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Västerbottens län är på många sätt ett danslän. skellefteå kommun har haft obligatorisk dansundervisning i skolan sedan 1972 – längst i landet. länet fick sin
länsdanskonsulent redan 1994, på delad andraplats efter Norrbottens län. många
är de som börjat sin dansbana här i Västerbotten för att gå vidare till professionell
verksamhet; som pedagoger, dansare och koreografer.
i Handlingsprogram för den professionella dansen, som ifjol lades fram av kulturrådet, nämns Umeå tillsammans med storstäderna som en gynnsam miljö för den
konstnärliga utvecklingen av dansen: ”det är rimligt att en betydande del av statens
produktionsstöd även i fortsättningen går till verksamhet på dessa platser.”
Ordet dans väcker tusen och en associationer: folkdans, foxtrot, fridans, sällskapsdans, jazzdans, streetdans. det här numret handlar i första hand om dansen som
konstform. Om de som står i strålkastarljuset, de som sitter i publikmörkret och om
de som gör det möjligt för dansen att röra sig i Västerbotten. Om danspedagoger,
inspiratörer och deras elever.
frilansjournalisten Malin Palmqvist har i samarbete med det regionala samordnings- och informationscentrat dans i Västerbotten, mött doldisar och kändisar
över hela länet. mötena med danspersonligheter i Västerbottens län har pågått i
flera år. Ambitionen är inte att vara heltäckande. många människor och företeelser
finns med, men inte allt och alla. Till det kanske redaktionen får anledning att
återkomma – att djupare studera förutsättningar och strukturer för dansen i
Västerbotten är ett ämne för sig.
det är inte bara tidskriften Västerbotten som i år ägnar dansen särskilt intresse.
en bok om och av en av länets främsta dansprofiler – Eva Dahlgren som med sin
berömda bolidens barnbalett dansade ut över världen i början av 1970-talet – är
under utgivning senare i år. det är lokalhistoriskt institut vid skellefteå museum
som står för det arbetet.
i Nära notiser skildrar Vilhemina museums Laila Eliasson den dramatiska branden
5 september 1921 som på kort tid ödelade Vilhelmina kyrkstad.
Västerbottens läns hembygdsförbund vill framföra ett varmt tack till Västerbottens läns landsting som genom att prenumerera till sina kliniker och mottagningar
ger ett välkommet stöd till tidskriften Västerbotten. samtidigt vill redaktionen rikta
ett varmt tack till Åsa söderberg, avdelningschef för dansen inom NorrlandsOperan,
samt till Jenny lindberg, tidigare vikarierande danskonsulent, som varit ett starkt
stöd i arbetet med utgivningen av ”Att sätta dansen i rörelse”.

VÄSTERBOTTENS-KURIRENS ARKIV

redigeras vid Västerbottens museum
i samarbete med skellefteå museum.
Chefredaktör & ansvarig utgivare
Ola kellgren, 090 -17 18 02
Grafisk form
kikki lundberg
Prenumeration och distribution
receptionen, 090-17 18 01 och
lena bertilsson, 090-17 18 05
Telefax 090-77 90 00

bildtexten

Redaktionens adress
Tidskriften Västerbotten
Västerbottens museum
box 3183, 903 04 Umeå
Telefon 090-17 18 00
Telefax 090-77 90 00
e-post: ola.kellgren@vasterbottensmuseum.se
www.vasterbottensmuseum.se
Rekvisitioner och prenumeration
Västerbottens läns hembygdsförbund
Postgiro 6 26 22-6.
Tryck
Wallin & dalholm boktryckeri Ab, lund 2006.
Tryckeriet är miljöcertifierat enligt isO 14001.
Tidskriften är svanen-märkt.

”Att sätta dansen i rörelse” handlar om den sceniska
Skellefteå museum har av Nordisk
kulturfond be
Prenumeration
Årets
nummer
250:–
dansen, om dans som konstform, om dans som
viljats en summa pengar till ett gemensamt
utställ
Årets nummer i en bok
265:–
framförs för andra att titta på. Om att med kroppen
ningsprojekt kallat ”Nätter av ljus – dagar av mörker”
Årets nummer och bok
305:–
dansande
barnen bytottarna
Nordmaling.
somde
enda
instrument,
med elleri baggård,
utan musik
till, ut
som ett tiotal museer inom nätverket
Nordkalott
Medlemmar
i en västerbottnisk hembygdsförening,
till Västerbottens
trycka olika känslor och sinnestillstånd.
muserna arbetar med tillsammans.ansluten
Tanken
är att i läns hembygdsförbund, får
20% rabatt på prenumeration.
Själva ordet ’dans’ väcker annars många associa
utställningsform försoöka beskriva hur det är att
tioner. Det kan handla om att röra sig till musik, en
leva i norra Skandinavien, i växlingen
mellan den
issN 0346-4938
OmslAgeTs frAmsidA
sam eller med
en
partner
eller
helt
enkelt
ett
sätt
att
ljusa
och
den
mörka
årstiden.
Hur
påverkar
det
oss, med fyra nummer per år.
Tidskriften
utkommer
lina lundin och Anna ehnberg. den svensk-finska uppsättningen
75:–
”Uppdraget/Tehtävä”
inom
projektet
”interdans”
premiär i Vilhelmina
2003.det växt och djurliv? lösnummerpris
träffa
eller umgås med
andra
människor.
Förhade
många
hur påverkar
foto:
malin
Arnesson.
människor är dansandet ett sätt att leva. Man far
Vilken bild kan väl i sammanhanget passa bättre
långa sträckor för att dansa till en viss musik, och det
än denna? Den är tagen av bygdefotografen Elof
verkar mer handla om själva dansandet än möjlig
Olofsson från Bygdsiljum, en ljus sommarkväll vid
OmslAgeTs bAksidA
heten till att göra nya bekantskaper.
dansbanan i Burliden, Burträsk, 924.
från dansskolans våruppvisning i skellefteå 2005.
foto: krister Hägglund/skellefteå museum.

OLA KELLGREN



MaRtin Mat tssOn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Eva Dahlgren lät ofta sina koreografier för Bolidens barnbalett inspireras
av naturen och kulturen i norr, ”Rendansen” är ett exempel.
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Någonstans börjar det
– om dansskolor och dans i skolan
M a l i n Pa l M q v i s t

I en källare i Boliden, i en tvättstuga på Berghem i Umeå
eller i en tändsticksstor gymnastiksal i Bygdeå.

KRistER hÄgglUnd/sKEllEftEå MUsEUM

Någonstans sker det, det första mötet med den konstnärliga dansen.

Danslegenden Eva Dahlgren förde in dansen i
Skellefteåskolorna.

I mitten av 1960-talet flyttade två danslegender
till Västerbottens län: Eva Dahlgren och Taina
Norberg. När Eva Dahlgren kom till Boliden hade
hon redan uppfyllt sin dröm att bli ballerina vid
operan i Rom. Men andra världskriget tvingade
henne hem. Hon började undervisa, gifte sig med
en läkare och landade 1965 i Boliden där hon i
källaren öppnade sin dansskola. Hon mötte stor
nyfikenhet, men också motstånd:
– Dansen var nästan syndbelagd i Västerbotten, säger hon i dag.
Det dröjde 14 år innan Bolidens barnbalett,
bildad 1969, fick dansa ängladansen i sin egen
kyrka. Men de dansade sig ut i världen och in i
skolan. Skellefteå kommun var först i landet med
att på försök införa dans i skolan 1972. Sedan
1978 möter, tack vare Eva Dahlgren, alla grundskoleelever dansen som konstform.
Taina Norberg kom från Finland, via Stockholm och Balettakademien, till sin man i Umeå.
Hennes första elever tog sina lektioner i en tvätt

CURt dahlgREn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Umeå Balettskola framför ”Tummelisa” 988.

stuga på Berghem i Umeå 1965. Två år senare fick
hon en rytmiklärartjänst i skapande dans på förskoleseminariet. Men i mitten av 70-talet tog
dansundervisningen överhanden – det är det hon
tyckt varit roligast, framför allt baletten. Hon undervisade bland annat på Kursverksamheten och
1985 bildade hon Umeå balettskola. I dag heter
den Umeå dansskola och Tainas dotter, Katja Norberg, är konstnärlig ledare.
4

I Vilhelmina bedrevs, enligt Dans i Västerbotten, redan under 40- och 50-talet en seriös dansundervisning av hovdansösen Enny Svedmark i
samarbete med Irma Essegårds amatörteaterensemble.
Men det skulle dröja till år 2000 innan Skellefteås tidiga dansundervisning i skolan spred sig i
länet. Genom Dans i Västerbottens projekt ”Småkommunmodellen” infördes dans i skolan i ytter-

svEn hanssOn/vÄstERBOt tEns MUsEUMs fOtOaRKiv

Fru Enny Svedmarks balettskola i 0talets Vilhelmina.



gUnnaR fORsEll/vÄstERBOt tEns MUsEUMs fOtOaRKiv

Bolidens barnbalett.

ligare åtta av länets kommuner: Dorotea, Lycksele,
Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och
Åsele. De anställda pedagogerna utgick från Vilhelmina. Projektet fick 2003–05 en efterföljare i
”Dans för kreativ livsmiljö – ett dansprojekt för
framtiden”. Vilhelmina kommun ägde projektet
som medfinansierades av Storuman, Åsele och Dorotea. Vårterminen 2006 möter elever i Skellefteå,


Sorsele och Vilhelmina dansen som konstform i
sin vanliga skola.
Sedan förra året driver Statens kulturråd och
Myndigheten för skolutveckling ett utvecklingsprogram med syftet att alla barn och ungdomar
ska få tillgång till dans i skolan. Drivande i arbetet
har Kulturrådets Cecilia Björklund Dahlgren varit,
för övrigt Eva Dahlgrens dotter.

Bolidens barnbalett på nya äventyr

Malin PalMqvist

En kvinna kommer till ett samhälle
och startar en dansskola i sin källare.
En tvåårig flicka börjar dansa. Tillsammans lägger de grunden för en
danstradition som fortfarande lever –
i Skellefteås skolor och i Anna Lindqvists kropp.
Om sex dagar ska Anna Lindqvist
introducera 20 av Umeå universitets
sommarbruna studenter till tiopoängaren: ”Dans, lek och rörelse”. Lärarstudenternas intresse för kursen
har ökat. Under sin utbildning kan
de plocka på sig nära 30 poäng dans,
men de korta kurserna liknar varandra. Därför är Anna Lindqvist glad att
presentera vårens nyhet ”Dans, kropp
och konstnärlig gestaltning”. Nytt i
tiopoängaren är inriktningen mot
grundskolans senare år och gymnasiet och att dansens betydelse som

konstnärligt uttryck och medel för
identitetsskapande poängteras.
– Nu känns det som en fortsättning,
studenterna får möjlighet till fördjupade kunskaper, säger Anna Lindqvist,
som verkat för kursen genom den
tvärvetenskapliga gruppen KROG –
Kropp och gestaltning.
Det egna inträdet i dansvärlden gick
genom Eva Dahlgrens källare i Boliden,
när Anna var knappt tre år fyllda.
– Hon hade ett kostymförråd redan
då. En hel korg med tåskor och balettskor och tavlor på väggarna med ryska
barn som stod vid stången och det
fanns ett piano där, det var en upplevelse bara att få vara i det rummet.
Bolidenbarnen dansade sig genom
världen; Norge, Spanien, Italien, USA
– inget resmål var för avlägset för det
tjugotalet ungar i alla åldrar som med
Eva Dahlgren i spetsen och en mängd
resväskor och några föräldrar i släptåg
reste jorden runt.
– Vi blev nästan som en liten familj där vi for runt och kånkade på
våra resväskor och dansade överallt
på olika platser, i olika miljöer och
med olika människor i olika åldrar.
Det handlade om att sprida den här
dansglädjen som vi kände, om att

dans inte är något exklusivt som är
till för ett fåtal människor utan att
dansen ska finnas tillgänglig för alla.
Anna Lindqvist utbildade sig först
till förskollärare och sedan till grundskollärare men har aldrig släppt dansen. Undervisning i barndans har varvats med jobb i förskola och skola,
där dansen blivit en del av undervisningen. Nu undervisar hon blivande
lärare vid Umeå universitet. I kroppen bär hon med sig Eva Dahlgrens
levande tradition. Ämnet för den pågående D-uppsatsen är just Skellefteåtraditionen och Bolidens barnbalett.
– En kvinna kommer till Boliden
och startar en liten dansskola, det
växer, och finns fortfarande kvar.

Intervjun gjordes vid höstterminens start 200. Kursen ”Dans, kropp och konstnärlig gestaltning”, som skulle
startat våren 200, ställdes in på grund av för få sökande men kommer att ges längre fram.
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2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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– Ja det tror jag, det finns jättemånga killar som
vill dansa, men jag tror inte att de vågar det på
grund av de andra killarna som inte vågar. Samtidigt kanske de är avundsjuka på något sätt, funderar hon
Rebecka tror att fler klasser i streetdans på
Skellefteå dans- och balettförening skulle göra
skillnad. Simone vill också testa streetdans. Om
hon skulle välja att jobba som dansare när hon
blir stor är det street och jazz hon skulle välja.
Men framtidsalternativen är flera:
– Ojojoj. Svår fråga. Jag vet inte. Designer tror
jag. Och sen sminkös.
Dans är ännu bara ett av flera intressen. Fotboll, gitarr och kör är andra. Favoriterna heter dans
och fotboll. Roligast med fotbollen är att stå i mål.
Och roligast med att dansa?
– Det är nog att man får höra på musik och
följa med med kroppen, säger Simone.

Malin PalMqvist

Ibland rycker det i Simone Markgrens ben innan
hon somnar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hon räknar sig
fram genom dansstegen i huvudet. Hon är tio år,
bor i Skellefteå och dansar två gånger i veckan.
Simones hem på Sopranvägen i Sjungande dalen i Skellefteå ligger inbäddat i bomullssnö. Förra helgen dansade hon ”Älvdansen” under ”Dans i
novembermörkret”, som de senaste fem åren vuxit från en elevföreställning till en drygt två veckor
lång dansfestival kryddad med professionella föreställningar och korsad med andra konstarter.
Simone började dansa när hon var sex år för att
hennes sju år äldre syster Rebecka dansade. Nu
går Rebecka dansestetiskt gymnasium efter tre år
på Svenska balettskolans högstadium i Piteå. Simone dansar jazz för henne på fredagar och balett
för Karolina Markström på tisdagar. Hon tycker
bäst om jazzen:
– Det är lite mer fartigt än baletten, där får
man mer stå vid stången och så. Man får dansa
mest på jazzen. Sex av Simones kompisar dansar
också. Alla är tjejer. Hon känner inga killar som
dansar. De törs inte:
– De är nog rädda för att bli retade tror jag, säger Simone.
Tror du att de skulle bli det?
– Mm, det tror jag. I alla fall av de från andra
klasser, de som är äldre.
Simones skolklass hade dans i ettan och en bit
in på tvåan. Nu går hon i fyran. Hon tror att killarna skulle ha en annan inställning till dans om
de fått ha dans i skolan hela tiden:

Intervjun gjordes i november 200.
Simone bor kvar med sin familj i Sjungande dalen.

KRistER hÄgglUnd/sKEllEftEå MUsEUM

Från Dansskolans våruppvisning i Skellefteå förra året.
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Malin PalMqvist

Sedan mars 2004 har Karolina läst och även börjat undervisa i pilatesteknik,
en träningsmetod som används av dansare i skadeförebyggande och
rehabiliterande syfte. Veronica jobbar på som vanligt, men drömmer om
att vidareutbilda sig till dansterapeut.

Vinnare: dansen
Rakt, räkning, takt. Mjukare utan
räkning. Rörelsespråket skiljer systrarna Veronica Faxén och Karolina
Markström åt. Annars tycks likheterna vara större än skillnaderna.
Två år innan Karolina Markströms
dotter Selma föddes fick hennes storasyster Veronica Faxén sitt första barn.
Systrarna gör samma saker, med några
års fördröjning. Veronica börjar barndans för Eva Dahlgren när hon är
fyra, tre år senare börjar Karolina.
Båda går vidare till dansgymnasiet i
Umeå, Karolina tre år efter Veronica.
Veronica går två år på Balettakademin
i Stockholm, Karolina ett halvår på
Danskompaniet. De kommer in på
Danshögskolans pedagogutbildning
när de är lika gamla och båda väljer
barndans som inriktning. Nu är de
0

danspedagoger i Skellefteå. Själva
tycker de inte att de är så lika varandra.
– Dansmässigt har vi inte samma
rörelsespråk, säger Karolina.
Veronica är rakare och jobbar mer
med räkning och takt. Karolinas rörelsespråk är mjukare och hon jobbar
gärna utan räkning.
Men allt kunde också ha varit helt
annorlunda. Karolina hade sjuksköterska som alternativ till danspedagog, även om hon tror att det valet så
småningom transformerats till sjukgymnast. Veronicas andrahandsval
var polis, men när hon skulle söka
blev det antagningsstopp.
Dansen vann:
– Våra föräldrar har alltid uppmuntrat oss att vi skulle göra det vi

kände för. Vi har provat en massa annat: fotboll, orientering, ridning – allt.
Men vi har ändå alltid kommit tillbaka till dansen, det fanns något där, en
passion, säger Veronica.
Ingen av dem har lockats av dansaryrket.
– Jag hade inget intresse av att försöka armbåga mig fram i det klimatet,
säger Karolina.
Både Veronica och Karolina vill
fortsätta som danspedagoger, men Veronicas ryggproblem kan komma att
tvinga henne att byta yrke. Karolina
vill lära sig pilatesteknik, kanske på
sikt komplettera med en utbildning
till sjukgymnast. Veronica tycker också att sjukgymnastyrket är intressant.
Ingen av dem är säker på att de vill
stanna i Skellefteå för tid och evighet.

