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trækspillet ikke et »fint« instrument? eller 
pejle sig ind på noget så specielt og morsomt 
som balalaikaforeningen i København. En 
forudsætning for den art af intensiv udstil
lingsvirksomhed vil dog være en langt større 
økonomisk kapacitet, end hvad man med 
selv livlig fantasi kan forestille sig i den 
nærmeste fremtid, og den skitserede udvik
ling vil derfor være - om ikke just utopia, 
så dog en stund endnu af visionær karakter. 

HENNING URUP: 

Registrering af 
spillemandsmusik med 
henblik på databehandling 

Formålet med nærværende undersøgelse er 
en systematisk beskrivelse af det melodistof 
i forbindelse med dansebeskrivelser, som er 
overleveret i dansk folkelig tradition og med 
udgangspunkt i optegnelser, som i hovedsa
gen er indsamlet og udgivet af den danske 
»Foreningen til Folkedansens Fremme« i 20. 
århundredes første del. 

Materialet fra Danmark har store ligheds
punkter med grænselandenes - bl. a. det fra 
det øvrige Skandinavien. Derfor vil det være 
naturligt, at en undersøgelse af denne art 
udvides til at omfatte hele det nordiske om
råde med tilhørende grænseområder, og med 
henblik herpå vil det være ønskeligt, at til
svarende undersøgelser i bl. a. andre nordi
ske lande udføres med en metodik, der tilla
der en umiddelbar sammenarbejdning af ma
terialet og undersøgelsesresultaterne - even
tuelt ved koordination af registrering og kod
ningsprincipper. 

Stoffet er karakteristisk ved at tildels be
stå af indbyrdes beslægtede varianter og iøv
rigt både koreografisk og melodimæssigt at 
indeholde en række faste grundformler. Det 
er således nærliggende at søge stoffet regi
streret på en måde, der tillader en form for 
mekanisk databehandling af materialet. 

Et primært problem er således at udvikle 
en registreringsmetode, der definerer kilde
materialet klart og entydigt, og som giver 
mulighed for en passende kodning. Databe
handlingsmetoderne kan være manuelle (hul
kort, kant- og/eller sigt-), eller mekaniske 
(maskinhulkort eventuelt EDB). Betingelsen 

for en ren mekanisk analyse af materialet 
er, at dette er kodet med tilstrækkelige og 
præcist definerede oplysninger og karakte
rer, og tillige at opgaven og analysen er for
muleret helt præcist og fuldstændigt. Her
efter er oversættelse til et passende program
meringssprog en rutinesag, men kendskabet 
hertil vil nok være til hjælp ved problemstil
lingen og formuleringen. 

Nærværende undersøgelse er baseret på 
manuel databehandling. Herved opnås at 
teknikken kun er en hjælp til sortering af 
materialet, og afgørelsen træffes overalt af 
undersøgeren d. v. s. af en menneskehjerne. 
Dette vil muligvis ofte være en fordel ved 
en indledende undersøgelse, hvis materialet 
tillader det. 

En ren mekanisk (eventuelt EDB) analyse 
kræver som før omtalt en betydelig mere 
udviklet kodning og tillige forhåndskendskab 
til materialet, idet alle faktisk forekommen
de egenskaber af praktiske årsager næppe 
kan medtages i koden. Man må derfor fo
retage et udvalg, og at foretage dette på 
en fornuftig måde kræver kendskab til ma
terialets art. Det vil dog være en fordel at 
tilrettelægge metoden således, at en udvidel
se til et mere avanceret databehandlingssy
stem med en udvidet kode umiddelbart er 
mulig. 

Efter disse indledende almene betragtnin
ger skal den her anvendte metode belyses 
nærmere. 

Parrene bestående af en melodi og en 
koreografisk beskrivelse af den til melodien 
hørende dans registreres på et kartotekskort, 
der er udført som et kanthulkort. Kortene 
forsynes med løbenumre, og et tal er såle
des benævnelse for det datalogiske dokument, 
der består af kartotekskortet med påførte 
oplysninger omfattende løbenummer, melo
dien noteret i sædvanlig nodenotation, titel, 
koreografisk beskrivelse og topografiske op
lysninger og tillige en talkode, der påskri
ves kortet og klippes i kortets kant. 

Det viste kartotekskort angiver den opteg
nelse, der findes på side 34 i FFF Lo
Fa: Gamle Danse fra Lolland-Falster ud
givet ved Foreningen til Folkedansens Frem
me (København 1960). 

