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De trofaste
danseelever
Flere af eleverne på Familien Nielsens Danseskole har
efterhånden danset på skolen i en menneskealder.
Det har blandt andet ført venskaber, en hustru,
dansende børn og mange gode værdier med sig

AF MARTIN HOVE THOMSEN

mht@herningfolkeblad.dk

Hos Familien Nielsens Danseskole er
der flere danseelever, som har danset på
skolen i snart sagt hele deres liv.
- Jeg har slidt fire danselærere op,
konstaterer 66-årige Per Rytter, som
har været elev på danseskolen i 61 år,
efter at hans bedstemor i sin tid kort og
kontant sagde: »Du skal gå til dans!«
Han har i tidens løb haft fire dansepartnere.
- Den sidste af dem har hængt ved.
Hende har jeg endda fået papir på, siger
han med et grin.
- Susanne ringede og sagde, at der var
to dansere, og så »fløj« jeg hen til den
pæneste. Det var i 1975, siger han og
fortæller, at ægteparret siden fik to børn,
hvoraf den ene har danset i 30 år.

Samme lærebøger
60-årige Henrik Brynning rundede sid-

ste år sit 55-års jubilæum, mens 56-årige
Lars Sørensen danser på sin 51. sæson.
Og så er der Jette Lund Hansen på 64
år, der er i gang med sæson nummer 46.
For bare at nævne nogle af dem, der har
danset på Familien Nielsens Danseskole
i længst tid ...
Med de mange danseår på bagen betyder det også, at disse dansere i sin tid
blev undervist af Jens og Gerda Nielsen,
der grundlagde danseskolen, som deres
datter Susanne Nielsen og barnebarn
Liv Aagaard Nielsen i dag driver.
- Det er meget traditionsbundet,
og man kan godt mærke, at det er de
samme lærebøger fra dengang. Deres
stemmeføring er også meget ens, bemærker Henning Brynning.
- Ja, det er de samme vendinger, som
Liv og Susanne bruger, siger Lars
Sørensen.

Får noget med hver gang
Sådan en danseskole må kunne noget
særligt, når så mange danseelever har
været der så længe.
- Det er måske mærkeligt at gå til den

samme ting i så mange år, men man får
noget med herfra hver gang. Du kan
ikke gå herfra og være sur bagefter,
siger Lars Sørensen, som indskyder, at
han og Henrik Brynning har danset på
hold sammen i 40-45 år.
Sidstnævnte boede i Th. Nielsens
Gade, og han skulle danse. Sådan var det.
- Jeg dansede med min første pige i 25
år, fortæller Henrik Brynning.

Henrik Brynning, 60 år, danseelev i 56 år.

Jette Lund Hansen, 64 år, danseelev i 46 år.

Lars Sørensen, 56 år, danseelev i 51 år.
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Det er ikke unormalt, at danseskolens
elever kører fra Aarhus for at danse på
lige netop dén danseskole i Herning.
- Det er Liv og Susannes skyld. Det
ligger så dybt, siger Lars Sørensen, der
selv både danser med en dansepartner
og sin hustru, som han har tre børn
med, der i øvrigt alle danser.
Jette Lund Hansen kender det der med
at komme langvejsfra. I tre-fire sæsoner

Per Rytter, 66 år, danseelev i 61 år.
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Flere af Danseskolen Familien Nielsens
danseelever er blevet hængende i flere
årtier, så Susanne Nielsen og datter Liv
Aagaard Nielsen må gøre noget rigtigt på
den jubilerende danseskole,
der med afdansningsballet lørdag
19. og søndag 20. marts i denne sæson
runder nummer 75 af slagsen.
FOTO: MALENE TSWAI

Selv om de ikke længere er 20 år, så
har de forhåbentligt flere gode danseår
i sig.
- Jeg bliver ved, indtil det bliver pinligt, siger Per Rytter.
- Ja, indtil man ikke længere synes, det
er sjovt. Når man nu har kunnet danse,
så kommer ens ærekærhed op i én. Man
vil gerne stoppe på toppen, siger Lars
Sørensen.
- Det gode ved dans er, at man altid
kan finde et niveau. Så kan man gå et
trin ned. Men vi bliver nok hængende
nogle år endnu, og så kan det være, at vi
får en retrætepost, siger Henrik Brynning med et grin.
- Kroppen kommer jo også til at bestemme, minder Jette Lund Hansen om.

