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"BaIlet har længe været betragtet som en kort
varig kunstart, og således er det stadig", skriver 
den kendte engelske ballethistoriker, Ivor 
Guest, i forordet til den midterste af Knud 
Arne Jiirgensens tre meget fornemt udstyrede 
bøger, der behandler vigtige aspekter af hele 
den arv balletmester August Bournonville ef
terlod. 

- En døgnfluekunst, nu vel. Men trods det 
kunstneriske udtryks flygtighed en kunstart, 
der har sat sig fast som en vigtig del af Vestens 
teatralske kultur, og som sådan aftvinger ballet
ten respekt - også som et relevant forsknings
objekt. 

Flygtigheden - og her tænkes på, at først i 
vort århundrede er man nået frem til en egent
lig dækkende notation og dokumentation af 
dans - har dog vanskeliggjort et mere viden
skabeligt studium, og det er først i de senere år, 
at ballet som studieobjekt på lige fod med 
skuespil og opera har vundet indpas i univer
sitetssammenhænge. 

Denne historisk betingede akademiske tø
ven er til dels begrundet i det faktum, at 
koreograferne kun i sjældne tilfælde har efter
ladt sig noget af større arkivalsk værdi. Med 
udgivelsen af Lettres sur la Danse et sur les Bal
lets i I760 blev balletreformatoren Jean-Ge
orges Noverres det I8. århundredes store und
tagelse. August Bournonville står som det I9. 
århundredes undtagelse. 

Netop tilstedeværelsen af på den ene side en 
levende Bournonville tradition med godt ti 
Bournonville værker danset i ubrudt tradition 
og på den anden side det meget righoldige ar
kivalske materiale har betydet, at - selvom 
Danmark med oprertelsen af studiet Dansens 
Æstetik og Historie på Københavns Universitet 
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først i I989 fIk et egentlig akademisk forum for 
studiet af den sceniske dans - man i generatio
ner har arbejdet med stoffet. Teaterhistorikere 
som Torben Krogh og Robert Neiindam og se
nere ballethistorikere og musikhistorikere som 
Allan Fridericia og Nils Schiørring med flere 
har alle leveret nyttige arbejder, der bygger på 
arkivstudier. Omkring lOo-året for Bournon
villes død i 1979 - samtidig med at Bournon
ville efter udelukkende at have været et lokalt 
fænomen trådte ind i rækken af internationalt 
kendte navne - udvidedes interessen. Knud 
Arne Jlirgensen, der foruden dansestudier og 
musikstudier ved Københavns Universitet gen
nem sin ansættelse i Det Kongelige Biblioteks 
Musikafdeling har et førstehåndskendskab til 
hele det enorme materiale, er den, der i de sid
ste IS år mest systematisk har helliget sig stu
diet af Bournonville. Med de tre foreliggende 
publikationer har han fremlagt et imponerende 
materiale og megen ny viden om den store 
danske koreograf. 

Det trefløjede projekt blev indledt i 1987 
med Bournonvilles balletrer gengivet via gamle 
fotografIer, dækkende perioden I844-1933. For
fatteren har udvalgt og kommenteret 478 fotos 
og kommer således rundt om 24 balletrer, fIre 
divertissementer og fIre balletindslag i operaer. 
Kun ca. 120 af disse fotos har tidligere været 
offentliggjort. 

Denne umiddelbart tilgængelige bog giver 
rig mulighed for at studerer balletren som et 
visuelt fænomen, for så vidt fotografIet fasthol
der scenebillede, kosrume etc., mens man er 
mere på gyngende grund, når man funderer 
over koreografIsk stil og forhold som bevæ
gelseskvalitet og lignende. 

