
E gjekk me opp te sæterli 

 

1)  E gjekk me opp te sæterli, 

te jenta mi, ho va 'nkje bli, 

e gjekk me opp te sæterli, 

te jenta mi, ho va 'nkje bli. 

Ho va' nkje grei, ho svara me nei, 

kva vil du her, du får kje mei, 

ho va' nkje grei, ho svara me nei, 

kva vil du her, du får kje mei. 

 

2)  Men som det led te laurdagskveld, 

e pynta me og gjekk i vei lell. 

Men som det led te laurdagskveld, 

e pynta me og gjekk i vei lell. 

Og lia va bratt, e gjekk og datt, 

eg kom 'nkje fram før langt på natt. 

Og lia va bratt, e gjekk og datt, 

eg kom 'nkje fram før langt på natt. 

 

3)  Men som e kom te jenta da, 

så vart ho glad og svara me ja. 

Men som e kom te jenta da, 

så vart ho glad og svara me ja. 

Eg e inkje vond, du skal få rom, 

e vart så glad, e såg du kom. 

Eg e inkje vond, du skal få rom, 

e vart så glad, e såg du kom. 

 

4)  Så hengt' ho på vesl-gryta si 

me rømme ti og kokte te me. 

Så hengt' ho på vesl-gryta si 

me rømme ti og kokte te me. 

Og grauten va heit, og han va feit, 

og e sku skunde me, va 'nkje greit. 

Og grauten va heit, og han va feit, 

og e sku skunde me, va 'nkje greit. 

 

 

 

Forklaringar: 

Først dansar vi 4 attersteg eller kvilesteg og slepper taket. Brigdet byrjar på "(Ho) va'nkje ..". I første 

delen av brigdet ((Ho) va'nkj ....du får'kje mei" Står jenta i ro, tar venstre handa i sida (tommelen bak) 

og hyttar med høgrehanda mot guten. Så byter ho hender og hyttar med venstre handa. Klappar så i 

hendene og snur ein gong rundt mot venstre og trør 4 appellar med begge hendene i sida. Samtidig ta 

guten i armhola på vesten, dansar 2 små bytomfotsteg inn i ringen (byrjar på venstre fot), snur mot 

høgre og dansar eit bytomfotsteg mot jenta og toppar på 4 appellar.Når siste delen av verset blir 

repetert dansar begge mot kvarandre slik jenta dansa første delen. Guten dansar inn på ring på starten 

av neste vers. 

 

Opplysningar: 

Melodien er skriven ned av Catharinus Elling i Kvikne i Østerdalen. Teksten er ei folkevise 

nedskriven av L.M.Lindeman. Dansen står i "Norske Folkedansar. Songdansar" (1985). Dansemåten 

er laga av Klara Semb.  

 


