Eksempel på materiale (Der er et materialeproblem for en mundtlig tradition - der
er som bekendt forskel på opleve nogle fortælle vittigheder og at læse
vittigheder):
"Danmarks gamle Folkeviser" DgF. - 16 tykke bind!
6 mapper + bånd "Folkeviser med lyd" /TA - Skovparkskolen
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SANGLEGE
Sanglege er velegnede for elever i indskolingen. T indremissionske kredse har
voksne og unge brugt sanglege indtil for halvtreds år siden. Metodikken er, at én
eller nogle starter - ikke så mange forklaringer, og alle er med efterhånden. Her
afløser den ene sangleg også den anden.
Eksempel på sangleg-forlob:
'Tyv, ja, tyv, det skal du være" (5-7 minutter)
"Så går vi rundt om en enebærbusk" eller/og "Jeg gik mig over sø og land"
"Tornerose var et vakkert barn"
"Jeg har et fad med pølser på" eller "Klare Måne"
"Og mit navn, det er Klaus"
"Per Syvspring" eventuelt "Fruens øje" eller "Tante Musica"
"Syv raske piger i en ring"
Andre idéer:
"Bro, bro brille"
"Og ræven rask over isen"
"Der brænder en ild"
"Der kom en mand fra det røde hav"
"Offer og ædelig"
"Den rige fugl kommer susende"
"Flyv lille Påfugl"
"Mit dueslagjeg lukker op"
"Nu ska' vi ha' en tosset sang"
"Boogie-woogie"
Når eleverne skal rejse sig for at gå ud i fællesrummet for at lave sanglege, bruger
jeg ofte "tik-tak-øvelse", hvor vi eleverne slutter sig til en kæde, der går med
bestemte trin - en god gentaget rytmeøvelse!
Eksempler pa materialer:
S. Tværmose Thyregod: "Danmarks Sanglege" 1900-hvidkål
Svend Nielsen: "Flyv lille Påfugl" (Kragen-1981) TSBN87 9806-4-2 + bånd
Svend Nielsen: "Danske Sanglege" (drama) ISBN 87-7419-264
Inger Smedegaard: "Tyv, ja tyv" (Kragen-1995) ISBN 87-89160-05-3 +
bånd
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DANSE
Den bedste ("rigtige") måde at lære en dans på, er ved at danse den med nogle, der

Mange danske folkedanse står beskrevet i hæfterne "Gamle danse fra Fyn",
"Gamle danse fra Sjælland" osv. udgivet af Foreningen for folkedansens fremme
(Tlf.: 44 98 41 60). Det diskuteres tit hvor nøjagtigt, man skal følge
beskrivelserne. Min holdning er, at selvfølgelig skal man have respekt for det
historiske materiale, men dans skal først og fremmest være en social aktivitet, der
bygger på musikken.
Hvis du vil spille til dans skal du lære det af.en erfaren dansemusiker. Det er ikke
nok at lire en node af, det kræver et bestemt taw at fa musikken til at gå ned i
fødderne.
T det følgende gennemgår jeg eksempler på nogle traditionelle danse-typer.

I.

Rækkedanse

Opstilling i en herre-række og en damerække således, at ens partner står overfor
én. "Engelsk-danse", kaldes det. Parret nærmest musikken (par 1) udfører en figur
som involverer par 2. Par 1 lander imellem 2. og 3. par. Nu gentages figuren med
par 3, og par 1 rykker endnu en plads nedad i rækken. Når par 1 starter figuren
med par 4, begynder øverste par (par 2) på det samme.
Når denne dansetype skal introduceres, kan det være en fordel med blå bånd eller
overtræks-trøjer fra idræt til par 2 , 3 , 4 osv (alle, der skal rykke opad) og et rødt
bånd eller trøje til par 1 og siden alle, der skal rykke nedad.
Engelsk-danse blev omkring 1800 suppleret med "Skots"-danse, der havde lidt
andre trin (Eks.: Marken er Mejet), senere blev de kaldet "Ecosaise".
Eksempel:
"Perro"
"Hjerter 2"
Andre forslag:
"Væve Vadmel" i seks ture
"Dronninge-dansen" fra Nordfyn eller Avernakø som rækkedans.
"Op til dans"
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Menuet er vel egentlig en par-dans, men ofte danser mange par parallelt på række.
Der findes også rækkedanse, hvor man står parvis på rækkerne overfor hinanden.
F.eks. "Française". En anden populær nutidig rækkedans er "Åh, Susanne" (husk at førstestykket skal spilles/synges to gange!)

II. Tur-danse
1 en turdans stiller man typisk op fire par i en firkant (en "kvadrille"). Dansen
foregår som en sang med omkvæd - der er en ny tur for hver gennemspilning mens
den samme figur kommer bagefter hver gang.
Typisk tur-rækkefølge:
Stor kreds
én-hånd med egen
to-hånds med egen
kryds- eller ryg-greb med egen
dame-énhånds mølle
herre-enhånds mølle
dame tohånds mølle
herre tohånds mølle
dame kreds eller livfatning
herre kreds eller livfatning
stor kreds
Eksempel:
Københavns Sekstur
- og der er mange flere i "Gamle danse fra ..."
Der findes også tur-danse for to par. Nogle gange danses de i bestemt rækkefølge
(f.eks. to-tur, tre-tur fir-tur). Midt i 1800-tallet bliver "Les Lanciers" populær - og
det er den stadig! Og endelig huskes stadig "Almindelig sekstur" for tre par.

III. Par-danse
T skole-regi kan det være svært med par-danse. Men det er grundlaget for de
meget mere sociale kreds-danse. I række- og tur-dansene spiller figurerne en stor
rolle, men i pardanse er trinnene grundlæggende - svarende til musikkens rytme.
Det er først når trinnene fungerer, den rigtige danseglæde opleves.
Det er altid godt (og relativt uforpligtende) at starte med en march. F.eks. kan
drenge og piger stille op på hver sin række (måske efter størrelse) og så går de
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sammen til par. Man kan derudover gå march polonaise.
Almindelig dansefatning der ofte i starten temmelig pinlig for eleverne.
1 skolen er det ofte rigeligt at lære polka. Polka-danse findes med mange
variationer - se bilag "Sådan skal en polka gå".
Men af andre trin kan nævnes: hopsa - skottish - mazurka - totrin - vals - menuet pols.
Derudover er der f:eks. også "Den toppede Høne" for én herre og to damer. Den er
meget skole-egnet!
Flerpars-danse sluttes gerne af med en rask pardans eller vals.
Eksempler på par-danse:
"Med hænderne si'r vi klap-klap-klap" ("Finger-polka")
"Først den ene vej" ("Skomager-polka")
"Ritch-ratch" ("Ruder es")
"Lottes død" eller "Lotte gik"
"De tre ting" fra Fyn
"Fremad-polka" ("Mortens polka")
"Mads Tobak"
"Rheinlænder-polka"
"Den lille Vendelbo"
"Og ga sa

IV Kreds-danse
1 kreds-danse indgår ofte kæde, så man får "blandet bolcherne" dvs. kommer til at
danse med en ny tilfældig.
Eksempler:
"Ud at gå i skoven"
'Totur fra Vejle"
"Er det dig, der har taget min gedebuk"
"Hamborg sekstur"
"Familie-sekstur" fra Sjælland
"Familie-rheinlænder"
"Tyrolervals i kreds"
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INDSAMLING
Omkring 1800 kom der blandt intellektuelle en interesse for de folkelige rødder.
Det førte bl.a. til indsamling af æventyr (Brdr. Grimm i Tyskland og Asbjørnsen
og Moe i Norge). Af danske indsamlere skal nævnes Svend Grundtvig og Andreas
Berggreen, men ikke mindst Evald Tang Kristensen. T 1904 oprettedes Dansk
Folkemindesamling, som i dag har til huse i "Den sorte diamant" i København.
Her findes bl.a. et enormt nodemateriale, hvoraf 10.000 melodier er tilgængelige
på intemettet (www.dafos.dk > Kildesamlinger > Spillemandsmelodier).
1 1901 stiftedes Foreningen for Folkedansens Fremme. Man indsamlede, hvad
ældre kunne huske af danse og melodier fra 1800-tallet og begyndte at udgive
materialet. I Danmark er der nu omkring 200 folkedanserforeninger med 15.000
medlemmer organiseret under Danske Folkedansere. Knyttet hertil startede
Dansk Spillemandskreds i midten af 1900-tallet for at spille noderne til dansene.
Endvidere findes et antal foreninger organiseret under DGI.
I forlængelse af folkemusikbølgen i 1970'erne med spillemanden Evald Thomsen
som frontfigur eksisterer en række "folkemusik-huse", hvor man både har
indsamlet, spiller og danser - her er Folkmusiklauget FYNBOERNE i Odense ét
af dem.
MEN: bed eleverne spørge deres bedsteforældre om hvad de kan huske!
Der findes en del litteratur om bestemte egne og enkelte musikere. Her følger
nogle få eksempler:
"Spillemandsmusik på Hindsholm i 200 år" af Tage Aabech
"Læsø - dans & musik" af Kenneth Krak m.fl. + CD
"Folkelig Vals - Sønderhoning mm" a f H . Grimer Nielsen
"Ærømusik - Pottemager Chr. Knudsens samling" af Gertrud Weensgård
"Evald Thomsen: Så nemt er det" v/Arne Keller + CD
"Hans Tinus - Beretninger og melodier" af Lene Hal skov Hansen + CD
"Folkemusik på film-1970'erne" tre film å 20-35 min. FSS DVD 0501