Tom Hedmans underbara resa
Dottern Hanna började dansa för Eva Dahlgren som fyraåring.
– Eva har betytt jättemycket och väckte ett intresse hos mig också – inte att dansa själv men att
jobba för dansen. Hon hade en helhetssyn, undervisade men såg också till att det kom gästspel till
stan.
När hon bestämde sig för att flytta bildades en
stödförening till dansskolan.
– Hon var klok nog att börja jobba för att när
hon lämnade Skellefteå så skulle föräldraföreningen ta över.
År 1980 bildades Skellefteå Dans- och Balettförening. Tom Hedman har varit dess ordförande
sedan 1985. Det är därför han rullar ut en dansmatta över skrovlig asfalt en het julidag.

Malin PalMqvist

På 50-talet dansade inte Byskepojkar. I dag har de
till och med pappor som haft dans i skolan. Tom
Hedman har semester från två av sina arbetsgivare.
Men den tredje och ideella, som lett till allt det andra, gör sig påmind även när julihettan dallrar över
Skellefteås gator. Snart ska han rulla ut en dansmatta över den skrovliga asfalten för Skellefteå
Dans- och Balettförenings föreställning.
Just det är som en sinnebild av vad den mångbetitlade Tom Hedmans uppdrag handlar om: Att
skapa förutsättningar för barn att dansa.
Själv växte han upp i Byske utanför Skellefteå.
Där dansade inte små pojkar på 50-talet:
– Skulle man ha dansat skulle det ha ansetts
som väldigt konstigt. Det är ju en härlig resa man
har varit med om, säger han.
Under studietiden i Luleå dansade han själv på
amatörnivå. Men dansaryrket har inte lockat. I dag
kan läraren i honom sakna att skapa med barn i
stället för att som nu skapa förutsättningar för barn
att själva få skapa.
I Skellefteå är han halvtidsanställd som kommunens danssamordnare och en av två projektledare
för Utvecklingscentrum Dans i Skolan. På sin
andra betalda halvtid är han en av Dans i Nords
danskonsulenter med huvuduppgift att arbeta
mot Svenska Balettskolans högstadium i Piteå.
Men ofta förmerar uppdragen varandra. Som
när Svenska Balettskolans vårturné förlades på
andra sidan länsgränsen, till Malå och Sorsele:
– Det är så påtagligt med de lite tuffa högstadiekillarna som sen när de kommer igång och ser andra högstadieelever dansa tappar andan lite grann
och sugs in i det, och det tycker jag är underbart, då
känner jag bara liksom wow, det här är grejen!

Sedan juli 200 har Tom Hedman fortsatt
att rulla ut dansmattor – fysiska och bildliga.



Flamencoklänningar
och Dahlgrensk dansmagi

Malin PalMqvist

När Katja var fyra tog hennes farmor
med henne till Bolidens barnbalett.
28 år senare möter hennes fyraåriga
dotter dansen i Skelleftehamn. Nu är
det Katja som är danspedagog.
Katja Palmgren kommer från
barndansen via en solig pulkbacke i
Skelleftehamn. Just nu delar hon sin
arbetstid mellan Skellefteå, där hon
undervisar barn i dans, och Musikhögskolan i Piteå, där hon undervisar lärarstudenter i hur man undervisar
barn i dans.

Sedan intervjun i mars 200 har Katja
Palmgren tagit ett års tjänstledighet
(0/0) för att bygga upp dans i skolan
verksamhet i Värmdö kommun.
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– Det kompletterar varandra, att
jag har barndansen aktuell gör mig
än mer trovärdig när jag undervisar i
barndans. Det är en styrka.
Danslärarutbildningen i Piteå startade hösten 2003. Katja har varit med
från början. Utbildningen skiljer sig
från Danshögskolans pedagogutbildning. Det här är en ”vanlig” lärarutbildning där dans är en av inriktningarna och matte kan vara en annan,
men ordentliga förkunskaper i dans
krävs. Fokus ligger på yngre åldrar
och dans i skolan-metodik.
Två personer har varit särskilt viktiga för Katjas dansliv. Farmor, som
sydde upp flamencoklänningar, och
danspedagogen Eva Dahlgren.
– Hon lockade fram dansglädjen
och fantasin hos alla, hade ett sånt
smittande sätt i sin relation till dans
och musik. Jag fastnade för magin
med dansen. Hennes sätt att undervisa
finns inom mig så starkt. Jag såg hur
hon njöt, att det hände något. Hon visade sin egen passion för dansen.
Efter Danshögskolans pedagogutbildning i Stockholm fick hon tjänst
som danslärare på Musikskolan i
Skellefteå. År 1997 tog hon tjänstledigt och blev frälst av Lynn Simonsons
skonsamma dansteknik i New York.

I sin bok från 98 berättar
Eva Dahlgren om Bolidens barnbalett.

Efter ett år i New York är en liten
kuststad vid Bottniska viken trång,
Katja flyttade.
– När jag damp ner i Stockholm
visste jag inte vad jag skulle göra, det
var jätteskönt.
Det blev Kompani Q, som valt
jazzdansen som konstnärlig uttrycksform, och undervisning i dans på Botvidsgymnasiet. Där träffade hon teaterläraren som kom att bli hennes
man. Med en liten Nora i Katjas mage
flyttade de tillsammans till Skellefteå.
Drygt fyra år senare är de fyra i huset
i Skelleftehamn.

KRistER hÄgglUnd/sKEllEftEå MUsEUM

Dansskolans våruppvisning i Skellefteå 200.



Malin PalMqvist

Sedan december 2002, när intervjun genomfördes, har Maria Ulriksson kommit
in på Danshögskolans pedagogutbildning. Hon går nu andra året av fyra.

”Asfalt”
Bounce på biosalongens scen i Vilhelmina Folkets
Hus. I publiken niondeklassaren Maria Ulriksson.
Föreställningen ”Asfalt” är fortfarande en av hennes
starkaste dansupplevelser.
– Nog för att det finns mycket kulturfolk i Vilhelmina men de brukar inte vara så bra på att applådera. Nu var hela biosalongen i fullt ös, säger
Maria Ulriksson där hon sitter i bakom Kulturhusets glasvägg högt över Sergels torgs svartvitrutiga
mönster i huvudstaden.
I höstas flyttade hon till Stockholm från Vilhelmina för att gå ett år på Danscenters streetdansinriktade utbildning.
Dansintresset väcktes när hon och några tjejer
från byn Malgovik åkte in till Vilhelmina för att gå
en hiphopkurs. När Maria sedan satt med blanketten för det individuella valet i åttan kryssade hon
dans. Varför vet hon inte men att hon fått dansa
som liten spelar in. Liksom det spelar roll nu att
hon fått dansa mycket i Vilhelmina.
– Jag tror inte att jag varit här i dag med samma självklarhet, om jag inte hade fått möjlighet
att dansa i Vilhelmina. Det var tillräckligt svårt att
ta det här steget med det intresse jag redan hade.
I nian blev Marias danslärare sjuk. Maria och
hennes kompis Jenny Figaro tog över dansundervisningen i nära två år. Mycket lärorikt men också
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slitsamt. År 2000 kom dansprojektet ”Småkommunmodellen” till Vilhelmina. Ett år för sent för
Marias del som gick gymnasiets andra år.
– Esteternas första år var struligt, de dansade
nästan mindre än vad jag gjorde. Jag dansade sex
gånger i veckan när det var som mest aktivitet. Jag
är tacksam för att jag gick humanistisk, jag har ett
stort språkintresse också. Och jag tog mig hit i alla
fall, i dag upplever jag det inte som någon förlust.
Men då var jag arg.
Lusten att bli dansare väcktes på allvar när Maria som sjuttonåring antogs till ”drömsommarjobbet” i Karlstad. Där fick hon chansen att jobba
som dansare på heltid. Sommarkurser i Vilhelmina ledde henne sedan till Danscenters utbildning.
– Det är mycket skit i den här branschen. Ätstörningar och nerklankning. Det kändes som om
Danscenter hade en sund inställning
Våren väntar med auditions för Danshögskolan
och Balettakademien:
– Jag vet att jag vill dansa men inte i vilken utsträckning och i vilket syfte, om det är som danspedagog eller dansare.
Över Plattan hänger himlen decembergrå när
Maria försvinner in genom T-centralens svängdörrar. Överallt asfalt.

En energi som strålar
ut i fingerspetsarna
– De äldre tjejerna blev som idoler, man såg upp till dem och såg hur
duktiga de var.
I Vilhelmina tränade och tävlade
hon också i längdskidor och skidskytte. Men skidgymnasium var aldrig något alternativ:
– Det är dansen som har varit det
största ändå. Det största intresset, säger hon med eftertryck.
Tio över åtta börjar de teoretiska
lektionerna på naturvetenskapliga
programmet. Tre dagar i veckan sticker hon iväg och dansar vid ett eller
två. Vid fem är skoldagen över. Det är
jobbigt att bo själv men definitivt värt
det. Framtiden ligger tydlig framför

henne: hon ska bli dansare och kan
tänka sig att bo på helt andra ställen
än Vilhelmina eller Piteå:
– Frankrike är ju jättefint. Men
London och USA är ju också häftigt.
Men just nu är det högsommarvärme och Siri sätter plant på Vilhelminas kalhyggen. I höst åker hon
upp till Piteå igen.
– Dansen blir bara roligare och
roligare när man märker att man
börjar lära sig och komma in i det.
När man hör musiken och börjar
dansa får man en energi som är svår
att beskriva och som inte någonting
annat kan ge. En energi som strålar
ända ut i fingerspetsarna.

Malin PalMqvist

Sex timmars bussresa och trettiofem
vägmil av hemlängtan ligger mellan
Vilhelmina och Piteå. De fem andra
tjejerna i dansklassen har gått Svenska
balettskolans högstadium i Piteå,
medan Siri Elmqvist dansat en gång i
veckan hemma i Vilhelmina.
Det var en av Vilhelminas danspedagoger som tipsade Siri Elmqvist
om Dansgymnasiet i Piteå med inriktning mot klassisk balett.
– Det blev ju lite som en chock.
Det är så stor skillnad att komma
härifrån till Piteå där de har dansat så
mycket som de har gjort. Man har
förstått hur otroligt mycket arbete
och teknik som ligger bakom. Samtidigt har det varit en sporre att arbeta
med dem som är bättre.
Men hon har också insett hur
hård balettvärlden är och hur mycket
det handlar om kroppsliga förutsättningar som utåtvridning och fina fötter.
Siri gick i fyran när hon började
dansa för Maria Ulriksson och Jenny
Figaro på Vilhelmina Folkets hus.
Hon skrattade mycket, lärde sig diagonalen och jazzrörelser.

Intervjun gjordes i juli 200. Siri går
nu i tvåan på Dansgymnasiet i Piteå.



Malin aRnEssOn

Projektet ”Interdans” skapade åren 2000–04 möjligheter för österbottniska och västerbottniska danspeda
goger och dansare att arbeta på hemmaplan. Björn Säfsten från Umeå koreograferade ”Uppdraget/Tehtävä”
som hade urpremiär i Vilhelmina 200 och sedan turnerade på båda sidor om Kvarken.



OKÄnd fOtOgRaf

Som åttaåring drömde Kersti Torgnysdotter om att bli ballerina, nu jobbar hon som sjukgymnast.
Intervjun gjordes hösten 2002. Det potatislager som blev Bygdeå gymnastik och idrottsförenings
sporthall 990 brann i februari 200 ner till grunden. Kersti leder åter motionsgympa i den ”tänd
sticksstora” gymnastiksalen i skolan.

Rastar man så rostar man
Kersti Torgnysdotter sammanfattar
samtalet i köket hemma på Näs:
– Liv är rörelse, rastar man så rostar man, sen kan man välja vilken
form man vill – dansen är den bästa –
men rörelse ökar ens möjligheter.
Kerstis liv är rörelse. Det syns. När
hon visar hur de byggde om potatislagret i Bygdeå till en sporthall:
Händerna flyger fram och berättar
om ny takhöjd, trampettavstånd – förändring. Sidorna flyger fram i ett album där bilden av en stark barndomsönskan finns: Trettondagen 1958. En
åttaårig Kersti står i tåspetsskor och
vill, verkligen vill, bli ballerina.
– Jag måste vara född med intresset att kombinera rörelse och musik,
säger Kersti och berättar om flygelmusiken och dansgolvet på Stadshotellet i Örnsköldsvik.

Familjerna som åt söndagsmiddag
applåderade den lilla dansälvan. Kersti fick börja dansa. Danspedagogerna
avlöste varandra – hade man tur kom
en ny nästa termin. Drömmen var
Operans Balettskola, nu Svenska Balettskolan, i Stockholm. Som tioåring
kom hon till Örnsköldsviks gymnastikklubb. Njöt av fristående gymnastik,
tränade jazzgymnastik – en form som
lånade in jazzbalettgrunder. Hon tränade och tävlade på distriktsnivå. Tog
egna barngrupper från 16-årsåldern
och hade målet klart för sig:
– Från att jag var tio skrev jag i alla
mina-vänner-böcker att jag skulle bli
gymnastikdirektör.
Så blev det. Vid 22 var hon färdig
och började undervisa i Umeå. 1976,
när äldsta dottern Jenny var två år, flyttade familjen från Umeå till Bygdeå.

Där drog hon igång motionsgymnastik ”barfota på betonggolv på hälleberget i en tändsticksstor gymnastiksal”. Efter två år i Bygdeå startade
hon barngymnastik. Jenny – nu fyra
år – blev en i äldsta gruppen Large,
som tränade och tävlade i truppgymnastik. Grupperna Medium, Small
och X-small följde, tränare till de
yngre föddes i de äldre grupperna.
– Min pappa sa alltid att det enda
sanna arbetet är det ideella, för det
gör man för sitt brinnande hjärta
utan tanke på förtjänst. De här tjejerna är min belöning, min skatt.
I dag jobbar tre av dem med dans:
Döttrarna Jenny och Ingrid Lundmark och Erika Ingvarsson. Kersti
har slutat leda gymnastiken i Bygdeå.
Men ett intensivt intresse för rörelse
finns kvar.


OKÄnd fOtOgRaf

En dansande polis

Erika Ingvarsson dansade 2000–0 i Malin Hell
kvist Selléns ”Plattform/Alusta”. Sedan intervjun,
som gjordes hösten 2004, har hon börjat jobba
som polis i Haparanda. När hon får sin tjänst i
Boden hoppas hon kunna ta upp dansen igen.
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Fridans, jazzdans, barndans. Pepparsprayskurs, sekretess, förhörsteknik.
För tio år sedan gick Erika Ingvarsson
ut Danshögskolan. Nu är hon nästan
färdig polis.
Fem tjejer och nitton killar med
mycket varierande bakgrund. Men i
klassen på Polishögskolan i Umeå är
Erika Ingvarsson ensam dansare och
danspedagog. Vägen in i dansen gick
genom Kersti Torgnysdotters barngymnastik i Bygdeå.
– Jag och en kompis hade en egen
liten dansgrupp och det var hon som
berättade ’åh, det finns en fameskola!’
– det var dansgymnasiet i Umeå som
startat. Mot bättre vetande sökte jag.
Det var en smärre chock att komma
dit. Alla kunde en massa kombinationer, själv hade jag aldrig sett en ”plié”.
Sex år senare tog hon examen från
Danshögskolan.
Både i dansar- och polisyrket krävs
skärpa och närvaro. Ser hon några likheter?
– Det där är en annan grej: jag brukar vara nervös innan en föreställning
men sen rör man sig och då försvinner det. Det är en stor skillnad nu.
När man till exempel hanterar vapen
är jag också nervös men nu måste
man stå still – det är jättejobbigt!
Men det finns mycket i dansen
hon har nytta av: stark grundfysik,

vana vid träning och god kroppsuppfattning, vana vid att jobba med olika
grupper och människor.
Polisyrket dök upp som backupplan i Erika Ingvarssons värld när hon
varit ute i arbetslivet som dansare
och danspedagog några år. Det finns
få fasta tjänster och ett kringflackande liv med vikariat och strötimmar i
Vilhelmina, Skellefteå och Umeå
lockade allt mindre.
– Jag tänkte att det är omväxlande.
På samma sätt som dansen är det ju
inget 7–4-jobb. Det handlar om att
lösa situationer, att skapa något. Det
finns regler men varje situation är
unik.
Om någon månad tar hon på sig
båtmössan och går ut som polisaspirant i Boden. När hon är färdig om
ett halvår vill hon helst jobba som
ortspolis på ett mindre ställe.
– Jag har jobbat mycket med barn
och dans i skolan så jag tycker att det
vore intressant att jobba förebyggande. En del vill bara ut och riva och
slita och brottas men jag känner inte
att jag behöver fylla mitt liv med det,
säger hon med eftertryck.
I framtiden vill hon kombinera
dansen och polisarbetet – bli en dansande polis.

