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Umeå är en av Sveriges mest växande städer och en kulturstad i Europa. I dag bor här 130 000 invånare och 

Aktuellt i korthet

Läs mer på

webben

www.umea.se

Kontakta oss eller lämna synpunkter

en felanmälan? Kanske vill du uppmärksamma något som 
är bra? 

en överblick på www.umea.se/kontakt.

Hjälp en medmänniska
-

har vi uppdragen för dig. Du kan göra skillnad och förändra 
verkligheten för en annan person. Bli avlösare, familjehem, 

-
person, ledsagare eller stödfamilj. Möjligheterna är många 

på www.umea.se/frivilligauppdrag.

Har du alla hemma?

Läs mer om brandskydd hemma 
och vad du kan göra på 
www.umea.se/brandskydd.

Fo
to

: S
.O

.J.

som upplevt våld. 
För stöd ring 020-410 420 eller mejla kvinnofrid@umea.se. 

Läs mer på www.umea.se/vald.
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KÖP VASAPLAN PÅ STAN!  
För Vasaplans försäljare på gator och torg är ersättningen för 
tidningsförsäljningen en viktig inkomstkälla. Överskottet av 
försäljningen går till människor i socialt utsatta situationer.

Tidningen säljs utanför flera butiker i  
Umeå samt på Bakfickan, Sveagatan 7,  
och på Kärngården, Renmarks torget 11.
Prenumerera på Vasaplan i digital form  
– mejla till info@vasaplan.nu

 www.vasaplan.nu

Tidningen VasaPlan ges ut av den 
ideella Kulturföreningen Vasaplan till 
stöd för människor i socialt utsatta 
situationer. Tidningen ska försvara 
människors lika värde och frihet, 
samt motverka all form av diskrimi-
nering. Tidningen är partipolitiskt 
och religiöst obunden.
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anette.olofsson@vasaplan.nu

medVerkande i deTTa nummer:
Curt Dahlgren, Annika Edlund,  
Madelene Edlund, Nils Fredriksson, 
Britt-Inger Hedström Lundqvist, 
Anna Hellgren, Hilda Heller,  
Liselott Holm, Anders K Jonsson,  
Ola Nordebo, Mikael Wallmark,  
My Wikzén

korrekTurläsning:
Michael Nordvall

omslagsbild:
Anders K Jonsson

grafisk form:
Anders K Jonsson

annonsmaTerial:
annons@vasaplan.nu

TryCkeri:
Tryckeri City, Umeå

uPPlaga: 3 000 ex

näsTa nummer 25 feb 2022

Öppna upp julen!
är jag var ung och bodde i Luleå var Alternativ jul en jul-

aftonstradition. Då bjöd ungdomsrörelsen Unga Örnar 
på julbord och umgänge, och festsalen var full av firare. 
Alternativ jul lär ha uppstått i Stockholm 1968, som en 
protest mot kommersialiseringen av julen. Studenter, 

kristna radikaler, syföreningsdamer (!) och andra ska då ha bjudit in 
hemlösa och ensamma till julfirande på bland annat Konstfackskolan. 
Det här var på den tiden då många bar på stora förhoppningar om ge-
menskap och solidaritet.

 Även om 1970-talet inte lär upprepa sig så tycker jag att det finns 
en sympatisk tanke med att vrida och vända lite på vårt julfirande. Då 
tänker jag inte bara på högen av klappar som vi – i all välmening – skän-
ker våra barn, utan främst på hur fint det vore om vi öppnade upp våra 
jultraditioner och släppte in andra. Man måste ju inte vara släkt för att 
fira jul tillsammans!

 I dagens samhälle pratas mycket om hur skadlig ofrivillig ensamhet 
är. Värre än rökning säger forskningen. I Vasaplan handlar det i detta 
nummer just om skadlig, ofrivillig ensamhet, och forskaren Ingeborg 
Nilsson lyfter idén med social aktivitet på recept. Det handlar också om 
gemenskap – och alla de många sammanhang där den som är delaktig 
kan få en stunds berikande samtal, några glada skratt, ett par kompisar 
eller en riktigt god vän.

 Men – alla har inte förmågan och modet att själv knacka på 
och be om att få vara med. Särskilt inte i juletid 
när vi ofta sluter oss kring familjen. Min för-
hoppning är att vi börjar öppna upp julen lite 
mer (pandemisäkert förstås). Att vi tar oss 
i kragen och bjuder in den som står utan 
sällskap – en ensam granne, en student 
utan familj på orten eller en nykomling i 
Sverige – i vår gemenskap!

Med önskan om god läsning  
och fröjdefull julefrid!

N
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ANSLAGET är för dig som vill skriva några enkla rader 
eller en längre text om din dag. Skriv om något du blir 
glad över, arg på eller om din längtan … Lämna texten 
på Bakfickan eller mejla anette.olofsson@vasaplan.nu

Av Janna-Li Janke
Skrivargruppen Skrivklådan

Tyst!!
Jag står inte ut! 
Jag vill vara ensam
Ingenstans kan jag ta vägen

Jag behöver en social paus
Utmattad av all kommunikation
Som sker med mig och runt omkring mig
Med och utan ord

Socialt utmattad

****

Så otroligt ensam
Trots att jag är omgiven av människor 24/7
De pratar till mig, inte med mig
De hör mig, men lyssnar inte
Jag tror att jag är osynlig också

****

Till slut tog du livet av dig
Ensam i din lägenhet
Vi möter alla döden ensamma
Åtminstone de av oss som inte är troende 
Var du ensam eller troende?

Vi som fortsätter leva blir också ensamma
Du lämnade oss
Vi sörjer, instängda i varsitt rum
Vi lever men är döda
De levande undviker oss gärna
Vi är så outhärdligt ensamma i vår sorg
Åtminstone om vi inte är troende
Kyrkans människor är bra att ha när döden är nära

Av Lars Blomberg
Skrivargruppen Skrivklådan

Tomheten ekade mellan väggarna
i mitt rum

Ödet hade mig i 
ett skruvstäd

Jag skrek ut min längtan

jag ville riva
mina murar

Skrek i ursinne
mot Gud

ville spränga mina
gränser

Jag skrek ut min
förtvivlan

Kan det komma någon
kvinna till min famn

Haiku

Ljuset strömmar in
jag väcks till liv av solen
dagen är kommen

Tanka

Nätter blir längre
vinter känns nu i luften
natur i dvala
tända ljus trotsar mörkret
sitter vi och spelar kort

Av Patrick | Skrivargruppen Skrivklådan
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VI TRE________

MAUD HALLENBO: Jag vill gärna äta lite god 
mat på julen. Och så hoppas jag på lugn och 
ro. Det viktigaste är att få vara med dem man 
håller av, då blir det en bra jul.

UNO: Jag vill vara med dom jag tycker om. 
Dom är min familj. Jag äter gärna lite god mat 
och brukar på Bakfickans julfirande på Ordens-
huset. Bakfickan är jättebra! Och så hoppas jag 
på en vit jul.

LOVISA BERGHOLM. O: Framförallt ska det 
vara familj, mycket kärlek och lite god mat. Det 
ska vara en dag när man sammanstrålar och 
hör av sig till vänner och bekanta. Och så firar 
vi ju för att Jesus föddes. Jag känner tacksam-
het för att jag får känna Herrens kärlek.

När Umeå 2022 fyller 400 år bjuder 
kommunen in föreningslivet att 
vara delaktiga i firandet. Före-
ningar kan söka pengar för arrang-
emang och projekt och Kulturför-
eningen Vasaplan har erhållit 
40 000 kr för att skapa fotoutställ-
ningen En vägg av röster, som ska 
ge röst åt en grupp människor som 
sällan får komma till tals. Utställ-
ningen ska bestå av foton och citat 
från människor i socialt utsatta si-
tuationer och den ska visas på flera 
publika platser runt om i Umeå.
 – Jättekul att vi får möjlighet 
att fira Umeå 400 år genom att 
delta med vår utställning. Det är 
en utställning som ligger oss varmt 
om hjärtat och som vi verkligen ser 
fram emot att färdigställa, säger 
Stina A. Gezelius, ordförande för 

Kulturföreningen Vasaplan.
 Andra föreningar som hittills 
beviljats stöd med anledning av ju-
bileumsåret 2022 är Umeå barock-
ensemble, Umeå unga folkmusiker, 
The Swedish Clementi Society och 
Umeå guideförening.

TexT: Anette Olofsson
FoTo: Umeå kommun

Vasaplans En vägg av röster  
– en del av Umeå 400 år

Kulturföreningen Vasaplan erhåller 40 000 kr från Umeå 
kommun för fotoutställningen En vägg av röster. Utställ-
ningen ska bli en del i jubileumsfirandet av Umeå 400 år.

När Umeå nästa år firar 400 år 
med stadsprivilegier ska det firas 
med människors egna berättelser. 
Allt ifrån berättelser om hur man 
en gång stannade upp här, bosatte 
sig och började leva sina liv till 
berättelser om hur samhället sedan 
utvecklats och växt fram till idag.  
Läs mer på www.umea400.se

Hur tycker du att en bra jul ska vara?
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Du har alltid något på gång.  
Vad händer just nu?
– Just nu håller jag på att sätta igång 
byggandet av en återbruksgalleria-
del i MVG – Revolt. Jag har just 
skissat fram ett koncept med en idé 
på namn, logo och lite hur det ska 
se ut på plats. Och så håller jag på 

att planera för nästa Umecom, ett 
slags community där vi möts för att 
genomföra idéer som gör Umeå bätt-
re och roligare!

Vem är du för den som inte vet?
– Jag är 38-årig tvåbarnsmor, an-
ställd på Umeå Kommun. Jag gillar 
alla kreativa uttrycksfomer och så är 
jag intresserad av olika sorters sam-
hällsfrågor. Ibland tänker jag att jag 
skulle vara en suverän stadsminister, 
men sen kommer jag på att det skulle 
jag nog faktiskt inte alls.

Berätta mer om Revolt!
– Det är en del av RE Umeå som är 
ett nätverk mellan Umeå Kommun, 

Coompanion, Vakin och Diös. Revolt 
är namnet på återbruksgallerian och 
jag ville hitta ett namn som lät lika 
coolt och uppstudsigt som jag tycker 
återbruk är. Här vill vi samla massor 
av delnings- och återbruksföretag, ha 
kurser och event. I min önskedröm 
är hela gallerian till slut fylld med 
klädbibliotek, ställen man kan laga 
allt möjligt på, låna verktyg, hyra 
cyklar, där vi har solceller på taket, 
designmarknad, vegancafé, juicebar 
och massor av annat!

Du har designat kläder, drivit butiken 
Eljest och startat sociala företaget 
Kasam tillsammans med Röda Korset 
… Var kommer alla dina idéer ifrån?
– Jag vet ärligt talat inte riktigt. Jag 
vill bara använda den tid jag har till 
att bidra till att göra världen lite bät-
tre, om det så bara är i det lilla. Det 
är min drivkraft. Om jag ser ett pro-
blem vill jag gärna vara med och lösa 
det. Kreativitet och entreprenörskap 
är min metod. Jag brukar säga att 
jag jobbar med entreprenörskap som 
metod för samhällsförändring, vilket 
kanske låter pretto men så tänker jag 
i alla fall.  

Vad är viktigt när du driver dina 
projekt?
Att de bidrar till något gott!

 Det vanliga – glada barn och fred på 
jorden. Intakta ekosystem. Bara …

TexT: Anette Olofsson 
FoTo: Fredrik Larsson

Kreatören och entreprenören  
Ida Hillebjörk har alltid nya 
idéer på G. Hon har designat 
kläder, drivit butiken Eljest och 
planerar som bäst en återbruks-
galleria i MVG i Umeå.

HALLÅ DÄR
Ida Hillebjörk!