Yderligere information
Du er meget velkommen til at kontakte mig:
Tage Aabech, Hybenhaven 202, 5240 Odense NØ. Tlf.: 66 10 48 08
e-mail: tage.aabech@skolekom.dk
Du kan møde op til åbne arrangementer som f.eks.
Folkemusiklauget FYNBOERNE
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- den sidste onsdag i hver måned på Badstuen i Odense kl. 19 - 22
- i skolernes sommerferie: hver mandag i Munke Mose kl. 1 9 - 2 1
- i august: onsdag på dansegulvet i Eventyrhaven kl. 1 9 - 2 1
eller vi kan aftale at prøve/øve noget bestemt en onsdag aften på Vestre Skole i
Odense (Opgang 2 - 2. sal.), hvor FYNBOERNE har øveaften.
På internettet kan du linke dig videre fra
www, fol kemusi k. dk

Tage Aabech,

Odense

Sidst redigeret den 29. oktober 2005
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SIGURD FAFNERSBANE
fra Wilhelm Grønbech: "Nordiske myter og sagn", 1927

Næste gang Sigurd og hans fosterfader talte sammen, sagde Regin:
"Det harmer mig at du løber omkring som en fattig husmandsknægt, imens der
ligger guld og venter på dig."
Sigurd spurgte hvem der sad inde med det meget guld han tænkte på.
"Guldet ligger på Gnitahede," sagde Regin, "og Fafner hedder den som ejer det,
og så du det guld han ligger på, vilde du sige, at du aldrig havde set så meget guld
før på ét sted, og fik du det, vilde det slå til, om du så blev ældre end nogen konge
og slog større på."
Sigurd sagde: "Jeg har hørt om ormen, at den er så stor og grum at ingen kan
komme den nær."
"Vist ikke," sagde Regin, "det er folks pral; den er stor som en lyngorm. Det kan
jo nok hænde du har Vølsungemes blod i dig, men deres sind har du ikke."
Sigurd sagde: "Det kan være jeg ikke har meget af mine frænders djærvhed, men
jeg er j o også knap vokset fra børneskoene."
Regin blev ved at ægge Sigurd til at dræbe ormen, og sagde at der var både ry og
rigdom at vinde.
"Så smed mig et sværd med al din kunstfærdighed, og gør det sådan at der ikke
findes mage til det," sagde Sigurd, "og lad os se om mit mod slår til til at bruge
det."
Regin smedede et sværd til Sigurd; men da han så det, sagde han:
"Det sværd duer ikke," og han huggede det i ambolten, så at klingen sprang af
hj altet.
Regin smedede et nyt, og det gik med det som med det første, og Sigurd sagde:
"Du slægter nok dine frænder på; du er ikke til at stole på."
Så gik Sigurd til sin moder, og spurgte om det var sandt at Sigmund havde givet
hende stumperne af Gram; hun sagde j a og gav ham dem. Sigurd bragte dem til
Regin og bad ham smede et sværd af dem. Regin blev vred, men gjorde som
Sigurd sagde, og da han tog sværdet ud af essen, var det som om der brændte ild i
æggen.
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"Holder ikke det sværd," sagde han, "da kan jeg ikke smede."
Sigurd huggede i ambolten og klovede den ned til jorden.
"Det er et godt sværd," sagde han.
Derpå stak han det ned i elven og lod en uldtot drive ned mod æggen, og den
kløvedes glat igennem.
Regin sagde: "Nu har jeg smedet sværdet, og nu må du holde dit løfte og opsøge
Fafner."
Nu gjorde Sigurd sig rede til at opsøge ormen på Gnitahede. De drog sammen fra
Hjalpreks gård, og da de kom op på vidden, fandt de snart ormens spor på marken,
der hvor den plejede at skride til vands. Sporet endte ved en klippe tredive favne
over vandet; der plejede den at ligge og lude ned med hovedet, når den skulde
drikke. Sigurd sagde til Regin:
"Lyngorme har meget brede spor heroppe på Gnitahede."
Regin svarede: "Du behøver blot at grave dig en grøft her i ormens spor og sætte
dig i den, så kan du stikke den i hjertet, når den skrider hen over dig, og vinde
udødeligt ry ved dit værk."
Sigurd spurgte hvordan det vilde gå ham, når edderen sprøjtede ned over ham i
grøften; men Regin svarede:
"Det er ingen nytte til at give dig råd, når du er ræd for alting; det er ikke noget du
har efter dine frænder."
Sigurd begyndte at grave, og imens listede Regin ind i skoven og gemte sig. Mens
Sigurd stod og kastede graven op, kom der en sidskægget gamling og spurgte
hvad han tog sig for, og da Sigurd sagde at han vilde sidde i graven og
gennembore ormen, sagde gubben:
"Det er ikke nogen snild plan; du skal grave flere gange, som blodet kan løbe i, og
selv skal du sætte dig i den ene og støde ormen i hjertet."
Og dermed forsvandt manden. Sigurd gjorde som han sagde, og lidt efter hørte
han ormen komme skridende, så at jorden gik under den, og i det samme den
skred over graven, jog han sværdet ind under den venstre side, så at det stod i lige
til hj altet. Med et ryk rev han sværdet ud igen og sprang op af graven, og da sad
hans arm i ét blod lige til skulderen. Fafner vred sig og piskede stene og buske i
stykker med hoved og hale; men da han mærkede at han mattedes at
blodstrømmen, blev han stille og sagde:
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"Hvem er du, og hvad er din æt, siden du turde bruge våben på mig?" Ti han vilde
forbande sin drabsmand i sin dødsstund og binde forbandelsen til hans navn.
Sigurd svarede:
"Min æt er der ingen som kender, fra barnsben har jeg været ensom, og jeg har
hverken kendt fader eller moder; det navn jeg kendes ved, er navnet på det
græveste dyr."
Fafner svarede:
"Du siger du har hverken fader eller moder, men du siger ikke hvad utysketøj der
har sat dig i verden, og tør du ikke nævne dit navn den dag du tager mit liv, så skal
du kaldes løgner."
Sigurd svarede:
"Om jeg sagde dig min slægt, så kender du den dog ikke, og mit navn er fremmed
for dig; men jeg hedder Sigurd, og jeg er Sigmunds søn, en Vølsung, og det er
Sigurds sværd som stod dig i hjertet."
Fafner sagde:
"Hvem har ægget dig op til dåden? Du har haft en djærv fader, det ses på dine
hårde øjne, men børn lærer ikke at gå straks."
Sigurd svarede:
"Det var mit mod som æggede mig, og min hånd der slog, og mit sværd der hjalp
mig; ingen kan vokse sig djærv, hvis han går og klynker i barndommen."
Da spottede Fafner ham og sagde:
"Ja var du vokset op i dine frænders midte, da havde jeg troet du var blevet en
kæmpe, men du er jo en hærtagen fange, og trællen har altid et bævende hjerte."
Sigurd svarede:
"Du kan spotte, Fafner, fordi jeg ikke tog arv efter min fader og må leve blandt
fremmede, men træl er jeg ikke, om jeg så også blev hærtagen; jeg tænker du selv
fornam at jeg er fri."
Fafner sagde:
"Alt hvad jeg siger, tager du ilde op, men tro mig, jeg mener dig vel: lad mit guld
ligge, så rødt det end gløder, ti det bliver dig til bane."
Men Sigurd svarede:
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"En gang skal alle dø, og alle vil glæde sig ved gods og guld, så længe til den dag
kommer."
Fafner sagde:
"Da ved jeg dog, den vise kendes på at han lægger ind i læ, til stormen stilner,
mens det er tåben som strander på næsset; jeg ved, det er Regin som har voldet
min død, og det trøster mig, at han også vil volde din, så går det som han vilde."
Men da døden begyndte at rykke i Fafner, sagde han:
"Nu råder jeg dig af hjertet, at du tager din hest og rider herfra som hastigst, det
hænder ofte, at den der har fået ulivssår, selv hævner sig."
Sigurd svarede:
"Nu har jeg hørt dit råd, men jeg har et som er bedre: jeg rider til din hule og
henter alt det guld dine frænder har ejet."
"Så vid, at det guld bliver din bane og hvermands bane som kommer til at eje det,"
skreg Fafner, og med de ord døde han.
Da nu ormen var død og Sigurd sad og tørrede sit sværd af i græsset, kom Regin
frem af skoven og sagde til ham:
"Til lykke med sejren! Det var en stor dåd, at du dræbte Fafner, og det vil aldrig gå
folk af minde."
Så stod han længe og stirrede ned i jorden, og endelig sagde han:
"Du er glad og stolt af dit værk, men det var min broder du dræbte, og selv er jeg
ikke uden skyld."
Sigurd sagde:
"Din del var ikke stor; mens jeg farvede mit sværd rødt i ormen, lå du med
hovedet nede i lyngtotterne og vidste ikke hvad der var himmel og hvad der var
jord"
Regin sagde:
"Da havde vel ormen krøbet længe endnu på heden, om sværdet ikke havde holdt,
og det sværd har jeg smedet med min hånd."
Sigurd sagde:
"Mod er mere fornødent end hvasse sværd; man har hørt at gæve mænd har
kæmpet med sløve sværd og sejret, men aldrig har fejge mænd vundet med skarpe
våben."
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Regin blev stående og stirrede mørkt på jorden, og han sagde:
"Du har dræbt min broder, og jeg har nogen del i det; men gør en lille ting for mig:
skær hjertet ud af ormen og steg det ved ilden, mens jeg tager et lille blund."
Sigurd gjorde som han bad, og mens han skar hjertet ud, drak Regin begærligt af
blodet; derpå gik lian ind i buskene, mens Sigurd sad og ristede hjertet på et spyd.
Da han mente det var stegt igennem, følte han på det med fingeren, men saften
sydede ned over den og brændte den, og han stak den i munden for at lindre svien.
Så snart Fafners hjerteblod kom på hans tunge, forstod han hvad fuglene kvidrede,
og han hørte mejserne sidde og småsnakke sammen i krattet.
En af dem sagde:
"Der sidder Sigurd og steger Fafners hjerte; var han så klog som han er djærv, åd
han det selv."
Og en anden sagde:
"Der ligger Regin og pønser på ondt; han har villet svige ham før og vil svige ham
igen for at hævne sin broder."
Men Sigurd tænkte:
"Det skal aldrig ske, at Regin tager mit liv, da skal han hellere følge sin broder til
Hel," og dermed gik han hen og huggede hovedet af Regin.
Da det var gjort, åd han først Fafners hjerte, og derefter steg han på Gråne og red
op i ormens spor, til han kom til hulen; i den fandt han så meget guld, at det var alt
hvad to heste kunde bære. Han bandt det til to kløvbyrder og hængte dem på
Gråne og begyndte at lede den ud over heden. Men hesten vilde ikke gå. Da
sprang han selv op og gav den sporerne, og nu løb den, som om den ikke havde
andet end sin rytter på ryggen.
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106.

