1997

Vasa

Trqtznnsril

I

Olpbs;"c*

stq

l

leiEleodelsNl
Eio gut og to iclrer hetd iam,.n i rins, neo sretter seg
oe'r på ei !e!.Lje slil< !r jeflæ srå! Få Laå! si side ,,
hoFp oe

Oppstcliry

pf?g

grteo, berre

Iin

Curo

dd_ d

@cieis ove! til v. ha_Dds j@ø oe svilSar
I r!kr6 reideodersrB.
A+B.

rundt n]ed be!-oe på

9-]6
Mrxi!l<

Dar$ dp?att

6amora så dei aår sarao Eed h€odene.

ftu

CuLeo he'd heodeoe sine
os tjn opp Drå! å I'+r, atbo.
see Dolo serl%. jmrene held simaD oed m6r ,b-a!.c
A.lle vender sarae vego Fletue oppselr
dånså ettcr
kvarandre i ring mot sola.

k!!

Iakt Dr.
13

f

d ei! retd i

reibtr@d*ratr. NedreitDinss e cjold
ctter eit Iilmopprak &å 1968 Eed Daniel BreviL og Anna
Tonet, Atæ på Nordnøre.
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Aln'ho[Idede
Slepp taket ned lva.taadre, v- hards jente heLtiec seg lin
inl i drgeq h. ldds jeote litt ut roor veggcn så der veir
noko avsrand roellom dei.

Danseo er tcitm aed etter bøme Fusls&d, Bjerlæjlh
i Rogrlard i 1968.
ifoppsteg , rilsteg, såsres IJ perso!9r i ring oed solå oed det l€ne rakel Eg går her
ut i frå 1 gtt oa 2 j€dter.

Rins lq€d og llor sol!
Ta til ned v- {oren og dans 8 hoppsteg i dns Eed sotaSDu os dals 8 LopFt€g moi sob" SlAp t*er på sbte stesa
motsols os sl,e[ !å ei rc!-Lje oed suts i djdæ! o6d tDor
ei nv jht€de- Jerese vold€r eor sutld.
Figoætins

A
7-2

1-8

Gr:to teL L. armboL ioed b. Laads jeore os daasar €in
goDg ruldt rocd sola ned heone på 4 hopp6teg. Hå! tek
ril med v. foro oghooed b.
B
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Guteo teL

v. arnbok

rDDdt eiD
Dåns oppan

Å+B-

rned v. bao& jente og
mor
sola
Eea
bqne !å 4 hoppsreg,
eons

Takt nr.
daasar

GuteD os d@ jeDta hd s .!.eod eoi dansai S rGteg på
stadeD, dea andre jelta står i m. Så vender
eften seg, os
hao og dea ::ire jata da:isa! 8 r;tsæs medar deo fdste

9,16

Åtreral
Dans åttetal på 16 gåst€s,

9,16

Guten

& i nig att ø

!fter b. halda og dres

dleg båD losoehzodsjenla ener
Reinlenderssu
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høs'ehånÅj€dra mde., så
sDw d slun sjøtv ulder

oC

atme& No stå! dei vend i rirg, og gsted lyfter utar å
v. .roen, og hd og vcostreledsjedta sDu udec,
rygg mot rygg. Så smyg høgrelandsjom etter. Deoae sauinga darsar dei 2 gonser rtan stogg, os bftlr 8 hopp3æe
stogga

Guru .1"*a sec ov* rit h. heds jsa på 2 hoppsres. dci
tc! e-d".qal u. 5 os svilgtr ee gonse rodr mcd rola
på 3 takrer r€inlendetsnu på staicn.

sisrc sresa_
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Seksrurt:otktaftng.
Opsdlli'rrj_: 4 par

t8
9- 12

i kvadlille.

l'rir: Canst.i. os hur*'in.
I ?., 4., 6., L og 10. tur beg/mler
I ru a) Stor kreds medsoLs, 16 gaDgt.in.

3. oS

a

par

i ald

b).

b) L og 2. par højre enhån&iamin8 med modstående da!
ser L oftSadg nedsols, 8 gangoin.
3. og 4. pd på samme måde.
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c) Kæde, 16 sanslrin b€syndende med Uap i esne hænder
på første gårgtriq, derefter venstre hånd til næsie nø

.,

Afd. c) er ens

i

aue iure.