LÄNSSTYRELSEN
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Ofrivillig ensamhet kan drabba vem 
som helst och vid olika tidpunkter 
i livet – om man blir långtidssjuk-
skriven, om man inte har kompisar i 
skolan, om man känner sig utstött på 
jobbet, om bästa vännen sviker. När 
känslan av ensamhet inte försvinner 
kan den vara skadlig för hälsa och 
välbefinnande.
 Under pandemin är vi många som 
fått känna av ensamheten. Att inte 
få umgås med familj och vänner som 
vi är vana vid har kanske blivit en 
ögonöppnare och gjort att vi börjat 
prata mer om ensamhet – ett ämne 
som vanligtvis är både skuldtyngt 
och skamligt.
 – Ensamhet är oerhört skuldbelagt 
i vårt samhälle. Man ska ha ett stort 
nätverk, många vänner och nära kon-
takt med sin familj – det är normen 
för att vara en lyckad människa, be-
skriver Ingeborg Nilsson, professor i 
arbetsterapi vid samhällsmedicin och 
rehabilitering på Umeå universitet.
 Hon har länge forskat om aktivi-
teters betydelse för äldre människor. 
Nu studerar hon, i samarbete med 
hälsocentralen Husläkarna i Umeå 
och Kultur för seniorer vid Umeå 
kommun, om social aktivitet på 
recept kan vara ett sätt att motverka 
skadlig ensamhet.

sTorbriTannien är föregångare
I Storbritannien har vården länge ar-
betat med att matcha ihop ensamma 
personer med det lokala föreningsli-
vet. Den arbetsmodell som Ingeborg 

Nilsson utarbetat tillsammans med 
hälsocentralen kallas social aktivitet 
på recept. Målet är att social aktivitet 
ska kunna ordineras av primärvården 
på samma sätt som läkemedel och 
fysik aktivitet.
 – Trots att vi har mycket kunskap 
om de negativa effekterna av ensam-
het bland äldre så görs få systematis-
ka insatser för att förebygga ofrivil-
lig ensamhet hos Sveriges seniorer. 
Tyvärr hör jag ibland att samvaro 
med familj och vänner benämns som 
»guldkanten på tillvaron« medan 
det borde vara en självklar rättighet 
och är en förutsättning för god hälsa, 
menar Ingeborg Nilsson.

ensamheT bakom allVarliga 
sjukdomar
Forskningen visar att ofrivillig en-
samhet kan vara en bakomliggande 
orsak till en rad allvarliga sjukdo-
mar. Det kan handla om hjärt- och 
kärlsjukdom, om att demenssjukdom 
utvecklas i snabbare takt, nedstämd-
het och mycket annat. Dessutom kan 
vi utveckla vanor som i sig kan leda 
till sjukdom, som att en matsituation 
i ensamhet kan bli mindre lustfylld 
och att man därför äter mindre 
mängd och mindre hälsosamt. 
 – Det sociala umgänget spelar ock-
så en viktig roll som ett sätt att spegla 
sig i andra – hur pratar man, hur klär 
man sig, hur samspelar man med 
andra. Om man inte har den spegeln 
kan det leda till att man blir en mer 
osäker person och det kan i sin tur 

faktiskt leda till att man väljer att vara 
ensam, säger Ingeborg Nilsson.

färre samlingsPlaTser
I takt med att samlingsplatser 
stänger ner och hemtjänstens tid med 
äldre minskar, blir möjligheterna till 
sociala sammanhang för äldre allt 
färre. Ingeborg Nilsson poängterar 
att man i undersökningar bland äldre 
personer tydligt kan se att det är just 
sociala aktiviteter som många önskar 
mer av, och det kan handla om att 
spela boule, gå på kafé, diskutera 
politik eller nästan vad som helst som 
intresserar.
 – Hälsocentralen har varit mycket 
positiv till vårt samarbete och så 
småningom vill vi testa i större skala. 
Det ska bli så roligt och spännande 
att se om det här kan leda till att 
människor känner sig mindre en-
samma, säger Ingeborg Nilsson. n

Ofrivillig ensamhet är ett ämne på tapeten. Rapporter och undersökningar vittnar om att både 
yngre och äldre ofta känner sig ensamma och hur ohälsosamt det kan vara. Forskaren Ingeborg 
Nilsson studerar om social aktivitet på recept kan råda bot på skadlig ensamhet för äldre.

TexT: Anette Olofsson | FoTo: Curt Dahlgren

Social aktivitet  
– recept mot skadlig ensamhet

Ofrivillig ensamhet
Under pandemiåret 2020 sa  
6 procent av befolkningen –  
16 år och äldre – att de kände sig 
ensamma. Bland de som var  
85 år och äldre var det 17 procent. 
Högsta siffran var bland arbets-
lösa, där 19 procent kände sig 
ensamma. 16 procent av männen 
hade ingen nära vän. Allt enligt 
Statistiska centralbyråns, SCB:s, 
undersökning Levnadsförhållan-
den 2020.

ENSAMHET OCH GEMENSKAP
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Ingeborg Nilsson studerar om social aktivitet på 
recept kan råda bot på skadlig ensamhet för äldre.

ENSAMHET OCH GEMENSKAP
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Alla känner vi oss ensamma ibland och många lider ständigt av ensamhet. Under pandemin är  
ensamheten mer kännbar, men nu börjar livet öppna upp. Fortfarande krävs försiktighet med tan-
ke på smittorisken, men Vasaplan har varit ute och tagit tempen på vad kamratskap och umgänge 
kan betyda. Alla har inte lyckan att vara del i ett inspirerande sammanhang – men en bokcirkel, 
ett rockband, en schackkompis, en promenadvän eller något helt annat – kan göra stor skillnad.
TexT: Anette Olofsson | FoTo: Curt Dahlgren

Efter ett långt pandemi-uppehåll 
spelar orkestrarna nu upp till se-
niordans igen varje torsdag kl 13 på 
Ersboda Folkets hus. Gullan Wer-
nersson är den som håller i arrange-
mangen. Hon fick ta över efter sin 
moster, Sigrid Söderström, som höll 
i rodret i mer än 35 år. Sigrid var en 
känd profil och Gullan berättar att 
hon gick buggkurser efter att hon 
fyllt 90 år!

– Dansen är en gemenskap som 
lockar. Torsdagsdanserna är heliga 
och många kommer en timme innan 
för att hinna prata med alla vänner, 
berättar Gullan, vars partner Benkt 
Viklund är lika pigg på att dansa.
 Dansen är positiv för både kropp 
och själ. Efter tre timmar på dans-
golvet har kroppen fått sig en riktig 
genomkörare och humöret är på topp. 
Till Ersboda kommer danssugna från 

både Övik och Skellefteå, och Gullan 
och Benkt åker ibland iväg till andra 
danser.
 – Det är härligt att få dansa till 
levande musik. Det är mest modernt 
men en och annan gammeldans 
också. För den som är pensionär och 
sugen på att vara med är det bara att 
komma till Ersboda Folkets hus på 
torsdagarna. Här är vi som en enda 
stor familj, säger Gullan. n

Tillsammans är bättre!
GEMENSKAP

Dansanta vänner på Ersboda Folkets hus
Gullan Wernersson och Benkt Viklund är partner både till vardags och på dansgolvet.
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I den gamla macken i Vännäsby har 
en motorgård slagit upp portarna för 
unga som vill meka med A-traktorer 
eller bara umgås. Här träffas de på 
onsdagkvällar tillsammans med 
fritidsledare och medlemmar från 
Vännäs motorklubb, som finns på 
plats för att hjälpa till. När Vasaplan 
hälsar på är det enbart killar som  
mekar men både tjejer och killar 

brukar hitta hit.
 Motorgården har kommit till efter 
ett förslag från ungdomarna själva 
och är ett samarbete mellan Vännäs 
kommun, fritidsgården Ikaros och 
Motorklubben i Vännäs.

– Ungdomarna har saknat en plats 
där de får hålla till och vara tillsam-
mans, utan att känna att de är i 
vägen eller stör, och det vill vi stötta, 
säger fritidsledaren Maria Sand-
ström. n

GEMENSKAP

Motor-
gården 
samlar 
bilburna 
kompisar

Från vänster fritidsledaren Maria Sandström, William Strömberg, Jacob Hennström, Oliver Gyllenhäll, Leo Wester och William Nordin.

William Strömberg mekar med sin Volvo och kompisarna kollar hur det går.
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Fajten mot sexköpGEMENSKAP

FoTo: Jan Erik Moström

– Vi är som en egen familj inom ju-jutsun, säger Hanna 
Molin, som tränat med Umeå budoklubb ända sedan 
hon var 6 år. 
 Hannas mamma tränade och Hanna tyckte det lät 
coolt att träna kampsport. Det hon mest uppskattar 
med sporten  är den härliga gemenskapen och att få 
röra på sig. Under pandemin var det först stopp för 
all träning men sedan hittade man sätt att träna med 
distans.
 – Det var också viktigt för gemanskapen, att man 
inte skulle känna sig så ensam, säger Hanna.
 I Umeå budoklubb kan man börja med jujutsu-lek 
redan i 5–6-åldern. Ruiz Karlsson började tidigt att 
träna och han intygar, precis som Hanna, att man får 
jättebra kompisar. n

Som en enda 
stor familj

Ruiz Karlsson och hans kompisar gillar att mötas i dojon på Umeå Budoklubb.

– Vi är som en enda stor ju-jutsu-familj, säger Hanna Molin.
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Fajten mot sexköpGEMENSKAP

På Röbäcks 4H-gård träffas en grupp 
barn varje vecka för en djurskötar-
utbildning. Ett av barnen är Ester 
Näsström, 3 år, som älskar djur. 
 På 4H-gården får barnen lära sig 
hur man umgås med djur och hur 
man sköter om dem. Esters favorit-
djur – efter enhörningar – är kaniner 
och hästar. Hon har fått prova på att 
rida och det tyckte hon mycket om. 
Hon var inte rädd alls. 
 – Ester är väldigt förtjust i djur 
och hon tycker mycket om att träffa 
andra barn, berättar Esters pappa 
Daniel Lieb Nosek. 
 På 4H-gården har Ester fått flera 
nya kompisar och en riktigt fin vän 
som heter  Sanni. Hon gillar också 
djur väldigt mycket. 
 – Man märker hur glad Ester är 
när vi är på 4H-gården med alla 
djuren och de andra barnen, berättar 
pappa Daniel. n

Ester och Sanni har blivit kompisar på 4H-gården. De älskar mjuka djur.

Ester, 3 år, lär sig att sköta om djuren på 4H-gården.