Ud fra biografIske og ikke mindst koreogra
fIske betragtninger bringer den følgende bog 
The Bournonville Heritage meget nyt og spæn
dende stof. Bogens hovedemne er 24 ukendte 
danse fra Bournonville balletter, rekonstrueret 
og noteret fulgt af musikken i klaverudgave. 
Som optakt præsenterer forfatteren - desværre 
meget sparsomt kommenteret - et manuskript, 
Bournonville skrev i I866 til GF. Bricka til før
ste udgave af Dansk Biografisk Lexicon. Det kan 
være tillokkende, at lade kildematerialet tale for 
sig selv, men historikeren bør træde ind mel
lem sit stof og læseren og i dette tilfælde f.eks. 
påpege, hvorledes dette manuskript lægger nye 
nuancer til det billede, vi kender af koreografen 
fra Bournonvilles store erindringsværk Mit 
Theaterliv. 
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"BaIlet har la:nge va:ret betragtet som en kort
varig kunstart, og saJedes er det stadig", skriver 
den kendte engelske ballethistoriker, Ivor 
Guest, i forordet til den midterste af Knud 
Arne Jürgensens tre meget fornemt udstyrede 
boger, der behandler vigtige aspekter af hele 
den arv balletrnester August Bournonville ef
terlod. 

- En dognfiuekunst, nu vel. Men trods det 
kunstneriske udtryks fiygtighed en kunstart, 
der har sat sig fast som en vigtig del af Vestens 
teatralske kultur, og som sadan aftvinger ballet
ten respekt - ogsa som et relevant forsknings
objekt. 

Flygtigheden - og her ta:nkes pa, at forst i 
vort arhundrede er man naet frem til en egent
lig da:kkende notation og dokumentation af 
dans - har dog vanskeliggjort et mere viden
skabeligt studium, og det er forst i de senere ar, 
at ballet som studieobjekt pa lige fod med 
skuespil og opera har vundet indpas i univer
sitetssammenha:nge. 

Denne historisk betingede akademiske to
yen er tiI dels begrundet i det faktum, at 
koreograferne kun i sja:ldne tilfa:lde har efter
ladt sig noget af storre arkivalsk va:rdi. Med 
udgivelsen af Lettres sur la Danse et sur !CS Bal
lcts i I760 blev balletreformatoren Jean-Ge
orges Noverres det I8. arhundredes store und
tagelse. August Bournonville star som det I9. 
arhundredes undtagelse. 

Netop tilstedeva:relsen af pa den ene side en 
levende Bournonville tradition med godt ti 
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og pa den anden side det meget righoldige ar
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forst i I989 Hk et egentlig akademisk forum for 
studiet af den seeniske dans - man i generatio
ner har arbejdet med stoffet. Teaterhistorikere 
som Torben Krogh og Robert Neiindam og se
nere ballethistorikere og musikhistorikere som 
Allan Fridericia og Nils Sehiorring med fiere 
har alle leveret nyttige arbejder, der bygger pa 
arkivstudier. Omkring IOo-aret for Bournon
villes dod i 1979 - samtidig med at Bournon
ville efter udelukkende at have va:ret et lokalt 
fa:nomen tradte ind i ra:kken af internationalt 
kendte navne - udvidedes interessen. Knud 
Arne Jürgensen, der foruden dansestudier og 
musikstudier ved Kobenhavns Universitet gen
nem sin ansa:ttelse i Det Kongelige Biblioteks 
Musikafdeling har et forstehändskendskab til 
hele det enorme materiale, er den, der i de sid
ste 15 ar mest systematisk har heiliget sig stu
diet af Bournonville. Med de tre foreliggende 
publikationer har han fremlagt et imponerende 
materiale og megen ny viden om den store 
danske koreograf. 

Det trefiojede projekt blev indledt i 1987 
med Bournonvilles balletrer gengivet via gamle 
fotografIer, da:kkende perioden I844-1933. For
fatteren har udvalgt og kommenteret 478 fotos 
og kommer saJedes rundt om 24 balletrer, Hre 
divertissementer og Hre balletindslag i operaer. 
Kun ca. 120 af disse fotos har tidligere va:ret 
offentliggjort. 

