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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 
medelåldern är 39 år. Visionen är att Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050. Umeå är förvaltningskommun 
för finska, meänkieli och samiska.

Aktuellt i korthet

Läs mer på

webben

www.umea.se

Kontakta oss eller lämna synpunkter
Har du frågor till kommunen? Vill du lämna synpunkter, 
klagomål eller förslag på förbättringar? 
Behöver du göra en felanmälan? 
Kanske vill du uppmärksamma 
något som är bra? Du kan kon-
takta kommunen på olika sätt. 
Läs mer och få en överblick 
på www.umea.se/kontakt.

Upplever du kränkningar, hot och våld  
i dina nära relationer?
Våldet kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Det finns 
hjälp att få. Också för den som utövar våld. Kontakta social-
tjänsten! I akuta situationer, ring polisen på 112.
Kontakta socialtjänstens mottagningsenhet: vardagar 
08.30–16.00, 090-16 10 02, kvällar och helger 090-16 10 50. 
Eller mejla mottagningsenheten@umea.se.
Misstänker du att ett barn far illa ska du göra en orosan-
mälan till socialtjänsten (se kontaktuppgifterna ovan).

Hur påverkar pandemin kommunens 
verksamheter?
Vad gäller i skolan och förskolan? Kan jag låna böcker på 
biblioteken? Vad gäller för besök på vård- och omsorgs-
boenden? Är fritidsgårdarna öppna? Kan jag bada i simhal-
larna? Kan jag få råd om min ekonomi? På www.umea.se/
coronavirus får du veta hur kommunens verksamheter 
påverkas av pandemin. Där finns också bekräftad informa-
tion, råd och frågor/svar om coronavirus, och länkar till in-
formation på andra språk. Tillsammans bromsar vi smittan!

Vill du göra en budget eller se över din 
ekonomi?
Hos budgetrådgivningen kan du få hjälp med att lägga upp 
en budget, gå igenom skulder och strukturera din ekonomi.
Vi hjälper dig gärna via telefon eller via ett bokat digitalt 
möte med en av våra rådgivare.
Boka tid genom att ringa växeln på 090-16 10 00 eller mejla 
budgetrad@umea.se. Läs mer om hur ett möte kan gå till på 
www.umea.se/budgetrad.
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asaplan är gatutidningen som stöttar människor som är  
socialt utsatta. Socialt utsatta. Lätt att tänka att det hand-

lar om någon annan … Någon som dricker för många öl och 
hänger på en parkbänk. Någon som får skylla sig själv. Men 

utsatthet kan handla om många saker. Ibland syns den utanpå, 
ibland inte. Kanske var förutsättningarna tuffa redan från början, kan-
ske stötte livet på patrull längs vägen. Det är svårt att veta vilka vägar 
allas våra liv kommer att ta, men en sak är säker – social utsatthet kan 
drabba oss alla.

I det här numret av vasaplan möter vi sjuksköterskan Lena Renman 
som jobbar på Umeås gator och torg. Hon beskriver hur svårt det kan 
vara för hennes patienter att ringa hälsocentralen och beställa tid för att 
lägga om ett sår eller kolla blodtrycket, och hur svårt det kan vara för 
vårdpersonal att träffa hennes patienter som ofta är lite tilltufsade. Vik-
ten av Lena Renmans arbete kan inte nog betonas, och hennes dröm om 
en liten mottagning centralt i Umeå borde inte vara orimlig att uppfylla. 
Här skulle hon kunna erbjuda sina patienter bättre vård och en läkare 
och barnmorska skulle kunna bemanna ibland. Det borde i rättvisans 
namn vara ett anständigt krav.

du kan också läsa om kampen mot sexköp i Umeå. Den senaste tiden 
har mäns våld mot kvinnor lyfts i debatten. Att minska sexköpen är en 
del av det politiska målet att stoppa mäns våld mot kvinnor. I Umeå 
har förhållandevis många män lagförts för sexköp, men enligt polisen 
är mörkertalet stort och sugardejting har blivit vanligare. Sugardejting 
handlar företrädesvis om äldre män som mot prylar, resor och pengar 
köper sig tillgång till unga kvinnors kroppar. 

Kanske var det inte tänkt så, men sugardejting kan bli en inkörsport 
till att erbjuda sex mot ersättning. Idag finns ingen riktad, uppsökande 
verksamhet gentemot de här personerna som ofta 
är väldigt unga, men nu startar Kulturfören-
ingen Vasaplan och Kvinnojouren i Umeå ett 
samarbete för att erbjuda stöd till personer 
på sugardejtingsidor på internet. Läs mer 
på sidan 6.

PS. För Vasaplans försäljare är ersättning-
en för tidningsförsäljningen en viktig  
inkomstkälla. Ditt köp gör skillnad! 

Önskar dig en fin sommar  
och god läsning!

Anette Olofsson | Chefredaktör

KÖP VASAPLAN PÅ STAN! För Vasaplans försäljare 
på gator och torg är ersättningen för tidningsförsäljningen 
en viktig inkomstkälla. Försäljarens ersättning är 50 procent 
av försäljningspriset, resten av överskottet går till organisa-
tioner som arbetar med socialt utsatta människor.

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

V
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tIdnIngen vasaplan ges ut av den 
ideella Kulturföreningen Vasaplan till 
stöd för socialt utsatta människor. 
Tidningen ska försvara människors 
lika värde och frihet, samt motverka 
all form av diskriminering.  
Tidningen är partipolitiskt och  
religiöst obunden.
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Idag när jag var på Stadsmissionen fick 
jag ett papper med förslag om vad man 
kunde skriva om i Vasaplan.

Ett av förslagen var om den perfekta 
dagen. Vad som är en perfekt dag varierar 
förmodligen från person till person, 
men om någon för mig i nuläget kunde 
förklara varför cron inte lyckas skicka ett 
meddelande till gmail (trots att jag ställt 
in DMARC med SPF och domännyckel) 
skulle dagen bli bättre.
 Om väktare slutade uppmana hemlösa 
att »gå hem« skulle dagen kanske bli 
bättre för någon som för tillfället sitter i 
skiten.
 Eventuellt skulle en dag bli bättre för 
någon om tolkningen av paragraf 4  i 
brottsbalkens 24 kapitel under en rät-
tegång gjordes utifrån kroppstemperatur 
och blodsockerhalt i stället för eventuella 
vitsord från polishögskolan.
 Kanske skulle någon diagnosticerad 
med en psykossjukdom uppskatta om lä-
kare under ST-tjänstgöringen till psykiatri-
ker testade inte bara amfetamin utan även 
gammal hederlig depotneuroleptika som 
en del av utbildningen.
 Alltid har man något att sura över.  
Det sägs vara en nationalsport här uppe.
Anonym

Mitt i natten när jag vaknarOch någon saknarMinnena går till digDu min någonsin raraste tjejT.C.

Coronapandemin har lett till att jag blivit 

arbetslös. En vanlig dag kliver jag upp 

klockan 8.00. Duschar och bäddar säng-

en. Sedan går jag till Stadsmissionen. 

När jag kommer hem söker jag jobb 

och tittar på TV. Om jag fick drömma 

fritt skulle jag ha ett jobb att gå till med 

medarbetare att prata med. 

Anonym

Under Coronapandemin har jag 
upplevt ett ökat lugn i och med 
det sänkta samhällstempot.
Anonym

Livet är svårt

Men allt går att övervinna

Man kan komma på rätt köl

Även om det tar lång tid

Livet kan vara orättvist

Men med tiden löser sig allt

Tar man itu med saker

Blir det bättre för en själv

Pseudonymen Martin

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 
till Danne på Bakfickan, Hilda på Stadsmissionen eller 
mejla anette.olofsson@vasaplan.nu.
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Bli en av Vasaplans  
bästa vänner!
Nu finns möjlighet att stötta Kulturfören-
ingen Vasaplans arbete lite extra genom att 
bli en av Vasaplans bästa vänner.

Föreningen Vasaplan ger ut Vasaplan, en av ett fåtal gatu-
tidningar i landet och Umeås enda. Tidningen lyfter fram 
människor och sammanhang, inte minst när det gäller 
social utsatthet. För den som säljer Vasaplan på gator 
och torg är tidningen en viktig inkomstkälla. Föreningen 
arbetar också för socialt utsatta människor på andra sätt. 
Det arbetet presenteras fortlöpande på föreningens webb-
sida vasaplan.nu, i sociala medier och i nyhetsbrevet som 
kommer att skickas ut till Vasaplans vänner. 
 – Genom att bära den knapp som varje Vasaplans 
vän får på posten visar man sitt stöd för föreningen och 
tidningen, säger Stina A Gezelius, ordförande för Kultur-
föreningen Vasaplan.

fotnot: Swisha en hundring till 123-201 44 62 så blir du 
en av Vasaplans vänner! Skriv din e-postadress i medde-
landerutan om du vill ha föreningens nyhetsbrev.  
Mer information på www.vasaplan.nu.