Mjuka djur och snälla kompisar 
på Röbäcks 4H-gård
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Att sjunga i kör är rena hälsokuren. 
Må bra-hormonerna flödar, och 
gemenskapen med körkompisarna 
får munnen att le. I Västerslätt kyrka 
träffas Alla kan sjunga-kören varje 
måndag vid lunchtid. 
 Kören leds av dirigenten och musi-
kern Rolf Skärfstad som berättar att 
de flesta i kören är kvinnor. Reper-
toaren är blandad och ibland sjunger 
kören vid någon gudstjänst eller an-
nat sammanhang. Kring jul blir det 
förstås något extra framträdande.
 – Att sjunga är gemenskap. Det 
skapas en samhörighet mellan 
körmedlemmarna. Efteråt fikar vi 
tillsammans. Många har längtat efter 
kören under pandemin och glädjen 
var stor när vi kunde börja sjunga 
tillsammans igen, berättar Rolf. n

Körsång och kaffe i Hedlundakyrkan

GEMENSKAP

Alla kan sjunga-kören träffas varje vecka och sjunger tillsammans. Sången är stärkande men lika viktigt är kaffet och samtalen efteråt.
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Jenny Saba Persson
VerksamheTsledare  
räTTigheTscenTrum VäsTerboTTen

2022 är ju ett valår och i samband med det så tänker jag 
på den ojämlikhet som vuxit fram i Sverige. Då menar jag 
både de växande klyftorna i samhället men också enskilda 
människors möjligheter till makt och inflytande.
 Jag känner mig orolig för att det politiska samtalet ska 
fortsätta utvecklas i en auktoritär och nationalistisk rikt-
ning som i flera andra europeiska länder, till exempel Polen 
och Ungern. Men jag hoppas att vi i Sverige ska välja en 
annan väg. Att vi ska välja en väg där vi respekterar 
människors olikheter. Jag vill också att vi ska 
börja tala om global solidaritet i större 
utsträckning.
 Jag hoppas på en utveckling där 
olika människorättsrörelser går 
samman. Att till exempel miljö-
rörelsen, HBTQ-rörelsen och fe-
minister kan gå sida vid sida och 
arbeta tillsammans. Vi har många 
frågor som hör ihop, och under 
2022 hoppas jag att vi i större 
utsträckning kan stötta varandra 
för en positiv samhällsutveckling. n

Min önskan för  
• 2022 • 

JENNY SABA PERSSON

VÄLKOMMEN TILL 
JULMARKNAD PÅ 
VÄSTERBOTTENS 
MUSEUM
4–5 december kl 11–16

Gammlia Umeå | www.vbm.se

I år får vi äntligen återigen välkomna 
närmare 80 hantverkare, matproducenter 
och er besökare till den stora folkfest som 
julmarknaden är. Hästskjuts vid dammen, 
nybakat tunnbröd i bagar stugan, julbord 
från förr, musik och mer…

VI STÖTTAR

+

+

+
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Alla de här drömmarna grundar sig 
på intervjuer med unga mellan 14 
och 26 år som bor på Ålidhem eller 
Ersboda, och belyser främst ungdom-
arnas erfarenheter av segregation, 
ojämlikhet och marginalisering i 
Umeå. Den är skriven av Tilia Birkne, 
verksamhetsutvecklare på Studie-
främjandet Västerbotten, Mahmoud 
Chninou, verksamhetsutvecklare på 
Rädda Barnen, och Haris Agic, ut-

vecklingsledare på Studiefrämjandets 
riksförbund.
 Intervjuerna visar på att unga i de 
aktuella stadsdelarna upplever att 
deras röster inte tillåts att vara med 
och forma bilden av Umeå i någon 
större utsträckning. De beskriver 
ofta sina stadsdelar med värme men 
berättar samtidigt att de upplever sig 
ha sämre förutsättningar än unga i 
andra delar av staden. De berättar 

om exkludering och marginalisering 
och deras berättelser rymmer oro 
inför framtiden men också drömmar 
och höga ambitioner.

jämlika Chanser
– Segregation normaliserar ojämlik-
het. Bland annat genom att skulden 
för problem i vissa områden mer eller 
mindre läggs på människorna som 
bor där, snarare än på den resurs-
fördelning som ger människor olika 
förutsättningar och möjligheter att 
leva goda liv. Människor måste erbju-
das jämlika chanser att nå sina mål 
och drömmar. Samtidigt är det någon 

Alla de här drömmarna 
– om segregation i Umeå

I rapporten Alla de här drömmarna lyfts unga människors syn på 
utvecklingen i Umeå och deras erfarenheter av segregation.
TexT: Anette Olofsson | konsTVerk: Stephanie Boateng

Konstverket Faces of Ålidhem av konstnären Stephanie Boateng på Kulturhuset Klossen pryder omslaget till Alla de här drömmarna.
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annan, någon annanstans, som tillåts 
beskriva ens problem och bestämma 
vilka åtgärder som behövs. Det är en 
total återvändsgränd! Människor ska 
själva få beskriva sin egen situation, 
sina egna problem och sina drömmar, 
poängterar Tilia Birkne.

Jag drömmer om att hjälpa männi-
skor, jobba som sjuksköterska utan 
gränser, men också på akuten och 
bara vara bra på det jag gör helt 
enkelt. fatima, 22 år.

Jag vill bli en samhällsplanerare 
faktiskt. Jag vill kunna vara med 
och bygga vårt samhälle i framtiden. 
ahmed, 23 år.

föruTfaTTade meningar
Ungdomarna poängterar att majori-
tetssamhället som regel har ytterst 
låga förväntningar på unga från de 
här stadsdelarna. De möter ofta för-
utfattade meningar på hur en person 
som bor på Ersboda eller Ålidhem, 
ska vara eller hur en person som 
är klädd på ett visst sätt förväntas 
agera.

När det här med ideellt engagemang 
var nytt och man skulle presentera 
sig för vuxna som man vanligtvis 
inte brukar prata med såg man hur 
folk reagerade när man sa att man 
var född här och pluggade på univer-
sitetet och så vidare. De förväntade 
sig att höra annat. maryam, 22 år

De talar om bristande möjligheter att 
påverka, att de inte fått lära sig hur 
man gör och att deras åsikter ändå 
inte spelar någon roll, »ingen skulle 
ändå lyssna« är en vanlig uppfattning. 
Men det finns också hopp och dröm-
mar, även om hindren kan vara höga.
 
 Alla de här drömmarna. De här 
drömmarna om vad man vill bli, det 
kan bli verklighet. Sen är det ju också 
så att vi måste göra det 100 gånger 
mer än exempelvis någon från ett  
annat område behöver göra för att  
du måste visa ännu mer och det gör 
ju det att det blir ännu svårare.  
amal, 18 år.

13 PunkTer för aTT komma 
Vidare
Författarna betonar vikten av att 
skapa förståelse för att segregatio-
nen uppstår som ett resultat av att 
vi i samhället separerar människor 
socialt, geografiskt och ekonomiskt, 
samtidigt som resurserna främst går 
till ett fåtal. Som avslutning presen-
terar de 13 punkter att gå vidare med 
för att motverka segregation i Umeå. 
Det handlar bland annat om att höja 
ambitionerna i arbetet med Agenda 
2030, utveckla arbetet med medbor-
gardialoger, förstärka samverkan 
med civilsamhälle och näringsliv, 
stärka polisens interna arbete mot 
rasism och diskriminering, skapa fler 
öppna mötesplatser.
 
Vad är eTT bra samhälle?
– Punkterna innehåller inte alla 
svar, snarare uppmuntrar vi läsaren 
att utöka listan. Vi behöver komma 
till rätta med segregationens grund-
orsaker, och då behövs politiska 
förslag och åtgärder som förbättrar 
förutsättningarna för stora delar 
av befolkningen. Men också stärkta 
möjligheter för att göra sin röst hörd 
och organisera sig, exempelvis i sitt 
bostadsområde. Vi behöver vara 
nyfikna. Vad är ett bra samhälle? 
Hur ska det organiseras? Vilka röster 
och perspektiv saknar vi? Vad kan du 
och jag göra, här och nu?, säger Tilia 
Birkne. n   

Rapporten har kommit till 
genom ett projekt av Studiefräm-
jandet Västerbotten, Ersboda 
Folkets hus, Rädda Barnen, RF-
Sisu Västerbotten och förening-
en For The Culture, med stöd av 
Delegationen mot segregation, 
DELMOS. De flesta intervjuade 
är födda i Umeå, men några har 
flyttat hit. Några arbetar, några 
studerar, andra saknar sysselsätt-
ning, flera är ideellt engagerade. 
Rapporten kan laddas ned på 
www.studieframjandet.se/om-
oss/aktuellt-i-lista/aktuelltsidor/
delmos-rapport/

Musikhjälpen 2021 
mot barnarbete
Musikhjälpen sänds i år 13 till 19 decem-
ber från Norrköping. Årets tema är »För 
en värld utan barnarbete«. 
 Barnarbete är ofta en konsekvens av 
fattigdom och när barn måste arbeta i 
stället för att gå i skolan fortsätter livet 
i utsatthet. Pengarna som samlas in 
från Musikhjälpen ska bidra till att fler 
barn får möjlighet att gå i skolan genom 
att bekosta skolmaterial, skolgång och 
stödja fattiga familjer.
 Musikhjälpen är ett evenemang där 
tre programledare sänder radio och TV 
i SR och SVT dygnet runt. Förra året 
samlades närmare 50 miljoner kronor in. 
Musikhjälpen är ett samarbete mellan P3 
SR, SVT och Radiohjälpen.
 Enligt FN:s barnfond UNICEF har 
barnarbete succesivt minskat sedan år 
2000, men som en följd av covid-19 ökar 
det nu igen och idag arbetar omkring 
160 miljoner barn, vilket motsvarar 
vart tionde barn i världen. Av dem har 
omkring hälften ett arbete som beteckas 
som »farligt arbete« med risker för 
barnets säkerhet, hälsa och utveckling. 
Mer än hälften av alla barn som tvingas 
till arbete är mellan 5 och 11 år.

Som barnarbete räknas:
• allt arbete som utförs av barn 5–11 år
• mer än 14 timmars betalt arbete i 
veckan för barn 12–14 år
• mer än 43 timmars betalt arbete i 
veckan för barn 15–17 år
• mer än 21 timmars obetalt hushålls-
arbete i veckan för barn 5–14 år
• arbete som är farligt eller skadligt för 
barns hälsa, säkerhet eller sociala och 
psykiska utveckling
• arbete som hindrar barn från att gå i 
skolan

TexT: Anette Olofsson
FoTo: Musikhjälpen
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Min önskan för  
• 2022 • 

HELENE HELLMARK 
KNUTSSON

Helene Hellmark Knutsson
landshöVding VäsTerboTTen

Ett omtumlande, omskakande krisår 
går mot sitt slut. Många har fått betala 
ett högt pris som en följd av pandemin. 
Runt hörnet väntar ett nytt år som 
vi vet väldigt lite om. Men en sak är 
säker: ditt personliga engagemang gör 
alltid skillnad – för dig och för dina 
medmänniskor. 
 Samhällets brister har blivit synliga 
som en följd av pandemin. Samtidigt 
har många människor gjort betydelse-
fulla insatser för andra som ett sätt att 
bidra till krishanteringen. Det personli-
ga engagemanget och de frivilliga insats-
erna inom den civila sektorn kommer 
att få en nyckelroll också i framtiden. 

Det öppna samhället, en levande 
demokrati som slår vakt om viktiga 
beståndsdelar som yttrandefrihet, 
föreningsfrihet och mötesfrihet kan 
inte tas för given. Det finns intressen 
som ifrågasätter och vill motarbeta 
initiativ som tas i föreningsliv, i media, 
i företag, i politiska partier och myn-
digheter. Därför bör var och en av oss 
vara vaksamma, granska källor, och 
bilda oss en egen uppfattning. Nästa 
år är det också valår – demokratins 
viktigaste dag inträffar som vanligt 
den tredje söndagen i september. Gör 
ett val för demokratins skull!
 Öppenhet kan också innebära sår-
barhet. Den viktigaste byggstenen i det 
gemensamma samhällsbygget är det 
personliga engagemanget som också 

innebär att ta det personliga ansvaret. 
Jag vill därför uppmana var och en att 
delta aktivt i samhällsbygget. Välj det 
sätt som passar dig. 
 Framför oss ligger stora utmaning-
ar. Klimatomställningen är den största 
av dem alla. En hållbar omställning av 
samhället är påbörjad.
 Vi har fått nya vanor, nya trender 
uppstår. De lokala tillgångarna upp-
värderas. Vi ser på oss själva på ett 
nytt sätt. Resandet har minskat och 
flyttlassen går nu från söder till norr 
och från storstäderna till landsbygden. 
Vårt län har blivit ett centrum för den 
gröna omställningen. Det finns många 
faktorer som gör att vi kan se ljust på 
framtiden. Och den bygger vi tillsam-
mans!
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Kärngården – är en  
mötesplats för alla,  
där människor kan känna 
gemenskap under trygga 
former.
TexT: Anna Hellgren  
FoTo: Curt Dahlgren

En av dem är Micke Johansson, som 
kommer hit i stort sett varje vardag.
 – Det är så lätt att träffa någon 
att prata med här, det är gott och 
hembakt fika och personalen gör ett 
strålande jobb, säger han.
 Kärngården är en samlingsplats 
som är öppen för alla och en plats där 
många har erfarenhet av, eller lever 
med, psykisk ohälsa. Tryggheten är 
det viktigaste och personalen jobbar 
mycket med att alla ska känna sig 
välkomna.
 – Vi hälsar på alla som kommer 
in och det är lika viktigt för perso-
nalen att sitta och prata med våra 
gäster som att sälja fika, säger Rosita 
Strandberg, ordförande i Kärngår-
dens ekonomiska förening.
 Man får gå en trappa ner för att 
komma till lokalen, som för många 
år sedan var ett bankvalv. Väggarnas 
tjocklek skvallrar om den tiden. 
 – Men nu har vi andra kronjuve-
ler här, säger Britt-Inger Hedström 
Lundqvist, verksamhetsledare på 
Kärngården, med ett leende.
 Hon syftar på alla trogna besö-
kare. Människor som hittat sitt sam-
manhang på Kärngården.
 Verksamheten drivs som ett 
personalkooperativ. Många börjar 

Kärngården  
unik mötesplats i Umeå

Anna Jansson trivs på Kärngården och lägger gärna pussel samtidigt som hon lyssnar  
på något i sina hörlurar.