Den angivne analyse er sædvanlig form
analyse, idet romertal angiver harmonisk 
trin og arabertal melodisk trin. Analysen 
er således sat i relation til et sædvanligt to
nalt dur/mol-system, hvilket koden også er. 
Dette er, som det senere skal belyses, en 
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trrekspillet ikke et »fint« instrument? eller 
pejle sig ind pa noget sa specielt og morsomt 
som balalaikaforeningen i Kobenhavn. En 
forudsretning for den art af intensiv udstiI
lingsvirksomhed viI dog vrere en langt storre 
okonomisk kapacitet, end hvad man med 
selv livlig fantasi kan forestille sig iden 
nrermeste fremtid, og den skitserede udvik
ling viI derfor vrere - om ikke just utopia, 
sa dog en stund endnu af visionrer karakter. 

HENNING URUP: 

Registrering af 
spillemandsmusik med 
henblik pa databehandling 

Formalet med nrervrerende undersogelse er 
en systematisk beskrivelse af det melodistof 
i forbindelse med dansebeskrivelser, som er 
overleveret i dansk folkelig tradition og med 
udgangspunkt i optegnelser, som i hovedsa
gen er indsamlet og udgivet af den danske 
»Foreningen til Folkedansens Fremme« i 20. 
arhundredes forste deI. 

Materialet fra Danmark har store ligheds
punkter med grrenselandenes - bI. a. det fra 
det jiSvrige Skandinavien. Derfor viI det vrere 
naturligt, at en unders0gelse af denne art 
udvides tiI at omfatte hele det nordiske om
rade med tiIhorende grrenseomrader, og med 
henblik herpa viI det vrere 0nskeligt, at tiI
svarende undersogelser i bI. a. andre nordi
ske lande udf0res med en metodik, der tilla
der en umiddelbar sammenarbejdning af ma
terialet og undersoge!sesresuitaterne - even
tue!t ved koordination af registrering og kod
ningsprincipper. 

Stoffet er karakteristisk ved at tiIdels be
sta af indbyrdes beslregtede varianter og i0v
rigt bade koreografisk og melodimressigt at 
indeholde en rrekke faste grundformler. Det 
er saledes nrerliggende at s0ge stoffet re gi
streret pa en made, der tillader en form for 
mekanisk databehandling af materialet. 

Et primrert problem er saledes at udvikle 
en registreringsmetode, der definerer kiIde
materialet klart og entydigt, og som giver 
mulighed for en passende kodning. Databe
handlingsmetoderne kan vrere manuelle (hul
kort, kant- og/eller sigt-), eller mekaniske 
(maskinhulkort eventuelt EDB). Betingelsen 

for en ren mekanisk analyse af materialet 
er, at dette er kodet med tilstrrekkelige og 
prrecist definerede oplysninger og kar akte
rer, og tillige at opgaven og analysen er for
muleret helt prrecist og fuldstrendigt. Her
efter er oversrettelse tiI et passende pro gram
meringssprog en rutinesag, men kendskabet 
hertiI viI nok vrere til hjrelp ved problemstil
lingen og formuleringen. 

Nrervrerende unders0gelse er baseret pa 
manue! databehandling. Herved opnas at 
teknikken kun er en hjrelp tiI sortering af 
materialet, og afg0relsen trreffes overalt af 
unders0geren d. v. s. af en menneskehjerne. 
Dette viI muligvis ofte vrere en fordel ved 
en indledende unders0gelse, hvis materialet 
tillader det. 

En ren mekanisk (eventuelt EDB) analyse 
krrever som f0r omtalt en betydelig mere 
udviklet kodning og tillige forhandskendskab 
til materialet, idet alle faktisk fore kommen
de egenskaber af praktiske arsager nreppe 
kan medtages i koden. Man ma derfor fo
retage et udvalg, og at foretage dette pa 
en fornuftig made krrever kendskab tiI ma
terialets art. Det viI dog vrere en fordel at 
tilrettelregge metoden saledes, at en udvidel
se til et mere avanceret databehandlingssy
stem med en udvidet kode umiddelbart er 
mulig. 

Efter disse indledende almene betragtnin
ger skaI den her anvendte metode belyses 
nrermere. 