TexT: Anette Olofsson

Efter fyra år av ideellt arbete med layout för tid-
ningen Vasaplan lämnar formgivaren Leena Hor-
tell nu över stafettpinnen till en annan ideell kraft.

Leena Hortell har generöst ställt upp med sin tid och sin kom-
petens utan ersättning i fyra år.
 – En fantastisk insats. Leena Hortell har haft stor betydelse 
för tidningen Vasaplan och vi i styrelsen vill verkligen tacka 
henne, säger Kulturföreningen Vasaplans ordförande Stina A 
Gezelius, och lämnar över en blommande bukett.
 Leena Hortell säger att arbetet verkligen varit meningsfullt 
då hon vet hur viktig tidningen är både som inkomstkälla för 
tidningsförsäljarna och för att sprida information om ange-
lägna frågor i Umeå.
 – Jag är glad över att jag fått möjlighet att vara en del i det 
här arbetet och lämnar nu med varm hand över uppdraget 
med form och layout till nästa person, säger Leena Hortell.

TexT och foTo: Anette Olofsson

Ideell kraft avtackas efter fyra år

#vasaplans vänner
stöttar socialt utsatta i umeå
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De tar fajten mot sexköp i Umeå
Efter ett relativt framgångsrikt arbete med att lagföra sexköpare 

har sexköp och prostitution i Umeå ändrat karaktär. Från att 
främst utländska kvinnor varit utsatta är majoriteten nu lokalt 

bosatta. På frammarsch är sugardejting – ett svårfångat område 
som kan bli en ingång till prostitution. Polisen, kommunen och 
länsstyrelsen är några av aktörerna i fajten mot sexköp i Umeå.

TexT: Anette Olofsson  foTo: Curt Dahlgren

Sugardejting handlar ofta om unga 
kvinnor som i utbyte mot presenter, 
middagar och pengar ska vara  
sällskap åt äldre män. Men kraven 
ökar ofta.
 – Efter ett tag övergår det nästan 
alltid till krav om sex mot ersättning, 
säger Eva Norlin, regionkoordinator 
mot prostitution och människohandel 
vid länsstyrelsen i Västerbotten och 
Jämställdhetsmyndigheten.
 Eva Norlin menar att det kanske 
inte blev som man tänkt sig och att det 
därför är viktigt att försöka fånga upp 
de här personerna så fort som möjligt.

– Sugardejting kan annars bli starten 
till att sälja sex mot ersättning, säger 
hon.
 SKSE – Stödgruppen för kvinnor, 
tjejer, transpersoner och ickebinära 
med erfarenhet av sexuella tjänster 
mot ersättning – inom Kvinnojouren 
i Umeå finns som en lyssnande och 
stöttande part för personer i utsatta 
situationer. 
 SKSE och Kulturföreningen Vasa-
plan påbörjar nu ett samarbete för att 
nå personer som finns på sugardej-
tingsidor och liknande. Målet är att 
genom kontakter på internet erbjuda 

stöd för den som på något sätt önskar 
det.
 – Vi finns här för att lyssna på alla 
tankar och funderingar som kan dyka 
upp och den som kontaktar oss kan 
känna sig trygg i att vara anonym,  
säger Anette, en av kvinnorna som 
finns inom SKSE.
 – Vi är väldigt glada för det här 
samarbetet med SKSE. Tillsammans 
kan vi göra skillnad, säger Stina A 
Gezelius, ordförande för Kulturfören-
ingen Vasaplan.
 Regionkoordinator Eva Norlin är 
positiv till kontakterna med personer 
på sugardejtingsidorna.
 – Idag finns ingen riktad, upp-
sökande verksamhet gentemot de här 
personerna som ofta är väldigt unga, 
menar hon. n

Kvinnojouren och Vasaplan  
samverkar kring sugardejting
Stödgruppen SKSE inom Kvinnojouren och Kultur - 
för eningen Vasaplan startar ett samarbete för att stötta 
personer som finns på sugardejtingsidor på internet.

Fajten mot sexköp
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De tar fajten mot sexköp i Umeå
Sugardejting har blivit vanligare och 
många kvinnor som finns registrera-
de på de här webbsidorna är mycket 
unga och det oroar Eva Norlin, regi-
onkoordinator mot prostitution och 
människohandel.
 – Initialt inser de kanske inte att 
det är prostitution som det handlar 
om. Kanske tänker de sig att träffa 
män enbart som sällskap men tyvärr 
är det inte det som männen efterfrå-
gar – det övergår nästan alltid till 

förväntningar om sex mot ersättning 
och kan bli en ingång till prostitu-
tion, säger Eva Norlin, regionkoordi-
nator vid Jämställdhetsmyndigheten 
och länsstyrelsen i Västerbotten.
 Sugardejting är samma brott som 
köp av sexuell tjänst, oavsett om 
ersättningen består av pengar eller av 
andra saker. Kontakterna sker ofta 
i miljöer som polis och myndigheter 
inte har samma koll på och det finns 
idag inget specifikt, förebyggande 

arbete i regionen för att nå de här 
ungdomarna och unga vuxna.
 – För att polisen ska kunna jobba 
uppsökande när det gäller minder-
åriga på nätet krävs särskild utbild-
ning och behörighet. Idag finns den 
kompetensen bara i Stockholm och 
Bergslagen och där påträffas min-
deråriga som är så unga som 14–15 år. 
Här finns ett stort utvecklingsbehov 
som vi koordinatorer har lyft fram, 
säger Eva Norlin.

grova sexualbrott
På senare år har män lagförts för 
bland annat grova sexualbrott mot 

Ökning av sugardejting oroar

Fajten mot sexköp
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minderåriga och köp av sexuella 
tjänster på sugardejtingsidorna. Det 
är en direkt följd av att polis och 
myndigheter prioriterat det arbetet.
 Sexköp och prostitution har änd-
rat karaktär i Umeå. Tidigare var ut-
ländska kvinnor i majoritet bland de 
som hade sex mot ersättning – medan 
det nu främst handlar om kvinnor 
som är bosatta här.
 – Efter att polisen prioriterat 
arbetet med att lagföra sexköpare ses 
Umeå inte längre som någon bra stad 
att skicka utländska kvinnor till.
 Här har samarbete mellan polis, 
myndigheter, hotell och taxi haft stor 
betydelse.
 – Trots det finns fortfarande 
många män som köper sig tillgång till 
en kvinnas kropp och begår de här 
övergreppen, säger Eva Norlin.

fattIgdom – en orsak
Den bakomliggande orsaken till att 
utländska kvinnor har sex mot ersätt-
ning i Sverige är nästan alltid fat-
tigdom. Här finns också grov brotts-
lighet i form av människohandel 
som en aspekt, men många gånger 
vågar kvinnor inte berätta och det 
kan vara svårt att få en bild av vem 

som egentligen ligger bakom. När det 
gäller svenska kvinnor som har sex 
mot ersättning, finns många olika 
bakomliggande orsaker men många 
har varit utsatta för sexualbrott.
 – Ofta har någon tidigt i livet gått 
över gränsen sexuellt mot de här 
kvinnorna och flickorna, och en sexu-
ell traumatisering finns med i bilden, 
därför är det viktigt att det finns 
bra vård för den som blivit utsatt för 
övergrepp, förklarar Eva Norlin.
 
normalIserar pornografI
Webbsidorna för sugardejting blir allt 
fler, liksom webbsidor som bygger på 
att kvinnor ska lägga upp foton för 
att män ska betala för att få tillgång 
till att beskåda deras kroppar. Vissa 
menar att det ökar kvinnors egen 
makt i porrindustrin, andra varnar 
för att den normaliserar pornografi 
och kan bli en plattform för prostitu-
tion.
 – Det är en oroande utveckling. 
Här finns starka marknadskrafter. 
Det är uppenbart att det handlar om 
män som profiterar på unga flickors 
kroppar. I och med det maktmedel 
som pengar är finns risken att dras in 
i prostitution genom löften om ännu 

mer pengar för att träffas i verklighe-
ten, påpekar Eva Norlin.

umeå kan mer
Något som Eva Norlin trots allt be-
lyser som positivt är den ökade kun-
skapen om kopplingen mellan mäns 
våld mot kvinnor och köp av sexuell 
tjänst som sexualbrott. Det har inne-
burit att flera kommuner stärkt sina 
insatser för både utsatta och de som 
begår den här typen av brott.
 – Umeå har genom ett medbor-
garlöfte som polisen och kommunen 
ingått arbetat starkt för att motverka 
prostitution och människohandel för 
sexuella ändamål. Ändå vill jag att vi 
ska prioritera den här problematiken 
ännu mer – inte minst hur vi ska nå 
de riktigt unga, säger Eva Norlin.
 Hon poängterar att alla personer 
som har sex mot ersättning befinner 
sig i extremt utsatta situationer och 
att det är av stor vikt att erbjuda dem 
stöd, hjälp och skydd.
 – Här kan det finnas mycket skuld 
och skam som inte dessa personer ska 
bära – det ansvaret vilar på männen 
som betalt för övergreppen, säger Eva 
Norlin. n

