Tidskriften produceras av Västerbottens museum
för Västerbottens läns hembygdsförbund

Pris: 75:–

4 t 09

I afton dans

I detta nummer …
Redigeras vid Västerbottens museum
i samarbete med Skellefteå museum.

INNEHÅLL
Från dansbanan till Folkets hus

2

ULF LUNDSTRÖM

Bredsele Park 14 juni 2008

18

KRISTER HÄGGLUND

Dansplatser

22

RUNE WÄSTERBY

Rotan Skelleftehamn
24 april 2009

33

KRISTER HÄGGLUND

Minnen av dans

36

ASTA BURVALL

Djupgroven 28 juni 2009

64

KRISTER HÄGGLUND

Dansdagboken

66

LINEA HÖRNQVIST

Kollegerna vid Skellefteå museum har ägnat det senaste året åt att studera danslivet i norra Västerbotten. Det har gjorts genom fotodokumentationer, arkivstudier
och ett omfattande intervjuarbete. Resultatet presenteras dels här i tidskriften,
dels i utställningen ”Får jag lov?” som öppnar på museet i Skellefteå 22 november
med tedans till musik av Bendix bland annat.
Sedan skådespelaren Robert Gustafsson turnerat med dansbandet Rolandz i
sommar med sin påhittade figur, den snälle dansbandsentusiasten Roland från
Värmland, tar numera också den ironiska generationen dansandet på fullaste allvar. TV anordnar dansbandstävlingar och dansandet i logar och på Folkets hus har
plötsligt accepterats i de finare salongerna.
Lokalhistorikern Ulf Lundström inleder med en artikel som handlar om det
tidiga dansandet som förekom i bagarstugor eller vägskäl, ofta utanför byarna då
umgänget kring dansbanorna ofta ifrågasattes i det av väckelsen präglade Västerbotten.
Byggnadsantikvarie Rune Wästerby beskriver dansens byggnader i främst norra
Västerbotten där många fortfarande är i bruk.
Därefter bidrar etnolog Asta Burvall med en artikel som bygger på många och
långa intervjuer med människor som lagt all sin lediga tid på dansen, från början
av 1950-talet och fram till 80-talet.
Linea Hörnqvist, en ung kvinna från Skellefteå låter oss läsa sin dansdagbok från
några intensiva danskvällar i somras. Hon och hennes vänner reser vida omkring
för att dansa sig svettiga, utrustade med vatten och flera ombyten kläder.
Skellefteå museums eminente fotograf Krister Hägglund ger oss några glimtar
av dansandet i Rotundan i Bredsele, Skelleftehamn och Djupgroven, alla klassiska
platser för en ytterst dansant publik.
I Nära notiser påminns om att det är dags att söka stipendier ur Hembygdsfonden för utdelning i maj 2010.
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.
Tidskriften Västerbotten – 40 år 2009!
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PET TER ENGMAN/VÄSTERBOT TENS MUSEUM

Museerna i Västerbotten går tvärt emot den allmänna
trenden sedan många år vad gäller fotografer och fotografi vid de svenska kulturarvsinstitutionerna. I vår region har nämligen såväl Skellefteå museum som Västerbottens museum fast anställda fotografer. I Skellefteå
arbetar sedan många år den skicklige Krister Hägglund,
en sann klippa för en vilsen redaktör. Hans bilder dyker
upp då och då i tidskriften, särskilt denna gång när läsaren får ta del av hans arbete med att dokumentera danslivet i Skelleftetrakten.
I Umeå togs nyligen det första steget i riktning mot
ett dokumentärfotografiskt centrum. En nyinrättad
tjänst som dokumentärfotograf innehas sedan årsskiftet av den likaledes kompetente Petter Engman. Petter
skall under den närmaste tiden forma innehållet i sin
befattning, i samråd med museiledning och etnologisk
sakkunskap, i syfte att kunna arbeta långsiktigt och
självständigt med fotografiska dokumentationer. För
det finns som alla vet många, många sidor kvar av Västerbotten att visa!
Just nu jobbar Petter i nära samarbete med projektledningen för de samiska vistena som byggs på Gammliaområdet. Ett bildspel är under produktion och därför
besöktes Sigvard Klemetsson i början av september i år.
När detta skrivs har Sigvard just gått bort, 85 år gammal.
Han bodde i Suksase, tretton km från närmaste väg i
Vilhelminafjällen, i en liten stuga som saknade el, vatten
och telefon. Släktingar hjälpte honom med ved, mat,
kaffe och andra förnödenheter. Skulle han behöva ta sig
till bebodda trakter fick han lifta med en passerande
helikopter.
OLA KELLGREN

bildtexten
1

ELOF OLOFSSON/VÄSTERBOT TENS MUSEUMS FOTOARKIV

Dans på dansbanan i Burliden, Burträsk i mellersta Västerbotten, en ljus sommarkväll 1924.
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Från dansbanan till Folkets hus
ULF LUNDSTRÖM

Dansen har varit en källa till glädje för många generationer västerbottningar,
samtidigt som den har varit ordentligt ifrågasatt i ett Västerbotten, starkt
präglat av väckelsen. Känslorna har kort sagt varit starka inför dansen.

Vid 1900-talets början dansade ungdomarna i
bagarstugor eller i salen till en större mangårdsbyggnad. I regel var det någon person i byn som
var tillräckligt modig som upplät lokal till ungdomar som ville dansa. Denne person fick vanligen utstå stark kritik för sitt tilltag.
Den gamla spelmansmusiken och traditionen levde kvar i vissa bygder, bland annat i Burträsk socken. Ett fäste var byn Ljusvattnet där
Josef Nyström (signaturen Don José) har berättat att ännu i början av 1900-talet mötte
spelmän från byn upp brudpar som var på
hemväg från kyrkan i Burträsk. Spelmännen
skulle med en brudmarsch spela in paren i bröllopsgården. Fram till mitten av det första årtiondet av 1900-talet var kadriljen bruddans i
Burträsk men den försvann sedan. I andra delar
av länet hade detta inträffat minst tio år tidigare. Senare kunde någon enstaka person önska
att spelmännen spelade en kadrilj, men som
bruddans var den borta. Viktor Burman d.y. i
Ljusvattnet lärde sig kadriljer av sin farbror
Viktor Burman, ”Spel-Viktor”, åren 1904–06.
Låtar som var populära de här åren var bland

annat Norska bondvalsen, Spelmansvals från
Jämtland, Über die Wellen, Donauvalsen och
Träskovalsen. Impulserna utifrån blev starka,
bland annat därför att den nya musiken spreds
genom billiga noter. Viktor Burman d.y. och
hans spelkompisar tog exempelvis upp den populära låten Konvaljens avsked från noter. Det
första dragspelet som Burman hörde spelades
av Felice Jaconelli i Sävenäs 1912. Han var italienare och spelade i Sävenäs och Ursviken.
I Skråmträsk berättas att i början av 1900-talet brukade man ibland anordna dans på Storhälltjärnens is.
Greta Dahlkvists dagbok
Greta Dahlkvist i Storkågeträsk, som var ensamstående och arbetade i föräldrahemmet,
skrev dagbok i slutet av 1800-talet. Hon tillhörde separatisterna eller ”Riströmarna”, en
grupp som brutit sig ut ur Svenska kyrkan.
Trots detta avstod hon inte från dans. Greta var
på dans i Rånings-Nils’ bryggstuga i Storkågeträsk kvällen mot den 30 november 1891. Det
var första gången hon nämner dans under det
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andra halvåret 1891. Hon var då 32 år och tycks
ha dansat mera sällan. Under julhelgen blev det
fler tillfällen. Kvällen mot annandag jul dansade
hon återigen hos Råning-Nils ända till klockan
fem på morgonen. Hon beskrev att det var lite
fylla, men annars mycket tyst och lugnt. På
tredjedag jul klockan nio på kvällen for flickorna hos familjen Dahlkvist till Nils-Eriksstugan
och dansade. I bryggstugan hos Rånings-Nils var
det åter dans den 17 januari 1892.
Olas-Greta hette en kvinna i Storkågeträsk
som hade en piga som uppvaktades av ungkarlar.
Det var den 13 mars och de spelade lite på dragspel. Men matmodern ville inte veta av detta
utan körde ut friarna.
Nästa gång Greta var på dans var under midsommarnatten och återigen i bryggstugan hos
Rånings-Nils. Dansen höll även nu på till femtiden på morgonen. Det blev slagsmål beroende på att en Nils Holmqvist drog en man som
kallades ”Bön” i håret. Holmqvist skulle ge
”Bön” en smäll men denne vek undan huvudet
så att slaget tog i en sten. Nils Holmqvist blev
hudflängd på handens ovansida.
Dans i det gröna
Den första utedansbanan i Ragvaldsträsk uppfördes omkring 1890 vid Lommyrberget och
den tycks ha varit en av de första i norra Västerbotten. I början av 1900-talet blev det populärt
att bygga dansbanor i de flesta byar. Dansbanorna låg ofta ett stycke från byarna beroende
på det starka motstånd som fanns hos konservativa äldre personer och från kyrkliga kretsar.
Men det tycks inte bara vara motståndet
mot dans som gjorde att dansbanorna byggdes
på stort avstånd från byarna. Det fanns även en
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tradition att ungdomar samlades vid fäbodarna
på helgerna för att roa sig. Fäbodstintor arbetade under veckorna med vallning av djur och
tillredning av smör och ost. Under helgerna
kom pojkarna på besök och här kunde man
vara för sig själva. Den första dansbanan i Vebomark uppfördes vid fäbodarna i Kibbeliden.
Vid Ostviks fäbodar anordnades offentliga danser som också annonserades i tidningarna.
Den första utedansbanan i Burträsk socken
tycks ha anlagts i Västomviken som låg väster
om herrgården Edelvik i Gammelbyn. Dansbanan fanns i alla fall 1912 och var i gång åtminstone 1929. År 1912 byggde ungdomarna i Ljusvattnet en utedansbana. De ville inte längre
trängas i en trång, kvalmig stuga på sommaren.
Banan byggdes på en samfälld mark bakom en
bergsknalle i Södra berget, någon kilometer
från byn. Banan fick en sexkantig form och
hade en rymlig plats för musikerna samt sittplatser och räcke runt omkring. Placeringen var
i en liten dalgång som gav en förträfflig akustik.
Ett par fioler räckte som musik.
Dansbanan invigdes på midsommarafton.
Den första valsen hette I ungdomens vår och
spelades av bröderna Viktor och Herman Burman. Övriga danser som förekom var polkett,
hambo och schottis. Bal anordnades var 14:e dag
men några annonser förekom inte. Ibland hade
man idrottstävlingar i samband med dansen.
Det fanns en opposition mot dansbanan och
det berättas att flertalet av de äldre förfasades sig
över ungdomens förfall och önskade att gud
skulle låta åskan slå ner och bränna upp anläggningen. Två försök att bränna ner banan gjordes
av mänsklig hand, men den blev inte totalförstörd.

Dansbanan som kallades Grytlocket användes fram till 1927. Det berättas att in på
1930-talet anordnades ibland ”koxardans” på
den gamla dansbanan. På platsen anlades sedan
Ljusvattnets idrottsplats.
Vid sekelskiftet 1900 lät bonden Johan Normark i Degerbyn byns ungdomar uppföra en
dansbana på sin mark väster om byn. Han hade
söner som både dansade och spelade fiol. Normark blev starkt kritiserad för detta. ”Vi har ju
varit unga själva, he-he-he”, försvarade han sig
och småskrattade godmodigt som han brukade
göra. Den första sommaren förflöt lugnt men
inför allt starkare påtryckningar blev han tvungen att be ungdomarna att flytta dansbanan.
Dans och fiolspel ansågs av de äldre i byn vara
något syndigt och den som ledde motståndet
var byns predikant. Ungdomarna i byn lyckades då övertala förre sjömannen och bonden
Ola Degerstedt om att få bygga banan på hans
mark. Ungdomarna hade tidigare haft bjudningsbaler i hans sal. Degerstedt hade sett sig
om ute i stora världen och hade därför tankar
och åsikter som inte delades av andra på landet.
Dansbanan flyttades nu längre bort mot byns
ängar till. Dansen tråddes på det nya stället under en sommar. Men opinionen var fortfarande
stark och hot uttalades om att bränna ner den.
Till slut tröttnade ungdomarna på allt bråk och
gav upp dansbanan.
Ett viktigt tillfälle när det dansades var på
bröllop och där hade dansen en stark ställning,
vilket följande historia av Erik Åberg (ProstErik) från slutet av 1800-talet visar:
Gamle pastor Anders Eriksson i Skellefteå
var en prästman av den gamla stammen.
Han var sträng. Vid ett större bröllop i

Ersmark by var Eriksson ovanligt länge
kvar, varför varken dansen eller supen
hördes av. Sent omsider gick n’Jan Ersa
fram till pastor Eriksson och sa’: – Jo,
pastorn, ungdomen vill upp å hoppa och
gubbarna vill ta sej en sup! Ska int’ pastorn
fara hem snart? Pastor Eriksson sade genast
till att hästen skulle spännas för och for hem.
I Sävenäs byggdes en dansbana i början av sommaren 1909. I Västerbottens Folkblads första
nummer som trycktes i Luleå och utkom inför
midsommarhelgen sades följande:
Jättedansbanan, ja, den har vi byggt i ena
hörnan på folkets hustomten och till den har
åtgått 14,000 km spik och virke. Den är
avsedd att slitas upp under helgen, så vi
hoppas ingen spar sina skosulor. Absolution
fås hos Blixt (Gustaf Blixt i Sävenäs som
var redaktör i tidningen), vilken påstår, att
dans ej är synd.
Tidningsmannen och senare museimannen
Ernst Westerlund skriver att mordbränder eller
hot om sådana mot dansbanor var vanliga i
norra Västerbotten. Framgången för dem som
hotade med nerbränning har växlat men resultatet har ofta blivit motsatsen till vad de avsåg.
I Ljusvattnet uppfördes år 1916 en ny dansbana vid landsvägen i norra änden av byn. Den
låg centralare till och nära vägen men omgivningen var alls inte lika idyllisk. Don José skriver:
den nya tiden hade seglat in, en helt ny
epok. Här var det gott om björkris och
miljoner ilsket bitande mygg och ovanpå
allt detta motorsmatter och kaskader av
landsvägsdamm.
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Dansbana vid badplatsen vid Falkträsket, Skellefteå. Foto 28 maj 1932.

och han erinrar sig den gamla dansbanan:
De slingrande promenadstigarna ligger där
som förut, men inget älskande par låter sig
mera fångas av den barrskogsdoftande
mystiken, skogstjärnen, heden, bergklinten,
martallarna, det tysta allvarliga berget – allt
är som förut och dock icke som förut. Det
gamla är förgånget.
1920-talet
Omkring 1920 bildades många idrottsföreningar och för idrottsrörelsen blev danserna vik6

tiga som inkomstkälla. Andra arrangörer av
danser var Folketshusföreningar, fackföreningar
och nykterhetsföreningar.
Bureå IF bildades 1919 men blev efter en tid
vilande. Föreningen rekonstruerades 1921 då
även en festkommitté valdes. År 1922 beslutade man att ordna en idrottsfest vid midsommar
men festen flyttades senare till den 30 juli. I
samband med planeringen av festen valde man
en större festkommitté. Till ordförande och
övervakare av arbetet valdes K.V. Lundgren.
Vidare valdes ansvariga för servering, inträde,

OKÄND FOTOGRAF/SKELLEFTEÅ MUSEUMS FOTOARKIV

Finnlidens dansbana i Kusmark utanför Skellefteå byggdes 1908.

iordningsställande av platsen, ordnande av
dans, allmän idrott och anordnande av nöjestillställning samt biträden till dessa.
Ordförande Lundgren fick i uppdrag att ordna med dansbanan och eventuellt köpa in en
som tillhörde en Holmkvist. Tre veckor före
festen var dansbanan inte ordnad så nu valdes
en ny kommitté. På ett nytt möte den 12 juli
fick styrelsen i uppdrag att ansvara för dansbanan. Styrelsen skulle få hyra ut den vissa kvällar mot ett lämpligt pris, men dans skulle på
inga villkor få förekomma på onsdagskvällar. På

ett nytt möte den 22 oktober framkom att ordföranden K.V. Lundgren hade köpt dansbanan
av ”Holmkvist & Co” men säljarna hade varit
vårdslösa vid rivningen varför den nu var totalt
värdelös som dansbana betraktat. Kommittén
hade därför redan 26 juli beslutat att köpet
skulle återgå. Sannolikt hölls ingen idrottsfest i
Bureå detta år. Den tilltänkta helgen besökte
Cirkus Frankoni Bureå. I maj 1923 hade föreningen en dansbana och vid denna tid anlitades
spelmannen Knut Lindström för spelningar på
banan. En idrottsfest anordnades den 28–29
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juli som inleddes med en fotbollsmatch mellan
gubbar och juniorer. Bland attraktionerna fanns
tombola, fäbodstuga, läskedrycker, kaffeservering, konditori och en stor dansbana.
Även i Degerbyn uppfördes en dansbana
som låg centralare till. Den byggdes 1921 på
Mobacken som låg nära bykärnan. Här började
man ha stora idrottsfester som arrangerades av
bland andra Skellefteå AIK och Degerbyns &
Stämningsgårdens AIK. Särskild omtalad är
idrottsfesten under pingsten 1924 som prosten
K.A. Fellström kallade ”djävulens karneval”. På
Mobacken var det dans till en åttamannaorkester på kvällen. På lördagskvällarna var det långa
karavaner av bilar till och från Mobacken och
dessa signalerade friskt så många upplevde sig
som störda eller provocerade.
År 1931 ville markägaren inte längre upplåta marken till dansbanan, i samband med att
kontraktet skulle förnyas. Det antogs att markägaren delvis var påverkad av sin granne, predikant Anders Furberg. Danserna upphörde och
1941 förvärvades marken av ungdomsföreningen De Våra (numera EFS), som anlade ett sommarhem på platsen. Ett kapell uppfördes sedermera och idag ligger Mobackens kyrka här.
En person i Myckle som växte upp i Adolfström och Bäverholmen i Arjeplogs fjällvärld
berättar att han lärde sig dansa av fadern när
han var tio år. I trakten förekom på 1930-talet
och 1940-talet inga offentliga danser utan man
gick ihop, både gamla och unga och bjöd in till
dans. Vanligen spelades musiken på en grammofon och danser som förekom var vals, schottis, polka, tango och foxtrot. Ibland var någon
med som hade dragspel och då blev det levande musik. Halva befolkningen i byn var med
8

och dansade medan de övriga i byn var religiösa och därför inte kom.
I Skråmträsk byggdes 1925 en dansbana som
senare fick namnet Gröna Lund. Den första tiden fick man gå runt och samla in pengar till
spelmannen i en hatt. År 1928 började man
med nymodigheten att ta inträde till dansen.
Avgiften var då en krona per person. Några
somrar hyrdes dansbanan ut till en kringresande cirkusartist som kallades ”Cirkus-Eriksson”.
Han anordnade ”skymningsbal” men gjorde
även egna shownummer, bland annat som
svärdslukare. Gröna Lund gick bra så länge ungdomen färdades till dansen med cykel, men när
det blev vanligare med bil åkte man hellre till
större samhällen som kunde erbjuda mera lockande arrangemang.
Skymningsbaler eller skymningsdanser var
danser med dämpad belysning. Bristen på ljus
var något som tydligt angavs i annonsen för evenemanget. Det var uppenbarligen något nervkittlande för dansgästerna och kanske något
skandalöst för dansmotståndarna.
Kallvattubaler
Fotografen Maja Åström kom 1914 till Bureå
där hon drev en fotoateljé. Hon var i början av
karriären ensamstående yrkeskvinna, senare
sammanboende med Karl Ivar Åström. Hon arrangerade hemma i ateljén danstillställningar
som kallades ”kallvattubaler”, där den enda dryck
som serverades var kallvatten. Männen i kommunfullmäktige tyckte inte om danserna i hemmet, särskilt inte när en kvinna var arrangör. I ett
protokoll från den 16 maj 1915 framgår att det
inte ansågs vara nyttigt att enskilda personer
upplät husrum åt danslysten ungdom

där de otvivelaktigt lida skada både i
kroppsligt och andligt avseende. Man borde
så långt lag och författning medger sätta ’P’
för denna ultramoderna näring.
Det var slutdansat hos Maja.
Dans i varje by
Om man studerar gamla tidningar från 1920-talet fram till 1960-talet slås man av den mängd
dansannonser som förekom. Man får bilden av
ett stort intresse för dans och nöjen i en levan-

de landsbygd med väl utbyggd service. Sista
helgen i augusti 1929 förekom dans på 22 platser i norra delen av Västerbotten. I de flesta fall
rörde det sig om dans på dansbanan i byn.
Fem av sammankomsterna rubriceras som
baler men det tycks inte som om dansen såg
annorlunda ut på balen. Det var nog mera av
marknadsföringsmässiga skäl man valde att benämna evenemanget med ett finare ord. Flera av
annonsörerna uppmärksammar den danslystne
på att banan var illuminerad, något som säkert
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lördag

