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Lidens Tidning åkte till Häreborg i Indal (hemsida: www.hareborg.se) för att studera mo-
gendans. Söndagen den 24 januari 2010 hade utvalts som lämplig dansafton. Det var vind-
stilla, beckmörkt, snörikt och minus 10 grader Celsius. Klockan 18.00 skulle dansorkestern 
Samzons från Norrköping spela upp. På den fullbelagda parkeringen kunde vi räkna till 70 
bilar! Och inne i lokalen fanns 150 danssugna personer! Exakt på klockslaget 18.00 gav sig 

DANS I MIDVINTERNATT

det första paret ut på parketten och ome-
delbart fylldes lokalen helt. Med undantag 
av kaffepausen, var det ”tjockt på dansgol-
vet” resten av kvällen, ända fram till och 
med sista dansen kl. 21.30. Till Samzons 
ville man verkligen dansa! Många besökare 
hade bilat långa sträckor. Från Umeå, Örn-
sköldsvik, givetvis Timrå och Sundsvall. Ja 
även från Jättendal och andra orter i Häl-
singland. Det var tyvärr lite tunnare med 
dansgäster från väster – Liden och Jämtland.

Insläppet
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Dansorkestern Samzons har spelat i 33 år! 
Startade i januari 1977. Viss omsättning i 
bandet blir naturligtvis nödvändig under så 
många år. Den äldste i det nuvarande bandet 
är ”färsk” folkpensionär. Men till allas stora 
förvåning är trumslagaren endast 20 år! Tala 
om förnyelse. Dansband är ett segt släkte. 
Samzons körde med orkesterbussen upp från 
Norrköping på spelsöndagen, spelade på Hä-
reborg och körde sedan direkt tillbaka, med 
ankomst på måndagsmorgonen. En sträcka 
på drygt 100 mil! Det måste vara något visst 
med Indal! Eller? Mer om orkestern finns 
att läsa på deras hemsida:  www.samzons.se.

För en blivande adept i mogendansens virvlar 
är det lämpligt med några goda råd. För Dig 
som ”jazzat” runt på utedansbanor i gångna 
tider är det bäst att se upp! Numera spelas fyra 
moderna och en gammal för herrarna. Sedan 
är det damernas tur att bjuda upp till sina 4+1.

Häreborg
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Häreborg

Så långt hänger man med, men sedan kom-
mer den verkliga nyheten. Man dansar endast 
en dans mot tidigare två! När dansen är slut 
tackar man för svängomen och lämnar part-
nern på stället. Ser sig snabbt om och ”hug-
ger” nästa danspartner, där vederbörande står 
på dansgolvet! Bäva månde gudarna om …

Det är Härelokalens Byggnadsförening som 
är ansvarig för danserna (varannan söndag 
under säsongerna). Ordförande är Eskil 
Norberg. I tio år har han lyckats med det 

Pizzeria Polo

Kaffe med bröd eller pizza?
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många dansställen i Sverige ”gått bet på”. 
Nämligen att få dansarrangemang att gå runt 
ekonomiskt. Hur det går till i Indal är en väl 
förborgad hemlighet, men med ett gediget 
dansbandsförflutet kan han branschen utan 
och innan. De kvarvarande danserna under 
våren är: Sandins (7/3), Nordinz (21/3),  Stri-
ke (4/4), Norrländers (18/4) och Mittbandet 
(2/5). Entréavgiften är mestadels 80:- kro-
nor, kan dock ibland vara höjd med en tia.

Söndagsdansens kvintessens var nog 
den särskilda glädje som kunde förnim-
mas bland alla dansande på Häreborg i 
Indal denna danskväll i midvinternatt.

Arne Johansson
Järkvissle

Eskil Norberg,
Häreborgsdan-
sernas arkitekt.
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Åter mot Norrköping i 
sena midvinternatten