Denne umiddelbart tilga:ngelige bog giver 
rig mulighed for at studerer balletren som et 
visuelt fa:nomen, for sa vidt fotografIet fasthol
der seenebillede, kosrume etc., mens man er 
mere pa gyngende grund, nar man funderer 
over koreografIsk stil og forhold som beva:
gelseskvalitet og lignende. 

Ud fra biografIske og ikke mindst koreogra
Hske betragtninger bringer den folgende bog 
The Bournonvil!c Heritage meget nyt og spa:n
dende stof. Bogens hovedemne er 24 ukendte 
danse fra Bournonville balletter, rekonstrueret 
og noteret fulgt af musikken i klaverudgave. 
Som optakt pra:senterer forfatteren - desva:rre 
meget sparsomt komm enteret - et manuskript, 
Bournonville skrev i I866 til GF. Bricka til for
ste udgave af Dansk Biograftsk Lexicon. Det kan 
va:re tillokkende, at lade kildematerialet tale for 
sig selv, men historikeren bor tra:de ind mel
lern sit stof og la:seren og i dette tilfa:lde f.eks. 
papege, hvorledes dette manuskript la:gger nye 
nuancer tiI det billede, vi kender af koreografen 
fra Bournonvilles store erindringsva:rk Mit 
Theaterliv. 
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M stor betydning er det imidlertid, at Knud 
Arne Jiirgensen gennem ihærdig søgen bl.a. 
hos Bournonville danseren Ferdinand Hoppes 
efterkommere har været i stand til at finde hid
til ukendt materiale, hvorved det er lykkedes 
ham at komme længere ind i rekonstruktions
problematikken end andre før ham. Men også 
JUrgensen må konkludere, at Bournonvilles 
koreografiske notater er af en så fragmentarisk 
art, at: "it is not possibie to make a complete 
reproduction of the original choreography" (s . 
XVI). Men ligesom man i musikvidenskabelige 
kredse naturligvis synes, det er betydningsfuldt 
at opføre gammel musik på autentiske instru
menter etc., er det for danseforskeren vigrigr at 
efterprøve det foreliggende materiale og se, 
hvor langr ind i den historiske form man kan 
komme. M betydelig interesse er således de 
komparative analyser af soli fra La Ventana, 
Sylfiden og Et Folkesagn, der findes overleveret i 
notation fra forskellige tidspunkter. Stoffet gi
ver forfatteren lejlighed til at illustrere, hvorle
des Bournonvilles koreografier har udviklet sig 
over mere end 150 år, og at der var tale om et 
rigere stilmæssigr og æstetisk omfang i 
Bournonvilles værk end det, den levende tradi
tion lader ane. Hurtigr overset er imidlertid 
forfatterens introduktion til Bournonville 
komponister. 

Med det sidste bind Bournonville Ballet 
Technique har Jiirgensen sammen med danse
ren Vivi Flindt sat sig på ballettens skolebænk. 
Sammen har de taget fat på det, der er det 
nødvendige grundlag, hvis en ballermesters ar
bejde skal blomstre, dvs. det pædagogiske for
arbejde, der er rygraden i det korps, der skulle 
og den dag i dag skal fortolke balletterne. 

Som det etablerede grundlag har man fra 
begyndelsen af vort århundrede opereret med 
de såkaldte Bournonville skoler, ordnet og 
navngivet efter seks af ugens dage. 