O. Gramberg

bal

Kusmark
Lappvattnet

Kapellet

dans, banan illuminerad
bal

lördag, söndag
Dansbanan

lördag

dans

dans, banan illuminerad
T. Andersson

dans

Ljusheden

lördag

Medle

lördag, söndag

Bröd. Eriksson

dans

Norra Ljusvattnet

lördag

Lindqvist & Nyström

dans

lördag, söndag

Andersson, Kåge

bal, banan illuminerad

Ragvaldsträsk

Dansbanan

Sjöbotten

lördag, söndag

Svansele

lördag

dans

dans
dans, illumination

Tuböle

Hansastaden, Eldfest

lördag, söndag

Kom å blås

Vebomark

Storhedens dansbana

lördag

dans
dans

Örviken

Gamla skolan

lördag, söndag

dans, stor höstfest

Utannonserade
danser sista helgen
i augusti 1929.
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var viktigt när sensommarkvällarna började bli
mörka. Men mörkret var inte bara ett hinder,
för i andra sammanhang kunde man annonsera
om skymningsdanser. Konkurrensen med andra
dansbanor gjorde att en del arrangörer spetsade
till annonsen med orden ”Extra skymning”. På
dansbanan i Bursiljum förekom ballongdans där
man lade ut ballonger på golvet som de dansande trampade på till allmän förtjusning. Men på
midsommarvakan på Anderstorp förekom även
ballongdans och där fick den dam som lyckades
hålla sin ballong hela tiden ett pris.
Det förekom även fyra fester och en basar.
Den märkligaste festen var nog eldfesten i den
hansastad som hade byggts upp på Tuböle i Skellefteå. På skeppet Maria Albertina som var förtöjt intill danspalatset kunde man gå ombord
och dansa på däck till tonerna av sjömanskapellet ”Kom å blås” som bestod av åtta man. Festdeltagarna betjänades av sjömän och sjöjungfrur
och Skeppsbrokällaren svarade för besökarnas
”lekamliga förplägnad”, det vill säga mat och
dryck. Skeppare Klyverbom berättade dråpliga
historier i pauserna. Allt var insvept i en sky av
eld och ljus, se tabellen på föregående sida.
På Mikaelihelgen i början av oktober 1929
höll man den första inomhusdansen för säsong-

Ort

Lokal

Bureå

Utannonserade
danser påskhelgen 1929.

10

en i Lövånger. Under hösten och vintern tycks
dansbanan ha använts på några få ställen då
man kompletterade med tält. I tidningarna beskrivs dansbanan som övertältad eller kringtältad. Mikaelihelgen hade 1929 förlorat mycket
av sin storhet som nöjeshelg. Dans anordnades
endast på fem platser och endast i Byske hade
man en Mikaelimarknad.
Under midsommarhelgen annonserades om
arton olika arrangemang, Under andra storhelger
anordnades några danser men de var inte alls lika
vanliga som under sommaren. Däremot kallas
många av evenemangen för baler. Under påskhelgen förekom danser under påskaftonen och
annandag påsk. Följande danser utannonserades
påsken 1929. Se tabellen nedtill.
Tydligen har man varit försiktig i att anordna
dans under julen. I Byske Folkpark hade man en
basar under annandagen där det inte förekom
dans men väl musik av en orkester, se tabellen
överst på nästa sida.
Under trettondagshelgen anordnades sex danser och här dominerade benämningen bal vilket
visar att trettondagsbal var ett begrepp som fortfarande var aktuellt. Stadshotellet i Skellefteå
fortsatte med sin traditionella trettondagsbal
som hade anordnats sedan 1860-talet. Tretton-

Dag

Orkester

Typ

lördag

Teddys band

bal

Burträsk

Festlokalen

annandagen

två dragspel och batteri

dans

Byske

Folkparken

lörd., annand.

Kåge

Byggnadsför. lokal

annandagen

Ragvaldsträsk

Dansbanan

lörd., annand.

bal, kringtältad

Renholmen

Folkets hus

annandagen

dans

idrottsbasar
Andersson

bal

Ort

Lokal

Dag

Orkester

Andersfors

annandagen

Bureå

annandagen

Kåge

Byggnadsför. lokal

Ort

Lokal

Anderstorp
Bureå

dans
Spelmanspojkarna

annandagen

dagen var societetens stora baldag. Benämningen ”bal” var ännu starkare knuten till fettisdag.
Åtta fettisdagsbaler annonserades 1929.
Arrangörerna av dans skulle betala nöjesskatt till kommunen som sedan redovisade till
Länsstyrelsen. I augusti 1941 anordnade Gagsmarks och Tväråfors sportklubb en dans men
klubben betalade inte in nöjesskatten. Länsstyrelsen kunde se att klubben hade fått tillstånd
av polismyndigheten men någon skatt var inte
rapporterad av Byske kommun. Kommunen
anmodades då komma in med förklaring och
de kontaktade sportklubbens ordförande Axel
Nilsson. Han kunde berätta att kassören, som
hade ansvaret för rapporteringen var borta i arbete och hade inte skickat in uppgiften, något
som han bad om ursäkt för.

Typ

bal
dans

Utannonserade
danser annandag
jul 1929.

Gröna Lund, Grytlocket och Dalskogen
Dansplatsen fick vanligen sitt namn efter den
plats där den låg. Några exempel är Björkbacken
i Ljusvattnet och Dalskogen i Ragvaldsträsk.
Den sistnämnda låg i skogen längs landsvägen
söder om byn och på platsen hade tidigare funnits en tjärdal. Man kunde också uppkalla sin
dansbana efter en känd förebild. Ett exempel på
detta är den redan tidigare nämnda Gröna Lund
i Skråmträsk, förstås uppkallat efter nöjesparken
i Stockholm. Ett annat namn är dansbanan Gröna Hissen i Brönstjärn som möjligen är uppkallad efter den kända drinken. Grönskan omkring
platsen kan också ha inspirerat. Ett skämtsamt
namn är Grytlocket, så kallades Ljusvattnets första dansbana, och namnet syftar på banans sexkantiga eller som den uppfattades, runda form.

Dag

Orkester

Typ

fettisdag

Näsström, Kjellin

bal

fettisdag

bal

Burträsk

Festlokalen

fettisdag

Signarsson, Lindvall

bal

Byske

Folkparken

fettisdag

Kapellet

bal

Kåge

Byggnadsför. lokal

fettisdag

Andersson

bal

Renholmen

Folkets hus

fettisdag

bal

Sävenäs

Byggnadsför. lokal

fettisdag

bal

Vebomark

Ekströms gård

fettisdag

bal

Utannonserade
fettisdagsdanser
1929.
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Ett axplock
dansannonser i
Norra Västerbotten
4 juni 1927.

Ungdomens seder
I tidningen Norra Västerbotten förekom 1929
en diskussion om ungdomens levnadssätt. Journalisten Axel Andersson ansåg att ungdomen
var mer belevad vid denna tidpunkt jämfört
med 40 år tidigare. Men nöjeslystnaden ansåg
han vara oerhörd. Han ville inte lägga någon
12

skuld för detta på ungdomarna själva utan i stället på dem som förledde dem. ”Dessa arbeta för
egen snöd vinnings skull och bry sig alls inte om
hur det sedan går med alla dessa som de direkt
profitera på, helg efter helg”. De unga måste, enligt Andersson, få en motvikt och få veta att det
finns ”goda nöjen, som bl.a. förmår förädla karaktären och göra en själsligt rikare – och lyckligare”. ”Aldrig är väl ens hjärna så tom och ens
sinne så andefattigt som när man vandrar hemåt
från dansbanan? Detta bevisar ju att dans är ett
meningslöst och simpelt nöje”.
Signaturen ”Barnuppfostrare” har observerat
att ibland är det 20 dansannonser på en dag och
han tyckte att tidningen skulle refusera ”en god
del av dessa annonser särskilt då de från landsbygden inkommande”. Han menar att ju större
skara människor som samlas desto vildare lever
man. Kommer man från en avlägsen plats till en
dans kan man vara anonym och göra sådant som
man aldrig gjorde i hembyn. Under denna kanonad hukar sig tidningen och redaktören kan inte
”förneka att ’dansraseriet’ grasserar i en omfattning som måste ingiva bekymmer på många
håll”. Men å andra sidan är det betänkligt att ge
sig in på refusering av annonser som varken
tangerar det olagliga eller i och för sig behöver
innebära något moraliskt otillåtet. Dans förekommer i de bästa kretsar och ofta i sammanhang med ändamål som icke rimligen motivera
annonsförbud. Att censurera och ”gallra” mellan
olika slag av danstillställningar är också en ömtålig och ur flera synpunkter otrevlig historia för
en annonsexpedition. Tidningen lovade fundera
på saken (NV 20 juni 1929 ).
Denna debatt ger en föraning om den skarpa
debatt som uppstod under 1930-talet om dans-

banornas förment sedesupplösande effekter,
”dansbaneeländet”. Utfallen mot ungdomen var
överdrivna och ogrundade. Dansbanorna på
landsbygden beskrevs som ”moraliska pesthärdar” och en frikyrkopastor kommenterade raden
av dansannonser i Norra Västerbotten med att
”Satan har säsong”. I själva verket var majoriteten ute efter att dansa, träffas och ha roligt. De
som i starka brösttoner fördömde dansbanorna
var inte bara prästerna utan även en närmast
enig kår av politiker, läkare och lärare.

ning, skämttävlingar som bestod av kappätningar, säcklöpning, ägglöpning med mera. Konsulenten J. Söderblom i Vindeln höll ett föredrag. En
liknande men något mindre fest hölls samma
dag i Vebomark. Dessa två fester var kanske av
det slag som journalisten Axel Andersson efterlyste. Andra tillställningar utan dans var hembygdsfester som ofta hade med lekar och
föredrag samt midsommarfester eller midsommarvakor som anordnades av kyrkan.

Fester med och utan dans

I södra delen av Norsjö församling åkte man på
1920-talet ofta cykel till Norsjö på dans. Då var
man tvungen passera färjeläget vid Arnbergssundet som låg i södra delen av Norsjön. Färjan användes vanligen för bilar, hästar och vagnar. För
cyklister och gående fanns roddbåt att låna, men
det var inte trevligt att vara finklädd och cykla
till Norsjö. Vid Arnbergssundet var man tvungen
att lasta cykeln i roddbåten och sätta sig och ro
och det var svårt undvika att smutsa ner helgdagskläderna. År 1937 kom ungdomarna i området på att de själva skulle bygga en cykelbro över
sundet. Medverkade i brobygget gjorde bland
annat ungdomar från Avaliden, Bodan, Kattisberg, Kattiskälen och Träskliden. Varje by gjorde
en brosektion om sju meter och sedan sattes de
samman till en bro som blev omkring 200 meter
lång. Virket hölls av byarna men för att få in kontanter satte man samman ett fotbollslag som
spelade match i Norsjö mot inträde.

Vid sidan av vanliga danser arrangerades större
fester eller idrottsfester. På en del av dessa förekom dans. Ett exempel är den stora idrottsfesten
i Bureå 10–11 augusti 1929 som anordnades av
Bureå IF. Där fanns följande attraktioner: tombola, peka rätt, nummerbord, skjutbana, konditori och fiskdamm. Vidare servering av alla slag.
Dansen ägde rum på en stor och rymlig dansbana efter musik av Teddys jazzband. En timmes
”gammal” dans förekom varje kväll. Vidare förekom skämttävlingar och två fotbollsmatcher.
Klubben hade en kommitté om tre personer
som skötte dansbanan och för detta fick de fem
kronor för varje kväll.
Exempel på fester utan dans är Jordbrukarnas
ungdomsförenings (JUF) fest i komministerparken i Åbyn, Burträsk, söndagen den 11 augusti 1929. Där anordnades en fotbollsmatch
mellan Burträsk och Flarken. Vidare demonstrerades JUF:s ”tävlingsland”. På programmet stod
dessutom allmogemusik, körsång, solosång av
Hr Ossian Nilsson, deklamation, två teaterpjäser, konditori, fiskdamm, gisstävlan, grisen i
säcken, humoristiskt radioprogram, stafettlöp-

Åka till dans

Danser i början av 1950-talet
Danserna pågick i regel till kl. 1 på natten. Det
var männen som bjöd upp under större delen av
kvällen. Omkring 00.30 kom damernas första
13
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Folkets park,
Skellefteå,
augusti 1948.

dans och sedan damernas andra dans. Därefter
följde herrarnas första uppbjudningsdans, det
vill säga de herrar som blivit uppbjudna i damernas första dans bjöd nu upp sin partner. Därpå följde herrarnas andra uppbjudningsdans där
herrarna bjöd upp den flicka som bjudit upp i
damernas andra dans. Denna dans var samtidigt
kvällens sista. Det var alltså flickan som bestämde vem som skulle få kvällens sista dans.
År 1953 har man ibland en orkester för modern dans och en orkester eller spelmän som
14

spelar till gammal dans. Det var speciellt under
större evenemang som fester som det förekom
flera orkestrar.
Under sista helgen i augusti då det anordnades
flera höstfester annonserades om 14 danser i norra Västerbotten. I Malåträsk kallades den för Eldfesten. Antalet arrangemang har gått ner sedan
1929 då det samma helg anordnades 22 danser
eller fester. Nu förekommer inte längre ordet bal
i annonserna. Däremot är man noggrann med att
ange orkesterns namn, se tabellen ovan.

Ort

Lokal

Dag

Orkester

Bureå

Tallbacka

lör – sön

Sven Lunds orkester

lör – sön

Lasse Bennys

Bygdsiljum
Fiskberg

Typ

dans

lör

Söderpojkarna

Klutmark

Brännvalla

lör

Milles

Kusfors

Bredsele park

lör

Sven Runes

Kåge

Godtemplarparken

lör

Svantes

Lauker

Astoria

lör

Karl Grönstedts

dans

lör – sön

Gottlieb-kvintetten

dans

Malåträsk

dans

Bröderna Holmgren
Missenträsk

Logen

lör

Donald Lids

Skelleftehamn

Folkets park

lör – sön

Yngve Forssells

dans

Skellefteå

Folkparken

lör

Union, Lindwalls

dans

Skråmträsk

Gröna Lund

lördag

Royals

dans

Ulriksberg

Logen

lör

Stig Gunnars

lör – sön

Kaytons orkester

Åbyn, Burträsk

dans

Bröderna Holmgren

Under trettondagshelgen 1953 anordnade
fem danser. Benämningen Trettondagsbal hade
blivit ovanligare och förekom nu endast i två
fall.
Påsken hade 1953 utvecklats till en stor danshelg med hela 28 arrangemang mot sex 1929.
Danserna som annonseras i tidningen kommer
från ett betydligt större område än tidigare. Genom biltrafiken kan man åka längre bort på danser. Till större danser på Folkets hus i Bastuträsk

Utannonserade
höstdanser 1953.

sattes extratåg in, bland annat vid de månskensbaler som anordnades där.
Fortfarande annonseras inga danser ut på
långfredagen och påskdagen men Jan-Erik Granström i Åsträsk uppger att under andra halvan
av 1950-talet brukade ungdomarna i Ljusvattnet anordna dans i en bagarstuga i byn under
helgdagar som trettondagen, påskdagen, pingstdagen och juldagen. Ingen annonsering förekom
utan uppgifterna om dansen spreds från person

Ort

Lokal

Dag

Orkester

Typ

Arvidsjaur

Föreningshuset

T-dagen

Te-Wes

dans

Bastuträsk

Folkets hus

T-afton

Yngve Forssells

bal

Flarken

Folkets hus

T-afton

Sture Rundqvist kvintett

bal

Kalvträsk

Folkets hus

T-afton

Kamsjöpojkarna

dans

Lauker

Astoria

T-afton

Sven Geys

dans

Utannonserade
trettondagsdanser 1953.
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till person. Motståndet mot dans på dessa dagar
var så kraftigt att det var otänkbart att gå ut öppet med informationen. En annan liknande lokal
var en skidstuga på Räveln i Bastuträsk. År 1929
var benämningen bal vanlig men 1953 är det endast en dans som får detta epitet.