GEMENSKAP
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sin bana på Kärngården med att 
arbetsträna och det gör att det finns 
personal med erfarenhet från många 
sektorer i samhället – gemensamt är 
dock att alla i någon form jobbat med 
människor. Det är en arbetsplats där 
många blir kvar under lång tid.
 – Vi har morgonmöten varje dag 
och personalen har stort inflytande. 
Vi skapar verksamheten tillsammans 
och våra gäster har också möjlighet 
att vara med och påverka vad som 
händer här, säger verksamhetsleda-
ren Britt-Inger.
 Något som blivit populärt är 
temaveckor. När Vasaplan hälsar på 
är det Halloween-tema och många i 
personalen har satsat hårt på att klä 
ut sig och även fått flera av gästerna 
att haka på. Tidigare har man haft 
pride-tema och nu finns idéer om 
dansbands-vecka eller kanske hård-
rock. 
 – Jag gillar när det är musik här, 
säger Micke Johansson, som själv 
spelar både trummor och keyboard. 
 Han har deltagit i verksamheten i 

över fem år och åker in dagligen från 
Vännäs. Ett minus med nya stället är 
att det inte är gratis parkering tycker 
han, men annars är han mycket nöjd 
med flytten från tidigare lokaler.
 – Det är ju personalen som gör 

stämningen och de har verkligen 
lyckats ta med sig trivseln hit. Jag 
gillar att det är så lätt att prata med 
folk här, att sitta och skämta och ha 
trevligt. Det är som ett litet ställe i en 
stor stad, fortsätter Micke.

Theresia Blomqvist (th) jobbar mer Kärngårdens second hand och har för dagen halloweenutstyrsel. Kunden  Carola Molin letar något 
mer vanliga kläder bland alla skänkta plagg i Kärngårdens butik.

Rosita Strandberg, ordförande i Kärngårdens ekonomiska förening har jobbat  
i verksamheten i 14 år. Hon går in på Halloween-temat med hull och hår.

GEMENSKAP
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Kärngården har öppet alla dagar 
i veckan och här finns billigt fika. 
Second hand-butiken är också öppen 
dagligen och den har dragit in nya 
besökare som kommer för att det 
är populärt att fynda i andra hand. 
Onsdagar är aktivitetsdag, med olika 
stationer där besökarna själva väljer 
vad de vill göra. Här ordnar perso-
nalen aktiviteter utifrån egna idéer 
och önskemål från besökarna. Det 
finns nästan alltid möjlighet att lägga 
pussel och spela spel, men även pyssel, 
skrivande och bakning kan vara sånt 
som pågår en onsdag. 
 – Pusslen har blivit så populära så 
dom ligger kvar hela veckorna, det är 
ett bra sätt att koppla av och det kan 
vara lättare att prata runt ett pussel 
än att bara sitta och fika, säger Rosita.
 Ibland ordnas lunchföreläsningar 
men det går också bra att bara vara i 

Micke Johansson besöker Kärngården nästan varje dag.  
– Det är som ett litet ställe i en stor stad, tycker han.

Anders Eriksson som leder Skrivklådan på Kärngården tar sig gärna en fika, i kafeterian. Den här gången var det Tove Andersen 
som serverade.

GEMENSKAP
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lokalen och  känna gemenskapen. Det 
enda krav som ställs på besökarna är 
att de ska vara drogfria och inte störa 
andra gäster. 
 – Kärngården är också ett fik där 
man kan ta med sig eget fika. Även 
om det är billigt har alla inte råd att 
köpa fika varje dag, så det är helt okej 
att ta med en egen te-påse och ta lite 
varmvatten här, säger Rosita. 
 Personalkooperativet Kärngården 
har funnits i sju år och har varit igång 
i knappt ett år i de nya lokalerna. 
Själva föreningen startade redan för 
20 år sedan.
 – Flytten har blivit en nytändning 
och vi tycker att det är så kul att både 
gamla och nya besökare hittar hit 
och vi samarbetar också med en del 
andra föreningar. Det känns som att 
det finns massor att hitta på fram över, 
säger Britt-Inger och Rosita. n

KÄRNGÅRDEN är ett perso-
nalkooperativ med uppdra-
get att skapa sysselsättning 
och en meningsfull tillvaro 
för människor med psykiska 
funktionshinder, men även 
för människor i olika livssitua-
tioner som riskerar att skapa 
nedstämdhet och isolering, 
till exempel arbetslöshet och 
sjukskrivning.
 Verksamheten finansieras 
genom second hand-butiken 
och de kläder som skänks dit, 
kaféförsäljningen, intäkter 
från Umeå kommun samt ett 
mind re bidrag från Social-
styrelsen.
 Kärngården är öppen alla 
dagar i veckan.

Gosedjuret Truls övervakar Carina Molin och Tina Strandberg som målar ett fantasifullt örngott på en aktivitets-onsdag på Kärngården.

Britt-Inger Hedström Lundqvist, verk-
samhetsledare på Kärngården

GEMENSKAP
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Öppet julfirande
Bakfickan IOGT-Medmänniska, 
Ordenshuset, Skolgatan 48.
Julafton, juldagen och annandag 
jul bjuds det på julfirande  
kl. 12.00–16.00 i stora ordens-
huset, granne med Bakfickan.

Holmsunds församling
21 december bjuds det på julfiran-
de kl.11.00–14.00 i församlingens 
lokal på Himmelska fridens torg, 
»Hållplatsen«, granne med Coop. 
Jultallrik, lotteri, godisbord, allsång 
och en liten julgåva. Allt utan kost-
nad. För frågor kontakta diakon 
Anneli Almqvist, tel. 090-71 61 33.

Kärngården, Renmarkstorget 11
Julafton kl. 10.00–14.00 bjuds det 
på julfika och gemenskap.

Pingstkyrkan, Kungsgatan 83 
Julafton kl. 8.00–13.30. Julgröt, 
julmusik, enkel julklappsutdelning.

Umeå Stadsmission, Kungsgatan 79
23 december serveras en jultall-
rik i samband med ett mindre 
julfirande. Julafton stängt. Öppet 
mellandagarna fram till nyårsafton.

Vindelns församling
Julafton med start kl. 11.00 i 
församlingsgården är alla, oavsett 
livssituation välkomna. Julkrubba, 
lunch, fika och dans kring gra-
nen. Ingen föranmälan och ingen 
kostnad.

Nu är det jul igen och ingen undkom-
mer julen vare sig man firar den eller 
inte. Skyltfönster fulla av glittrande 
dekorationer och tomtar i varierande 
storlekar. På torget står en tomte med 
sin gryta och ropar »Skänk en slant 
och bidra till att minska fattigdomen!« 
Människor ler, lägger en peng i grytan 
och känner att de har gjort julens goda 
gärning. »God Jul och Gud välsigne 
dig« skrockar tomten och lägger hän-
derna på den stora magen. 
 I juletider infinner sig julstressen 
hos mig som ett slags besk krydda 
i julefriden. Jag letar efter klappar 
till barnbarn, gubben, hundar och 
alla andra som ska få sitt eget lilla 
paket. Det ska lagas mat på längden, 
höjden och tvären. Sen får man inte 
glömma att gästen från södra Sverige 
är laktosintolerant, ett av barnen tål 
inte gluten och tonåringen har gått och 
blivit vegan, så här lagom till jul och så 
julskinkan, köttbullarna och leverpas-
tejen. 
 När jag scannar av stadens buti-
ker efter klappar och mat väcker en 
mamma med sitt förskolebarn min 
nyfikenhet. Barnet har fått syn på en 
tiggare utanför en affär och kräver ut 
sin veckopeng i förskott. Den ömma 
modern ser telningen gå fram till tigg-
aren och lägga hela sin veckopeng i 
muggen. Det glimtar till av en tår hos 
mamman och jag ser hennes stolthet. 
 Andra som finns till för ensamma 
människor är Bakfickan, Stadsmiss-
ionen och Kärngården med mat, 
gofika och mänsklig värme till den 
som behöver det. Det är ett extra stort 
engagemang från dessa inrättningar 
under julen. För några få timmar går 
det att glömma och drömma sig bort 
till en varmare och trevligare tillvaro, 
innan kylan och verkligheten kommer 
ikapp igen.
 Det blir säkert några pepparkakor 
och en klementin som färdkost innan 
kylan tränger sig på och trappupp-
gångens värme ger skydd för natten. 

Ett litet värmeljus, några pepparkakor 
och en klementin läggs snyggt på rad 
på det kalla golvet.
 Ovanför i lägenheterna firas det 
jul. Det hörs barnaskratt samtidigt 
som tomten kommer in genom porten 
och ringer på. Barnen öppnar med 
skräckblandad förtjusning, tindrande 
ögon och stor förväntan. Inne står den 
lagade maten på bordet och under gra-
nen ligger julklapparna. Alla får sina 
klappar och glädjen står högt i tak. Det 
tackas och bockas för kläder och andra 
lite roligare saker. När tomten sen ska 
gå hämtar pappan Akvaviten ur frysen 
och bjuder tomten utanför dörren. 
Ja, pappa tar sig en pruttare han med 
tillsammans med tomten som redan 
tog snedsteg på vägen in.
 Tomten går vidare till nya förvän-
tansfulla barn medan pappa dröjer sig 
kvar för att ta sig lite extra ur flaskan, 
och gömmer den sen bakom trappan 
för att kunna tanka på när han går ut 
med hunden. Den hemlöse ser flaskan 
och tänker att, julen har visst kommit 
till mig också. I en blinkning hamnar 
flaskan i en annan persons ägo.
 När kvällen går mot sitt slut drar 
den hemlöse filten hårdare runt sig, 
känner värmen sprida sig inifrån och 
minns sin barndoms jular, allt medan, 
han lyssnar uppåt. Han hör hunden 
spy på mattan av all mat som barnen 
försett den med och mamman som stä-
dar undan. Julen är över, barnen sover 
i sina sängar och pappan svär över 
förlusten av flaskan, som han var säker 
på att han ställde under trappan. 
 Julefrid och juleljus, stjärnglans och 
snöglim ger gemenskap och ensamhet 
en egen aura. 