Ormen gled af guldet frem, det skal hvermand vide,
Sigurd sad på Grånes ryg, dristig mon han ride.

108.

Tredive alen dybt var vandet hvorved ormen lå,
brystet raged op deraf; på fj ældet halen lå.

110+111.

Rask da var den unge Sigurd, han med sværdet slog,
kløvede den blanke orm sønder i stykker to.

119.

Ormens hjerte stegte han, det gik nok så trangt:
spiddet af det hårde træ var tredive alen langt.

120.

Sigurd blev om hænder hed, strøg sig da om munden:
fuglesang og dyresprog straks han fatte kunne.

125.

Fafners rige skat af guld Sigurd monne få,
da han vog den blanke orm på Gnitahede lå.

126.

I den årle morgenstund førend sol oprandt,
fir'ogtyve kister guld på Grånes ryg han bandt.

Færoerne Fra

»Sigurdskvadet«
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Marchleg (Polonaise)
Mange steder i Vestjylland har man i ældre tider leget en marchleg (også
kaldet polonaise). Man brugte den ofte som indledning til fester, men også
undertiden, når spillemanden ud på de små timer skulle have et hårdt tiltrængt hvil, idet de unge da selv under legen sang til, meget ofte fædrelandssange som »I alle de riger og lande«. Benyttedes marchlegen som indledning til festen, spillede spillemanden hertil, og det da tit en marchmelodi. Var legen lang, slog han ofte over i andre marcher.
Der er mange variationer af den marchleg, og meget tyder på, at de unge
fra gang til gang fandt på nye former, hvorfor det gjaldt om at få en iderig
fordanser.
Endnu omkring århundredskiftet anvendtes polonaisen. I Holstebro Friskole (Morten Larsens skole) og på Holstebro Højskolehjem - sidstnævnte
sted havde man en bestyrerinde, Sine Andersen, som var kommet fra Fyn
omkring 1890, og som de første år var lærerinde på min bedstefaders gård,
Sdr. Kjærgaard i Naur - brugte man følgende form for marchlegen:
Marchleg

I

Parvis march rundt i salen.
Fordanseren og hans pige går op midt i salen, fulgt af de øvrige par.
Ved fronten slipper man sin danser. Pigerne svinger til højre og går enkeltvis i en række til salens fjerneste venstre hjørne (set fra fronten). Herfra
går rækken diagonalt over gulvet til frontens højre hjørne og svinger derpå
ned langs højre langside. Samtidig er drengene ved fronten gået til venstre
og ned langs væggen til nederste højre hjørne (set fra fronten). Herfra diagonalt over gulvet til frontens venstre hjørne og derpå ned langs venstre
langside.
Pige- og drengerække har altså i salens midte dannet et kryds, hvor hver
pige passerer foran egen dreng.
Når rækkerne langs sidevæggene atter kommer til salens fjerneste hjørner
(denne gang pigerne i højre hjørne, drengene i venstre) gentages krydset
midt i salen, o g pigerne slutter krydset i frontens venstre hjørne, drengene i
højre hjørne.
Atter svinger rækkerne ned langs sidevæggene, mødes i lokalets fjerneste
ende og går parvis op midt i salen.
Ved fronten drejer 1. par til venstre, 2. par til højre og således fremdeles.
Når rækkerne mødes i salens fjerneste ende, danner det første par fra hver
række en ny række (de to par sammen) o.s.v.
D e nye rækker (2 par sammen) marcherer op gennem salen, og ved fronten svinger 1 række til venstre, 2. række til højre o.s.v.
Ved salens nederste ende dannes nye rækker (4 par i hver), hvorefter man
rækkevis slutter op tværs over salen.
Når alle rækkerne er opstillet på denne måde, trækker fordanseren med
små løbetrin (evt. alm. gangtrin) sin række med sig, idet han løber mellem
2. og 3. række^ derefter mellem 3. og 4. række og således alle rækkerne
igennem (altså en slangende bevægelse). D e n sidste i hver række tager efterhånden som de kommer forbi, almindelig enhåndsfatning med danseren på
venstre fløj af følgende række.
Med fordanseren i spidsen gennemløber den lange række husets forskellige rum, evt. også gårdsplads og have, for at slutte i gildesalen, hvor fordanseren og hans pige stiller sig i salens yderkreds med front mod hinanden og
i ca. 3 skridts afstand (herren ryggen mod salens midte).
Rækken løber mellem disse to, og næste par stiller sig ved siden af 1. par,
og så fremdeles, indtil alle står på 2 rækker salen rundt.
N u spilles (synges) en polkamelodi, og mens dc øvrige klapper takten,
danser 1. par polka rækkerne igennem og stiller sig atter nederst. Når 1.
par er igang med polkaen, følger 2. par efter, derpå 3. o.s.v.
Når alle har danset polka gennem rækkerne, marcherer 1. par gennem
rækkerne, fulgt af 2., 3., o.s.v.
Marchen fortsætter rundt i salen, polonaisen er færdig, og den egentlige
dans begynder, ofte med en rheinlænderpolka.
I stedet for polka er også brugt, at man dansede sideløbstrin med tohåndsfatning og udstrakte arme.
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II