Malin PalMqvist

Intervjun gjordes i december 2004. I januari 200 flyttade Lena till Kristianstad i Skåne. Där jobbar hon
bland annat som konstnär inom skolutvecklingsprogrammet SoL – Skapa och Lära.

Den absoluta förälskelsen
Kartnål ett: Mariehem, Umeå. Lena, högst tolv år
gammal, sitter ensam i tv-soffan. Det är sent och i
en självlysande fyrkant: tv-baletten ”Giselle”. Med
upplevelsen följer övertygelsen: Jag ska bli en sån
ballerina.
– Fridans, modern dans och barndans är roligt
men den absolut största förälskelsen är baletten,
säger Lena Wiklund.
En annan kartnål: Odeonbiografen där hotell
Plaza nu ligger. Lena är fem eller sex år och en pedagog, som kanske heter Margareta och kanske
Håkansson sveper med sin långa balettkjol när
hon lär ut steget rond de jambe som en klocka
med höger ben som visare.
En tredje kartnål: Lena är tio år och danslokalen ligger i hotellet Blå Dragonen.
– Man kom in i lyxhotellet, och några trappor
upp fanns danssalen med stång och speglar. Känslan när jag gick dit var lycka, jag hoppade dit och
svängde med danspåsen. Jag skulle till baletten!
Kartnålarna rasslar till: squashhallen, där OK
hotell nu ligger, inhyste de danssugna i en danssal
en trappa upp i mitten av 70-talet, tidigare fick
fönsterrutorna i sporthallens restaurang tjäna som
speglar i mörkret. Det var på Taina Norbergs tid,

danspedagogen som många dansare spunnit kring
men som hade få kolleger jämfört med dagens
danspedagoger i Umeå.
Nu är Lena Wiklund en av dem och ännu en
kartnål landar på Balettakademien Umeå där hon
sedan 2001 är pedagogisk ledare. Men stegen dit
har inte bara gått över dansgolvet.
– Även om jag hade den där drömmen från det
att jag såg ”Giselle” tog förnuftet överhanden. Jag
måste ha ett ”riktigt” yrke.
Fyra år på universitetet – ut kom en färdig gymnasielärare i svenska och engelska. Då hade hon
också mött Grahamtekniken i en danspedagog som
utbildat sig på Danshögskolan. Det blev en nytändning. Både Graham och insikten att det fanns
dansutbildningar som inte var dansarutbildningar.
Som 24-åring kom hon in på Danshögskolan.
Förutom tyngden av sju års studielån upplever
hon bara fördelar med sin dubbla examen. Hon
får en bred bild av eleverna och har lätt att få
jobb. Nu har hon fyllt 46 år, vill fortsätta undervisa och nämner Kjell Nilsson som just fyllt sextio:
– Har du sett Kjell Nilsson? Det tycker jag är
en sporre. Man ska inte självdö bara för att man
fyllt fyrtio, säger Lena Wiklund.
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Fyra fötter i danshistoriens mikrokosmos

Intervjun gjordes i januari 2004. Britt
Marie Styrke är nu doktorand i idé
historia och forskar om den svenska
danspedagogutbildningens framväxt.
Anna StyrkeÖstman har lagt under
visningen på hyllan och arbetar i
huvudsak som konstnärlig ledare.
I dagsläget ser hon en starkt uppåt
gående danstrend och arbetet på
Balettakademien är fortfarande roligt,
stimulerande och ständigt i utveckling.
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Allting började hos damen Håkansson
i Umeå:
– Var det hon med de långa böljande
kjolarna och vita hunden i rummet
innanför? frågar Anna som är sex år
yngre än Britt-Marie.
I takt med hennes efterföljare växte
systrarnas dansintresse.
– Mitt tydligaste dansminne är när
jag som 16-åring kom i kontakt med
jazzdansen, säger Britt-Marie.
Amerikanska dansare som undervisade i Stockholm flögs till Umeå en
gång i veckan. Bland dem fanns Vanoye
Aikens, tidigare stjärndansör hos Katherine Dunham i 30– och 40-talets Amerika. Stolarna i Sandåkers IK:s klubblokaler styrdes undan, jazzdansen tog
plats i Umeå.
Britt-Marie utbildade sig till fritidspedagog och lät dansen bli ett verktyg i
arbetet. Efter det att Anna kom in på
Balettakademien i Stockholm sökte
Britt-Marie Danshögskolans pedagogutbildning och kom in.
När 70-tal närmade sig 80-tal började Anna undervisa i Umeå och startade dansgruppen Ananaz. Hon tycker
att det finns större plats för hennes
dragning åt mer showig dans nu än då:
– Det är det som är så häftigt nu, allt
är tillåtet och allt är rumsrent. Det kände jag verkligen under en period när jag

var yngre att jag hade ”fel smak”, men
så är det ju inte längre, säger hon.
– I och med postmodernismen
finns det ju inte längre några egentliga
gränser för vad som kan uttryckas. På
så vis har dansen blivit mer demokratisk och tillåtande – det mesta är
giltigt, säger Britt-Marie.
Också hon återvände till Umeå
och Kursverksamheten i det gryende
80-talet. Anna undervisade i jazz,
Britt-Marie i fridans, flamenco och
karaktärsdans. Pedagogerna bytte om
med eleverna och kånkade LP-skivor
mellan olika lokaler. Ur röran uppstod ordning: Dansforum skapades i
nya lokaler och Britt-Marie började
jobba som pedagogisk ledare på deltid, bland annat med utvecklingen av
en danslinje.
När gymnasieskolan startade sin
danslinje var Britt-Marie med från
start, snart kom Anna efter. Men efter
ett tag var de båda tvungna att välja.
– Först valde jag bort arbetet som
dansare, danspedagogyrket gav mig
mer. Efter tio år valde jag bort Dansforum, säger Britt-Marie.
– Och jag kände precis tvärtom,
hakar Anna i.
Britt-Marie valde pedagogiken: att
se en elev utvecklas från en punkt till
en annan. Våren 2003 tog hon en

CURt dahlgREn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Koreografen och danspedagogen BrittMarie Styrke koreograferade och dansade i föreställningen ”Från funk
till balett” (994). I bakgrunden Jenny Lindberg, senare vikarierande danskonsulent i Västerbotten.

magisterexamen i idéhistoria. Där kunde dansen
sättas in i ett större sammanhang – vilka idéer formar dansen? Förutom jobbet som danspedagog
och ämnesansvarig på gymnasiet Midgårdsskolan
är hon också danskritiker.
Anna valde att undervisa endast på Dansforum
och övertog hösten 1992 den tjänst som nu heter

konstnärlig ledare. Under åren 1997–2004 har två
yrkesförberedande heltidslinjer startats, en för blivande dansare och en för blivande pedagoger.
Dansforum har också efter idogt arbete och tuffa
förhandlingar bytt skepnad och blivit Balettakademien Umeå. Dansen behöver inte längre brottas med stolarna i Sandåkers IK:s klubblokaler.
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Bulldoft,
dammsugarsurr
– och dans

Sedan 2004 har Roger Källberg (bilden) och Katja Norberg på Umeå dansskola fått
ytterligare en danssal och har nu cirka 2 000 elever i veckan. Just nu pendlar två street
lärare från Stockholm för att bredda utbildningsmöjligheterna för intresserade elever.
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För fem år sedan hade Umeå dansskola runt 300
elever. Nu är de 1 000. För tre år sedan flyttade
skolan till egna, större lokaler. De är redan trångbodda.
Umeå dansskola är på väg uppåt.
Kanelbullsdoften ligger tät i trappan ner till
Umeå dansskola. Bakom cafédisken står Katja
Norberg med en nygräddad bullplåt i handen. En
dammsugare brummar i Roger Källbergs händer.
För tre år sedan lämnade de hyrda lokaler i Folkets hus för egna under Sagagallerians markplan.
Det finns ett namn som gång efter annan återkommer när man talar om dans i Umeå: Taina
Norberg. En legendarisk danspedagog som lett
mångas steg över dansgolvet inom ramen för det
som då hette Umeå balettskola. Men 1997 behövdes en efterträdare:
– Mamma var utbränd, hon orkade inte ens
lära upp nån. Det fanns andra som sökte tjänsten
men jag tror att styrelsen som satt då valde mig
eftersom jag växt upp med skolan, jag kunde redan alla rutiner, säger Katja Norberg, konstnärlig
ledare för Umeå dansskola.
Katja började dansa som treåring. Rogers ingång är en annan. I sexan började han med bugg
och rock’n’roll. I gymnasiet gick han över till jazzdans.

ROland BERggREn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Den närmast legendariska
pedagogen och dansaren
Taina Norberg kom från
Finland via Stockholm
och Balettakademien till
Umeå. Hennes första
elever tog sina lektioner i
en tvättstuga på Berghem
9. Senare kom hon att
bli en framgångsrik ledare
för Umeå balettskola som
den hette då. Nu, drygt
40 år senare, har Umeå
dansskola egna lokaler i
Sagagallerians källarplan.

– Vad som är bra med bugg och rock’n’roll är
att det finns tävlingar. Det är lättare för killar att
ta till sig, de vill visa fram någonting.
Drömmen var att bli koreograf, han sökte utbildningen på Danshögskolan men lämnade sökningarna efter första lektionen:
– De höll på och dansade. Jag tyckte att koreografera är ju en sak och dansa är en annan …
Men han fortsatte och på Balettakademien i
Stockholm träffade han och Katja varandra. När

de arbetade som danslärare i Örnsköldsvik kom
Alexandra som nu är åtta år och sedan lillebror
Kasper.
Dansskolans elevantal har mer än tredubblats
de senaste fem åren, från 300 till 1 000, och till
hösten drar dessutom en ettårig studiemedelsberättigad musikalutbildning igång i föreningens
regi. Skolan börjar se sig om efter ytterligare en
danssal, kanske längre upp i samma hus. Umeå
dansskola är på väg uppåt.
2

Sorsele sprattlar
Danspedagog. Men kartan ritades om.
Hon kom inte in på danshandledarutbildningen, hennes blivande man dök
upp och ett år efter gymnasiet flyttade hon till honom, i Sorsele. Vantrivdes i jobbet på ålderdomshemmet.
Monterade kablar – urtrist – även om
hon gjorde det hon skulle.
– Men, jag gjorde en massa annat
också, på mina raster: små kabelgubbar och grejer av kabelskrot, med fötter och armar och ögon, skrattar hon.
Det var dubbelkusinen Monica, 13
år äldre, folkdanspedagog och då stor
idol som bestämde att tioåriga lillkusinen Sofia skulle börja i dansgruppen
The Sprattlers. De dansade mest jazz
och showjazz, lite fridans och åttastegsbugg. Eftersom gjorde hiphopen

sitt intåg. Tretton år gammal började
Sofia ha egna kurser och med det har
hon fortsatt, med uppehåll för att
föda sina två söner. Under de åtta år
hon bott i Sorsele har hon försökt
hålla kurser i dans. Nu har det äntligen lossnat.
– Och så helt plötsligt då, i fjol
höst så sa de till mig från skolan:
Hördu, skulle du vilja vara danslärare
också?
Nu var intresset stort: Tio dansplatser var tänkta för högstadiet –
tjugotvå anmälde sig som förstahandsval. På mellanstadiet anmälde
sig 19 stycken, sju fler än väntat. Så
Sofia hoppas på att undervisningen
ska utökas, både till gymnasiet och
de lägre årskurserna.

Malin PalMqvist

Dröm: undervisa i dans. Verklighet:
montera kablar. Sofia Sandqvist släppte sina drömmar men sökte rätt på
dem igen.
En stickande känsla i magen,
svidande blickar, knivskarp tystnad.
Sofia Sandqvist var bara glad åt att
lämna Storuman för dansgymnasiet i
Umeå:
– Om inte jag hållit på med dans
hade jag nog inte varit så psykiskt stark
som jag är i dag.
Nu är hon 28 år, mamma till två
pojkar och danslärare i Sorsele. Men
vägen dit har varit slingrande. Efter
två och ett halvt år på dansgymnasiet
i Umeå återvände hon till Storuman
för att gå sista terminen i Vilhelmina.
Framtidsdrömmen inritad med bläck:

Intervjun gjordes våren 200. Sofia Sandqvist
jobbar fortfarande som danslärare inom
SoFram – Sorsele Framtidsskola – och med
dansföreningen Änglaben.
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I Interdansföreställningen ”Uppdraget/Tehtävä” 200 möttes Nomo Dacomedlemmarna Lina Lundin och Anna Ehnberg.

2

2
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Åsa Söderberg, nu avdelningschef för dansen inom
NorrlandsOperan, gjorde 990 föreställningen
”Elektrisk voodo” tillsammans med LarsGöran Ulander
som stod för musiken och Johan Söderberg på ljus.

Att sätta dansen i rörelse
– om individer och strukturer

Under intervjuerna med dansprofiler i Västerbottens län blir strukturer
och samband synliga. Lärare har elever som blir nya lärare. Dansare
inspirerar andra att ta steget ut på dansgolvet. En relationskarta ritas
upp över det vidsträckta danslänet Västerbotten.

Först i landet med egen länsdanskonsulent var Norrbottens län. År 1994
kom Västerbottens län på delad andraplats. I januari 1998 permanentades
tjänsten och flyttades från Länsteaterföreningen till NorrlandsOperan. Åsa
Söderberg tillträdde tjänsten på
Dans i Västerbotten hösten 1997.
Hon ser en stor utveckling för dansen sedan dess:
– Det är som natt och dag. Den
stabila basverksamheten som dansskolorna bedriver har ju funnits som
grund men kunskapen i det allmänna
medvetandet har ökat, säger hon.
I dag finns betydligt fler nätverk
och strukturer som också samarbetar
sinsemellan. Dansen har ofta underordnats andra konstformer och disci-

pliner. Det är tydligt på Umeå universitet där dansforskning pågår på vitt
skilda institutioner. Under några år
samlades en grupp akademiska utforskare av dansen i den tvärvetenskapliga gruppen KROG – Kropp och
gestaltning. Det nu upplösta samarbetet resulterade i ett danssymposium
hösten 2004 och en ny 10-poängskurs på dansområdet.
År 1999, nästan 30 år efter landets
första stockholmsbaserade danscentrum, bildades Danscentrum Norr, en
organisation för professionellt verksamma inom den sceniska dansen.
Sedan 2005 är föreningen en av fyra
centrumbildningar under Danscentrum Sverige. Villkoren för dansare i
den norra regionen skiljer sig avsevärt

från kollegernas i söder. I storstadsregionerna, där koncentrationen av aktiva dansare är större, är daglig träning
en självklarhet. Det är det ännu inte i
Västerbottens län.
Under 2005 bildade Dans i Västerbotten ett regionalt programråd
för dansföreställningar på barn och
ungdomssidan. Där samarbetar de
kommuner som varje termin köper in
dansföreställningar till skolan. I dagsläget sitter Suzanne Sellin från Vilhelmina, Elisabet Boman från Skellefteå
och Ruth Garneij från Umeå kommun i programrådet. De tre finns porträtterade här och är några av de individer som ingår i de strukturer som
sätter dansen i rörelse i Västerbottens
län.
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Glesa bygder, täta orter

Intervjun gjordes hösten 200. I januari 200 meddelar
Kulturrådet att NorrlandsOperan under året får 2 miljoner
extra för att utveckla satsningen Scen för dans. Samtidigt
börjar Inge Andersson sitt nya arbete som direktör för
Västerbottens och Norrbottens gemensamma Bryssel
kontor North Sweden European Office.
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Han har tillbringat 14 timmar på Skansen för Black
Noise skull. Han följer spänt utvecklingen av dansscenen på NorrlandsOperan. Han hoppas på en
mångfald av arrangörer i Västerbotten. Som pensionär vill han köra buss och dansa salsa.
Kvart i sju köar landstingspolitikern Inge Andersson och dottern Ida utanför Skansen i Stockholm.
Det gäller att få bra platser när Black Noise gästar
Anders Lundin i allsången. Ida är engagerad i Heal
the Hood i Umeå, ett projekt som omgivit de sydafrikanska hiphoparnas västerbottensturnéer.
– Jag var fjorton timmar på Skansen för Black
Noise skull! skrattar Inge.
Han är socialdemokratisk politiker med ett brett
uppdrag. Ett av dem: ordförande i Västerbottens läns
landstings nämnd för regional utveckling. Där ingår
dansen. Som politiker ser han den regionala infrastrukturen i ett län som är vidsträckt och varierar i
befolkningstäthet. Möjligheterna att se dans varierar:
vissa orter har flitiga dansarrangörer – andra inte.
– Men det är inte bara ett problem för dansen.
Arrangörsledet överhuvudtaget är ju svagt. Det jobbar vi för att förstärka på många sätt.
En lösning är ökad flexibilitet i regelverket och
en större mångfald av arrangörer. Inte bara teaterföreningar utan också studieförbund borde kunna
arrangera mera, tycker han. Landstinget satsar också
på ett mindre stöd som unga arrangörer utan större
byråkrati kan söka.
Han kommer själv från en liten by mellan Överkalix och Övertorneå. Dit återvände han efter första
vändan i Umeå. Tog över familjens bussåkeri och
gick in i kommunpolitiken.

jOhan södERBERg

– Jag körde buss i tolv år varje
dag, kvällar och helger.
År 1987 återvände han till
Umeå och jobbet som partiombudsman. Han gillar sitt nuvarande politiska arbete. I många år var
han styrelseordförande för Västerbottensmusiken AB där NorrlandsOperan och Dans i Västerbotten ingår:
– Det var ju ett strategiskt beslut att placera danskonsulenten
och Dans i Västerbotten på Västerbottensmusiken för att sammanväva konstarterna så mycket
som möjligt.
Ett resultat är NorrlandsOperans treåriga projekt Scen för Dans
som, om allt går som det är tänkt,
vid årsskiftet går över i en ny fas:
– Vi satsar nu tillsammans med
Umeå kommun på att utveckla
dansscenen på NorrlandsOperan.
I regeringens budgetproposition
såg jag att dansen skulle få mer resurser och jag hoppas att det också kan komma oss till del på nåt
sätt. I år fick vi ett anslag på en
miljon kronor av Kulturrådet för
att utveckla en dansscen på NorrlandsOperan. Jag hoppas vi får två
miljoner nästa år.

