
DANSLISTA TILL SKÄRFVABALEN 2022 

 

Första danspasset 

 
La Russe från Yttermyra - Les Bergères Contradans* -   

Mr Lanes Trumpet Menuet* - Fröken Rosenstierna -             

Den 24:e Januari eller Lilla Lotta - The Indian Queen 

 

P A U S 

 

Andra danspasset  

 
H. K. H. Drottningens Anglais - Gustafs Skål (linjedans)* - 

La belle Louise eller Marie - Fredrike - Hole in the Wall 

 

*= se dansbeskrivning nedan! 

 
K = Kavaljer, D = Dam, H = höger, V = vänster 

               Contraplats = motsatta platsen, DaD = Dos à dos  
             MS = menuettsteg  Balancé = sidsteg H och sätt V intill,  

               samt sidsteg V och sätt H intill   
 

Les Bergères Contradans 

 
TUR 1 

K1 och D2 gör Tour de main med H hand (omdansning ett varv med           

H-handsfattning): därefter gör K1 detsamma med D1 ( = egen partner), 

men med V-handfattning . Turen upprepas av K2 och D1 resp. K2 och D2.  

 

TUR 2 

Alla gör sluten ring (fattar varandras händer) och går med 8 steg till 

Contraplats; Därefter gör båda K DaD med varandra, och likaså båda D;  

Sist gör båda K med egen D halv Tour de main (4 steg), varefter båda  

gör en V-pirouette (4 små steg i egen cirkel) samt DaD med varandra.  

 

 



Mr Lanes Trumpet Minuet (förenklad version)  
 

TUR 1 (8 MS) 

K1 och D2 figurerar mot varandra med 1 MS framåt och 1 MS bakåt,                     

samt egen cirkel medsols under 2 MS. Sedan gör K2 och D1 detsamma. 

 

TUR 2 (8 MS) 

Båda K med varandra resp. båda D med varandra gör Tour de main med             

2 MS, varefter alla gör sluten ring ett varv runt medsols med 4 MS.  

Till sist byter de båda paren plats med varandra genom att K1 och D1 med 

enkel fattning passerar emellan K2 och D2 (1MS), samt delar på sig med 

egen halvcirkel (1MS). Samtidigt gör K2 och D2 platsbytet med endast 1MS, 

samt står still medan K1 och D1 på sitt sista MS går till sina nya platser.   

 

 

Gustafs Skål (linjedansversion) 

 
TUR 1  

K1 och D1 gör Balancé mot varandra, och byter plats med varandra genom 

att utföra halv omdansning med dubbel handfattning medsols (4 steg). 

Sedan byter paren plats med 4 steg genom att K1 och D1 i enkel fattning 

går under den port som K2 och D2 bildar medan de går framåt.  K2 och D2  

står stilla medan K1 svänger D1 till sin linje medan han backar till egen  

linje (4 steg). Nu upprepas hela turen men med ombytta roller, så att båda  

paren slutar på sina ursprungliga platser.  

 

TUR 2 

K1 och K2 vänder sig mot varandra och gör Balancé, samt byter plats med 

varandra med halv omdansning (4 steg). Samtidigt gör båda D detsamma. 

Paren har nu bytt plats med varandra. Därefter tar alla i ring och krymper 

ringen med 4 steg framåt, samt vidgar den med 4 stag bakåt. Slutligen gör 

alla ett varv runt med fransk kedja (16 steg). (Alla tar i hand med mötande 

dansare - först den egna partnern - och fortsätter med handbyte på vart 

fjärde steg: H hand, V hand, H hand, V hand.) 

 

 