Fajten mot sexköp

Webbsidor där kvinnor lägger upp foton för att män ska betala för att få tillgång till att beskåda deras kroppar blir allt fler.
– Det är en oroande utveckling, säger Eva Norlin, regionkoordinator mot prostitution och människohandel.
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Polisens arbete med att lagföra 
sexköpare har varit relativt fram-
gångsrikt i Umeå, men mörkertalet 
är enormt och sugardejting ett svår-
fångat problem, säger polisen Chris 
Sandberg.
 Sedan 2020 arbetar han med 
fokus på att lagföra sexköpare i 
Umeå. Arbetet handlar om yttre och 
inre spaning, bland annat genom att 
hålla koll på annonsering av sexuella 
tjänster på internetsidor. 
 Att färre kvinnor utifrån säljer sex 
i Umeå innebär att trycket nu ökar på 
de som är bosatta här.
 – Vi fick tillgång till en telefon som 
tillhör en kvinna i området. Under 
ett par månader fick hon 180 separata 
kontakter från män som ville köpa 
sex av henne, säger Chris Sandberg.
 
fInns Ingen klassIsk sexköpare
Sexköparna i Umeå är män i alla 
åldrar med olika bakgrund, kultur 
och familjekonstellationer. När 
Chris Sandberg började arbeta med 
området blev han förvånad över hur 
många män som är beredda att begå 
det lagbrott som sexköp är, och hur 
många utsatta kvinnor det finns. 
Sedan 2017 när arbetet mot sexköp 
intensifierades har i snitt 30–40 
anmälningar per år upprättats. Men 
mörkertalet är stort!
 – Det finns ingen klassisk sex-
köpare. Det kan vara vem som helst, 
men visst kan man ofta se att det 
i bakgrunden finns någon form av 
problematik. Det är inget försvar av 
männen men ger kanske en förstå-
else. Något som är gemensamt för i 
stort sett alla som köper sex är att de 
har en stor porrkonsumtion, vilket 
troligen bidrar till en skev bild av sex 
och kvinnor, menar Chris Sandberg.

förnekelse och ånger
Ett tillslag mot en sexköpare börjar 
ofta med att polis och socialtjänst  
gemensamt söker upp den kvinna 

som erbjuder sex mot ersättning.
 – Vi erbjuder hjälp och undersöker 
om det finns möjlighet få kvinnan att 
lämna den destruktiva verksamhe-
ten. Det fungerar ibland och ibland 
inte. Sedan konfronterar vi den 
misstänkte och upprättar en anmä-
lan som förhoppningsvis leder till en 
fällande dom.
 Chris beskriver att männen som 
tas för sexköp generellt förnekar 
brott men ganska snart drabbas av 
ånger och skam.

sugardejtIng en utmanIng
Det är fortfarande få sexköpare som 
åker fast. För att nå bättre resultat 
krävs att arbetet mot sexköp priorite-
ras och intensifieras. En utmaning är 
sugardejting som växer stort.
 – Det är ett svårt område då grå-
zonen mellan vad som är okej och vad 

som är brottsligt kan vara otydlig, 
men vi ser att sugardejting ofta leder 
till att människor hamnar i en situa-
tion där de säljer sin kropp på ett 
eller annat sätt. 
 Kraven och förväntningarna ökar 
ofta från männen och då kan det vara 
svårt att säga nej, beskriver han.
 Enligt Chris Sandberg arbetar 
polisen i dagsläget med riktlinjer för 
hur man ska jobba mot sugardejting.
 – Vi är medvetna om att problemet 
växer och måste komma underfund 
med hur vi ska arbeta med det, säger 
han, och önskar att arbetet mot sex-
köp och människohandel för sexuella 
ändamål framöver blir mer priorite-
rat och får större resurser. 
 – De som utsätts är en extremt ut-
satt brottsoffergrupp och vi ser att ett 
prioriterat arbete ger resultat, säger 
Chris Sandberg. n

Mörkertalet är enormt
Fajten mot sexköp

Polisen Chris Sandberg arbetar med fokus på att lagföra sexköpare i Umeå.
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Andreas Lundgren (S), ordförande i 
individ- och familjenämnden i Umeå 
initierade 2017 ett medborgarlöfte 
om åtgärder mot prostitution. Löftet 
förnyades 2019.
 
medborgarlöftet lyder:
Polisen och Umeå kommun lovar 
att vidta åtgärder mot prostitution 
samt motverka människohandel med 
sexuella ändamål i kommunen.
 
1. vad har medborgarlöftet In
neburIt från kommunens sIda? 
– Bland annat att vi utarbetat rutiner 
för hur tillslag och samarbete ska 
se ut med polisen, vi har personella 
resurser inom Centrum mot våld för 
att kunna ta emot den som är fast 
i prostitution och vi har byggt upp 
Kast-mottagningen för att hjälpa 
köpare av sexuella tjänster att sluta 
köpa sex och därmed minska efter-
frågan.
 
2. vIlken betydelse har  
medborgarlöftet haft?
 – Jag tror det haft stor betydelse för 
att vi orkat hålla i under en längre tid 
och att arbetet fortsätter vara priori-
terat. Umeå har fått »ryktet« att vara 
en stad där polis och socialtjänst tar 
kampen mot prostitution och män-
niskohandel på allvar.

 3. fInns några planer från 
kommunen att ytterlIgare 
vässa Insatserna?
 – Ja, en viktigt del är att förstärka 
kampen mot sugardejting. Här 
behöver vi utveckla metoder för att 
tidigt hjälpa ungdomar som fastnar i 
detta och synliggöra att det faktiskt 
handlar om sex mot ersättning.

Män som döms för sexköp i Umeå 
erbjuds stöd vid Kast-mottagningen. 
Omkring en tredjedel säger ja och 
mottagningens terapeut Stina Lind-
bäck tror mer på behandling än på 
straff.
 Kast-mottagningen – Köpare av 
sexuella tjänster – startade 2018 och 
är en del av Mansmottagningen i 
Umeå. Här bedrivs en verksamhet 
som ger stöd till den som vill sluta 
köpa sex. Stina Lindbäck är socionom 
och legitimerad psykoterapeut och 
den som möter männen som kommer 
hit.
 – De flesta kommer hit via polisen 
men det finns också de som själva tar 
kontakt, säger hon.
 Till mottagningen kommer varje 
år ett tiotal män. De som tackar ja är 
ofta män som har en familj kvar, men 
som insett att de håller på att förstöra 
allt.
 – När männen kommer hit är de 
ofta i kris och kanske rent av själv-
mordsbenägna. Om de tagits av 
polisen har deras partner ofta fått 
vetskap om vad som pågår, genom 
den orosanmälan till socialtjänsten 
som polisen ofta gör om det finns 
barn i familjen.

mycket porr
Männen kan vara fungerande i 
samhället för övrigt och sexköpen 
beskriver Stina Lindbäck som ett 
eget, hemligt rum som männen har. 
Gemensamt är att alla har en hög 
porrkonsumtion.
 – Alla som kollar på porr köper 
inte sex, men alla som köper sex kol-
lar på porr. Det är min erfarenhet. 
Utifrån sin porrkonsumtion har de 
ofta fantasier om saker som de inte 
kan göra hemma i sovrummet. De ser 
sexköpet som en transaktion – som 
att köpa en tjänst från en rörmokare 
– och försvarar sig med att sexköp 
förekommit i alla tider, att de varit 
berusade eller har en pågående livs-
kris, säger Stina Lindbäck.
 På Kast-mottagningen uttrycker 
männen generellt att de förstår att 

det är fel att köpa sex. Däremot 
reflekterar de inte över porrindustrin 
och att de själva är en del av den. 
Stina Lindbäck genomför i snitt tio 
samtal med varje man. 
 För att samtalen ska vara givande 
är mannens egen motivation ytterst 
viktig. I vilken omfattning männen 
verkligen slutar köpa sex vet hon inte, 
men ingen har återkommit i behand-
ling.

aldrIg partners fel
Många partners till sexköpare tror 
att det är deras fel att männen köper 
sex.
 – Det är viktigt att påpeka att det 
här handlar om mannen själv och att 
sexköpen aldrig beror på partnern, 
inte heller på att mannen får för lite 
sex i sin relation, säger hon. 
 Hon betonar att sexköp är en del 
av ett omfattande samhällsproblem. 
Att det handlar om människosyn och 
kvinnosyn, och om en idé att mannen 
har en självklar rätt till sex.
 – Det är ingen mänsklig rättighet 
att ha sex. Att köpa sex handlar om 
ren människohandel och det man 
köper är ett övergrepp!

