
Folkdansringen Övre Norrland: Herrskapsdanser (projekt 2015 – 2018) 
 
Vi skickade en önskan till DS 1/2015: 
Herrskapsdanser i Övre Norrland 
 
I Norrbottens Minne förvaras en handskriven bok med noter och dansbeskrivningar.  
De är till del läsbara, och mycket intressanta om man vill få reda på vad som spelades och 
 dansades av ”herrskapet” i Övre Norrland under 17 -1800-talet. 
 
I Lidköping finns Stig och Eleonor Larsegård, som sedan länge arbetat med danser från olika tidsepoker,  
och som har kompetens att tyda och avkoda de danstermer som används,  
liksom att instruera i dansernas utförande/framförande (är vidtalade). 
 
Vi vill samla några av distriktets vana dansare, jämna par, minst 4 par men gärna 8 par, samt några kunniga 
och intresserade musiker, till en helgträff/kurs, där vi tillsammans med Stig och Eleonor hjälps åt att: 

• tyda noter och beskrivningar 
• lära oss termer och uttryck, stil och tempi 
• lära oss danserna och musiken 
• anpassa klädsel för dessa danstyper 
• samt dokumentera detta i ljud och bild. 

 
 
Det kom ett svar från DS 3/2015: 
§ 33 Högre ståndsdanser 31/10-1/11 
Elisabet Martinsson ansluter till mötet för denna punkt. Kursupplägget diskuteras. Kursen kommer att hållas 
i FRIVO-lokalen i Luleå. Reseersättning skall utgå till deltagarna däremot får de betala själva för mat och logi. 
Mats Wennström är tillfrågad att filma. Kursupplägget är att traggla sig igenom en dans och därefter filma 
dansen. Det blir så många danser som hinns med. Elisabet och Bengt tar hand om det administrativa kring 
kursen.  
 

 
Och vi gjorde den första musikinspelningen: 
Musikanterna Kristina, Katrin och Inge, får ett första utkast till noter, och gör en första inspelning ”hemma 
hos”  – som vi kan skicka till Larsegårds för tolkningshjälp och förberedelser. 
 
 
Så blir det en första kurshelg, där vi hann hälften av danserna: 
Instruktörer: Stig och Eleonor Larsegård, Lidköping 
 
Elisabet Martinsson, Dalagatan 8 Luleå, 0920 – 22 21 80     elisabengt@telia.com  
Bengt Martinsson, Dalagatan 8 Luleå, 0920 – 22 21 80         elisabengt@telia.com 
 
Helene Törnqvist, Sundsvägen 196, Råneå  0924 – 554 26   hos.tornqvist@hotmail.com  
Stefan Törnqvist, Sundsvägen 196, Råneå  0924 – 554 26    hos.tornqvist@hotmail.com  
 
Veronica Grahn,  Kragvägen 77, Umeå   090 – 77 08 66        veronicagrahn@hotmail.com  
Mats Wennström, Kragvägen 77, Umeå   090 – 77 08 66      veronicagrahn@hotmail.com  
 

Christina Nilsson, Hagaplan 3, Umeå    070 – 355 42 20       e.christina.nilsson@gmail.com  
Tage Nilsson, Trattgränd 32, Umeå   070 – 371 71 36           umenilsson@gmail.com  
 
Mats Nordström, Skogsgatan 4, Boden    0921 – 167 30 
Kaisa Olsson, , Lombäcken 43,     Boden    0921 – 48 20 20           kaisalaila@hotmail.com  
 
Kristina Bergström, Hälleströmsv. 440, Sjulsmark              kristina.bergstrom@minepost.com        
Inge Axelsson, Stormvägen 148, Luleå   0920 – 26 79 44    katrin.carlsson@telia.com    
Katrin Carlsson Stormvägen 148, Luleå   0920 – 26 79 44  katrin.carlsson@telia.com     
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Det blev fler kurser, träffar och övningar: 
 
HERRSKAPSDANS i Övre Norrland AC/BD    2015 - 2018 
 
 
Dokumentation 
1. Allhelgonakurs november 2015.   
 
Instruktörer: Eleonor och Stig Larsegård, Lidköping 
Musik: Kristina Bergström, Katrin Carlsson, Inge Axelsson Luleå.   
Filmare: Mats Wennström, Umeå 
Dansare från Bodansarna, Björkstalaget och Luleå Hembygdgille. 
 
(Mellan kurs 1 och 2 åker Bengt och Elisabet till Gbg som kursdeltagare, och får en massa fina tips och hjälp av  
Gösta Salomonsson, samt inser att man kan tolka ganska generöst….) 
 
2. Allhelgonakurs november 2016.   
 
Ledare: Bengt Martinsson, Luleå 
Musik: Katrin Carlsson, Inge Axelsson, Luleå. Filmare: Mats Wennström, Umeå 
Dansare från Bodansarna, Björkstalaget och Luleå Hembygdgille. 
 