Parvis march rundt i salen.
Fordanseren og hans pige går fra salens nederste ende op i salens midte til
fronten, hvor de slipper hinanden, og pigen går til hojrc, drengen til venstre. De øvrige deltagere følger parret, så der bliver en pigerække og en
drengerække. Rækkerne fortsætter langs salens sider og modes ved dens
nederste ende. Nu fortsætter rækkerne salen rundt, idet drengerækken går i
en ydre kreds, pigerækken i en indre. Ved næste mode, der sker ved fronten, går pigerne yderst, drengene inderst.
Ved nyt mode ved salens nederste ende tager man almindelig enhåndsfatning med egen danser og e i r igen op midt i salen mod fronten. Her svinger
1. par til venstre, 2. par til højre og så fremdeles.
Parrene går ned i salens nederste ende, hvor de mødes, og det forreste par
i hver række slutter sammen, 2 par i en række. De øvrige par ligeledes.
Rækkerne går op til fronten, hvor første række svinger dl venstre, anden
række til højre o.s.v.
Rækkerne mødes forneden i salen, slutter sammen og danner rækker på
4 par, der går rnod fromen.
Efterhånden som rækkerne når op gennem salen, danner hver række en
kreds og fortsætter medsols i kredsen, til alle kredsene er dannet
Nu slår musikken over i melodien -Kjesten og jeg" og legen fortsætter
med små løbetrin.
Kordanseren bryder sin kreds og fører den an, lobende mellem de forskellige kredse.
Efterhånden som fordanserens række passerer kredsene, brydes disse et
vilkårligt sted og slutter sig til den sidste danser i rækken.
Således bliver der en lang kæde, der fortsætter i husets forskellige m m for
til sidst igen at slutte i gildesalen, hvor de fortsætter op midt i salen.
Stadig med små løbetrin svinger 1 par til venstre ved fronten. 2. par dl
højre o.s.v.
Når rækkerne mødes i salens nederste ende, fortsættes salen rundt, således at 1. par (fordanseren) løber under en af 2. par dannet port, hvorefter 1.
par danner port for næstkommende par, mens 2. par løber under en af næste par dannet port. Altså: alle skifter rækken igennem med at løbe under
en port og danne en port. Når alle er kommet igennem ,slutter marchlegen
ved, at man danner en stor kreds, og der danses en familiedans, eller leges
en sangleg.
Som familiedans brugtes ofte »gammel Familievals«, af sanglege: »I dag er
det første maj«, »Syv raske piger i en ring-, »Gedebukken«, eller »Husker du
i høsten«.
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Fire par i kreds 123, 123, 123, højre om 123, 231, 231
rundt om damen
(de to par over for hinanden omkring hinandens damer)
123, 123, 123, de næste rundt om damen 123, 123, 123,
kæde to omgange, b l i v ved damen 123, 123, 123
højre om 123, 123, 123 Herrene i kors, damerne i kors, a l l e i kreds,
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Almindelig rækkeopstilling:
1. herre overfor 2. herre: ét chasse kryds over, startende
med højre fod. og derefter det samme, startende med
venstre fod. Damerne samtidig ligeså.
Derefter det samme med egen danser.
1. par ned imellem rækkerne med skotstrin og tilbage skal der også kæde?
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Chance 123, 12, 123, 12, rundt
123,' 12, 123, højre buk 12 venstre
buk 12, rundt 123, 12, 123, chance
for den næste.

Nodebog fra Jens Madsen, Birkebjerg - Hindsholm 1870
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Den toppede høne

1-8

1-8

9-16

9-16

Opstilling: 1 herre og 2 damer i kreds.
T r i n : Hoptrin.
a) Kreds medsols, 8 hoptrin.
Kreds modsols, 8 hoptrin.
Appel ved begyndelsen og vendingen.
b) Alle danser 8 hoptrin, idet damerne slipper hinandens
hænder, og venstre dame og herren d a n n e r en port,
hvor højre dame danser igennem og hjem på plads
efterfulgt af herren, der drejer sig under sin egen løftede arm, idet han stadig har damernes hænder i sine.
Samtidig danser venstre dame ganske lidt fremad (4
hoptrin).
Højre dame og h e r r e n danner derefter port, som
venstre dame danser igennem fulgt af herren - højre
dame lidt f r e m (4 hoptrin).
Afdeling b) gentages.

Rapport over danseundervisning i 3.a+b 2004 - JA og HN
Vi har aftalt 4 dobbelt-lektioner i idræt mandag 1+2 lek. i jan/feb 2003.
Der er ca. 40 elever - en enkelt dreng er danser som dame.

1. gang (19. januar)/JA:
Vi var i tumle-rummet.
Definition af "dansebane" . Gå march i takt enkeltvis. Rank holdning.
Opstilling efter størrelse (de mindste først) drengene i tumlerummet, pigerne i
redskabsrummet.
Parvis march - håndfatning. Ingen snak. Stoppe når musikken stopper.
Polonaise - opdelt. Midt opad salen - drenge til venstre, piger til højre, kryds to
gange. Midt opad salen, parrene skiftevis til venstre og højre osv. sluttende med fire
par i rækken.
March-leg: Løb - bro - sideløbstrin - march.
"Åh, Susanne". Vi nåede kun ca. fem par.
Anvendt musik:
"Napoleons March over Alperne"
"1 alle de riger og lande"
"Dengangieg drog afsted"
"Tinge-linge-later"
"Bro bro brille"
"Lille Vendelbo"
"Ah, Susanne"
2. gang (26. ianuar)/HN:
Jeg synes, at tumle-rummet er for snævert, så med kegler afgrænsede jeg en "sal" i
hallen.
Indmarch (efter højde) - march polonaise og march-leg som sidst. De kunne faktisk
huske det - godt!
Vise og forklare chasse-trin. øve. Det er lektier til næste gang.
Gadedrengehop og "Den toppede Høne".
Chasse-trin igen ud i dansebanen, hvor man mødes med den man gik march med.
March polonaise og ende på to rækker.
Derefter "Åh. Susanne", hvor vi nåede alle par igennem.
Anvendt musik:
"Napoleons March over Alperne"
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Rapport over danseundervisning i 3.a+b 2004 - JA og HN

"1 alle de riger og lande"
"Dengang jeg drog afsted"
"Tinge-linge-later"
"Bro bro brille "
"Lille Vendelbo"
"Mortens polka"
"Den toppede Hone"
"Ah, Susanne"

3. gang (2. februar)lHN:
I salen med kegler.
March - midt opad gulvet og drenge og piger for sig.
Vi prøvede at gå kæde på række, men der var for snæver plads.
March, sluttende i en kreds. De havde svært ved at lave en pæn kreds!
Sideløbstrin til venstre og højre, (starten på Hamborg sekstur) Kredsen blev pænere!
Kæde i kreds.
March - midt opad gulvet og drenge og piger for sig.
Øve chasse-trin to gange rundt.
March midt opad gulvet og ende otte og otte.
Dannelse af 5 kvadriller og give parrene numre. Forklare turdans som sang med
omkvæd.
Kreds tre chasse-trin og to gangtrin til venstre og højre ("l.vers")
"Omkvæd": 1 og 2 modstående danser, 3 og 4 det samme bagefter. Hilsekæde. Den
var svær for dem.
J eg tog alle turene igennem.
Til sidst øvede hilsekæden lidt grundigere med to af kvadrillerne.
Musik:
"Napoleons March over Alperne"
"1 alle de riger og lande"
"Dengangjeg drog afsted"
"Mortens polka"
"Hamborg sekstur" (første stykket)
"Kobenhavns sekstur"
4. gang (9. februar)/JA:
I salen uden kegler.
March - enkel polionaise, slutte otte og otte.
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Rapport over danseundervisning i 3.a+b 2004 - JA og HN
Gå ud i kvadriller - repetere par-numre og hilse-kæde.
"Københavns sekstur".
Parvis chasse-trin i dansebanen. Dansefatning.
På stedet øve den vej parret drejer om.
Tre sideløbtrin og dreje. I firkant.
"Mads Tobak"
Fortælle om Polka.
"Lotte gik"
"Med hænderne"
"F ørst den ene vej"
"Ritch-Ratsh"
Parvis i kreds. Det var svært - førstestykket til Hamborg Sekstur - det hjalp.
"Totur fra Vejle"
"Den Toppede Høne"
Musik:
"Napoleons March over Alperne"
"Ialle de riger og lande"
"Dengang jeg drog af sted"
"Kobenhavns sekstur"
"Mortens Polka"
"Mads Tobak"
"Lotte gik"
"Med* hænderne "
"Forst den ene vej"
"Ritch-Ratsh"
"Hamborg Sekstur" (forstestykket)
"Totur fra Vejle"
"Den Toppede Hone"
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Det attesteres hermed at

3.a og 3-fo
har gennemgået første kursus på 8 lektioner i

traditionelle danske danse.
Kurset har omfattet følgende danse:

March
March polonaise
March-leg
Åh, Susanne
Den toppede Høne
Københavns Sekstur
Mads Tobak
Lottes død
Med hænderne
Først den ene vej
Ritch Ratch
Totur fra Vejle
9. februar 2004

FORORD TIL 2. UDGAVE
Med skolereformen 2014 indgår dels dans og dels samarbejde med foreninger. Det
gjorde, at jeg sendte et brev til samtlige skoleledere i Odense kommune og tilbød at
vi kom fra Folkemusiklauget FYNBOERNE og underviste nogle lektioner i
folkedans fra 3. klasse og opefter.
Siden har vi været ude at spille cirka en gang om ugen i gennemsnit, så behovet er
der! Nogle uger har vi ikke været afsted, andre uger har vi været afsted 3-4 gange. Og
vi har været på mange forskellige skoler, også i Nyborg og Årslev. Fra 3 årgang op til
9. årgang. T nogle klasser/årgange blot en enkelt lektion i andre klasser/årgange op til
5 lektioner. Holdstørrelser fra 16 elever til 75 elever. Jeg har næsten altid Steen
Ørsted med på guitar, og nogle elever i 6. klasse på Agedrup skole foreslog os, at vi
kaldte os for "Tagsten" ;o) Nogle gange kommer der også andre fra lauget med.
Det er efterhånden et nogenlunde fast repertoire jeg bruger, og det er det jeg vil
redegøre for i det følgende.
Tage,januar 2017
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Formand:

PoulStmnk

6 6 1 5 15 3 2 / 4 1 6 0 9 9 3 9

Til skolelederen.