se männIskan
Hon beskriver sexköp som ett pro-
cessberoende, som utvecklats till ett 
beroende av ett beteende.
 – Det kan låta provocerande att 
prata om beroende – som om mannen 
inte ska ta ansvar för sina handling-
ar. Det ska han, men jag ser förde-
larna med behandling före straff. Om 
mannen upprepar brottet ska det 
förstås vara andra följder, säger Stina 
Lindbäck.
 Det är fortfarande 2/3 av männen 
som åker fast för sexköp som tackar 
nej till behandling.
 – För att få fler att säga ja tror 
jag på behandling före straff. I min 
profession försöker jag trots allt se 
människan och arbeta utifrån att alla 
ska få en ny chans. Samhället tjänar 
inget på att de här männen behand-
las som paria. n

Behandling före straff
Fajten mot sexköp
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KONTAKTER:
112 – alltid vid akuta situationer

SKSE – inom Kvinnojouren stöttar i 
frågor om sugardejting och annat. 
Anonym kontakt om så önskas via 
mejl: skse@kvinnojoureniumea.se

TJEJJOUREN 13–25 år  
tel: 090-77 81 81  
mejl: mail@tjejjoureniumea.se 

KVINNOJOUREN tel: 090-77 97 00 
mejl: mail@kvinnojoureniumea

UNGDOMSMOTTAGNINGEN 
13–22 år, tel: 090-785 91 52, mån–fre 
8.00–17.00, info på www.umo.se 

KVINNOFRIDSMOTTAGNINGEN 
över 18 år, utsatt för våld i nära 
relationer, prostitution eller män-
niskohandel för sexuella ändamål. 
Anonym kontakt, tel: 020-410 420 
eller mejl: kvinnofrid@umea.se

BRIS tel: 116 111, alla dagar, dygnet 
runt, mer info på www.bris.se

KAST-MOTTAGNINGEN Umeå, ger 
stöd till dig som vill sluta köpa sex. 
Anonym kontakt, tel: 020-245 245 
eller mejl:  
mansmottagningen@umea.se

FAKTA: Det är brottsligt att köpa sex, 
men inte att sälja sex. Straffet kan bli 
böter eller fängelse i max ett år. Enligt 
Folkhälsomyndigheten har nästan 10 
procent av svenska män någon gång 
betalat för sex. Enligt Brottsförebyg-
gande rådet lagfördes 456 personer 
för sexköp under 2020 – det högsta 
antalet under ett enskilt år. 
 Vid sökning på internet hittades 
som mest vid ett enskilt tillfälle drygt 
1 000 annonser från män som ville 
köpa sex i Västerbotten. Vid sökning 
hittades som mest vid ett enskilt 
tillfälle 115 annonser där personer er-
bjöd sex mot ersättning i Västerbot-
ten. Källa: Prostitutionen på internet i 
Västerbotten och Norrbotten 2020.

En av tre 
kvinnor
utsätts  

för våld
under sin 

livstid. 

Elever på Midgårdsskolans medieprogram 
i Umeå har fått i uppdrag att arbeta fram 
idéer för kampanjer med syfte att motverka 
våld i ungas nära relationer. 
 Arbetet görs på uppdrag av Umebrå – 
kommunens verksamhet som ska förebygga 
brott – och i samarbete med Tjejjouren, 
Kvinnojouren, Västangårds fritidsgård, 
Fältgruppen och polisen i Umeå.

Elever 
mot 
våld

I texterna används ordet »kvinna« på 
grund av att de intervjuade i sitt arbe-
te nästan uteslutande träffat kvinnor 
som har sex mot ersättning. Vasaplan 
vill poängtera att även per soner som 
inte är kvinnor har sex mot ersättning 
och kan befinna sig i de situationer 
som beskrivs i texterna. 
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Hayenyeo lever i harmoni med havet 
och har strikta regler för vilka djur 
som får fångas, allt för att garantera 
havets naturliga tillväxt. Den gamla 
traditionen bygger på stark gemen-
skap, yrket går traditionellt i arv och 

flickor får lära upp sig från tidig ålder. 
Fram till 1500-talet arbetade både 
kvinnor och män som dykare, men 
efterhand togs yrket över helt av kvin-
norna, som står för familjens försörj-
ning medan männen i första hand 
tar hand om hushållet. Haenyeo har 
utvecklat en speciell andningsteknik. 
När dykaren kommer upp till ytan för 
att hämta luft hörs ett högt visslande 
ljud som uppstår när gammal luft 
byter plats med ny. Visslandet gör att 
utandningen går långsammare, trycket 
bibehålls i lungorna och dykaren kan 
klara många dyk på kort tid.
 Utställningen Haenyeo – havets 

kvinnor visar starka porträtt av några 
av kvinnorna på ön Jeju. Porträtten 
är tagna av fotografen Hyung S. Kim, 
som följt dykarkvinnorna under sex år. 
Porträtten har tagits på stranden, när 
dykarna kommer upp från sina arbets-
pass. Några av kvinnorna är över 90 år.
 2016 listades dykartraditionen av 
Unesco som immateriellt kulturarv. 
Antalet utövare minskar för varje år, 
då många kvinnor väljer andra yrken. 
Nu är det nästan uteslutande äldre 
kvinnor som dyker på Jeju. n

Havets kvinnor gästar Umeå
På ön Jeju utanför Sydkorea 
lever dykarkvinnorna haenyeo. 
Kvinnorna fridyker efter sin 
fångst och kan vara under ytan 
mycket länge. Traditionen har 
tusenåriga anor och finns nu att 
ta del av i en utställning i Umeå.

Kvinnorna dyker i havet flera timmar varje dag för att bärga sin fångst. De bär dykardräkter med färgglada t-shirts utanpå. Dykningen sker 
utan dyktuber, med en speciell andningsteknik som gör att de kan vara under vattnet mycket länge. De använder inte heller några harpuner.

TexT: Anette Olofsson   
foTo: Hyung S. Kim
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UTSTÄLLNING • Haenyeo – havets kvinnor visas på Kvinnohis-
toriskt museum i Väven i Umeå till och med 25 september 2022. 
Utställningen är producerad av Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg.
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Nu tävlar riksdagens partier om att 
minska invandringen till vårt land och 
att försvåra villkoren för de som är här. 
Vi i Vän i Umeå tycker att alltför få 
andra röster och förslag hörs i debatten.
 I föreningen Vän i Umeå värnar 
vi om främlingsvänlighet och det har 
skapat många nya vänskaper och byggt 
starka band i vår stad genom åren.
 Umeå beskrivs av många som en 
stad där vi ännu inte har så kall-
lade utsatta områden, inte heller stora 
problem med rasism. Självklart är vi 
inte förskonade från detta, men vi tror 
att det finns sätt att låta Umeå växa 
och utvecklas och vara en stad för 
alla dess medborgare. Tyvärr känner 
vi hur det blåser kallare och hårdare 
och humanismen får stå tillbaka för 
egoismen. Det vill vi motverka och det 
krävs insatser både från hela samhället 
och oss som individer. För att göra det 
lite lättare har vi ett förslag på tre enkla 
punkter som skulle göra stor skillnad.

Till Umeå kommun föreslår vi:
• Skapa nya sätt att komma in på  
Umeås tuffa bostadsmarknad. Ett 
måste för alla som inte stått i bostadskö 
sedan födseln och inte har föräldrar 
som kan köpa en bostadsrätt. Vi ser 
lokaler och bostäder som står tomma 
trots bostadsbrist. Inventera era fast-
igheter och tänk innovativt och skapa 
bostäder för de som har det svårast att 
ta sig fram i bostadskön.

• Jobb till ungdomar som är här tack 
vare Nya gymnasielagen. I vår kommun 
finns ett antal unga människor som 
utbildat sig, till stor del inom vård- och 
omsorgsyrken. De måste få en tillsvida-
reanställning inom sex månader efter 
att de slutat gymnasiet. Vi vet att kom-
munens behov av denna arbetskraft 
kommer att vara omättligt framöver, 
men om dessa ungdomar ska finnas 
kvar i landet krävs modet att anställa 
dem enligt de regler som gäller för att 
de ska få stanna. Det här är ungdomar 
som levt en fjärdedel av sina liv i väntan 
och ovisshet. Nu gäller det – antingen 

får de en trygg framtid i Umeå och 
bidrar till vår välfärd genom sitt arbete 
och skattebetalande – eller så utvisas de 
till krigets Afghanistan.

• Skapa en tätare kontakt mellan civil-
samhälle och näringsliv. Kommunen 
skulle kunna vara en aktiv länk för att 
låta näringsliv och civilsamhälle mötas. 
Det skulle ge kontakter som berikar 
hela kommunen. Vi ser samhällsbygget 
ur olika perspektiv och om kommunens 
kontakter med båda sidor skulle bli 
en brygga så skulle stora saker kunna 
hända i vår kommun.