Britt-Inger Hedström Lundqvist  
Kärngården

aV briTT-inger lundqVisT
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Min önskan för  
• 2022 • 

ÅSA NYSTRÖM

Åsa Nyström
biskop i luleå sTiFT
 
2022 är året då jag hoppas att fler av 
oss slipper känna ofrivillig ensamhet. 
Pandemin visade oss hur oerhört vik-

tigt det är med mänsklig gemenskap. 
Min förhoppning är att kyrkan fortsatt 
får vara platsen för möten människor 
emellan och möten med Gud. Möten 
som stärker vår tro och vårt hopp.
 2022 är året då jag önskar att 
orättvisorna och klyftorna i samhäl-

let minskar. »Älska din nästa som 
dig själv«, sa Jesus. Därför behöver vi 
arbeta för större jämställdhet och så 
att utsattheten för enskilda männi-
skor och grupper minskar. »Leave no 
one behind« är en av de övergripande 
principerna i Agenda 2030, som också 
Sveriges regering förbundit sig att 
arbeta för. 
 Min globala önskan är att världens 
ledare äntligen får mod och frimodig-
het att fatta viktiga och livsavgörande 
beslut för den klimatomställning som 
behöver göras nu, och att vi, var och 
en, bidrar på det sätt som är möjligt.
 Min personliga önskan är hälsa och 
livskraft till nära och kära, till mig 
själv, till alla människor. n

Owe Persson
ordFörande För mun & hals-
cancerFörbundeT och i Val-
beredningen För Vasaplan 
 
På frågan om vad man önskar är det 
lätt att ta till »fred på jorden, att famil-
jen får vara frisk, att ingen ska behöva 
svälta«. Självklart vill jag det men 
önskar jag något utöver detta? Som 
ordförande i Mun- och Halscancerför-
bundet, med tre cancerdiagnoser, vilka 
jag idag är friskförklarad från, hoppas 
jag att vården fortsätter att utveckla 
såväl mediciner, behandlingsmetoder, 
rehabilitering och palliativ vård, som 
bemötande gentemot patient och när-
stående inom samtliga cancerdiagno-
ser. Det skulle innebära högre överlev-
nad och i många fall ökad livskvalitet 
för de drabbade. En annan förhopp-
ning är att Sveriges riksdag ska besluta 
om att tänderna är en del av kroppen. 

Alla har inte råd med tandläkarbesök 
på grund av höga kostnader. Det ska 
inte kosta mer att gå till tandläkaren 
än till doktorn.
 I HSL:s reglering av hälso- och 
sjukvården nämns: »Vården ska ges 
med respekt för alla människors lika 
värde och för den enskilda människans 
värdighet. Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska ges 
företräde till vården«. Det är således 
en form av diskriminering och oför-
enligt med ovanstående principer att 
låta behov av hälso- och sjukvård stå 
tillbaka på grund av exempelvis ålder, 
livsstil, eller socioekonomiska förhål-
landen. Någon motsvarighet återfinns 
inte i tandvårdslagen. Det bör finnas 
tydliga etiska principer som styr även 
tandvårdens prioriteringar. Det skulle 
göra att många slapp lidande på grund 
av dålig tandhälsa.
 God jul och Gott nytt år tillönskas 
Vasaplans läsare. n

Min önskan för  
• 2022 • 

OWE PERSSON
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Hållbara 
hem
för alla.

bostaden.umea.se

Hållbara 
hem
för alla.

bostaden.umea.se

Hållbara 
hem
för alla.

bostaden.umea.se

För en del familjer i Umeå är  
julen ingen glädjefylld högtid. 
Därför förmedlar Svenska kyrkan i Umeå  
presentkort till behövande familjer.  
Vill du vara med och bidra?  
Köp ett presentkort så ser våra diakoner 
till att det kommer fram där det gör 
mest nytta!
Gör så här: Köp presentkort på Ica, Coop, Willys. 
Lämna in dem på Umeå stads kyrka mellan kl 10-16 
hos vaktmästare som oftast finns på plats, gärna så 
snart som möjligt.  
Du kan också swisha en gåva som vi förmedlar på 
samma sätt.

svenskakyrkan.se/umea/ge-fler-julklappar

Ge fler julklappar

Ge fler julklappar

Sw

isha din gåva
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Alma Thörn började tidigt hänga i 
pappa konstnärens ateljé och hon 
gick på Waldorfskolan där all form av 
kreativitet uppmuntrades. Vägen till 
ett skapande yrke kan i hennes fall 
tyckas självklar, men så har det inte 
riktigt varit.
 – Jag gillade bild som ämne, men 
jämförde mig med många andra i 
klassen som var jätteduktiga och 
tyckte inte att jag var så bra. Mitt 
självförtroende var bättre inom 
skrivandet, jag skrev mycket när jag 
var yngre. Idag är förhållandet det 
omvända, bilderna kommer lättare än 
texterna.

deT sa kliCk
2014 peppade en kompis Alma att 
söka till Umeå Konstskola och det 
blev avgörande för hennes utveckling, 
framförallt kursen i berättande bild 
där den flerfaldigt prisbelönta serie-
skaparen Anneli Furmark var lärare. 
 – Det sa klick direkt när jag fattade 
hur »lätt« det var att mixa text och 
bild. Jag hade givetvis läst mycket 
serietidningar, som Bamse och Kalle 
Anka, men visste inte hur man gjorde 
serier. Anneli var väldigt uppmunt-
rande och efter hennes kurs började 
jag jobba med serier på egen hand.
 Upptäckten att serier var hennes 
grej ledde sedan till att hon sökte till 
Serieskolan i Malmö, där hon gick 
2016 till 2019. 
 – Jag trivdes jättebra i Malmö och 
hade gärna blivit kvar om inte större 
delen av mammas släkt bott i Umeå. 
Det gjorde att jag fick hemlängtan

Det var i Malmö som Alma Thörns 
finstämda och lyhörda debutbok 
Alltid hejdå tog form. Men stoffet till 
den hittade hon i sin mormors källare 
i Umeå. Där låg en pocketbok med 
berättelser från barn och unga och i 
den fanns en text av Almas mamma,  
om hur hon upplevt sina föräldrars 
skilsmässa när hon var 14 år. Alma 
kopierade texten, men visste först inte 
riktigt vad hon skulle ha den till. 
 – När vi skulle arbeta med ett 
projekt i skolan under en längre tid 
började jag fundera på mammas 
berättelse. Lärarna uppmuntrade mig 
att lägga till mina egna erfarenheter 
som skilsmässobarn. Det var så boken 
blev två parallella berättelser av 
skilsmässo barn från två olika gene-
rationer. Temat kändes relevant, det 
finns inte så många skildringar om 
skilsmässor ur barnens perspektiv.

barneTs bliCk
Bokens huvudpersoner Alma och 
Johanna är båda 12 år, Almas historia 
utspelar sig i Umeå och i Bohuslän 
2004, Johannas i Malmberget 1977. 
Det finns starka självbiografiska in-
slag, men mycket är fiktionaliserat. 
 – Jag letade likheter och skillna-
der för att få ihop berättelsen. Vi fick 
mens i samma ålder och därför är 
huvudpersonerna 12 år gamla. Almas 
person är mer extrovert, Johannas 
mer introvert. Eftersom det finns 
verklighetsnära inslag frågade jag 
alla inblandade först om hur de såg 
på idén med boken och fick OK. Men 
i övrigt har jag inte pratat så mycket 

om berättelserna med andra, jag ville 
behålla barnets blick på historien.
Alma jobbade med boken aktivt i två 
år och när bokförlaget Galago släppte 
den 2020 väckte den genast uppmärk-
samhet. Författaren Linda Skugge 
skrev bland annat en uppskattande 
recension i Aftonbladet, lite senare 
blev den nominerad till Augustpriset, 
2021 vann den Norrlands litteratur-
pris och nu är den också nominerad 
till Seriefrämjandets pris Urhunden 
2021. Augustprisjuryn avslutade sin 
motivering med: »Alltid hejdå är en 
serieroman sedd genom barnets ögon 
som skär i hjärtat och ger en varm 
kram på samma gång.« 
 – Det var svinmäktigt med alla 
positiva reaktioner, jag blev jätteglad 
och det var kul att gå på Augustpris-
träff och bli starstrucked av författa-
ren Klas Östergren. Jag har också fått 
mejl från föräldrar som läst boken 
och gett den till sina barn och från 
lärare som berättar att deras klasser 
läst den. Himla fint allting!

bleV själV mamma
2021 blev Alma själv mamma till Olof 
och nu har hon varit föräldraledig i 
ett år. 
 – Det var ganska bra tajming. Jag 
tror jag har fått distans till allt som 
hände med Alltid hejdå och också 
hunnit bygga upp en pepp på att börja 
med en ny bok.
 Tack vare ett stipendium från För-
fattarförbundet och en buffert från 
första boken kan Alma nu ägna sig åt 
sitt författarskap på heltid en tid. 
 – Det känns kul. Nu kör jag! Jag 
jobbar med ett nytt bokprojekt, som 
är lite tidigt att specificera, men det 
blir nog om tonåringar eller tiden just 
innan man blir tonåring. Det är en 
tacksam tid att skildra för det händer 
så mycket då. Man är stor och liten på 
samma gång och balanserar mellan 
att vara barn och något annat. n

Alma Thörn skildrar skils-
mässor med barnets blick
Hennes debutbok, serieromanen Alltid hejdå, blev en omedelbar 
succé som belönades med Norrlands litteraturpris och nominerades 
till Augustpriset. Alma Thörn tror själv att en del av framgången kan 
förklaras med att boken skildrar skilsmässor ur barnens perspektiv. 
– Märkligt nog är det lite ovanligt, säger hon.
TexT: Nils Fredriksson | FoTo: Anders K Jonsson
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– Det kanske blir svårare att ha ett klarsynt perspektiv på föräldrarollen när man fått 
barn. Därför hade det nog varit svårare för mig att skriva boken efter att jag blivit 
mamma, säger Alma Thörn, författare till den prisbelönta serieromanen Alltid hejdå.
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IDA ÖSTENSSONIda Östensson
ordFörande make equal

Jag önskar mig att vi åker till-
baka till brinnande metoo, black 
lives matter och tiden då folk folk 
fick klimatångest och flygskam. Och 
att folk denna gång orkar lyssna, ta in 
och agera. 
 Jag önskar mig ärligt och medmänskligt 
valkampanjande. Jag önskar mig källkritik och ett snällare tonläge där hat 
och hot tas på allvar. 
 Jag önskar mig ett samhälle där vi tar mäns (dödliga) våld mot kvinnor 
och flickor på allvar, att vi alla kommer överens om att samtycke aldrig kan 
köpas och ge adekvat stöd och vård till de sår som samhället skapat.
 Jag önskar att vi börjar prata klass igen. Jag önskar att vi återigen bygger 
upp ett socialt skyddsnät och att vi värderar alla människor likvärdigt. 
 Jag önskar att vi vaknar upp från den normalisering av rasism som sprider 
sig. Jag önskar mig internationell solidaritet, en human asylpolitik och att vi 
kombinerar att öppna våra armar med resurser. 
 Jag önskar att alla får möjlighet att inte bara kämpa för att överleva – utan 
faktiskt leva. n

Umeås träd gör nytta
Att träden verkligen gör nytta för Umeås 
miljö visar en färsk studie från Sveriges 
lantbruksuniversitet, SLU. Studien har 
gjorts med hjälp av ett datorprogram 
och flera städer har studerats. Resulta-
tet visar att Umeås träd binder koldioxid 
som motsvarar 18 500 bilars utsläpp 
per år. 
 – Vi kan se att träden i Umeå binder 
utsläppen från en tredjedel av alla per-
sonbilar i kommunen, förklarar Markus 
Pettersson, landskapsingenjör, Umeå 
kommun.
 Men trenden är att stadsgrönskan i 
Umeå minskar. Centrala Umeås »kron-
täckningsgrad« – hur mycket som täcks 
av trädkronor – är 14 procent, jämfört 
med New Yorks 21 procent och Malmös 
22 procent. 
 – Det är viktigt att vi tar hand om 
våra träd, oavsett om det är kommunen 
eller privatpersoner som äger dem, 
förklarar Nina Ingvarsson, landskaps-
ingenjör, Umeå kommun.