I december 2004 såg Susanne Jaresands koreografi ”Skymningen” scenens ljus. Verket arbetades fram
i residens inom NorrlandsOperans dåvarande projekt Scen för dans. Åtta dansare mötte operans
symfoniorkester i ett möte mellan två levande konstarter. Här ses Cilla Olsen.
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Vaska guldkorn
Suzanne L. Sellin vaskar guld. Målmedveten
otålighet och glimrande guldkorn driver henne
genom sanden i arrangemang efter arrangemang.
Drömmen är en dansföreställning på Stekenjokkplatån.
Som konsulent på Vilhelmina teater- och musikförening fungerar Suzanne Sellin som ett nav i
kommunens kulturliv:
– Dans, teater och musik tar vi hand om på alla
fronter.
Kommunen är utbredd men närheten mellan
publik, arrangörer och beslutsfattare desto större.
Suzanne Sellin tycker att hon har en ”snäll kommun” som är rolig att jobba i och med:
– Jag har då inte blivit utskälld än i alla fall. De
som bor här är inte rädda att prova på saker, säger
hon och berättar skrattande om ett dansresidens
där den internationella gruppen Montasztroj slutrepeterade och premiärvisade föreställningen
”Fragile” i Vilhelmina år 2000:
– Det var ju så vansinnigt avantgardistiskt och
smalt men alla kom ju dit för att de var nyfikna.
Men nu säger de så här: Jämför man med Montasztroj var det här ju inte lika smalt ...
L:et mellan Suzanne och Sellin står för Lindbergh, Suzannes flicknamn. Föräldrarna, Clara
och Charles, var mycket aktiva i Vilhelmina amatörteater. Clara var med och bildade Vilhelmina
teaterförening och var bland annat vice ordförande i Riksteaterns styrelse centralt. Suzanne gick i
0

Irma Essegårds barnteaterskola. När hon var femton lämnade hon Vilhelmina för Stockholm. Utbildade sig till undersköterska och bodde där till
”den där gamla kärleken” drog henne hem till
”Villis”. När hon fick nickelallergi tvingades hon
byta bort vården som arbetsplats. Samtidigt ville
teaterföreningen, där Clara Lindbergh var ordförande, anställa en konsulent. Det blev Suzanne.
I januari 2003 startade EU-projektet ”Dans för
kreativ livsmiljö” i ”Småkommunmodellens” efterföljd. Det tidigare projektet ägdes av Dans i
Västerbotten, nu är Vilhelmina kommun projektägare och Suzanne projektledare. Projektet möjliggör ett brett dansutbud med tre anställda pedagoger i Vilhelmina och grannkommunerna Åsele,
Dorotea och Storuman.
– Dansen är något som får mig nollställd, jag
behöver inte tänka på att ta in texten som när jag
ser teater för att få behållning, jag kan slappna av
och låta det flöda emot mig.
Guldkornen driver henne framåt: Fantastiska
danslägerungdomar tillsammans med sydafrikanska hiphoparna Black Noise. En ovan teaterbesökare som tackar henne med blommor för sitt livs
upplevelse. Och någonstans i framtiden glittrar
ett oprövat guldkorn:
– Jag har ju en dröm om att göra en dansföreställning på Stekenjokkplatån. Dans med en symfoniorkester utspridd på platån. Jag får väl se om
någon tokig en ger mig pengar till det.

hUgO glEndinning

Sedan augusti 2004 har Suzanne Sellin blivit invald som ledamot i nybildade Danscentrum Sveriges styrelse och
i programrådet för dansutbudet i länet. Ett residens med det integrerade brittiska kompaniet StopGAP, som
turnerade i länet hösten 2004, planeras till 200. StopGAP är unikt i sin sammansättning. De är fyra dansare, med
och utan funktionshinder, och en konstnärlig ledare som gör högkvalitativ danskonst och arbetar parallellt med
detta pedagogiskt. Det är inte helt ovanligt på sina håll i världen, området kallas ”integrated dance”. Här i Sverige
är det dock relativt nytt. Syftet med StopGAP:s Västerbottensturné var att öppna upp en ny dörr här; personer
med funktionshinder skulle få möta dans i en betydligt större utsträckning än vad de har möjlighet att göra i dag.
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Intervjun gjordes i maj 200. ”Dans för kreativ livsmiljö”
avslutades sista december 200. Kommunen har nu två
danspedagoger anställda. Framtidsplaner för dansutbudet
i inlandsregionen finns, meddelar Tage Magnusson.

Vikten av rytm
i Vilhelmina
Han är kultur- och utbildningschef i
Vilhelmina kommun. Ett vidsträckt
ansvarsområde – geografiskt och verksamhetsmässigt. Tage Magnusson tror
på nyckelpersoner, fria lokaler och
rytmen i golvet.
I snart sex år har han pendlat från
Umeå, där han bor med sambo och
två barn, till jobbet i uppväxtorten
Vilhelmina. Vilhelminas danspedagoger har ofta hängt med honom i
bilen till kusten över helgen.
– Det är oerhört lättflyktiga hjärnor, jag tror att det har att göra med
den fysiska aktiviteten: rörelse och
förmåga att få hjärnan att snurra.
Det finns en öppenhet för kulturella intryck i Vilhelmina, tycker han.
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– Om man håller uppe den här
nivån av föreställningar – och ovanliga
föreställningar – och residens där det
finns konstiga figurer som rör sig i
samhället så är det klart att det påverkar attityder, självklart gör det
det.
Andra viktiga faktorer för Vilhelminas dansliv är nyckelpersoner, fria
lokaler och pengar till verksamhet –
inte tjänster:
– Vi hamnar inte i topp när det
gäller pengar per invånare men resultat per använd krona, där tror jag att
Vilhelmina ligger i topp i landet. Fria
lokaler räknas ju aldrig in och det är
mycket, mycket värt, säger Tage.
Han tror att kulturen gynnas av

att, som i Vilhelmina, inte ha en
självständig nämnd:
– Det är lättare att värna om kulturen i en stor budget än i den lilla
kulturbudgeten.
Där spelar givetvis också nämndledamöternas engagemang för kulturen
in: Trots att utbildning har störst omfattning i nämndens verksamhet, ca
85%, och kultur och fritid kanske
bara 13–14%, tar kulturfrågorna upp
20–25% av nämndens tid.
Den egna relationen till dans är
upplevelse: både fysisk och visuell.
– Jag minns någon av de första
dansföreställningar jag såg på tv. Det
var en spansk dansgrupp, det fanns
ingen musik utan det var bara ljudet
av fötter, skor mot golvet. Den minns
jag rätt så väl. Nu ser jag allt i dans.
Så jag vet inte om det har ändrat sig
så väldigt mycket, rytmen, det som
slår i golvet, det känns. Den är viktig
för mig.

Polska, bugg, salsa, finsk tango och schottis – Gunilla Lönnberg behärskar mängder av stilar. Men
det finns en hon nästan inte vågar nämna: Hon
dansar hiphop, för vuxna.
Det är Dansens dag i Vilhelmina. Folkets hus
är sprängfyllt. I stora byxor, kepa och munkjackor
kommer ett gäng som med god marginal passerat
tonåren in. Det är Gunilla Lönnberg och hennes
vänner från folkdanslaget Volgsjögillet som dansar
hiphop för vuxna.
– Som gymnast har jag fått lära mig att sträcka
på mig, i folkdansen ska man vara lätt på foten, nästan inte vidröra golvet och så kommer vi in i hiphopen: sjunk ner, trampa i, det har jag haft svårt
för! Men det är roligt, den där stilen, och det här
baksuget de har. Vi är inte duktiga men vi har
hemskt roligt, skrattar Gunilla Lönnberg.
Hon växte upp i Meselefors strax utanför Vilhelmina. På lördagarna var det bastubad i skolan.
Medan pojkarna bastade satt några tjejer på en
plint och trallade medan de större flickorna lärde
de små att dansa.
– Dans har präglat mitt liv sedan jag var mycket
liten.
Sedan tidigt 70-tal finns folkdanslaget Volgsjögillet, uppkallat efter Vilhelminas gamla namn. På
70-talet blomstrade folkdansen. Nu droppar folk
av från laget.
– Men det kom faktiskt sju nya i söndags, säger
Gunilla.
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Finsk tango och
hiphop med baksug
Sedan hösten 200 har Gunilla Lönnberg och några andra
”hiphoptanter” dansat tillsammans med sydafrikanska hiphop
arna Black Noise på stora scenen under folkdansfestivalen i
Rättvik. I januari 200 ledde hon sin 0:e julgransplundring i
Vilhelmina.

Hon har varit Vilhelminabygden trogen genom
hela livet. Nu arbetar hon som speciallärare på
gymnasiet inne i Vilhelmina och bor i byn Dalasjö.
Länge jobbade hon som lärare i byaskolan och arbetade då för att sprida dansen i skolan.
– Som lärare lärde jag eleverna alla sång- och
ringlekar, säger hon och tillägger att hon för många
yngre vilhelminabor är känd som ”tanten som har
julgransplundringar” med ringlekar runt granen.
Hon har också fungerat som ambulerande
danslärare i kommunens skolor och haft studiedagar med lärarna. Några gånger om året besöker
folkdanslaget tillsammans spelmansstämmor och
andra vändanslag i Sverige och Europa. Många orter har danser som förknippas med dem, men nybyggarlandet Vilhelmina har länge saknat en sådan
dans. Gunilla Lönnberg tog saken i egna händer
och skapade en mjuk vals utifrån ”Fiolen min”.
– Det är min bit, det är Vilhelminas bit, säger
hon.


S
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Sug efter dans till Lycksele

Sedan intervjun gjordes våren
200 har BoAnders Johansson
sett dansverksamheten växa
stadigt. En större dansfestival är
planerad för Dansens dag 29
april 200. På allaktivitetshuset
Tjärhovets tomt vill livsmedels
kedjan Liedl bygga en butik.
Politikerna hade inte i mars 200
lämnat definitivt besked i frågan.
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Sista vårsnön yr envist utanför Tjärhovets glasrutor. Inomhus puffar rökmaskinen dimvita moln. Ljuskäglor målar
det golv som täcker Lyckseles gamla
simbassäng.
Det är fyra dagars dansfestival och
Bo-Anders Johansson, kommunens
kultur- och fritidskonsulent, är i högsta
grad inblandad.
Under dagen har han lotsat runt
dansgrupper till oväntade möten med
kommuninnevånare. Nu sitter den lågmälde visionären Bo-Anders Johansson
i en av de gamla biofåtöljerna i det färska allaktivitetshuset Tjärhovet i Lycksele. Han sjunger i kör, har sysslat med
amatörteater och folkdans, gillar musik, litteratur och skrivande. Dans mötte han för första gången i Ankarsund,
den by mellan Storuman och Tärnaby
där han växte upp.
– Jag lärde mig dansa foxtrot då jag
gick i femman. En präst kom och sa
att vi skulle hamna i helvetet. Han
hade varit i Afrika och sett dans och
tyckte att han såg himmelens förfall
även i Västerbottens inland.
Högstadiet tog honom till Storuman,
gymnasiet till Lycksele och Socialhög-

skolan i Umeå. Sedan fortsatte en
trettio år lång flyttfärd mellan kulturadministrativa tjänster i Norrland.
Efter åtta år som kultursekreterare i
Kiruna gick han in i Kirunapartiet
och blev ordförande i kultur- och fritidsnämnden. För två år sedan återkom han till Lycksele.
På dansfestivalens öppningskväll
trängdes mormödrar och farfäder i
knökfulla Medborgarhuset för att få
se Lyckseles alla amatördansare. 86
unga dansare visade upp sig. Och i
en kultur- och fritidsvaneundersökning som genomfördes 2002 var
dansföreställningar det mest efterfrågade näst rockkonserter i kommunen.
– Dans är inne, jag tycker inte att
det finns något motstånd, snarare ett
sug efter dans. Däremot så är man
väl lite skeptisk till professionell
dans. Vi försöker marknadsföra de
professionella föreställningarna under festivalen men det verkar som
att man går på det släktingarna gör,
men är lite tveksam till att gå på de
professionella föreställningarna.

I händelsernas centrum
sjöng, gjorde egna instrument och sångböcker och
hade föreställning för föräldrarna.
En annan kulturupplevelse var nyårsrevyn i
grannbyn Tandsbyn.
– De som sjöng var så himla duktiga, jag ville
vara som dem. Men inte var det någon kultur i
övrigt.
Vägen till Umeå gick via Östersund, ett jobb
bland jazzdiggarna på Ericssons musikaffär och
danskvällar till Monica Zetterlund på Runeborg.
Till Umeå kom hon 1962. Ensambarnet från Fåker
gifte sig, fick fem barn och bosatte sig i Holmsund.
För tre år sedan gick hennes man bort, men hon
har stannat, i huset nära havet.

Malin PalMqvist

I 22 år har hon haft Umeås barnkulturutbud i sina
händer.
– Jag har kommunens roligaste jobb, säger
Ruth Garneij. Och än tänker hon inte sluta.
Ruth Garneij sitter inte vid sitt skrivbord:
– Hon kanske är och släpper in barn, säger en
kollega som om det vore en hur vanligt förekommande arbetsuppgift som helst.
Och för Ruth Garneij är det så. Hennes jobb är
att köpa in och arrangera dans, teater och musik
för Umeås skolor. Hon säger att hon har kommunens roligaste jobb. Så roligt att hon troligen inte
går i pension nästa år vid 65 fyllda.
– Roligast är kontakten med barnen, framför
allt, och så kontakten med lärarna. Men i första
hand kommer barnen och att ta emot klasser – det
är så fantastiskt.
Ruth Garneij fördelar också kulturen mellan
skolorna. Ibland blir det mycket dans och mindre
teater, ibland tvärtom och ibland mer musik.
Barnkulturens plats i skolan spelar stor roll:
– Det är den viktigaste målgruppen för att få se
bra kultur. Det är ju deras framtid vi formar, det är
underbart att leva med kultur. Har man det i skolan så får alla vara med. Oavsett om föräldrarna
har råd att gå på helgen så får alla ta del av det, det
är viktigt.
När Ruth växte upp i Fåker i Jämtland stod
Frälsningsarméns konserter för kulturintrycken:
– Sedan var vi i en nedlagd lagård hemma hos
mig och klädde ut oss och skrev Frälsningsarmén
och satte i pannorna. Vi spelade på allt möjligt,

Intervjun gjordes våren 200. Ruth Garneij går inte i pension
vid , hon tänker fortsätta att sprida barnkultur.



jOahn gUnséUs

För koreografen Susanne Jaresand är dans synonymt med musik. I december 200 hade hennes ”En face”
premiär på NorrlandsOperan. Polska Poznanbaletten dansade till Symfoniorkesterns levande musik.



