
Ola Stinnerbom söker efter de viktigaste elementen i den 

samiska dansen. Han vill förstå kopplingen mellan dans, 

rörelse, trumma och jojk och återskapa en försvunnen helhet.

Extasen och transen är central för den rituella dansen 

överhuvudtaget, också för den samiska dansen.  Lika 

självklara ingångar är djur och natur, nåt som  märks i 

maskerna och djurimitationerna. Andra kännetecken är hans 

låga svävande rörelser, där han glider fram som en snörök 

över golvet. Låga rörelser som egentligen bara är en 

nödvändighet när man vistas i kåtan och som Ola  kallar 

”under röken-dans” . 

Telefon: +46 31 40 59 00
Fax: +46 31 40 59 00

Mobil: +46 704-61 28 68
E-post birgitta.stalnert@kompaninomad.se

Adress kontor:
Svartedalsgatan 5

418 70 Göteborg

               www.kompaninomad.se

     Jakten på den              
försvunna 
dansen

Han sätter jojken i               
   kroppen

Det började redan för 6000 år sedan, långt  uppe i norska 
Alta. Där samlades samernas tidiga förfäder för att dansa. 
under flera tusen år. Än idag kan man se hur de dansar på 
hällarna. Men först nu har någon sett sambandet mellan 
hällarna och den försvunna samiska danstraditionen.

Nyfiken på den 
försvunna samiska 
dansen? 

 Kompani Nomad

Kompani Nomad ordnar seminarier och work shops för 

organisationer och företag. Här får deltagarna chansen att 

prova på extasdans i en oförglömlig work shop med Ola 

Stinnerbom. 

Är du intresserad av ett skräddarsytt arrangemang med 

dans, seminarium och work shop, kontakta oss för mer 

information och prisuppgifter.

      www.kompaninomad.se
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Kompani Nomad i Göteborg är ett danskompani 

med samiska förtecken. Kompaniet drivs av Ola 

Stinnerbom, dansare och koreograf  och Birgitta 

Stålnert, skribent och kulturvetare.

Vi jobbar för att visa att det verkligen har funnits en 

samisk dans och för att återinföra den samiska 

danstraditionen igen. Inte i en strikt historisk 

mening utan i en modern nyskapande form. Vårt 

långsiktiga mål är att få ett nationellt uppdrag att 

skapa en ny konstnärlig samisk dansteater för barn 

och ungdomar.

Kompani Nomad är unika!  Vi är det enda 

professionella samiska danskompaniet som finns. 

Vi får stöd från såväl svenska myndigheter som 

samiska, fast intresset för frågan och det 

ekonomiska stödet har hittills varit betydligt större 

från svensk sida än samisk. 

De senaste åren har vi fått stöd från Statens 

kulturråd, Framtidens kultur, Sametinget, Carina 

Aris Minnesfond och Konstnärsnämnden.

Orsaken till denna situation är att det tidigare varit 

närmast tabubelagt inom samiska kretsar att tala om 

en samisk försvunnen danstradition. 

          Det här är Kompani Nomad

Förklaringen är att dansen har 

kopplats ihop med den 

förbjudna trumman och det 

hedniska förkristna arvet som 

man inte velat kännas vid. 

Under de sista åren har vi varit 

ute och berättat om vårt 

forskningsarbete, haft 

seminarier och work shops. 

Fler och fler inser det orimliga 

i att samernas skulle vara världens enda 

ursprungsbefolkning utan danstradition. 

Under 2007 fortsätter vi att hålla seminarier och 

workshops, parallellt med vårt konstnärliga arbete. Bl a 

har Ola Stinnerbom premiär på Samiska Teaterns 

ungdomsföreställningen bea@nisse i mars samt kommer 

under våren att ansvara för koreografin i Västanå Teaters 

nya uppsättning. Kommande år ska vi även producera ett 

solo av och med Ola Stinnerbom samt att göra ett antal 

resor bl a till Kamtjatka för att delta i en festival hos 

Itelmerna. Ett möte som vi särskilt ser fram emot, 

eftersom den här ursprungsbefolkningen kan lära oss 

mycket om hur man återupptäcker en förlorad 

danstradition och hur man ska gör för att återinföra den 

Gästspel i Taiwan 2005

  
Vad gjorde dom i Alta?

Under drygt tio år har den samiske koreografen, dansaren, 

musikern och jojkaren Ola Stinnerbom forskat kring den 

försvunna samiska dansen. Han har letat efter bevis på att 

det verkligen har funnits en samisk danstradition. Han har 

också lyckats hitta ett antal skriftliga källor som beskriver 

just dans, akrobatik, riter och extas. Under de sista tre åren 

har han arbetat tillsammans med kulturvetaren och 

skribenten Birgitta 

Stålnert för att 

analysera och 

sammanställa 

materialet. När 

Birgitta hörde talas 

om att samerna aldrig skulle ha dansat blev hon omedelbart 

intresserad och bestämde sig för att engagera sig i Olas 

forskningsarbete. Nu blev dom plötsligt två eldsjälar!

Ännu tydligare bevis kan man se på hällarna i norska Alta –

en plats som Kompani Nomad ser som själva 

utgångspunkten för sitt arbete. För det verkar vara som om 

det var  i Alta som allt startade för 6 000 år sedan. Hit 

återkom man under många tusen år för att utföra sina 

rituella ceremonier på denna magiska plats. Och än idag 

dansar samernas tidiga förfäder på hällarna där upp i Alta.  