Parrene bestaende af en melodi og en 
koreografisk beskrivelse af den tiI melodien 
horende dans registreres pa et kartotekskort, 
der er udf0rt som et kanthulkort. Kortene 
forsynes med 10benumre, og et tal er säle
des benrevnelse for det datalogiske dokument, 
der bestar af kartotekskortet med paf0rte 
oplysninger omfattende 10benummer, melo
dien noteret i sredvanlig nodenotation, titel, 
koreografisk beskrivelse og topografiske op
lysninger og tillige en talkode, der paskri
ves kortet og klippes i kortets kant. 

Det viste kartotekskort angiver den opteg
nelse, der findes pa side 34 i FFF Lo
Fa: Gamle Danse fra Lolland-Falster ud
givet ved Foreningen til Folkedansens Frem
me (K0benhavn 1960). 

Den angivne analyse er sredvanlig form
analyse, idet romertal angiver harmonisk 
trin og arabertal melodisk trin. Analysen 
er saledes sat i relation til et sredvanligt to
nalt dur/mol-system, hvilket koden ogsa er. 
Dette er, som det senere skaI belyses, en 
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svaghed. Resultatet heraf er, at koden får 
mindre og mere upræcist informationsind
hold - men også mindre omfang, hvilket er 
en fordel ved hulkort. 

Den topografiske angivelse refererer til 
en til nærværende undersøgelse udarbejdet 
opdeling af Danmark. De topografiske om
råder angives ved et tocifret tal. Eksempel
vis angiver 26 området Lolland-Falster. 

Ved angivelse af koreografien er anvendt 
et forkortelsessystem baseret på opstilling af 
typer m. v. På det viste kort er anvendt føl
gende symboler: 

Kr: kreds 
Pv: parvis 
Os: omsving 
Fg: figurering 

(dansefigur foran meddanser) 
sv svingtrin 
ch chasse 
ga gangtrin 
ap appel (tramp) 
uf uden fatning 
lf lukket fatning 

(arm om meddanser) 
r ret om 
a avet om 
th til højre 
tv til venstre 

Koden er udført i form af et dekadisk tal 
med 16 cifre, hvoraf 4 cifre er reserveret 
til løbenummer og de resterende udtrykker 
topografiske, musikalske og koreografiske 
karakterer. Ved anvendelse af en talkode op
nås, at koden umiddelbart eller med en hen
sigtsmæssige udvidelse vil kunne anvendes i 
forbindelse med forskellige - også meka
niske databehandlingsmetoder - herunder 
EDB. Koden er udformet med henblik på 
anvendelse af kanthulkort og indeholder for 
få oplysninger til umiddelbart at kunne dan
ne basis for en ren mekanisk analyse. Den 
anvendte registreringsmetode giver dog en 
præcis definition af materialet og er egnet 
til at danne udgangspunkt for analyse ved 
databehandlingsmetoder af forskellig art. 

Kodens opbygning fremgår af følgende: 

Kode: ABCD - EFG - HJKLM - NOPQ 
lb.nr. topografi musik koreografi 

Den på det viste kort angivne kode indehol
der følgende oplysninger: 

EF 26 = Lolland-Falster 
G 5 = ingen særlige kommentarer 
H 2 = kun 2-delt taktart 
J l = ens grundtone, kun dur 

K l = formled med ens længde = 8 
takter 

L 2 = 2 formled 
M 1 = der forekommer lydfrembrin-

geise (appel) 
N 3 = figurtype 
O 7 = opstilling i kreds 
P 6 = der forekommer rotation i 

mindst halvdelen samt figure
ring 

Q l = ensartet dansetempo, og trin-
bevægelse i mindst halvdelen 
af uens varighed uden hop. 

Enkelte af de problemer, der kan fore
komme i forbindelse med registreringen, kan 
antydes ved følgende eksempler. 
Taktart? Ex. 1 
Tonalitet? Ex. 2,3,4 
Formledstrukturer? Ex. 5,6 

Det er her klart, at sammenligningen med 
dur/mol - altså med en opstillet »normal« 
er en svaghed (som giver en kortere kode 
- her kun et ciffer). Det ideelle må være 
en formel, der angiver faktiske egenskaber 
ved det anvendte tonemateriale - eventuelt 
udtrykt i en passende talkode, men her vil 
det være nødvendigt at disponere over flere 
cifre. Lignende forhold gælder også for de 
rytmiske, formmæssige og koreografiske 
strukturer og eventuelle yderligere oplysnin
ger (topografi, sociologi m. m.). En mere 
avanceret kodning kan muligvis baseres på 
separat registrering af melodiled og koreo
grafiled og tillige med en kode for kombi
nationer heraf med hertil hørende oplysnin
ger. 

