
och självförtryck, säger Birgitta Stålnert.
Enligt Ola Stinnerbom har aldrig avsikten varit att rekonstru-

era dansen.
– Jag använder det uråldriga resterna av formelement med 

mitt moderna koreografiska språk.
Utgångspunkten för boken har varit att bevisa att samerna 

har dansat.
Med ett mindre stöd till en förstudie, från Sametingets kultur-

råd, möjliggjordes en resa till Alta och hällristningsområdet.
  – Med koreografens ögon kunde Ola hitta dansande männis-

kor och shamaner med masker och dansstavar, berättar Birgitta 
Stålnert och tillägger:

– Flertalet forskare i Norge är överens om att det är samernas 
tidiga förfäder som dansar på hällristningarna i Alta.

Ytterligare ett 60-tal referenser, som omnämns i boken, rela-
terar till schamanens ceremoni och extasen, samiska bröllop, 
björnritualen och den samiska mytologin. I boken anser även 
professor Peter Sköld, Centrum för Samisk forskning, att det 
finns klara bevis i referenserna för att samerna dansat.

– Det är obegripligt att den samiska kulturen inte vill ta emot 
våra försök att rekonstruera spillrorna av något som skulle 
kunna betecknas som ett återfunnet kulturarv, säger Birgitta 
Stålnert.

– Min tanke med boken är att öka kunskapen och förståelsen 
för den samiska dansen. Tyvärr är återväxten för samiska dan-
sare obefintlig och Kompani Nomad finansieras med osäkra pro-
jektpengar främst från svenska myndigheter. Vårt framtida mål 
är att få nationellt uppdrag för att skapa en ny konstnärlig sa-
misk dansteater för barn och ungdomar, säger Ola Stinnerbom.

Text och foto: YVONNE RITTVALL

SAMEFOLKET 3/12 27

Bevis på att det funnits en sa-
misk danstradition ges i boken 
Jakten på den försvunna dan-
sen, skriven av Ola Stinnerbom 
och Birgitta Stålnert Kompani 
Nomad.
Under Ubmejen biejvieh i Umeå 
släpptes boken som är resulta-
tet av 15 års forskningsprocess.

Ola Stinnerbom och Birgitta Stålnert.

Nomad.
Under Ubmejen biejvieh i Umeå 
släpptes boken som är resulta-
tet av 15 års forskningsprocess.

Dans

Boken som
bevisar att
samisk dans
funnits

På Sagateatern i Umeå var intresset stort för den nyutkomna 
boken där koreografen, dansaren och jojkaren Ola Stinnerbom 
återupptäckt den försvunna shamanistiska danstraditionen.
I samarbete med Birgitta Stålnert, kulturvetare, producent, skri-
bent och filmare har det material som Ola Stinnerbom samlat 
in, strukturerats.

Ola Stinnerbom och Birgitta Stålnert träffades genom en 
gemensam bekant hösten 2003. Då var Birgitta verksam som 
teaterproducent.

– Eftersom jag även har ett stort dansintresse blev jag oerhört 
provocerad och engagerad av Olas berättelse om den försvunna 
dansen. Jag insåg det orimliga i att samerna aldrig hade dansat. 
För varför skulle just samerna vara det ursprungsfolk i världen 
som inte har någon danstradition. Och bara detta faktum skulle 
ju vara en sensation, tänkte jag.

Att Ola dessutom var nära att ge upp sitt arbete med den 
försvunna dansen, då hans källor ständigt ifrågasattes, bidrog 
också till hennes engagemang.

– Han hade slängt hela sitt arbete, men jag kände starkt att 
han var något riktigt angeläget på spåren, säger Birgitta Stål-
nert.

I början på 2004 startade de därför det gemensamma bokpro-
jektet. Med mångårig erfarenhet som teaterproducent för fria 
teatergrupper hade Birgitta förmåga att hitta bidragsgivare. 
Hon blev även creative director i Kompani Nomad, det enda 
professionella samiska danskompaniet, där Ola Stinnerbom är 
artistic director.

– Vi har tyvärr mötts med ointresse från samiskt håll och från 
Sametinget där vi fick flera avslag på finansiellt stöd. En gång 
med motiveringen att det inte gick att rekonstruera dans som 
inte har funnits. Men kanske beror detta på okunskap, ointresse 