Men samhället är också vi – alla 
enskilda individer som lever i Umeå. 
Vi har tre punkter som alla kan göra 
för att skapa ett öppnare Umeå och en 
vänligare värld:

• Säg hej till någon du inte känner! 
Integrationen börjar med dig och mig. 
Ett kort samtal betyder mycket, det 
har inte minst pandemin lärt oss. Så 
låt Umeå bli en stad där ett hej och ett 
leende är det naturliga – inte bortvända 

blickar. Prata svenska med den som är 
ny i språket. Ett gemensamt språk är 
nyckeln till utbyte och förståelse – så 
bjud på ditt språk i samtal med den som 
behöver träna svenska.

• Engagera dig konkret för dina med-
människor. Umeå har massor med 
föreningar där den möjligheten finns. I 
Vän i Umeå kan du bli matchad med en 
ny vän, delta i aktiviteter, bli jobbmen-
tor eller övningsköra med någon som 
behöver. Det berikar ditt eget liv och vi 
lovar både glädje och nya insikter.

• Stå upp för mänskliga rättigheter och 
demokrati. Det är så självklart men 
måste sägas i dessa tider när debatten 
vrids mot att stänga ute och bygga mu-
rar. Fundera på vad du själv kan göra 
för demokratin – den bygger vi tillsam-
mans – du kanske kan engagera dig i en 
förening eller ett parti. Börja med att 
säga ifrån när du hör någon uttala sig 
rasistiskt eller diskriminerande. 

De hårda vindarna kan vändas till 
värme och tillsammans kan vi skapa 
ett samhälle som inkluderar och skapar 
trygghet och gemenskap.

Umeå. Mer främlingsvänligt.

Styrelsen för Vän i Umeå

»Integration är du och jag«

Vän i Umeå firar 10-årsjubileum. Föreningen har 500 medlemmar, och 6 000 per soner i sin 
grupp på Facebook. Föreningens mål är ett öppnare Umeå. Genom vänmatchning, språk  - 
kaféer, matlagning, sport och kulturaktiviteter skapar Vän i Umeå integration genom relation.

__



VASAPLAN | SOMMAR 2021 15

Vaccination är det mest effektiva sättet att undvika 
att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19. Det är viktigt 
att så många som möjligt väljer att vaccinera sig för 
att minska smittspridningen. 

Alla som fyllt 18 år kommer att erbjudas vaccin mot 
covid-19. Vaccinationen är gratis.

Tillsammans bromsar vi smittan!

#mittvalgörskillnad

Aktuell och faktagranskad information finns på
1177.se/vasterbotten/om-vaccin-covid-19   

Vaccinera dig 
mot covid-19

 

UTSTÄLLNINGAR
I SOMMAR

Gammlia Umeå | www.vbm.se

DET HÄNDER HELA TIDEN KONSTIGA SAKER
Kluster Konsthantverk

ODLARGENERATIONERNA OCH EVIGHETEN
Med Sune Jonsson på ett återbesök vid den  
stora flyttningen

SPEAKING MEMORIES  
– FÖRINTELSENS SISTA VITTNEN
…från de som var där. De som överlevde.  
Öppnar 5 juni.

MAJA DANIELS: ELF DALIA
Om hur mystik och folktro format berättelsen  
om ÄlvdalenHuvudsponsorer

Hipp hurra! 
30 år med 

Norrlandsoperans 
symfoniorkester 

Fira med oss hela året 
på norrlandsoperan.se

           
   1991–2021
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– Jag hade svårt att sova på semes-
tern, för jag tänkte på att ingen skulle 
finnas för mina patienter längre. Så 
jag tog tillbaka min uppsägning. 
 Så nu är allt som vanligt, Lena 
blev kvar på den tjänst hon haft i 
snart 13 år. Två dagar i veckan finns 
hon hos Umeås utsatta och ingen dag 
är den andra riktigt lik. På tisdagar 
utgår hon från Stadsmissionen och 
på torsdagar från Bakfickan. 
 Vi möts över en kopp kaffe på Bak-
fickan klockan 8 en torsdag morgon. 
 – Dom har gott kaffe här så ta en 
kopp, uppmanar Lena som redan är 
inne på dagens andra, med en kola-
kaka till.

nyktert på bakfIckan
Till Bakfickan är alla välkomna, 
kravet är att vara nykter. En gratis 
frukostbuffé står framme nästan 
ända tills lunchen serveras och Lena 
sitter under frukosten och hejar på de 
som kommer in. För den som vill är 
det bara att sätta sig med Lena för att 
få hennes hjälp med det som behövs 
för stunden. Förutom den medicin-
ska kunskapen är förtroende och tid 

det viktigaste i Lenas jobb.
 – Jag möter mina patienter där 
dom är. Det tar tid att skapa förtro-
ende, men när det är gjort så sprider 
det sig mellan människorna jag 
möter, beskriver hon. 
 Lenas jobb handlar till stor del 
om att lyssna. Att hon är lyhörd och 
tålmodig gör att hennes patienter vå-
gar öppna sig och fråga om stort som 
smått. Hennes hjälp är gratis och 
utan tidsbokning, och det är många 
gånger en förutsättning för att den 
ska bli av.
 – Det är mycket obehandlade sår 
och blodtryck som jag jobbar med. 
Och i vissa fall har det gått så långt 
att jag behöver hjälpa till att ordna 
medicin till infektioner eller högt 

blodtryck. Många gånger följer jag 
med till apoteket och hämtar ut.

tIlltufsade patIenter
Lena tillhör Tegs vårdcentral och kan 
ringa in till läkare där för att få hjälp, 
men det är inte alltid de känner till 
hennes sätt att jobba och då kan det 
ibland ta onödig tid innan Lena får 
som hon vill, för det brukar hon få till 
sist. Under vårt samtal återkommer 
hon många gånger till att samhäl-
let inte riktigt passar den grupp 
hon jobbar med. Hon beskriver hur 
polisen ibland vill att ambulansen 
ska komma och vice versa. Hur svårt 
det är att få hennes patienter att söka 
sig in till den vanliga vården, och hur 
svårt det kan vara för vårdpersonal 
att träffa människor som är tilltuf-
sade på många sätt, och ibland även 
aggressiva. Men hon berättar också 
om hur bra många samarbeten fung-
erar, till exempel med kommunens 
boendestödjare.
 – Drömmen vore ändå ett litet 
krypin centralt, där vi kunde ha en 
mottagning som också bemannades 
av en läkare då och då. Såna planer 

Med ryggsäcken full av medicinsk utrustning och guldänglar i båda örsnibbarna är 
Lena Renman rustad för ännu en arbetsdag i Umeå centrum. Två dagar i veckan 
erbjuder hon vård till utsatta och behovet är stort – men kärleken Lena möts av är 
större. Det var också därför hon inte kunde sluta jobba, som hon hade bestämt. Hen-
nes kärlek till sin andra familj – Umeås utsatta människor – fick henne att ändra sig.

TexT: Anna Hellgren  foTo: Anders K Jonsson

lena renman
– Vasaplans  
skyddande ängel

Drömmen vore 
ändå ett litet  
krypin centralt, 

där vi kunde ha en mottag-
ning som också bemannades 
av en läkare då och då.
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har funnits men jag vet inte om det 
blir av.
 Så tills vidare jobbar Lena på som 
vanligt och vid 11-tiden är det dags 
att gå en runda på stan. Hon går 
runt i parkerna på sommaren, men 
de kallare årstiderna är det Vasaplan 
som gäller som samlingsplats. Trots 
att de varma vindskyddade väntplat-
serna är borta.
 – Jag undrar ibland vart det är 
tänkt att den här gruppen ska ta vä-
gen. Det finns inte mycket i Umeå de 
tider Bakfickan och Stadsmissionen 
är stängda.

prata och drIcka på vasaplan
Den här torsdagen har ett gäng 
samlats i snålblåsten för att prata och 
dricka. Lena känner alla och ställer 
en del frågor, men lyssnar mest till 
dem som kommer fram till henne.
 – Jag hade sagt nej till att åka in 
till sjukhuset, men Lena var bestämd 
så jag åkte in med ambulansen och 

det räddade mitt liv, säger en person 
vi träffar.
 – Man kan lita på Lena, hon 
lyssnar och hon dömer ingen, säger 
någon som får nickar av flera av kam-
raterna.
 – Hon är en ängel utan vingar, 
men jag är rädd att hon glömmer 
bort sig själv, säger en av männen på 
bänken med ett leende mot Lena.
 Fast det håller Lena inte med 
om. Hon har vet var hon samlar sin 
kraft. I turerna med motorcykeln, 
i låg fart med vinden i ansiktet, i 
vävstolen där hon håller på med en 
trilskande handduksväv och i sina 
barn och barnbarn. Hon visar bild på 
lilla »bäbis-Hulken«, så färsk att han 
ännu inte fått något annat namn än 
det hans storebror hittat på.

