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NIAREN
frå S€nja, Troms

aiJi )fsJ

OPPSTILLING pårvis ett€r kvanndre i ring med samdanstak I, glten med ryggen moa seDrruml nnaen,

Tt< Sandanstak i.

B) rorDrorreg,-å bdmborgar .\\51. .tutrsreg 
{ 2 (\,/Lå ).r(lngen swv heil€ rjda ftor sotå

Takt l-8
åii::i:rif;:r'i ;L:::*f åi *:,.f, *:?.t*i1::*'.*y::;fili:ti"åiår:1 I" t::LiEi;;i? ;å?iååi,1åii'lååTå1,".g". ."asola. Så iøyser dei på hatuilåket utan å dcppa. rrer ejL strit,åe på s. ;ii".,"rrle pa 2 svikren j sluruteeee :ela n"i". ""glten bukkar.
redic"rorinntir oc ireher kv",""a.; iå ;-. åir?iåiij !ii"ili!#

STDG

Takt 1 3

Takt 9-16

Håmborgrr.tuotsols - 7 slrg og slunsreg.Jeata neiar. gxr.n buU€r
Curen lel ril red v.foria,Jenrå nea H, oe aei danø 7 s--e i-arbo-gar noL
solå" Så røy c. dei!å handtå\a Jran å 

"leppa. 
rrør eir siun,rip rå S. Li,La ser

edis lor inn,'l os helsc, tasrudrc Då 2 ;i[r"n i -t.ns"g.rije.rr "" "r, 
og

Auren bukkar.

Når.ir leher ercr lpdsol. ,ndirs h,rrjeara ryCCen mor sen ,um zv ringen; rrr
e-n hFLsrr eller ooL5oh rnuing, h$ sulen r\qpen mor (1 rrum.

Dans opp att
Hamborsar nedsoh - 7 sieg og Elufisteg, jentå nciar, suien buk*rr

Så lek dd1sm.til rrå sra en av, liren derne gonsen ddrsar p:D dei tyrste ? .lp8a
motsora.Fordiei!l-eir-ridas\ald.r\askilier'isnedogmoLsota,'nåcinra-ri;
mot sola om ein dånsar dansen opp åri, os m€d sola Jm eir darsar.enlå ein

Fybi i 1930-åa lekk Cudrun lundc (1889-1973), son leiå t.ikdri.sen i londeure,lonslåad i
--oF _ø, høyrå a €li. Bas soh \r oppvu.rr. L)"boh på $tr a. klm. ei d.t c.r re oan!u.
Hore\Liånaår:l lromsøiorrlærabo'rd,n.MeU,te:ra ',ed.ochop:"nad-'rdm!rr16 rd
Gjå cilrosd). Ein av daned !a. i riaren.
Då!."enæ'tsn nsere vdr "iodn send.lL Kl,6 s.nD. tor h abavdmår.iNr tl rqr5, nq
'r < c Nrq'm. Hår.om rsr No l lga8 os hr'k\i,o.e;- G fle R Bonser. N nel pt dårlq
lan stara Niejard i samsvar ded r.tbkrivinså da go.ccn. Må har skivE mmner meir stjk der nå
ha voE ultala. Niaren tr ci! einndodi-pdda.s, liu i stekr ned polk6roplryp.4 ncn ltån no6!e
parållcllar, det dc tjennE til,
Rellletnsn slik |o $år i NF lI 1948, s.ier ai sars! tå. rtgg.n iot scrrrud av rinse .td. ?
bylonlotstesnndL Dcit €r fanskclee å lå tit å høva fted dDkn ell6, og letljonsnemda let å

i]llner Tcltus eed lÆlantalln i Tron:ø .Lreiv, et|er der ganna !€rs Ans.n Jodcl, ned ftelodiane
du.r Be*,r hgoaså dlnne. IJanva.!prenraINFiII ]9s2ded tiM3ingtitcndtonLlndeosEnil



0xehow.

.At ^E6i:=i 
=l=l=E===*l

.ui!++ 1 I I
F(fi1 l, d ? -

:l 8:l

9-16

9 t6
11 )4

t1,21
r25 32rl

i33-40:l

:l-8:l

3? ll3 t9 r0

!'otklarint
ODstiliirA:4 par i kvadrille.
Trin: !l urretdn, chasså og sanstrjn.

