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Schubertr l{arche mflltatre

Tur J
,>Stor ronde;:

1:a reorisen en eller
ev. ivå gånger.

www.nielsen-banden.dk



1i't
-lt,!

HERRGÅR'D§FRÅNCÅISE ERÅN OSTERG{'TLAND

§chubertr Marche militaire

ir-z 

-

www.nielsen-banden.dk



)( la

.l'rrr:'f

Lhai ne.
(l lirr rnycket c1årav
ir helt beroende på
de clansanclcs antal).

-[-r-ri' 
I 2

(r\vtackning infor
vircl folkct).

HERRCÅRD§FRÅNCAISE FRÅ}I {>§TERGSTLåND

.slf,arche militaire: Trio

,-.->

? ICI

ilørcia O.C.al lr-ne

www.nielsen-banden.dk



10.i.

iIERIT{}ÅRI}SFBåNCÅI§E FRÅN $STEtsG{3TI.ÅNts

Valse eentimentale

:6
Vals

rs i sin hclhel).

Op.50,Nr. 13

www.nielsen-banden.dk



205

ITERR'GÅRD§TRÅNCÅISE FRÅN OSTERG$TT,Å}{B

Baleltscen ur »Rosamnnda»

fur 7
CI'raine
angiaise

Takt.

1*16
t--16

a)
b)

t2

www.nielsen-banden.dk



246

Tur S

Galopp
'.._...'-*..:
, Tur l0l

Galopp
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FåEHRGÅR*SFHåNCÅåSE FRÅN OSXNRG#T§"ÅND
Beskriven av Greve

Nedanståer:c{e lraacaise saknar nog ktrlturhistoriskt
ciler danshisicrislit våreie eller intresse då den till stor
del år ihoplcgad :r.r olika Irancaise-turer, sorn under-
tecknad deis 1å* sig av åicire herrgåidsfclk i Oster-
gotlanci, dels funnit i ganrla beskrivningar"

Troligen saknas i ctenna lrancaise .{leta trirer, so;n
enlig't traditionen icke gåraa kunde undvaras; den år
i:åmligen sarn*-iansaii ar,' så<-fana francaise-turer, som
jag enligt eri'a;eni'rei fuaait kr-rnna uppskaitas ioch lått
uppfattas) av vår tids tngilor::.

Ilenna francaise har an','ånis vid måuga jlrlbjud-
i-ringar ocir baier på osigbtaherrgårdarna, sami i stock-

,*iagrrtts Srenåock.

holmssocieteten såsom en i allmånhet rått uppskattad
omr.åxling i det enfr-rrnriga ja:zaudet (fr. o. m. 1914
och allijåurt).

Den har emellertid den egenskapen att vara så pass
lått, att ett stdse såilskap Lrtan {drkunskaper kan ha
oåje av densamma {forutsatt att ledaren ieire varje n-v

tur grir en kort beskrivning).
I allnrånhet har det visai sig vaia mest lagonr, att

taga r:red omkring 6 å 7 turer. Jag har hår emeiiertici
r:redtagit några fler att variera rneci. De med {et siil
angivna biida stommen, de lirrlign kunna nndvaras.
låggas till, eiier byias ut, ailt e{ter behag.

fVoRDLE-l,t - o q

^lL
; , F inl

Nona E
La\"t
SLainhi, r

&nd

{
,J, ?T-u v^ 1? {O

www.nielsen-banden.dk



ilL HERRGÅRDSTRÅNCÅISE F'RÅN OSTERCOTLÅN D

L,?fgå:rgssfållning: Denna francaise-beskrivning år
pianerad ftir omkr. 2* par uppstållcla i fyrkant i
ett run'r omkr. 10x10 ni. stort, r'neir kan meci er-
forderl.iga n.lodifikationer (bl. a. med avseende på

musiken) clansas a.,. nasian hur månp;a par sorn

heist (dock absoiut mir,st 4 par och helst åtnrin-
stone S par).

t-'7-ttr i. Aperroche.i-------)
z?iusikr Schuirert: Ålarche hongroise op. 94 I :sta re-

prisen.

några steg inåt i ringen, dragarrde de nårmaste med
sig. Efter det han återvånt tiii ringens periferi går nå-
goll annan inåt o. s. v. (Ringeu får genom dessa in-
buktningar tillfålle att beskriva olika former, tilka
dock aldrig bli så regelmåssiga som t. ex. i Fr-vksdals-
polskans tredje tur.i

Tur 4. Chaime (kedia i
.*iusik: Harche militaire:

helt beroende på d,e

Dansas på i'aniigt sått

ring).
Trio. (Hur rnycket dårar, år

dansancles antal.)
och av alla runt salen-

A. De båda leden

.qdra komplimans och
'ten iinjevis hållande

IJ. Detsanrrna liir

på premier gå emot varandra,
återi,ånda dårefter bakåt, hela
vatandra i hånderna (1-8),

sekond (1-8).