Oktober 2016

Da skolerne skal samarbejde med foreninger, tilbyder Folkemusiklauget
FYNBOERNE sig hermed.
Vi kan stille med nogle musikere og en danseleder og gennemføre et forløb med
elever fra 3. årgang og opefter.
Hver gang kan være af cirka en times varighed. Forløbets varighed aftales.
Indholdet kan være:
March, march polonaise og march-leg.
Øvelser i polka.
De traditionelle børnedanse.
Sociale danse med skiftende partner.
Kvadrilledanse med ture.
Rækkedanse.
Les Lanciers.
Repertoiret er taget af danse, der traditionelt har været brugt herhjemme i over
hundrede år.
Folkemusiklauget FYNBOERNE er medlem af DGI og ikke en folkedanserforening.
Folkemusiklauget FYNBOERNE er blandt andet kendt for traditionelle baller på
Kulturmaskinen og Sommerdans i Munke Mose og i Æventyrhaven.

Med venlig hilsen

Tage Aabech,
telefon 66 10 48 08.

.
Skolefest - nu med folkedans

Undertegnede har som tidligere lærer fra
Danehofskolen i Nyborg årtiers erfaringer
med tilsvarende forløb i folkeskolen.

RAMMER
Først aftaler vi tid, sted med tilpas plads og antal gange med læreren.
Fordelingen er at jeg står for undervisningen, og lærerne, som kender
børnene, tager sig af uregelmæssigheder og holder øje med hvornår børnene
ikke orker mere, samt fungerer som hjælpelærere. Det er lærerne, der ved
hvordan børnene skal tackles. Jeg han en plakat som fortæller om
FYNBOERNES Bal på Kulturmaskinen med til lærerværelset.
Først sætter børnene sig ned, og læreren byder os velkomne. Vi præsenterer
os og jeg fortæller lidt om Folkemusiklauget FYNBOERNE og at dansene og
musikken er over 100 år gamle, men stadig bruges. Det er en del af vores
kultur, som de nu skal stifte bekendtskab med. Den første gang skal vi arbejde
med march, og den melodi vi spiller hedder "Napoleons March over
Alperne". Jeg fortæller om min mors faster, der blev stokdøv som 10-årig,
men alligevel spillede klaver, og på sin 90 års fødselsdag netop spillede
"Napoleons March over Alperne" for os på klaver.
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MARCH, MARCH MED FORBIGANG, MARCH POLONAISE OG
MARCH MED KRYDS.
Så beder jeg drengene stille sig op på en lang række langs væggen efter
størrelse med den mindste forrest. Tilsvarende stiller pigerne sig op uden for
døren. Jeg beder lærerne om at tælle hvor mange der er i hver række, og hvis
antallet ikke passer så der er lige mange i hver række, må nogle "skifte køn" eventuelt kan en lærer danse med for at få det til at gå op. Det er praktisk for
mig at vide, hvad den første dreng og hvad den første pige hedder. Jeg viser
drengene hvordan de skal holde højre hånd, når de skal gå march, og viser
hvordan pigen skal lægge sin hånd på drengens. Jeg indprenter lærerne, at de
skal påse at alle par holder hinanden i hånden! Jeg fortæller hvor dansebanen
er og siger, at der gælder tre ting når man går march: 1) Prøv at gå i takt til
musikken, 2) Lad være med at snakke så T ikke kan høre musikken og 3) Når
musikken stopper, så stopper T.
Vi begynder at spille "Napoleons March over Alperne", børnene begynder at
gå march, og vi ser hvordan det går. Måske må vi lige stoppe og vejlede lidt.
På et tidspunkt giver jeg første par besked om at gå midt op ad gulvet og alle
følger efter. Når de kommer op til enden er der march på stedet indtil vi
stopper.
Nu instruerer jeg i march med forbigang: Drengene skal gå til venstre i
dansebanen VA gang rundt i salen og midt op ad gulvet igen. Pigerne skal gå
til højre og følge dansebanen VA gang rundt i salen, altså forbi hinanden to
gange, én gang oppe i den anden ende og én gang hernede. 1 den anden ende
møder de "dagens partner" og går midt op ad gulvet med hinanden i hånden
og march på stedet når de når helt op. Til dette spiller vi "I alle de Riger og
Lande", som jeg selv blev udsat for i gymnastiktimerne i gymnasiet - der var
dog ingen musik, der skulle vi selv synge. Her kan lærerne bruges til at
hjælpe børnene med at gå den rigtige rute.
Når parrene igen står på rækken fortæller jeg dem at det kan være en god
måde at begynde et bal, så kan drengene nemlig se hvilke piger der er og
tænke at hende vil jeg danse med i løbet af aftenen, og pigerne kan se om ham
hun er forelsket i er med ;o)
Folkemusik og -dans i folkeskolen 2005/2017 side 29

I alle de Riger og Lande.
(„Holger

Noget hurtigt.

1

i li ' u 1 n

(Enstemmig:

^
i.

t

2. En
3. Naar
4. Vil

Danskes Mærkef)

1

F-D»^

r r r r

al - le
de
Ørn
var mit
M^nd
jeg
Dan - sken i

Ri Hjel •
ka Ver -

Êkè^ptmmm

n ^ p

hen jeg i Ver - den
Bryn-jen stod Kor - sets
slog jeg min Rid • der -

i *

J

„N

.S
i

stær Dan æg
-

ke
ske
te,

i
og
jeg

ger
me
sted'
den

J. C. G e b a u e r .

de,
ke,
ske,
te,

og

min

hvor
paa
op
men

j

for,
jeg
fæg - ted' med aa - ben
Tegn, paa Skjold bar jeg Le - ver- ne
hjelm; de
saa, jeg var Hol - ger

s

Ji

> i f

F

Jl 1
—
r

Hjer - ter - nes
mil - de
in - gen for • mnm - met
t a - ger ham
ej
i

—

5

1

—1\

Hegn.
Skælm,
Favn.

Jn^tmann.
(¡837)

Herefter introducerer jeg March Polonaise. Første par går til venstre, andet
par går til højre, tredje par går til venstre osv. Når de mødes nede i den anden
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ende skal de gå midt op ad gulvet fire og fire med hinanden i hånden. Det kan
være en god hjælp med en lærer i hver ende. March på stedet når de kommer

Dengang jeg drog af Sted.
(„Den tapre Landsoldat.")
E. Horneman, 1848.
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her op igen. Når står fire og fire instruerer jeg hvordan alle fire nu skiftevis
skal gå til venstre og højre og komme her op otte og otte. Til dette spiller vi
"Dengang jeg drog afsted" og jeg fortæller først lidt "Dengang jeg drog
afsted" og jeg fortæller først lidt om sangens historie. Jeg fortæller, at når de
er kommet op otte og otte plejer man at synge med på "Og derfor vil jeg slås,
som tapper landsoldat. Hurra, hurra, hurra!" Det øver vi.
Så fortæller jeg børnene at nu har vi øvet det, hvor jeg stoppede op og
forklarede undervejs, og at vi nu skal gøre det hele i sammenhæng uden stop,
og at de skal stille op som da vi begyndte. Når alle er klar, begynder vi med
"Napoleons March over Alperne" og så kører det.
De følgende gange begynder vi altid på samme måde. Når vi har været derude
et par gange så i stedet for March med forbigang skal de prøve March med
kryds: Drengene skal gå til venstre i dansebanen, men stoppe, når de kommer
ned i den anden ende, og pigerne skal gå til højre i dansebanen og stoppe når
de kommer ned i den anden ende. Der instruerer jeg dem om at nu skal
drengene gå diagonalt i salen, dreje til højre, gå langs væggen og stoppe når
de kommer helt ned igen. Pigerne skal også gå diagonalt, dreje til venstre og
stoppe når de kommer helt ned. Pigen, som er "dagens partner" skal krydse
forbi før drengen. Når de stopper fortæller jeg at nu skal de igen krydse
diagonalt, gå langs væggen og fortsætte og komme midt op ad gulvet. Det ser
flot ud til en opvisning.

