
Sammanfattning	på	svenska	
Detta	 forskningsprojekt	 0ick	 sin	 början	 ur	 en	 etnogra0isk	 fältperiod	 där	 jag	 spenderade	 två	 år	
tillsammans	med	olika	grupper	av	kvinnor	i	Svenska	Kyrkan	som	dansar.	Jag	gick	både	en	mer	klassisk,	
Heliga	danser	cirkeldans-skolning	och	så	deltog	jag	i	ett	nydanande	projekt	där	en	dansterapeut	blivit	
inbjuden	att	leda	en	Ledarskaps	och	Gudstjänstutbildning	för	anställda	och	lekmän	i	Stockholms	Stift.	
Min	doktorsavhandling	kom	inte	att	handla	om	dessa	utbildningar	eller	dem	som	dansar	i	kyrkan	idag.	
Det	var	ändå	bland	dessa	människor	som	frågorna,	funderingarna	och	ny0ikenheten	väcktes.	Finns	det	
en	tradition	av	dans	i	den	västerländska	kristna	kyrkan	att	falla	tillbaka	på	i	det	arbete	som	nu	görs?	
Eller	 är	 det	 så	 att	 det	 aldrig	 dansats	 i	 kyrkan,	 vilket	 vissa	 röster	 tycks	 påstå?	 Ifall	 det	 har	 dansats,	
varför	 vet	 vi	 så	 lite	 om	 det	 idag?	 När	 slutade	 man	 dansa	 och	 varför	 stöter	 dansen	 på	 så	 mycket	
motstånd,	men	även	entusiasm?	Det	var	den	här	typen	av	frågor	och	ibland	påståenden,	som	0ick	mig	
att	ge	mig	ut	på	en	resa.	
	 Efter	några	initiella	utforskningar	framträdde	det	för	mig	att	 jag	 inte	 i	 första	hand	skulle	svara	på	
dessa	 frågor,	 utan	 istället	 utröna	 hur	 det	 kunde	 komma	 sig,	 att	 frågan	 om	 dans	 i	 kyrkan	 väcker	 så	
starka	 och	 tvärsäkra	 svar.	 Inte	 bara	 gemene	man	 på	 gatan,	 utan	 även	 forskarna	 visade	 sig	 vara	 av	
åsikten	att	dans	aldrig	varit	del	av	de	kristna	traditionerna	samtidigt	som	andra	röster	hävdade	att	det	
alltid	 funnits	 dansats	 i	 kyrkan.	Min	 första	 uppgift	 blev	 alltså	 att	 reda	 ut	 det	 här	 fältet.	 Vilken	 sorts	
berättelser	är	det	som	porträtterats	om	dans	i	västerländsk	kristen	kontext?	Vad	berättas	om	dansens	
plats	 i	 relation	 till	 religionsutövning,	 bland	 teologer,	 0ilosofer,	 religionsvetare,	 historiker	 och	
etnografer?		
	 När	 jag	gjort	detta,	märkte	 jag	att	berättelserna	allt	 för	ofta	hade	mycket	 lite	 att	 göra	med	det	vi	
kallar	för	historiska	rön	om	en	faktisk	situation.	Istället	visade	det	sig	att	så	kallade	"meta"	berättelser	
fått	ta	över	historieskrivningen	och	med	sin	emotionellt	laddade	klang	låtit	för-förståelse	över	hur	det	
"skall"	 eller	 "bör"	 vara	med	dansens	plats	 i	 kyrkan,	 sammanställa	helheten.	Därmed	blev	min	 första	
forskningsuppgift	att	utröna	vilka	dom	"meta"	berättelser	är	som	fått	dominera	diskussionen	om	dans	i	
teologisk	forskning	och	historiska	beskrivningar	av	dans	i	den	västerländska	kyrkan.	För	denna	uppgift	
valde	 jag	 att	 fokusera	mig	 på	 dom	 sekundära	 källor	 som	uppstått	 kring	 dans	 och	 kristendom	kring	
sekelskiftet	1900.	Dit	hör	 främst	Lilly	Grove’s	Dancing	(1895),	E.	K.	Chambers’s	The	Mediaeval	Stage	
Vol.	1	(1903),	Dom.	Louis	Gougaud’s	artikel	`La	Danse	dans	les	eglisés´	in	Revue	d’Histoire	ecclesiastique	
15	(1914),	W.	O.	E.	Oesterley’s	Sacred	Dance	in	the	Ancient	World	(1923),	G.R.S	Mead’s	Sacred	Dance	in	
Christendom	(1926)	och	Hugo	Rahner’s	Man	at	Play	(1967). 		1
	 Som	forskningsmetod	för	detta	arbete	har	jag	främst	använt	mig	av	vad	Bengt	Kristensson	Uggla	i	
sin	En	strävan	efter	sanning:	Vetenskapens	teori	och	praktik	(2019),	kallar	för	kritisk	hermeneutik.	Dock	
har	jag	utökat	vokabulären	kring	misstänksamhetens	hermeneutik	till	att	även	innefatta	välviljans	eller	
kärlekens	 hermeneutik.	Detta	 är	 ett	 upplägg	 som	 jag	 hittat	 bland	 annat	 i	 Sarah	Coakley’s	 Theologie	
Totale.		
