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Deltagare: 4 par 
Utgångsställning: Fyrkant, pojken står bakom sin partner och fattar 

hennes händer under hennes armar med tumgrepp, 
armarna är högt uppe i armhålorna. 

Steg: Galoppsteg, gångsteg och polskasteg 1 (hurretrin), 
samt jämfotahopp och markeringar 

Fattningar: Tumgrepp under armarna (se utgångsställning), 
omdansfattning: vänster i vänster och höger på varandras högra axel 
(motsvarande också med de andra händerna), trinddansfattning (dubbel 
ring med flätade armar) 

 
Takter Beskrivning 
 
 Tur 1 
 a) Premiärens galopp och sekondens polska 
1 – 4 Premiärparen galopperar 8 korta steg till höger, 
5 – 8 detsamma till vänster förbi sin egen plats, 
1 – 4 upprepas ännu en gång till höger och 
5 – 8 till vänster till utgångsställning. 
1 – 2 Samtidigt som premiären galopperar: flicka 3 och pojke 4 går med 

början på höger fot 4 steg mot mitten, pojken går till höger om sin 
partner, de räcker vänster hand åt varandra och lägger höger hand på 
varandras högra axel och 

3 – 8 dansar 12 polskasteg medsols, 
1 – 2 löser fattningen och går med början på vänster fot 4 steg mot egen 

partner, fattar höger hand i hand och lägger vänster hand på varandras 
vänstra axel och 

3 – 8 dansar 12 polskasteg motsols, stannar i utgångsställning. 
  
 b) Sekondens galopp och premiärens polska 
|: 9 – 16 :| Sekonden galopperar lika som premiären gjorde i 1 a),  

samtidigt dansar flicka 1 och pojke 2 polska med polskasteg lika som i 
1 a), pojkar 1 och 2 stannar framför flickan. 

 
 c) Premiärens galopp och sekondens polska 
|: 1 – 8 :| 1 a) upprepas, men nu dansar pojke 3 och flicka 4 polska, pojkar 3 och 

4 stannar framför flickan. 
 
 d) Sekondens galopp och premiärens polska 
|: 9 – 16 :| 1 b) upprepas, men nu dansar pojke 1 och flicka 2 polska. 
 
 e) Kedja 
1 – 8 Alla dansar högerhandskedja ett varv till egen plats med 16 gångsteg 
1 – 8 och dansar 16 polskasteg medsols med egen partner med vänster 

handfattning och stannar så att pojken är vänd med- och flickan 
motsols, 

9 – 16 dansar med 16 gångsteg kedja tillbaka på samma sätt till egen plats, 
börjande med vänster hand åt egen partner och 
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9 – 16 dansar 16 polskasteg motsols med egen partner med höger 
handfattning. 

 
 Tur 2 
 Trinddans 
1 – 4 Alla bildar ring med trinddansfattning och går med början på höger fot 

12 steg medsols, pojke 1 markerar de två sista stegen (11,12) och  
1 – 4 dansar 12 polskasteg medsols, handfattningen löses, 
5 – 6:1 alla klappar i händerna 3 gånger under 3 jämfotahopp på stället, 
6:2 – 8 bildar ring med trinddansfattning och går 9 steg motsols, pojke 1 

markerar de 2 sista stegen och 
5 – 8 dansar 12 polskasteg motsols, handfattningen löses, 
|: 1 – 4 :| Gångsteg och polskasteg medsols upprepas, dock så att man inleder 

med 3 handklappar under jämfotahopp, gångstegen börjar med vänster 
fot, 

|: 5 – 8 :| Handklappar under jämfotahopp, gångsteg och polskasteg upprepas 
motsols. 

 
Källa: Svenska litteratursällskapet i Finland, Finlands svenska folkdiktning VI B nr 124. (Yngvar Heikels 

dansbeskrivningar). 

Föreningen Brage i Helsingfors, 45 folkdanser nr 34. 
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