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Hambo
Nyupptecknad i Dalsland, Sverige
Hambo
Birgit & Ingmar Strannevik
Enkel handfattning, vid omdansning, se nedan.
Dalsteg, tresteg, hamboomdansningssteg
Parvis i öppen ring, enkel handfattning
Fattning vid omdansningen: Kavaljerens vänstra hand i
damens vänstra hand mellan sig samt den högra handen vid
midjan för båda.

Takt 1-2
Med början på ytterfot dansar båda två dalsteg framåt
Takt 3
Ett tresteg framåt
Takt 4-7
Omdansning med hambo, fyra takter. Fattning se ovan
Takt 8
Damen svänger under kavaljerens vänstra arm medsols på tre steg.
Kavaljer tre steg på stället. På sista taktdelen skiftar kavaljer hand från
vänster till höger så att kavaljer nu håller höger hand i damens vänstra.
* Ny repris. Härifrån omtages alltid dansen i fortsättningen.
Takt 1
Dam dansar på tre steg motsols under kavaljers högra arm samtidigt som
hon förflyttar sig till höger om kavaljer i en sväng bakom. Kavaljer
förflyttar sig lite åt sidan för att underlätt damens rörelse. Kavaljer byter
till vänster hand och gör samtidigt som damen tre steg.
Takt 2
Kavaljeren för damen framåt tre steg samtidigt som han själv gåt tre steg
på stället. På damens tredje steg påbörjas en snurr under kavaljerens
vänstra arm.
Takt 3
Damen fortsätter snurra de antal varv hon klarar (oftast 2) under
kavaljerens vänstra arm. Samtidigt förflyttar sig kavaljeren så att han
kommer lite förbi damen till vänster på tre steg för att sedan var redo att
påbörja omdansningen med höger fot.
Takt 4-7

2012-03-12
Omdansning på hambosteg se ovan
Takt 8
Se takt 8 i förra reprisen.
Därefter från början vid *

Upplysningar: Dansen kom till 1982 Då undertecknade hade besök av
folkdansare från Seattle. Två av dom, Judy & Jerry, hade lekt med
hambon och gjort den i tre turer. En av turerna fastnade vi för och vi
filmade den när dom dansade den för oss på vår gräsmatta på Tomten.
Tomten är gårdsnamnet där vi bor. Filmningen gjordes med super8
kamera utan ljud och det tog några veckor innan vi fick den framkallad.
Under tiden tränade vi på hambon. När filmen var framkallad visade det
sig att vi gjort hambon helt fel. Det är den felaktiga versionen som sedan
blev Tomtens hambo. Hambon har haft många namn, bl.a. Amerikansk
hambo från Seattle, Amerikansk hambo från Högsäter, Jarls hambo,
Amerikansk hambo från Skaftölandet.
Birgit & Ingmar Strannevik
Bräckan 1, Tomten
Högsäter