I Tur. a) Stor k.eds medsoh, 16 buffetrin.
b) L og 2. par danser lan8somt med hj.ånden i

hånden lrem mcd I chass6 (i halv tak0 og 2

sångtrin (bes. ned højre); på der sidste r.in h;l-
ses med en hovedbøjnins. Mglæns til plads. 1

chass6os2sansirin(bcs. medvenslre).
3. (r84. par del samme.

c) L os 2. par (med hinanden i hånden) frem ncd
L chass€ (be8. med højre), 3 åppelle. (v.h v.) til-
base ned 2 chasses. idet der klrppes 3 klap på
hveIrchass€.
3. os 4. par det samme.

d) l. os l. par-2. og 4. pardanner santidis klcd
se med livfal.ing medlols, l6 hurrelrin.

e) Kæde ide snå k.edse, 168ans1.nr.
Afd. b), c), d) os €)er ens iallerurene.

2. oli I Tur. a) Sving med €geD danser, alm. fåtnirg, 16 hurre-

4. Tur a) l. os 3. oe samtidig 2. os 4. dame ldger hinan,
deli i venslre hånd og lægge. højre hånd på
mcddanserens højre skutder. Fronl mod hinan
den, o dansnin8 på stedcl, l6 hurrctri .

Iut d)' og' 1.o94.1"'r.de.."rnn,
I Tur. a) 4. Tura)gentås.s.
I Tu. !) 5. Iura)senla8es.
8 Tur a) Slor krcds. t6 hu..errin.

Danscn slutiern1ed afd. e).

10



it
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NYYKYTYS
bearbelad

Deliagare:
Uppslållnlng:
Sleg:

Tur 1

1-4..: I 5-8:,:

lr'1r l

pat 2 prr I

(Suisiamo, Finland)

4 par
iyrkant
galopp, polka och gångsteg

5-8:,:)Par 2. 3 och 4 dansår i tur och ordnlng på
motsvarande sått

Nyykytys
Par 1 galoppe.ar l valsfattning nTed 32 galoppsteg
runt par 3 medsols, runt par 2 medsols, runt par 4
motsols och lillbaka iil: egen plais.

3x i1-4:,:/

Tur 2
1-4

1-4

5-8

Tur 3
1-4

1-4 I 5-8:,:

Tur 4
1-2
3-4

1-4

1-4: .

Tur 5
1-4:,.
5-B: :

OBSI

Damernas omdansning
Nled 4 polkasteg dansar dam 1 medsols runi kayaljer 2, samtld gt som
dam 3 dansar medsols runi kavaijer 4.
Dam 1 med kayaljer 2 och dam 3 med kavaljer 4 cmdansar; dubbel
handfattning med 4 polkasteg medsols.
Dam 1 och 3 återvånder till egen partner med 4 palkasleg
och omdansar idubbel handfatlning med egen pariner 4 polkasteq
medsols.

Kavaljere:nas omdansnin g
tu]ed 4 polkasteg dansar kavaljer'1 motsols runt dam 4, samtidigl som
kavaljer 3 dansar moisols runt dam 2,
och dansar på motsvarande sått som darnerna iforegående lur. , 

,1..,

Dambyte
Premiårens par går I enkel handfattn ng 4 steg mot varandra,
kavaljeren tar med hager hand den fråmmande dan.rens vånstra hand och
återvånder med {råmmand€ dam ti legen plats med 4 gångsieg,
svårgandes motsols.
Parvis oindansning ldubbel irandfattning B gångsteg medsols.
Sekondens par byter damer på rnoisvarande såtl och omdansar på egen
plats.
Prem årer byte'r.l bdkd s ra da ne-.
Se\onder byrer I lDaka s,".ra da^er.

Ring
Stor ring I enkel dngfattning 16 gångsleg medsols och
16 gångsleg motsols.