Tirr 2. å'igurå"
,i4rrsik, M-arche hongroise, ?:dra och 3:dje repriserna.

Å. Herrarna på piei-uiers herr-sida erch cli'rmerna på

r:rerriers darnsida så enrot r.arandra. l.Jår de måtas på
ir;rlva vågen giires konplimang, \:arelter forisåties till
n:.otsaita sidan (9-16). Dår vånda de figurerande,
iiansa tillbaka och giira återigen komplimang når de
miitas på halva r'ågen- 14d framkomsten giires en

omclansuinq ett halvt \rarv rnedsols rned egen dam
resp. kavaljer (17- 2*).

B, San:ma tur fiir damernar på prerniers herrsida
-*,ch herrarna på preu:iers damsida (q-24)"

C. Sarnma tur Icir herrarna på sekond.s herrsida
o':h ctan:erna på sekonds danrsic{a (9-?+i.

D. Samma tur frir dainerna irå sekonds herrsida
och herrarna på sekonds damsida (?-24).

fur -7.

.i{usfk: Schube*: Marche militaire op.51 1:sta repri-
sen (en eiier ev. ir'å gåirgeri.

Ånfijrar:en kommenderar: »Stor ronde>>. Rir:gen rtir
sig några steg (t. ex. medsois), r,are{ter iedaren tar

i

'Tur -5. Ilambyte.'
t;

frlusik:.§{arche hongroist, i:sta och 2:dra repriserila.

Å. Premi'crpareil dansa fram med cippen fattning
n:r I eurot r,is-å-rris-linjen (1*4)- Då linjerna n-riitas

mitt i salen giires kompiimang, iiirst i6l egen daur
resp. kavaljer (.5--6), dårefter ftir vis-å-vis-darrren
resp. -kavaljeren (7-B), vare{ter kavaljererna fSra sina
vis-å-vis-damer (<ippen fattning n:r i) till sina egna

plaiser (9-lZ-), dår omdansning sker med sluten iatt-
ning n:r 4 (15-16).

E. Detsamma f6r sekonc{paten (i-16).

C. Premier b-vier igen, så att varje dam återkom-
mer till sin ursprungliga plais (1-16).

D. Detsamma fiir sekonci (i-i6).

Tar 6. Vals.
I{usik: Schubert: Valse sentimentale, op. -it} rr:r' 13

(spelas i -sin heihet).
Ånfiiraren kommenderat >stor ronde», vilken dan-

sas medsols och med valssteg. Efter några takter delar
ledaren av ringarna i två, genour att slåppa den dam
han håiler i vånstra handen och istållet dansa mitt
iir"er och taga någon av dånarancle damer i vånstra
ha*den" Nu dansas i två riagar, v-ilka dock snart på

motsr"arande sått delas i åtta o. s. v. Till sist dansar
varje kaialjer (t. ex. fr. o. m. når andra reprisen btirjar
for andra gårigeni endast med sin egen dam med slu-

ten fattning nlr 4 (mer: slr-rtliger-i n-recl siuten lattning
n:r 1) snåningoi* till piats.
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iI ERRGÅR DSFRÅNCi\ISE FRÅN $STERGCTLÅ N I)

Tur 7. Chaine anglaise.

Musik: Schubert: Baletiscen Llr )iRosamllnda>> fspelas
i sin irelhet).

,Å. I{avaljererna på premier fåra Iram sina da-
mer nled r.ånster hai'rci i clarnens r,ånstra, vare{ter
daine::na dansa råit 6ver tili r.,is-å-r.is-p1ats, varvid cle

fatta miitande dam i htiger hand. Framkomna tili vis-
)-vis-plats {ijras de runt eit halvt varv rnotsals av tis-
å-r,,is-kavaljererrla! van,id dessa -fdra dern n:ed vånster
hancl i damens vånstra cch hrig'er om hennes liv. Da-
merna fatta r.arandra, åter konrna iralvvågs i h§ger
hanci, vareiier de. framkc.,mna. liiras runt ett halvt varv
a.; sina egna kavaljerer ii-16J.