Susanne er »in charge«

kørte hun fra Aalborg til Herning for at
få danseundervisning.
- Man kan ikke gå til dans andre steder. Det er min familie nummer to, siger
hun med et smil og fortæller, at hun
hjælper til med de mange dragter, som
skal bruges til det årlige afdansningsbal
i kongrescentret.
- Jeg blev fedtet ind i det, da Gerda
havde en systue på Hammershusvej.
Jeg var arbejdsløs og kunne hjælpe til,
fortæller Jette Lund Hansen, og så blev
det en livsstil:
- Jeg er jo vokset op med Susannes
familie. Susannes søn er stadig fire år
oppe i mit hoved, og nu er Liv så underviser ...

Femårs-opsigelsen ...
Fælles for de fire danseelever er, at de på
hver deres måde byder ind med hjælp til
danseskolen.
- Susanne er eminent til at finde nogle,
der kan hjælpe med noget forskelligt. Og
du kan ikke sige nej, siger Henrik Brynning, der selv - som Arnold fra Matador
- hjælper til med undervisningen én
gang om ugen.
- Vi har fået at vide, at der er en
femårs-opsigelse, griner Lars Sørensen,
der sammen med Per Rytter blandt
andet hjælper med at flytte remedier og
rekvisitter.
- Man gør det kun, fordi det er Su-

sanne og Liv, og fordi de er, som de er,
siger Lars Sørensen.
- Og så har vi det sjovt, når vi er sammen. Vi har intet negativt at sige, siger
Per Rytter.

I dansen er alle lige
Der er også noget andet, der er lidt sjovt.
Det er de mange forskellige typer, der
hopper i danseskoene og kaster sig ud i
at lære de mange forskellige dansetrin.
- Der er meget hierarki og status i
samfundet, og mange synes, at dans
er lidt »snobbet« ... Men ofte ved man
ikke, hvad de andre danseelever laver,
siger Henning Brynning og medgiver, at
danserne på den måde alle er lige.
Han er selv blevet overrasket et par
gange, hvor han fandt ud af, at en
danser var hjertelæge, og en anden var
offentlig anklager.
- Der er mange forskellige mennesker,
siger han.
- Og det er både høj som lav, siger
Lars Sørensen.

Ordentlighed og pli
Ud over alt det sociale, som dansen
giver eleverne, så skal man heller ikke
undervurdere, at dansen og dens mange
trin er god hjernegymnastik.
- Og så er det også god motion. Skjorten er våd, når vi er færdige efter sådan
en time, siger Henrik Brynning.

De fire dansere er enige om, at de hver
især har lært nogle gode værdier ved at
danse på Familien Nielsens Danseskole.
- Opdragelse, tror jeg. Sådan helt elementært. Pli. Og at behandle hinanden
ordentligt, siger Lars Sørensen.
- Det blev indlært på en måde, så du
ikke mærkede det, tilføjer Per Rytter.
- Det er sådan noget med at holde
døren for en dame eller at rejse sig i
toget. Det har man selvfølgelig også lært
derhjemme, men der er noget elskværdighed i danseundervisningen, siger
Henrik Brynning.

For danseeleverne er der ingen tvivl om,
hvem af danseskolens to undervisere,
der har danseskoene på.
- Susanne - hun er »in charge«. Sådan
ser vi det, siger Henrik Brynning, mens
Lars Sørensen fortæller, at Liv også godt
kan bide fra sig.
- Men Susanne har altid ret. På den
gode måde, siger han med et smil og
tilføjer, at mor og datter er hinandens
bedste venner, for de har jo altid været
sammen, som han siger.
- Ja, det kunne jeg ikke holde til med
min mor, griner Per Rytter, inden Henrik
Brynning slår fast:
- De er gode sammen. Meget gode
sammen.

DANSESKOLENS HISTORIE
Historien om Danseskolen Familien Nielsen er ret så charmerende. Jens Nielsen
var oprindelig en bondedreng fra Isenvad. Han var egentlig uddannet murer og
var flyttet til hovedstaden. Men skæbnen ville, at han fik cementeksem, og så var
der ikke andet at gøre, end at han måtte finde en anden levevej.
På det tidspunkt var han som 26-årig begyndt at gå til dans. Ved en tilfældighed
spottede han en brochure om uddannelsen til danselærer, og det blev en vej,
som han forfulgte.
Som nyuddannet danselærer fra Carl G.V. Carlsens Danseinstitut i København blev
han først ansat på Møn, men da han hørte, at der var en danseskole til salg
i Herning, slog han til og vendte hjem til det midtjyske.
Her mødte han hende, der skulle blive hans livs kærlighed og trofaste dansepartner, Gerda Henriksen (senere Nielsen), som var assistent på den daværende
danseskole i Herning.
Gerda Nielsen tog også selv til København for uddanne sig til danselærerinde,
og så var fundamentet lagt for den danseskole, som gennem de seneste 75 år har
skabt glæde blandt et hav af dansende elever, og som datter og barnebarn nu
fører videre med stor respekt for familiens dansetraditioner.