kvInnor extra utsatta
Men ibland kan jobbet förstås vara 
tungt och tröstlöst. När hon möter 
samma människor vecka efter vecka 

utan hopp om förändring. Och de 
många kvinnor som hon träffar, som 
förutom droger och psykisk ohälsa 
också många gånger utsätts för över-
grepp och misshandel.
 – Men jag tänker att jag möter 
dom där dom är, och om inte jag 
hjälper dom så gör ingen annan det. 
Någon enstaka gång händer det 
också att jag får möjlighet att hjälpa 
någon att ta sig in på rehabilitering. 
Då gäller det att handla snabbt och 
se till att de får chansen när de är 
motiverade.
 Några av människorna hon mött 
genom åren har lyckats bli drogfria 
och återfå sin hälsa. Men fler har hon 
istället fått följa hela vägen till livets 
slut.
 – Jag har varit på många begrav-
ningar, och även om det är sorgligt så 
blir det ett avslut, säger hon.
 Hon berättar också om flera 
tillfällen när magkänslan gjort att 
hon börjat leta efter en person. Flera 

Britt-Marie, Patrik och Lena samspråkar på Vasaplan om livets glädjämnen och svårigheter.
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gånger har det varit för sent, men någon 
gång har hon kommit i tid och sett till 
att personen fått komma till sjukhus.
 – Det är jättetungt, men jag för söker 
tänka att det ändå är bättre än att de 
fick ligga ännu längre. Men det är  
ovärdigt. Jag glömmer aldrig dessa 
människor. Jag vet att vem som helst 
kan hamna i en sån här situation, det 
har jag lärt mig av alla samtal och för-
troenden jag fått.

mormor en förebIld
Lena har varit sjuksköterska i över 30 
år, men hon tror inte att det var etik-
kursen på utbildningen som gav henne 
de bästa verktygen.
 – Jag tror att jag fick min människo-
syn av min mormor. Hon jobbade på ett 
boende för utvecklingsstörda, som det 
hette då, och jag lärde mig av hur hon 
var när jag var med henne som liten.
 Men att ge sina medmänniskor ett 
bra bemötande kan alla lära sig, tror 
Lena.
 – Det handlar om att aldrig döma, 
aldrig ljuga och att våga vara öppen.  
Jag berättar om mig själv och visar för-
troende, och det ger tillit tillbaka.

tydlIg och sätter gränser
Det blir lätt högljutt och lite stökigt 
runt människorna på Vasaplan,  
men det bekommer inte Lena. 
 – Jag är nästan aldrig rädd, det har 
hänt några gånger att jag backat. Men 
jag är tydlig och kan sätta gränser och 
det respekteras. 
 Med sin mjuka röst säger hon »nu 
räcker det« och då lugnar situationen 
ner sig direkt. Innan vi ska gå vidare 
frågar en av killarna mig.
 – Vad gör du här med Lena?  
Är hon din änglamentor eller?
 Några timmar tillsammans med 
Lena Renman och hennes guldänglar 
ger många tankeställare om männis-
kors lika värde och hur vi behandlar 
varandra. Innan hon går vidare berättar 
hon om sin fascination för änglar.
 – Jag är inte kristen, men jag tycker 
väldigt mycket om änglar. Så mycket 
att jag har gjort en tatuering där står 
det »Flyg inte fortare än att din skydds-
ängel hänger med«. Den visar jag ofta 
för dom jag möter, säger hon med ett 
leende. n

Lena och Christer har stort förtroende för varandra.

Lena kollar blodtrycket på Susanne som jobbar på Bakfickan.

Stefan och Lotta har stor tillit till sjuksköterskan Lena, som ofta får en kram.
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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 
medelåldern är 39 år. Visionen är att Umeå ska ha 200 000 invånare år 2050. Umeå är förvaltningskommun 
för finska, meänkieli och samiska.

Aktuellt i korthet

www.umea.se/brottsforebyggande

Gymnasieelever skapar kampanjer 
mot våld i ungas nära relationer
Umebrå har gett elever på Midgårdsskolan i uppdrag att 
under våren arbeta fram kampanjidéer för att motverka 
våld i ungas nära relationer. Det sker i samarbete med 
Polisen, Fältgruppen, fritidsgårdar och Tjej- och kvinno-
jouren i Umeå. Eleverna presenterar sina idéer i början 
av juni.
Umebrå är Umeå kommuns verksamhet för att förebygga 
brott. Samarbetet med Midgårdsskolan är bara ett av 
många projekt som Umebrå driver. Sedan lång tid tillbaka 
har Umebrå ett nära samarbete med lokalpolis, näringsliv, 
föreningar och andra aktörer för att Umeå ska växa tryggt 
och säkert. 

Vill du nattvandra och få bidrag till 
föreningen?
Umebrå och Länsförsäkringar Västerbotten samarbetar 
med Polisen och Fältgruppen för att det ska vara självklart 
att känna sig trygg i Umeå, dygnet runt, året om, på bus-
sen, i parken och på festivalen. Vill du med din förening 
nattvandra för att öka tryggheten vid större evenemang 
och storhelger. 
Du som nattvandrar måste vara minst 20 år. Ni behöver 
vara fyra till sex personer (minst 4 personer) som vandrar 
tillsammans och tider för nattvandringen är fredag och 
lördag kl. 20.00–01.00. Nattvandring kommer att starta 
20 augusti och avslutas den 23 oktober. 
Mejla föreningens namn, kontaktperson, åldersgrupp i 
föreningen (till exempel F-09), organisationsnummer och 
vilka helger din förening är intresserad av att nattvandra till 
umebra@umea.se. 
Senast 18 juni får du/din förening besked om ni är antagna 
för nattvandring och vilka helger som är aktuella. Läs mer på

webben
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Lyssna till ditt hjärta  
– uppmanar Hjärtrud!
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– Det är som om min själ får prata 
genom Hjärtrud, som om pennan får 
eget liv och flödar ut. Jag kan själv 
ibland bli förvånad över vad hon 
säger, men Hjärtrud är ofta »mitt i 
prick«, säger Carina Holmström och 
slår sig ner vid bordet i det nästan 
tomma kaféet, där vi sitter med an-
svarsfullt avstånd i dessa coronatider.
 Fantasin är livsnödvändig, säger 
Carina, som ville bli författare när 
hon var liten. Hon var också intresse-
rad av konst och sökte sig till konst-
kurser, men tyckte att kreativiteten 
hämmades då det ofta handlade 
om ren avbildning. Det  gav för lite 
utrymme för konstnärlig frihet. Hon 
hittade då till vedic art, en terapeu-
tisk konstart med ursprung i Indien. 
Grundsynen här är att vi alla har stor 
skaparkraft inom oss från födseln 
och att måleriet är ett viktigt redskap 
att använda i livet; som en naviga-
tionskarta där hjärnan är kompassen 
till hjärtat.

mamma en omtyckt dagmamma
Carina säger att hon alltid har varit 
en »duktig« flicka – så uppfostrades 
hon och hennes systrar, av en pappa 
som drev företag hemma på gården 
och en mamma som var hela ortens 
omtyckta dagmamma. En mamma 
som också skötte bokföringen åt sin 
man och samtidigt strävade efter att 
ha ett fint hem, nybakat bröd och att 
finnas för alla i sin omgivning. 
 – I sin strävan att uppnå det per-
fekta livet tror jag sällan att mamma 
hade tid för egna tankar, funderar 
Carina.
 När Carina själv bildade familj tog 
hon efter samma mönster. Med två 
små barn arbetade hon halvtid för att 
vara hemma så mycket som möjligt. 
Hon klädde barnen fint i vita strum-
por, flätade hår, hade alltid nybakat 
bröd och ett fläckfritt hem. Började 

sedan jobba heltid och fortsatte i 
samma spår. Men till slut tappade 
hon modet och orken och blev sjuk-
skriven.
 – Från att ha sett livet i färger, 
började jag se allt i svart, vitt och 
grått. Alla färger försvann!

kyrkan och målerIet gav kraft
Hon sökte sig då till kyrkan som hade 
gratiskurser i måleri. I kyrkan och 
med måleriet vaknade livet inom 
Carina igen.