Vid midsommar annonserades för danser på
nitton olika platser. En del platser ligger utanför
norra Västerbotten såsom Arvidsjaur, Piteå, Sikfors och Öholma.
Danser på annandag jul var betydligt vanligare
1953 än som var fallet 1929. Nu förekom nitton

Ort

Lokal

Dag

Orkester

Typ

Bastuträsk

Folkets hus

lör, annandagen

Yngve Forssells, Sven Runes

bal

Bergsbyn

Folkets hus

lördag

Åkes trio

dans

Boliden

Folkets hus

lör, annandagen

Yngves, Sven Runes

dans

annandagen

Sven Lunds

dans

Bureå
Byske

lördag

Söderpojkarma

dans

Flarken

Folkets hus

lördag

Royals

dans

Fällfors

Byggnadsföreningen

lördag

Rondos

dans

Glommersträsk

Föreningshuset

lör, annandagen

Jonne Berggrens,

dans

Thord Ljungs radioensemble
Jörn

Folkets hus

lördag

Mats Lindbergs

dans

Kalvträsk

Folkets hus

lördag

Milles

dans

Klemensnäs

Folkets hus

skärtorsdag

Union

dans

skärtorsdag

Söderpojkarma

dans

Kusfors
Kusmark

Folkets hus

lördag

Svantes kvintett

dans

Lappvattnet

Rex

lördag

Bob Henry

dans

Lauker

Astoria

skärtorsdag, lör

Lennart Lindbloms, Swingers

dans

Lövånger

Röda Kvarn

lördag

Bengts kvintett

dans

tor, lör, annandagen

Alf Hilberts

dans

Malåträsk
Munksund

Folkets hus

lördag

Nisse Holmstedts

dans

Robertsfors

Folkets hus

lördag

Simon Brehm

dans

Skelleftehamn

Rotundan

lördag

Adar Fors

dans

Skellefteå

Boston

lördag

Union

dans

Skellefteå

Tuböle

lör, annandagen

Sven Anderssons

dans

lördag

Sven Lunds

dans

Skråmträsk

Utannonserade
dansarrangemang
påsken 1953.
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Storberg

Folkets hus

skärtorsdag

Arvids

dans

Ursviken

Ordenshuset

lördag

Martins

dans

Ånäset

Royal

skärtorsdag

Erling Grönstedts, Arne Anon

dans

Örviken

Folkets hus

lördag

Gust. Lindwalls

dans

Överklinten

Folkets hus

annandagen

Karl-Erik Sandbergs

dans

danser mot endast tre 1929. Endast två av danserna rubricerades som baler, däribland Bastuträsk som anordnade flera baler under året.
I slutet av 1940-talet och början av 1950-talet blev det populärt med tunneldanser. En tunnel byggdes av masonitskivor och i bägge ändarna fanns ett draperi. När ett par hade dansat in i
tunneln visste inte de övriga i danslokalen vad
som hände. Tunneldans blev något som drog
folk. Men det berättas att tunnlarna efterhand
började bli ganska vanliga så en del arrangörer
ville skruva upp förväntningarna lite. I en annons för en dans i Missenträsk (eller möjligen
Rålund, Arvidsjaur) stod att man hade tunnel-

dans, men sedan var tillagt i annonsen: ”Kom
och prova tryckkokaren!”.
Dansen förändras
I början av 1950-talet hade dansen förändrats en
hel del. Bilarnas intåg hade gjort att dansanta
personer kunde färdas långt. En uppdelning av
modern dans och gammal dans fanns, något som
hade påbörjats redan på 1920-talet. År 1954
fick Bill Hailey en hit med Rock around the
clock och snart skulle Elvis Presley slå igenom.
Stora förändringar var på gång, förändringar som
till och med skulle hota pardansen.

Ort

Lokal

Dag

Orkester

Typ

Bastuträsk

Folkets hus

annandagen

Kaytons

bal

Boliden

Folkets hus

annandagen

Milles

dans

Bureå

Folkets hus

annandagen

Hasses trio

dans

annandagen

Bengts orkester

dans

Bygdsiljum
Byske

Folkets park

annandagen

Söderpojkarna

dans

Glommersträsk

Föreningshuset

annandagen

Åkes orkester

dans

Gråträsk

annandagen

Kurt Öhlunds

dans

Kalvträsk

Folkets hus

annandagen

Sven-Runes

dans

Kusmark

Folkets hus

annandagen

Royals

dans

Lappvattnet

Rex

annandagen

Svantes

dans

Lauker

Astoria

annandagen

Charles Helmers

dans

Lövånger

Röda Kvarn

annandagen

Johnne Berggrens

dans

annandagen

Gunnar Sidéns ork.

bal

Malåträsk
Moskosel

Storstugan

annandagen

Alf Johnnys

dans

Skelleftehamn

Rotundan

annandagen

Gust. Lindwalls

dans

Skellefteå

Boston

annandagen

Union

dans

Skellefteå

Tuböle

annandagen

Yngve Forssells

dans

Ånäset

Royal

annandagen

Jularbo J:rs kvartett

dans

Örviken

Folkets hus

annandagen

Donald Lieds

dans

Utannonserade
annandagsdanser
julen 1953.
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Bursiljums Folkets park, midsommarafton 1953.
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Dansplatser
R U N E WÄ S T E R B Y

Ungdomars dansande försiggick länge på platser som inte var särskilt iordningsställda
för ändamålet, men som ändå kunde anses lämpliga. Så länge dansmusiken var akustisk
var kraven egentligen inte så stora; ett tillräckligt stort svängrum, ett underlag som var
plant och stabilt och sist men inte minst en lokalisering dit tillräckligt många utan alltför
stor ansträngning kunde ta sig för att tillsammans rytmiskt få röra sig till musikens toner.

Vintertid kunde det vara svårt att hitta, eller få
tillgång, till sådana utrymmen. Det kunde
handla om en urstädad sal, eller bagarstuga som
fick tjäna som tillfällig danslokal. Under den
varma och snöfria årstiden var det enklare. Då
kunde vägskälet, ängen eller den släta berghällen utgöra dansgolv. Ofta var det på ställen utanför byarna, vid mer eller mindre naturliga
mötesplatser som dessa dansbanor uppstod.
Dansarhällberget
Ett exempel på detta är Dansarhällberget mellan Tvärålund och Rödåsel, på gränsen mellan
Vännäs och Vindeln. Här finns en relativt stor
och plan häll uppe på toppen av berget, där
ungdomarna i början av förra seklet träffades
för att knyta kontakter och för att dansa. Platsen ligger inte nära någon bebyggelse, men ändå
inom ett rimligt avstånd från flera olika byar i
olika väderstreck från vilka det gick stigar upp
till bergets topp. För det var stigar och fotvand-

ring som gällde om man ville mötas på Dansarhällberget. Av den anledningen kunde naturligtvis inte besökarna komma från alltför
avlägsna trakter. En dansplats belägen mellan
flera byar erbjöd ändå en möjlighet att knyta
bekantskaper med människor man inte dagligen mötte, och en möjlighet att träffas på lika
villkor.
De tidiga dansbanorna i början av 1900-talet placerades också gärna på detta sätt mellan
byarna på naturliga mötesplatser. Här var då
själva mötesplatsen, där stigarna eller vägarna
möttes, det viktiga. Fanns där ingen plan och
lämplig yta att dansa på så fick man anlägga
den. Dessa tidiga dansbanor bestod endast av
ett plankgolv, möjligen försett med ett räcke
längs kanten. De var naturligtvis mycket utsatta för vädrets makter och naturens nedbrytning
och spåren i markerna efter dem är för länge
sedan borta; i många fall även i människors
minne.
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Danslogen på Fiskberget
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Logen var på flera sätt en idealisk lokal för dans.
Om den var ordenligt urstädad fanns här ett
rymligt, tätt och stabilt golv som gjort för att
fyllas med folk i rörelse. Det kunde möjligen
tyckas vara lite mörkt inne i en loge, men vid
pardans behöver det inte alltid uppfattas som
en nackdel. Nu var det naturligtvis inte ofta det
var så bortplockat och rent att det kunde dansas på loggolvet. Man får förmoda att det bara
var vid enstaka stora och väl inplanerade fester
och bröllop som sådant förekom.
En stor fyrkantloge av den typen som var
byggd för att kunna tröska säden med häst och
tröskbult, erbjöd vanligen en golvyta på uppåt
100 m2. En åttakantig rundloge kunde ibland

Spiran har visserligen hamnat på sned men den ståtliga tiokantslogen ståtar
ännu uppe på Fiskberget.
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vara ännu större. Så länge musiken framfördes
av några fioler och kanske ett dragspel, behövdes heller inte mycket större utrymme för orkestern än en bänk att sitta på vid ena väggen.
Logen och logdansen blev med tiden ett begrepp och till stor del en symbol för den folkliga, icke organiserade sällskapsdansen; en symbol
med tydlig nationalromantisk laddning. Den
kom också tack vare sin ändamålsenlighet, att i
vissa fall övertas som danslokal av folkrörelserna
för mera organiserade dansarrangemang. Flera
logar i länet är flyttade till olika festplatser. I
andra fall är festplatser ordnade kring någon
lämpligt placerad dansloge. På senare tid har
många dansarrangemang marknadsförts som
logdanser, trots att danslokalen inte är och aldrig har varit någon loge. Man vill förmodligen
då anknyta till de positiva, romantiska bilderna
av den svenska naturen, den svenska sommaren
och av det gamla ”goda” livet på landet.
En loge på sin ursprungliga plats som framför allt under 1940-talet och 1950-talet kom
att bli centralpunkt i en veritabel festplats var
logen i Fiskberget. Fiskberget är en liten by, eller kanske snarare en ensligt och högt belägen
gård, några kilometer norr om Kalvträsk i Burträsk socken. Här fanns en mycket stor och närmast unik rundloge som inte användes för sitt
ändamål och därför lämpade sig utmärkt för
dans. Idrottsföreningen i Kalvträsk arrangerade
danserna i nära samarbete med ägaren Artur
Lundgren, som bodde på gården och även bedrev taxirörelse. En bra kombination får man
förmoda, med tanke på de avstånd gästerna måste ha haft för att komma till och från dansen.
Logen var inte bara ovanligt stor, utan också
ovanligt gammal för att vara rund. Den bygg-

des på 1820-talet med kraftigt timmer i dimensioner upp till 12 tum. Knutarna utfördes med
utkragning upp mot takfoten, där de fick bära
en utkragad takfotsstock, så kallat vågbord, som
utgjorde fot för det toppiga kåtataket. Det
verkligt unika är dock att den byggdes med tio
knutar. Anledningen till detta och till att den så
stor är oklar, men faktum är att den rymliga
golvytan på ca 150 m2 och den runda formen
gav stora möjligheter för såväl massfoxtrot som
livliga polketter mer än hundra år senare.
Folkrörelserna och dansen
En av våra tidigaste folkrörelser är nykterhetsrörelsen. År 1879 etablerades IOGT i Sverige
och spreds sedan relativt snabbt över landet.
Loger med rymliga samlingssalar uppfördes på
många orter. Syftet med verksamheten var till
stor del fostrande; man ville ge ungdomar förutsättningar att utvecklas till nyktra, skötsamma och ansvarstagande samhällsmedborgare.
Dans uppfattades inte som den mest sedelärande aktiviteten vid den här tiden, men verksamheten sköttes till stor del av ungdomarna själva
och där ungdomar möts ligger dans nära till
hands. Danser ordnades ibland i logernas lokaler, men gärna under den mindre laddade beteckningen ”folkdans”. I takt med att sällskapsdans blev en mera accepterad umgängesform
en god bit in på 1900-talet, togs den även till nåder av nykterhetsrörelsen som i vissa av sina loger arrangerade de nyktra alternativen.
Arbetarrörelsens behov av platser för möten
och agitation födde i slutet av 1800-talet idéer
om att bygga egna samlingslokaler. Folkets husoch parkrörelsen började i Skåne på 1890-talet
och spred sig norrut under de följande decen-

nierna. Folkets hus blev en plats där arbetarungdomarna själva kunde öka sin bildningsnivå, och där de ideologiska diskussionerna kunde
föras fritt. Folkets hus blev den tidens tankesmedja. Inriktningen vidgades snart till att också vilja ”tillhandahålla billigare och bättre alternativ till nöjen och rekreation för arbetarna”.
Men tanken var också att rörelsen på detta sätt
skulle kunna tjäna pengar att användas till tidningsutgivning och annan agitation. Det var naturligtvis först i städer och tätorter som Folkets
hus och parker byggdes; orter med industri av
något slag. Men industrin i det tidiga 1900-talets Västerbotten var till stor del knuten till
skog och trä. De som avverkade skogen och de
som flottade timret bodde inte på industriorten, utan var utspridda på de stora markområden som bolagen hade köpt upp. Där hittar
man exempelvis anledningen till att en folkpark anlades i Bursiljum 1943, långt från närmaste industriort. Kopplingen till det socialistiska budskapets spridande fanns knappast kvar
då. Här gällde det snarare en vilja att gemensamt bygga upp något man tyckte saknades i
bygden; en anläggning för nöje och rekreation.
Bursiljum Folkets park
Det var medlemmarna i Skogs- och Flottningsförbundets avdelning 51 som beslöt att bygga
en dansbana i Bursiljum. En Folkets hus- och
parkförening bildades, andelsbevis om 25 kr
tecknades och bygget sattes igång med frivillig
arbetskraft. Den första dansbanan låg på samma plats som den nuvarande stora, men hade
inget tak och var betydligt mindre. Publiktillströmningen visade sig dock bli mycket god, så
efter bara några år började man planera för en
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Med hemspikade träbågar till taket lyckades man täcka det nitton meter breda
dansgolvet på Bursiljums dansbana.

större nöjesanläggning med en rymligare och
väderskyddad dansbana.
Den nuvarande dansbanan med sina hangarliknande proportioner byggdes 1948. Det gigantiska, nästan kvadratiska dansgolvet täcktes
av ett tunnvälvt tak. Att överbrygga en spännvidd på 19 meter utan störande pelare på dansgolvet blev en utmaning. Vid denna tid tillverkades nämligen inte limträbalkar i trakten.
Lösningen fick bli bågar av egen konstruktion
tillverkade på plats. Två man arbetade med
detta en vinter. Genom att använda entumsbrädor som böjdes och spikades ihop utan limning med mängder av spik till 60 cm höga,
massiva ”spikträbågar,” fick man en konstruktion som kunde spänna över hela dansgolvets
bredd. Bågarna blev dock inte helt stabila, utan
rörde sig något av påfrestningarna de första
åren, varför man spikade diagonala paneler på
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bågarnas sidor. Efter detta blev de mera formstabila. Den ena gavelfasaden stod helt öppen
under sommarhalvåret, men sattes igen med
lösa blockväggar under vintern. Numera finns
här stora skjutportar. Vid den andra gavelväggen finns den rymliga scenen och två loger för
orkestrarna.
I anslutning till stora dansbanan byggdes en
låg och lång paviljongbyggnad. Denna delades
in i tre delar. En större som innehöll skjutbana,
och två mindre för chokladhjul och tombola.
Två arbetarbaracker från Norrbottens Järnverk
införskaffades i början av 1950-talet. De placerades i anslutning till folkparkens entré och
byggdes om och samman till en ändamålsenlig
serveringslokal med kök. I samband med detta
uppfördes även en mindre dansbana, kallad
Röda dansbanan, på området.
Nästa projekt blev den stora utescenen som
uppfördes under 1950-talets senare del. Förutom det högt uppbyggda och rymliga scengolvet
som gjorde det möjligt för tusentals besökare att
samtidigt kunna beskåda de stora artisterna,
innehöll byggnaden en undre våning med väl
tilltagna loger samt sanitetsutrymmen med vatten och avlopp. Från denna scen har många av
1960-talets stora artister spridit sina välljudande
toner; alltifrån Emile Ford till ABBA!
Det sista tillskottet blev en ”diskologe” som
flyttades till folkparken på 1970-talet, men nyttjandet av den minskade med tiden och underhållet blev eftersatt. Byborna ville dock värna
om sin park, så en större frivillig insats gjordes
under 1990-talet för att åtgärda detta. Numera
anordnas åter några danser varje sommar i Bursiljum Folkets park. Den hyrs ibland även ut för
andra evenemang. Serveringsbyggnaden används

”Rotan” i Skelleftehamn
I Skelleftehamn, ett samhälle som byggdes upp
under några få år i början av 1930-talet sedan
behovet av ett smältverk för Bolidenmalmen
hade blivit uppenbart, bildades också en Folkets husförening, med ambition att uppföra ett
eget Folkets hus. En tomt skänktes av Bolidenbolaget och dess välrenomerade arkitekt John
Åkerlund anlitades. Det blev en långsträckt
byggnad i stram klassicism, med ljus locklistpanel på fasaderna och en balkong på entrégaveln,
buren av fyra doriska kolonner. Den stod färdig
1934. Det första året tjänade samlingssalen även
som biograf och danssalong, men efter de nya,
strängare reglerna för lösa stolar i biografsalonger som kom 1935, så beslöt föreningen att bygga en ny, separat danssalong redan året därpå.
Även denna byggnad ritades av John Åkerlund. Här valde han ett helt annorlunda formspråk, men även detta med förankring i den klassiska arkitekturen. Rotundan med sin runda
planform och sitt kupoltak kunde i sin ursprungliga utformning ses som en ny, mindre och framförallt lägre variant av Pantheon i Rom. Mot
norr fick Rotundan en utstickande del med entré, toaletter och ett litet kök. På kupolens krön
försågs taket med en liten lanternin, genom vilken danslokalens överskottsvärme kunde ventileras ut.
Byggnadens stomme utgjordes av limträbågar som böjer sig in över dansgolvet och som
möts uppe vid lanterninen, där de tar stöd av
varandra. Scenen inrymdes ursprungligen mellan två av dessa bågar. Behovet av scenutrym-

me har därefter blivit större, så idag har rotundan en scen som delas av med en limträbåge.
Fasaden försågs med liggande panel, men utgörs till största delen av fönster. I början var
bord uppställda längs ytterväggen även under
danskvällarna. Där kunde man ta en fika med
full överblick över dansgolvet.
Rotundan i Skelleftehamn har under lång
tid varit ett mycket populärt dansställe som
lockat besökare inte bara från det egna samhället. Dess popularitet höll i sig även in på 1980-talet, vilket föranledde en större om- och tillbyggnad 1985. Då tillbyggdes foajédelen, cafédelen
och logeutrymmena för artisterna. Det gjorde
förmodligen Rotundan till en bättre fungerande
anläggning, men spolierade de flesta av de arkitektoniska värden som fanns i Åkerlunds gamla
danspaviljong. Även på 2000-talet arrangeras
välbesökta danstillställningar på Rotundan i
Skelleftehamn, dock inte lika ofta som under
storhetstiden fram till 1985.
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året om för byns olika sammankomster och för
exempelvis PRO:s danstillställningar.

