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GRINDPOJKEN 
 

 
Danstyp   Schottis 

Ursprungsland  Sverige 

Musik  1. Grindpojken. CD: Vikingarna; För dina blåa ögons skull 

  ...eller... Kramgoa låtar 18.  

  2. Für uns zwei. CD: Vikingarna; Bästa kramgoa låtarna, vol 2 

  ...eller... CD: Vikinger; Tyska Schlager Hits. 

Koreografi  Karin och Sven Andersson, Helsingborg 

Fattningar  Enkla handfattningar, valsfattningar 

Steg  Schottissteg, gångsteg, polkasteg  

Utgångsställning Parvis i öppen ring med dams högra hand i kavaljers vänstra hand 

  (dvs. framhandsfattning). 
 

Tur 1           a)                   

 

 

                    b) 

Paret tar två schottis i dansriktningen och med fyra steg svänger damen ett varv 

medsols under höjda armar.  

Valsfattning tas och man dansar två polka och fyra snoa medsols.  

Med sned valsfattning orienterar man sig så att damen får sin rygg i dansriktningen; 

hon placerar sig lite till höger om sin kavaljer. Två schottissteg tas i dansriktningen 

(dam backar). Med bibehållen fattning, och höft vid höft, tar paret sedan fyra 

gångsteg ett varv medsols.  

Med vanlig valsfattning görs sedan två polka och fyra snoa medsols.  

Tur 2           a) 

 

 

                    b) 

Vända i dansriktningen och med framhandsfattning tas två schottissteg framåt och 

med fyra steg svänger sedan kavaljeren ett varv motsols under höjda armar. 

Valsfattning tas och man dansar två polka och fyra snoa medsols.  

 Tur 1b upprepas. 

Tur 3           a) 

 

 

 

 

                    b) 

Vända i dansriktningen, utan fattning, tas ett sidledes schottissteg från och ett mot 

varandra. Sedan tar man var sin parisersväng med fyra steg (dam medsols och 

kavaljer motsols).  

Sned valsfattning tas och paret dansar två schottis i dansriktningen och fyra 

gångsteg ett varv medsols. 

Tur 3a upprepas, men den avslutande gångstegsomdansningen förlängs till två varv 

med åtta gångsteg.  

Tur 4 Med bibehållen valsfattning dansar paret ett varv motsols med fyra polkasteg samt 

två varv medsols med fyra polkasteg. Turen avslutas med att man med två 

markeringsteg orienterar sig så att båda blir vända i dansriktningen. 

Tur 5           Tur 1 upprepas 

Tur 6 Tur 2 upprepas 

Tur 7 Tur 4 upprepas och efter markeringsstegen avslutas dansen med var sin parisersväng 

med fyra steg. 

Anm. Tur 3 dansas bara en gång. Turerna 1, 2 och 4 upprepas. En extra parisersväng avslutar dansen. 

 

Beskrivningen (fattningen i Tur 3a) har ändrats den 24/10 2016. 