Disse Bournonville skoler, der i 1979 blev 
publiceret af Kirsten Ralov, er imidlertid en 
tillæmpning af den træning, der formodentlig 
har fundet sted på Bournonvilles tid. Med 
Knud Arne Jiirgensens og Vivi Flindts rekon
struktion og videodokumentation af 50 
enchainements (trinsammensæminger) hentet 
fra balletmester Hans Becks nedskrift af, hvad 
han kaldte Skole Pas fra 1893, får man et indblik 
i den træning, der har fundet sted inden Beck 
kodificerede Bournonville træningen i de om
talte skoler. Hans Becks manuskriptet fra 1893 
fører os ind bagom det etablerede trænings-
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system, og materialet fremstår som et inspire
rende supplement. Bl.a. lægger man mærke til, 
at det nye materiale fremviser overraskende 
trinkombinationer, og at øvelserne ofte er enk
lere end de meget "koreograferede" trinsam
mensæminger, vi finder i Bournonville sko
lerne. 

Et af anklagepunkterne i forbindelse med de 
kendte Bournonville skoler har været den led
sagemUSik, vi finder til øvlserne. Bournonvilles 
fine musikalitet - der trængte langt ind i den 
koreografiske frasering - har der aldrig hersket 
tvivl om. Derfor har det med rette undret, at 
talrige af Bournonville skolernes øvelser danses 
til en temmelig triviel musik. 

Kirsten Ralov og andre har anført, at det 
især er disse melodier, der har været til hjælp 
for dansernes "hukommelse". På et tidspunkt, 
hvor ikke meget var skrevet ned, har trinene 
hængt i benene, som melodierne har hængt i 
ørerne. 

Vi ved, at musikken til Bournonville sko
lerne blev samlet, arrangeret og delvis kompo
neret af Louis Forgeron (Ludvig Theodor 
Smith). I bogen Bournonville Tradition Rekon
struktion (C.A. Reitzel, København 1989) pub
licerede Knud Arne Jiirgensen bl.a. en oversigt 
over Bournonville skolernes musikalske kilder, 
og heraf fremgår det, hvor meget der er af 
Forgeron selv, og hvor meget der er arrangeret 
efter revyviser og populære dansetoner fra ti
den omkring århundredskiftet. - Dette musi
kalske materiale har man i hvert fald ikke dan
set til på Bournonvilles tid. Men hvad har man 
så danset til? 

Her har Knud Arne Jiirgensen et bud, der 
såvel musikalsk som stil-koreografisk er per
spektivrigt. Gennem kendskabet til Ferdinand 
Hoppe materialet har forfatteren fået øje på en 
Fortegnelse over Musik / Douetter til Danseøvelser 
formodentlig fra 1863. M dette manuskript 
fremgår det, at man bl.a. har danset til musik 
hentet fra violinskoler af ældre dato f.eks. 
Nouvelle Methode de la jeu de Violon af Bartolo
meo Campagnoli, publiceret i 1823, Six Duos 
faciles af Johann Gottlieb Naumann, publiceret 
i 1800, Øvelser for to violiner af Ludwig Spohr, 
publiceret i 1832, med flere. 

Den her nævnte musik repræsenterer en 
mindre fastlåst mekanisk rytme, en mindre 
hyppig brug af "bombastiske" accenter og en 
anden type frasering end tilfældet er med f.eks. 
trippevalsen "Er der Sand paa Trappen?" af 
Louis Forgeron fra 1890 (se Mandagsskolen nt. 
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M stor betydning er det imidlertid, at Knud 
Arne Jürgensen gennem iha:rdig sogen bl.a. 
hos Bournonville danseren Ferdinand Hoppes 
efterkommere har va:ret i stand til at finde hid
til ukendt materiale, hvorved det er lykkedes 
ham at komme la:ngere ind i rekonstruktions
problematikken end andre for ham. Men ogsa 
Jürgensen ma konkludere, at Bournonvilles 
koreografiske notater er af en sa fragmentarisk 
art, at: "it is not possible to make a complete 
reproduction of the original choreography" (s . 
XVI). Men ligesom man i musikvidenskabelige 
kredse naturligvis synes, det er betydningsfuldt 
at opfore gammel musik pa autentiske instru
menter etc., er det for danseforskeren vigrigr at 
efterprove det foreliggende materiale og se, 
hvor langr ind iden historiske form man kan 
komme. M betydelig interesse er saledes de 
komparative analyser af soli fra La Ventana, 
Sylfiden og Et Folkesagn, der findes overleveret i 
notation fra forskellige tidspunkter. Stoffet gi
ver forfatteren lejlighed til at illustrere, hvorle
des Bournonvilles koreografier har udviklet sig 
over mere end 150 ar, og at der var tale om et 
rigere stilma:ssigr og a:stetisk omfang i 
Bournonvilles va:rk end det, den levende tradi
tion lader ane. Hurtigr overset er imidlertid 
forfatterens introduktion til Bournonville 
komponister. 