De böjda linjerna kom till användning när arkitekten John Åkerlund formade
danssalongen Rotundan i Skelleftehamn. Här arrangeras fortfarande mycket
populära och välbesökta danstilllställningar.
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Bygdegården i Tavelsjö

riksförbund bildades först 1944. Det var sedan
staten 1942 börjat ge stöd för byggande av
samlingslokaler som behovet uppstod. Fram till
dess hade bygdegårdsrörelsen vuxit fram underifrån, utifrån lokala initiativ.
I Tavelsjö utanför Umeå lyckades man i det
tidiga 1930-talets lågkonjunktur omvandla uppförandet av en bygdegård till ett så kallat AK-arbete. Under 1934 arbetade ett 20-tal arbetslösa
ungdomar på anslag från Arbetslöshetskommissionen i sex månader med projektet.
Ritningarna till samlingslokalen hade utförts
av byggmästaren Erik Karlsson i Brännland och
när de sex månaderna var till ända var bygget
ungefär halvfärdigt. Färdigställandet blev en
prövning för sammanhållningen i bygden, men
RUNE WÄSTERBY/SKELLEFTEÅ MUSEUM

Bristen på samlingslokaler i det tidiga 1900-talet var påtaglig även på de orter som inte hade
någon direkt koppling till industrin. Här blev
det ungdomarna inom landsbygdens folkrörelser (Sveriges lantbruksungdom, SLU, Jordbrukare-ungdomens förbund, JUF med flera) som
gick samman och ofta med frivilliga arbetsinsatser skapade förutsättningar för sina nöjen
och föreningsverksamheter. I många av Västerbottens byar uppfördes bygdegårdar, vilka användes som samlingslokaler i de mest skiftande
sammanhang. Framförallt vintertid när dansbanorna utomhus inte var användbara, har många
slitit dess golv i en släpig foxtrot framåt småtimmarna. En riksorganisation, Bygdegårdarnas

Tavelsjö bygdegård med sin huvudsakligen bevarade exteriör från 1934. Den används
numera mestadels för möten, studiecirklar, pub, dans och privata tillställningar.
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genomfördes med frivilliga insatser så att invigning kunde hållas i december samma år. De
första åren användes gården förutom till föreningsmöten endast för verksamheter av kulturell
och folkbildande art. När frågan om att anordna danser för att förbättra bygdegårdsföreningens ekonomi uppkom efter några år, väckte det
stora motsättningar. Dans ansågs inte av många
äldre som någon lämplig verksamhet för bygdens ungdomar. Detta löstes genom en kompromiss, som gick ut på att man i samband med
varje danstillställning även skulle anordna ett
kulturinslag i form av exempelvis en teaterföreställning eller konsert.
Så fick det bli under ett antal år till dess att
sällskapsdans blivit en mera accepterad form av
umgänge. Dansarrangemangen blev dock under
många år och fram till mitten av 1970-talet de
mest välbesökta och inkomstbringande tillställningarna.
Byggnaden uppfördes i resvirke, med spånfyllda väggar och utvändigt rödfärgad locklistpanel. Själva samlingslokalen uppfördes som en
stor rektangulär sal i öst–västlig riktning, med ingång i väster och en upphöjd scen i öster. Foajé,
kapprum och ett litet kök inrymdes i en nord–
sydlig byggnadskropp väster om samlingssalen.
Entrédelen var i två våningar, varav den övre
1945 försågs med utrustning för att visa biograffilm. Toalettfrågan löstes med ett uthus på gården där även vedbod och förråd inrymdes.
En hel del moderniseringar har naturligtvis
genomförts genom åren. Köket har förbättrats,
toaletterna har flyttats in och bättre förrådsutrymmen har iordningställts bakom scenen. Detta har kunnat göras med mindre tillbyggnader
både i väster och öster, men utan att byggnaden

väsentligt har förändrats. Tavelsjö bygdegård
fick redan 1934 en utformning som i stort fungerar även för dagens krav. Användningen idag
är huvudsakligen möten, studiecirklar, fester,
utställningar, bröllop, pub och dans.
Siljumsborg
Idrottsrörelsen har under lång tid varit betydelsefull som dansarrangör. Många gånger har arrangemangen genomförts i hyrda lokaler, men
ibland har idrottsföreningar byggt eller förvärvat egna anläggningar för ändamålet. I början
av 1900-talet var skytte en relativt stor och utbredd verksamhet. Skytteföreningar bildades
och ibland byggde man egna skyttepaviljonger.
I dessa paviljonger samlades ungdomar under
1910-talet och 1920-talet gärna på kvällarna
till sång, musik och dans. Men det är i ett senare skede, när dansarrangemang mera började
kunna ses som en inkomstkälla, som idrottsrörelsens betydelse som arrangör ökade.
I Bygdsiljum, Burträsk socken, bildades en
sportklubb 1933. Man anlade en fotbollsplan
och startade en verksamhet i mindre skala. Efter kriget fick man dock nya krafter. Med dåvarande caféägaren Gustav Vestman som ”primus
motor” i föreningen började man anlägga en
slalombacke 1945, där tävlingar i såväl slalom
som störtlopp anordnades och en festplats året
därpå. Anledningen var att man skulle dra in
pengar till idrottsverksamheten och i första
hand då utförsåkningen. Man kan möjligen
också ana att här kanske fanns en vilja att dra
folk till Bygdsiljum för att på så sätt öka omsättningen på till exempel caféet. Placeringen
av festplatsen blev något söder om samhället
för att undvika störningar för de boende.
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Interiör från dansplatsen Siljumsborg i Bygdsiljum som hade sin verkliga
storhetstid på 1950-talet. Det toppiga taket bärs upp av en central pelare, runt
vilken de dansande paren långsamt roterar.

1950-talet var Siljumsborgs stora epok. Danser anordnades från tidigt i maj till sent i september. Under de mest intensiva åren var det
dans varannan helg och vid storhelger kunde
det vara två kvällar i rad. Arrangör var en arvoderad ”klubbmästare” i BSK, Bygdsiljums sportklubb, som hette Bertil Lindgren. (Pappa till
Åke Lindgren, VD för Folkets hus i Umeå under många år). Redan vid slutet av 1950-talet
började dock ekonomin för dansarrangemangen bli sämre. Orsaken var knappast att intresset
för dans minskade, snarare då att Siljumsborgs
dragningskraft av någon anledning minskade i
konkurrens med andra dansplatser. En stor satsning gjordes 1962 för att vända trenden och få
ekonomin på fötter. En av världens absolut hetaste artister kontrakterades för ett uppträdande; nämligen den amerikanske twistikonen
Chubby Checker. En speciell utescen byggdes
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upp för ändamålet och inträdet höjdes från 8 till
12 kronor. Det regnade den kvällen. Arrangemanget gick med förlust och hela verksamheten med allmänna danser i sportklubbens regi lades ner.
Själva dansbanan byggdes som en lätt träkonstruktion på betongplintar. Planformen är
liksom logen på Fiskberget tiosidig och taket ett
spetsigt kåtatak, uppburet av en kraftig, centralt placerad pelare, samt av tio yttre pelare
som även utgör avgränsning för själva dansgolvet. Utanför denna pelargång har taket en svagare lutning fram till de yttre väggarna. På denna yta samlades de som inte för tillfället dansade,
men som stod och väntade på ”uppbjudningsceremonierna”. Ytterväggarna kläddes med en
enkel spontad spårpanel och mellan hörnstolparna fanns stora, öppningsbara luckor som öppnades när det var dans. Fasaderna var gula även
under anläggningens glansdagar, med då i en
mera mättad och mörkare ton. Golvplankorna är
relativt smala och ligger parallellt med ytterväggarna i 10 st ”tårtbitar”. De är också något glest
lagda, vilket kan ha varit EN orsak till att Siljumsborgs popularitet minskade vid en tid när
damernas klackar blev allt smalare.
Söder om danspaviljongen finns en serveringsbyggnad, där möjligheter erbjöds att inta
fika inomhus eller på den öppna verandan. Vid
en serveringslucka såldes nygräddade våfflor. Vid
en mindre paviljong på andra sidan dansbanan
fanns skjutbana och tre kioskluckor för tombola
eller annan försäljning. Väster om dansbanan
fanns tidigare också flera små kioskliknande
byggnader. Dessa revs i samband med att BSK
med hjälp av arbetsmarknadsmedel och ideella
insatser restaurerade anläggningen till sitt 60-år-
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Även om exteriören närmast ger associationer till en ”Konsumlåda”, är Malåborg i Malå en väl
planerad och högklassig anläggning. Den är ritad av Malmfältens Arkitektkontor i Luleå.

sjubileum 1993. Efter detta har Siljumsborg
endast använts för PRO-danser och mindre, privata fester.
Malåborg
I Malå arrangerade den livaktiga idrottsföreningen MIF under många år danser med stor
framgång i den egna anläggningen Malåborg.
En trogen danspublik fanns i stora delar av inlandet, från Lycksele i söder till Pite älvdal i
norr. Men på 1970-talet blev anläggningen allt
mera sliten. De alternativ som till slut återstod
var total ombyggnad eller rivning. Föreningen
hade inte ekonomi eller personal att klara ett så
stort byggprojekt. Efter många olika turer blev
lösningen en politisk fråga. I samband med att
Malå skulle bryta sig ur kommungemenskapen
med Norsjö 1983, beslöts att ”storkommunen”
skulle bekosta en ny samlings- och nöjesanläggning i Malå. I praktiken sköttes det så att kommunen byggde ett Folkets hus på den plats
gamla Malåborg låg, som när det var färdigt

överläts till en Folkets hus-förening, vilken i sin
tur hyrde ut till de föreningar, främst MIF, som
ville ordna arrangemang i lokalerna.
Danserna gick strålande de första åren på
nya Malåborg, som det även fortsättningsvis
kom att heta trots att det var ett Folkets hus.
De rymliga och ändamålsenliga lokalerna kunde ta emot 750 besökare per kväll och många
danskvällar var det fullspikat. Besökarna kom i
bilar från inlandets orter inom ett avstånd på
ungefär tio mil och parkerade på den gigantiska parkeringsplats som anlagts framför nöjesetablissemanget. Göran Forsell var kanslist i
MIF och den som arrangerade tillställningarna.
Allt sköttes mycket professionellt med hög,
jämn kvalitet på dansmusiken och föreningen
gjorde goda överskott under några år. Men under senare delen av 80-talet steg kostnaderna
för dansmusiken dramatiskt. Det blev allt svårare att få ekonomi på danserna, allt svårare att
hålla uppe kvalitén på musiken, intresset från
danspubliken blev mindre och det blev allt fär31
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ralistisk, med sitt medvetna framhävande av de
konstruktiva elementen. Takbalkarna och de
stora, rödmålade ventilationstrummorna är delar som framför allt bryter de i övrigt släta ytorna och ger karaktär åt interiören. En interiör
som präglas av medvetna och väl sammanhållna
materialval.
Prata eller dansa?

Dans på Måns’ lon [logen] i Holmträsk, Norsjö.

re danser. Till slut gick Folkets hus föreningen i
konkurs. Kommunen tog över och Malåborg
drivs nu som kommunens samlingslokal där
det ibland förekommer bingo och ett par gånger per månad motionsdans med Folkdanslaget
som arrangör.
Den stora och mycket ändamålsenliga anläggningen med sin konsekventa 70-talsarkitektur ritades på Malmfältens Arkitektkontor
AB i Luleå och fick form av en envånings, kvadratisk ”låda” med platt tak. Den fick en stor
och en mindre sal, med öppningsbar vägg däremellan. I anslutning till den välkomnande foajén placerades ett café med goda köksutrymmen. På grund av överhörningen av ljud var det
inte möjligt att ha olika musik i de båda salarna
samtidigt, men vid stora tillställningar öppnades vikväggen så publiken kunde spridas i lokalerna. Arkitekturen får betecknas som struktu32

De dansplatser som blomstrat under 1900-talet har haft nära band med våra folkrörelser. Ibland uppfördes de för att användas av medlemmarna, men oftare var föreningsekonomin
huvudsaklig drivkraft. Medlemmarna fick platser att roa sig på samtidigt som föreningen fick
betydelsefulla inkomster från entré- eller dansbiljetter. Man kan inte säga att de dansplatser
som haft störst publikpotential på nära håll varit de mest lyckosamma. Dans har varit ett sätt
att träffa nya människor; att skapa nya bekantskaper. Därför har dansplatser som lockat till sig
publik från olika håll ofta varit mest populära.
Vägarnas beskaffenhet och tillgången på fordon
har fått avgöra hur långt man kunnat åka.
Dansarhällberget med sina gångstigar kunde
troligen inte locka särskilt avlägsna besökare.
Cykelns stora spridning på 1930-talet gav nya
möjligheter att locka danspublik på större avstånd. Den är troligen en viktig anledning till
att många festplatser kom till under 1930- och
40-talen, medan massbilismen var en förutsättning för de senare, stora anläggningarna som till
exempel Malåborg.
Idag åker den ”moderna” danspubliken ofta
tiotals mil till de få, stora dansarrangemang som
erbjuds. Men idag är det inte primärt för att träffas och knyta kontakter utan för att – dansa.
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Nyårsdans 1951 i Skellefteå.
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Minnen av dans

Handsvett, slagsmål och romantik
A S TA B U R VA L L

Vi är många som har minnen av dans. Inte alla, det finns människor som av
religiösa eller andra principiella skäl inte varit på dans, men de allra flesta har
varit det. Kanske inte för att dansa, men för att vara med när det dansades.

Skellefteå museum har det senaste året valt att
dokumentera det som i dagligt tal kallas sällskapsdans. Det har under många år varit mycket tyst i mediavärlden om denna sociala verksamhet, men vi visste att det fanns mycket att
hämta, och kan konstatera att vi var rätt i tiden.
Sedan vi startade projektet kom Dansbandskampen på TV och intresset för dans blev synligt även inom media. För intresset har funnits
hela tiden, det är ett som är säkert
Målet med studien var att skildra det sociala
spelet på dansgolvet, förändringen av dansens
betydelse från 1950-talet till idag, och att försöka se vart dansen är på väg; vilka dansar idag och
hur det kommer att gå för dansen som företeelse
i framtiden. Samtidigt ville vi samla in människors dansminnen förr och nu. Det insamlade
materialet kommer att resultera i en dansutställning i höst. I föreliggande artikel beskrivs genom
människors minnen dansen under perioden
1950–80. Det var en tid då dansplatsen var en

mötesplats för alla och nästan alla var där. För de
flesta handlar det om ungdomstiden, innan de
gifte sig och bildade familj. En del har återvänt
till dansbanorna sedan barnen vuxit upp, för
andra blev det några spännande år som aldrig
kommer tillbaka. Kanske de träffade en partner
som inte tyckte om att dansa, eller kanske de
själva inte älskade dansen mer än att de villigt
gav upp den. Men berättat har de gärna gjort.
Carin, f. 1944 berättar:
– Jag tycker det är oerhört sinnligt. Att röra
sig i takt till trevlig musik med nån annan människa, känna närheten. Och jag menar inte sexuella spänningar, utan rent ett nöje. Just det där
att röra vid varann och röra sig i takt. Jag har
två söner och de har aldrig varit ute på dans. Jag
tycker de har missat väldigt mycket. Man funderar på hur de träffar några kvinnor över huvud taget, för de är på pubar där det spelas så
vansinnigt högt så det går inte höra vad man säger. Så det är synd, att inte dagens ungdomar
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dansar med varann så där, och likadant, det här
med discodans, man blir ju som innesluten i sig
själv på något vis. Just det där att man dansar
med nån annan, och man anpassar sig till varandras takt och så. Jag kan tänka att det faktiskt
har ett egenvärde.
Det finns en annan bild av dansplatsen förr,
som familjearena. Dansplatserna har förändrats
mycket de senaste femtio åren. När jag växte
upp på 1960-talet var själva dansen bara en del
av det som hände på dansplatsen. Min morbror,
som jag aldrig sett ta ett danssteg, var alltid på
sommarens logdanser hemma i byn. Vad gjorde
han då? Jo, han stod och pratade. Hela kvällen.
För när jag var barn visste jag liksom han vem
nästan alla var på dansen. Hit kom så gott som
alla från byn och byarna runt omkring. Dessutom kom syskon och släktingar som flyttat från
trakten för mer eller mindre länge sedan. Sommarstugeägarna kom också, ofta var de människor som hade sina rötter i trakten. Man kan
säga att det var en typ av hemvändardagar, som
inträffade några få kvällar per sommar. Det
kanske var denna trygga miljö som gjorde att
även jag fick följa med. Dit kom nämligen gammal som ung, och alla dansade med varandra.
Gunilla, född 1963, är en av dem som minns
detta:
– Då jag var riktigt liten, jag kanske var 12–
13, då festa jag inte. Då följde man ju med
mamma och pappa på dans här på Folkan. Det
var ganska kul. Då blev man uppbjuden även
om man var en lillunge. Och det var jättespännande. Nu ser man ju inte till det, att det kommer nån förälder med en tolvåring på dans.
Fram till 1970-talet verkar det ha funnits ett
liv utanför själva dansbanan som var nog så in38

tressant för många. Förutom att dansplatsen
fungerade som träffpunkt var dansen en fest
som innebar olika saker för olika människor.
För vissa innebar det en anledning att dricka
sprit, ett sätt att ha roligt. Alkohol var inget
som kunde köpas på plats, den möjligheten
började komma på 1970-talet, utan i så fall
hade man smugglat med sig eller hade utanför
dansplatsen. De flesta var dock nyktra och skötsamma och såg dansen som ett familjenöje dit
man tog barnen och unnade familjen att köpa
lotter, kaffe och korv. Dansandet var kort sagt
bara en del av allt som hände på dansplatsen.
Att man dansade när man träffades och hade
fest hörde ihop på ett sätt som inte är lika självklart idag. Går man på dans idag är det främst
för att dansa, vill man dricka alkohol och prata
med andra går man på krogen.
En sak som påverkat dansplatsernas förvandling är att det inte fanns samma nöjesutbud på 1950- och 1960-talen som senare. Det
fanns bara en TV-kanal, ingen video eller Internet att roa sig med, så det var verkligen ett av få
tillfällen att roa sig för de flesta människor. Familjerna roar sig inte längre tillsammans på
samma sätt som på gamla tiders festplatser. De
som dansar åker till olika platser beroende på
ålder. Ungdomar för sig och äldre för sig. Hur
många ungdomar går alls på dans numera? De
flesta jag intervjuat säger att deras ungdomar
inte kan dansa, utan hänger vid datorn i stället.
Som en dansbandsmusiker säger:
– Hur ska dagens ungdomar kunna föröka
sig när de inte går på dans?
Det finns trots allt ungdomar som går på
dans. Ungdomar som vi funnit desto mer hängivna, och beredda att åka riktigt långt för en
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danskväll. De chattar på nätet på speciella danssidor där man bland annat kommer överens om
vart man ska åka. De är med i dansklubbar och
de till och med tävlar i dans. Ungdomarna ser
det hela som en motionsform och inte bara en
nöjeskväll, och det gör att de dricker vatten i
stället för sprit eller öl. Det gäller att vara skärpt
för att kunna hänga med i dansens virvlar.
I den här artikeln handlar det främst om
”den gamla goda tiden”. Nostalgi för många
och kanske lite okänt för yngre. Då man inte
kunde gå danskurser utan fick lära sig själv, och
då det var spännande att över huvud taget
”komma sig på dans”… Carin fortsätter:
– Jag tog alla tillfällen och alla pengar jag
fick tag på, till att gå på dans. Först var det förberedelse, när man skulle snofsa upp sig, och så
var det att ta sig till dansen, sen var det att vara
på dansen och att bli uppbjuden, för på den tiden stod man där och skulle bli uppbjuden.
Och sista fasen var att ta sig hem igen.
Lära sig dansa
Många har tydliga minnen av hur de försökt
lära sig dansa, och hur bra eller dåligt det gick.
Det här var innan man fick dansundervisning i
skolan och studieförbund och dansföreningar
börjat med danskurser, så man var beroende av
att känna någon som kunde åtminstone grunderna. Ibland målar mina informanter upp tydliga minnesbilder, som här Carin:
– Vi var hemma hos mig några kompisar och
lärde oss dansa. På en vevgrammofon vevar
man ju upp fjädern, så ”Roock aroound the
clooock” blev det till slut, då fick man veva upp
den igen. Vi var så där en 12–13 år och hade yllesockar på oss, och har man haft tonårsbarn så

Unionorkestern på dansplatsen Boston i början av 1950-talet. Harald Andersson, bas, Erik Westerlund, dragspel, Karl-Vilhelm Wiklund, tenorsax, Viktor
Hedberg, trummor, Ture Wiklund, altsax, Rolf ”Putte” Sandström, trumpet och
Birger Rehnström, trombon. Birger Rehnström var en känd musikalisk förgrundsfigur i Skellefteås nöjesliv, han fick arbetarrörelsens guldmedalj för att
han spelat vid 50 1 maj-demonstrationer i rad!

