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Lina Ekblad ordnade den 6 december en Swing Night på Ritz i Vasa. Alla som ville bekanta sig med 
dansen Lindy hop var välkomna. Hon gav en timmes pröva-på-lektion som lockade ett trettiotal 
människor. 
 
Varm luft strömmar mot mig då jag kommer upp till aulan där dansen redan är i full gång. Det pratas och 
skrattas för fulla muggar. Lina Ekblad står och förevisar hur dansen går till med sin kvinnliga danspartner. ” 
Push and pull” säger hon. Efter att besökarna dansat ett par minuter ropar hon ” Stop, find another 
partner!”, alla stannar upp och börjar leta efter en ny danspartner. Stämningen är på topp och alla verkar 
vara motiverade till 100 procent i allt vad de gör. Först visar Ekblad grunderna och sedan avancerar hon 
bara mer och mer. Hon pratar engelska för att alla skall förstå henne, eftersom det finns både finsk- och  
svenskspråkiga människor där. Även en del utbyteselever är på plats. Hon räknar till åtta när hon visar ett 
nytt steg, men berättar att det också går lika bra att räkna till sex. Timmen är knapp och besökarna får 
verkligen lära sig mycket under dessa 60 minuter. Ekblad avrundar timmen med att visa tillsammans med 
sin danspartner hur hon själv brukar dansa. Alla står roat och tittar på. Det ser så lätt ut när de i sina 40-
talskläder svävar fram på dansgolvet. Hon avslutar med att säga " Det viktigaste är ändå att ni får ett 
samspel med er partner och att ni båda har kul, kom ihåg det" och får genast en rungande applåd och en 
del glädjerop av besökarna. 

  



 
 I dansens virvlar 

Dansade Lindy hop i London för första gången 
Ekblad berättar att hon dansat sedan hon var 17 år, inte Lindy hop, men lite andra danser. – Det var först 
när jag var i London 1999 jag riktigt på riktigt kom i kontakt med dansen, jag hade ju förstås tidigare sett den 
i film och så, men aldrig dansat den, berättar hon. Hon berättar att intresset för dansen här i Finland inte 
varit lika stort som det är i andra länder. – T.ex. ordnas det varje år i juli en stor dansfest i Herrängen en bit 
utanför Stockholm. Byn har egentligen bara 500 invånare, men under denna vecka besöker kring 2000 
människor från hela världen byn. Vilket verkligen är en enastående upplevelse, säger hon. 

Hon tycker att intresset för dansen hos Vasaborna varit helt okej med tanke på att de inte marknadsfört 
dansen så mycket. Hon säger att det är allt från 15-åringar till 60-åringar som dansar i gruppen, så dansen 
är öppen för alla åldrar. Historien bakom dansen beskriver hon såhär: ” Lindy hop är en afroamerikansk 
swingdans som började dansas i Harlem på 40-talet, dansen är en utveckling ur charleston.” Hon beskriver 
dansen som en gladare och vildare form av charleston.  

Till frågan hur hon kom på att ordna en Swing Night i Vasa säger hon: "I alla städer där det dansas Lindy hop 
ordnas det sådana här liknande kvällar.". Till sist säger Ekblad att teatern tar mycket av hennes fritid, men 
att hon så länge hon leder kurs får hon dansa åtminstone en gång i veckan. Helst av allt åker hon ändå till 
Stockholm för att dansa. 

Michaela Finne 
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