Hon har dansat isdans för en isprinsessa i Lycksele. Hon har hört Jörns
skoterkillar hyssja på sina lärare. Hon
har sett Anneli Alhanko i Burträskskolans matsal.
Elisabet Bohman är kultursekreterare i Skellefteå kommun.
Obligatorisk dansundervisning i
skolan kontinuerligt sedan 1972 –
längst i landet. Export av dansare,
danspedagoger och danskonsulenter.
Skellefteå är en kommun med anor.
Elisabet Bohman är en av tre kultursekreterare på kommunens skol- och
kulturkontor. De första dansminnena
kommer från konståkningsskolan i
Lycksele. Elisabet fascinerades av det
vackra i isdansen. Scenisk dans mötte
hon som utbytesstudent i Berlin:
– En kväll fick vi gå på operan och
se ”Svansjön”, det var en så oerhört
stark upplevelse. Det var mitt första
möte med den klassiska dansen. Det
fastnade väldigt starkt hos mig.
I Skellefteå möttes hon av ett
starkt dansliv där dans- och balettföreningen och legendariska danspedagogen Eva Dahlgren var ständigt
återkommande inslag:
– Hon var ju aktiv, hon var ute på
skolorna, hon var på pensionärshem,
hon var överallt.

I Skellefteå kommun finns inga officiella politiska mål för hur många
dansföreställningar barn och ungdom
ska ha möjlighet att se per år. Men
Elisabets eget mål är att köpa in minst
en professionell dansföreställning för
barn eller ungdom per termin. Den
här terminen blir det tyvärr inte så.
Men det har med anslaget, och inte
med viljan, att göra:
– Nog tycker jag att politikerna i
alla fall uttalar det och i skolplanen
anges det som väldigt viktigt. Men
sen så räcker inte pengarna, säger
hon.
Som kultursekreterare har hon en
vision för dansens framtid i Skellefteå. Redan nu finns ett utvecklingscentrum för dans i skolan men ännu
bara i projektform. Hon vill jobba vidare för att det ska bli ett nationellt
utvecklingscentrum. Finnas som en
resurs för andra kommuner i landet
som vill jobba med dans i skolan.
– Det är jätteviktigt med föreställningar men det är också viktigt med
den skapande verksamheten. Och då
är det viktigt att komma in i skolan,
för där når man alla, även pojkarna.

Malin PalMqvist

Från isprinsessa till kultursekreterare

Intervjun med Elisabet Boman genom
fördes tidig höst 200. Under 200
startar Skellefteå kommun projektet
”Dansväxthus/Dansstegen” där före
ställningar av och med ungdomar
produceras. Det blev inget nationellt
utvecklingscentrum för dans i skolan
i Skellefteå.



M

Med berättelsen som kärna

Tidigt 90-tal: Skådespelaren Annelie Gardells intresse för dans vaknar på allvar. Hon var teatertrött.
– Det var ord, ord, ord. Jag såg så många
föreställningar som var så stillastående, krampaktiga
och torftiga.
Samtidigt: starka dansupplevelser, berättelser
framförda med kropp, befriade från ”konstant
babblande”. Kenneth Kvarnströms öppna, glada
ansikte som mötte, såg och bekräftade publiken –
ett ansikte hon saknat inom teatern. Den starkt
analytiska sidan av hennes personlighet fick semester, dansen blev andhämtning, avprogrammering
och inspirationskälla. Därmed inte sagt att dans
inte kan analyseras:
– Nu kan jag se dansföreställningar och para
ihop upplevelsen och analysen: jag kan vila, njuta
och upptäcka men samtidigt känna igen källor till
olika verk.
Annelie Gardell har som skådespelare hela tiden sökt sig till andra uttryck än det rent textuella.
Dansare som Åsa Söderberg och Cecilia Roos tränade Ögonblicksteaterns ensemble där Annelie
jobbade. Men ändå: för många ord. Kanske har
dansen blivit mer textuell och teatern mer kroppslig sedan mitten av 90-talet, funderar hon:
– Vi fastnade i undertext och meningsbärande
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och skapade inte rörelse på scenen, det var det jag
hade ett behov av att frigöra mig från.
Efter tio år på Ögonblicksteatern började hon
frilansa 1994. Jobbade som skådespelare i Dalarna
och Hälsingland, på Judiska teatern och fria gruppen Teater K i Stockholm. Som programledare på
radio och tv. Ledde ”Filosofiska rummet” i radio
och serier som ”Tango” och ”Tankar och ting” i tv.
Hon har haft många, till synes, vitt skilda yrken.
Nu är hon teaterlärare på Midgårdsskolan och introducerar ofta dansföreställningar genom samtal
med koreograf eller dansare för en nyfiken publik.
Min återkommande fråga blir: ”och hur kom du
egentligen in på det?”
– Ja, och VARFÖR? skrattar Annelie Gardell
till svar.
Svaret på dansintroduktionerna är Scen för
dans Åsa Söderberg som såg att Annelie kunde ge
dansen nya perspektiv. Men i det vitt skilda finns
också en kärna:
– Jag tycker att berättelser är viktiga. Teatern är
den form jag kan existera i. Jag har inte kroppen
för dansen, inget tålamod att bli författare. Jag älskar teaterns värld där allt det här ryms. Den kan
ibland ge en verkligare känsla än verkligheten. Ett
slags förhöjelse av livet, säger hon.

CURt dahlgREn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Annelie Gardell är fortfarande teaterlärare på Midgårdsskolan i Umeå. Sedan hösten 2004 har hon
en ny favoritföreställning: Umebördiga koreografen Birgitta Egerbladhs ”Händelser i hemmet”.
Här ses Annelie Gardell i ”Berättelsen om det osynliga barnet” av Tove Jansson från Ögonblicks
teaterns uppsättning 98. Bakom Annelie skymtar Erika Söderlind och Ninne Öhlén.
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Dansamatör utan trikåer
För tre år sedan tog dansen som konstform ett bestämt steg in i Lars Göran Karlssons liv. Nu ser han
allt han kommer över, gärna mer än en gång:
– Om man inte ser dans förlorar man ett sätt
att berika sin existens.
Om han själv dansat? Tanken får 68-studenten
och universitetslektorn Lars Göran ”Basso” Karlsson att fnissa.
– Kanske skulle jag gärna ha velat vara dansare.
Jag blir lite full i fniss eftersom det nästan är en förbjuden tanke, som en hemlig dröm, funderar han.
Hans relation till dansen är hängiven, men ganska ny. År 2000 befann han sig på Göteborgs
dans- och teaterfestival för att kommentera en
debatt. En dansföreställning av belgiske koreografen Wim Vandekeybus slog honom med häpnad
eftersom den bröt av så starkt mot hans tidigare
dansupplevelser. Van vid den verbala universitetsvärlden och teatern blev mötet med dansen –
”bortom orden” men också ”bortom det platta
kroppsspråkets pavlovska betingningar och reflexer” som han senare beskriver konstformen i
dansbiennalens programtidning – mycket starkt.
Dansbiennalen i Umeå år 2000 blev ytterligare
en massiv injektion:
40

– Under dansbiennalen såg jag så mycket dans
som jag aldrig sett förr.
Uppväxten i Skellefteås arbetarklass rymde
inga dansupplevelser:
– Jag kommer ihåg ett starkt intryck, ”Aniara”
som opera, på TV. Det var jag och en tant i trappuppgången, vi satt ensamma när teven var alldeles
ny och såg ”Aniara”. Det var en stor upplevelse.
I biennaltidningen beskriver han sig som amatör när det gäller dans, som novis, men också i ordets ursprungliga betydelse: någon som älskar.
Han fascineras av hur dansen kombinerar privat
och allmängiltigt, obegriplighet med omedelbar
tydlighet. Förutom en stark personlig beröring betraktar han också dansen ur kultursociologisk synvinkel. Hur tas stoffet från det omgivande samhället in? Hur sorteras det för att bilda ett
koreografiskt verk och återvända till omvärlden?
Hans önskan är att alla skulle få se mer dans.
Medborgare blir man först när man vågar ta del av
kulturen, menar han. Och först när man ser riktigt mycket kan man verkligen möta dansens uttryck, avgöra vad som är bra eller dåligt.

Malin PalMqvist

Sedan hösten 200 har Lars Göran Karlsson fördjupat sin kontakt med dansen, både som
publik och som inledare till prata danssnack, men även som styrelseledamot för ELD, Efva
Liljas Danskompani, 200 ombildat till WELD, och som part i Efva Liljas forskningsprojekt
”Rörelsen som kroppens minne”.

F

F

För dansen på universitetet
ter-film på sin egen institution, den litteraturvetenskapliga.
– Det har funnits rännilar [av dansforskning]
men de har aldrig blivit till en å, nu kanske de kan
bli till en å. Men till en älv … så funkar inte universitetet.
Dans är fortfarande en kvinnodominerad konstart: Per Ringby är i dagsläget ensam man i universitetsgruppen KROG. Men tiderna förändras;
hans äldste son började som Taina Norbergs danselev och dansar fortfarande. Det är också från sonens elevföreställningar som han har några av sina
starkaste dansupplevelser. En annan definition av
dans än den akademiskt exakta växer fram:
– Om man bara går en dag till elevföreställningarna så ser man ju vad dansen är för något.
Man ser vilken skaparglädje som finns och vilken
glädje som finns i rolltagandet. De går in i roller
och skapar något långt utöver dem själva.

Malin PalMqvist

Per Ringby är teaterforskaren som omdefinierades
till dansforskare. Men den egna definitionen av
dans dröjer. Till slut kommer: ”en estetiskt målinriktad rörelsehandling”. Fast det finns fler.
I det gryende sjuttiotalet flyttade han från
Stockholm till ett Umeå i rödgrön rörelse. År 1995
kom hans Avantgardeteater och modernitet ut. Den
letade sig fram till danskonsulent Åsa Söderbergs
nattduksbord.
– Jag hade inte definierat mig själv som dansforskare, men Åsa läste med sina ögon.
Boken behandlar 60-talets konstdebatt, en tid
då gränserna konstarter emellan inte var så skarpa: För att utforska den dåtida teatern blev det
nödvändigt att utforska även andra konstarter.
Nu ingår Per Ringby i påtryckargruppen
KROG – kropp och gestaltning, som jobbar för
dansens framåtskridande i Umeås akademiska
värld. Gruppen jobbar dubbelt: uppifrån med
målet att få en professur i dans och genus, och underifrån med att väcka intresse och förståelse för
danskonsten hos, bland andra, lärarkandidaterna.
I dagsläget är den dansforskning som finns på
Umeå universitet spridd på flera institutioner: pedagogik, etnologi, idéhistoria. Per Ringby önskar en
fokusering, ett hem för dansen inom Drama-tea-

Ett knappt år efter intervjun, i oktober 2004, hölls symposiet Rörelsekroppgestaltning på
Umeå universitet i KROG:s regi. Per Ringby arbetar nu med en rapport från symposiet.
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Var dags dans
Flyktingbarnet Liisa kom från Finland till ett adoptivhem där dans ingick i en flickas uppfostran. En
fyraårig mångkulturell flicka började dansa. Nu har
hon fyllt 65, heter Ängquist i efternamn och forskar om mångkulturella flickors vardagsdans.
Hon är pensionerad från ansvaret för dans och
rörelse på institutionen för estetiska ämnen vid
Umeå universitet. Nu ägnar hon tiden åt doktorandstudierna i etnologi, där hon forskar om
mångkulturella flickors synkretiska dans.
– Den diskurs som finns i samhället är att invandarflickor är underordnade och förtryckta.
Min hypotes är att just i danssammanhang är de
inte det, säger hon.
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Malin PalMqvist

Sedan februari 200 har Liisa fortsatt sin
forskning, men också dansat själv av egen
lust: ”Det är härligt!” hälsar hon.

I ett par års tid har hon funnits med där mångkulturella flickors spontana dans kan uppstå: vardagsdans utanför matsalen på lunchen och till
discomusik på kvällen. Inte arrangerad gympalektionsdans där läraren styr uttrycket. Den synkretiska dansen uppstår när rörelseregister från olika
delar av världen kommer samman. Hon kan ana
sig till rörelsernas ursprung: österländskt, afrikanskt och latinamerikanskt. Men varifrån rörelserna kommer är egentligen inte viktigt:
– Det viktiga är i vilka situationer flickorna använder sin dans och om de överhuvudtaget använder dans för att stärka sin identitet. Några av
flickorna förnekar att de använder annat än mainstreamdans, jag håller inte med dem, men de vill
inte hävda ett annorlunda ursprung, säger Liisa
Ängquist.
Det hon hittills kunnat se är att det finns framåt flickor och underordnade flickor från alla länder – Sverige inkluderat.
Själv utbildade hon sig till danspedagog på dåvarande Koreografiska Institutet. Dansare bestämde hon sig tidigt för att inte bli:
– Jag tyckte det var förskräckligt trist att stå
och vänta på att göra entré.
Så kom en man, tre år i Örnsköldsvik med vidare flytt till Umeå och tre barn i tät följd. Hon började läsa psykologi och pedagogik och hade nog
fortsatt om inte prefekten på förskollärarutbildningen ringt. År 1976 började hon där på deltid.
– Sen dess har jag varit på universitetet.
Benämningen på hennes ämnesområde har
skiftat: ”rytmik och rörelse” blev ”rörelse” – ett allmänt begrepp som lika gärna kunde vara idrott
som dans. Liisa Ängquist kämpade för att rörelse
skulle bli synonymt med dans:
– Det var en hård kamp men det blev så.

När kroppen bubblar
När hon var tolv kom ett ovälkommet avbrott:
hon fick skolios och dansen kunde förvärra sjukdomen.
– Jag behärskade mig, förstod att det inte var
någon idé att tjata. När vi gick på sista kontrollen
och jag fick veta att jag inte behövde komma mer
sa jag genast: ’Så jag kan börja dansa då?’ ’Ja’.
’Professionellt alltså?’ ’Ja.’ ’Okej bra.’ Mamma
blev förvånad: ’Men du har ju aldrig sagt något.’
’Nej, men det var ju ingen idé.’ Men det hade hela
tiden legat där.
Efter utbildningen på Balettakademien väntade
flytt till Umeå och ett jobb på Dansteater Nord. I
sju års tid jobbade hon som dansare, koreograf
och undervisade. Det händer fortfarande att hon
koreograferar eller står på scenen. Men nu får hon
gå vidare med kroppar som bubblar över.
– Dansen jobbar med det som är friskt – lusten
och glädjen. Då växer du. Det blir bubbligt, pirrigt – champagnigt.
PER landfORs/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Under två veckors tid ramlade tre kuvert från
Danshögskolan ner i hennes brevlåda. Tre vänner
hade, oberoende av varandra, skickat efter ansökningshandlingar till dansterapeututbildningen i Elisabet Roséns namn.
– Jag hade funderat mycket på vad som händer
med folk när man dansar med dem, när man undervisar och koreograferar dem. Jag var nyfiken
och tänkte att man kanske kan hjälpa människor
när allt ändå bubblar upp, säger hon.
I dag är hon både dansterapeut och psykolog.
Kroppen, rörelsen och dansen är inkörsporten till
dansterapin. Terapisessionerna varierar mycket.
Med musik eller utan. Individuellt eller i grupp.
– Det är vanskligt med dansterapi. Med ord är
vi så vana att försvara oss. Vi använder vita lögner
och argumenterar. En yrkesdansare kan möjligen
bitvis luras med kroppen, andra har svårare att
göra det. Man måste vara jätteförsiktig.
Elisabets egen dansbana började i treårsåldern
vid Lilian Carinas balettskola på Östermalm i
Stockholm.
– Mamma jobbade på Fiat, eftersom det var ett
utländskt företag var det många från andra länder
som skulle guidas runt. Min mamma var ensamstående och jag hängde med på allt. Jag var på
Operan och såg ”Giselle”, ”Svansjön”, ”Romeo
och Julia” – det var sån jag ville bli.