vet man hur det luktar med fotsvett och sånt,
så vi fick öppna fönster i smällkalla vintern och
försöka få ut lite ångor från detta, men vi tränade och … jaa, vi lärde oss dansa.
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Om man inte hade kompisar att lära sig av
hade man kanske någon i den äldre generationen
som ville lära ut. Hjördis, född 1949, började
tidigt:
– Jag har lärt mig dansa hemma i köket. Det
var mina farbröder som var en 13–14 år äldre
än jag. De spelade dragspel och gitarr lite grann
och sen var det väl musik från radio kan jag
tänka mig. Man började när man var 7–8–10 år.
Det var vanlig foxtrot i stort sett. Sedan lärde
jag mig lite gammeldans med min farmor. Vi
var på ett bröllop och då vet jag farmor kämpa
och skulle lära mig dansa hambo.
När discomusiken slog igenom på 1970-talet blev det mindre intressant för ungdomarna
att lära sig traditionella danser. Så småningom
kom en motreaktion från dem som arbetade
med ungdomar och organiserad dansundervisning startades. Den mest etablerade formen var
Våga Stuffa-kurserna, där Musikerförbundet
och Folkets hus i Umeå och Skellefteå blev
först i landet med att gratis lära ut modern dans
till tonåringar. Kjell, född 1960, är en av dem
som lärt sig den vägen:
– Stuffa, mycket populärt i början av 1980-talet i stan. Det var på tisdagskvällarna de hade
stuffakurser. Då fick man ställa sig i en rund
ring och så var det Guldstalaget som höll i det
här. Då fick man dansa en dans och så räkna
man tre steg och så fick man automatiskt en ny
partner, för att träna upp sig.
Det var inte bara dansstegen som man skulle
lära sig att hantera, även detta med att ta i en
annan människa som man kanske inte kände.
Kjell minns hur det var:
– Mina kompisar började tidigare med att
dansa och jag var väl lite blyg för tjejer, så jag
40

hade lite problem med att ta i en tjej och dansa. Men första dansen jag gjorde var borta på
Folkan, jag dansade till Prince, en lugn låt som
inte alls gick att dansa till.
Alf, född 1936, minns dansträningen:
– Det enda dansminne jag har det var att jag
försökte lära mig dansa när jag gick i ettfemman,
då är man alltså tolv på det trettonde. Flickorna var en halv meter högre än mig, för jag var
jätteliten. Jag minns tydligt att jag dansa med
en flaggstång där, hon hette Karin och jag var
väldigt förtjust i henne, men det var det där problemet på en halvmeter som var störande.
Handsvett var nog ganska vanligt, men de vi
pratat med minns det inte som något särskilt,
det är få som alls pratat om detta. Nog kanske
det fanns några som hade mer, men man tyckte
tydligen inte det var så farligt. Något annat man
minns är att en del luktade ladugård. Där kunde man tydligt urskilja vilka som bodde i stan
och vilka som bodde på landet. Likaså hörde
man om någon pratade dialekt eller lite finare
svenska, men det verkar inte ha påverkat vem
man valde att dansa med.
Gå på dans
Nervositeten och spänningen de första gångerna på allmän dans minns en del också tydligt.
Torkel, född 1936, berättar:
– Första danserna trampade jag nästan ihjäl
dom, stackarna, klev på bara, rakt fram. Man
fick väl lära sig hålla takten. Ja, nog var man
svettig under armarna, misstänker jag.
Hjördis igen:
– Jag vet första gången jag var på Malåborg
och dansa, det var spännande för jag hade ju
aldrig provat dansa med någon annan än mina
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Drygt 900 personer deltog i middag med dans i nya Unitemagasinet i samband med AB Scharin & söners 125-årsjubileum 12 juni 1949.

farbröder, så det var ju lite pirrigt om man skulle klara av det eller inte. Jag var för lite gammal
egentligen för att få fara på dans, jag var 13 år.
Jag minns uppträdandet av Harry Brandelius
och jag minns att förutom med mina farbröder
så dansa jag med några främmande människor.

Så mycket mer minne från den kvällen har jag
inte. Dom var ju äldre än jag allihop. Jag kände
mig nog ganska liten och ung.
I våra intervjuer visar det sig att flickorna oftast var 14–15 år när de första gången fick gå på
dans, medan pojkarna var lite äldre, kanske 17–
41

18 år. Många funderar på om det fanns någon
åldersgräns och vilken den i så fall var. Det är
nog tveksamt om det alltid fanns någon, och
gjorde det det så efterlevdes den inte så noga.
Som en av de intervjuade säger:
– Du vet, int i faan fråge man hur gammal,
had’ de bara tian där i nävan så ”Tack – in!”
Vi ska komma ihåg att det inte serverades alkohol på danserna förrän långt fram i tiden, så
det spelade nog inte så stor roll bara ungdomarna var mogna nog att hantera situationen. Enligt
författarna till boken Livets dans (1990) var det
på 1970-talet som i alla fall Folkets hus-rörelsen
började servera alkohol på danserna. I och med
det tvingades man införa 18-årsgräns, och det
blev också viktigare att bevaka att den följdes.
Dans och dansskicklighet
Dansskickligheten har i alla tider varierat, och
de duktigaste dansörerna var eftertraktade.
Eva, född 1957, minns:
– Man spana in dem som dansa bra, det va ju
grejen. Man var på olika ställen, men det var
alltid samma folk på ett eller annat sätt, och är
HAN där då? Tror du HAN är där ikväll, jo, han
är där i kväll. Var de nån som dansa bra så var
de ju lyckan, förstås.
För dem som inte var lika skickliga på att
dansa var det jobbigare. Göran, född 1949:
– Jag dansa väldigt lite de första åren jag var
där, men jag började ju prova mer och mer.
Från början var jag låghalt uppå bägge benen.
Men det är klart, tusen danser så börja man väl
lära sig nånting. Men jag har haft tungt för det,
jag hade inte ens en aning vad takten var när jag
börja. Det var ren matematik att lära sig var
takten var egentligen.
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Och sen fanns det dem som kanske aldrig
lärde sig dansa, eller hade svårt för det. Gunilla
minns:
– På den tiden var det ju mycket skoterskor,
de som hade skoterskor. De travade ut och in, de
var ju mest på parkeringen och söp. Det va ju så,
de var ju inga dansare, utan de kom ju bara in å
stöka till det ibland å så gick de ut igen.
Är man mycket ute på dans, får man vissa favoriter. Människor som man ofta dansar tillsammans med, säger Hjördis. Göran minns också
detta:
– Man fick som ett gäng som man ofta dansade med på alla ställen, för man börja ju känna rätt mycket folk överallt. Det fanns alltid
10–15 olika tjejer som man hade dansat med
massor av andra gånger.
Förberedelser för dans
Många har berättat om omständliga och tidskrävande procedurer för att göra sig färdig för
att gå ut och dansa. Carin berättar om sina förberedelser i slutet på 1950-talet:
– Under skoltiden gick man skola på lördagar. Då gällde det när man kom hem att först
spola i varmvatten i badkaret. Vi hade just fått
badkar hemma, dusch fanns inte utan vi badade, och vi hade så liten varmvattenberedare att
man fick spola sakta. Så började man spola i
vatten, under tiden det rann gällde det att koka
underkjolarna i potatismjölsblandning, för att
sen stryka dom torra.
Efteråt har Carin tänkt på vilka otroligt tåliga föräldrar hon hade, som stod ut med att hon
ockuperade badrummet och köket hela lördagseftermiddagen. Hon strök först den ena
underkjolen och ställde upp den som en krino-

den kokats på spisen...
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lin på köksgolvet, så styv var den, och så strök
hon den andra, det tog hela köksgolvet. Sedan
skulle hon bada och tvätta håret, och på den tiden fanns det inte blås och sådant. Sedan hon
badat skulle håret formas:
– Det här var på gränsen när det började finnas läggningsvätska. Men vi kom på att lättöl
var bra som läggningsvätska. Det lukta bara just
då, det gick över väldigt fort, men det var bra
att ha i håret. Håret blev lite blankt och lite
styvt av det. Jag tvättade håret och så hade jag
då i lättölen och så rullade jag upp det och så
fick det torka.
Carin rullade håret så det skulle vara så fluffigt som möjligt.
När Eva började gå på dans i början på
1970-talet började en danskväll kanske med att
hon sov till 12–13-tiden om hon varit på dans
kvällen innan. Sedan började hon med att läsa
annonser i tidningen för att se var det var dans
på kvällen, och sedan ringa runt för att hitta någon att åka med. Om hon inte hittade någon
som skulle åt rätt håll och hade plats i bilen
innebar det en tråkig hemmakväll, för hennes
föräldrar skjutsade inte. Fick hon bilplats så
fortsatte förberedelserna med att duscha, välja
kläder och så lite smink. Förberedelserna var
nästan det viktigaste, säger hon. Hennes äldre
systrar har berättat hur de gjorde sig i ordning.
Det var viktigt att vara ren inifrån och ut, men
samtidigt hade man inte många ombyten och
inte heller startade man tvättmaskinen för en
behå eller två, så hennes storasyster har berättat hur hon stod och snurrade en behå på balkongen så att den skulle torka fortare, sedan

Ulla Eriksson fixar till frisyren inför giftemålet med Nils Hedlund i Stadskyrkan,
augusti 1954.

Mode och kläder för damer
Carin berättar:
– Att välja kläder var inte så svårt, för i slutet
på 1950-talet hade jag en dräkt bestående av
snäv kjol och jacka, hela vintern. Varje höst tog
mamma hem en sömmerska som fick sy upp en
ensemble åt mig.
En höst, när hon tror att hon var 16 år, fick
hon faktiskt två dräkter uppsydda. Den ena
gick i brunt och den andra i lila. Till dessa fick
hon två par blusar att byta mellan.
– Men, säger Carin och rycker på axlarna,
det var så för alla. Man hade inte så mycket att
välja på, och alla flickor hade dräkt.
Under flera somrar bar hon rutig klänning
med stärkta underkjolar. Sommaren när Carin
var fjorton tror hon var samma år som Brigitte
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Bardot gifte sig. Bardot gifte sig i en rutig bomullsklänning med brodyr i urringningen och
en väldigt vid kjol. Det var väldigt enkelt att efterlikna den och Carins mamma sydde en åt
henne. Till detta hade man förstås pumps med
höga spetsiga klackar. Dessa klackar nöttes fort
och måste klackas om ofta, om man inte kostade på sig och köpte stålklackar. Klackarna förstörde golven oerhört, så man fick aldrig gå
hemma i dem.
Carin minns även hur ont det gjorde att bli
trampad på tårna:
– Strumporna gick sönder, och det var ju
pengar, och så vart man blå och hade fruktansvärt ont. Men å andra sidan så trampa man ju
nån annan, man gav som igen. Men det spelade
nog ingen roll att det var såna där stålhättor,
utan det var ju att dom var så vassa.
Det fanns förstås modeförebilder även för
håret fortsätter Carin:
– Den sommaren eller sommaren innan hade
Shahen av Iran gift om sig med Farah Diba, som
hade sån där uppfluffad frisyr. Så det gällde att
försöka få upp håret så högt som möjligt, och
det var ett fasligt schå. Man hade spray också.
Men det gällde att först rulla det och sen tova
ihop det så där lite lagom och så sätta upp det.
En annan sak hon särskilt minns var att när
hon blev något år äldre och gick på läroverket,
så skickade mamma med matpengar. Då åt aldrig Carin på lördagarna, pengarna gick till nylonstrumpor i stället.
– Det sa jag aldrig till mamma, för det hade
hon aldrig stått ut med, men jag tyckte jag kostade så mycket pengar.
Carin hade nylonstrumpor och strumpebandshållare.
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– Mamelucker kunde man ju inte ha, eller
yllebyxor. Det här var ju före täckbyxornas tid.
För man skulle ju komma in på dansen och så
skulle man bara hänga av sig. Stå där och fumla
med yllebyxor, det var det bara aldrig tal om.
Och likadant, ha nån mössa på sig när man äntligen hade fluffat upp håret, det var ju inte heller att tänka på. Så Gud vad jag har fryse! Men
så är det. Ska man vara fin får man lida pin.
Hjördis fortsätter:
– Man hade väl det man hade som ansågs vara
lite finkläder. Men man hade väl en kjol som
man ägde, det var väl inte frågan om att gå och
välja nå mycket i en garderob, utan det var väl en
stass man hade. Största dansperioden i mitt liv,
där i slutet på 1970-talet, hade man ju ofta långbyxor och en tröja eller en blus eller nånting. Jag
tror att det var mer inne då. Sen kom jag ihåg,
det var i början av 70-talet, som de där kortsen
var populära. Det var som shorts, och så skulle
man ha dom där vita stövlarna, och helst skulle
man ha riktiga stövlar då, men hade man inte råd
med det, så kunde man köpa lösa skaft och ha till
ett par vita skor, och det hade jag gjort. Dom var
tajt uppefter benen. Mina korts var blå och till
det hade jag en långärmad tröja med kapuschong
som var mönstrad i olika blåa färger.
Eva berättar att hon har kvar en mörkgrön
manchesterklänning med flätat skärp som hon
ofta använde på 1970-talet. Till det hade hon
oftast danstofflor av skinn med näbb, i samma
modell som näbbstövlarna som också var populära då. Frisyren var enkel eftersom det blivit
vanligt med kortare hår, men man kan ana att
hårtorken varit flitigt använd, kanske till och
med en locktång ibland. Och i öronen satt oftast clips, Eva hade några metallfärgade runt ör-

snibben som blev något av favoriter. Till detta
hade hon stora och runda glasögon, även om de
hade krympt lite i storlek och inte längre skulle vara allra största modellen.
Smink och parfym var annat som hörde till i
större eller mindre skala. De kvinnor som vi intervjuat har alla sminkat sig i varierande grad.
Hjördis säger:
– Jag vet att man hade mascara, som man
spotta på penseln åsså gnugga man… Men det
var nog väldigt sparsamt. Jag tror inte det skulle ha varit särskilt populärt hemma att vara
mycket sminkad. Lite grann sminka man sig
nog runt ögonen när man skulle ut, men det var
inte särskilt mycket.
Andra sminkade sig desto mer, med brunkräm, puder, ögonskugga och mascara. Läppstift verkar ha varit mycket mer vanligt från
1950-talet och framåt. Flera har pratat om det
som en självklar del. Carin minns också parfymerna i början på 1960-talet:
– Chanel nr 5, och så var det 4711. Jag minns
hur flaskan såg ut, den var lite grön och röda
blommor runt och så var det som en guldram.
Chanel nr 5, det var väl det som Marilyn Monroe hade på sig, som hon sov i, tror jag. Det
kändes så väldigt avancerat, det minns jag.
Herrarnas förberedelser och kläder
De män vi intervjuat har gärna berättat om kläder de haft, framför allt från 1950-talet och
1960-talet, men de har inte sagt något om förberedelserna i sig. På en direkt fråga medger de
att de förstås kammat sig innan, men de spontana berättelserna om förberedelserna har uteblivit. Man kan undra om det inte var lika laddat som för kvinnorna. Samtidigt vet vi från

kvinnorna att männen hade brylcreme i håret
och att de var väldigt propert klädda, så intresset för att ”göra sig fin” verkar trots allt ha funnits där. Man kan spekulera i att det för männen på den tiden var mer skamligt att erkänna
att man pysslat med sitt utseende, något som är
helt förändrat idag.
Torkel, född 1936, hade någon typ av kostym, paletå och hatt. Paletå var en ytterrock eller långrock. Till detta ”spjutiga” myggjagare.
– Jävla elegant. Man var ju snygg så in i Norden, vet du, den tiden. Och det var ju trettio
grader kallt ute men nog hade man den där förbannade nylonskjortan ändå. Och innan man
hade råd att köpa sig den där långa rocken hade
man väl bara kostymen och så hade man den
där skjortan.
Han tror att det rör sig omkring 1959–60.
Carin minns hur pojkarna var klädda:
– Uppklädda. Kostym. Eller blazer och byxor… Rakvatten och brylcreme. Brylcreme, det
var fasan, för det minns jag, det hände ju att
nån vi fick skjuts med följde med hem och upp
på mitt rum och för det mesta så bjöd vi dom
på fika. Och då var det ju nån gång nån som
halvlåg i min säng, och då kunde man sen se en
sån fettrand efter att de hade hållit huvudet
mot väggen. För den där brylcremen var ju fet
nånting. Och sen så var det ju speciella rakvatten då. Vad ska vi säga för nånting, Tabac,
Aqua Vera, Old Spice tror jag det hette.
Längre fram blev det enklare kläder, Leif,
född 1947, minns polotröjorna:
– Nån kortare period i slutet på 60-talet
hade jag det, vit polo och klubblazer, säger Leif
och fortsätter, sen var det väl jeans och nån
skjorta och nån tröja. Sommartid var det T45
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Nyårsfirande på Tuböle i Skellefteå 1954. Tuböle hade rykte om sig att vara lite mindre mondänt… Det sades att de som dansade
där hade ladugårdslukten i kläderna till skillnad från dem som höll till på Boston.
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shirt eller... Nog fanns det väl folk som var kostymklädda, men det började ju vara mindre
och mindre vanligt. Det enda jag minns var de
här bootsen, det var ju förfärligt.
Förfest
Förfest som en del av förberedelserna verkar
vara en företeelse som dyker upp på 1970-talet, troligen för att mellanölet då fanns att köpa
i vanliga livsmedelsbutiker. Ingen vi intervjuat
som är född före slutet på 1950-talet har några
minnen av förfester.
– Alltså, dom här förberedelserna med att
stärka underkjol och klä upp sig så där, det gjorde vi nog ofta var för sig. Men sen träffades vi
då för att sminka oss och kamma oss och prata
om alla killar vi skulle dansa med och så där,
berättar Carin. Vi kom till varann och sen gick
vi gemensamt ut på samhället. Men min lillasyster, hon är nästan åtta år yngre än jag, dom
träffades före och drack nog en del öl och så
där. Det var ju aldrig frågan om för min del.
Eva minns hur det var på förfest:
– Det kunde också vara förfest innan dansen,
vilket innebar kanske någon chipspåse och så
lite alkohol förstås, men aldrig särskilt mycket.
Och prat, prat, prat. Tror du han kommer
ikväll? Förväntningarna var stora.
Att ta sig till dansplatsen
Hur man tagit sig till dansen har naturligtvis
varierat genom tiderna, mycket beroende på
var man bodde och hur långt det var till dansställena. Innan bilarna blev vanliga gick man eller cyklade. Vägarna var inte särskilt bra, så det
kunde vara ett äventyr bara att ta sig fram och
tillbaka till dansplatsen.