Patrs omdan.n 19. alm. rauing med"ok. l6 hJnn"1
.) PaNis omddrsrins alm ,åming m-d"o... ,o Lune,dn.
") Pan," ordånsninq. d a L nirg medsots. o nlnerrin

a) Enhånds dd.nølle medsols, 16 szltstli!.
a) Enlånds heEcmøU€ medsols, 16 saruldn.
7 tu. a) Tohdnds damemø]h hedsols, 16 Sangtrin.
8. lur a) Tohånds heremøUe medsols, 16 gdgtlin.
9. lur a) Damek.eds medsols, 16 gansdn.
10. tur a) Herclleds nedsols, 16 sansdin.
ll. rura) Sto.lrcds n.d6oh, t6 gangrin.
Dansen slulter med pæis omdans,ing, aln. farnirg
aedsols, 16 hDnetrin.
NB. Afd. b) ha. osså værei danse!såtedes: Højrc hånd lir
mod6tåerde dars*, hene! løfæ. bånder ov€. si! hoaed
oS føE danen !de! oD sig og gar der€frer baglæns ril
sin plads, mens damen gAr lorlaDs ril sin plad6, hvor hun
drejer h,jre onknns.
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t3-16

Darsemå blter fatl1rirg och ka\ åljerer dansar rlled 16dax på hdger
fot ryra lelssteg tiLlbaka i ingen. en van vridalde sig m:dsols
urder egel anq samtliigt sol]i dånen dansar fl,ra siCsieg å! vitsler
så an dansana på lytl står,-ånda mot varandra.
-

11-2.0

Darsarna darsar oed blb.!ållen harld1}firiDg (damens vån*er i
kavaljereos hcieer) t\,i sid$eg famåt och tuå sid{eg tilbalå i
daa sri|rning en,
dårefter vals i !alsfatrning, trå van',
tLrr 2 upplepas.

21-)4
25,32

\.1-ddchd 1917 a\ åu Ebba Maili (nkko1a. a 190?, till Tirien Niska. llåparanda.
Belldli]rg a! Ilengt Nlartinsson, Calljvare i978.
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&!A-l l ENGE{-, Korsnås,

Finlanil

9 personar

Tre linier, om lre i \ arje 1il.je, 1, 2 och 3 \'alda nior -{, 5 ocb 6 och
bakorn des-<a 7. 8 ocl I \:inda mcl .1, 5 och 6

7t9

lll

Srcg:

Sreg meC fbtsvilxEnhg- gålgsteg och polskaslegl, som

t

red:l !eslils:

e.lfotsrdngritrS- vå!$er {bt isåfls med etl litel hopp såmt;digr
som hdger fot s\'ångs rågot bakåt, d:ireile. i.ings lrdger lot *aixit
samtidigl sam ett hopp gdrs tå \;inster fot. loten n'iing. ej lika nl}'.ler
bakåt soo Aaoråt. Fotsrårg rgen gdrs s?i en alerkollen r:nriilili
utlijr elr vaggande riirelse franåt ocb bakåI. Foljande steg ll1ed
fots!,åjre$ing dansås Lika mer oed bcirjar på hii;er lot E! I'oi.s.,ångning
utfirrs bakåt och Eamåt tl'der rxde taLt.
Pa;eri,steg L Vid omdansrbg oedsols lå11s briger ibt i kors liariiir
rzi'l]sler. Med h6ger lot lå! irrå glidande steg 1ill r,;instcr, våa$.r fbr
lllttas {iir varjc steg på frtnne lotsulån 1åft eller hoger. Krappstpgir;:
rilar på Ldger fot på de betonrde tahdelarnå. Omdansing motsoL på
rrots\'ararde såt1, !å1rster lot i kora.
Steg

Tur 1å) Steg nled fotsvångtring

l-

Darsafta l, 2 och 3 5åmt 4, 5 och 6 d$sår E steg med fots'_ drrgrling ixor
varandra, på 8:r:rde lols\,:irgningsstegels hopp vinder dånsa.ia .1, 5 acl
6 hell om it bdger och
dansar I tbtslii{gningssleg raoi 7, 3 ocl 9, som ru dansa. samma ileg.
b)

Slibgri!; iåttor

I -

16
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l:I -

Darsa&a 4, 5 och 6 samt 7, 3 och 9 bdrjar sl gringen rned gålgsteg. i
det de går til Ydnner ftirbi varardra , 7, 8 och 9 såmt l, 2 och 3 går
seda! iili ldger iijrbi varaadra på samma sått aåsra: viindande ryggen
mot varardra, oci slingriagen fortsatter. så att alla tre liijer kofimer att
gå i el å*a, alltid viiadaade ryggen iråt ånaas slingor oci tar iTa sleB
u:rder varje båge Aån mit[injer ril] sidolirjema och rv;irton
SJingringer upp:epas. Hela sii:rgingen bdr utibras med mj*ka och
glidarde gåags:eg.