Vasaplan stöttar  
i vinterkylan
Kulturföreningen Vasaplan har arbe-
tat hårt under året för att bland annat 
bredda föreningens verksamhet, utöka 
samarbetet med andra föreningar och 
utveckla tidningen Vasaplan. Föreningen 
har också verkat för att få ekonomin i 
balans – ett arbete som har varit fram-
gångsrikt. Kulturföreningen Vasaplan 
kommer därför att kunna använda delar 
av föreningens överskott till att – tillsam-
mans med människor som själva saknar 
medel och möjligheter – köpa varma 
jackor, rejäla vinterskor och bekosta 
besök på frisörsalong.
 –  Det är roligt att vi nu äntligen upp-
når ett av våra mål. Det ger god energi 
för oss alla att jobba vidare med förening-
ens övriga mål,  säger Stina A. Gezelius, 
ordförande för Kulturföreningen Vasa-
plan.



VASAPLAN | NOVEMBER 2021 31

VÅLDET
VI MÅSTE PRATA OM

Se på filmen

ETT SAMARBETE MELLAN UMEBRÅ, POLISEN OCH MIDGÅRDSSKOLAN, MED HJÄLP AV  
VÄNNERNA PÅ LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN, NALTA MEDIA OCH MÅNGA FLER.
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DANIEL RAHIMI

Daniel Rahimi
hockeyspelare björklöVen

Först och främst så hoppas jag att vi får lämna pandemin. 
Att vi alla får ta nya tag och leva som vi önskar med vänner 
och bekanta. 
 Och så önskar jag förstås att Björklöven får ta steget 
upp i finrummet och SHL. Det ska vi jobba hårt för i laget. 
Jag tror att vi har stora chanser för vi är en bra grupp som 
börjar växa samman till ett riktigt bra lag. Sport och kultur 
skänker ju mycket glädje till människor och intresset för 
hockey är stort här i Umeå. Därför vore det kul att få ge 

staden och våra hängivna 
supportrar möjligheten att se 
riktigt bra hockey. Det är en lång 
resa att ta sig hela vägen till SHL och där betyder uppback-
ningen från vår publik väldigt mycket. De stöttar oss både 
i medgång och motgång och stämningen på matcherna 
är alltid hög. När man går på stan är det alltid någon som 
kommer med en positiv kommentar och det betyder mycket. 
 Personligen så ser jag fram emot att fortsätta spendera 
mycket tid med min familj. Familjelivet och att få se mina 
barn utecklas till egna personer är det finaste som finns.
 Sen hoppas jag på lite snö så att den rätta julkänslan 
infinner sig. n

swisha till 123-201 44 62
stöttar socialt utsatta i Umeå
www.vasaplan.nu

#vasaplans vänner



#packatoklart
Läs mer om hur du packar rätt på bussgods.se
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Astrid Väring (1892–1978) var skitför-
bannad när hon skrev romanen I som 
här inträden. Hon ville ha en fight, 
hon ville utmana etablissemanget, hon 
ville förändra saker i grunden och hon 
var beredd på konflikt. Drivkraften var 
både personlig och principiell.
 I början på 1943 hade Astrid Väring 
återknutit kontakten med en barn-
domskamrat från Umeå och inlett ett 
förhållande med honom. Men hennes 
nya kärlek hade en tragisk historia 
bakom sig i sitt liv. Han hade blivit 
avskedad från statlig tjänst och sedan 
mot sin vilja tvångsintagen på Umeda-
lens sinnessjukhus i Umeå och där 
upplevt sig bli väldigt illa behandlad.
 Det var, ansåg Astrid Väring, ett 
skandalöst rättsövergrepp. Och hennes 
sätt att ta till orda blev romanförfatta-
rens. Hon ville med sin nya bok tvinga 
fram en offentlig diskussion om den 
svenska mentalsjukvården, om feldiag-
noser och den enskilda människans 
rättslöshet. Det är som författaren 
Kristina Sandberg skriver i efterordet 
till den nya utgåvan, »ett försvarstal 
som vrålar genom historien.«
 Huvudpersonen heter Tomas 
Eckert och romanen inleds med att 
han vårdas på sjukhus i ett kritiskt 
tillstånd efter ett självmordsförsök. 
Han överlever, och sedan förflyttar sig 
handlingen tillbaka i tiden och man 
får följa honom genom uppväxten, den 
första yrkeskarriären, hans turbulenta 

kärleksliv, hans hustrus missbruk och 
hela vägen fram till händelserna som i 
ett slag förändrar allting. Hur han blir 
inlagd på sinnessjukhus och allt som 
sker därefter – med felaktiga diagno-
ser, läkarnas maktmissbruk, lokalt 
pampvälde och patientens kamp för 
upprättelse.
 Men inte heller huvudpersonen är 
sympatisk i alla delar. Han begår själv 
flera övergrepp under resans gång, av 
ett slag som en modern läsare stör sig 
mycket på. Det är inte någon enkel-
spårig skildring. 
 Man ska inte läsa boken som enbart 
ett debattinlägg och en kampskrift. 
Den har visserligen en del litterära 
svagheter, inte minst i några av kvin-
noporträtten, men det är också en 
skickligt berättad roman med många 
eftertänksamma scener och passa-
ger. Astrid Väring kunde konsten att 
berätta en historia så att man fängslas 
och lockas att sträckläsa den.
 Hon erkänner själv i ett förord att 
hon skrivit i »helig indignation, djupt 
gripen av det tragiska öde jag av en 
slump råkade komma i kontakt med.« 
Att »herrar psykiatriker«, fortsätter 
hon, »besatt en så fullkomligt diktato-
risk makt inom sitt verksamhetsom-

råde kunde jag inte drömma om.« Och 
hon kallar de statliga sinnessjukhusen 
för koncentrationsläger, »dit man kan 
deportera personer, vilka av en eller 
annan anledning råkat göra sig miss-
hagliga för någon«.
 I som här inträden blev när den 
kom ut 1944 snabbt en av dåtidens 
allra mest omdiskuterade och kon-
troversiella romaner. Den utlöste en 
enorm debatt om den psykiatriska 
vården och om myndigheternas makt 
över enskilda medborgare. Väring fick 
mycket medhåll från tidigare patienter 
och anhöriga, som skrev och tackade 
henne. Men hon utsattes också för 
stark kritik, framför allt från läkarhåll, 
som ansåg att Väring var okunnig och 
att romanen var felaktig och ägnade 
sig åt förtal.
 Under lång tid efteråt refererades 
det till Astrid Värings roman – för och 
emot – i diskussioner om hur sinnes-
sjukvården skulle kunna reformeras.
 Det blev inga snabba förändringar 
som en följd av debatten. Men när 
en ny mentalsjukvårdslag kom på 
1960-talet var flera punkter i den 
sådana som Astrid Väring och andra 
hade drivit tjugo år tidigare.
 Astrid Väring, som var partipoli-
tiskt konservativ men radikal i mycket 
av sin samhällskritik, ställde i sitt 
författarskap frågor som vi brottas 
med fortfarande. Om exploatering av 
naturresurser och lokalsamhällen. Om 
vårdinstitutioner och maktmissbruk. 
Om ensamstående, fattiga kvinnors 
utsatthet. Om rätten att som män-
niska gå sin egen väg och vara annor-
lunda i ett samhälle fullt av normer 
och fördomar. Men aldrig var hon mer 
förbannad än när hon skrev I som här 
inträden.

TexT: Ola Nordebo

Ola Nordebo  
om Astrid Väring

ASTRID VÄRING
Astrid Väring, född 1892 i Umeå, 
var författare och journalist. Hon 
började sitt yrkesliv som kulturjour-
nalist på Västerbottens-Kuriren 1916 
under pseudonymen Rita. Hennes 
bok I som här inträden utkom 1944, 
och gavs ut i nyutgåva 2020 på 
Atrium förlag.

I som här inträden – Astrid 
Värings roman från 1944 – är 
en svidande kritik mot dåtidens 
psykiatriska vård i allmänhet och 
Umedalens sjukhus i synnerhet. 
Ola Nordebo, politisk chefredak-
tör på Västerbottens-Kuriren, 
fängslas av ett författarskap som 
står på de utsattas sida.
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hur känns deT aTT för försTa 
gången släPPa musik under 
egeT namn?
– Alltså, lite läskigt! Det innebär ju 
nämligen att om folk skulle tycka att 
den var superdålig skulle det stå i tid-
ningen »Annika Norlin är värdelös« i 
stället för att ett bandnamn var det.
Men annars är det som vanligt i 
min värld. Det är mer en fråga om 
att jag brukar samarbeta med olika 
människor och kalla projekten olika 
saker, Säkert! och Hello Saferide till 
exempel, och det här har börjat bli så 
snurrigt att jag nu fick trevliga upp-
maningar att det kanske skulle vara 
lättare om jag kunde kalla mig för 
mitt eget namn för en gångs skull. 
 – Skivan »Mentor«, har jag gjort 
under pandemin med Andreas Söder-
lund, i Stockholm den här gången. 
Rimligt eftersom delar av skivan 

textmässigt handlar om åren jag 
bodde i Stockholm själv. 

får Vi se dig sPela liVe under 
2022?
– Vi får se. 

hur firar du jul i år?
– Jag kommer från Östersund, så jag 
hoppas jag ska få åka dit och hälsa 
på mina föräldrar. Det är inget man 
tar för givet längre. Förra året fick vi 
sitta i karantän i över en vecka innan 
vi kunde åka dit på annandag jul. Vi 
träffade inte en jävel inomhus under 
den tiden. Men det var fint, alla 
kompisar i Umeå var också hemma, 
så är det ju aldrig annars. På julafton 
gick vi runt till kompisfamiljer och 
vinkade till dem genom fönstren. Det 
var fint, bara att se att de fanns där.

Annika Norlin släpper 
platta under eget namn

MUSIK________
HILDA HELLER

MUSIK________
HILDA HELLER

FoTo: Viktor Sjödin

Rome Is Not A Town  
Living in the waitlist
beTyg: 4 av 5

En sprakande ny EP från indierockban-
det Rome Is Not A Town som fortsätter 
sparka in dörrar och ta sin självklara 
plats inom Sveriges alternativa musik-

scen. Det är drivigt, opolerat, obrytt 
och djärvt på samma gång. Sångaren 
Kajsa Piodnak har det där perfekta rivet 
i rösten som för tankarna till 1990-talet 
och legender som Kurt Cobain. Gillar 
du band i stil med Velvet Underground 
och Sonic Youth? Då är det här något 
för dig!
 EP:ns höjpunkt är helt klart låten 
Poison som rycker med en från allra 
första virvelslaget. 

TIPS! Livemusik 
Den 18/12 arrangerar studieförbunden 
Bilda och Sensus ON STAGE – en 
spelning på Klubb Berlin med lokala 
banden Friläge, ByaVibes med flera …

CirCuiT des yeux – io

jenny Wilson – Mästerverket

TIPS! Nya album 
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Vasaplans skribent, poeten 
Nils Louis Fredriksson har i 
höst kommit ut med sin and-
ra bok, I ljuset så levande.

Vad är I ljuset så levande för bok?
– Upprinnelsen till att jag skrev boken 
var att min lillebror dog i cancer för 3,5 
år sedan. Så det är en diktsamling om 
att förlora en lillebror, där dikter om 
djupaste sorg varvas med betraktelser 
från byn Harrsele i södra Västerbotten. 

Du är journalist och copywriter. Hur 
kommer det sig att poesi också har 
blivit ditt språk?
– Jag har under olika perioder skrivit 
en del poesi, för att det känns fritt och 
lustfyllt, lite som en kontrast till det 
uppdragsskrivande jag sysslar med till 
vardags. Det tog fart igen för tre, fyra 
år sedan då jag och min kompis Johan 
Dahlroth började läsa varandras texter. 
Han läste då huvuddelen av min debut 
Där ingen längre bor, som jag skrev för 
typ femton år sedan, och tyckte att den 
var så bra att den måste ges ut. Det gav 
ny pepp åt skrivandet. Jag redigerade 
boken tillsammans med Johan och 
fyllde på med nytt. Sedan dess har jag 
skrivit poesi hyfsat kontinuerligt.