Lennart, född 1931, berättade hur han och
andra från byn Ytterberg cyklade in till Malå på
dans, sju kilometer. De cyklade vinter som sommar, och i danskläder. På vintern när det var kallt
hände det att han och hans kompis Åke stoppade tidningspapper i byxorna för att skydda mot
kylan. Då stannade de vid Bergströms såg och
stoppade in tidningspappret bland brädstaplarna för att det skulle finnas kvar när de skulle
hem. Sedan for de vidare till Malåborg. När de
skulle cykla hem igen var det omvänd procedur,
de stannade till vid sågen och stoppade tillbaka
– det iskalla – tidningspappret. Inte så roligt just
när de stoppade dit det…
Carin och hennes väninnor såg till att få
skjuts med bil till de olika dansställena, eftersom det började finnas många som hade bil. I
stället för att ringa runt till tänkbara chaufförer,
som Eva gjorde i sin by, gick hon och hennes
kompis omkring i samhället, uppklädda och
färdiga för dans. Ibland gick de in på kafé för att
spana efter tänkbara chaufförer, men lika ofta
gick de runt inne i centrum av samhället. Om
någon bilburen kille stannade till kunde följande samtal utspela sig:
– Heej, vart har ni tänkt på dans?
– Jaa, vi tänkte få åka till Norsjö ikväll.
– Jag ska också dit, så ni kan få åka med, men
då vet ni att ni kanske måste ordna skjuts hem
själva!
– Ja då, det ordnar sig.
Carin fortsätter:
– För det var ofta ett villkor då från den här
pojken som man fick åka med, ’jag lovar inte att
ni får åka med mig hem’. För att han kunde ju få
ihop det med någon. Så man skulle måsta ordna
skjutsen hem själv. Så var det också en trygghet
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att man höll ihop. Vi lovade varann att vi sticker
inte med nån kille eller gör nånting sånt, utan vi
följs hem. Det tyckte jag var en väldig trygghet,
säger Carin och fortsätter, fast det ordnade sig
alltid. Det där var ju år när ingenting var omöjligt. Och det var så pass mycket ungdomar i farten så att det… Min pappa hade inte bil. Mauds
pappa hade bil, men det var ju aldrig tal om att
dom skulle skjutsa oss nånstans. Det var inte heller så att vi tyckte att vi var utsatta för nåt, att det
var nån risk med det där eller nånting. Utan vi
var ute och hade roligt. Alltså, jag vet ju dom berätta om dom här som gick ihop och åkte taxi
och så där, men det var inte jag med om, men vi
var ju några stycken. Så många som man rymdes,
det berodde ju på hur stor bil man hade. Men
inte så vansinnigt många packade i samma bil,
det var sällan. Vi hade ju inga bilbälten och ingenting sånt där. Men vi var inte mer trafikfarliga
än nån annan.
Andra har berättat att man kunde vara väldigt
många i en bil, så många som gick trycka in. Eva
säger att de ibland var 10–11 stycken i en PV.
Själva resan i sig kunde vara nog så spännande på vintern. Eva minns:
– Vet nu när det var vinter och kallt, det var
spännande ibland när man for hem, järnors å,
men jag var aldrig med om att vi körde av nån
väg, tack och lov. Jag förstår mamma, hur hon
mådde, nog låg hon ju vaken.
På ett sätt kan man säga att detta var en oskyldig tid då man inte kände behov av att skydda
barnen, man kunde skicka sina flickor på dans
utan att oroa sig alltför mycket. Våldtäkter och
mord pratades det inte så mycket om och även
om det sägs att det inte mördas fler personer
idag än det gjorde för 50 år sedan, så KÄNNS
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det annorlunda. Vi har blivit del av en otryggare
värld på något sätt.
Ett sätt detta visar sig på är handväskan. Idag
har inte kvinnor med sig handväska, men den
var ett obligatoriskt tillbehör en gång i tiden.
Men vad skulle man göra med den när man kom
till dansplatsen? Carin berättar:
– Det som var med handväskan, den måste
man ju bli av med så fort man kom in. För man
kunde ju inte stå och hålla i den och så be nån
väninna hålla i medan man själv var uppe på
dansgolvet, utan den fick man ju då hänga över
nån stolkarm eller lägga på golvet eller göra nånting. Skulle jag aldrig göra idag. Men det var ju
ingenting vi tänkte på då, inte. I handväskan
hade jag säkert läppstift, jag hade troligtvis nåt
puder så man inte blev så blank och svettig så
där. Så måste jag väl ha haft nån sorts plånbok.
Man skulle ju fluffa upp håret igen, då hade man
en sån där kam som hade en vass pinne där bak.
Som man kan sticka in så här och så fluffa upp
håret, riktigt mordvapen. Och näsduk förstås.
Dansplatsen
Dansplatserna har minskat i antal under slutet
av 1900-talet. När Alf Staflund var ute och spelade jazz med sitt band The Harlem Kids i mitten på 50-talet var det ofta i Folkets hus lokaler
man spelade. Alf berättar att de som drev Folkets hus-föreningarna hade väldiga problem
med stavningen av deras band. De undrade varför inte de kunde göra som andra band som för
det mesta hade ett förnamn som gruppnamn.
Alf tror att gruppen tog sitt namn från någon
filmaffisch.
Fram till 1960-talet fanns det dansplatser lite
varstans, särskilt på sommaren då utedansbanor
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Sven och Sigrid Forsbergs bröllop i Bockträsk, Sorsele, pingsthelgen 1930. Bröllopsfestligheterna
pågick i två dagar och dansbanan var tillfälligt uppsatt i Erik Froms gård, brudens föräldrahem.

kunde användas liksom enkla logar. Min mor har
berättat hur hon som ung var med om att man
städade ur en loge från höboss och komockor
för att kunna dansa samma kväll. Eva minns att
hennes mamma också berättade om olika logar,
och om enkel musik, ibland bara en enda fiol.
Eftersom det inte fanns högtalare och andra finesser kunde man ibland uppleva att de dansande slutade höra takten när de dansade längst
bort i logen.

– Då fick man som chansa. Ja, ibland stämde
det när de kom till fiolen igen, men ibland stämde ju inte takten, då fick dom ta om, så att säga.
Långt tillbaka i tiden dansade man både i
vägskäl och uppe på kala bergknallar, då hade
man inte så stora krav. Till och med isdans har
förekommit utanför Malå. Slät och plan mark
räckte långt. I Malå började Malåborg som ett
enkelt trägolv gjort av en hockeysarg! Först
hade man tänkt bygga om denna hockeysarg
49

varje vår och höst för att användas maximalt,
men det visade sig vara för besvärligt så andra
sommaren byggde man ett riktigt dansgolv som
så småningom fick både tak och väggar.
Länge var dessa dansbanor ouppvärmda, sedan började man placera en kamin i mitten av
golvet eller – ännu bättre – flera kaminer i hörnen. Första dansen Carin var på var i Drängsmark, mitt i vintern. Det fanns en kamin i ett
hörn.
– Man kom in direkt i danslokalen och det
var kallt i det hörnet, men sen var det varmt av
människorna och synnerligen varmt i hörnet
där kaminen var.
Allt eftersom ekonomin för dansbanorna
förbättrades byggdes platserna om och till, som
i Byske Folkets park där man så småningom investerade i en oljepanna. Lokalerna utökades
också med kaffeservering och mer avancerade
kök. Men med ökade omkostnader och även
ökade orkestergager blev det svårare och svårare att få ekonomin att gå ihop. De hårdsatsande dansplatserna byggdes ut för att rymma mer
folk, och de mindre slogs ut. Idag finns inte
många dansplatser kvar i länet.
Dansplatser i norra Västerbotten
Skellefteå museum har i samband med dansdokumentationen gjort en enklare inventering av
dansplatser i norra Västerbotten. Den visar något vi hade på känn, att de fanns nästan överallt. Folk har berättat om Folkets hus i nästan
alla större byar och samhällen, som Skelleftehamn, Klemensnäs, Örviken, Bureå, Lappvattnet, Burträsk, Kusmark, Drängsmark, Fällfors
och Byske. Och hade de inte ett Folkets hus så
hade de en IOGT-lokal där man anordnade
50

dans, eller så någon enklare slags loge. Det dansades i varenda by, kort sagt. Alla dansplatser
var inte moderniserade. En del har talat om
utedass, även vid Folkets hus lokaler, men de
finns knappast kvar idag. Kaminer finns däremot kvar på en del håll.
Malåborg i Malå var ett stort dansställe under
1950-talet och 1960-talet, med hårt satsande arrangörer, dit de flesta dansanta i länet varit någon gång. De flesta vi pratat med minns de stora
artisterna som kom till Malåborg, som Anita
Lindblom, Lill-Babs, Thore Ehrlings orkester
med mera. Under 1970-talet blev i stället Djupgroven utanför Skellefteå ett av de storsatsande
dansställena. Djupgroven har varit stängt några
år men återuppstod sommaren 2008.
Under 1970-talet ökade de sträckor man var
beredd att åka för att komma till något särskilt
lockande ställe. Att åka 10–15 mil enkel väg till
en speciell plats var inte ovanligt. Vissa kunde
åka till sin favoritplats mest varje helg. Det var
inte längre frågan om att åka till närmaste dansplats, och eftersom bilar fanns hos allt fler ungdomar var det inte heller lika viktigt att samåka längre. Det gav större valfrihet att välja det
ställe man ville till.
Vissa dansplatser användes året runt, men
de flesta verkar ha varit antingen utpräglade
sommar- eller vinterdansbanor. De flesta Folkets hus-lokalerna kunde förstås användas hela
året, men de enklare dansbanorna och logarna
blev mer sommarplatser. På en del ställen hade
man både en sommardansbana och vinterlokal
i form av Folkets hus, som Norsjö som har
Medborgarhuset men också Rännaren, en festplats där man ännu anordnar vissa sommardanser.

Skellefteå Folkets park i augusti 1948.
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Det verkar ha funnits fler ställen att dansa på
under sommaren. Det märktes också på hur ofta
man var på dans. Göran har varit mycket ute:
– Ja, nog har jag varit på dans, det är nog
snudd på tusen gånger. Jag skrev upp ett år hur
många gånger jag hade varit på dans, och det
var 57 på det året. Det var sommaren som drog

upp det, för under semestern var det dans 4–5
gånger i veckan. Onsdagar körde dom på vissa
ställen och torsdagar hade dom till och med på
en del ställen just juli månad och fredag–lördag
fanns alltid och så fanns det alltid nån liten logdans som körde söndagar. Det var måndag–tisdag som oftast inte var aktuellt och eventuellt
kunde det vara dött en torsdag också. Men onsdag, fredag, lördag och söndag var det alltid under sommarmånaderna.
Orkestrar och musik

Kvartetten Aveny Singers bestod av Åke Johansson, Bo Löfbom, Inga-Lotte
Lundqvist och Gunnar Enqvist. Foto 1960.
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Musikorkestrarna, senare kallade dansband, har
naturligtvis kommit och gått under årens lopp,
även om en del grupper hållit sig kvar under
lång tid.
– Den som seglade upp, och blev som den
bästa orkestern under de här åren, det var Yngve
Forssells. Men det fanns ju många dansorkestrar
som var här, det var Yngve Forssells och Svantes
och Union och Kvintett 61 kanske de hette och,
ja, det fanns väldigt många dansorkestrar här
runt omkring, säger Carin och fortsätter, det var
ju mest foxtrot som vi dansade. Och det var
mest till storbandsjazz. Och så kom det lite mer
rock-era då, i och med rock-n-rollen så där. Det
var inte så ofta att det var nån gammeldans, för
det var helt ute, men jag gick på kurs och lärde
mig att dansa gammalt.
Leif minns mer av rockmusiken:
– Jo, det var väl rock-n-roll, Jerry Williams
var inne då, sen nån gång kunde det vara Harry
Belafonte. Oftast for man ju när man visste att
det var ungdomligare musik, rock-n-roll, det
var ju de som hörde hemma där på 60-talet. Jo,
det var ju som våran musik å 60-talsmusiken
lever än, den spelas oftast på danserna … Elvis
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förekommer ofta, 60–70-talet förekommer
ganska frekvent.
Ungdomsmusiken som kommer starkt under
1960-talet gör att folkparkschefen i Skellefteå
lanserar ”Dans för mogen ungdom”, uppdelningen i moget och modernt är född. Vilket
man skulle välja var inte alldeles självklart.
– Jag dansa ju mest mogen dans, säger Leif,
det var ju från 25 år och uppåt. Jag var ju mer
sällan på moderna danser, utan oftare det som
var annonserat som mogendans. Alla de här söderorkestrarna, det var som motsvarande mogen dans. Det fanns ju några som var som moderna band som också turnerade. Dom hade ju
betydligt stökigare musik, och speciellt från
början då man dansade modern dans då var det
ju många som inte dansade pardans, utan dom
gjorde shake och allt sånt där i stället. Det var
alltid ett stort gäng mitt framför scen som var i
vägen. Däremot började ju buggen komma mer
och mer även på mogendansen, för det var väldigt många som bugga även där. Så var det ju
redan från början på 1980-talet, då var det rätt
många som bugga. Jag tror dom börja ha buggkurser de åren. Så det var rätt mycket folk, även
äldre, som började bugga då.
De som gjort uppehåll i dansandet under tiden de bildat familj kunde ställa sig ganska frågande till vad som hänt ute på dansbanorna.
Carin minns:
– På min tid så var det ju inte skillnad i ålder.
Utan det var liksom, hur ska vi säga, det var
vuxna. Och det var de som jag tyckte var förfärligt gamla, som säkert var 50 år, som var på de
danserna som jag var på. Och de tyckte ju att
det var småflickor som smög sig in. Men alla generationer var där. Men då när jag kom tillbaks

Den populära och välkända Yngve Forssells orkester 1965 med Ann-Kristin Hedmark som uppskattad sångerska. Ann-Kristin omges av Leif Nyberg, orgel,
Gösta Pettersson, trumpet, Harry Stenlund, gitarr, Yngve Forsséll, bas och
dragspel, Karl-Erik Granberg, trummor, Rolf Pettersson, saxofon och Sten-Olof
Granberg, också saxofon.

till stan 1978 då var det mogendans, och då var
det som, ja i min ålder och äldre då.
Dans och alkohol
Något som många i hög grad förknippar med
dans, kanske framför allt logdans, i äldre tid är
alkoholen. Alf, som arbetat som polis, har sett
en hel del av supandet på dans:
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– Om nån söp sig full då var man ju tvungen
fram och påpeka att de var tvungen försvinna.
Man tog kanske inte reda på dem, utan man sa
bara åt dem att ’Nu får du inte vara här inne
längre’. Och så for de ut då och var ute nån timma. Sen försökte de komma in igen och då gjorde
man en slags värdering av deras nykterhet och
ibland fick de ju komma in och va med där på
slutet. Och ibland var de där ute och slogs. Och
egentligen så la vi oss inte så mycket i det hela
under den här perioden fram till 65–66, då blev
det lite tuffare tag, och kanske också att man
drack betydligt mera som ung, för mellanölet
hade ju kommit. Mellanölet som kom -65, det
var illa. Förr, du fick inte tag på brännvin, gubbarna hade ju motboken. Den fanns kvar till 1956 på
hösten, tror jag. Och jag menar, de hade sina två
liter och dem skulle de ha. Och inte langa de till
oss unga heller. Så att det var ju väldigt ovanligt
att nån hade fått tag i sprit.
På 1960-talet började det så bli lättare att få
tag på alkohol. Leif fungerade ofta som chaufför:
– Man har hört den här historien att när plogbilen kommer skulle de skynda sig ut, de hade
flaskorna i snön, lite så var det ju. Sommartid
hade de sina gömslen runt om för de fick ju inte
ta in dem på dansgolvet, då ställde de dem ute
nånstans så de kunde gå och fylla på. Runt logen
har du ju skogen. Den som körde åt dem kunde
ju inte springa till bilen, men de kunde lägga dem
under bilen, bara så att de visste var den var.
Ibland hade de dem i bilen, under paus gick jag ut
till bilen. Men sen träffa de kompisar, å en del
blev bjudna på hembränt, de mådde ju oftast
mindre bra när man skulle hem.
– Spriten, det var ju ute på parkeringen. Inne i
bilarna, säger Gunilla, född 1963, som var med.
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– Jag tycker inte det är samma fylla som nu.
För då var du ju inne och dansade, och så ut i bilen, och så in och dansa. Men den där drickabiten då man var på dans, det var ju den lilla biten.
Man dansa ju mest, tycker jag. Man drack kanske före, och på pausen, men sen var det ju mest
att dansa.
– Hände det någon gång att någon blev för
full?
– Jo, nog hände de ju, men vi såg alltid till att
alla kom hem, fick inte lämna nån, det var viktigt… det lärde vi av varann. Det var en oskriven
regel. Var vi fem som for var vi fem som kom
hem.
Dans och slagsmål
Carin igen:
– Jag tycker inte att det var nån fylla. Och
slagsmål hör ihop med fylla. Det är ju sällan det
är nån som är nykter som börjar slåss. Och det
var nog inte mina kretsar, det var nog väldigt städat. Det berätta’ de ju om, tidigare, att pojkarna
från byn gick ihop och slogs med pojkarna från
andra byn, för de inkräkta på deras flickor då.
– Ett sånt exempel fanns i Bastuträsk, i Bastuträsk Folkets hus, där var ett jädra liv, för att
dit åkte mycket burträskare och så slogs man utanför där, berättar Alf, och det fick jag ju uppleva även som polis, att jag var tvungen åka ner
och vara dansbevakare på Bastuträsk Folkets hus
för att det var bråk där mellan Brönstjärnsgrabbarna och Bastuträskarna.
Acceptansen för slagsmål verkar ha varit rätt
hög bara man inte störde andra eller slogs med
ojusta medel. Det mest extrema jag fått mig berättat är en man som hamnade uppe i Kåbdalis
på dans en gång. Där hade man en uttalad slags-
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Parkeringen vid Bygdsiljums Folkets park i augusti 1964.

målshörna! Så länge båda stod inne i hörnan
fick de puckla på varandra, men om någon lämnade hörnan var han fredad. Att man accepterade slagsmål mer förr har nog mycket att göra
med den skada det kunde åstadkomma, eller
som Gunilla säger:
– Det är klart, det var nån som slogs ibland.
Men det var ju inte direkt nå tillhyggen och så,
utan det var väl bara med händerna. Nu kan
det ju säkert åka fram en kniv och annat.

Dans och rökning
Under många år var det helt accepterat att röka
inne i danslokalen. Alf minns från slutet på
1950-talet när han var ute och spelade, att luften var fruktansvärd på sina ställen. Särskilt Tuböle minns han:
– På den här tiden fick man ju röka i salongen. Så det var ju ungefär som att skära, det var så
fruktansvärt dålig miljö så att det var ju inte
sant.
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Nyårsfirande på Tuböle i Skellefteå 1954. Gunnel Lindgren från Lund håller om sin kavaljer.