	 Mycket	tidigt	 lärde	jag	mig	även	att	framför	allt	 i	 0iloso0isk,	men	även	religionsforskning,	har	dans	
som	forskningsfenomen,	sällan	fått	en	jämnbördig	eller	rättvis	behandling	av	ledande	teoretiker	eller	
metodologiska	 angreppssätt.	 Dansare	 både	 innanför	 och	 utanför	 institutionella	 akademiska	
forskningsgemenskaper	uttalar	sig	ofta	kring	hur	deras	upplevelser	och	erfarenheter	försummas	eller	
plattas	till,	i	en	värld	som	är	fokuserad	på	ord,	de0initioner	av	mentala	mönster	och	en	vilja	att	greppa	
och	fånga	allt.	Dansens	"väsen"	är	istället	0lytande,	mångbottnat,	0lyktigt,	transformativt	och	den	träder	
fram	 i	 rummets	 atmosfär	 och	 i	 en	 riktad	 längtan	 samt	 i	 sensoriskt,	 emotionella,	 motoriska	
förnimmelser.	Därmed	ville	 jag,	 som	min	andra	uppgift	utforska	hur	dom	narrativ	 som	 fått	 beskriva	
dansen	 i	 kyrkan	 fört	 med	 sig	 vissa	 epistemologiska,	 metodologiska	 och	 konceptuella	
begreppsapparaturer,	 vilka	 i	 sin	 tur	 hindrat	 dansen	 från	 att	 framträda	 som	 ett	 historiskt	 teologiskt	
fenomen	men	även	som	ett	område	som	kunde	intressera	religionsforskare.	

Corpus	
I	min	genomgång	av	dom	sekundära	källorna	fann	jag	inte	enbart	en	rad	problematiska	narrativ,	utan	
även	att	själva	det	dans-historiska	corpus’et	innehöll	både	brister	och	fel.	Detta	ledde	mig	till	att	skriva	
om	mina	fynd	som	en	brusten	kropp,	med	ben,	leder	och	muskler.	Benen	består	av	historiska	rön	och	
textuella	källor	i	formen	av	lag-codex,	böcker,	brev	och	liturgiska	handskrifter.	När	dessa	representeras	
i	den	sekundär	litteraturen,	0inns	tydliga	tecken	på	att	författarna	har	valt	sådana	material	som	stärker	
deras	 förutfattade	 meningar	 om	 dansens	 plats	 i	 relation	 till	 teologi	 och	 narrativet	 om	 en	 viss	
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historieskrivning	 om	kristendomens	uppkomst.	 Sekundärlitteraturens	 författare	 har	 inte	 enbart	 valt	
att	 lämna	 bort	 källor	 som	 inte	 faller	 i	 ton	 med	 deras	 övergripande	 narrativ,	 utan	 också	 att	 skriva	
berättelser	som	inte	har	någon	kritisk	källgenomgång	alls.	Detta	har	lett	till	att	t.ex.	kvinnor	som	Lilly	
Grove,	eller	oliktänkare	som	G.R.S	Mead,	med	sin	forskning,	fallit	ut	ur	corpus’et.	Vid	sidan	om	dem,	har	
istället	författare	som	Eugene	Louis	Backman,	och	Justus	Friedrich	Carl	Hecker,	med	sina	medicinska	
förklaringar	 om	 dans	 och	 en	 forskning	 innehållandes	 stora	 brister	 i	 relation	 till	 hanteringen	 av	 sitt	
källmaterial,	fått	ta	oproportionerligt	mycket	plats.		