LØB MED SPIRAL
Eleverne står nu på rækker med otte i hver række efter March Polonaise. Jeg
fortæller, at det nu er meget vigtigt, at rækkerne bliver ved med at holde
hinanden i hænderne, for ellers vil det gå galt! Da jeg skal løbe forrest, kan
jeg ikke spille til, så nu må vi synge. Vi øver "Tinge-linge-later" nogle gange.
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Nu er klokken blevet mange, så må vi se at komme hjem.
Ellers bli'r vor Moder bange - tingelingelater om igen!

Så fortæller jeg hver enkelt pige på høje fløj hvem hun skal gribe fat i. Den
første skal først gøre det, når jeg siger til. Nu tager jeg den første dreng på
venstre fløj i hånden og vi begynder med at løbe (langsomt/gå) hen langs egen
række. Derefter den anden vej foran næste række, drejer ind imellem anden
og tredje række, og der skal den første pige gribe fat i drengen på venstre fløj.
Her kan lærerne også være til hjælp. Og således fortsætter vi zik-zak imellem
alle rækkerne, som efterhånden hægter sig på.
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Så løber jeg rundt i en spiral, som bliver tættere. Til sidst vender jeg og løber
imellem rækkerne og til sidst er spiralen viklet ud igen.

MARCH LEG
Første par laver bro. Andet par løber under og laver en bro ved siden af og så
fremdeles. Når sidste par er på vej igennem følger første par efter, men når de
er igennem skal de bare stå almindeligt og ikke lave bro. Tilsvarende med de
følgende par. Her er det en god idé, at en lærer hjælper børnene med at følge
dansebanen, for tit tænker de ikke på at de skal dreje når de når væggen.
Som den næste aktivitet plejer jeg at bruge sideløbstrin med flyverfatning
mens de andre klapper i takt til. Derefter baglæns flyverfatning og
sideløbstrin. Som noget nyt prøver jeg krydsfatning og fremad med to hop på
hver fod. Ellers kan man for eksempel have trillebør eller hest med rytter eller
hvad en idrætslærer ellers kan finde på. Til sidst går første par march rundt i
hele salen (stopper altså ikke op for enden) og de andre følger efter.
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Som musik bruger vi: førstestykket af "Bro bro brille", førstestykket af "Den
lille Vendelbo", førstestykket af "Den toppede Høne", "Vi har en chauffør,
han kører trillebør", "En vaskeægte Cowboy"/"Jeg er en glad lille Cowboy"
og til sidst "Napoleons March over Alperne" igen.
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Derefter beder jeg børnene sætte sig ned, og jeg sætter ord på hvad vi har
lavet indtil nu.
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DEN TOPPEDE HØNE OG ÅH, SUSANNE.
En god dans at fortsætte med er "Den toppede Høne". Én dreng og to piger
sætter sig i en rundkreds nede i salen. Det kan også være én pige og to drenge.
De tre og tre bliver fordelt i små kredse i hele salen. Jeg beder lærerne om at
organisere det.
Først øver vi at lave port: De tre stiller sig på en række, med drengen i midten
og en pige på hver side. Eller også er det pigen, der stiller sig i midten med en
dreng på hver side. Vi tager en demo: De tre tager hinanden i hænderne.
Midterpersonen løfter den en hånd så der kommer en port, som først den
anden person skal igennem og de to andre følger efter. Så løfter
midterpersonen den anden arm og alle går igennem porten. Og så fremdeles.
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Dette øver alle, og efterhånden som de kan det, spiller jeg andetstykket af
musikken.
Nu tager vi en demo af hele dansen: trinnene er to hop på hver fod hele
dansen gennem - også når der skal laves port! Først kreds til venstre og til
højre, og når musikken skifter kommer porten. Lyt til musikken! Til at
begynde med råber jeg hvornår skiftene i dansen finder sted.
Nogle gange synger jeg den traditionelle tekst:
|: Længe nok har jeg bondepige været
Nu vil jeg ikke kaldes bondepige mer': |
: Hvad* vil du hedde - hvad* vil du hedde ?
Ko^pat-og-træk-og-slip-og-hiv-og-assistent.
:|
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Når vi skal have "Åh, Susanne" stiller jeg et par op, hvor de har
tohåndsfatning. Jeg beder de andre om at stille sig op på samme måde ved
siden afi Vi laver ofte flere rækker, og lærerne sørger for at der er lige mange
par i hver række. Hvis det passer ind, kan jeg i stedet finde på at lade dem gå
march polonæse, så de ender på flere rækker.
Parrene slipper og træder ét skridt baglæns. De skal kontrollere, at de står på
nogle pæne lige rækker Jeg har to lange toner (optakten) hvorefter de skal gå
fire skridt imod hinanden og tilbage igen. Så begynder vi at spille. Jeg råber
"én gang til!" så de igen går fire skridt imod hinanden og tilbage. Stop. Så
højre armkrog og tilbage på den pæne række. Stop. Venstre armkrog og
tilbage på plads. Stop. Vi tager det i sammenhæng forfra. Så instruerer jeg
første par med flyverfatning og sideløbstrin at danse ned imellem rækkerne til
"fodenden" og op igen. Rækkerne står og klapper i takt til musikken. Stop. Så
tager rækkerne hinanden i hænderne, og førsteparret trækker rækkerne efter
sig på udvendig side og går ned og danner en port i den anden ende. De andre
par går under porten og op på plads, hvor de står og klapper indtil alle er på
plads. Der er nu et nyt førstepar, som - når vi når så langt - skal danse ned
imellem rækkerne og så videre.
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TRÆNING AF CHASSÉ-TRIN OG KVADRILLEDANS
Anden gang vi kommer ud, skal børnene lære chassé-trin.
Før vi går i gang med marchen laver vi en stor kreds, hvor vi øver ét-chassétil-venstre og ét-chassé-til-højre nogle gange. Derefter øver vi at gå til venstre
med chassé-trin. Og derefter til højre. Så øver vi til venstre med tre chassétrin og to gang-trin og derefter tilsvarende til højre. Og til sidst imod midten
med ét chassé-trin og to gang-trin og tilbage igen. Til disse øvelser kan for
eksempel spilles "Mortens polka".
Så har vi march osv og ender på rækker otte og otte.
Jeg beder bageste række tage hinanden i hænderne og danne en kreds. Så
sender jeg dem ned i det ene hjørne i salen og beder dem sætte sig. Derefter
tilsvarende med de andre rækker. Hvis der er nogle til overs, beder jeg
lærerne sørge for at de undervejs bliver skiftet ind ved at prikke én på
skulderen og tage vedkommendes plads. Den man prikker skal være af samme
køn som én selv.
Jeg fortæller dem at de nu sidder i en kvadrille. Ordet er beslægtet med
kvadrat, for parrene skal nemlig sidde som fire sider i et kvadrat. Så giver jeg
parrene numre: Par 1 med ryggen til musikken (Alle Par nummer 1 rækker
armen i vejret og siger "Par nummer 1"). Tilsvarende for Par nummer 2
overfor. Par nummer 3 til højre for Par nummer 1 (f.eks. med front imod
vinduerne), og resten er Par nummer fire.
Danmark er berømt for at have over 100 forskellige kvadrilledanse, det har de
for eksempel ikke i Sverige. Vi skal prøve den mest simple som hedder
"Tosse Marens totur" (jeg har ændret på dansen i forhold til folkedansernes
beskrivelseshæfter).
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Opstilling: 4 par i k\ adrille
Musikkens andet-stykke, takt 5 - 6 : Par 1 og 2 danser ét chasse og to gangtrin frem i
midten og hilser på hinanden.
Takt 7 - 8 : derefter gør par 3 og 4 det samme.
Til første-stykket, takt 1 - 4, danses hver gang tie chassetrin og to gangtrin. vende o g
tilbage igen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

tur:
tur:
tur:
tur:
tur:
tur:
tur:
tur:
tur:
tur:
tur:

stor kreds
en-hånds med egen (først højre hånd og venstre når man vender)
to-hånds med egen
kryds-fatning med egen
dame højrehånds-mølle (omkring og venstre, når man vender)
herre højrehånds-mølle (omkring og venstre, når man vender)
dame tohånd
herre tohånd
damekreds (eventuelt med livfatning)
herrekreds (eventuelt med livfatning)
stor kreds, og hermed slutter dansen.