56

Marianne minns att man fick akta sig på
dansgolvet så man inte dansade för nära väggarna där folk stod och rökte, så man inte kom
i kontakt med deras cigaretter. Och aska fanns
förstås överallt på golvet.
Carin har sin egen teori om varför folk rökte:
– Jag tillhörde dom där som blev uppbjuden
väldigt mycket. Så jag kan tänka mig det är en
anledning till att jag aldrig har rökt. För det var
ju där man lärde sig röka när man skulle stå och
vänta på att bli uppbjuden. För att det gällde ju
att ha nånting att göra när man stod där, och se
ut som om man vore upptagen med nånting
annat. Jag tror att många lärde sig röka där.
Oskrivna regler på dansgolvet
Under lång tid var det herrarna som fick bjuda
upp mest hela kvällen. Det fanns en skylt som
lyste och visade om det var damernas eller herrarnas. Men damerna hade färre, under 1950-talet
bara två danser. I och med detta blev de danser
damerna fick bjuda upp mycket laddade, och
styrda av många osynliga regler. Carin minns:
– Det var herrarna som bjöd upp hela tiden,
och då stod man på en sida. Och så sedan så var
det en damernas och så var det damernas tjuv.
Och då var det som så att då det var damernas,
man bjöd som tillbaks då, den killen som hade
visat en intresse, som hade dansat med en kanske tre danser. Om man tyckte att det där var
lite spännande, då bjöd man upp den på damernas. På damernas tjuv, då var det lite mindre viktigt med den där signalen, utan då kunde man bjuda upp, för då kunde man ju tjuva
nån annan och så bytte man olika ena.
Under 1960–70-talen utökades sakta men
säkert damernas utrymme, så att det blev mer

jämlikt. Carin minns hur det var 1978 när hon
återupptog dansandet:
– Då var det ju fyra damernas och så fyra
herrarnas, nån sån där uppdelning då. Och att
plötsligt befinna sig i den situationen att man
själv skulle bjuda upp, det var ju en upplevelse.
Medan det fortfarande var herrarna som
hade mer eller mindre monopol på att bjuda
upp hände det att man provade andra grepp.
Carin har varit med om det:
– Alltså jag minns ett tillfälle som var speciellt, då var vi i Bastuträsk och där var det
damernas hela kvällen, och det var jättespännande. Då skulle man ju bjuda upp, och för att
inte tala om så vansinnigt spännande det var
när det vart herrarnas. Om man då skulle bli
uppbjuden på herrarnas, om man hade skött
sig. Det var jätteroligt. Och jag blev uppbjuden
på herrarnas, yesss! Men jag minns så spännande det var, så jag tänkte, ja, men det är nog inte
så enkelt för killarna i alla fall som jag trodde.
Detta med oskrivna, men välkända regler på
dansgolvet för herrar men framför allt damer,
är det många som minns och funderat kring. Alf
som spelade i orkester på 1950-talet, minns:
– Vi såg allt. Flickorna stod på vänstra sidan,
tror jag, sett från oss, och väntade på pojkarna
som rördes oroligt i den andra kanten och de
modigaste gick ända ut på golvet. Och så slog
vi in musiken, då störtade pojkarna över till
flicksidan och högg sig en tjej. Och kvar stod då
dom fegaste (killarna) och givetvis, den tjej
som dom hade siktat in sig på, hon försvann ju
då med nån annan. Så att det blev då kvar ett
antal pojkar och ett antal flickor. Och de borde
ju ha kunnat dansa, men pojkarna var så blyga
och flickorna fick inte bjuda upp. Det var abso57
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Tonårshippa på Tallbackagatan 12 i Skellefteå.
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lut förbjudet. Så det där iakttog man hela kvällen, och man såg då efter ett tag ’nä, män nu har
han dansat fyra gånger med den där tjejen, det
här blir intressant när det blir två damernas.’
Klockan halv ett på natten, då tog man micken
och sa att nu är det två damernas. Tjejerna fick
chansen då att kort och gott säga, att dig gillar
jag. Så på första damernas bjöd tjejerna upp den
kille de kunde tänka sig att fara hem med, eller i
alla fall stå och pussa där ute innan de hoppa in
i en bil. Andra damernas, det kunde mer vara ett
tack för att nån hade ihärdigt uppvaktat dom
under kvällen, men han visste ju redan då att det
här blir ingenting för hon har ju dansat första
damernas med en annan. Hade hon inte gjort
det, då var det rätt spännande om han skulle
lyckas under andra damernas, övertyga henne
om att han var rätt gosse. Det där såg vi precis
hela tiden. Och det var väldigt intressant, väldigt socialt spel.
Carin har funderat mycket kring detta med
dans och männens makt:
– Som kvinna var det ju som så, det gällde ju
bara att lära sig att följa efter hur karlarna bar sig
åt. Och det får man väl säga så här, det hör man i
dag, att det är inte lika lätt att dansa med dagens
tjejer eftersom dom är inte lika fogliga. Alltså det
är enda gången i mitt liv som karlar har bestämt
över mig. Det var just när det gällde att leda i
dans, för att hur de än dansade, vilken takt de än
höll eller takt de inte höll, så skulle jag i alla fall
dansa med dem så att det inte vart så väldigt
osammanhängande eller så. Det jag gjorde då, det
var att om det var någon som absolut inte kunde
dansa, då prata jag som tusan i stället. Och det
hände nån gång då att jag sa: ”Ska vi gå och sätta
oss och prata en stund i stället?”, för den gick rent

inte dansa med. Och det var också så att det var
en hederskodex att man nobbade ju inte nån. Så
därför, om det var nån som man visste dansa dåligt, det var bara att finna sig i det.
Kvinnorna hade för det mesta en mycket
passiv roll, som kunde vara svår att förhålla sig
till och som väckte många känslor. Carin:
– När man stod där och skulle bli uppbjuden,
då gällde det att se ut så trevlig som möjligt och
vad man då skulle ta till för knep. Så går dom
här och tittar på en uppifrån och ner och innan
dom bestämmer sig, navelskådar en riktigt så där,
och man kunde vara inte lite förargad över det
där. Jag blev mer och mer feminist. Det där var
liksom: Här får dom bara välja och vraka!
Även männen har funderat kring detta med
att stå och vänta på att bli uppbjuden. Kjell:
– JAG tyckte det var obehagligt att stå och
vänta. Ibland måste det ju vara jobbigt, tänk om
inte nån bjuder upp mig. Samtidigt måste man ju
vara beredd på det där, att du kan få sitta.
Begreppet ”köttmarknad” fanns nog inte på
1950- och 60-talen, men att kvinnor kände sig
uttittade och värderade utifrån sina fysiska företräden råder ingen tvekan om. Utifrån de intervjuer vi gjort är det tveksamt om det förändrats
fram till idag. En annan sak man kanske inte direkt pratar om idag är panelhönor, men det gjorde man förr. Carin:
– Det var så konstigt. Jag minns en jättesnygg
tjej. Men hon fick nästan aldrig dansa. Och det
där det förstod jag aldrig. Man trodde ju att det
var de snyggaste flickorna som skulle bli uppbjudna först. Men det stämde inte, utan det var
nåt annat.
Alf har sin egen syn på varför en del blev panelhönor:
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– Så småningom såg man ju att det ofta var
samma tjej som blev kvar på ena sidan en hel
kväll. De fick inte dansa nånting och vi fatta
aldrig vad som skilde dem från de andra. Vi
tyckte de kunde vara hur söta som helst, men
sannolikt var de inte lika tuffa som de andra
brudarna när de dansade, så att man fick kladda
på dem och hålla på, utan de var mera kyska.
Och pojkar i den där åldern, jag menar, de hade
bara ett i huvet. Ja, det är jag ganska säker på.
De skulle ha sig en tjej, punkt slut.
Det är intressant att notera skillnaden i
manlig och kvinnlig syn på orsakerna till varför
några blev panelhönor. Var sanningen ligger är
svårt att säga, men man kan förmoda att det
handlade om personlighet hos flickorna, de
kanske var blyga och inte så lätta att lära känna
eller på andra sätt inte hade lätt för det sociala
spelet.
Sista dansen
När kvällens sista dans började bli viktig är
svårt att säga. Alla som pratat om den verkar
överens om att det är en viktig markör, där de
som inte är intresserade av någon särskild undviker att bjuda upp:
– Sista dansen var mer känslig. Du får nog ha
lite urskiljning. Jag tror inte man bjuder upp
vem som helst på sista. Så var det förr.
En annan säger:
– Om man hade en respektive, då var man
tvungen leta upp den till sista dansen. Ja, dansa
man inte med respektive… då fick man gå
hem.
Hur det kommer sig att det är så viktigt att
dansa med sin respektive på sista dansen är det
ingen som funderat kring, det är bara självklart.
60

Troligen handlar det om att man visar att dig vill
jag vara med, och bjuder man upp någon annan
uppfattas det som en signal att man vill byta käresta.
Hur såg flickor och pojkar på detta med att
följas hem? De vi intervjuat har varit väldigt fåordiga med berättelser om detta viktiga steg.
Carin berättar dock:
– Det kunde vara nån som fick skjutsa hem
mig, men vi följdes ju, jag och Maud, så då bjöd
vi på fika. Och så fick han fara sen. Då fick man
försöka träffas igen på nåt annat sätt. Men jag
har alltid vare den där lite försiktiga typen, alltså att ta det lite lugnt. Utan i stället försöka att
träffas dan efter och gå och fika eller gå på bio
eller göra nånting sånt där.
Det finns ingen som velat berätta om flickor
som låtit pojkar följa med hem och sova över,
troligen för att det moraliska greppet varit starkt
långt fram i tiden. Att det inträffat lär väl ingen
tveka om. Det blev ändrade moraliska värderingar under 1970-talet som luckrade upp denna tystnad, men också gjorde att den till synes
oskyldiga tid som varit innan där man höll varann på armslängds avstånd under dansen och
flickorna var rädda om sitt rykte, försvann. Men
att det blev kärlek mellan flicka och pojke, det
skedde även på den tiden.
Gunilla är ärlig när hon minns tillbaka:
– Jamen, man vart väl säkert störtkär varenda
dans, i olika. Men det blev ingenting för det. Kan
ju vara någon som är duktig på dans. Och så den
där sista dansen var ju mysig. För det var ju alltid
en lugn dans. Men dom killar man har haft, det
var ju på dans man träffa dom. Det är klart det
var romantik! Om det blev nå mer, då var det förstås dan efter, ringde man ju åt varann.

Alf igen:
– Och särskilt tunneldansen här så blev det
parbildning ganska snabbt, och dom ägna ju
mycket tid inne i tunneln. Det kunde ju bero på
att det var ju ingalunda så att alla hade egna
rum, utan skulle man hem med en kille så skulle han ju då först och främst gå genom köket, säkert, för att komma till rummet där han skulle
ligga. Och sen var det ju möjligtvis en sån här
skjutdörr, helt utan ljudisolering, så det var nog
inte så mycket att göra. Och ofta fanns det ju ett
syskon liggande i samma rum. Så att det visste ju
grabbarna att det inte var så stora chanser. Sen
kunde du ju göra alldeles fel om du var i Kusmark och satsa du helt fel så visa det sig att tjejen var från Drängsmark. Och hade du ingen
egen bil och inte hon heller, då var det ju kört.
Så att det var ju ett väldigt spel, det måste man
säga. Och det var sig likt över allt.
För många upphörde dansandet när man gifte sig och bildade familj, men vissa fortsatte om
än i mindre skala. Dans kunde också bli ett
känsligt kapitel för par, där det bidrog till ryktesspridning. Marianne minns pratet:
– Vad fasen, dansa hon hela kvällen med den
där karl’n för, hon är ju gift, hon har ju karl’n
hemma.
För vissa bidrog det kanske också till skilsmässa, Marianne känner till ett speciellt ställe
som till och med fick sitt öknamn av detta:
– Det blev ju till slut kallat ’Skilsmässovåningen’. Det blev kallat så för där hände det
mycket skilsmässor. Det måste ha varit på
70-talet, på Statt, däruppe. Där dom nu mest
har ungdomsdisco. Jo, det var vanlig dans. Men
det blev kallat skilsmässostället. Då man sa våningen – ja, menar du skilsmässostället?

Livet utanför dansbanan med slagsmål och
fylla och besök i bilar eller buskage är nog det
som gett ett speciellt skimmer åt begreppet logdans. De flesta av oss får nog en vision av sommar och vackert väder och par som försvinner ut
i sommarnatten, när vi hör ordet. Livet och händelserna på parkeringen var dock inte bara något
som skedde på logdans ute i någon by. Att många,
särskilt yngre killar, stannat kvar på parkeringen i
stället för att gå in och dansa har nog funnits
långt fram i tiden. Ingen av de vi intervjuat har
velat medge att de hört till dem som stannade på
parkeringen, kanske för att ”parkeringsmänniskorna” inte har lika positiva minnen av dans som
de dansanta, och därför inte velat bli intervjuade? Hur hittar man alls dem som stannade på
parkeringen? Att det var de som inte lärt sig dansa är ganska självskrivet, men det kanske också
fanns andra skäl? Att man var mer blyg och aldrig skulle vågat bjuda upp? Vem vet…
Annorlunda typer av danser
Dans är dans, kanske man tänker i förstone,
men det finns många varianter och skillnader.
Är det samma dans på en loge ute i en liten by
som det är på en folkpark? Det jag beskrev i inledningen var ju logdansen, eftersom det är den
jag har mest erfarenhet av, medan det för andra
handlar mer om vinterlokaler eller festplatser.
De vi intervjuat har inte alls berört skillnaden
mellan dessa företeelser, men de har pratat om
det som stack ut som mer udda, kanske det bara
hände en eller några få gånger under flera års
dansande eller att det var en nyhet. Tunneldansen var en av dem. Alf:
– Det jag minns var att Rotundan passa alldeles ypperligt för den så kallade tunneldansen,
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Pjäxdans på Ishallen i Skellefteå 1968.
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som kom väl… -54 eller -55. Det betydde att
man byggde upp en tunnel på ena långväggen
och där inne fanns det egentligen bara belysning så pass att man såg skuggor av varann. Resten var absolut mörker. Man hade alltså byggt
bara ett tak och en vägg. Och det andra var då
väggen på Rotundan. Och dit drog då grabbarna med tjejerna om de ville hålla på och hångla därinne, men det var ju inte alla tjejer som
var så pigga på det, så att det kunde ju komma
ut en pojk ibland… Man ser ju väldigt bra från
scen. Då ser man att ibland kom grabbarna ut
ensamma, och hade fått sig en däng, för de höll
sig för kinden. Och tjejen hon kom ut i andra
änden. Mycket bestämt hade hon väl avvisat
den här unge mannen. Men en del de dansade
in och sen såg man dem aldrig på två danser. Så
de hade säkert roligt. Det var ju otroligt populärt, det här med tunneldans.
Andra udda danser man minns var skymningsdans, maskerader och pjäxdans. Pjäxdans
hade kanske börjat ändra innehåll mot 1960-talet. Informanter minns att de varit på pjäxdans
med vinterskor men inte haft pjäxor, så pjäxdansen började tydligen bli mindre intressant.
Skrönor
Det finns några skrönor som florerar kring danser förr. Den vanligaste är kanske den om plogbilen och brännvin i snödrivan, för den har vi

fått berättat från många olika håll. Den går ut
på att man stoppade sin sprit i snödrivor utanför danslokalen, och att någon, ofta landsfiskalen eller en ordningsvakt, ropar att plogbilen
kommer. Ibland ska det vara för att få stopp på
ett slagsmål, ibland bara för att man föreställer
sig att alla rusar ut och tömmer dansgolvet.
En annan berättelse som vi hört bara någon
enstaka gång, är att någon flicka ska ha fått
mögligt bröd i håret. Detta härstammar troligen från den period i slutet på 1950-talet och
början på 1960-talet då flickorna skulle ha så
hög hårvolym som möjligt. Att det skulle ha inträffat är ju i högsta grad osannolikt. Likadant
är det med berättelsen om tappade trosor på
dansgolvet. En tuff flicka upptäcker mitt under
en dans att resåren gått i trosorna och de är på
väg ner. Hon skakar bara på sig så trosorna ramlar ner på golvet och dansar därifrån utan att
låtsas om något. En kille som kommer dansande efter henne lyfter upp trosorna och ropar
till flickan att hon tappat dem. Hon förnekar
det kyligt och det blir han som får stå där med
skammen...
Det som gör att folk minns och berättar dessa historier är naturligtvis att det trots allt finns
en möjlighet att detta skulle kunna hända, och
att det kittlar människans fantasi, tänk om jag
skulle råka ut för det...
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Rotan i Skelleftehamn 24 april 2009.
Linea dansar fox med Harald.
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Dansdagboken
På vintern är dansen värmen; en dans på två låtar kan för mig
handla om överlevnad, ett väldigt tacksamt avbrott från kylan
som gör att jag lyckas behålla gnistan och glädjen. Men nu är
det premiärvecka för logdansen och helt plötsligt känns inte
dansen längre som livsuppehållande medel, utan som något
som hör sommaren till, något som är precis lika glatt och härligt
som allting annat. Det är slut på vintersäsongen och starten på
min allra första danssommar!

Baggböle – onsdag 27 maj
Baggböle och 15 mil i bil med människor jag egentligen inte
känner. Eller, visst känner vi varandra, genom dansen. Jag känner deras danssida, en underbar sida, och behövs verkligen mer
än så? Klockan 17.50 blir jag som förste man upphämtad av
kvällens chaufför Mattias. Jag glömmer mina dansskor; ett av
paren, och mina favoriter (för som ett wannabe-gonnabe dansproffs har jag såklart två.) Jag har inte hunnit äta mer än en yoghurttallrik, en banan och en macka, men jag är åtminstone nyduschad och har tvättat min favoritklänning. När jag springer
till bilen känner jag att mina nya strumpbyxor skaver lite i skorna. Dåligt köp, tänker jag och springer vidare; tänker att jag har
tejp i väskan, alltid redo att förebygga skavsår. Men nej, jag har
glömt den med. Pengarna på mobilen tar slut också, och jag har
inte tagit ut pengar till inträdet ännu. Vad mer ska jag klanta till
ikväll? Mattias försöker lugna mig med ett: ”Äh, nu ska vi ju på
dans!”
Och visst har han rätt, allt jag glömt och den lilla hungern
spelar ingen roll för solen skiner efter regnet, luften är frisk och
jag är på väg till dans.
I den mån någon oro finns kvar försvinner den helt när Jenny har med plåster och Tobias tejp. Perfekt, här ska skavsåren
bekämpas! Det är förresten förvånande hur mycket dansare
hjälper varandra. Det kan vara helt okända människor som stäl-

ler upp med samåkning och övernattning. Är du dansare så är
du automatiskt en slags vän, och en att lita på, en sektmedlem.
Sist hämtar vi Lång-Lars ute i skogen. Väl ute på E4:an hamnar vi bakom en lastbil, stress… och ett vägbygge… än mer
stress. Det är viktigt att komma i tid till dansen! Lika viktigt är det
att fara hem sist av alla, åtminstone med det här gänget. För det
är ju konstigt att fara hem tidigt när man kan stanna kvar och
kramas en god stund till!
På tal om mina strumpbyxor, som förvisso är snygga, men
som aldrig mer kommer få följa med på dans, så är ”dansshopping” någonting väldigt speciellt. Jag har alltid varit intresserad
av kläder, och tycker att det är härligt med nytillskott i garderoben, men jag tror inte att jag bara talar för mig själv när jag säger
att min relation till kläder har förändrats sedan jag började dansa. Precis som hundägare gärna väljer färger som ligger nära
hundens päls, och material som inte drar åt sig hår alldeles förfärligt, så har en dansare specifika krav på sina kläder. I provhytten är en dansare aktiv. Snurrar och hoppar och sträcker på armar och ben för att se att plagget alltid sitter som det ska och att
man verkligen, verkligen kan röra sig i det! Vad skulle ni sedan
säga om jag berättade att det finns dansare som i provhytten
slickar på tyget för att se att det inte mörknar när det blir fuktigt,
eller att det finns de som dansar upp expediter för att utföra
”ben mellan benen-tester”? Först tänkte jag att det rörde sig om
någon enstaka dansgalning, men efter att ha lärt känna dansvärlden lite bättre, så är jag övertygad om att det finns många,
klädslickande galningar i våra provrum runt om i landet. Alla på
jakt efter det perfekta dansplagget!

