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– VI HAR FUNNIT  samisk dans på hällristningar 
i Alta och i förkristna riter, säger Ola Stinner-
bom. Nu arbetar vi med att synliggöra den 
försvunna dansen på scen.

– Samisk dans liknar rörelsemönstret i en 
kåta. Jag rör mig lågt ner vid marken för att 
undvika röken som stiger uppåt från eldsta-
den, förklarar Ola Stinnerbom i tränings-
lokalen på Svenska Balettskolan i Hisings 
Backa.

Kroppen roterar med snabba rörelser sam-
tidigt som den ger intryck av att sväva en bit 
över golvytan. Flytande rörelser som gestal-
tar extas- och transtillstånd, och jojk som tar 
sig kroppsliga uttryck är andra kännetecken 
för den samiska dansen.

– Jag går inte in i verklig extas. Då skulle 
jag inte ha kontroll över dansrörelserna. Där-
emot visar jag kroppsligt hur trans och extas 
kan se ut med kraftiga skakningar, hopp och 
snurrande rörelser nära golvet. Mina elever 
brukar kalla det för elchocks-
dans.

Ola Stinnerbom är utbildad 
balettdansare är  huvudlärare i 
modern dans på Svenska Balett-
skolan i Göteborg. Han arbetar 
även som dansare och kore-
ograf, gärna med en blandning 
av olika stilar. När Ola Stinner-
bom visar den samiska dansen 
i träningslokalen, går det att 
upptäcka likheter med såväl 
akrobatik som hiphop.

– För mig är uppdelningen 
i dansformer inte så viktig. 
Redan på 1700-talet snurrade 
man på huvud och rygg i den 
norska Hallingdansen. Nu kall-
lar vi samma rörelser för break-
dance.

HANS INTRESSE  för den samiska 
dansen eller rättare sagt frustra-
tionen över dess frånvaro, bör-
jade för ungefär tio år sedan. Samisk dans 
existerade inte i den nutida samiska kulturen 
eller i dansvärlden.

– För mig har det alltid varit en självklar-
het att en sådan tradition har funnits. Varför 

skulle samerna vara den enda urbefolkning 
som inte har en egen dans?

Ola Stinnerbom har själv samiskt påbrå. 
Född i Arvika, men sedan barnsben på åter-
kommande besök hos släkt och vänner i 
Sameland.

– Mamma trodde nog att familjen skulle 
bli försvenskad genom flytten till Arvika. För 
mig blev reaktionen den motsat-
ta. Nyfikenheten på mitt samiska 
ursprung har tilltagit alltmer.

Under sitt sökande efter den 
försvunna samiska dansen träf-
fade han kulturvetaren och skri-
benten Birgitta Stålnert. Tillsam-
mans har de startat Kompani No-
mad i Göteborg.

– Vi är inte forskare och strävar 
inte efter att göra en exakt rekon-
struktion av dansen. Snarare vill vi fylla en 
lucka i samernas historia och levandegöra 

den samiska dansen som konst-
form, säger Birgitta Stålnert.

SPÅREN GÅR TILLBAKA  6 000 år 
i tiden. I nors ka Alta fann Ola 
Stinnerbom dansrörelser hos 
sina samiska förfäder på häll-
ristningarna. Utifrån kore-
ografisk kunskap tolkade han 
dem på ett annat sätt än vad ar-
keologer och historiker hittills 
har gjort. Det är ett problem 
att samernas äldre historia har 
skrivits ner av präster och an-
dra utanför den samiska kultu-
ren, anser Ola Stinnerbom och 
Birgitta Stålnert.

– Det märks tydligt att ögon-
vittnena inte förstod vad de 
såg. De kände inte till samer-
nas riter och tog avstånd från 
den förkristna kulturen. Det är 
säkert en bidragande orsak till 
att man trott att samerna inte 

har dansat, säger Birgitta Stålnert.
När den samiska trumman förbjöds på 

1600-talet minskade möjligheterna att utföra 
de samiska riterna. Samerna skulle kristnas 
och det var då som kunskapen om danstra-

ditioner och riter gradvis glömdes bort, tror 
Ola Stinnerbom och Birgitta Stålnert. De för-
söker nu pussla ihop fragmenten som finns 
kvar. De senaste ledtrådarna i sökandet har 
de funnit på oväntat håll. Inom laestadianis-
men.