Ringen kan dansas antingen som forslå tur eller som sista tur, och om
man har tld både som forsta och s;sta tur.

prr l



Gunnbjamarkvædi

U!trlood ru! hN bel-

Ee

a ved 4 $m lcts n e vud

'idir CuD0bi6m €r med peu og hotudi i ,rni
bvi b-mn bugbj aO dylja åu$D sin blå

Fegar k6ngur betu str, og kenur b(firum nær
Hvå6å' ertu åf londllnttrr\ hin voldu€a mær.

Roaqtra !6k hLln Snjå&i6ur og leit lmdir sln skinn.
Iiver hefLlI b6r or6lofgefi6 ai gsoga hdr inn?

Svipd hann af hoiii sår, h0tu6dih ssli
rler oan Fd hr nls li! binD ur€a Gunrbjom -jd

Vir lofdm...

Hvod bau h€r lllr bjoluou svo fått e6a svo aurgi.
Hun f6r bun m€6 Gun:1bimi me6 alll sin skaul 08 sk?0"1

t) D

D

D
"- bd 8!0,
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Gunnbj arnarkvædi

Opst: Parrris i enkeltkreds
Trin : Vikivakatrirl gangtrin.
Ilandfattning: Vikivakatak.

Vikivakatrin: Venstre samla venstre, hdgre. Venstre ben fram i
danseretningen, hdgreben samlas, ventre ben frammot og
h6gre ben forby venstre.Lidt på skrå i kredsen.

Musik Dans forklaring

1-4 Tre Vitivakalril i danserettningen med sols:
5 Tre gangtrin ind mod nidden.
6 Tre gangtrin baglæns ud i kredsen igen.

I takt 5-6 svilger armene ind mod midden og op og ned igen på
vej ud av kedsen.

7 Vend mod egen danser på fire små gangtrin amene svilger ud
til skjulder hdjde.

8 7 Gentages mod lræmmed danser.
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Srll]]jton {Salnen) El iasson '

Sa lnen
alltså
j byn

^t.

faddes 1855 och doq l961 liån var ciå

gg år qarnnat. 1953 Lråifadc jaq
hemma på aården "Sa1men5", son lisger
f;".t,'uY=t;; socken Han var då BB

Ute på gården visade
der från Oviken. Den
ningen av Rinql ånder

hdn en tur i Ringlån-
f inns med i beskriv
i Svenska Fo lkdanser l

sa lnen hade en kraftig r6si: och trallade då

han visade stegen -

iiå" o..a*."u"- .tt t' 1875 bodde det en

'i'"aå"t. i grannhuset, som jusl det året
i.å""=L.it." s;q traklcns forsta svnaskin'
i"ix"a i bvgden trodde inte ått sdmnarna

"ltli" naii" om han anvånde svndskinen' ..De
[.*-å..n gårna ti11 honom på ]6rdasskvål-
i";".-;;. jit 

=n I."' han .trollade" ihot)

tvqstyckend."-r]*. l 1.1 5r L.c' vjd-r' hLn 1' L

Iioit i uo".t'o' en grannbv ti11 I(6vra'
;1ii.""r".*.t" var på sållen (skulfen ovån-
tlit--itårqata"tt. Dår fånns ho och kåtLar
;;; ;;;;;. skorbarnen sått rrrnr ett baks

a..oåtå- i.aa stort bord, sonr anvåndes då

;-;";;;"å; t'".br6dl Lånsst bort i rLlmmet

?.".1".Ii-rtt.t f6nsLer ' vårnen bestod av

å!" "ai*", som korna alsirade under: dein'

"i"a..^""1 
åaqs att b1i f6rh6rd på låxan

il-"åi. ..n=.-aass att qe !åren nat Der

ni."-åa tu.=.a= ;tt fasl lst bråkande '',^

;;, - m-n o r å- cn t o5sk i l,: j no/ or'

i"i.." oluå på filrutom turen i Rinslånder'

- 101 -

R i nqlånder från oviken.

Dansen finns upptecknad I Svenska Folkdan_
ser I/ 1964.