Efter dansen
Baggböle alltså, så fantastiskt! Vi var sist ut som vanligt, och alla
var vi ense om att kvällen gärna hade fått fortsätta några timmar
till. Kvällen bjöd på ett förvånande faktum, man kan frysa även
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när man dansar! Vem kunde tro det? En flitig dansare från Umeå
är alltid på mig för att jag inte tar på mig en varm tröja i pausen.
Han ser ärligt frågande ut, och jag försöker förstå om det är jag
eller han som är konstig. Jag tror att han tar på sig en tröja för att
inte börja frysa, medan jag låter bli eftersom jag inte fryser
ännu. Men i kväll frös jag hela tiden och ingen pauströja kunde
hindra det. Jag måste bugga lite mer för det är bara då som pulsen kommer upp ordentligt. I foxen lever jag på värmen från
min partner. Nästan så att jag tycker det är bättre ju svettigare
personen är. Hur konstigt är inte det?: ”Hej, vill du dansa?” ”Ja,
gärna!” och i mitt huvud: ”För du ser så svettig och härlig ut!”.
Ute i verkligheten hade det knappast varit så, men dans är inte
som verkliga livet.
Jag dansade med många nya ansikten ikväll. Tobias skröt
med tre nya, de andra hade noll som vanligt, och jag, jag vann!
Umeå är inte som hemmaplan ännu. För mig är de allra flesta
okända, och jag chansar helt enkelt varje gång jag bjuder upp.
Det är både jobbigt och väldigt roligt. Det jobbiga är att det är
jag som måste vara aktiv och bjuda upp, och det krävs alltid att
jag samlar mod en stund för att jag ska våga. Det roliga är å
andra sidan att jag så ofta får bli positivt överraskad av att hitta
ännu en duktig dansare! Man måste jobba lite för att komma in
i danskretsarna, men det är så roligt när jag för varje kväll får någon fler som bjuder upp mig tillbaka!
Det var enormt tjejöverskott före paus. Hela långsidan satt
det tjejer som inte kunde hitta sig en partner. Man borde verkligen lära sig föra för sådana kvällar, vad många danstillfällen det
skulle öppna för! På min lista står: 1. Bli bättre på bugg och 2. Lära
mig föra i fox.
Date var bra ikväll (förutom några dåliga låtval), superbra
faktiskt, och snygga! Hur mycket jag än tycker om Zlips, Shake
och Blender så är det härligt med variation. För att inte säga
nödvändigt! Skönt att slippa ifrån dem för en kväll för de har ju,
under vintersäsongen, varit hela mitt dansliv.

28 maj – dagen efter
Jag vaknar 10.45 mitt i en dans. Två missade samtal och fyra sms
från min chaufför som väntat mer än 20 minuter innan hon till
slut åkt iväg till skolan utan mig. Jag känner mig inte hungrig,
men däremot helt utan energi. Dansbakis. Jag måste äta bättre
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nästa gång, för det tar flera timmar innan jag blir mig själv igen.
Kom hem vid halv tre i natt, sist att hoppa av, och innan jag somnade hann jag naturligtvis in på Dansmaffian en sväng [www.
dansmaffian.se]. Danscommunityn är som en sjukdom.

Käcktjärn – fredag 29 maj
Jag blir upphämtad, och denna gång har jag kommit ihåg att ta
med mig allting. Har haft gott om tid att göra mig i ordning och
känner mig snyggare än någonsin inför en dans. Trots att det
inte ger så mycket att ha ögonskugga eftersom den snart kommer vara ett minne blott, så tillhör jag den skaran som vill vara
fin när jag kommer. Och sedan blir man ju faktiskt bara snyggare när håret klibbar mot ansiktet av svett, ögonskuggan har
hamnat på någon annans haka, och man ser sådär nöjd ut.
Dansnöjd! Kanske är det också så att jag vill sticka ut lite grann
bland alla dansare, och då är inte bekvämt, osminkat och uppsatt nyckelorden att gå efter. Nej, för att sticka ut till max så ska
man nog se så obekväm och tillfixad ut som möjligt, med opraktiska skor och snäva kläder. Men kläderna måste gå att röra sig i,
och skorna måste hålla för timmar av dans, och håret... det kan
bara inte vara i vägen! Därför återstår bara sminket som, som
sagt, efter en stund ändå inte finns kvar. I dansen tvingas vi bli
naturliga.

Efter dansen
En av mina favoriter var där. Vi dansade några gånger, och det
var som vanligt som att ta en snabb tur till himmelen! Efter det
kan en dans nästan kännas som en kraschlandning. Tur att han
är upptagen med andra hela tiden för beroenden utvecklas väl
inte lika lätt om det finns liten tillgång till det goda?
Shake hade nytillskott från Boogart, vilket alla märkte förutom jag. Jag lyssnar på helt annan musik (även i bilen på väg till
dans) och jag kommer aldrig ha koll på dansbanden, vad de kör
för låtar, vad medlemmarna heter och så vidare, och jag kommer aldrig att köpa en skiva och aldrig gå med i någon fan club
– hoppas jag.
En kille bjöd upp mig till en bugg, och sedan till ännu en
bugg! Roligt! Han kan ju inte ha tyckt att jag var helt värdelös
alltså. En annan kille gjorde nerlägg rakt bakåt och hela tiden,
det borde vara förbjudet.

Djupgroven – lördag 30 maj
Premiär med moderna bandet Shake, men resten av sommaren
blir det mest mogendans. Synd, annars hade jag gärna besökt
Djupgroven mer denna sommar. Golvet var nyslipat, lite lömskt
med hala fläckar i början av kvällen, men väldigt bra mot slutet.
Lokalen är gigantisk och ändå var ljudet bra både längst framme
vid scenen och längst bak. Det kändes lite som en kväll på klubben eftersom det mestadels var folk från Skellefteå på plats,
men jag hade riktigt roligt! Jag blev uppbjuden mycket och
dansade några väldigt bra danser.

Baggböle – onsdag 3 juni
Baggböle igen, Shake igen och nya 15 mil, enkel väg. Min namne plockar upp mig och jag är fem minuter sen till Tobbes förnöjelse. Han hade räknat med det och talat om det för Linnéa
när vi planerade samåkningen: ”Om ni ska åka kvart i så säg tjugo i till Linea”, hade han sagt. Vi åker till Skogen och byter bil för
att sedan ge oss iväg till Vebomark för att byta bil igen! Ibland
krånglar vi verkligen till det. Full bil nu i alla fall och när vi börjar
köra frågar jag hur långt det är kvar. Tio mil, svarar någon. ”Tio
mil?!!!”, skriker jag, och svär lite tyst för mig själv.
Lite vägbygge men hittills har allt gått ganska smidigt, och vi
kommer nog i tid. Det är glesa moln men ganska varmt och det
känns som om bra dans ligger i luften. Har haft en bra dag hemma, lugn och skön med en massa fågelkvitter utanför. Och jag
har en ny klänning! Bilen bär höga förväntningar och jag tror
och hoppas att vi inte kommer bli besvikna. Umeåtjejer, det är
vad Tobbe är så taggad över. Shake + Baggböle = Umeåtjejer!

Efter dansen
Jag dansade mer bugg än vanligt; mycket mer. Jag blir förvånad
varje gång någon vill bugga med mig och trots att det är så roligt så blir jag alltid lite nervös! Antingen brukar förarna vara alldeles för duktiga (men det går ju bra så länge de är villiga att
lägga dansen på min nivå) eller så är de helt och hållet nybörjare, ute på sin första logdans (vilket också går bra så länge de har
taktkänsla och tempot inte är allt för högt). Tyvärr möter jag ibland de jätteduktiga som vägrar anpassa dansen till att jag inte
kan lika mycket. De som verkar dansa inför en publik eller täv-

lingsdomare istället för med mig. Jag vet inte vem det är värst
för; de, som inte har en partner värdig att visa upp, eller mig
som hela dansen känner mig som fula, dumma ankungen som
aldrig kommer bli en svan, hur mycket de än försöker. Det händer också att man får kvällens snabbaste dans med någon som
inte alls kan. Helt plötsligt är det kanske ombytta roller, jag som
skäms för att andra dansare ser hur dåligt det går (och jag tänker; när de ser det här så blir jag väl aldrig mer uppbjuden på en
snabb låt), och de som förmodligen lider helvetes kval med att
försöka få ordning på armar och fötter och takt, och mig! En del
försöker till och med spexa under tiden, trots att vi redan är i
otakt och jag ivägsnurrad i 150km/h mot dansriktningen in i ett
oskyldigt, lite mer kontrollerat par. Det är då man är livrädd. Livrädd och utskämd. Men trots allt; efteråt är det bara att tacka för
dansen och le. Nya dansare vill man allt få med i dansvärlden,
de kan ju en gång i framtiden till och med bli favoriter.
Ikväll, hur som haver, fick jag dansa många roliga och bra
buggar. Jag kände mig aldrig som ”dölast” och aldrig rädd.
Stundtals kände jag mig nästan som den där svanen; vacker
och smidigt glidande över dansgolvet. Det är verkligen en ovanlighet!
Maniac som är en helt fantastisk bugg, och den enda självskrivna buggen för min del, blev istället en lam fox med en kille
vars byxor rev sönder mina strumpbyxor. Det, det borde vara
förbjudet. Men efter det så fick Shake lov att köra ett extranummer och jag lyckades få tag i Hans som redan bytt skor och var
på väg hemåt i regnet.
Vi for hem sist av alla trots att Rickard på vägen dit hade sagt:
”Ikväll far jag gärna hem när det slutat”. Så bra gick det med den
saken. Hemresan kändes lång! Mycket grusväg förbi Rickard
och Lars. Första gången som hemresan har känts längre än ditresan. Men väl framme i Skellefteå åt jag och Linnéa en välförtjänt korv på Statoil, något som jag aldrig tidigare lyckats övertala mina medresenärer till. Jag vet då vem jag ska åka på fler
danser med!

Fredag 5 juni
Hoppar över Highlights i Käcktjärn idag. Jag har varit trött hela
dagen, känt tecken på förkylning. Vilodag idag alltså, och i morgon hoppas jag på Zlips i Bredsele. Linnéa var hur som helst eld

69

och lågor över Highlights, ett riktigt fan! Själv kan jag inte komma ihåg om jag har dansat till dem förut, så det hade varit roligt
att fara. Hon hade ritat porträtt av två medlemmar i Shake till i
onsdags och överlämnat dem som födelsedagspresent också.
En dansbandsgalning verkar hon vara, äntligen har jag träffat
en sådan också! Som jag har väntat!

Bredsele, lördag 6 juni
När jag vaknade idag var alla förkylningstecken som bortblåsta.
Sedan dess har jag bara väntat på att tiden ska gå, och timmarna har verkligen krupit fram! Nu är klockan kvart över sex och
jag ska äntligen ta ett bad. Halv åtta kommer bilen och trots att
jag börjat i tid kommer jag nog stressa de sista minuterna. En
klassisk Linea. Måste ta ut lite pengar, äta och göra mig i ordning, men sedan är jag klar. Tror att Bredsele bli bra ikväll, premiär och allt. Och efter 3xShake blir det bra med Zlips, trots att jag
tycker de är snäppet sämre, om jag kommer ihåg rätt.

Efter dansen
Jag hade rätt, efter 3xShake var Zlips en fullträff! Men jag hade
fel också, för Zlips var så mycket bättre än jag mindes dem. Mysfox efter mysfox efter mysfox, inte alls som jag trodde. De ”snabba” låtarna var nästan uteslutande halvsnabba med mycket
känsla och gung och alltså även de perfekta foxlåtar.
Dansade med en ny stjärna ikväll. Har buggat med honom tidigare och han är en av dem som är mycket bättre än jag, men
som ändå får mig att känna mig uppskattad och ha grymt roligt.
Men hans fox alltså, den var skitbra. Det blev två danser under
kvällen, och om inte det gjorde mig nog glad så fick jag dessutom en finfin komplimang. ”Ja, det här var ju kvällens behållning”, sa han efter första dansen. Om han menade mig eller låten vet jag inte säkert, men glad blev jag i alla fall. Efter andra
dansen sa han: ”Du kan verkligen dansa” och ja, det kunde ju
han med.
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Jag brukar avfärda komplimanger om att jag är duktig med
att ”Ja, men det är ju lätt att följa bra om någon för bra”. Visst ligger det sanning i det, men hela sanningen? Jag har funderat lite
på det, försökt tänka på hur mycket JAG gör för att en dans ska
bli bra, och kanske, kanske förtjänar jag ibland en komplimang i
alla fall. Jag märker vilken skillnad det gör om jag är fokuserad
eller inte. Om mina tankar vandrar i väg till något annat än dansen så blir det ungefär som att flyga med autopilot. Det går bra
så länge ingenting förändras, men om föraren helt plötsligt bryter sitt mönster så hänger jag inte med. Det är med väldigt
mönsterbundna förare som jag har svårt att koncentrera mig,
för då ”vet” jag ju vad nästa steg blir. Det kan vara skönt att få
slappna av, men det kan också lätt bli tråkigt. Om jag går på autopilot genom en dans, så blir det ingen dans jag kommer att
komma ihåg som en wow-upplevelse. Allra bäst blir det när
båda lägger fokus på vad som händer just nu, i dansen. När man
kan lyssna på varandra till hundra procent, låta varandra ta plats,
och lita på varandra. Jag tror att jag i dansen kan visa människor
att de är värda min uppmärksamhet och en del av min tid. När
någon visar mig att jag är värd att tillbringa två danser med,
värd någons fulla närvaro, då kan min kväll vara gjord! Då växer
också mitt självförtroende och jag kommer att våga mer, och ha
ännu roligare i framtiden! Därför strävar jag efter att få varje
dans att räknas.
Min danssommar har bara börjat, och innan hösten är här
kommer jag dansa otaliga gånger fler. Säsongen har fått en
drömstart och kommer förmodligen att fortsätta lika bra. Nu ska
jag på en flera veckor lång bilsemester, och trots att jag längtar
som en tok kan jag ändå inte låta bli att undra hur jag ska klara
mig utan dans under hela den tiden... Men om det är så att de
bästa idéerna kommer i tider av nöd, då ska jag nog kunna klura ut ett sätt att stå ut!
LINEA HÖRNQVIST
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Hembygdsfonden
Det är dags att söka stipendium ur Västerbottens hembygdsfond för utdelning år 2010.
Stipendier delas ut efter ansökan till hembygdsfrämjande verksamhet såsom bok- och broschyrutgivning, utställningsverksamhet och därmed jämförbar verksamhet, arkivforskning och fältarbete, inventeringsarbete, studiresor med
mera.
Ansökan ska, för att kunna behandlas av Västerbottens
läns hembygdsförbund, dessförinnan vara behandlad av
en hembygdsförening som är ansluten till länsförbundet.

Ett yttrande från föreningen måste närslutas ansökan. Styrelsen för hembygdsförbundet utser en eller flera stipendiemottagare, och utdelning sker normalt vid förbundets
årsstämma som äger rum i maj.
Ansökan insändes senast 1 april 2010 till Västerbottens
läns hembygdsförbund, Box 3183, 903 04 UMEÅ.
För närmare upplysningar kontakta projekt- och hembygdsantikvarie Anders Karlsson, 090-17 18 16, eller e-post:
anders.karlsson@vbm.se

Prenumerera 2010!
Vi kommer att kunna behålla oförändrade prenumerationspriser nästa år tack vare att rabatten för medlemmar i en
hembygdsförening som är ansluten till Västerbottens läns
hembygdsförbund avskaffas. Det innebär att vi kan behålla
våra fortsatt låga prenumerationspriser ett tag till.
Kan man tänka sig en bättre present än en prenumeration på tidskriften Västerbotten?!
På www.vbm.se kan Du teckna en prenumeration till Dig
själv eller som gåva till någon annan. Det går förstås också
bra att ringa museets reception, 090-17 18 01.
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Preliminär utgivningsplan 2010:
Det ”röda” Umeå
Trädgårdsdags
Att förvalta ett arv – om hemslöjdsrörelsen i Västerbotten
Svante Lundgren, naturfotograf
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OKÄND FOTOGRAF/VÄSTERBOT TENS MUSEUMS FOTOARKIV

En intensiv Vietnam-vecka i Umeå avslutades lördagen 20 april
1968 med att ett hundratal FNL-anhängare tågade under
USA-kritiska paroller på gågatan. Det avslutande mötet på
Rådhustorget stördes dock något av de konservativa grupper
som tagit till uppgift att störa arrangemanget, bland annat
genom äggkastning. Västerbottens Folkblad 22 april 1968.

I nästa nummer
Hur var det egentligen i Umeå och på universitetet vid 1960-talets
slut? Det finns många minnen kring stormöten, studentinflytande,
hyresstrejken på Ålidhem, polisingripanden, demonstrationer och
en etablerad socialdemokrati som möttes av nya, radikala tongångar. En del av alla händelser och skeenden tänker redaktionen ta sig
an i början av nästa år med hjälp av några som var med.
”Det ’röda’ Umeå” utkommer fram på vårvintern 2010.
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I detta nummer …
Redigeras vid Västerbottens museum
i samarbete med Skellefteå museum.
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Kollegerna vid Skellefteå museum har ägnat det senaste året åt att studera danslivet i norra Västerbotten. Det har gjorts genom fotodokumentationer, arkivstudier
och ett omfattande intervjuarbete. Resultatet presenteras dels här i tidskriften,
dels i utställningen ”Får jag lov?” som öppnar på museet i Skellefteå 22 november
med tedans till musik av Bendix bland annat.
Sedan skådespelaren Robert Gustafsson turnerat med dansbandet Rolandz i
sommar med sin påhittade figur, den snälle dansbandsentusiasten Roland från
Värmland, tar numera också den ironiska generationen dansandet på fullaste allvar. TV anordnar dansbandstävlingar och dansandet i logar och på Folkets hus har
plötsligt accepterats i de finare salongerna.
Lokalhistorikern Ulf Lundström inleder med en artikel som handlar om det
tidiga dansandet som förekom i bagarstugor eller vägskäl, ofta utanför byarna då
umgänget kring dansbanorna ofta ifrågasattes i det av väckelsen präglade Västerbotten.
Byggnadsantikvarie Rune Wästerby beskriver dansens byggnader i främst norra
Västerbotten där många fortfarande är i bruk.
Därefter bidrar etnolog Asta Burvall med en artikel som bygger på många och
långa intervjuer med människor som lagt all sin lediga tid på dansen, från början
av 1950-talet och fram till 80-talet.
Linea Hörnqvist, en ung kvinna från Skellefteå låter oss läsa sin dansdagbok från
några intensiva danskvällar i somras. Hon och hennes vänner reser vida omkring
för att dansa sig svettiga, utrustade med vatten och flera ombyten kläder.
Skellefteå museums eminente fotograf Krister Hägglund ger oss några glimtar
av dansandet i Rotundan i Bredsele, Skelleftehamn och Djupgroven, alla klassiska
platser för en ytterst dansant publik.
I Nära notiser påminns om att det är dags att söka stipendier ur Hembygdsfonden för utdelning i maj 2010.
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.
Tidskriften Västerbotten – 40 år 2009!
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