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                      BRÅVIKSFLÄKT 
  

Danstyp Vals 

Ursprungsl. Sverige 

Musik Nya Svinnsta skär med två  verser och två refränger, 

melodien även kallad  Som en dröm går dansen (Smedbälgarna), 

el. valfri vals 

Koreografi Harriet Johansson, Norrköping 

Fattningar Armkrok, valsfattn., ringfattn., dubbel handfattn., enkel midjefattn. 

Steg Valssteg, sidsteg 

Utgångsst. Parvis i öppen ring med höger armkrok, kav. med rygg mot ringens mitt 

 

Tur 1 

Armkrok 

32 takter 

Med höger armkrok dansas 4 valssteg ett varv medsols runt. Tag sedan 

vänster armkrok med grannen till vänster (kav. framåt i dansriktn. och dam 

mot dansriktn.) och dansa 4 valssteg ett varv motsols runt, därefter 

valsfattning och 8 takter vanl. vals runt framåt i dansriktningen. 

Tur 1 om igen. 

 

Tur 2 

Ringar 

16 takter 

Kavaljererna bildar innerring med ryggen åt ringens mitt och hållande  

varann i händerna dansas 8 valssteg i dansriktn.  

Damerna bildar ytterring med ryggen utåt (damer som ”sitter på bänken” 

kan nu hoppa in i ytterringen) och hållande varann i händerna dansar 

damerna sina 8 valssteg mot dansriktn.  

Med den partner man sedan hamnar intill tar man valsfattn. och dansar 8 

takter vanl. vals runt framåt i dansriktningen. 

 

Tur 3 

Bugg 

32 takter 

Stå mittemot varann med dubbel handfattning. Båda tar 2 sidsteg i 

dansriktn. och sedan 2 sidsteg mot dansriktn., under sista steget vevar kav. 

in damen motsols under sin vänstra arm och paret går på stället 2 valssteg 

ett halvt varv runt medsols. På 2 valssteg svänger damen ut medsols under 

kav.s upplyftade vänsterarm. Kav. tar de 2 valsstegen på stället. Valsfattn. 

och 8 takter vanl. vals runt framåt i dansriktningen. 

 Tur 3 om igen. 

Tur 4 

Ringar 

16 takter 

Samma som Tur 2. 

Tur 5 

Promenad  

32 takter 

Enkel midjefattning. Dansa 4 valssteg framåt i dansrikt. Med bibehållen 

fattn. dansar paret 4 valssteg ett varv runt medsols på stället (dam bak- o 

kav. framlänges). Valsfattn. 8 takter vanl. vals runt framåt i dansriktningen. 

Tur 5 om igen. 

 

 (Under de två sista takterna kan damen svänga under kav.s upplyftade arm 

och paret avsluta med komplimang.) 

 
Dansen visades på Grövelsjöns fjällstation dansvecka 10, 2010 
 

(Upplysningsvis kan nämnas att Svinnsta skär, eg. ön Svinta, ligger i Bråviken) 

 