 Under den här tiden grodde ett frö 
och ur detta föddes Hjärtrud. Till en 
början var Hjärtrud bara en tanke, 
som blev till en skiss och till flera 
skisser i en byrålåda. På samma sätt 
som Carina väcktes de så sakteliga ur 
en slags mental dvala.
 – Vi människor lever i en sorts 
stress varje dag och glömmer bort 
vad vi gör här. Vi glömmer bort det 
basala – att känna. Och känner vi,  
så dövar vi oss med annat, som gör 
att vi både slutar känna och sluter oss 
inom oss.

hjärtrud som en påmInnelse
Figuren Hjärtrud återfinns idag på 
sociala medier, i böcker och på of-

fentliga platser. Redan 2012 kunde 
hon ses målad i parkeringshuset 
Parketten i Umeå. Carina vill att 
Hjärtrud ska vara en sund symbol för 
både kropp och knopp, för män och 
kvinnor. Med sin yppiga kropp och 
sina ord.
 – Mina konstnärliga uttryck är 
självklart formade ur mitt liv. Jag 
kommer från en bra familj med 
föräldrar som ställde höga krav på sig 
själva. Mamma blev sjuk i Parkinson 
och utvecklade Alzheimers. Pappa 
ritade tillsammans med mamma 
ett handikappanpassat hus som han 
sedan timrade upp. De fick några 
fina år i huset innan mamma gick 
bort 2014, pappa gick bort förra året, 
berättar Carina.
 – Min ena syster flyttade tidigt 
till Stockholm. Hon blev förälskad i 
en ung man men de bestämde sig för 
att gå skilda vägar och gå i kloster. 
Min syster är nu nunna i Italien. 
Min andra syster har gjort karriär i 
modebranschen med egna företag, 
men har avvecklat allt för att leva 
ett enklare och friare liv. Vi har valt 
olika banor i livet men vi är ändå 
mycket lika.

lyssna tIll våra hjärtan
En viktig del av Hjärtrud är hennes 
målade röda hjärta, förklarar Carina. 
Vi har alla ett hjärta som vill leda 
oss genom livet. Sjukdom, stress och 
olycka kan drabba vem som helst. 
Hjärtrud menar att om vi lyssnar till 
våra hjärtan har vi större möjligheter 
att möta livets svårigheter och där-
med uppleva mera glädje!
 – Livet är inte bara svart eller vitt. 
Det finns fler färger, som regnbågen …, 
säger Carina som numera mår bra. 
Som trivs med att bo på landet, nära 
skogen tillsammans med sin man 
Jonas.
 Med Hjärtrud vrids och vänds allt 
till något positivt. Även det sorgliga 
är viktigt att prata om – som en del 
av helheten. Carina jämför Hjärtruds 
skapelse med en del i ett ekosystem. 
Som träden i skogen som fallit ned, 
där djur flyttat in och hittat bosätt-
ning – allt har en mening och finns 
i ett cirkulärt system. Så också vi 
människor. n

Figuren Hjärtrud föddes ur en tanke och en skiss 
men bodde länge i en byrålåda. När Hjärtrud fick 
liv blev hon den som vågade och visade vägen för 
sin skapare – konstnären Carina Holmström.  
TexT: Susanne Lovén  foTo: Curt Dahlgren
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Sommarutflyktens 
smarrigaste mackor Tunnbrödsrulle med västerbottensost

creme, brynt smör och stekta kantareller
2 dl creme fraiche
Ca 50 g finriven västerbottensost
20 g brynt smör
1–2 dl kantareller
Picklad rödlök
Dill 

Picklad rödlök. Koka ihop en 1-2-3 lag med 
en del ättika, två delar socker och tre delar 
vatten och lägg i skivad rödlök och låt dra, 
gärna till nästa dag.
 Västerbottensostcreme med brynt smör. 
Bryn ca 20 g gram smör tills det får en 
nötaktig doft och gyllene färg. Vispa crème 
fraiche med elvisp, den kommer först bli lös 
i konsistensen men fortsätt vispa tills den 
tjocknar som vispad grädde ungefär. Blanda 
i den finrivna västerbottensosten och häll 
försiktigt i smöret under omrörning. Salta 
och peppra rikligt. Stek kantarellerna i lite 
smör med salt och peppar. Bred västerbot-
tensostcremen på tunnbrödet och lägg över 
kantareller och picklad rödlök, garnera med 
rikligt med dill.

Fetaoströra i libabröd, stekt aubergine 
1 paket fetaost 
Kalamataoliver utan kärnor ca 10–15 st
2 dl crème fraiche 
1 aubergine
Röd paprika
Röd lök
Gurka i stavar
Salladsblad 

Mixa för hand eller med stavmixer feta-
ost, oliver och crème fraiche och smaka 
av med salt, peppar och eventuellt lite 
honung. 
 Skär auberginen i 1–2 cm tjocka runda 
skivor. Strö över salt på båda sidor och låt 
vätskan dra ur i ca 30 minuter. Krama ur 
vätskan och lägg i en ugnsform med lite 
olivolja och grilla i ugnen på hög värme 
tills auberginen får fin färg. 
 Montera ihop röran med ugnsstekt 
aubergine och grönsaker och rulla ihop 
som en wrap.

My                   Wikzén har alltid gillat 
att laga mat. Det har hon med sig 
hemi från. Till vardags jobbar hon 
med att laga mat på Stadsmissionen 
i Umeå. Där är hon van att impro-
visera. Ofta får hon tänka till och 
skapa maträtter utifrån de varor som 
finns för dagen. Det gillar My.
 I tidningen Vasaplan kommer  
My att dela med sig av sina recept 
och sin matlagning under vinjet-
ten Mys mat. Inför sommaren har 
My fixat några härliga mackor som 
gör utflykten till en fest. Inte alltför 
krångliga men ändå lite extra.  
Packa cykelkorgen, släng ut filten  
i det gröna och njut!

Sandwich med pestokräm och salami
Philadelphiaost
Pesto
Salami
Smörstekt toastbröd
Salladsblad

Blanda lika delar ost och pesto, bred  
på brödet. Lägg på sallad och salami. 

Baguette med röra på rökt lax och avokado
1 bit rökt lax, ca 200 g
1 avokado, 1–2 salladslökar
1 msk riven pepparrot
Saften från en halv citron
Finhackad gräslök, 1/2 dl majonnäs 

Skär alla ingredienser i lika stora bitar och 
rör ihop med majonnäs så det precis håller 
ihop. 
 Smaksätt med gräslök, saften från en 
halv citron och pepparrot. Smaka av med 
salt och peppar.
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Rallarros ger vackraste saften
Att koka saft av rallarros är lätt som en 
plätt. Saften blir god och läskande att 
dricka en varm sommardag, eller att ta 
fram från frysen en mörk vinterkväll.

Till 2 liter koncentrerad saft behövs: 
750 g strösocker
1 l vatten
20 klasar rallarros
5 dl pressad citron

Gör så här:
Koka upp socker och vatten. 

Pressa citronerna.

Lägg blommorna i en skål. 

Häll över den kokade sockerlagen  
och citronsaften. 

Låt allt dra i 3–6 dagar. 

Smaka av efter 3 dagar – om du vill ha 
kraftigare smak så låt saften dra några 
dagar till.

Sila av och tappa upp i flaskor. 

Frys gärna in saft.

RecepT och foTo: Anette Olofsson
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De står där som små väntande juveler. 
En del av dem rymmer löften om helt 
nya fantastiska världar, andra tar dig 
vid handen och leder dig in i det mör-
kaste mörka. En del är på utsidan oan-
senliga, andra de vackraste av konst-
verk. Men alla gömmer de hemligheter 
som bara väntar på att upptäckas.
 Jag har alltid haft mycket böcker. 
Vill att orden på något sätt ska vara 
synliga, även om böckerna är stängda 
där de står i givakt i sina rader. Vill 
känna tyngden och känslan av läsning-
en i mina händer, vill kunna spara, 
påminnas och återvända till det som 
påverkat mig. Vill kunna stryka med 
handen längs raden av bokryggar och 
känna att språket, orden och tankarna 
på något sätt är konkreta, har fysisk 
form. Att det finns en skatt där inne 
mellan pärmarna väntande på att släp-
pas ut, bli till bilder, röster och tankar. 
 Jag lärde mig läsa redan innan jag 
började skolan, och sedan läste jag. 
Plöjde hyllmeter efter hyllmeter av de 
skatter som fanns i det lilla bibliote-
ket i Iggesund, den lilla bruksorten 
vid hälsingekusten där jag växte upp. 
Läste sagor och faktaböcker, samlade 
på Wahlströmsböcker med både röda 
och gröna ryggar. Röda var för flickor, 
gröna för pojkar, men Tvillingdeck-
arna och Dante gick lika bra som Kitty 
eller Maria och Prinsen. När jag gick 
i högstadiet hade jag bättre koll än 
bibliotekarierna på deckarhyllorna, 
och som nybliven student förlorade jag 
mig bland moderna litterära klassiker. 
 Mitt läsande blev även en väg in i 
skrivandet. Skrivspråket formades i 
mötet mellan det jag mötte i böckerna 
och det jag själv ville få sagt. Jag skrev 
noveller, dikter, dagbok. Däremellan 
tecknade och målade jag. Det var tufft 
att växa upp med missbruk och över-