– Flera personer har berättat att de har sett 
samma extasdans i kyrkan som i min dans. 

Men i laestadianismen används 
inte benämningen dans utan 
”lihkadus”, ett ord som betyder 
inre och yttre rörelse, berättar 
Ola Stinnerbom.

I MORGON  ska Ola Stinnerbom 
framföra den samiska dansen 
vid samernas nationaldagsfi-
rande på Skansen i Stockholm. 
Scenkläderna syr han själv. Av 

renskinn, rödräv och benbitar. Han tillver-
kar också egna djurmasker.

– Djurgestalter är vanliga i samiska riter, 
speciellt den heliga björnen. När jag dansar 
blir jag en björn i mina rörelser.

Men om han ska omvandlas till en björn i 
sin dans på nationaldagen har han ännu inte 
bestämt. Det finns flera djurimitationer att 
välja mellan.

– Utöver alla tekniska dansrörelser är mitt 
viktigaste redskap inlevelsen i stunden.

KRISTINA KARLBERG                                                                                          
                               031-62 40 00 granslost@gp.se

Jakten på den 
försvunna dansen
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* Sedan 1992 är 6 febru-
ari samernas national-
dag. Den firas till minne 
av det första samiska 
landsmötet som hölls i 
Trondheim detta datum 
1917. Nationaldagen 
uppmärksammas med 
olika kulturaktiviteter 
framförallt i Sameland 
(Sápmi), men även på 
andra platser i Norge, 
Sverige, Finland och 
Ryssland. I Stockholm 
firas samernas natio-
naldag på Skansen. 
Göteborg har i år inget 
officiellt firande.
* Läs mer om samernas 
kultur och traditioner, 
www.samer.se

”Nyfiken-
heten på 
mitt samiska 
ursprung 
har tilltagit 
alltmer”

VARFÖR SKULLE SAMERNA VARA DEN ENDA URBEFOLKNINGEN I VÄRLDEN UTAN

EGEN DANS? Dansaren och koreografen Ola Stinnerbom i Kompani Nomad har aldrig

 tvivlat på att den funnits. Han fann spåren i 6  000 år gamla hällristningar.

KOMPANI NOMAD. Dansaren Ola Stinner-
bom och kulturvetaren Birgitta Stålnert i 
Kompani Nomad vill göra den samiska dan-
sen levande som konstform.

”Jag tog en stor risk,” säger fotogra-
fen Sally Mann om de bilder som 
gjorde henne berömd – till exempel 
den där hennes tolvåriga dotter Jes-
sie tittar rakt in i kameran, med naken 
överkropp i en utmanande pose, runt 
halsen ett pärlhalsband.

Bilderna i serien Immediate family provoce-
rade den amerikanska publiken när de först 
ställdes ut, i början av 90-talet. Det konst-
närliga värdet gick inte att se förbi, kritiken 

handlade om att Sally Mann exploaterade 
sina egna barn.

Bildserien blev Sally Manns stora genom-
brott som konstnär. Innan hennes barn, Em-
met, Jessie och Virginia, föddes arbetade hon 
som landskaps- och arkitekturfotograf, men 
resorna blev omöjliga som småbarnsförälder. 
I stället blickade hon inåt, och hittade moti-
ven i sitt eget vardagsliv. Myggbitna kroppar, 
nakna barn som sover och leker. Iscensatta 
och spontana ögonblick ur ett familjeliv.

Ingen i fotohistorien hade gjort det så 
intimt tidigare. De fotografer som skildrat 

”Barnen skapade konsten   

Bild: JONAS EKSTRÖMER

FOTOGRAF I FOKUS. Sally Mann besöker 
Stockholm i samband med att hennes ut-
ställningen öppnar på Kulturhuset. 