…. och därefter praktik 
 
2017 
 
7-8 jan AC/BD: Dansgenomgång Trettonhelgen, inbjudan till nya dansare att ansluta till gruppen 
19 maj  BD: Dansgenomgång i Råneå: 9 dansare, 2 musikanter 
   maj 3 av melodierna arrangeras av Gunnar Ullberg; Norrfjärden 

 
18 juni AC/BD: Dansträff i samband med Spelmansstämman i Gammelstad:  

3 musikanter, 9 BD-dansare, 0 AC-dansare 
juni Dansbeskrivningarna renskrivs och skickas till dansare, musikanter och DS 

 
juli – sept resterande melodier arrangeras av Gunnar Ullberg, Norrfjärden 

 
22 juli AC/BD: Dansträff i samband med Burträsksvängen: 

0 musikanter, 3 BD-dansare, 5 AC-dansare 
11 okt Danskväll/kurs herrskapsdanser med Björkstalaget (E+B) 
 
4-5 nov 

 
AC/BD: 3. Allhelgonakurs med inriktning ” välja till ev. framförande”.  
Lördag: 10 dansare BD, 4 dansare AC.  
Söndag: 7 dansare BD, 4 dansare AC, 3 musikanter  
 

6 dec BD: dansgenomgång i Luleå: Greve Stenbock – L’Ivonienne – Gustav Vasa – Rasumofski -  
10 dansare ,  2 musikanter 

2018  
 
7 jan Trettonhelgen: utlärning de fyra fina till danskursen  = ett extra rep 

 
17 jan Björksta danskväll hrskp 
24 jan  Björksta danskväll hrskp 
26 jan BD träning i Råneå: 9 dansare och 2 spelmän.  
16 feb BD genrep i Råneå: 10 dansare: Gustaf Vasa, L’Ivonienne, Grefve Stenbock. 



 
Så blev det dags att redovisa: 
Umefolk 2018: 
Björkstalaget: Eva Wiklund, Hans-Göran Olofsson, Ann-Marie Ahnlund, Göran Carli,  
  Christina Nilsson, Anna-Lena Tallander, Karin Sislegård, Tage Nilsson, 
Bodansarna:  Kaisa Olsson   
Kalix Bygdegille:  Karin Hennerström – Wallin, Christer Wallin,  
Luleå Hembygdsgille: Helene Törnqvist, Stefan Törnqvist, Kent Agvik, Katrin Lundström,  
  Monica Nilsson, Bengt Martinsson, Elisabet Martinsson 
 

 
Umefolk 2018 

 
24 februari på Umefolk:  premiärframförande av Folkdansringen ÖN:s Herrskapsdansare i Äpplet: 
                               Gustaf Vasa, L’Ivonienne, Grefve Stenbock, samt workshop med publiken. 
                               Musikanter: 0                      AC: 8  dansare        BD: 10  dansare 
 

AC: träning före ordinarie dans, en gång i månaden  
 

BD träning 11 april: 3 musikanter, 10 dansare  -   16 maj: 10 dansare -   13 juni: 3 musikanter, 10 dansare 
 
 
16 juni Spelmansstämman Gammelstad: framförande av Folkdansringen ÖN herrskapsdansare. 
                                  Gustaf Vasa, Grefve Stenbock, Rasumofski, Tarandelle, L’Ivonienne 
                                 Musikanter:  3            AC: 8 dansare              BD: 10 dansare 
 
 
21 juli Burträsksvängen: framförande av Folkdansringen ÖN herrskapsdansare. 
                                 Gustaf Vasa, Grefve Stenbock, Rasumofski, Tarandelle, L’Ivonienne  samt workshop 
                                Musikanter: 0           AC:  4 dansare               BD: 4 dansare 
 
 

 
 
 

 



Sammanfattning:  
Folkdansringen Övre Norrland: Herrskapsdanser (projekt 2015 – 2018) 
 

Från 2015 har projektet levt, och kanske också vuxit. ÖN Herrskapsdansare har träffats under 
tre kurshelger (2015 - 2016 – 2017) för att tolka, bearbeta och filma danserna.  
Musiken har tolkats, arrangerats och dokumenterats.  
 

Vi har arbetat med att 
• tyda noter och beskrivningar 
• lära oss termer och uttryck, stil och tempi 
• lära oss danserna och musiken 
• anpassa klädsel för dessa danstyper 
• dokumentera detta i ljud och bild. 

 
DS har erhållit visst bidrag till denna del av projektet av Region Norrbotten, och under 2018 har 
danserna redovisats/visats vid tre tillfällen: Umefolk, Spelmansstämman i Gammelstad och 
Burträsksvängen.   
 

Syftet med projektet måste härmed sägas vara uppfyllt. 
 
 
 
Förslag till fortsättning: 

)      ÖN herrskapsdansare avvecklas och …. 

      ansvaret för fortsatt dansande läggs på Luleå Hembygdsgille och Björksta Folkdanslag, 
var för sig. Vi förutsätter fortsatt samarbete vid olika tillfällen, såsom uppvisningar, kurser, 
fester och baler, på förenings-initiativ, eller på ÖN;s initiativ.   

  

)     ÖN ansvarar för fortsatt dokumentation med medel från Riksantikvarieämbetet: 

• dansbeskrivningarna kollas och renskrivs, för tryckning av dansbok, 
• professionell inspelning på CD av den arrangerade musiken beställs och arvoderas. 
• danserna spelas in, och tillgängliggörs på hemsidan, DVD el. likn. 
 

)     samrådsgrupp skapas på DS-nivå inför firandet av stadsrättigheter 400 år: 

• Piteå stad och Luleå stad + representanter från Kadrell’n och LHG för 2021 
• Umeå stad + representanter för Björkstalaget för 2022 

  
 

 
”Slutord” 
Så himla kul detta har blivit!  
Den första Allhelgonakursen genomfördes med en viss bävan, den andra kändes ganska bra, och sen 
blev det bara roligare och roligare för oss som initierat detta. 
 
Stort tack till Folkdansringen ÖN, som låtit oss ”hålla på”,  
stort tack till dansare och musikanter som varit med, ställt upp och genomfört denna första,  
mycket viktiga, del av dokumentationen. Och förhoppningsvis haft lika roligt som vi. 
 
Vi hoppas och tror att dansandet nu kan fortgå av egen kraft! 
 
Luleå i juli 2018 
/Elisabengt 