Sedan mars 200 har Elisabet Rosén börjat som psykolog på Anstalten Härnösand. Där
arbetar hon främst med sexualbrottslingar genom dans och samtal i ”praktisk affektskola”.
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På andra sidan havet
ran har två skrivbord, det andra är
projektledaren Åsa Söderbergs.
Olga är utbildad producent på
Teaterhögskolan i St Petersburg och
gick ut i arbetslivet på 90-talet, till
en nyvunnen frihet från kulturell
planekonomi. Hon fick se den moderna dansen ta försiktiga steg in på
den ryska dansscenen, dittills dominerad av klassisk balett.
– Vi kunde välja själva hur ofta
och hur många produktioner vi ville

Malin PalMqvist

Olga Pettersson är uppvuxen nära havet i ryska St Petersburg. Nu bor hon
på andra sidan samma hav. Hon jobbar med Scen för dans på NorrlandsOperan.
Hon bor vid havet söder om Skellefteå, med sin man och son. Om dagarna är hon assisterande producent
på Scen för dans, NorrlandsOperan,
ett treårigt EU mål 1-projekt som
vill skapa just en scen för dans i
Umeå. Kontoret på NorrlandsOpe-

Intervjun gjordes hösten 2004. Olga är mammaledig och åter
kommer till den permanentade Scen för dans hösten 200.
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göra utan det tvång som fanns i Sovjetunionen. Då kunde det finnas krav
som att det skulle finnas tre produktioner om året, en skulle handla om
Lenin, den andra om jordbrukare
och den tredje om kosmonauter!
Nu finns modern dans i större städer som Moskva, St Petersburg och
Jekaterinenburg. Balettskolor finns i
nästan varenda by.
– Men det är väldigt svårt, för folk
är så vana vid klassisk stil och publiken kan vara så konservativ, säger
hon.
Ett exempel är den hårda kritik
Sasha Pepelyaev fick i Moskva. Hans
”Swan Lake” berättar hur den klassiska baletten och Svansjön utnyttjades
för Sovjets syften.
– Publiken gick ut för de förstod
den inte. De tyckte inte att man får
röra Swan Lake, det är tabu.
Själv fann hon den moderna dansen när hon tröttnat på alla traditionella versioner av ”Svansjön”. I Umeå
däremot kan hon sakna klassisk balett och önskar att Scen för dans
kunde presentera det med. Den nuvarande utvecklingen i Ryssland oroar henne. Putins åtstramningar är ett
stort bakslag för 90-talets frihet från
kulturell planekonomi.
– Det tar inte så lång tid när det
börjar skruvas på alla skruvar i systemet. Det kan komma smygande. Det
händer redan nu på TV. Om det fortsätter kan det hända även i teaterlivet.

jOhan gUnséUs

Agnieszka Blacha från Poznanbaletten. Föreställningen
”En Face” var en samproduktion mellan Poznanbaletten
och NorrlandsOperans Scen för dans.
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laRs sUndEstRand

Kompani Nomad är Jeanette Langert och Ola Stinnerbom som forskar efter den samiska
dansen. Under Dansbiennalen i Umeå 200 framfördes kompaniets ”Samiska spår”.

Plats på scen!
– om strålkastarljus och scennärvaro
För många sker det allra första mötet med dansen någonstans i publikmörkret.
Rörelsen finns på scenen, upplevelsen tar form på väg ut i salongen.
Men möjligheten att se dans i Västerbottens län varierar kraftigt.

Störst är chansen att se dansgästspel i Vilhelmina,
Skellefteå och Umeå. På dessa orter har också
flera residens hållits under 2000-talet. Först ut var
den internationella gruppen Montasztroj i Vilhelmina år 2000. Inför Dansbiennalen 2001 skapade
Philippe Blanchard ”Noodles” på NorrlandsOperan. Ett annat exempel är Claire Parsons ”Stella
och Elvis” som arbetades fram i Skellefteå 2005.
Där har också elevföreställningen ”Dans i novembermörkret” de senaste åren vuxit till en hel dansfestival.
När NorrlandsOperan etablerades 1974 fanns,
enligt Dans i Västerbotten, tankar på att knyta en
dansensemble till verksamheten. Dans har också
förekommit i en del av operans uppsättningar.
1982 bildades Umeå dansteater och länet fick sin
första professionella dansensemble. Gruppen,

som 1985 bytte namn till Dansteater Nord, turnerade framför allt i Norrland fram till 1989. Under 90-talet skapades Norrlands musik- och dansteater, tänkt att uppfylla det musikteateransvar
för de fyra nordligaste länen som NorrlandsOperan ursprungligen hade. Som en del i detta bildades härnösandsbaserade NorrDans 1995. Åren
2000–04 skapades en föreställning om året inom
Kvarkenrådets projekt ”Interdans”, med dansare
och koreografer från Österbotten och Västerbotten. Två nu aktiva ensembler i Västerbottens län
är Nomo Daco och Ume DansKompani.
I Tärnaby finns en filial till Samiska teatern;
Åarjelhsaemien Teatere – Sydsamiska teatern –
med barn- och ungdomsverksamhet. Samiske
dansaren och koreografen Ola Stinnerbom har i
sökandet efter den försvunna samiska dansen till-
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Ume DansKompani är ett av Umeås professionella danskompanier där Kjell Nilsson är en icke
utbytbar del. De senaste åren har han arbetat tillsammans med ljussättaren Johan Söderberg.

sammans med Jeanette Langert och sydsamiska teatern där satt upp ”Duvrie” [Björnen] (2001),
”Mjandasj” (2005) – om den heliga vildrenen.
Dansbiennalen i Umeå 2001 markerar en ökad
satsning på dans från NorrlandsOperans sida. Sedan 2003 har gästspelsprojektet Scen för dans på
NorrlandsOperan löpt parallellt med, och varit en
part i, den nationella turnésatsningen Dansnät Sverige. 2006 permanentades båda projekten:
– Vi har nu ännu större möjligheter att skicka
dansföreställningar ut i länet och även att subventionera bussresor till Umeå, säger tidigare danskon48

sulenten Åsa Söderberg, nu avdelningschef för
dansen inom NorrlandsOperan.
Under 2007 beräknas två danssalar stå färdiga.
Det öppnar för daglig träning, repetitioner vid
dansproduktion och gästateljéverksamhet.
Dansestetiska gymnasier och förberedande utbildningar finns i Västerbottens län men för att få
en yrkesutbildning måste man lämna länet. En rörelse av hemvändande dansare och koreografer
som utbildat sig på annat håll är nu synlig, bland
annat i 2005 års festivalvecka ”Umeå dansar med
fler”.

ChaRlOt tE EstMan wEnnstRöM

Kvarkenöverskridande projektet ”Interdans” startade våren 2000 som en direkt följd
av kontakterna från ”Gränslös dans”. Här Mia Wiik i uppsättningen ”Ihmeellinen
laulu/En sällsam sång” i koreografi av Calle Knif från Finland 2002.

49

CURt dahlgREn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Sedan december 200 har Britta Hanssen
tagit filosofie magisterexamen i etnologi och
idéhistoria. Nu skriver hon sin master om
Rudolf Laban i dansvetenskap. Hon frilansar
också som dansare, koreograf och sago
berätterska. Moa har arbetat som dansare
och koreograf i Sverige och Österrike, skrivit
om dans för svensk press och läst dans och
teatervetenskap vid Stockholms universitet.
200 organiserade och ledde hon SEAD:s
första svenska audition.

Utblick, inblick
År 1982 startade Britta Hanssen sin
dansteater i Umeå, Dansteater Nord
som kom att bestå i sju år.
Moa låg i magen när Britta Hanssen
flyttade till Umeå, hon föddes 1980.
Två år senare öppnade Umeå Dansteater, som 1985 blev Dansteater Nord.
För Moa var dans lika självklart som
frukost. Nu har Britta lagt dansen åt sidan för inblickar i universitetsvärlden.
Efter två års etnologistudier har hon
gått vidare till D-nivå i idéhistoria.
– Det är jätteroligt, det är såna kunskaper man borde ha haft redan i sin
dansutbildning, säger Britta.
Samtidigt som Britta vidgat sina
perspektiv i universitetets hörsalar
har Moa knutit nya sammanhang i
Österrike. Efter estetiskt gymnasium,
studier i idéhistoria och flera års sö0

kande fann hon sin skola; SEAD –
Salzburg Experimental Academy of
Dance.
I somras gick hon ut sin yrkesutbildning till dansare. Hösten tillbringade hon som danspedagog i Vilhelmina, nu är hon på väg tillbaka ut i
Europa, till en större arbetsmarknad.
– Jag kommer att flytta någonstans
där jag kan ta bra daglig träning och
göra auditions och försöka få ett dansjobb. Antagligen Wien eller Bryssel.
Dansteater Nord lades ner när
Moa var nio år. Efter sju år av produktion på produktion, ständiga turnéer
över hela landet, allt genomfört med
små medel gick det inte längre.
– Vi krävde att vara likställda med
vilken annan dansinstitution som
helst och kunna ge folk normala lö-

ner, kunna betala in arbetsmarknadsförsäkringar – kunna leva ett drägligt
liv. Men kulturpolitiken såg och ser
inte ut på det sättet, säger Britta.
Moas starkaste dansminnen kommer från hennes tidiga år på Dansteater Nord. När dansteatern inte fanns
längre försökte hon hitta tillbaka till
den självklarhet hon upplevde där.
– När jag såg ett solo med Mia
Lawrence [en av SEAD:s dåvarande
huvudlärare] för några år sedan var
det första gången som jag kunde
koppla ihop mina upplevelser jag
hade när jag var liten, inom kroppen,
till något annat, någon annanstans.
Det var makalöst. Då kunde jag också knyta ihop mig själv som dansare
och mig i ett arbetsliv med vad dansen betydde för mig från början.

CURt dahlgREn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

BrittMarie Styrke, Karin Hjortek
och Britta Hanssen var alla aktiva
i Dansteater Nord, länets första
professionella dansensemble.
Här i en bild från november 982.



anna-KaRin dRUggE/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Att ha en kropp

V

Sedan maj 200 har Kjell Nilsson fyllt sextio
och lite till. Han dansar fortfarande.

Vid tjugotvå års ålder hittade han sin
kropp – dansarens. Koreografen och
dansaren Kjell Nilsson gör dans efter
eget huvud, för egen kropp.
Den kropp som premierades i det
lilla samhället längst upp i Bottniska
viken var inte dansarens:
– Som liten i Kalix kände jag mig
utestängd från att ha en kropp, säger
Kjell Nilsson.
När han som 22-åring mötte dansen vid Uppsala universitets kursverksamhet sa det bara klick. Han
hade hittat sin kropp. Sedan dess har
han dansat vid Cramérbaletten och
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Göteborgsoperan – där han också
koreograferat – och varit Östgötabalettens konstnärlige ledare. Sedan
sent 90-tal undervisar han i Umeå
och överraskar med sina egna koreografier, solo eller i ”utvidgad soloverksamhet”.
I ”Kanske dans”, från 2002, växer
ljussättningen fram under föreställningens gång. I bakgrunden ett liveband och i förgrunden Kjell Nilsson
som i sakta mak tar upp kaffetermos
och mackor, fikar och plockar ihop.
Var det dans?
– När jag satt och drack kaffe?
Man kan väl säga att det var en frånvaro av dans i en viss traditionell bemärkelse. Men samtidigt är det ju
också en närvaro av mig som dansare.
Jag närmar mig det hela annorlunda
än vad en skådespelare skulle göra.
Dansen finns där för att jag sysslar
med dans.
För Kjell Nilsson är dans att använda kroppen som instrument för
ett abstrakt rörelsespråk. Ett språk
som inte är relaterat till någon verklighet i sig utan bara till rörelsen.
I mitten av 80-talet trodde Kjell
Nilsson att han skulle sluta med
dans. Han sökte en lärartjänst i Skellefteå och flyttade dit. Men att un-

dervisa skolbarn i dans var fel. När
gymnasiet startade sitt estetiska program flyttade han över dit – där behövde ingen frälsas. Räddningen i
Skellefteå blev dans- och balettföreningen. En liten grupp som Kjell Nilsson beskriver som oerhört seriösa
flickor fick sin träning där. En av dem
var Hanna Hedman som nu jobbar
som dansare i Frankrike.
Själv började han dansa ganska
sent:
– Jag är inte alls emot att man
börjar senare. För dansen behöver
inte se ut på det sättet att den kräver
den typen av fysisk skolning som
börjar när man är liten. Utan det är
ju precis som med musiker i en symfoniorkester – de som spelat hela livet på en fiol kan vara tekniskt skickliga men det kan vara nog så hisnande
att lyssna på någon som knappt har
hållit i en fiol och bara improviserar
med ljuden.
Den kropp Kjell hittade som tjugotvååring närmar sig nu sextio och har
vant sig vid att gå i vissa spår. Rent
fysiskt blir det med åren svårare att
anpassa kroppen till andras koreografier. Men han fortsätter att förbrylla Umeå med egensinniga koreografier, för egen kropp.

Mellan Överkalix
och Österbymo
och nian trodde ju hela första veckan att jag någon gång skulle säga: okej nu är det slut med uppvärmningen, nu ska vi dansa balett!
Jakob försöker att möta eleverna där de själva
är. Killarna i åttan och nian som slängde sig i danslokalens soffa och inte orkade röra på sig fick göra
en soffdans inspirerad av Philippe Blanchards
”Noodles”. Musiken valde de själva: Guns’n’Roses.
Han stormtrivs med frilansandet som livsstil,
möten med olika människor och resor till nya
platser. I januari 2003 påbörjade han en av sina
mer långvariga resor. Den
utgick från Stockholm
och pågick till sommaren
2004. Dåvarande flickvännen kom in på en utbildning i Umeå och Jakob
hängde på. Jobbade på
Dansforum, blev en del
av Nomo Daco där klasskompisarna från Balettakademien i Stockholm,
Anna Ehnberg och Lina
Lundin, fanns. Resan tog
slut men Umeå ligger nära
hjärtat.

Malin PalMqvist

Först ville han bli flygvärdinna. Sen artist. Nu är
han dansare.
– Jag bestämde mig aldrig för det, det bara blev
så, säger Jakob Valentin. I framtiden blir han kanske arkitekt.
Vi träffas i arkitekten Ralph Erskines galleria
Shopping i Luleå. Jakob förundras över Shoppings och konkurrentvaruhuset Smedjans svindlande trappsystem:
– Jag tycker det är så läckert när man utnyttjar
dead space åt att förflytta människor, som på
Charles de Gaulle i Frankrike, flygplatsen, där
man har långa rulltrappor inuti, jag blev så här
wow! säger Jakob Valentin.
Människor förflyttas genom dead space, döda
rum får liv när man dansar – just där finns kanske
den gemensamma nämnaren i 26-åringens nuvarande dansar/koreograf/pedagog-yrke och det
möjliga framtida arkitektyrket.
Jakob är på väg till dansträning med avancerade
amatörer i östergötiska Österbymos egen ”West
Side Story” och kommer precis från norrbottniska
Överkalix där han i två veckor jobbat med grundskoleelever. När Jakob själv började med showdans på Lasse Kühlers dansskola i Stockholm fick
han full uppbackning från omgivningen. I Överkalix ska man helst hålla på med hockey. Dans är
”bögeri”.
– Det låter fördomsfullt men det är faktiskt
elevernas egna ord, säger Jakob. Killarna i åttan

Intervjun gjordes vårvintern 200. Sedan dess har Jakob
bland annat dansat med Lisa Torun Dance Company i
Malmö. Nu jobbar han mycket med sin hobby: att snickra.



Malin aRnEssOn

De ursprungliga medlemmarna i Nomo Daco möttes under NorrlandsOperans uppsättning
av ”Lycksalighetens ö”. Jenny Lundmark (längst till vänster) är en av dem.

Rörelsen flödar från fotsulorna
Tio och sjutton år gamla lämnade Ingrid och Jenny
Lundmark Västerbotten för Stockholm. Tolv år
senare sitter de på ett kafé i samma stad och pratar livligt om rörelse som flödar från fotsulorna
genom en kropp till en annan.
Ingrid Lundmark kommer direkt från en klass
med koreografen Eva Lundqvist och bubblar av
nya erfarenheter. Det handlar om fotsulor och om
hur man skapar rörelser i kroppen enbart genom
att förskjuta vikten på dem, om förhållandet mellan fotsulan och handen och om att använda sig
av rörelseenergin i ett flöde:
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– Vad händer om jag böjer min armbåge, jo det
händer, säger Ingrid och illustrerar genom att ramla in i en skrattande Jenny vars kropp sätts i gungning. Hon fortsätter:
– Sen går det vidare i något annat, man startar
ett flöde som man fullföljer och inte stoppar utan
tar dit det leder.
Intresset för rörelsen väcktes i mamma Kersti
Torgnysdotters barngymnastik i Bygdeå. Nu är
det mer än tio år sedan de första gången flyttade
till Stockholm. Jenny var sjutton och hade kommit in på Balettakademien. Ingrid var tio år när

anna diEhl

hon antogs till Svenska Balettskolan och flyttade
ifrån Bygdeå norr om Umeå:
– Alla tjejer i min klass var små tioåriga balettjejer som lekte med dockor och hade blommiga
kjolar, ursöta. Jag kände mig så ful, jag hade inte
ens långt hår, och så skulle man ha knut. Jag hade
sån ångest över det där, och så hade jag glasögon
också och var ganska lång. Jag var den här stora,
fula, med fräknar dessutom, säger Ingrid.
– Du såg ut som Bambi, skrattar Jenny.
Trots att det var Ingrids dröm att bli ballerina
lämnade hon Svenska Balettskolan efter två dryga
år. Hon längtade hem. Men efter ett år på dansgymnasiet i Umeå började hon åter på Svenska Balettskolan i Stockholm.
Jenny återvände till Umeå efter Balettakademien. Undervisade i dans men flyttade till Stock-

holm när Umeå blev ensamt. Dansade, ströjobbade
och pluggade i Helsingborg, London och Stockholm. Ledsnade och flyttade hem till Umeå år
2000. Då kom dansen tillbaka:
– Sen var det så mycket som hände där med
Dansbiennalen, Interdans kom igång och operan
där vi var med och då rullade det på, säger Jenny.
När NorrlandsOperan gjorde ”Lycksalighetens
ö” var Jenny en av dansarna som bildade Nomo
Daco.
– Jag och Jenny pratade i dag om att det aldrig
skulle gå att sluta nu när man vet hur bra det kan
kännas i kroppen när man dansar. Det vill man
aldrig gå miste om. Eva Lundqvist sa i dag: Antingen slutar ni nu eller så får ni räkna med att
hålla på resten av era liv. Men det är redan för sent
tror jag, man måste ha det här, säger Ingrid.