	 Vidare	fann	jag	att	problemet	med	det	dans-historiska	corpus’et	för	teologins	och	den	västerländska	
religionsförståelsens	del	var,	inte	enbart	att	benen	fallit	i	glömska	eller	vittrat	sönder,	utan	framför	allt	
att	 de	 förvanskats	 och	 förvridits	 genom	 den	 bindväv	 som	 håller	 dem	 samman.	 Vad	 jag	menar	med	
detta	är	att	det	0inns	kollektiva	och	ofta	omedvetna	narrativ	som	fungerat	som	leder	och	senor	för	att	
hålla	 samman	 de	 benbitar	 som	 hittats,	 på	 ett	 visst	 sätt.	 En	 viss	 sorts	 bindvävnad	 förutsätter	 och	
upprätthåller	 en	 viss	 sorts	 tolkningar	 om	 de	 ben	 som	 framträder.	 Dessa	 narrativ	 har	 vidare	
formaliserat	 dansens	 plats	 i	 historieskrivningen.	 När	 man	 analyserar	 och	 granskar	 de	 sekundära	
källorna	mer	kritiskt	framkommer	att	bindvävnaden	syns	både	i	enskilda	narrativa	konstruktioner	och	
i	 den	 gemensamma	 sociala	 föreställningen	 som	 möjliggör	 dessa	 narrativ.	 Härmed	 visar	 sig	 hur	 en	
viktig	 term	 för	 detta	 arbete,	 social	 imaginary,	 har	 en	 så	 betydande	 roll	 för	 hur	 vi	 förstår	 och	 tolkar	
historien.	
	 De	 narrativa	 konstruktioner	 som	 jag	 kunnat	 identi0iera	 som	 speciellt	 stark	 bindvävnad	 när	 det	
kommer	till	dans	och	teologi	är	och	ena	sidan,	nationalism	och,	och	andra	sidan,	västerländsk	kristen	
kulturell	 hegemoni.	 Dessa	 innefattar	 alltså	 narrativ	 om	 uppkomsten	 av	 kulturarv,	 nationer,	 folk	 och	
socio-ekonomiska	 grupper	 där	 tanken	 om	en	 "ren",	 "oförstörd"	 och/eller	 "ursprunglig"	 typ	 av	 dans,	
signalerar	gemenskap,	samhörighet	och	en	sorts	identitet	där	framför	allt	folkdans	eller	icke-religiösa	
kulturella	uttryck	för	dans	fått	framträda,	medan	andra	sorters	dans,	 inte	fått	utrymme.	I	relation	till	
den	västerländska	kristna	hegemonin,	handlar	narrativen	mer	om	vad	som	anses	vara	ett	uttryck	för	
religion,	bildning,	upplysta	religiösa	upplevelser	och	mänsklighetens	"ursprung	och	utveckling".	I	det	
senare	 fältet	 åter0inns	 i	 sekundärlitteraturen	 allt	 ifrån	 rak	 och	 uttalad	 rasism,	 till	 mer	 nyanserade	
uttryck	 för	 etnisk	 eller	 kulturell	 överlägsenhet.	 I	 båda	 fallen,	 visar	 det	 sig	 att	 dans	 förknippas	med	
någonting	kroppsligt,	sinnligt	och	mer	"primitivt"	än	det	som	i	allmänhet	anses	vara	teologins	fält.	