Kjell Johansson
får Ivar Lo-priset
Författaren Kjell Johansson får 
fackföreningsrörelsens Ivar Lo-pris 
på 125 000 kronor. Han får det för 
”sina engagerade och inkännande 
skildringar av de svaga i det sociala 

kollektivet”. Kjell Jo-
hansson är uppvuxen 
i Stockholmsförorten 
Midsommarkransen 
där flera av hans ro-
maner utspelar sig. I 
senaste boken Rummet 
under golvet, som av-

slutade trilogin De utsatta, berättar 
Kjell Johansson om människor som 
är osynliga i välfärdssamhället.

Operaelever  
ger Così fan tutte
Vårens första opera på Artisten blir 
Mozarts Così fan tutte i en uppsätt-
ning med sångare från Operahögsko-
lans magisterutbildning. Musikalisk 
ledare är Lars-Göran Dahl, piano och 
cembalo, och regissör är Per-Erik 
Öhrn. I rollerna hörs Nadja Kolecka i 
rollen som Fiordiligi, Solgerd Israels-
son som Dorabella, Jakob Albinsson 
som Guglielmo, Henrik Karlsson 
som Ferrand, Live Maartman som De-
spina och Daniel Danielsson, utbytes-
student från Oslo, som Don Alfonso.

Spelas ikväll samt på onsdag och 
torsdag.

Sunnegårdh
på radion
Onsdagens konsert med slagverksen-
semblen Kroumata och sångerskorna 
Erika Sunnegårdh & Maria Sanner 
i Stockholm på onsdag spelas in av 
Sveriges Radio och sänds i P2 Live: 
Nu! ett par veckor senare, den 19 feb-
ruari. Sopranen Erika Sunnegårdh 
gästar Kroumata för att uruppföra 
The world as I see it, ett nytt beställ-
ningsverk av Carl Unander-Scharin. 
I övrigt verk av György Ligeti, Sven-
David Sandström och Kim Hedås.

Redan i dag kan man i samma ka-
nal lyssna till Puccinis La Bohème i en 
direktsändning från Metropolitano-
peran i New York.

FÖRRESTEN  
beklagar 
ledningen 
för täv-
lingen 
Årets 

kock att man i prispresentatio-
nen förväxlat vinnaren Tommy 
Myllymäkis tävlingsrecept med 
Göran Hägglund kvarglömda 
inköpslista. Tävlingsledningen 
sänder sitt deltagande till alla 
landets matintresserade.

Prova en 
kulturtidskrift gratis
Den göteborgsbaserade webbsidan 
Kulturchock.nu erbjuder provexem-
plar av ett 90-tal av landets kulturtid-
skrifter. Nätverkstan Ekonomitjänst i 
Göteborg står för distributionen och 
hela kampanjen ingår i Nätverkstans 
projekt Kulturchock. ”Det är en stor 
möjlighet för oss att kunna ge bort 
några av Sveriges alla fantastiska 
kulturtidskrifter. Många runt om 
i landet har nog ett stort kulturin-
tresse men få vet vilket utbud av kul-
turtidskrifter som det finns att välja 
bland,” säger Maria Felle, projektle-
dare på Nätverkstan.
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Tisdag 6 februari kl 19.00

Rest.Trappan, Folkets Hus, Järntorget
Ingen anmälan – fri entré

CORNELIS

– ETT BLUESLIV
Föreläsning,

film och musikexempel

journalist och författare till
Ett bluesliv: berättelsen om

Cornelis Vreeswijk

KLAS GUSTAFSON

VREESWIJK
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... Johan Johansson på skivbolaget Imo-
gena i Göteborg, som i veckan satsar 
på två konsertkvällar: ikväll Andreas 
Gidlund och Karolina Vucidolac med 
brasilianskt komp i Konserthuset, och 
på torsdag danska sångerskan Veronica 
Mortensen och Peter Vuust Quartet på 
Nefertiti.

Hur går det för Imogena i dessa tider?
– Det är tuffa tider. Förra året sålde vi 

extremt lite skivor, men det har sin förkla-
ring. Skivförsäljningen krymper ju, men 
vi hade också problem med vår distributör 
i Japan men vi har goda förhoppningar på 
det här året när vi kommer ut där genom 
en ny och mycket större distributör.

