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INSTRUKTÖRER. Världskända Skye Humphries och Frida Segerdahl visar tekniken i lindy hop. FOTO: PER A ADSTEN

UMEÅ De har hela världen
som sitt arbetsfält.

I helgen var de på plats
i Umeå – det kända dans-
lärarparet Frida Seger-
dahl och Skye Humphri-
es.

Föreningslokalen på Södra
Gimonäsvägen var fylld
till max när danslektion
nummer ett drog i gång på
lördagsförmiddagen.

– Det är så himla kul

med lindy hop. Alla som
börjar säger det, säger
Erik Lindahl, ordförande
för Swingum dansför-
ening, och torkar svetten
från pannan.

Stora som Zlatan
Och visst ser man att dan-
sarna har kul. Alla, precis
alla, skrattar och ler samti-
digt som de snurrar runt
på det gamla trägolvet.

På långsidan av lokalen
står det kända danslärar-
paret Frida Segerdahl och

Skye Humphries och in-
struerar olika tekniker.

– För oss som dansar är
det här jättestort, säger
Erik Lindahl.

– Det är som om Zlatan
skulle komma till Flurk-
mark ungefär.

”Lyxigt komma hit”
Frida Segerdahl bor i
Stockholm. Hon är lindy
hop-dansare och lärare
och hon anses vara en av
världens bästa dansare i
socialt sammanhang. Hon

har uppträtt, tävlat och un-
dervisat över hela världen.

Skye Humphries kom-
mer från USA men är nu-
mer bosatt i Sverige. Även
han har under många år
undervisat och tävlat.

Att komma till Umeå
och undervisa är enbart
kul, tycker de två. 

– För oss är det lyxigt att
komma hit. Det är en spe-
ciell atmosfär, i en lokal
som här... Det är mer fa-
miljärt, säger Frida Seger-
dahl.

När hon får höra att de
är dansens motsvarighet
till fotbollens Zlatan skrat-
tar hon och rodnar en
aning.

– Det var smickrande.

Bjöd på svängig musik
Förutom helgens kurser
deltog lärarparet även vid
socialdansen på lördags-
kvällen, en kväll som
Swingum dansförening
sett framemot hela termi-
nen. 

Orkestern bjöd på sväng-

ig musik och dansarna var
klädda i tidstypiska kläder
från 1930- och 1940-talet.

– Det här är bara så ro-
ligt, säger Frida Seger-
dahl.

Celebert dansbesök i Umeå
”Som om Zlatan skulle komma till Flurkmark” • Lindy hop på schemat

FULLT. Ett femtiotal danssugna män och kvinnor rörde
sig till den svängiga musiken.

SVETTIGT. Swingums ordförande Erik Lindahl tar en väl-
förtjänt vätskepaus.

GLÄDJE. Elin Åkergården och Per Lindahl dansar loss i lo-
kalen på Gimonäs.
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