Denna dans vi11 vi qdra en ny beskrivning

åedan tidigt blev det klart att det ej
skall vara hoppsteg i den dansen l ståIlet
dansådes steg med svikt.
Vidare står det i beskrivningen att stora
ringens rdrelseriktning år ne'lso1s- En av
rnedåelarna, Lisa Jonsson, (f 18?8 och d6d
1962 ) r beråttade att on ett par borjade
dansa nealsols i ringen så måste a1la foLjå
samna riktning. Detta var såkerfigen mycket
ovanligL.
om dår;not f6rsta paret på golvet b6riade
dånsa notsols f6ljde f6rstås alla den rikt
ningen, som j r.r år den naturligaste och som

vi vi11 rekommendera.
Mdn kan ju jånf6ra med f6ljande:
Vid idrottståvlingar i l6pning springer man

$otsols,
Vid travt åv]i ngar
på banan.
Vid !enskillning/
inhågnat område år
av a 1la renar, son

spr inger håstarna motsols

son f6rs iggår inon elt
det en ståndig r.6relse
springer runt motsols.

R i nql ånder från oviken.
(Vår reviderade beskr ivning ' )

Utqånqsstå11ninq.
p"t"i" I oPpen ring. Kaw' står med ryggen
mot ringen; mitt. Ringens r6relseriktning
notsols.



Fattninqar.
Valsfattning
Llame ns h5gr å

ID2

med kav. vånstra hånclflåta och
haDd I ld ta mot varandra.

103 -

Under fyrå steg ned svikt vr
medsols och kav. inotsols två
hång,r nde årmar (l 4).
Upprepas (5 8).

Tur 5-

ide r sig damen
varv runt med

Steq.
Alld steg tas med svikt.

Tur 1.
parvis dan!rås åtta schottissleg under vrid
ning nedsols (1-g ) och åttd schottisste.J
under vr idn ing notsots (1-8).
Vid onrdånsningen medsols t,rs att något
långre steg ned vånster fot på I i varje
takt. Vid notsols omdansning tas ett något
l.ångre steg med hoger fot på 1 i varje
takt.

Tur 2.
Xav. b6rjar med vånster och dån€n ned h6ger
fot. Kav. for sin dan fr.anfår sig och tar
ett EchottissLeg åt vånster och ett schot-
tissteg åt hoqer (9-10).
Par:et omdansar med fyra steg ned svikl två
varv (r1 12). Kav. borjår. omdansningen med
ryggerr i dån:jriktninqen. Upprepas (11-15).

Tttr 3.
86rjån av dennd tur år 1ikå tur 2. I stå1-
let lar ondansninqen utf6r kåv. fyra
sviktsteg bakåt. Damen f6lier honoln Irarnåt
ned sviktsteg. I desså Iyra steg år stor:a
r i ngens r6refseriktning medsols (9-72).
Upprepas (13-16)-

paret håI1er: hand i hand ,ied ytterarmarna
hångånde.Med b6rjan på ytterfdtterna dansas
två schottissteg ned svikt framåt- Kåv.
fortsåtler fråm med fyra SVIKTsteg nedan
damen något franf6r kav. v.ider sig !rnder
kav, upplyfLa hogra årm notso1s (mot kaw )

rned fyra sviktsteg (1 4). Med sin h6qra
hand ska1l. kav. hiål.på tilI att f6ra damen
runt.
Upprepas (s 8).

Tur 6.
Med två schottissteg ddnsår paret lunt med-
sols (9 10). Kåv. b6rjår omdansningen med
rygqen i ddnsriktningen Dårefter: dansar
paret fyra sldsteg i notsols dansriktninq
(11 12),
Upprepas ( 13 16 ) .

Tur 7-
Lika ned de twå fdrsta takterna i tur 2

{a11tså ingen omdansninq) (9-10) Dårefter
s1åpper kav. sin dans h6qra hdnd samtidigt
som han tar ett stadigt tag ned h5ger hand
om damens liv och lvlter danen medsols
under det kav. samtidigt med två fdsta steg
vånster och h6ger vrider sig nedsols (bak
1ånqes) (11). Sedan dansar paret framåt ned
två gångsteg ned b6rjan på ytterf6tte.na
(12). Lediq hand i sidån eller hångande ar
nar - En deI par hd11 valsfattning når damen
lyftes baklånges. Upprepas (13 16 ) .

Tur 4.
Dam och kav. dansar fyra sidsteg. Damen
b6rjar ned h6qer och kav. med vånster fot(r 2).


