
Tack vare bidraget från Kulturskjutsen kunde vi 
genomföra ett ”Miniresidens” för unga samiska 
dansare i Vilhelmina!

Vi hade turen och fick några slantar från Kulturskjutsen. Uppenbarligen tyckte de i 
Umeå 2014 att det var ett bra initativ att försöka uppmuntra fler samiska ungdomar 
att börja dansa. I slutet av februari for vi upp till Vilhelmina för att genomföra vårt 
miniresidens för unga samiska dansare. Det blev bara så bra!

Koreografen och dansaren Ola Stinnerbom tog med sig den unga dansaren Simon Wiklund och stack 
upp till Saxnäs. På Ricklundgården kunde vi både repetera själva och hitta inspiration. Vi genomförde dels  
eget repetionsarbete på golvet, dels en dag med workshop på Saxnässkolan onsdagen den 26 februari. 
Under den 27 och 28 februari kunde Simon och Ola koncentrera sig på att träna och repetera i studion 
på Ricklundgården.  

Saxnässkolan är en sk. sameintegrerad skola och en hel del av eleverna hade samisk bakgrund.  Det 
var många glada elever och lärare som deltog i workshopen på Saxnässkolan. Ja, det verkarde som om 
hela skolan var där, totalt 40 elever från årskurs 1-9. Gruppen var blandad med både killar och tjejer i 
olika åldrar samt tio stycken lärare/vuxna som också deltog i work shopen. 
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Ola Stinnerbom utgick från sitt mångåriga arbete med den försvunna samiska dansen och försökte 
att utifrån historien förklara hur det gick  till när den samiska dansen blev tabubelagd. En annan 
tanke var att klargöra för barnen att det inte är någon som egentligen vet hur den samiska dansen 
kan ha sett ut. Utifrån de nedteckningar som finns berättade han om hur nåjden rörde sig på knä, 
krypande och nästan krälande på marken. Ola visade hur nåjden hade hoppat runt på huk och hur 
intensiteten ökat successivt.  Allt gjordes i en dialog med eleverna och de fick också se hur det 
konkret ser ut när Ola och Simon jobbar på golvet med sökandet efter den samiska dansen, vilket var 
mycket uppskattat.  Sedan var det dags för eleverna att själva vara med och söka efter det 
samespecifika rörelserna och själva känna hur det är att röra sig under röken i kåtan. 

Nästan alla barnen var med i sökandet och de gillade när vi sedan använde oss av leken följa John 
och i det här fallet följa Simon. Det var mycket uppskattat speciellt när vi hade olika lekar om vem 
som kunde göra flest kullerbyttor och vem som kunde göra det mest samespecifikt.

VI berättade också om att det finns gamla uråldriga samiska hällristningar som visar på ett dansande 
med någon slags stav. Vi visade våra stavar för barnen och frågade dem, hur tror ni man har dansat 
med dessa stavar? Därefter dansade Simon en samisk dans där han snurrar staven medan han 
dansar. Det blev mycket imponerade och Simon fick stora applåder. Ola tog även fram sina trummor 
och visade dem hur han bygger nya samiska trummor och när han frågade om de också skulle vilja 
ha en trumma och kunna spela fick han ett stort gensvar. Det fanns ett oväntat stort intresse för de 
samiska trummorna, speciellt nyfikna blev barnen när han spelade på sina trummor och rörde sig ute 
bland barnen i rummet. Att få känna hur den stora trumman vibrerar med sub-basvibrationer som 
känns rakt igenom hela kroppen var väldigt uppskattat. Det intressanta var at när Ola spelade på 
trumman ville eleverna inte sitta still, utan röra sig till trummans rytm!. 

Sedan avslutade vi hela workshopen med att berätta om att år 1555 beskrev Olaus Magnus att det 
samiska bröllopet bekräftades med eld. De blev mycket fascinerade när vi berättade att de kunde 
sätta på sig sina ytterkläder och följa med ut så skulle Simon avsluta vår workshop med en eldshow 
med sin eldstav.
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