Alle røjser sig og med hinanden i hænderne danser de nu tre chassé-trin og to
gang-trin til venstre og derefter til højre. Så står de på deres pladser igen. Nu
skal par 1 og par 2 frem og hilse på hinanden med ét chassé-trin og to gangtrin (jeg viser det gerne). Derefter par 3 og 4 det samme.
Så kommer næste "vers". Højre hånd med egen partner, tre chassé-trin og to
gang-trin rundt, vende, skifte til venstre hånd og på plads med tre chassé-trin
og to gang-trin. Derefter par 1 og 2 ("opføring") og derefter par 3 og 4. Lyt
efter musikken!
Tredje tur er tohånds med egen (tre chassé-trin og to gang-trin til venstre og
derefter til højre), opføring, og næste tur er krydsfatning med egen, opføring.
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Nu skal alle pigerne stikke højre hånd ind i midten og tage fat i hinanden - tre
chassé-trin og to gang-trin, vende, skifte til venstre hånd og på plads med tre
chassé-trin og to gang-trin. Dette kaldes dame enhånds eller"dame-mølle".
Drengene klapper imens. Opføring. Og bagefter er det drengenes tur.

Herefter kommer tohånds. Første og anden dame giver hinanden to hænder.
Tredje og ljerde dame går ind og tage fat i hinanden således at højre arm er
over og venstre arm er under. Man skal ikke krydse armene. Når alle har
fundet ud af det, beder jeg dem slippe. Og tage fat igen. Måske en gang mere.
Og så spiller vi. Næste gang er det drengens tur, og her hjælper pigerne dem
med fatningen.
De to følgende ture er damekreds og herrekreds. Dansen slutter med stor
kreds.

Eleverne sætter sig. Jeg fortæller, at nu har vi haft dansen, hvor jeg har
afbrudt og forklaret. Nu skal vi have dansen i sammenhæng. Jeg repeterer lige
turene, hører om der er nogle spørgsmål, og så går vi i gang.
Hvis der er tid og stemning til det, kan vi bagefter danse "Københavns
Sekstur" fra Hindsholm. Her skal par 1 og 2 ikke bare ind og hilse på
hinanden, men rundt med højre hånd og hjem på plads. Tilsvarende for par 3
og 4. Og så følger hilse-kæden, som vi øver: Højre hånd til egen danser,
venstre hånd til den næste og med tre chassétrin og to gangtrin møder man på
næste plads modstående danser, som man gør kompliment for. Man fortsætter
til næste (modsatte) plads, hvor man hilser på egen danser, og fortsætter to
gange endnu indtil man er hjemme på egen plads. Turene er de samme som

Og tilfælde hvor der er plads til endnu en kvadrilledans har jeg brugt
"Baglæns kontrasejre".
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(Wiener-Quadrille ?)

Fire par i kreds 123, 123, 123, højre om 123, 231, 231
rundt om damen
(de to par over for hinanden omkring hinandens damer)
123, 123, 123, de næste rundt om damen 123, 123, 123,
kæde to omgange, bliv ved damen 123, 123, 123
højre om 123, 123, 123 Herrene i kors, damerne i kors, alle i kreds.
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POLKA
Denne gang beder jeg om en stor sal. Jeg begynder nok som sædvanlig med
en March, så de får "dagens partner". Så stiller jeg parrene op på en langside i
salen. Jeg viser dem "almindelig dansefatning": pigen lægger sin venstre hånd
på drengens højre skulder - drengen lægger sin frie højre hånd bag pigens ryg
og drengens venstre hånd og pigens højre hånd danner "styre-armen".

Samle
fra fijn

91

Karise
og Øerne

Mads T o b a k .
J = 116.

Øslfvn.

i
..„ l , 4 n » A

I « It-ru-

Nikw«

Musik.
1—2

3—1

1—4
5 - 8 :{

Forklaring.
Opstillin g: Parvis med alm. Fatning.
Parret d a n s e r 31J.i Sideløbstrin frem i Danseretningen, paa
sidste Tone drejes i; 2 Omgang med Solen, Damen h a r nu
Ryggeir til Salens Midte;
der fortsættes igen med 3'/s Sideløbstrin f r e m a d i Danseretningen og sluttes s o m - f o r med u Vending med Solen,
man s t a a r nu, som da m a n begyndte Dansen.
Ovenstaaende gentages.
Polka, ulm. Fatning, r u n d t i Salen.

Vi skal nu arbejde med "Mads Tobak", første reprise: fire sideløbstrin fremad
i danseretningen. Så drejer de styrearmen ud imod væggen og tager fire
sideløbstrin (baglæns) ind i salen. Derefter igen en kvart omdrejning med
solen og fire sideløbstrin i styrearmens retning. Til sidst drejes igen en kvart
omdrejning med solen så styrearmen peger væk fra væggen, og de danser med
fire sideløbstrin (baglæns) tilbage til den plads hvor de begyndte. Det skal
man nok øve nogle gange.
Som næste øvelse skal de nu bruge det fjerde sideløbstrin til at vende og jeg
spiller uden at stoppe op.
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I tredje øvelse foregår dansen i dansebanen, hvor de vender en halv omgang
på hvert fjerde trin, således at dansen hele tiden går fremad i dansebanen. Til
andetstykket skal de dréje rundt hele tiden. Det hedder polka.
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En anden måde at øve på er at de parvis danser et chassétrin skiftevis fremad
og bagbaglæns i dansebanen. Derefter øver de at gøre det samme mens de
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drejer rundt (med solen ). Her viser jeg hvordan man skiftevis skal tage et stort
skridt fremad-rundt og et lille skridt bagud-rundt. Dette øves.
Derefter øver vi parvis chassé-trin fremad, først med udvendig fod og næste
gang med indvendig fod. Så er vi klar til at gå i gang med Mortens Polka /
Fremadpolka. Og det gør vi: to chassé-trin fremad og to chassé-trin rundt og
så fremdeles.

Så er vi klar til "børnedansene" / "De 5 minutter i sandkassen". "Og gå så"
vier jeg med en lærer, men i stedet for at danse vals tager vi tohåndsfatning
med "dagens partner" og tripper på stedet. Så følger "Med hænderne", "Først
den ene vej", "Rich-Ratch" og eventuelt "Lottes død". Jeg fortæller, at
dansene er fra 1800-tallet, og huskes i dag i levende tradition. Jeg spørger
lærerne hvor de kender dansene fra og opfordrer børnene til at spørge deres
bedsteforældre om de kender dem.
Her følger nogle sider fra "Om traditionel fynsk dansemusik", som i sin
helhed kan findes på mit web-sted taneOl.dk under menupunktet Litteratur.
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DE FEM MINUTTER I SANDKASSEN.
Denne række danse kan også kaldes "børne-dansene". Udtrykket er lidt
uheldigt, fordi det lyder, som om man kan blive for gammel til at
danse dem - og det synes jeg ikke er tilfældet! Det er snarere
sådan, at man lærer dem som børn - måske ved at bedstemoderen sidder
med barnebarnet på skødet og synger og leger "først den ene vej"
osv. Der ligger forøvrigt heri også en træning af den lilles motorik .
Specielt for denne række danse er, at alle vi danskere kan dem. Jeg
har spillet dem for børn, for voksne, på plejehjem og hos evnesvage - de alle har kunnet dem. Og de kan vel dårligt huske hvordan de
har lært dem. Og jeg har prøvet at spille dem for indvandrere - men
det var for indviklet...! Jo - disse danse er rigtige danske folkedanse. Så dem skal vi huske at bruge til stadighed!
Jeg spiller dem som regel i forlængelse af en anden dans, for nogle
voksne kan føle at det er for barnligt at gå på gulvet til dem. Men
de morer sig jo ved at danse dem. Hvis selskabet ikke kender så
mange danse tager jeg kun halvdelen tidligt på aftenen og så nogle
igen senere, og så spiller jeg dem tre gange igennem hver, hvor
polka-stykket ikke repeteres. Ellers to gange hver med "Og gå så"
hyer anden gang.
Jeg har med vilje udeladt dansebeskrivelserne til nedenstående.
"Og gå så" er nok den nyeste af dansene, og går vistnok kun tilbage
til omkring 1930. Jeg har ikke set den i gamle nodebøger.
"Med hænderne" kaldes også "Finger-polka", og den findes i en noget
anderledes udgave i nodebøgerne omkring 1870.
"Først den ene vej" eller "Skomagerpolka", eller skomager-dans har
også en ældre udgave, som stadig huskes på Læsø.
"Ritch-ratch" kaldes også "Ruder Es". Det er nok den ældste af
melodierne som kendes med teksten "Ser I hvem der kommer her" fra
midten af 1800-tallet. Noget af melodien bruges i dag også som en
fødselsdags-sang. Det er den af børnedansene, folk har sværest ved
at huske at komme igang med (klap og højre armkrog), hvorimod andetstykket huskes særdeles godt ("og damerne de løfter op i skørterne ..."). Der fandtes forøvrigt andre måder at danse den på, ligesom
der findes en anden dans med titlen "Klør Es".