	 Efter	 att	 ha	 identi0ierat	 dessa	 narrativ,	 går	 jag	 vidare	 till	 att	 även	 betrakta	 det	 jag	 kallar	 för	
corpus’ets	 muskler.	 Med	 muskler	 syftar	 jag	 till	 det	 faktum	 att	 så	 länge	 vi	 är	 bundna	 av	 den	
gemensamma	 sociala	 föreställning	 som	 möjliggör	 ovan	 nämnda	 narrativ,	 så	 utgår	 vårt	 språk,	 vår	
kunskapsbild	 och	 mycket	 av	 den	 vetenskapliga	 analysen	 från	 att	 det	 0inns	 konceptuella	 kategorier	
innanför	vilka	man	kan	de0iniera	dans.	Dans	blir	i	analysen	och	framställningen	av	forskning	inbunden	
i	förutfattade	kategorier,	så	som	religiös	i	motsats	till	sekulär	och	hednisk	i	motsats	till	äkt-kristen,	för	
att	nämna	bara	två	muskel-par.	Jag	öppnar	upp	på	vilket	sett	den	här	typen	av	strikt	bundna	muskel-
par,	 inte	enbart	begränsar	dansens	framträdande,	utan	har	också	begränsat	vår	förståelse	av	religion	
och	särskilt	kristendom,	både	historiskt	och	idag.	Istället	för	konceptualisering	som	bygger	på	strikta	
motsats-par	efterlyser	jag	först	och	främst	att	dans,	en	skall	beaktas	som	ett	religiöst	uttryck	och	som	
ett	viktigt	forskningsområde	för	teologin	att	engagera	sig	i	eller	få	upp	ögonen	för.	Därtill	föreslår	jag	
att	i	forskning	kring	dans,	behöver	nya	epistemologiska	fält	och	forskningsmetoder	tas	i	bruk	samt	en	
lyhördhet	för	rörliga	skalor	beaktas	när	en	viss	nivå	av	konceptualisering	trots	allt	gör	sig	gällande.	

Medeltida	dans	
Efter	detta	för0lyttar	jag	mig	till	den	tredje	uppgiften	för	denna	avhandling	och	arbetets	konstruktiva	
del.	Med	denna	 införskaffade	 kunskap	 om	hur	 tidigare	 historisk	 forskning	 kring	 dans	 förvrängt	 och	
förvridit	 källor	 utgående	 från	 sina	 narrativa	 preferenser,	 men	 även	 varit	 förblindad	 av	 sin	
gemensamma	sociala	föreställning	om	mycket	mer	än	dans,	vill	jag	visa	på	ett	annat	sätt	att	tolka	och	
förstå	historien.	Därmed	vänder	 jag	mig	 till	medeltida	material	om	dans.	Mitt	 syfte	 i	denna	delen	av	
avhandlingen	är	att	inte	enbart	utöva	kritikens	och	välviljans	hermeneutik	gentemot	mina	källor,	utan	
även	 aktivt	 involvera	 de	 sociala	 föreställningarna.	Min	 utgångspunkt	 är,	 att	 likt	 Saba	Mahmood	 och	
Charles	Taylor	m.0l.	beskriva	hur	förståelsen	av	en	medeltida	social	föreställning	är	att	föredra,	om	man	
vill	förstå	sig	på	medeltida	religiösa	uttryck	och	fenomenen	i	det	teologiska	fältet.	Vad	jag	vidare	gör,	i	
och	med	att	de	historiska	materialen	kring	dans,	trots	allt	är	relativt	sätt	begränsade,	är	att	jag	skapar	
ett	metodiskt	fält	där	jag	menar	att	en	förståelse	av	dans	kan	framträda.		
	 Grunden	 i	 det	 metodiska	 fältet	 är	 spänningen	 mellan	 praxis,	 konstverk,	 arkitektur	 och	 andra	
artefakters	symboliska	värld	och	den	sociala	föreställning	innanför	vilken	en	viss	världsbild	framträder	
genom	de	berättelser,	anekdoter,	myter	och	legender	som	återberättats	om	en	situation.	Vad	jag	hävdar	
är	alltså	 att	genom	att	brädda	det	historiska	materialet	om	dans	 från	att	 innefatta	enbart	 texter	där	
dans	 nämns,	 till	 konst,	 i	 både	 sitt	 symboliska	 och	 semiotiska	 läge,	 0inner	 vi	 mer	 referenser	 för	 en	



historisk	 analys	 av	 dansen	 i	 den	medeltida	 kyrkan.	Därtill	 hävdar	 jag	 att	 en	 fördjupad	 förståelse	 av	
dansens	plats	 i	det	teologiska	fältet	och	som	ett	religiöst	uttryck,	kan	uppnås	genom	att	 tolka	praxis,	
artefakter	och	den	världsbild	som	gjorde	sig	gällande	under	medeltiden.	Jag	presenterar	en	omtolkning	
av	de	historiska	källor	som	varit	mest	framträdande	i	den	sekundära	litteraturen,	dvs.	dansen	under	en	
ceremoniell	 lek	 vid	 namnet	 Pelota,	 dans-inslagen	 i	 samband	med	Corpus	 Christi	 festerna	 och	 dans	 i	
relation	till	de	liturgiska	inslagen	under	juletiden,	som	går	under	namnet	Dår-fester.		