Med det sidste bind Bournonville Ballet 
Technique har Jürgensen sammen med danse
ren Vivi Flindt sat sig pa ballettens skoleba:nk. 
Sammen har de taget fat pa det, der er det 
nodvendige grundlag, hvis en ballermesters ar
bejde skal blomstre, dvs. det pa:dagogiske for
arbejde, der er rygraden i det korps, der skulle 
og den dag i dag skal fortolke balletterne. 

Som det etablerede grundlag har man fra 
begyndelsen af vort arhundrede opereret med 
de säkaldte Bournonville skoler, ordnet og 
navngivet efter seks af ugens dage. 

Disse Bournonville skoler, der i 1979 blev 
publiceret af Kirsten Ralov, er imidlertid en 
tilla:mpning af den tra:ning, der formodentlig 
har fundet sted pa Bournonvilles tid. Med 
Knud Arne Jürgensens og Vivi Flindts rekon
struktion og videodokumentation af 50 
enchainements (trinsammensa:trIinger) hentet 
fra balletmester Hans Becks nedskrift af, hvad 
han kaldte Skole Pas fra 1893, far man et indblik 
iden tra:rung, der har fundet sted inden Beck 
kodificerede Bournonville rra:ningen i de om
talte skoler. Hans Becks manuskriptet fra 1893 
forer os ind bagom det etablerede tra:nings-
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system, og materialet fremsdr som et inspire
rende supplement. Bl.a. la:gger man ma:rke til, 
at det nye materiale fremviser overraskende 
trinkombinationer, og at ovelserne ofte er enk
lere end de meget "koreograferede" trinsam
mensa:tninger, vi finder i Bournonville sko
lerne. 

Et af anklagepunkterne i forbindelse med de 
kendte Bournonville skoler har va:ret den led
sagemusik, vi finder til ovlserne. Bournonvilles 
fine musikalitet - der tra:ngte langt ind iden 
koreografiske frasering - har der aldrig hersket 
tvivl om. Derfor har det med rette undret, at 
talrige af Bournonville skolernes ovelser danses 
til en temmelig triviel musik. 

Kirsten Ralov og andre har anfort, at det 
isa:r er disse melodier, der har va:ret til hja:lp 
for dansernes "hukommelse" . Pa et tidspunkt, 
hvor ikke meget var skrevet ned, har trinene 
ha:ngr i benene, som melodierne har ha:ngt i 
orerne. 

Vi ved, at musikken til Bournonville sko
lerne blev samlet, arrangeret og delvis kompo
neret af Louis Forgeron (Ludvig Theodor 
Smith). I bogen Bournonville Tradition Rekon
struktion (GA. Reitzei, Kobenhavn 1989) pub
licerede Knud Arne Jürgensen bl.a. en oversigt 
over Bournonville skolernes musikalske kilder, 
og heraf fremgar det, hvor meget der er af 
Forgeron selv, og hvor meget der er arrangeret 
efter revyviser og popula:re dansetoner fra ti
den omkring arhundredskiftet. - Dette musi
kalske materiale har man i hvert fald ikke dan
set til pa Bournonvilles tid. Men hvad har man 
sa danset til? 