Sedan sommaren 2004
har Jenny frilansat som
dansare och pedagog i
finska Österbotten och
Västerbotten. Ingrid
skadades i en skidolycka
i januari 0 men räknar
med att kunna dansa
med Eva Lundqvist och
Vindhäxor igen under
våren 200. Här ses Ingrid
i en återuppsättning av
Per Jonssons koreografi
”Gabok” tillsammans
med Anders Jacobsson.



Malin aRnEssOn

Från danskompaniet Nomo Dacos uppsättning av Lyck
salighetens Ö i regi av Åsa Melldal och koreografi av Iréne
Hultman. De sex ursprungliga medlemmarna i dansgrup
pen träffades under arbetet med denna uppsättning. Lina
Lundin och Anna Ehnberg kände varandra sedan tidigare.

Fast kärna i flexibelt kompani
Nomo Daco är ett flexibelt kompani i fråga om
spelplatser, genregränser och medlemmar. Anna
Ehnberg och Lina Lundin utgör en fast kärna.
De möttes på Balettakademien i Stockholm,
Anna Ehnberg från Umeå och Lina Lundin från
Trollhättan. I stället för att slåss om jobbsmulorna
i huvudstaden stack de efter avslutad utbildning


tillsammans till Vilhelmina för att jobba som
danspedagoger.
Nu är de en obestämbart stor del av det flexibla
danskompaniet Nomo Daco. Historien börjar
våren 2002 med NorrlandsOperans uppsättning
av ”Lycksalighetens ö”. Uppsättningens sex dansare
gestaltade flygande hästar och ”breakande” nord-

– Det är ju sällan vi kommer till en färdig perfekt scen, det vill vi inte riktigt heller. På Island
hamnade vi på en pytteliten yta på en ungdomsgård, med stickor i golvet. Det var bara gympaskorna på och hitta på nånting nytt liksom, då gjorde vi
ju det också, säger Anna.
I morgon möter piteelever Nomo Daco. Exakt
hur och var vet inte Anna och Lina ännu.
– Vi har inte så mycket av ljus och ljud och jättestor scen, det är ganska opretentiöst, något man kan
uppleva utan att det kostar massa pengar och tar
lång tid – att gå på en dansföreställning behöver inte
vara så … allvarligt, säger Anna med eftertryck.

Lina Lundin i uppsättningen ”Ihmeellinen laulu/En sällsam sång” inom projektet
”Interdans”. Sedan maj 2004 har Lina och Anna fortsatt jobba med Nomo Daco.
Lina har jobbat som pedagog i norra Finland och Sverige och koreograferade
hösten 2004 Profilteaterns ”Hysterikon”. Hösten 200 dansade Anna i ”Coppelia”
på Helsingborgs stadsteater.

ChaRlOt tE EstMan wEnnstRöM

anvindar. I mötet mellan vitt skilda rörelsespråk
som modern dans, improvisation, breakdance och
kung fu fann de varandra. Kompaniets namn uppstod när programbladet skulle tryckas. Norrlands
Guld och Impa var några av förslagen:
– Vi satt på en pub då och hade hundra olika
namn. Vi röstade och drog lotter och till slut så
blev det Nomo Daco, berättar Lina.
Namnet står för Northern Movement Dance
Company. Och det är med Umeå som bas och
norra Sverige som huvudsakligt turnéområde de
vill verka. Konkurrensen är mindre men det finns
andra skäl.
– Vi ser att det finns ett stort behov här, det vill
vi fylla, säger Lina.
Anna Ehnberg och Lina Lundin ser också en
utmaning i att inte alltid veta hur morgondagens
föreställning ser ut.



Solo
tillsammans
Ingen tystnad är helt tyst, i tystnaden finns ljud.
Ingen yta är helt död, även i döda ytor finns liv.
Tove Skeidsvolls ”Silence” handlar om omedvetna
livsformers vidunderliga utveckling.
I fjol var hon en av pristagarna i Kulturhusets
tävling ”Going solo”. Nu får hon presentera ett
nytt verk: ”Silence” med Nomo Daco fortsätter på
fjolårssolots tema motstånd.
– Om något är under tryck så spricker det och
hittar en friare väg. Inne i din kropp just nu existerar en massa processer du inte märker.
Hon vet vad det vill säga att ha en kropp med felande processer. När hon var sex år gammal slog en
mögelförgiftning ut hennes immunförsvar. Kroppen blev hyperallergisk och reagerade med magproblem, blodtrycksfall och koncentrationssvårigheter.
– Vi flyttade ut på landet för att det inte skulle
vara några avgaser. Jag kunde inte gå i skolan på
länge, jag var isolerad därute vid havet i Norrmjöle.
När hon var tolv började hon, supernervös men
pushad av storasyster, på Dansforum inne i Umeå.
– Jag ville få en identitet som inte var den där
sjuka tjejen som satt i ett hörn, hitta något eget.
Dansen blev hennes. På dansgymnasium följde
tre år på Balettakademien i Stockholm. Den tuffa
träningen sänkte hennes immunförsvar:
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– Ackis var inte alls som jag trodde. Jag hade en
romantisk syn på att det skulle vara någon slags
Fame-skola där man skulle hälla över mig allt och
jag som en svamp bara skulle suga åt mig. Men så
stod man där, 36 elever i en klass och lärarna sa: ni
kommer snart att vara färre, ni kommer snart att
rymmas.
Men hon fortsatte och en färdig dansare återvände till Umeå. Som danspedagog i Vilhelmina
fick hon möjlighet att vara Claire Parsons koreografiassistent under residenset ”Close up Vilhelmina”.
– Det gav jättemycket, att få en total inblick i
en så sluten process. Det var mer givande att sitta
i mörkret i salongen i Vilhelmina än att stå på scenen och producera.
I Interdans ”Uppdraget” mötte Tove Skeidsvoll
sedan Anna Ehnberg och Lina Lundin från Nomo
Daco. Tove passade för nya produktionen ”Juice”
och är sedan 2003 en av medlemmarna i kompaniet. En framtidsstrategi är att låta livet berika
dansen och att inte låta dansen ta över livet.
– Jag blir glad när jag träffar folk som lyckas
kombinera ett normalt liv med dansen. Jag tycker
om att titta på video på fredagskvällen också.

ClaiRE PaRsOns

Sedan september 2004 har Tove Skeidsvoll dansat i Norge och för Claire Parsons Skellefteåresidens ”Stella och
Elvis” varifrån bilden kommer. Tove i gul hatt tillsammans med Inger Kolterud. Våren 200 arbetar Tove med Claire
Parsons ”Hello Performance” i Stockholm och Moskva. ”Silence” spelades under 200 i Stockholm och Göteborg.
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Action!
Det är nu eller aldrig, tänkte Mia Wiik när hon sökte Danshögskolan. Kom hon in skulle hon gå, annars fick dansen vara. Hon kom in. Nu dansar hon
i Interdans sista produktion ”Uppdraget/Tehtävä”.
Interdans är ett projekt som ger dansare och
danspedagoger i Österbotten och Västerbotten
möjligheten att jobba som dansare på hemmaplan. Mia Wiik från Vasa har funnits på scenen i tre
av fyra uppsättningar, just nu i ”Uppdraget”. En
ung koreograf med anknytning till regionen står
för koreografierna. I år heter han Björn Säfsten,
född och uppvuxen i Umeå.
– Björn är jättefin att jobba med, han vet tydligt vad han vill men vi får också vara med och påverka, säger Mia.
Hon kommer från en liten by 13 mil norr om
Vasa. Mamma tog med henne till balettskolan i
åttaårsåldern. Länge dansade hon enbart balett,
först på Danshögskolan började hon träna modern dans. Att hon valde pedagogyrket framför
dansaryrket förklarar hon med att hennes personlighet kräver viss trygghet:
– Plus att jag eventuellt är lite lat, skrattar hon.
0

Lat är knappast det intryck man får av henne.
Hon är lärare i balett och nutida dans på heltid.
Dessutom undervisar hon på Svenska Yrkeshögskolan och på gymnasiets dramalinje som timlärare. Dansarjobbet i Interdans gör hon på sin semester. Förutom andra vid-sidan-av-jobb som
koreograf på Vasa Stadsteater studerar hon också
till klasslärare i Vasa, läser upp från den kandidat
i danskonst hon har från Danshögskolan till en
pedagogie magisterexamen.
Privatskolenätet för dansundervisning är bättre
utbyggt i Finland än i Sverige. Det finns en annan
kontinuitet där man utbildas från femåriga barnsben till yrkesutbildning – ofta med samma klass
hela vägen. Men eftersom dansundervisning i skolan saknas nästan helt är pedagogjobbet till stor del
ett kvällsjobb. Pedagogikstudierna ger en möjlighet
till dagjobb. Men hon har också en baktanke: Att få
in dansundervisning i den finska skolan …
Interdans dansar på sista versen. Men projektet
sprider sina ringar på vattnet över Kvarken. Tillsammans med koreografen Björn grunnar Mia på
ett eventuellt samarbete.

Malin aRnEssOn

Tove Skeidsvoll och Mia Wiik i ”Uppdraget/Tehtäva”. Sedan september 200 har Mia Wiik
och Björn Säfsten fortsatt samarbetet över Kvarken med produktionen ”Classroom” 200
och planerar nu för ”I say tomato …” med premiär hösten 200.



Q

Queerteori och småkakor
Rakryggat allvar, eftertänksam vältalighet. Ett sökande efter exakta begrepp och en närhet till
snabba skratt. Malin Hellkvist Sellén är koreografen som för en ”never ending fight” för sina ideal.
Hennes koreografiska intresse är inte sprunget
ur pur rörelseglädje. Snarare tvärtom.
– Självklart är jag intresserad av rörelsen men
framförallt är jag intresserad av kroppen och steg
två om man är intresserad av kroppen blir rörelse.
Det var i tvåan på dansgymnasiet hon hittade
rätt. Dansintresset tröt men kursen i komposition
med Åsa Söderberg som lärare startade, trots att
hon var enda eleven.
– Jag tror det var då jag verkligen kom på att
jag skulle bli koreograf. Det är den roliga ingångsporten i dansen.
Hon kom direkt in på Danshögskolans
koreografutbildning men den första tiden som nyutexaminerad var snårig. Hon saknade sammanhang och genuina idéer. När frågan kom om hon
ville undervisa i Vilhelmina tackade hon ja.
– Jag trodde att jag skulle nyttja mina resor till
Stockholm varannan helg men jag åkte aldrig dit i
princip, jag bara var däruppe. Framför allt tyckte
jag om att jobba med mellanstadiebarnen.
När hon bytte Vilhelmina mot Tokyo föddes
”never ending fight”, en koreografiserie med uttalat queerfeministisk inriktning.
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– Allt föll på plats, jag trodde att jag skulle
sprängas av idéer.
Hon kom hem och visste hur hon ville jobba,
med vilka och med vad. Runt om sig såg hon en
konservativ dansvärld skild från samhällsdebatt
och i avsaknad av feministisk analys. Hon ville
förändra. ”Kung Kristina”, som ingår i ”never ending fight”, riktar sig till mellanstadiet och handlar om identitet, kärlek och mod att ifrågasätta
heteronormen. Den är också ett bevis på dansens
potentiella politiska sprängkraft. Bidragsansökan
fick först avslag: ”Det här temat” var inte lämpligt
för barn. Malin blev mörkrädd. För henne handlade föreställningen om barns rätt till sin egen identitet. Beslutet överklagades och ”Kung Kristina”
fick pengar, kritikerhyllningar och en intresserad
skolpublik.
Kommande ”Helena och Jag” ingår inte i ”never ending fight”. Det ska bli ett helaftonssolo om
hennes egen relation till skådespelerskan Helena
Bergström och filmer som ”Änglagård”:
– Huvudpersonerna trivs i det där lilla samhället samtidigt som de är sådär världsvana och pratar om kontinenten och så där. De representerar
”något annat” och det var nog det som var lite tilltalande. Och att det var en härlig kombination av
det annorlunda och lite utmanande och det vanliga,
det svenska, småkakor och sånt.

åsa BEngtssOn

”Kung Kristina” ingår i Malin Hellkvist Selléns koreografiserie ”never ending fight”. Sedan september
200 har Malin Hellkvist Sellén bland annat börjat jobba 2% på Kulturverket i Umeå, haft audition
för nya ”Kung Kristina”dansare och det residensverk ”Bättre folk” hon gör i Umeå hösten 200. Här
ses Magdalena Eriksson, Emelie Jonsson och Björn Säfsten.



Bara
vilja
dansa
Miia och Sanna Nyman sitter sällan
stilla. De dansar. I sin etta, på stockholmsklubbarna, i tillfälligt överkomna lokaler. Men sällan en och en.
De dansar tillsammans.
I en Stockholmsförort finns ett 25
kvadratmeter stort rum. Nästan varje
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dag skjuter tvillingsystrarna Miia och
Sanna Nyman undan möblerna i sitt
hem och – dansar. Eller så går de på
klubb och – dansar. Irriterar sig på
folk som stjäl utrymme från dansgolvet utan att dansa – då kan man stå i
baren eller någon helt annanstans.
I nian kom tvillingarna in i Dansforums ”specklass” där begåvade elever får möjlighet att satsa extra på dansen.
– Vi blev skoltrötta redan i nian
för vi tränade så mycket och var bara
intresserade av det, säger Miia.
I mitten av tvåan hoppade de av
dansgymnasiet i Umeå, började en
förberedande linje på Dansforum för
att kunna söka Balettakademien i
Stockholm. Men reglerna ändrades,
plötsligt behövdes gymnasiekompetens för att söka Ackis. Skoltröttheten
fick dem att ändå satsa på streetdans
under ett år i Stockholm.
Åter i Umeå undervisade de och
började dansa i streetgruppen Beef
Noodles. Men i februari 2004 återvände de till Stockholm. Nu satsar de

Malin PalMqvist

Intervjun gjordes i maj 2004. Sedan dess har
Miia och Sanna undervisat på Balettakade
mien i Stockholm och hunnit vara gästlärare
i St Petersburg. Våren 200 är de tjänstlediga
för egen träning i Paris.

på hiphop freestyle, även om etiketter
är ganska oviktiga.
– Sanna och jag försöker få fram
oss två som dansare tillsammans. Det
kan ta ett tag men det går nog om
man vill. Det är en tuff bransch,
säger Miia.
De två är ett vi. De fattar gemensamma beslut, peppar varandra och
har knappt ens snuddat vid tanken
att de skulle kunna vara en och en i
sitt arbete som dansare.
– Det har bara blivit så, vi har båda
varit lika intresserade, vi är på samma
nivå inom de stilar vi håller på med
och är ungefär lika duktiga, säger
Miia.
Just nu jobbar Sanna på Taco Bar
och Miia på Ica. ”Världens tråkigaste”
jobb, men det ger pengar. Ambitionen
just nu är att frigöra mer tid för dansen, komma utomlands för att ta klasser och hitta spännande auditions –
inom streetdans finns få jobb i
Sverige. Frankrike, men också USA
hägrar. Drömmen är att kunna leva
på sin dans.

ChaRlOt tE EstMan wEnnstRöM

Fyra dansare och en koreograf med anknytning till finska Österbotten eller svenska Västerbotten
skapade i fyra års tid lika många dansverk. Erika Ingvarsson, Lina Lundin, Mia Wiik och Jarmo Lahti
dansade i ”Ihmeellinen Laulu/En sällsam sång” som hade urpremiär i Vasa 2002.



hanna ERiKssOn/vÄstERBOt tEns-KURiREn

Intervjun gjordes i september 200. Våren 200 jobbar Anja i Paris, Umeå, Århus och Madrid. Kajsa Sandström
(bilden) gör ett solo i residens på NorrlandsOperan i Umeå. ”Umeå dansar med fler” får en uppföljare under 200.