53

"Lottes død" eller "Lott ist thot", "Lotte gik", "Bamse gik", "Fa
stelavn" osv. Formodentlig en tysk melodi fra 1800-tallet, som
danses som en galopade. Man kan lade den slutte efter fjerde takt
Det kan man forøvrigt også med "Og gå så".
Dansen "Napoleon" har de ældre også lært på danseskolerne på lige
fod med de ovenfor nævnte.
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Man kan også bruge pardansen "Fætter Mikkel" og "Det tre ting fra Fyn" gerne til melodien med de tre repriser..

KREDSDANSE
Når eleverne har prøve polkadanse, kan man fortsætte med "Hamborg
Sekstur", men først skal der øves at gå kæde: Eleverne står parvis i en stor
kreds. Vender sig imod egen partner. Først står pigerne stille mens drengen
går slangegang først indenom egen danser, derefter udenom næste osv. til de
komme hjem på plads. Man går altså modsat vej udenom pigen end den der
går foran. Tag det roligt - man må ikke overhale! Derefter er det pigernes tur
mens drengene står stille: først udenom, så indenom osv. Når det er øvet, skal
både drengene og pigerne gå samtidig. Man giver højre hånd til egen partner,
derefter venstre hånd til næste, så højre osv. Det kan nok være man skal øve
det et par gange.
Når vi tager "Hamborg Sekstur" tæller jeg hver gang "og 1 og 2 og 3 og 4" tør
førstestykket. Det giver tid til at komme ind i kredsen. Tit spiller jeg
kædestykket så lagt, at de når at komme hjem til egen. Ellers hvis der bliver
nogle til overs efter kæden skal de søge ind i midten og finde en ny partner

Eventuelt kan man fortsætte med Rheinlænder-polka og Totur fra Vejle og
mange andre.
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Samie

255

Sanse

fra Kandetsegnen

Musik.

Forklaring.

Opstilling: Vilkårligt antal par i kreds.
Trin: Sideløbstrin, gangtrin og polka.
1
—8
a) Stor kreds med solen, 16 sidetøbstrin,
1—8
stor kreds mod solen, 16 sideløbstrin.
Appel på højre fod, nér kredsen vender. Er der flere
kredse inden 1 hinanden, danser disse i forskellig retning.
16:| b) Kæde begyndende med højre hånd til egen danser,
32 gangtrin.
]:17—24:] c) Polka randt i kredsen.
Dansen fortsættes efter behag.
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RÆKKEDANSE
Eleverne har prøvet March mv, kvadrilledanse, pardanse, kredsdanse, og nu
skal de stifte bekendtskab med rækkedanse. Engelsk-danse, kaldes det også.
Hvor kvadrilledansene var franske, ofte med finurlige trin, er engelskdansene
mere sociale danse med vægt på figurer. Storhedstiden var omkring år 1800.
Det kunne tag mere end 20 minutter at danse en engelskdans igennem, men
hvad skulle de ellers bruge tiden til - de skulle jo ikke hjem og se fjernsyn.
Hvis der er mange elever kan jeg begynde med March og March polonaise, så
de slutter på nogle rækker. Jeg bruger dansen "Perro". Jeg giver parrene
numre - 1 og 2, og beder dem vende sig imod hinanden så l'erne kigger nedad
i rækken, og 2'erne kigger opad i rækkerne. Der vil ske en progression, så alle
Terne rykker en plads nedad efter en gennemspilning, mens 2'erne rykker en
plads opad. Lauget har indkøbt nogle overtræks-veste, og alle Ter-drengene
tager en overtræks-vest på. Så kan jeg - og de andre - bedre følge med i hvem
der er 1 'er og hvem der er 2'ere.
Så tager jeg første herres plads og viser: højre hånd til 2'den damen og rundt
med tre chassétrin og to gangtrin, hjem på plads og derefter venstre hånd til
egen dame, rundt og hjem på plads. Det øver vi. Derefter gør 2'den herre
tilsvarende med l'ste dame til venstre for sig og derefter med egen dame. Det
øver vi.
Nu følger "det store kryds". Jeg beder alle l'ere træde et par skridt tilbage
mens jeg viser: Med chassétrin danser jeg bag 2'den dame, lige over i
mellemrummet mellem deto herrer og bagom næste herre ind på rækken, så
jeg er nået to pladser ned. Damen gør tilsvarende. Samtidig. Det øver vi.
Det næste er at alle 1 'eme går ét chassé imod hinanden og gør kompliment,
hvorefter de med hinanden i hånden følges op imellem rækkerne med
chassétrin. Man kan høre på musikken hvornår man skal svinge armen.højt i
vejret, slippe hinanden og "kaste a f ' Det vil altså sige at man går op forbi to
par, drejer udenom det andet par og slutter imellem de to par. Det hedder
progression, når parrene rykker en plads nedad i rækken. Det nederste par skal
ikke gå forbi to par, men kun ét.
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Det var én gennemdansning, og alle har fået nye pladser.
Ved hver anden gennemspilnng vil der stå et par over dels for oven og for
neden. Det nederste par, som før var l'ere, skal mens de står over, lægge sin
overtræks-trøje, for nu skal de være 2'ere. Tilsvarende skal øverste par tage
overtræks-trøje på som nyudnævte l'ere.
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Rækkeopstill ii ig.
Par 1, par 3, par 5 osv. kan danse samtidig.
Musik

Beskrivelse •

1-4

1. herre tager hojrehåndsfatning med 2. dame og danser rundt
med tre chassétnn og to gangtnn og hjem på plads.
1. herre tager venstrehåndsfatnmg med egen dame og danser
rundt med tre chassétrin og to gangtnn og hjem på plads
2. herre danser tilsvarende med 1 dame og derefter med egen
dame
Par 1 danser "det store kryds":
1. herre danser med chassétrin bagom 2. dame og derefter bagom
4. herre (3 herre er jo taget afsted) og md på pladsen mellem 4.
og 6 herre
1. dame danser samtidig tilsvarende
1. herre og 1 dame danser et chassétrin imod hinanden og gør
kompliment
1. herre giver 1 dame sm højre hånd, og de danser op imellem
rækken med tre chassétrin.
1. herre og 1 dame lofter den hånd som de holder hinanden i
højt op i vejret og slipper og skilles med et chassétrin
1. par "kaster af'*, dvs 1. herre danser med et chassétrin og to
gangtnn bagom 2. herre ind på pladsen imellem 2. og 4. herre.
1. dame danser samtidig tilsvarende
("progression")

5-8
I-8
9-16

9-10
II-13
14
15-16

(Justeret dansebeskrivetse

vad Tage o. 2000)

Folkemusik og -dans i folkeskolen 2005/2017 side 52

Historisk blev de "hyggelige" engelskdanse afløst af de mere livlige
skotsdanse, også kaldet Ecosaiser (fransk ord for skotsk). Her bruger jeg
"Hjerter to" i rask tempo og ingen gentagelser i dansen.
Instruktion: Jeg beder alle førsteparrene og andenparrene vende sig imod
hinanden. Førsteherrene og andenherrerne giver hinande høje hånd og bytter
plads med et chassé-trin og to gang-trin. Derefter skifter de til venstre hånd og
danser på plads på samme måde. Samtidig gør de to damer det samme.
Så gentages figuren af alle første-herrerne og første-damerne. Anden-parrene
står over.
Nu danser alle førsteparrene ned imellem rækkerne og op igen. Egentlig
skulle det være med skots-trin, men trinnene lægger jeg ikke vægt på i den
situation. Imens klapper anden-parrene og rykker en plads opad. Førsteparrene laver progression og går ind på pladsen længere nede.
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Efter et par gennemspilninger plejer jeg at skifte melodi til "Marken er
mejet". Det er godt at bruge kendt musik.
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Efter hver lektion fortæller jeg hvad de danse vi har brugt hedder. Hvis
forløbet har været på mere end et par lektioners varighed, fremsender
efterfølgende jeg et Diplom, hvor alle dansene som vi har været igennem, er
nævnt. Jeg opfordrer læreren til at trykke det eventuelt på kulørt karton,
eventuelt indramme det og overrække det til klassen med rosende ord og
klapsalver ved en fællessamling. Diplomet bliver så hængt op i klassen.

Du kan besøge mit web-sted: tage01.dk, hvor du blandt andet kan finde flere
noder og dansebeskrivelser i min SØGEMASKINE.

TAGE- 29. januar, 2017.
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