Her har Knud Arne Jürgensen et bud, der 
savel musikalsk som stil-koreografisk er per
spektivrigt. Gennem kendskabet til Ferdinand 
Hoppe materialet har forfatteren fiet oje pa en 
Fortegnelse over Musik / Douetter til Danseovelser 
formodentlig fra 1863. M dette manuskript 
fremgar det, at man bl.a. har danset til musik 
hentet fra violinskoler af a:ldre dato f.eks. 
Nouvelle Methode de la Jeu de Violon af Bartolo
meo Campagnoli, publiceret i 1823, Six Duos 
faciles af Johann Gottlieb Naumann, publiceret 
i 1800, Ovelser for to violiner af Ludwig Spohr, 
publiceret i 1832, med fiere. 

Den her na:vnte musik repra:senterer en 
mindre fastlast mekanisk rytme, en mindre 
hyppig brug af "bombastiske" accenter og en 
anden type frasering end tilfa:ldet er med f.eks. 
trippevalsen "Er der Sand paa Trappen?" af 
Louis Forgeron fra 1890 (se Mandagsskolen nt. 
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22). Dette betyder et ændret forhold mellem 
trin og musik. Der er i den "ny" musik tale om 
et andet åndedrag, og dette element kan nok 
lægge op til overvejelser vedrørende, hvorledes 
man aflokker Bournonville koreografien nyt 
liv. 

Med Knud Arne Jiirgensens indsats er der 
bragt overordentlig meget nyt materiale frem. 
Efter at have set, hvorledes ekspetter som hen
holdsvis Dinna Bjørn og Flemming Ryberg, 
begge yderst kvalificerede Bournonville dan
sere med kendskab til arkivalske studier, fik 
vidt forskelligt ud af et stykke Bournonville 
koreografi nedskrevet af balletmesteren selv 
med de mangler, datidens notationer nu byder 
på, er det indlysende, at Knud Arne Jiirgensens 
indsats også vil og skal fottolkes forskelligt. 
Det er måske også ud fra et kendskab til disse 
forhold, at forfatteren ofte kun kommenterer 
sit stof meget sparsomt, mens han i andre til
fælde kan udtale sig meget autoritativt om no
get, der vitterlig kan herske flere meninger om. 

Stoffet er så stort og inspirerende. Det fort
satte arbejde med Bournonville kræver stadig 
nye impulser. Knud Arne Jiirgensens arbejder 
er noget, man fremover igen og igen vil dykke 
ned i. 

Ole Nørlyng 

Harald HerresthaI: Med Spark i Gulvet og 
Quinter i Bassen. Musikalske og politiske 
bilder fra nasjonalromantikkens gjen
nombrudd i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 
1993. 2SS s. Ilt. Noder. ISBN 82-00-21764-7. N.kr. 
379,-· 

En norsk springdans "med Spark i Gulvet og 
Quinter i Bassen" publicerades av Halfdan 
Kjerulf r85I. Detta citat i titeln på Harald Her
resthals bok markerar den norska folkmusikens 
betydeise under den tid som har behandlas, 
den som ofta brukar kallas fOr det "national
romantiska genombrottet". Det ror sig således 
om tiden ca r8+0-r860. Men fOr att få en 
helhetsbild av denna tid har forfattaren både 
dragit linjerna tillbaka till r770-talet med 
norrmannens på allvar påbOrjade kamp for 
nationelI sjalvstandighet och fram till ca r870. 

Boken ar indelad i sju overordnade avsnitt 
(utom en mer sammanfattande Utblikk), vilka 
vardera ornfattar rvå eller flera kapitel och 
nalkas amnet ur olika synvinklar. Till stor del 
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sammanfaller också denna strukturering av ma
terialet med det kronologiska skeendet. Det 
forsta avsnittet, Kjærligheten til fodrelandet, tar 
bl.a. upp Det Norske Selskab i Kopenhamn, 
som trots sin korta blomstringstid under r770-
talet gav norrmannen intryck och impulser att 
ta med sig hem. Så lange Norge var forenat 
med Danmark fick man sina professionella mu
siker, stadsmusikanter och organister, från det 
kung!. kapellet i Kopenhamn. Men alltmer 
borjade man strava efter en nationelI musik. En 
tavlan om den basta norska nationalsången gav 
priset till Bjerregaards och Bloms "Sønner av 
Norge", som senare av kung Karl Johan skulle 
uppfattas som en upprorssång. 