Anja Arnquist åkte till Stockholm
och Kajsa Sandström till Amsterdam. I dag är de två av Umeås exildansare med bas i städer som Bryssel,
Paris och Århus. Deras nyfikenhet
födde festivalveckan ”Umeå dansar
med fler”.
Tjugotalet hemvändande dansare
och koreografer har nyss lämnat
Umeå och återvänt till Oslo, Stockholm, Wien och andra städer där de
har sin konstnärliga plattform. Kvar
är två trötta men nöjda festivalgeneraler: Anja Arnquist, som jobbar med
sitt kompani i Danmark i höst, och
Kajsa Sandström, som på måndag
börjar arbeta med belgiska TG Stan i
Paris.
Historien om den nyss genomförda
festivalveckan tar sin början i januari
2005 som en önskan om ett rikare
dansklimat i Umeå. Kajsa tog det
lugnt i hemstaden efter intensiva år
av studier och jobb. Men hon ville
också se vad Umeå hade att erbjuda.
– Det var lite samma sak för mig.
Jag kom tillbaka från Danmark också

och var helt slut, ville bara hämta
andan och samtidigt, den här nyfikenheten, säger Anja.
– Utifrån hur det ser ut i Belgien
började jag formulera hur jag skulle
vilja att det var här. Och när jag hade
gjort det, precis då, när jag hade formulerat det för mig själv, då mötte
jag Anja som hade formulerat det utifrån sig, säger Kajsa.
Med hjälp av Scen för dans på
NorrlandsOperan, danskonsulenten
och Danscentrum Norr kallades alla
dansare och koreografer med länsanknytning till ett möte i april 2005.
Festivalidén föddes.
2004 års föreställningskväll ”Umeå
dansar med fler” växte till en veckas
laboratorium och workshops för dansare, krönt av en avslutande helkväll.
Anja plockade med sig kollegan
Nønne Mai Svalholm och solot ”Spår”
från Århus. Kajsa tog med sig föreställningen ”Rabbit Hole v 2.0” från
Bryssel.
Anja började med barndans som
fyraåring. Kajsa koreograferade till

håKan laRssOn

Danskonst i exil

Neneh Cherry-låtar på fritids. Efter
dansgymnasiet lämnade båda Umeå
direkt. Anja för Balettakademien i
Stockholm och ett år på Danshögskolans dansarutbildning, för att sedan
hösten 2004 starta Snaps moderne
dansekompagni i Århus. Kajsa är utbildad på P.A.R.T.S i Bryssel men
stack först till Amsterdam:
– Det var den enda skola jag visste
om, med modern dans, i hela världen.
Så då for jag dit.
Bryssel är nu en av hennes europeiska hemstäder. Om dansklimatet
i Umeå fortsätter att utvecklas har
hemstaden i norr goda chanser att
läggas till listan av möjliga europeiska plattformar, både för Kajsa och
Anja.

Anja Arnqvist.
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Under denna rubrik är korta notiser från länets
hembygdsföreningar och museer välkomna.
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och viktigt för andra att ta del av. Skicka notiser
eller idéer för nästa nummer till redaktören
senast den  augusti 200.

hElgE dahlstEdt/vBM fOtOaRKiv

När Vilhelmina kyrkstad brann
Måndagen den  september 92 härjades kyrkstaden i Vilhelmina
av en stor brand. Det var tidigt på morgonen som elden fick fäste i
en av stugorna på den västra sidan om Storgatan. Innan kvällen
kom hade mer än halva kyrkstaden förvandlats till aska och ruiner.
Utifrån gamla tidningsartiklar och intervjuer med några människor
som fortfarande minns den ödesdigra dagen, ges här en skildring
av den katastrofala händelsen.

Klockan är ungefär halv sju på morgo
nen. Från flera av kyrkstadens skorste
nar stiger rök upp och avslöjar att män
niskorna har börjat förbereda sig för en
ny dag. Två ynglingar är på väg från
kyrkstallarna ner mot homeopat John
Nilssons stuga, där de fått tillfällig in
kvartering. När de närmar sig huset får
de plötsligt se eldsflammor slå upp ur
taket. Det finns ingen hemma och gos
sarna blir tvungna att på egen hand för
söka släcka branden. Det är en hopplös
kamp! I det torra timret får elden snabbt
fäste och sprider sig i en rasande fart.
Inom kort står även grannens, skrädda
re Mattssons, stuga i ljusan låga.
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Kyrkstaden i aska och ruiner.
Fotot är taget dagen efter branden.

I kyrkstaden råder nu en febril verk
samhet. Vatten måste fram, möbler och
husgeråd räddas. Med en förfärande
hastighet antänds hus efter hus i det
tätbebyggda området. Inte förbättras
situationen av att kyrkstadsborna, i
hopp om att kunna rädda några av sina
ägodelar, slänger ut en massa bohag
mellan husen, som tar eld och för elden
vidare i en ännu snabbare takt.
Från alla håll skyndar människor till
för att bekämpa elden. Man bildar
långa kedjor där vattenhinkarna langas
från hand till hand, från brunnarna
fram till brandsprutorna. Studentskan
bredvid jägmästaren, rallaren bredvid

barnflickan, alla i en lång rad. I denna
stund har alla titlar, grannfejder och
oförrätter lagts åt sidan. Alla kämpar
för en enda gemensam sak: Att få stopp
på den besinningslösa elden. Åkaren
John Backlund och hästen Buller är re
dan på plats vid halvåttatiden, med
fyllda vattenkar på hästflaket. Från ti
dig morgon till sena kvällen arbetar de
oavbrutet med att få fram vatten till
eldhavet.
Ett tag ser det ut som om branden
även skulle ödelägga Svenska Handels
bankens flotta byggnad, vilket får män
niskorna att rusa dit för att få ut sina
besparingar. En av bankens anställda,

Hjälp dem, som fått sina hem
skövlade!
Vid den utredning som gjordes dagen
efter branden konstaterades att eld
svådan sannolikt uppkommit genom en
bristfällig skorstensmur i Nilssons hus.
Antagligen hade den senaste tidens
rikliga regnande orsakat sättningar i
marken, vilket lett till sprickbildningar i
muren.
Senare konstaterades att samman
lagt 4 bostadshus, varav flera av dem
inrymmande affärslokaler, och  uthus
blivit lågornas rov. Skadorna som bran
den orsakat uppgick till ungefär  mil
jon kronor i dåtidens penningvärde, va

OKÄnd fOtOgRaf

Vilhelm Grahn, skyndar att tillsammans
med några kamrater sätta fast ett brand
segel på byggnadens gavel, men seglet
räcker inte ända upp till taket. En stund
senare har byggnaden fattat eld, allde
les ovanför kamrerens sovrumsfönster.
Vilhelm rusar in för att med ett tyg
stycke kväva elden, men avståndet till
lågorna är för stort. Då får han syn på
två välfyllda nattkärl som blivit kvarläm
nade i sovrummet, öppnar fönstret och
kastar innehållet upp efter väggen. Tack
vare denna rådiga handling stoppades
eldens framfart vidare norrut.
Däremot är det en mycket dyster syn
som möter ögat söder om Handelsban
ken. Trots att 0 män från Dorotea, med
havandes sammanlagt sex brandspru
tor, anlänt till Vilhelmina för att hjälpa
till med släckningsarbetet har vid fem
tiden på eftermiddagen i stort sett hela
kyrkstaden väster om Storgatan jämnats
med marken. Kvar återstår drygt 2 kyrk
stugor, samt ett antal stallar och bodar
på östra sidan om Storgatan.

Det gamla fotografiet som visar branden i inledningsskedet.

rav endast hälften av förlusterna kunde
täckas med brandförsäkringar. Antalet
hemlösa uppskattades till sammanlagt
29 personer. De som inte funnit här
bärge hos bekanta eller i den kvar
varande delen öster om Storgatan, blev
inkvarterade i skolhuset, sockenstugan,
missionshuset, på Baksjönäs, i närliggan
de byar eller i stallen och uthusen ovan
för kyrkstaden.
Bland människorna som tvingats
söka härbärge i stallarna rådde natur
ligtvis en stor misär. Här kunde man ju
inte ens tillaga den enklaste varma
dryck eller värma sig vid en eldstad.
Nöden lindrades något tack vare att SJ
upplät sitt centralkök till den nybildade
nödhjälpskommittén, där de husvilla

åtminstone kunde få sig något mål
lagad mat om dagen. I tidningarna
gjordes upprop där man bad omvärl
den förbarma sig över de nödställda:
”Hjälp dem, som fått sina hem skövla
de”, kunde man läsa i Västerbottens-Kuriren tisdag  september.
Uppropen gav resultat. Från allmän
heten och olika organisationer skänktes
pengar och kläder. Exempelvis skickade
Drottningens Centralkommitté 0 000
kr, vilket var en ganska ansenlig sum
ma år 92. För att försöka lösa den
akuta bostadsbristen tog kommunal
fullmäktige beslutet att redan samma
höst låta uppföra ett antal provisoriska
bostäder ett stycke nordost om kyrk
staden.
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Gamla minnen och ett fotografi
Det har nu gått många år sedan den
ödesdigra dagen 92. Närmare be
stämt är det 8 december 2004 och till
sammans med fotograf KarlEinar Löf
qvist färdas jag i bil för att utföra en av
de mest givande arbetsuppgifterna
som ingår i en museitjänstemans syss
lor: Att dokumentera människors min
nen och upplevelser. Vi är på väg till
Åsele där tre systrar har lovat oss att
berätta om sina uppväxtår i kyrksta
den. De heter AnnMari, Klara och Sig
ne och är döttrar till åkare Backlund,
han som omnämndes i VästerbottensKuriren för sin heroiska insats vid kyrk
stadsbranden 92.
Väl framme i Åsele har systrarna
mycket att berätta om det tidiga 900
talets Vilhelmina. De kommer ihåg
många människor som bodde i kyrksta
den och hur det var att växa upp där.
AnnMari och Klara pekar ut på en karta
var bland stugorna de brukade hämta
mjölk hos ”onsdagsgubben” och ”fre
dagsgubben” – det var de karlar som
körde ut mjölken med häst ifrån Dalasjö
två gånger i veckan. Mellan den första
och andra stugraden på östra sidan om
Storgatan, strax ovanför Kungsmans
skoaffär, kördes mjölktransporten fram.
I utbyte mot sina tomma mjölkhinkar
fick då kyrkstadsborna välfyllda hinkar
ifrån hästflaket. Före ”onsdagsgubben”

0

och ”fredagsgubben” fick mjölken häm
tas nere vid Volgsjön, där storbonden
August Grönlund från Kristineberg leve
rerade sin mjölk med båt.
Klara och AnnMari berättar även
om hur det var att arbeta på det gamla
apoteket intill sockenstugan, där de
under 90 och 40talen hjälpte till att
”trilla” piller, blanda tinkturer och väga
upp pulver i papperskapslar med mera.
På den tiden var apoteket öppet sju da
gar i veckan – i början av 0talet hade
apoteket till och med jour dygnet runt.
Då kunde det hända att mödrar med
otröstliga barn kunde komma till apo
teket sent om kvällen, eller till och med
på natten, för att köpa en ”tröstare” (en
napp) till den lilla eller den lille.

Systrarna kommer ihåg branden
92. Klara var vid det tillfället bara fem
år men minns att hon och några av
hennes syskon frös så hemskt den här
dagen. Mamma Alma, som var i full
färd med att hjälpa Nilsson att tömma
sin manufakturaffär, ifall också den
skulle ta eld, gav barnen rådet att gå
och värma sig i närheten av eldhavet.
Signe, som då var sju år, minns hur rädd
hon var. Hon kommer också ihåg att en
äldre samekvinna klev in i Nilssons af
fär och fällde följande kommentar: ”Det
ska ju likt brinn så kan jag in´t få en tyg
packe”. Nu fick hon emellertid inget tyg
med sig och Nilssons affär drabbades
aldrig av branden, eftersom den låg på
den sida om Storgatan som inte eld

KaRl-EinaR löfKvist

Enligt Arne Lindberg, som växte upp
i området, bestod dessa bostäder av
fem närliggande baracker, vilka totalt
inrymde  lägenheter. Eftersom byg
get till stora delar finansierades med
hjälp av insända gåvor döpte man det
nya bostadsområdet till ”Vängåvan”.

Systrarna Backlund; AnnMari, Signe och Klara i december 2004. Signe avled stilla och lugnt på
Dorotea sjukstuga den  augusti 200. Hon blev 9 år gammal.

härjades. Så Nilsson fick nog tjäna en
slant på den där tygpacken trots allt.
När vi sitter där i soffan och lyssnar
till systrarnas berättelser går Klara
plötsligt i väg och hämtar en bild, ett
gammalt fotografi som visar sig vara
helt unikt. Det är taget i brandens in
ledningsskede. Homeopat Nilssons
stuga har rasat samman och man är i
full färd med att försöka hindra elden
från att sprida sig till skräddare Matts
sons stuga. En man står och sprutar
vatten upp mot Mattssons hustak med
an en annan precis har anlänt till plat
sen med vatten på sin hästkärra, kan
ske är det åkare Backlund. Intill den
högra byggnaden ser det ut som om
några personer är i färd med att stapla

möbler på varandra och längst till hö
ger i bild ser man en kvinna som skyn
dar sig att köra iväg med några säckar
på en kärra. Kanske innehåller säckarna
kläder, eller andra textilier? När man tit
tar på bilden är det svårt att föreställa
sig att bara några timmar senare kom
mer över 0 byggnader att ha förvand
lats till aska och ruiner.
När KarlEinar och jag flera timmar
senare sätter oss i bilen för att åka till
baka till Vilhelmina, har vi med oss en
nära tre timmar lång intervju och ett
fantastiskt samtida dokument i form av
ett fotografi. Klara har lånat ut bilden så
att vi kan göra en kopia. När vi åker där
längs vägen tänker jag tillbaka på alla
de resor i tid och rum jag gjort under

För att inbrottsförsäkringen skall gälla krävs att byggnaderna
uppfyller kraven i skyddsklass . Det innebär bland annat att:
• Omslutningsytornas byggnadstekniska utförande skall ge ett
godtagbart skydd mot inbrott.
• Fönster skall vara stängda och reglade från insidan.
• Dörrens lås skall ha en rak kolv och låsas med nyckel från både
in och utsidan.
• Ett icke godkänt lås kan kompletteras med ett hänglås i häng
låsklass 4, försedd med skyddskåpa.
Mycket mer om skyddsklass  finns att läsa i häftet Skadeförebyggande arbete som också innehåller åskådliga bilder.

dagen. Jag har fått följa med Signe som
ung flicka till tandläkaren, hjälpt Klara
att hämta mjölk nere vid Volgsjön, fått
sitta tålmodigt med AnnMari framför
fotografens – Lilly Rheborgs – kamera,
sett de tre systrarna klättra i den gamla
rönnen vid sockenstugan. Jag har också
stått längs Storgatan i kyrkstaden, den 
september 92, och sett stuga efter
stuga bli offer för lågornas rov.
Nästa gång Vilhelmina kyrkstad
drabbades av en stor eldsvåda var vin
tern 92. Men den branden hoppas
jag få återkomma till i ett annat sam
manhang.
laila EliassOn

Tänk också på att under vår och sommar rusta era
byggnader så att de klarar nästa höst och vinter med kyla,
regn, snö och blåst. Försäkringar ersätter inte alla skador
som inträffar. Takläckage är ingen oförutsedd händelse,
utan anses ingå i det normala underhållet av en fastighet.
Den  januari 2004 trädde den nya Lagen om skydd
mot olyckor i kraft. Lagen innebär ett varje fastighetsägare
eller nyttjanderättshavare skall arbeta systematiskt och
kontinuerligt för att förebygga och minska skadeverk
ningarna av en brand. Försäkringskansliet har tagit fram
ett dokumentationsmaterial för att underlätta arbetet för
föreningarna. De föreningar som har sina byggnader eller
lösegendom försäkrade genom Hembygdsförsäkringen
får materialet gratis.

Mer information lämnas av förbundets försäkringsansvarige Roland Tidström, 070-688 47 70 eller av försäkringskansliet.
Hembygdsförsäkringen, Box 25, 432 03 Träslövsläge. Telefon 0200-22 00 55. <hembygdsforsakringen@hembygd.se>



kommer läsaren att kunna ta sig en
ordentlig titt på Västerbotten ur ett
fågelperspektiv. Flygfotografen Lars
Bygdemark, född i Västerbotten men
numera bosatt i Skåne, har arbetat
med fotografi från luften i många år.
Han har varit verksam vid Lantmäteri
verket i Gävle och han har gett ut
flera böcker. Naturvårdsverket har
uppmärksammat honom det senaste
året med utmärkelsen ”Årets
naturfotograf”. Extra aktuell i höst
med boken Sverige från ovan på Max
Ströms bokförlag – kommer han att
ägna extra mycket flygtid åt Väster
bottens län i sommar. Om möjligt
kommer han också att göra jämförel
ser med de flygbilder som museet
förvärvade för några år sedan från det
Dalslandsbaserade företaget AB
Flygtrafik som togs under perioden
90–90...
”Västerbotten från ovan” utkom
mer i slutet av september, lagom till
bokmässsan i Göteborg där museet
och Hembygdsförbundet deltar i en
monter som är gemensam för både
Norrbottens län och Västerbottens
län.

Vy över Bonnstan i Skellefteå med
Landsförsamlingens kyrka. Foto 2004.
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OmslAgeTs frAmsidA
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