De her antydede problemer er kun nogle 
blandt flere, men grundprincipperne for 
den anvendte metode til registrering af spil
lemandsmusik og hertil hørende koreografi
ske faktorer, som ofte helt nødvendigt hø
rer med i billedet, skulle dog fremgå af det 
her fremførte. 
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svaghed. Resultatet heraf er, at koden far 
mindre og mere uprrecist informationsind
hold - men ogsa mindre omfang, hvilket er 
en fordel ved hulkort. 

Den topografiske angivelse refererer til 
en til nrervrerende undersogeise udarbejdet 
opdeling af Danmark. De topografiske om
rader angives ved et toeifret tal. Eksempel
vis angiver 26 omradet Lolland-Falster. 

Ved angivelse af koreografien er anvendt 
et forkortelsessystem baseret pa opstilling af 
typer m. v. Pa det viste kort er anvendt fol
gende symboler: 

Kr: kreds 
Pv: parvis 
Os: omsving 
Fg: figurering 

(dansefigur foran meddanser) 
sv svingtrin 
ch chasse 
ga gangtrin 
ap appel (tramp) 
uf uden fatning 
lf lukket fatning 

(arm om meddanser) 
r ret om 
a avet om 
th til hojre 
tv til venstre 

Koden er udfort i form af et dekadisk tal 
med 16 eifre, hvoraf 4 eifre er reserveret 
til lobenummer og de resterende udtrykker 
topografiske, musikalske og koreografiske 
karakterer. Ved anvendelse af en talkode op
nas, at koden umiddelbart eller med en hen
sigtsmressige udvidelse vii kunne anvendes i 
forbindelse med forskellige - ogsa meka
niske databehandlingsmetoder - he runder 
EDB. Koden er udformet med henblik pa 
anvende1se af kanthulkort og indeholder for 
fa oplysninger til umiddelbart at kunne dan
ne basis for en ren mekanisk analyse. Den 
anvendte registreringsmetode giver dog en 
prreeis definition af materialet og er egnet 
til at danne udgangspunkt for analyse ved 
databehandlingsmetoder af forskellig art. 

Kodens opbygning fremgar af folgende: 

Kode: ABCD - EFG - HJKLM - NOPQ 
lb.nr. topografi musik koreografi 

Den pa det viste kort angivne kode indehol
der folgende oplysninger: 

EF 26 = Lolland-Falster 
G 5 = ingen srerlige kommentarer 
H 2 = kun 2-delt taktart 
J 1 = ens grundtone, kun dur 

K 1 = formled med ens lrengde = 8 
takter 

L 2 = 2 formled 
M 1 = der forekommer lydfrembrin-

gelse (appel) 
N 3 = figurtype 
o 7 = opstilling i kreds 
P 6 = der forekommer rotation i 

mindst halvdelen samt figure
ring 

Q 1 = ensartet dansetempo, og trin-
bevregelse i mindst halvdelen 
af uens varighed uden hop. 

Enkelte af de problemer, der kan fore
komme i forbindelse med registreringen, kan 
antydes ved folgende eksempler. 
Taktart? Ex. 1 
Tonalitet? Ex. 2,3,4 
Formledstrukturer? Ex. 5,6 

Det er her klart, at sammenligningen med 
dur/mol - altsa med en opstillet »normal« 
er en svaghed (som giver en kortere kode 
- her kun et eiffer). Det ideelle ma vrere 
en formel, der angiver faktiske egenskaber 
ved det anvendte tonemateriale - eventuelt 
udtrykt i en passende talkode, men her vii 
det vrere nodvendigt at disponere over fiere 
eifre. Lignende forhold grelder ogsa for de 
rytmiske, formmressige og koreografiske 
strukturer og eventuelle yderligere oplysnin
ger (topografi, sociologi m. m.). En mere 
avanceret kodning kan muligvis baseres pa 
separat registrering af melodiled og koreo
grafiled og tillige med en kode for kombi
nationer heraf med hertil horende oplysnin
ger. 