I avsnittet På søken etter den norske tonen 
redogor fOrfattaren fOr debatten om "national
musiken". Hit hor bl.a. en anonym artikel 
("Nogle Ord om Nationalmusik") i en må
nadsskrift r83r, som - enligt Herresthal -
inte ar skriven av någon professionelI musiker 
eftersom varderingarna utgår från det litterara. 
Artikelforfattaren menar bl.a. att en nationelI 
musik kunde skapas genom att de gamla 
melodierna togs upp och behandlades enligt de 
regler samtidens konst kravde. Thranes och 
Bjerregaards sångspel Fjeldeeventyret från r827 
upplevdes som ett genombrott for den norska 
tonkonsten och ett fOrsok att ge norsk musik 
en nationelI fårg. SpecielIt "Aagots Fjeldsang" 
anses som representant for "norskheten" (just 
darfor hade man onskat att sången avtryckts 
har). 

Den tyska fOreningen Germania behandlas i 
avsnittet Musikk og politikk. Motviljan mot 
tyska invandrare vaxte under r850-60-talen i 
takt med en okad nationalkansia. På musika
liskt område ledde detta bl.a. till konflikter vid 
tillsattningar av organisttjanster. Norska musi
ker och diktare engagerade sig i politiska 
sporsmål. Strejker fOrekom bland sångare och 
musiker, och till dem som tog parti fOr musi
kerna horde Bjørnstjerne Bjørnson. 

I det centrala avsnittet, Nasjonalromantik
kens gjennombnuld, visas på former fOr konst
narlig gemenskap mellan kompositorer, diktare 
och bildkonstnarer. Liksom i Europa i ovrigt 
sokte man "beslaktade sjalar" inom andra 
konstarter an sin egen. Nationella och ideolo
giska musikprogram formades och student
foreningarna spelade en stor roll . En stor 
"konstpresentation" i mars r8+9 upptog på 
programmet bl.a. en uvertyr over norska folk
melodier, en last prolog, manskorsång, levande 

Anmeldelser 

22). Dette betyder et a:ndret forhold meilern 
trin og musik. Der er iden "ny" musik tale om 
et andet andedrag, og dette element kan nok 
la:gge op til overvejelser vedrorende, hvor!edes 
man afiokker Bournonville koreografien nyt 
liv. 

Med Knud Arne Jürgensens indsats er der 
bragt overordentlig meget nyt materiale frem. 
Efter at have set, hvor!edes ekspetter som hen
holdsvis Dinna Bjornog Flemming Ryberg, 
begge yderst kvalificerede Bournonville dan
sere med kendskab til arkivalske studier, fik 
vidt forskelligt ud af et stykke Bournonville 
koreografi nedskrevet af balletmesteren selv 
med de mangier, datidens notationer nu byder 
pa, er det indlysende, at Knud Arne Jürgensens 
indsats ogsa vil og skal fottolkes forskelligt. 
Det er maske ogsa ud fra et kendskab til disse 
forhold, at forfatteren ofte kun kommenterer 
sit stof meget sparsomt, mens han i andre til
fa:lde kan udtale sig meget autoritativt om no
get, der vitterlig kan herske fiere meninger om. 

Stoffet er sa stort og inspirerende. Det fort
satte arbejde med Bournonville kra:ver stadig 
nye impulser. Knud Arne Jürgensens arbejder 
er noget, man fremover igen og igen vii dykke 
ned i. 