E. I)etsamma frir sekont-{ (1*i6),

hir B. Gæåopp.

i{ursilr: Schubert: Ca}op, oF. 49.

Uppstållning' i ring. Kavaliererna taga ett steg inåt
och alla våncla sig {tir dans i motsols riktnir:g. Fiirsta
parei på prenitl bårjarr dansa med galappsteg och s1u-
ten fattning n:r 1. De dansa nu mellan de uppstållda
paren rin5len runt. Återkomna stål1a de upp sig, kaval-
jeren nritt erroi c{amen- Så fort paret n:r I passerat
paret n:r 2 biirjar detta par dansa, i sin tur foljt av
par-et n:r 5 o. s. r.. Yarje par siålier upp sig efter iull-
bordat galoppvarr-. På så r,is be{inrrer sig hela iiden
håiften av antaiet dansande uppståilda såsom en aliå,
genom vilken den andra hålften dansar.

Tur 9. Yitu.
,l{usi&: Schribert: \r-alse, op. 9.

Damerna taga i ring r.ånda r:tåt och daasa mr:dsols
rned rralssteg. Kavaljererna taga i ring utanfrir, v-ånda
inåi och ciairsa motsols. Når irdaren så5;er >;stoi:p»
dansar varie kavaijer vanlig vals med den iiam, sorri
då stod mitt får I:onsm.

J-rrr J0. Galopp. .»Herrborunr.t.,r",rrr.,

"llusik; Schubert: Galop, op, 49,

Denna tur har Iått sitt namr dårigenom, att del
alltsedair tr870-talet ofta dansats i herrgårdslrancaiser-
na, fårr vaniigrr: anfård a.,' greve Nils -&tårner på
llerrborrim ocir kapten Ludrvig De Ceer på Skålboii.

Den irassl;rr sig gårna om Elan ej har tillgång iill
två kuniriga iedare.

De clansande delas upp i två pariier. Det ena, be-
stående av premiers herrsida och sekoncls herrside,
anf6res av kavaljer n :r 1. på trrremiers herisida, herr
X. Det andra, bestående av premiers damsida och
sekonds damsida, anfdies av den bortersia kavaljererr
på premiers damsida, herr Y iFig. 1i.

yet

;e
iå
+l
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Eg

P.
§:
l\

Fig. 1.

Ålla taga sluten t;rttning n:r' 1. Paren på prernicrs
irerrsida vånda sig :not fronten, p;-rren på prenriers
darnsida åt motsatta hållei. Paren på sekonds her:r-
sida r.ånda sig åt hdger (från fronten sett), paren på
sekoncis damsida åt vånsier.

X och Y brirja nu dansa Ii;ljcia av hela sina partit'r.
De vika genast av åt hoger {-från c{em sjå1va råknat_}
och dansa upp på diagonalen iD-Å). Når de rndtas
(och dårvid frjrst i allra sista stund) rippnar Y ocir
aila paren scm fiilja elter honom. X:s parti Cansar
igenorn {Fig'. 2}.

q

Fig. 3
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l?* HERRGÅRD§FRANCAISE FRÅN OSTERGOTLAND

Hunna till hiirnen Å., resp. D, vika de av,
åt vånster och fålja var sin vågg (X: våggen
Y: våggen D-B).Hutua till hiirnen C, resp.
de ar', vardera återigen åt vånster och dansa

diagonalen (C-B). Denna gång cippnar X och irans
efterfriljare, också givetvis {tirst i sista stund (Fig. 3).
Hunua till hiirnen B, resp. C, vika ledarna av, vardera
åt hiiger och fiilja våggarna (X: våggen B-D, Y:
våggen C-Å) och stå dårefter såscrn vid turens biir-
jan.

-[\Ian fortsåtter nu tills man fått nog, på sarnma sått
som fiirut beskrivits.

Heia turen dansas med god fart.

Tur Ii. Åpproche
Lika med tur 1.

Tw 12. duåackning infitu vårdfolkef.

Nlusik: Marche militaire: Trio.

Ålia paren tåga i kolonn fram till vårdfoiket och
giira komplimang fijr clem, i tur och ordning.

vardera
Å-c,
B, vika
upp på

r7ar/rt E
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Fig. 3.
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