De her antydede problemer er kun nogle 
blandt fiere, men grundprineipperne for 
den anvendte metode til registrering af spil
lemandsmusik og hertil horende koreografi
ske faktorer, som ofte helt nOdvendigt ho
rer med i billedet, skulle dog fremga af det 
her fremforte. 
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Ex. l. Nr. 113 Pær'vals (Vestjylland) 

"lil % SV }® \ mittf '\: PifSG \ li \-'-4. ru CW 
(~~p [rJ f ti ' (r E t Ci ,ti, W C C 'I fi a:rt=n=\I 

Ex. 2. Nr. 458 Kræn Gaades Firetur (Hadsundegnen) 

<il ~ dl hl \ ~ !fJ] 'ty es I a c lt""t, li rttt I 
~It, jn:, ruJ I F" r .. Cv Cl I (fff r " .. 1[#.9.0 I 

<f P' c:; ro , al W \ Q3 J tn: ~ 9 \ at J .' \ J Ø, 
<$l ) J J \ J t1 \ r ( c \ r C8 \ t r ( ,( t l\l 
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Ex. 1. Nr. 113 Prer'vals (Vestjylland) 

"-Il % SV }@ \ mittf '\: P$ß \ tIJ \-'-4. tu cw 
(~~p cr] f tI ' (r E t Ci ,ti , W C C 'I fi a:rt=n=\I 

Ex. 2. Nr. 458 Krren Gaades Firetur (Hadsundegnen) 

eil ~ & CJ \ ~ !fJ] iW Ci la c lt""t, Ci rrtt I 
~ It, j n: f GfIJ I F .. r .. ce Cl I (fff r "'. Ir tl .5.0 I 

<fP' c:; n , gl tU \ Q3 J tU: ~ &7 \ J J .' \ J ft) 
<$I ) J J \ J t1 \ r ( C \ r C8 \ t r ( ,( t :\1 
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Ex. 3. Nr. 346 Petersen (Læsø) 

~}' ~ -re ffl \ lUD ffl 1 rr:n O (J J', *,c..æ tØ I 

4~ · il! ,r Bl \ E rift ( GY \ ( i 'il r c i \ t F f r C U \ 

(~f U1r r U \ e&r U \ r €c 7 .\1 

~~ II~ e"f; ~\\: ~:t:-~ -.\ :1\ Ri. l 

Ex. 4. 1. Brudestykke (Sønderho, Fanø) 

~ (~) ~ \,,\ .... 
ij€ ~ rU4 C::S' QtEJ .0 \ i il a , c c tit2i" U'"'ft5F\ 
,,'M i Y ty \ tffi ("ru m \ Gi ae \'-"32s404 "It h) ;\1 ,-;.:cl~~ !5"bT a u \f ~ \ _(tit " . 

Ex. 5. Nr. 130 Per Snedkers Polka (Herningegnen) 

t)t AT. _ AT; _ SI: 
'2.: "+ 't 8 

...,l . 

Ex. 6. Nr. 175 Grønnehavestykket (Odsherred) 

,,~* P III sm \ g bf g , tll1 \ U id til ,n;S""lS , 
4- D ;re \ I;) n ,n J i I bl G., } t!' 1:. ... & 1\: Q O 'dB \ I . ..-. 4' Q.O I C' L, r \Ca- €B 'O re \ 5JJ? \ ~I; .' lU' .Ej.,.l \ 

~l ) ~ I CLfi (f j I J ' : .' , 5) L'1 sm tB Sj \ MEn. .w 
. • "r 

• j } Il j \ ,} l " [!'D I tf1i ' ! ",.l, \;' .I_Q~ 
$'?ri .' .' 1\1 Ci .. -lA. lE --

A o.. -Q., - ~-~ - (. c. - '-I - t) ~ -0\, 
8 8 ~ S 8 8 ~ 8 

llR. . Ao.. -o.., - ~b-~ - C. ( _ c., - t> cl - d<, 
8 11 8 8 8 ti i li 

~. ~ - ~, - ~ -~ - (. - c..., - ~-~ 
8 8 8 8 8 8 8 8' 
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Ex. 3. Nr. 346 Petersen (Lres0) 
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Ex. 4. 1. Brudestykke (S0nderho, Fan0) 
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Ex. 5. Nr. 130 Per Snedkers Polka (Herningegnen) 

t)t AT. _ AT; _ SI: 
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...,l . 

Ex. 6. Nr. 175 Gronnehavestykket (Odsherred) 

,,~* P 11 I sm \ g Er 9 , tll1 \ U i3 W ,n;S""lS , 
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