8:/

c) Steg med folsvångning
darsas au av 2, 5 och 8 lbrs! mot 1, 4 och J och sedaa mot

6 ocL 9.

e) Slingring i åttor
Bdrjas av dansama 2, 5 och 8 mot 3, 6 och 9 o.s.v.
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16.i

Tur
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Tur I c) upprepas och datsas lu

16.1

l,

1 a) upprepas ocl daosas nu av 4, 5 orh 6
sedan mot 1.2 och 3.

iiirst mot 7, 3 och 9 och

1 b) upprepas och btirjas av daasar:ra 4, 5 och 6

Inol

l,

2 och 3

osv-,.

av 2, 5 och 8 fijrst mot J. 6 och 9 och

sedln !,lot 1, 4 och 7.

/:9

-

16:l

l:l - 4l
l:5 - lAl

Tur

1 e) upprepas ocb b6das av

Tur

2

dansrtr 2, 5 ocl

E

rnot

l, .l ocl

? os,,.

Trinddans

Aiia bildar Åg med trinddarsfattning, så att var ocli eo {iamliir den
bredridståerde lattar den darpå fiiljardes hard o.t: så ått hiigra arn]er
koomer att hållas ovanpå den tidsåeades viilslra ard Ringelt rdr sig
medsols, {iirst med 24 gångsteg, stanqr på 23 oc! 2.1 sreget,
sedan oed 36 pclslasteg.
Under {brsta iakle! i fi;ljande repris tas u{det 3 landuappohgårjårnfoJå
hopp på *allet. Riagel bildas åter, dock 1l]ed v?instrå armet ovanpå de!
bredi,idsåendes higra ato, varpå gångsteg ocl polska dansås lrotsols-
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TREMANNSRIL, från Nordmøre, Norge
Deltagare:
Utgångsstålhiog:

Eft obe$åm1 åntd "treor"
En kavaljer och nå damer tar iaop till ring. Damema står på
kavaljerens båda sidor, litet firmom så an de kal ta ilop med lttre
håldema. Kavaljeren håller siaa !ånder &arnståcka oci en adng
upp$tade och Lål1er i damemas
l:råader. Alla år s\,ångda åt
sam@a håll.
'a:e
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SKOTTIS
I-åg I Sama.
Dansstada : Tvijfaldrr hringur, sniid rångsælis. Skautatek ( hijndun
haldid i kross fyrir framan sig f mittishæd ).

I4.

l.og-

5-€:

Hægri hbndum haldi6 sanran. Gengi! r€ftsælis i
VinsEi h.ndum haldid sama!. Gengi6 rangsælis

?-8i

,LrD.r.po

Å1brig01

:

Endu eki6

BK"*"""",""",

-^*

.",",.

BJ

J"ored/8"

Dan$d erns og ådu! e.

rær

tisr,

1/r hring me6 4

sporum.

i 1/1 hrjng me6

4 s?orum.

nema vi6 s-6 råtii snisr K.

inringrilh. udth.å.ma, ?-E snisr K. ihingrilv. undir
h. arma. M. srendu kyr, heoånK. slisr udtrh.arna.
fri

upphali

eirt vild.

Heimild

: Å.J. og D.J.
svarfa6ardal.
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Skottis

FORKLARINC

opst: Sidevendt korsgreb, paret vender modsols.
Fire chass6 fremad, begynde med venstre
fod.

?i:":rl;:

eenhåndsråtnlne, med hdire oe danser

?i:":r;;:

eenF:ndsratnins, red venstre os danser

Takter 5 - I kan også ddnses
vens*e os sins hdjre

så

".,,.0 'll
s;nqt.rn,-n"i."n;iå;;å

"i:;":""

rire

sånqtrin medsors i

rire sånstrin medsors
under herrens

9?l:: :""'"1.1:o'ors
os tirb'qe modsors hed rire
eånstrjn

Sverasf;<

sarndans vid NORDI"EK 97 å Vasa

Spadespa
va-ria-nt

från Tomeda.lelx

tr"llad

av Ebba MatH"

Kukkola
uppt" av B, Martj-nsson

jan

1978

Norrbottens museum

D.S. al Fine

Spelæ 3 gånger

Tur

6 a)
Karaljeremas ring. lo gångseg med,ols

OBSI Del b) och c) upprepas i varje nu men i turema 2, 4, och 6 bdrjar
parea 3 och 4 del b). Del c) år lika i alla rurer.