Oie Norlyng 

Harald Herresthal: Med Spark i Gulvet og 
Quinter i Bassen. Musikalske og politiske 
bilder fra nasjonalromantikkens gjen
nombrudd i Norge. Universitetsforlaget, Oslo 
1993. 2SS s. Ill. Noder. ISBN 82-00-21764-7. N.kr. 
379,-· 

En norsk springdans "med Spark i Gulvet og 
Quinter i Bassen" publicerades av Halfdan 
Kjerulf r85!. Detta citat i titeln pa Harald Her
resthals bok markerar den norska folkmusikens 
betydelse under den tid som här behandlas, 
den som ofta brukar kallas för det "national
romantiska genombrottet". Det rör sig siledes 
om tiden ca r8+0-r860. Men för att fa en 
helhetsbild av denna tid har författaren bade 
dragit linjerna tillbaka till r770-talet med 
norrmännens pa allvar pabörjade kamp för 
nationell självständighet och fram till ca r870. 

Boken är indelad i sju överordnade avsnitt 
(utom en mer sammanfattande Utblikk), vilka 
vardera ornfattar rva eller fiera kapitel och 
nalkas ämnet ur olika synvinklar. Till stor del 
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sammanfaller ocksa denna strukturering av ma
terialet med det kronologiska skeendet. Det 
första avsnittet, Kj.erligheten til fedrelandet, tar 
bl.a. upp Det Norske Selskab i Köpenhamn, 
som trots sin korta blomstringstid under r770-
talet gay norrmännen intryck och impulser att 
ta med sig hem. Sa länge Norge var förenat 
med Danmark fick man sina professionella mu
siker, stadsmusikanter och organister, frän det 
kung!. kapellet i Köpenhamn. Men alltmer 
började man sträva efter en nationeIl musik. En 
tävlan om den bästa norska nationalsangen gay 
priset till Bjerregaards och Bioms "Sonner av 
Norge", som senare av kung Kar! Johan skulle 
uppfattas som en upprorssang. 

I avsnittet Pit spken etter den norske tonen 
redogör författaren för debatten om "national
musiken". Hit hör bl.a. en anonym artikel 
("Nogle Ord om Nationalmusik") i en ma
nadsskrift r83r, som - enligt Herresthal -
inte är skriven av nagon professionell musiker 
eftersom värderingarna utgär fran det litterära. 
Artikelförfattaren menar bl.a. att en nationeIl 
musik kunde skapas genom att de gamla 
melodierna togs upp och behandlades enligt de 
regler samtidens konst krävde. Thranes och 
Bjerregaards sangspel Fjeldeeventyret fran r827 
upplevdes som ett genombrott för den norska 
tonkonsten och ett försök att ge norsk musik 
en nationeIl f<irg. Speciellt "Aagots Fjeldsang" 
anses som representant för "norskheten" (just 
därför hade man önskat att sangen avtryckts 
här). 

Den tyska föreningen Germania behandlas i 
avsnittet Musikk og politikk. Motviljan mot 
tyska invandrare växte under r850-60-talen i 
takt med en ökad nationalkänsla. pa musika
liskt omräde ledde detta bl.a. till konflikter vid 
tillsättningar av organisttjänster. Norska musi
ker och diktare engagerade sig i politiska 
spörsmil. Strejker förekom bland sangare och 
musiker, och till dem som tog pani för musi
kerna hörde Bjornstjerne Bjornson. 

I det centrala avsnittet, Nasjonalromantik
kens gjennombnuld, visas pa former för konst
närlig gemenskap mellan kompositörer, diktare 
och bildkonstnärer. Liksom i Europa i övrigt 
sökte man "besläktade själar" inom andra 
konstarter än sin egen. Nationella och ideolo
giska musikprogram formades och student
föreningarna spelade en stor roll . En stor 
"konstpresentation" i mars r8+9 upptog pa 
programmet bl.a. en uvertyr över norska folk
melodier, en läst prolog, manskörsäng, levande 