	 I	 början	 av	 min	 analys	 av	 de	 medeltida	 historiska	 beskrivningarna	 utgår	 jag	 från	 tolkningarna	
presenterade	av	Gougaud,	Chambers	och	Rahner,	där	man	starkt	hävdar	att	dansen	aldrig	haft	någon	
plats	 inom	 kyrkans	 liturgi	 och	 dess	 of0iciella	 ceremonier.	 Väldigt	 snabbt	 inser	 läsaren	 att	 dessa	
forskares	 sätt	 att	 uttrycka	 sig	 är	 inlemmad	 i	 just	 sådana	 narrativa	 ramar	 som	 vägrat	 att	 se	 eller	
acceptera	dansen	som	ett	liturgiskt	uttryck	även	där	de	historiska	rönen	tyder	på	någonting	helt	annat.	
Efter	 att	 ha	 blottlagt	 dessa	 forskares	 förutfattade	meningar	 och	 epistemologiska	 och	metodologiska	
mekanismer	 för	 att	 utesluta	 dansen	 från	 det	 liturgiska	 fältet,	 går	 jag	 vidare	 till	 att	 analysera	 andra	
forskares	alternativa	tolknings-narrativ.	Som	mina	grund-redskap	för	att	 öppna	upp	en	förståelse	 för	
den	medeltida	sociala	föreställningsvärlden	använder	jag	mig	av	Taylor’s	begrepp:	en	förtrollad	värld,	
en	 porös	 kropp	 och	 hög	 tid.	 Därtill	 fördjupar	 och	 breddar	 jag	 förståelsen	 av	 de	 medeltida	
ceremonierna,	 festerna	och	 liturgiska	 inslagen	genom	att	 även	presentera	begrepp	 som:	helig	 rymd,	
reverentia,	Corpus	Christianum	 och	materians	 agens.	Med	de	 senare	begreppen	vill	 jag	 oxå	 nyansera	
och	i	viss	mån	kritisera	Taylor’s	romantiserade	bild	av	ett	enhetligt	medeltida	samhälle.		
	 När	min	analys	går	in	i	att	omtolka	de	medeltida	källorna,	visar	det	sig	att	det	0inns	långa	perioder	
då	 dans	 inte	 alls	 fördömts	 eller	 beskrivits	 som	 opassande.	 Vidare,	 kan	 många	 beskrivningar	 av	
opassande	 dans	 härledas	 till	 förbjudandet	 av	 dryckesfester,	 social	 oro,	 föreskrifter	 enkom	 för	
prästernas	ageranden	under	speciella	situationer	och	politiska,	religiösa	eller	sociala	schismer	mellan	
olika	trätande	parter.		
	 Vid	sidan	av	sådana	fördömanden	framkommer	även	beskrivningar	av	 	hur	liturgin	handlar	om	att	
vara	i	samklang	med,	och	delta	i,	den	pågående	tillbedjan	som	uttrycks	av	änglarna	i	himlen	som	musik	
och	harmoniska	cirkulära	rörelser	runt	Gud.	I	konsten	bildas	denna,	änglarnas	tillbedjan	uttryckligen	
som	 en	 cirkeldans.	 Det	 0inns	 ingen	 tvekan	 om	 att	 den	 gudomliga	 tillbedjan,	 i	 de	 medeltida	 sociala	
föreställningarna,	 innefattade	 dans.	 Däremot	 0inns	 det	 delade	 åsikter	 om	 ifall	 att	 människorna	 kan	
delta	i	denna	dans	redan	här	och	nu,	under	sitt	jordeliv.		