-8

Darseo avslutas med omdanmiag med egen parrner, ld polskasteg
medsols

Dansen år i ursprutglig form beskiveo med I I turer, soo dock å. fiir många att dansa på
en
NORDLEK uppvising varli;r ovanstående 6 turer valts ut.
Avdelnirg b) kan åven dansås sålunda att dånsaren ger hdger hand åt Eotstående pafiner,
kavaljereu 114er hciger hald river sitt huwd och fii. damen medsols runt om sig och går
dårefter bakldrrges till sin plats medan damen går Aadånges till sin plats var hon wåmger
hdger orn Det år upp till var och en att vålja vilken form av del b) som passar båst att datrsa
a1lt enligt temperament och hur.udbonad

SPADESPA, från Tornedalen, Sverige
Delragare:
Utgångsstållning:

Dubbel ring, entel haadfatmiag, armama stråcka i åxelhdjd,
dansama wfugda mot varandta.
Sidsteg, valssteg och sårskilda steg som beskrivs nedan. Stegea och
rtirelsema år små och nåtta ulder hela dansen.

Takt

Tur

I

Med enlel haadfattniag och med en lått markerhg på fitrsta steget
,
vånster fot, tar kavåljeretr ett steg till v:inster, med en wik på
tredje takdelea, samtidigt som han påbdrjar en widlring ett hahr
va.v motsols, och lijt med bibehåilen fattning hdger hand och hdger
fot framåt. (Detta steg benåDns sviksreg (med r,ridaing)).

2-4

Hdger fot isåtts och dansama står nu rygg mot rygg och kavaljeren
firlUiiljer nu rre 5idsleg framå1. rygg mor rygg med damen.
Kavaljeren daasar tillbaka med bti{an på vånster fot ett sviksteg,
blter samtidigt fåtmhg (damens hriger i kavåleretrs vånsrer),
tar )tterligare ett sviksteg,
dårefter två sidsteg rygg mot rygg.
Damen darsar samtiiLigt med saDma steg på motsatt fot och med
motsatt \.ridnhg ( 1-8).

)
6

9-12

4

Ett obe$åmt a4tal par

1

Med bftehåller fattning och med b<;rjar på hdger for dansar
kavaljeren ett wiksteg och tre sidsteg i dansrikningeo, samtidigt
som damen med bddar på vånste. fot dånsar ftra valssteg. ett och
etl haht varv \Tidande sig medsols ulder egen aror så an paret står
vånt mot varandrå

t

3-r6

Daasama byer fattaing och kavallercn daNar med bdijaD på htiger
fot f,'ra valssteg tilbaka i ringen, ett varv rridande sig medsols
under egen arn! samtidigt som dametr datrså{ Era sidsteg åt vdnster
så att darsama på trltt står v;itrda mot vara[dra.

Tur
t7-20

2l-24
25-32

2

Darsama alarsai med bftehållen haadåttning (damens vtuster
kavaljerens hciger) två sidsteg fiao,åt och två sidsteg rillbaka i
dansrikningen,
dårefter vals i valsfattdtrg, två varv,
tur 2 upprepas.

i

f

Meddelad 1977 av ftu Ebba Matti. Kuktola,
1907, till Torsten Niska, Haparanda.
Beskri\'lhg av Beugt Martiossotr, Giillivare 1978.

NIO N{AN ENGEL, Korsnås, Finland
Deltagare:
Utga[gsstå niug:

9 personer

Tre lirjer, om tre i varje linje, l, 2 och 3 viirda mot 4, 5 och 6 och
bakom dessa 7, 8 och 9 v?inda dot 4, 5 och 6
789
456
r z3

Steg:

1-

1-

Steg med fotwzhgning, gåagsteg och polskastegl, som tedan beskrivs:
Steg medfotsridngnitg: v:iDster fot isåtts med ett litet hopp samtidigt
somhdger fot sv:ings något bakåt, dårefter svdngs hdger fot tamåt
samtidigt som ett hopp gdrs på viinsrer fot. Foretr wå:ngs ej lika mycket
bakåt som ftamåt. FotsvdngEhgetr gd.s så aft dve.koppetr samtidigt
utliir etr vaggarde rijrelse framåt och bakåt. Fiiljande steg ded
fotw?ingdtrg dansås lika men med bddatr på h6ger fot. Etr fotsv:iBgning
utliirs bakåt och framåt uDder varje tali.
Polskesteg 1 . Vid omdanming medsols håIls h6ger fot i kors ftamliir
v:iaster. Med hdger fot tas små glidande steg till viinster, v?itrster fot
fl]'ttas fti! vade steg på ååDre fotsulan tått efter hdger. KroppsrragdeD
lilarpå hitger fot på de betomde taktdelama. Omdans hg motsols på
mots!araode sått, v?itrster fot i kors.

Tur 1a) Steg med fotsvångning
Daasama 1,2 och 3 samt 4, 5 och 6 datsa.8 steg med fotwiitrgning oot
varandra, på Siode fotw?ilgrftgsstegets hopp v?inder dansama 4, 5 och
6 helt om åt hdger och
datrsår 8 fotsvångningssteg mot 7, 8 och 9, som tru dansar samm? step_

b) Slingring i åttor