Den här boken och din första bok Där 
ingen längre bor utspelar sig båda i 
din barndoms sommarby Harrsele. 
Vad är det för plats?
– Harrsele är min pappas barndomsby 
och jag har varit där varje sommar 
sedan jag föddes. Pappas sida av släkten 
har varit där länge, farfars far, som för 
övrigt också hette Nils, föddes i Harr-
sele 1872. Utöver att jag har mina rötter 
där är det en spännande plats för att 
ett vattenkraftverk byggdes i Harrsele-
fors, några kilometer från Harrsele, på 
1950-talet. I samband med det var det 

en stor inflyttning till bygden och Harr-
selefors hade bland annat post, butik, 
biograf, hockeyrink, tennisbana och en 
populär badplats med hopptorn. 

Vilken betydelse har Harrsele i ditt liv?
– Det är min favoritplats på jorden. Att 
gå barfota ner till älven en fin som-
mardag, ta ett dopp och sedan ligga på 
bryggan, det är oslagbart. Det är också 
roligt att många släktingar, från både 
Umeåområdet och övriga Sverige, är 

där på somrarna. Runt midsommar 
kan det vara 30–40 personer i byn. Nu-
mera finns en hinna av sorg över plats-
en för att min lillebror och flera andra 
släktingar och bekanta som brukar vara 
där gått bort. Men det får jag lära mig 
att leva med. 

Du har varit ute och läst dina dikter i 
många sammanhang och fått starkt 
och positivt gensvar från din publik. 
Hur känns det?
– Det känns väldigt fint. Uppläsningar-
na blev ett nytt kapitel i mitt liv i sam-
band med av debuten. Det var nervöst 
i början, men nu har jag väl gjort ett 
20-tal uppläsningar på både bibliotek 
och krogar och börjar känna mig rätt 
bekväm med det.

TexT: Anette Olofsson
FoTo: Anna-Karin Pettersson
bokomslag: Maria Persson/Plokk

Nils Louis Fredriksson om 
sorgen efter en saknad bror

nils louis fredriksson  I ljuset så levande

n
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u
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n
  I ljuset så levande

Nils Louis Fredriksson är född 

i Umeå 1968. Han debuterade 

2019 med diktsamlingen 

Där ingen längre bor. Boken 

nominerades till Norrlands 

litteraturpris 2021.
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Kerstin, solen  
och kärleken
Helena Hedlund

Kerstin bor lite ensligt. Hon har 
en bit till skolan men skolvägen 
delar hon med bästa kompisen 
Gunnar. I klassen är det himla 
stökigt. Fröken vill att Kerstin ska 
ta mer plats, men Kerstin vågar 
inte. Hon vill vara hemma, för 
där finns lilla Miranda, en ljuvlig 
varelse som Kerstin älskar över 
allt annat. Hon pussar och puss-
ar på henne så att mamma blir 
orolig att hon ska pussa för hårt. 
Smacka för hårt vid örat. 
 Kerstin och Gunnar försöker 
slå rekord till Guiness rekordbok, 
men det går inte så bra och de 
bestämmer sig för att göra en 
egen rekordbok. Gunnar vill att 
den ska heta Gunnars rekord-
bok som om Kerstin var helt 
osynlig. Kerstin vågar inte säga 
ifrån, men sakta växer ilskan i 
henne – mot Gunnars egoboost, 
mot killarna som spionerar på 
tjejerna i omklädningsrummet, 
mot stöket i klassrummet och 
mot tjejerna som retas. 
 Kerstin, solen och kärleken är 
den femte delen i den prisbe-
lönta serien om Kerstin. Helena 
Hedlund har en fantastisk ton-
träff – humor, pinsamheter, lek 
och oroliga känslor. Underbar 
högläsning. Illustrationer av 
fenomenala Katarina Strömgård.
Annika Edlund
 

Ensamvargar
Katarina Kieri 

Martin och Sasha är två ung-
domar som trivs ganska bra 
själva, men som båda längtar 
efter någon att dela alla tankar 
med. Martin bor hos mamma 
långt norrut men åker ofta till 
pappa i Stockholm. Pappa som 
till det yttre är prydlig men Mar-
tin vet om problemen som ingen 
annan verkar se. 
 Då och då är Sasha hos en 
kontaktfamilj, en rejäl familj med 
en härlig hund. De bor i samma 
by som Martins farmor och 
farfar. Ibland korsas Martin och 
Sashas vägar som om de anade 
att de är besläktade själar. 
 Jag älskade den här boken. 
Skildringarna av oro, kärleks-
pirr, mod, om ansvarstagande 
unga. Små hintar om vad som 
hänt tidigare och att inget är 
förutsägbart. Som livet. Katarina 
Kieri skriver med poetiskt språk 
och lätt hand. Hon har bland an-
nat fått Augustpriset och Astrid 
Lindgren-priset. Omslagsillustra-
tion av Anneli Furmark, Umeå.
Annika Edlund

Fädernas missgärningar 
Åsa Larsson

Det finns bara ett fel med Åsa 
Larssons nya deckare och det är 
att den är omöjlig att lägga ifrån 
sig. Halv tre på natten slår jag 
slutligen igen Fädernas missgär-
ningar – den sjätte och  enligt 
författaren själv, sista delen i se-
rien om den besvärliga juristen 
Rebecka Martinsson i Kiruna. 
Åsa Larsson förblir konsekvent i  

sin skildring av huvudpersonen 
– kammaråklagare Martinsson 
är inte trevlig nu heller, men 
hon får på sitt buffliga sätt 
saker gjorda. Samtidigt samlas 
fienderna på hög, vilket borgar 
för febrig nagelbitarspänning. I 
inledningen drar en kvinna på 
sig skidorna för att åka ut på 
vinterisen och ta livet av sig. 
Något kommer dock emellan, 
och detta är upptakten till en 
historia som omfattar både ond 
bråd död, udda livsöden och kri-
minella nätverk. Nutiden – med 
den klassiska koloniala konflik-
ten nord-syd – får sitt självklara 
utrymme i berättelsen, men mitt 
i allt visar Åsa Larsson sådan 
ömhet gentemot sina karaktärer. 
De är tilltufsade, men gör så 
gott de kan och försöker hitta 
kärlek där det är möjligt. Det 
blir ibland riktigt rörande, trots 
berättelsens bladvändarkaraktär. 
Ytterligare ett fel med boken 
är att den är den sista i serien. 
Man får hoppas att Åsa Larsson 
skapar en ny svit om människor 
i norr – kanske finns det något 
att rota fram bland författarens 
tornedalska rötter?
Liselott Holm

Udtja Lasse
Lars Norberg

Lars Norberg kan sägas ha gjort 
en redig klassresa. Han föddes 
1934 i Varijsträsk/Varggájaure i 
Norrbotten och befanns tidigt 
ha huvudet på skaft. Efter jurist-
examen gjorde han kometkarriär. 
Uppdragen stod som spön i 
backen – attaché vid UD, konsul 
i New York, ambassadör i Ge-

néve och uppdrag under Balkan-
kriget. Men när han av svenska 
regeringen utsågs till ordförande 
i renbetesdelegationen 2003 
blev det tvärstopp. Anledningen? 
Lars Norberg var själv same. 
Han ville utreda frågan om 
samernas rätt till ersättning för 
förlorade markrättigheter, men 
detta passade uppdragsgivaren 
illa och Norberg skildes från 
uppdraget. Han blev så förban-
nad att han lämnade salongerna 
och återgick till vad han tyckte 
bäst om, nämligen att skriva, 
nu under namnet Udtja Lasse. 
Hans upplevelser av arbetet med 
renbetesdelegationen förvandla-
des till boken Begrav mitt hjärta 
vid Udtjajaure. I höst släpptes 
samlingsvolymen Minnen och 
historier från Lappmarken som 
består av skildringar från barndo-
men. Den tycks ha varit sällsamt 
lycklig. Den gladlynte fadern tog 
påhugg under järnvägsbyggen 
och modern drev ett bageri som 
besöktes av alla i området – flot-
tare, skogsarbetare, nomadise-
rande samer, fanatiska stalinister 
och till och med »glädjeflickor« 
som följde efter rallarna. Skild-
ringarna är mustiga, men också 
medkännande  – det här är en 
författare som tycker om männ-
iskor. Som läsare blir man också 
påmind om att det som brukar 
kallas ödemark är långt ifrån 
öde mark. Varggájaure var upp-
enbarligen en myllrande plats, 
väl lämpad att fostra en blivande 
toppdiplomat som måste kunna 
hantera alla slags människor 
med intresse och respekt.
Liselott Holm

Annika Edlund, Bokkafé Pilgatan, Barn- och ungdoms bok blogg-
en, tipsar om två böcker om vänskap mellan barn och unga. 
Liselott Holm har läst Åsa Larssons sista bok om åklagare  
Rebecka Martinsson och mustiga berättelser av Udtja Lasse.
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Det heter bank. Fritidsbank. Jag 
associerar med kostnader. Banker 
tjänar pengar. Stora pengar. Konsu-
menterna är förlorarna. Jag har svårt 
för bankordet. Men här är inga pengar 
involverade. Inga depositionsavgifter 
eller hyror. Inga förseningsavgifter. 
Ingen ränta. Inga skadestånd. Jag får 
gå förbi bankordet och lämna det. Får 
tänka att de har tillgångar istället, för 
det har de, att låna ut. Det har banker 
också. Men där slutar liknelsen. 
 Fritidsbanker är som bibliotek, fast 
med hjälmar, bollar, skridskor, cyklar, 
flytvästar och innebandyklubbor. Fri-
tidsbankerna över landet lånar ut ut-
rustning till den som vill och behöver. 
Till de som vill prova, testa, leka, leva 
en stund. Visionen är att det ska finnas 
minst en i varje kommun. Det blir fler 
och fler i alla fall. Över hundra idag. I 
Umeå finns det. 
 Jag hoppas att du hittar dit. Du som 
vill prova om skridskor, innebandy, 
kickbike, skidor, kullerbyttor är något 
för dig. Du som undrar hur det är att 
åka skateboard. Har syskon, kusiner, 
arbetskamrater eller morsan på besök. 
Du som vill göra något annat med 
familjen och lånar en frisbee, kanske 

fem. Du som har barn som ska ha fri-
luftsdag och behöver en pulka. Du som 
vill se om stavgång är något för dig. 
Du som är hemma med barnen under 
ledigheten och vill erbjuda något ni 
inte vanligtvis gör. Pingis? Du som är 
less på alkoholnormen och vill hitta på 
något annat med polarna i helgen. Jag 
hoppas att du hittar dit.
 Det som lånas ut har andra skänkt. 
Privatpersoner, organisationer och 
föreningar. Sånt som blev för litet, blev 
över. Sånt som inte används. Sådant 
andra tappat intresset för. Återbruk. 
Kretslopp. Hållbarhet både med prylar 
och människor. Saker som gagnar rö-
relse, frisk luft, samspel och aktivitet. 
Sådant som är roligt ger hälsa. Saker 
som är dyra och omöjliga för många 
att skaffa. Saker som är ganska billiga 
med du aldrig har provat. Saker som är 
stora och andra som är små. 
 Alla är välkomna hit. Oavsett var 
du bor. Oavsett hur stor eller liten din 
årsinkomst är. Ingen kommer att fråga 
dig varför du lånar. Bara bli glada över 
att det är något som du vill testa. Kom 
och låna. Du få ha sakerna i två veckor. 
Du behöver inte köpa grejer. Alla be-
höver inte köpa för att spela eller leka. 

Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att 
berätta det. Att alla får veta. Att det är 
välkommen in. 
 Och du som har ett par skidor över 
är också välkommen. Skridskor, golf-
klubbor, simdynor, hjälmar är välkom-
na. Lämna dem här. Så att andra också 
kan få cykla, simma, åka, spela, leka, 
prova, testa.
 Så ta bilen, bussen, cykeln, pro-
menaden hit och låna. Likväl som du 
besöker biblioteket för böcker, film, 
musik och spel. Så besök fritidsban-
ken. Fritid är en rättighet. Mer fritid åt 
folket.
 Var det någon som sa sextimmars 
arbetsdag?

TexT: Madelene Edlund

Om du vill och behöver
EN REFLEKTION AV MADELENE EDLUND

FRITIDSBANKEN UMEÅ  
finns på Ålidhems Centrum och  
i MVG-gallerian. För fullständig  
information och öppettider se: 

www.fritidsbanken.se/fritidsbank/
umea/

eller »Fritidsbanken Umeå«  
på facebook
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När Umeå fyller 400 år firas det med många 
olika berättelser om Umeå. Stan i älvsland-
skapet som formats av människor och hän-
delser under 400 år. 

På nyårsafton går startskottet för Umeås 400-
årsfirande. Därefter följer ett helt år med akti-
viteter och arrangemang knutna till firandet. 
En viktig del av detta är givetvis berättelsen 
om Umeå. Och vem gör den bäst, om inte 
Umeåborna själva. Genom ”Mitt Umeå” vill 
vi fånga just era berättelser och visioner om 
Umeå. Kanske är det en personlig berättelse 
om stan, en vision om framtidens Umeå eller 
till och med ett arrangemang? Den som vill 
vara med och fira Umeå kan till exempel boka 
Studio400 som står på Rådhustorget. Här kan 
du marknadsföra ett kommande arrangemang 
under 2022, lyfta en berättelse eller varför 
inte göra en inspelning?
 Oavsett vad det är så hoppas vi att du som 
Umeåbo vill vara en aktiv och viktig del i firandet.  
 Hör av dig till oss om du vill veta mer, på 
umea400@umea.se eller via www.umea400.se, 
där kan du också prenumerera på vårt nyhets-
brev.
 Och du, glöm inte att boka in nyårsafton 
14.00–15.00, då fyller vi Rådhustorget med 
musik och dans och börjar firandet av Umeå 
400 år. 
Med 400 år i ryggen blickar vi framåt!

Umeå fyller 
400 år 2022

Foto: Fredrik Larsson

Telefon.  090–470 47
E-post. info@vasaplan.nu

Hemsida. vasaplan.nu

Vill du också  
annonsera
i Vasaplan?

Kontakta oss!

Rånad? Hotad?
Misshandlad? 

Vi ger kostnadsfritt stöd till dig som är 
brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Ingen polisanmälan krävs, vi har 
avgett tystnadslöfte och du kan vara 
anonym.

Vi finns för dig. Ring oss!

Telefon: 116 006
Mejl: info@umearegionen.boj.se
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Chokladkaka med polkagrisgrädde
175 g smör 
200 g mörk choklad 
1,5 dl strösocker 
3 ägg 
1,5 dl vetemjöl 

Smält smör och choklad på låg värme 
under omrörning utan att det kokar. Häll på 
strösocker och ägg och vispa. Vänd i mjölet 
och rör försiktigt till en jämn smet. Grädda 
i en smord och bröad form i nedre delen av 
ugnen på 175 grader i ca 20 minuter.

Glasyr
100 g smör
5 msk bryggt kaffe
2 msk kakao
4 tsk vaniljsocker
6 dl florsocker

Smält smöret och stäng av värmen innan 
resten av ingredienserna tillsätts under 
omrörning. Häll glasyren över kakan och låt 
den stå tills den svalnat, gärna över natten.

Polkagrisgrädde 
2,5 dl vispgrädde
Ca 10 krossade polkagrisar

Värm grädden med polkagrisarna under 
omrörning på låg värme – grädden får inte 
koka. Låt den svalna över natten i kylskåp 
och vispa sedan som vanligt. Den är även 
god till kaffedrinkar eller varm choklad.

Knäckbräck
Perfekt när man vill göra knäck utan att 
hålla på med formar.

2 dl vispgrädde
2 dl sirap
2 dl socker
2 msk smör

Blanda alla ingredienser i en tjockbottnad 
kastrull och låt koka till 125 grader (finns 
ingen kökstermometer tillgänglig kan man 
testa genom att droppa lite i ett glas kallt 
vatten och se om konsistensen är bra).
Häll ut smeten på ett bakplåtspapper med 
lite olja och smaksätt med det du tycker är 

gott (t ex nötter, rivet apelsinskal, kokos, 
fling salt).
Dela i bitar.

Fetaostsill
1 förpackning valfri sill
2,5 dl grekisk yoghurt
Fetaost 
Skalet av en lime och saften från en halv
En liten bit hackad chili
Färska örter efter smak – persilja, basilika 
eller dill
Lite honung

Skär sillen i mindre bitar och hacka chili 
och örter. Mosa fetaosten tillsammans 
med yoghurten tills den är krämig, blanda 
resten av ingredienserna innan sillen 
tillsätts. 

Inlagd lax 
Ca 300 g skinnfri lax, filéer eller lax i bit
1 dl ättika
2 dl strösocker
Några svartpepparkorn
3 dl vatten
½ rödlök
½ morot
1 liten bit gurka

Koka upp en 1-2-3 lag av ättika, strösocker, 
vatten och svartpepparkorn. Låt svalna. 
Skär laxen i kuber på ca 3 x 3 cm. Skiva lök 
och morot. Skär gurkan i stavar och kärna 
ur den. Häll lagen över laxen och grönsak-
erna och låt stå i kylen minst ett dygn. 

Sallad med örtdressing  
2–3 hjärtsalladshuvuden 
½ gurka
1 liten fänkål
1 äpple 

Strimla fänkål, gurka och äpple. Dela 
hjärtsalladshuvudena i mitten och plocka 
försiktigt lös bladen.

Dressing 
1 knippe persilja och basilika (fryst går bra)
100 g västerbottensost
Saften från ½ citron
2 msk olivolja
2 msk majonnäs 
Salt och peppar 

Mixa alla ingredienser till en slät smet och 
smaka av med salt och peppar, tillsätt even-
tuellt lite citron eller vatten om konsistens-
en är för tjock. Ringla dressingen över, det 
passar bra att strö över lite valnötter eller 
pumpafrön. 

Ansjovissnurror 
1 rulle färdig smördeg
1 burk anjovis
100 g naturell färskost
2 lökar
Smör till stekning
1 ägg till pensling

Skiva löken och bryn i smör tills den blir 
karamelliserad. Låt svalna. Rulla ut smör-
degen och bred färskosten över, peppra 
med lite svartpeppar. Lägg den stekta löken 
och anjovisfiléerna över hela smör degen, 
som på en bulldeg. Rulla ihop degen och 
skär ca 2 cm tjocka skivor som läggs på 
ett bakplåtspapper och penslas med ägg. 
Grädde i ugnen på 150 grader tills degen 
fått färg i ungefär 20 minuter.

JULIGA FAVORITER!
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Webbplatsen 1177.se: Läs om sjukdomar och symtom 
och vad du själv kan göra för att lindra dina besvär. 
Logga in på 1177.se för att bland annat förnya recept, 
boka om din tid eller läsa din journal. På 1177.se hittar 
du också nya Hälsodigitalen. Svara på frågor om dina 
besvär, få anpassade råd och möjlighet att chatta med 
vård personal.
1177 Vårdguiden på telefon: Ring telefonnummer 1177. 
Sjuksköterskorna som svarar ger dig råd och vägleder 
dig till rätt vårdmottagning om det behövs. Öppet dygnet 
runt.
Hälsocentralen: Här kan du få hjälp om du har fått en 
sjukdom eller skada som kräver vård direkt men inte är 
livshotande. 
Blir du akut sjuk på kvällen eller helgen kan du ringa 
1177. Är det fara för livet, ring alltid 112.

Vi finns här för dig!

Vad gör jag
om jag blir sjuk?

Med vänliga hälsningar!
Bore Chef/Sekreterare | Robert Chef/koCk

 JULAFTON  JULDAGEN
 ANNANDAG JUL

BAKFICKAN BJUDER PÅ 

JULBORD
 Välkommen till Sveagatan 7, kl. 12–16 
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När isen lägger sig
Är det farten, friheten eller den 
skräckblandade förtjusningen? Jag vet 
inte helt säkert, men jag vet att det inte 
finns något som kan få mig att må så 
bra som att få komma ut på långfärds-
skridskorna. Kanske är det för att det 
är så få dagar varje år – vissa år inte 
en enda – som bjuder på de perfekta 
förutsättningarna.
 Det ska vara lagom kallt en period 
så att isen får frysa, och ingen snö ska, 
komma och förstöra. Men så kommer 
den där perfekta dagen. Med ett par 
till max tio minusgrader – inte så blå-
sigt och gärna med en blek vintersol. 
Ryggsäcken packas i hast och utrust-
ningen letas fram och sedan bär det av 

på isjakt. Nuförtiden kan jag ha fått 
israpporter via facebook-grupper, men 
det har sin charm att åka runt till sjöar 
där man tror att isen ligger, prova med 
ispiken och så ge sig ut, kanske först av 
alla på säsongen.
 Bäst är känslan på nylagd is som 
man kan se igenom. Jag har skådat 
både fiskar och avlagda porslinsser-
viser på botten genom åren. Att se 
sanden i perfekta veck under tunn is 
är så vackert, liksom frostnupen vass 
i motljus, för att inte tala om isforma-
tioner där snö frusit in i isen. Att också 
höra isen sjunga under skridskorna 
och ibland smälla till är både fascine-
rande och lite lagom läskigt. 
 Sedan är det farten. Att åka riktigt 
fort där isen är blank och utan sprickor 
är fantastiskt. Men att vagga fram i 
makligt tempo och prata med en god 
vän bredvid är också fint.
 Att få motion kombinerat med en 
fin naturupplevelse är full poäng för 
mig och jag sparar de perfekta lång-
färdsskridskodagarna i en alldeles 
egen minnesbank nära hjärtat.
 Jag håller tummarna för att isbanan 
i Tavelsjö kan bli riktigt fin i år – det 
förlänger säsongen även om det inte är 
riktigt samma sak som att helt kunna 
välja sin egen väg över sjöarna.  
 Det blir alltid en trevlig stämning 
när man träffar andra åkare. Vi delar 
färska uppgifter om isläge och vind-
riktning och sedan är det bara att åka 
och åka så länge man orkar.
 Intresset för långfärdsskridskor har 
ökat i Umeå sedan jag började åka för 
snart 20 år sen. Det är jättekul och det 
är skönt att se att fler börjat bry sig om 
säkerheten. Jag hoppas att många fler 
vågar sig på denna krispiga vinterupp-
levelse, men som den självutnämnda 
säkerhetspolis jag är, vill jag avrunda 
min kärleksförklaring till långfärds-
skridskorna med några förmaningar i 
all välmening.

TexT och FoTo: Anna Hellgren
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ANNAS TIPS FÖR  
EN LYCKAD ISTUR

• Åk aldrig ensam.

• Skaffa dig kunskap innan du ger dig 
ut. Låna gärna utrustning av någon  
till att börja med så får du testa om 
det är något för dig.

• Lita aldrig på någon annans israp-
port – se det som en vägledning, men 
testa själv med din ispik, förhållan-
dena kan ändras snabbt.

• Njut och ta med dig fika. Du kom-
mer att vilja vara ute längre än du 
planerat och även om det känns som 
om du flyger fram tar energin slut till 
sist. Lite varm äppelmust och något 
att tugga på är en favorit hos mig.
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