	 När	 vi	 närmar	 oss	 historiska	 beskrivningar	 av	 de	 tre	 olika	 festligheterna,	 visar	 det	 sig	 dock	 att	
harmonisk	tillbedjan	i	cirkeldans	formatet	visat	sig	vara	del	av	hur	vissa	präster,	munkar	och	nunnor,	
utövat	 sin	 tillbedjan.	 Därtill	 har	 prästerskapet,	 på	 olika	 sätt,	 deltagit	 även	 i	 processioner,	 liturgiska	
dramer	och	spel	eller	lekar,	där	dans	varit	ett	aktivt	inslag.	Härmed	uppstår	frågan,	hur	skall	man	tolka	
dessa	danser	och	vilken	betydelse	dansen	hade	för	dem	som	deltog	i	danserna?	
	 Redan	 i	 relation	 till	Corpus	Christi	 festen,	men	 speciellt	 när	 det	 kommer	 till	 Juletidens	Dår-fester,	
visade	det	 sig	också	 att	 lekmännen	deltog	aktivt	 i	dansandet.	 Ibland	ville	de	kyrkliga	auktoriteterna	
hålla	 isär	 lekmännens	 och	 prästerskapets	 danser.	 Ai ndå,	 visar	 den	 senare	 forskningen	 att	 även	
lekmännens	riter,	processioner	och	delaktighet,	kan	med	rätta	kallas	liturgisk	och	vara	ett	uttryck	för	
religiös	vördnad.	Det	 är	speciellt	med	hjälp	av	Nicolas	Terpstra’s	förståelse	av	hela	samhället	som	en	
liturgisk	 kropp,	 som	 lekmännens	 delaktighet	 tydligast	 kommer	 till	 uttryck.	 Därmed	 kan	 man	 inte	
automatsikt	utgå	ens	från	att	blandandet	av	lekmän	och	präster,	i	alla	sammanhang	är	moraliskt	eller	
andligen	klandringsvärt.	Under	vissa	omständigheter	och	i	vissa	liturgiska	sammanhang,	hävdar	jag	att	
det	 till	och	med	var	av	vikt,	att	alla	delar	av	Kristi	Kropp	deltog	 i	 tillbedjan	på	ett	enat	sätt.	Där	kan	
dansen	 vara	 ett	 uttryck	 för	 och	 ett	 verktyg	 i	 att	 skapa	 gemenskap,	 harmoni	 och	 samklang	 -	 både	
symboliskt	och	i	kropparnas	fysiska	rörelsebanor.	Utöver	detta,	verkar	det	mest	vanliga	uttrycket	som	
omnämn	i	samband	med	dans	handla	om	glädje,	 tacksamhet	och	upplevelsen	av	Guds	godhet.	Precis	
som	i	dagens	kyrka,	rådde	det	även	i	den	medeltida	kyrkan	delade	åsikter	om	glädje	och	godhet	skall	
och	kan	sammankopplas	med	sinnlig	njutning.	Där	dans	förekom	och	där	dansen	var	ett	uttryck	i	det	
liturgiska	 livet,	verkar	det	mestadels	ha	handlat	om	en	tolkning	av	Guds	aktiva	närvaro	och	 försyn,	 i	
mat	och	dryck,	fest,	glädje	och	avslappning.	
	 Det	 är	 tydligt	 att	 om	 dansen	 förknippades	 med	 promiskuitet,	 våld	 eller	 brytandet	 av	 andra	
moraliska	koder	 (vilka	var	helt	olika	de	vi	uppfattar	 idag),	 så	 fördömdes	dans.	Likaså,	blir	det	också	
tydligt	att	dans	kunde	ha	helt	andra	referensramar,	narrativa	konnotationer	och	teologisk	signi0ikans	
än	 vad	 tidigare	 forskning	 påvisat.	 Med	 hjälp	 av	 Peter	 Brown’s	 beskrivning	 av	 sammankopplingen	
mellan	 det	 himmelska	 och	 det	 jordisk,	 under	 vissa	 speciellt	 tidpunkter,	 på	 utstakade	 platser	 och	 i	
närvaron	 av	 Gudomens	 krafter,	 föreslår	 jag	 att	 dansen	 kan	 ha	 haft	 en	 betydelse	 också	 som	
kommunikationsmedel,	 förbön	 och	 ett	 verktyg	 i	 samspelet	 mellan	människa	 och	 Gud.	 Dans	 kan	 ha	
förekommit	i	riter	som	vill	hela,	upprätta	och	beskydda	marken,	staden	och	Guds	goda	frukter.	Det	var	



speci0ikt	 i	de	 liturgiska	 riterna	 som	sammankopplade	det	 "världsliga"	med	Kyrkan,	 som	 lekmännens	
delaktighet	var	av	speciell	betydelse.		
