
OLA PACKAR och jag hjälper till. Det är
mycket att göra – han ska ut på en lång
turné med sin bror Leifs kritikerrosade 
En herrgårdssägen. Samtidigt passar vi på att
tala lite om vårt arbete. Hur började det
egentligen?

– Mamma lärde mig att dansa, säger Ola.
Redan när jag var två år kunde jag vals har
hon berättat. Det blev mycket folkdans och
vi spelade fiol tillsammans. Jag hade talang
och uppmuntrades av en danspedagog att
söka till Riddarfjärdsskolan i Stockholm. 

Sedan utbildade han sig i klassisk balett.
Han ville lära sig grunderna med hoppen
och de klassiska teknikerna. Men Ola ville
något mer och på 1980-talet blev det break-
dance och akrobatik.

– Jag ville lära mig allt! Under många år
gjorde jag inte annat än tränade och
tränade. Allt skulle sitta perfekt i kroppen.
Sedan var det bara att välja vad man skulle
använda.

Det syns när Ola dansar att han blandar
och lånar från olika dansstilar. En del är
hämtad från den norska Hallingdansen,
påfallande lik breakdance, en annan är

lånad från nycirkus. Men hur kom han in på
samisk dans?

– Om jag skulle dansa, så ville jag själv
göra koreografin, säger han. Det var natur-
ligt att det blev samisk tematik, eftersom jag
har samiska rötter. Och visst har samerna
dansat!

OLA BÖRJADE leta i arkiv och fann gamla
texter som beskrev samisk dans och
dansliknande situationer. Fast då var det

ingen som trodde honom. Det var en
inarbetad sanning att samerna aldrig hade
dansat. Länge var det motigt och hans
teorier avfärdades. 

Från den dag då Ola klev in på mitt
kontor i Klippan förändrades allt. I min
egenskap av kulturvetare tyckte jag att
påståendet om en shamanistisk kultur som
saknade danstradition var sensationellt. Det
var ologiskt och gjorde mig grymt nyfiken.
Jag trodde inte att det var sant.

Tillsammans började vi strukturera hans
material för att förstå hur det kunde komma
sig att ett helt folk glömt sin tradition. Vi
bestämde oss för att försöka bevisa att det
verkligen funnits en samisk danstradition.
Men var skulle vi börja?

– Sommaren 2004 stack vi upp till
Nordnorge, till hällristningarna upp i Alta.
Vi gick igenom museets hela bildbank
tillsammans med en av deras intendenter. Vi
var lyriska, minns Ola. Vi hittade massor
med intressanta bilder.

Vilken känsla! Äntligen fick vi höra en
forskare säga att det var samernas tidiga
förfäder som dansade på hällarna. Nu fick vi
upp ett riktigt hett spår.

Jakten på den försvunna dansen gick
sedan lättare och de senaste åren har vi rest
runt och berättat om den försvunna samiska
dansen, hållit seminarier och workshops i
Sverige och Norge. 

– Ingen har ifrågasatt vårt material. Det är
tvärtom många som känt igen sig i beskriv-
ningarna av extasdansen, eftersom de upplevt
något liknande inom Laestadianismen. 

Lars Levi Laestadius, som själv var same,
måste ha förstått hur central extasen var för
samerna och låtit den få följa med in i
kyrkan. Ett genidrag av Laestadius. När vi
studerade samiska bröllopsdanser la vi
märke till att alla slutade med att man föll
till marken. Varför frågade vi oss? Svaret var
enkelt. Under den rituella dansen föll alltid
nåjden, den samiske schamanen, till
marken. I bröllopsdansernas avslutning
fanns inte längre någon rituell funktion. Det
som återstod var en slags kulturell minnes-
rest utan sitt sammanhang.

Ja, det här är något av det som vi håller
på att få ner på papper, ett mödosamt
arbete, eftersom det trots allt inte finns så
mycket tid som vi skulle behöva. Verklig-
heten kommer emellan och vi jobbar för att
få ihop till maten och kalendrarna är
fullbokade med andra måsten. 

– Nu har vi hittat dansen och går vidare.
Men det handlar inte om att rekonstruera
någon förkristen dansritual. Det är
ointressant. Jojken, trumman och dansen är
en »treenighet«, förklarar Ola. Men idag
finns bara jojken kvar. Hela mitt koreografis-
ka arbete går ut på att sätta ihop delarna
igen. Jag kallar metoden att sätta jojken i
kroppen.

HAN JOBBAR UNGEFÄR som en arkeolog
eller konservator och försöker fylla i
tomrummen med sannolika beståndsdelar.
Sedan blandar han och gör det hela till en
riktigt urban mix. 

Till hösten har vi premiär på Dom kallar
oss lappdjävlar, en dansföreställning för
högstadiet. Temat är den svenska rasbio-
login och dess konsekvenser för samerna.
Ett tungt ämne.

– Jo, det kan man tycka. När man spelar
för högstadiet måste man våga utmana. Det
gäller att fånga intresset från första stund.
En kräsen publik som inte köper vad som
helst. Och jag älskar utmaningar, tillägger
han skrattande.

Dom kallar oss lappdjävlar är en föreställ-
ning som han länge velat göra. Idag pratar
man inte om rasbiologi eller rashygien, nej,
nu är forskarna nere på DNA-nivå. Vad
betyder det för samer? För invandrare och
svenskar? Vad är det som gör att vi måste
sortera och kategorisera människor hela
tiden? 

Den underbara musiken står Magnus
Stinnerbom för och i november 2008 blir
det premiär på Pustervik i Göteborg.
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Ola sätter jojken i kroppen
Kompani Nomad i Göteborg består av två eldsjälar, dansaren och
koreografen Ola Stinnerbom och skribenten och kulturvetaren
Birgitta Stålnert. Här berättar de själva om sitt arbete.