Hur viktigt är Japan?
– Det är 90 procent av försäljningen. 

Jätteviktigt. Vi har ju haft vissa artister 
som turnerat i Japan, som Lars Jansson i 
första hand, men det kommer fler, många 
unga grupper, och vi har bra kontakter 
när det gäller turnéverksamheten där.

Vilka artister tänker du på?
Vi talar om Andreas Gidlund, och Fred-

rik Lindborg, som har goda kontakter 
också i Australien dit gruppen blev in-
bjuden i sommar. Anders Persson också, 
och Göran Klinghagen och Terje Sundby 
i gruppen Triometrik ...

Ganska många män.
– Ja, haha ... men vi har också Emma 

Larsson från Uppsala som är verksam i 
Helsingfors där hon sjunger med ett ka-
nongäng finnar.

Och nu gör ni ett kraftprov i veckan.
– Ja, det kan man väl säga. När vi fick 

klart att vi skulle få en kväll i Konsert-
huset, så att säga, så ville vi göra nånting 
mer och kom överens med Nef om kon-
sertkvällen på torsdag.

ULF JOHANSON

HALLÅ

Bild: BENGT CHRISTIAN

JOJK MED KROPPEN. Flytande rörelser som gestaltar extas- och transtillstånd, och jojk som tar sig kroppsliga uttryck
är kännetecken för den samiska dansen.

barn var ofta män, och barnen var inte deras 
egna.

– Barnen skapade konsten tillsammans 
med mig. Konst finns i vardagen, i vårt liv 
på farmen och i vårt hem. Och alla föräldrar 
vet att det är omöjligt att tvinga ett barn 
att skapa konst. De måste vilja vara en del 
av processen. Jag stal aldrig de här bilderna 
från mina barn, de gav dem till mig, säger 
Sally Mann.

Hon har, för en gångs skull, lämnat far-
men i Virginia för att delta i en utställning 
i Stockholm. På Kulturhuset visas fotogra-

fier ur tre av hennes fotoprojekt: förutom 
det nämnda också Deep South, romantiska 
landskapsbilder av den amerikanska södern, 
och Faces, nytagna porträtt av de nu vuxna 
barnen och en bildserie på temat döden i 
What remains.

Många av bilderna är framkallade med 
metoder från 1800-talet. Samtliga kopior 
har hon gjort själv och det finns bara tre ex-
emplar av varje bild. Plåtarna bearbetar hon 
med egna kemikalieblandningar ute i fält, 
i ett bärbart mörkrum, eftersom de måste 
bestrykas genast.

– Min teknik ger mig den tidlösa känsla jag 
är ute efter. Kunde jag få den med en digital-
kamera skulle jag använda det.

När Sally Mann ser de äldre familjebilderna 
känner hon sig fortfarande lika stolt. Trots all 
kritik hon fått vill hon gärna vara med när de 
visas, skapa en dialog. Så många gånger har 
hon misstolkats och missuppfattats, säger 
hon. Spekulationer om förträngda minnen 
av incest är bara ett exempel.

ELIN VIKSTEN/TT SPEKTRA
031-62 40 00 granslost@gp.se

Utställningen visas till 6 maj.

 tillsammans med mig”

Det amerikanska förlaget Penguin har 
sjösatt ett litterärt experiment som är 
tänkt att mynna ut i en kollektivt skriven 
roman. Vem som helst ska kunna bidra 
med ord, karaktärer och handling till ro-
manen som ska få titeln ”A million pen-
guins”. Tanken är att sexveckorsprojektet 
ska fungera efter samma principer som 
nätuppslagsverket Wikipedia, skriver Gu-
ardian. Förutom de egna bidragen är det 
även fritt fram för deltagarna att redigera, 
kapa och ändra andra författares bidrag.
För att undvika strider likt de på Wiki-
pedia, det vill säga att författare råkar i 
luven på varandra, finns moderatorer. 
Dessutom finns etiska riktlinjer för hur 
man ska bete sig. På Penguin medger man 
dock att experimentet kan landa hur som 
helst. (TT Spektra)

Förlag vill skapa 
kollektiv roman