	 Speciellt	 i	 målningen	 Via	 Veritatus,	 funderar	 jag	 på	 sambandet	 mellan	 ungmönas	 dans	 i	 en	
paradisisk	trädgård	och	möjligheten	att	dansen	fungerade	som	en	välsignande	och	renande	akt	-	något	
som	förberedde	även	lekmännen	för	att	träda	in	i	de	himmelska	salarna.	I	samma	bild,	kan	vi	nämligen	
tydligt	se,	att	i	det	heligaste	av	det	heliga	-	kring	Jesu	tron	-	där	återfanns	samma	dansrörelser	som	helt	
"vanliga"	kvinnor	dansat	på	jorden.	
	 Stundvis	 kan	 dansen	 också	 ha	 använts	 till	 att	 uttrycka	 sorg,	 bot	 och	 vara	 ett	 led	 i	 någon	 sorts	
helande	 av	 gemenskaper	 och	 platser.	 Kanske,	 till	 och	 med	 ett	 beskydd	 -	 när	 korgossarna	 sägs	 ha	
"måsta"	dansa.	Slutligen	funderar	jag	även	ifall	det	är	möjligt	att	dansen,	i	samband	med	bärandet	av	
kors,	reliker	och	andra	religiösa	artefakter	även	kan	ha	haft	del	i	det	Caroline	Bynum	Walker	kallar	för	
aktivering	av	materia.	Detta	är	ett	område	som	behöver	mer	utforskning.	
	 Avslutningsvis	vill	 jag	 ännu	 lyfta	 fram	att	exemplen	 från	Dår-festerna	visar	också	att	uttrycket	 för	
dans	var	inte	enbart	det	lugna,	harmoniska	och	cirkulära	rörelserna	som	återspeglade	den	himmelska	
tillbedjan.	 Dans	 kunde	 även	 uttryckas	 i	mer	 vilda	 och	 okontrollerade	 former.	 En	 annan	 förebild	 för	
dansen	var	nämligen	kung	Davids	extatiska	rörelser	 framför	arken.	När	det	kom	till	upplevelsen	och	
uttrycken	för	vad	som	kunde	hända,	när	Guds	närvaro	och	kraft	framträdde,	fanns	det	inga	sociala	och	
gemensamma	 strukturer	 som	 inte	 kunde	 rämna,	 brytas	 samman	 och	 förvandlas.	 Därmed	 ligger	 det	
även	 en	 inneboende	 kraft	 i	 de	mera	 fria	 formerna	 av	 dans.	 Tydligt,	 hade	 även	 de	 sin	 plats,	 när	 den	
liturgiska	tiden	och	platsen	var	den	rätta.	För	att	 inte	tala	om	att	den	Heliga	Anden	har	förmågan	att	
röra	 sig	 obehindrat	 och	 utan	 att	 se	 till	 folks	 status	 eller	 position.	 För	 de	 tillbedjande	 kristna	 var	
speciellt	 juletiden	 en	 sådan	 period	 under	 kyrkoåret	 att	 de	 mest	 oväntade	 sakerna	 kunde	 hända	 -	
djuren	 deltog	 i	 Gudstjänsten,	 köns-	 och	 sociala	 roller	 kunde	 bytas	 ut	 samtidigt	 som	 de	 världsliga	
makterna	 skulle	 bli	 påminda	 om	 att	 deras	 plats	 var	 att	 tjäna	 gemenskapen.	 I	 detta	 sammanhang	
spelade	både	harmoniska	och	mer	vilda	dansuttryck	en	social,	politisk	och	teologisk	roll.	