grepp, men eftersom jag hade språket 
och böckerna fanns det alltid någon-
stans att fly, alltid en annan väg jag 
kunde kliva in i. Jag hade också turen 
att gå i en välfungerande skola med 
lärare som såg, stöttade och hjälpte 
mig använda min kreativitet för att 
överleva. Så när gymnasiet var slut var 
universitetet en självklarhet även för 
en arbetarklassunge som jag, och jag 
fortsatte läsa och skriva.
 I efterhand brukar jag tänka att det 
nog inte var en slump att jag fastnade 
för idéhistoria. Där mötte jag ett delvis 
nytt sätt att läsa, där jag fick lära mig 
att i skönlitterära, filosofiska, poli-
tiska och vetenskapliga texter spåra 

den värld som hade varit författarens. 
Lära mig att kunna pussla ihop män-
niskors tankar och världar utifrån de 
textfragment de lämnat efter sig, att 
kunna kliva in i andra världar än min 
egen och se dem inifrån. Och att sedan 
kunna skriva på ett sätt som gjorde 
dessa världar begripliga för fler än mig.
 Den som behärskar språket har en 
självklar tillgång till världen och jag 
är oändligt tacksam över att jag som 
barn fick goda förutsättningar att läsa 
och skriva. En skola som främjade alla 
typer av läsande och skrivande och 
där lusten till språket snarare än en 
överbetoning på form och mätbarhet 
var central, ett bibliotek som alltid 
var öppet och en mamma som alltid 
läste själv. Idag är dock inte detta 
självklart. Jag märker alltför ofta hos 
mina studenter en osäkerhet om huru-
vida språket bär. Vi fastnar i formen, 
trasslar in oss i typsnitt, radavstånd 
och underrubriker och tappar taget om 
innehållet, om de tanketrådar och den 
kunskap som borde vara det centrala. 
Om studenternas förmåga att kunna 
se andra världar än deras egen inifrån 
och göra dem begripliga.
 Det är för mig ofattbart att det fort-
farande finns analfabetism i världen, 
att människor tillåts sakna det språk 
som kan hjälpa dem att få makt över 
sina egna liv. Att flickors skolgång 
och tillgång till läromedel inte är en 
självklarhet. Att bibliotek stängs, 
språkundervisning och läsning sätts på 
undantag i skolan. Att språket även i 
länder som Sverige blir en maktfaktor. 
Det är ovärdigt en modern demokrati, 
för tillgång till språket är en mänsklig 
rättighet.

Lena Berggren | Universitets
lärare oCh folkbildare

»Ett språk är en 
mänsklig rättighet«

av lena berggren



SOMMAR 2021 | VASAPLAN28

vad är älskade ester för bok?
– Det är en fiktiv roman med doku-
mentära inslag och historiska personer 
som en gång levde sina liv i Lycksele. 
Huvudpersonen är Ester Nilsson, känd 
under namnet Ester Duva, som föddes 
1896. Ester ärvde fattigdomen. Hon 
föddes eljest. Långsam i sina rörelser 
och i sitt sätt att tala. Ester var en 
rysligt underskattad kvinna. Dömd för 
sitt utseende, sina svarta, slitna kläder, 
stora skor och sin långsamhet. Hon 
växte upp med sina föräldrar på ett li-
tet arrende ute i skogen, i väglöst land. 
Hon fick sällan träffa jämnåriga och 
det blev bara två månaders skolgång. 
Många stämplade henne som en sin-
nesslö idiot, men under ytan fanns en 
klok, smart och humoristisk kvinna. 
 – Familjen flyttade till Lycksele 
1929, utblottade och utsvultna. Fat-
tigvården tog dem alla till ålderdoms-
hemmet, även Ester som då var 33 år. 
Hon blev kvar där i 56 år, till sin död 
1985. Hon hade aldrig fått lära sig de 
sociala koderna och fann därför aldrig 
sin flock, utan levde ensam. Hon levde 
sitt liv i »projekt«. Hon deltog i nära 3 
000 begravningar, sedan »pryade« hon 
ett par år i tingshuset, innan hon blev 
hängiven fotbollssupporter. Mitt mål 
var att ge Ester upprättelse och det 
har jag nog lyckats med. Det blev en 
roman på 600 sidor som även beskriver 
Lyckseles historia från köping till stad. 

vIlka är männIskorna I boken?
– Flertalet har funnits på riktigt, men 
en del av dem har fått fiktiva namn. 
En del är födda i min fantasi. Ester 
överlevde fyra kyrkoherdar, en härads-
hövding och överläkaren. Viktiga män 
som i det tysta vakade över henne. 
Hon var ett lätt offer för gaphalsar och 

mobbare. Det har varit en balansgång 
att skriva om människor som funnits 
på riktigt. Men jag har varit ödmjuk.  

vIlka berättelser fastnar du för?
– Med Män som spelar schack (2019), 
avslutade jag serien om livet i Bak-
landet. Jag hade skrivit ner de berät-
telser jag hört som barn. Berättelser 
om människan som tålmodigt strävar 
fram genom livet. Ofta har jag använt 
mig av humorn för att kunna närma 
mig det svåra. Jag har alltid dragits 
till folk som är eljest och deras sätt att 
se världen. Kanske för att jag själv är 
nalta eljest …

vad läser du själv?
– Bra berättare, som Torgny Lindgren, 
Slas och Göran Tunström är mina 
favoriter och förebilder. 

vad händer nu?
– Jag anar att jag skrivit min sista 
roman. Tyvärr. Sjukdomen håller på 
att besegra min tankeverksamhet 
och kropp. Jag har haft en stroke och 
ovanpå den fick jag 2019 diagnosen 
Parkinson. Precis som min far. Jag 
gav mig tusan på att skriva en sista 
roman innan jag skulle förvandlas till 
en tyst staty. Jag valde att skriva den 
om Ester. På rekordtid – ett år. Jag har 
underlagen klara för fyra romaner till. 
Nej, jag orkar inte. Nu vill jag träffa 
läsarna i Lycksele. Där råder Ester-
feber och förlaget har slagit rekord i 
förhandsbeställningar. Jag hoppas få 
göra en turné i länet i höst.

fRÅGoR: Anette Olofsson
foTo: Mattias Hjalmarsson

Älskade Ester har fått upprättelse  
BOK • Kent Lundholm,  
författare bosatt i Umeå och 
tidigare chefredaktör för Vasa-
plan, har i dagarna kommit ut 
med sin sjunde roman – Älskade 
Ester (Ord & visor förlag).
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Gudars like
Meg Rosoff 

»Alla talar om förälskelsen som 
det mest mirakulösa, mest livs-
omvälvande i världen. Något 
händer, sägs det, och då vet 
du. Det var det som hände när 
jag träffade Kit Godden. Jag såg 
in i hans ögon och jag visste. 
Det var bara det att alla andra 
också visst. Alla andra kände 
likadant« 
 Så börjar den här underbara 
boken av Meg Rosoff. En bok 
där man som läsare befinner 
sig tillsammans med den stora, 
brokiga familjen i deras som-
marhus. Intill dem bor ett ungt 
par, Mal och Hope. Plötsligt dy-
ker Hopes gudsöner upp, Hugo 
och Kit Godden. Kit är som 
»ett slags grekisk ynglinga-
staty«. Mattie är den utvalda 
som genast blir uppöver öronen 
förälskad. Kit och Mattie blir 
ett vackert par. Men även 
huvudpersonen, jagberättaren, 
känner sig sedd och utvald. 
 Vem är denne Kit egent-
ligen? Är han en förförare av 
rang, en rastlös ängel eller helt 
enkelt en jäkla Don Juan-typ? 
 Gudars like av ALMA-
prisbelönade Meg Rosoff är 
en utvecklingsroman och en 
relationsroman som får mig att 
tänka på Virignia Woolfs Mot 
fyren. En bok att befinna sig i 

och betrakta personer och hän-
delser ifrån fåtöljens synvinkel, 
som en inre film som spelas 
upp i lagom långsamt tempo. 
Gudars like är en jättefin läs-
upplevelse. Passar för 14+.
Annika Edlund

Odysseus pojke
Annika Thor 

Telemakos pappa Odysseus 
drog ut i krig när Telemakos 
bara var ett år. Nu är han fjorton 
och längtar oerhört efter sin 
pappa. Kriget i Troja är för länge 
sedan slut men pappan har 
ännu inte återvänt. 
 Telemakos har inte många 
vänner. Han håller sig mest 
hemma med sin mamma 
Penelope och sin barnsköterska 
Eurykleia, som brukar berätta 
fantastiska historier om Odys-
seus hjältedåd. Åren går och 
snart är Telemakos en ung man 
som ska ta ansvar för sin och 
sitt lands framtid. Ska han bli 
krigare som sin pappa? Eller kan 
man vara en annan slags man? 
 Annika Thor har skrivit en 
fantastisk allåldersroman som 
både är en uppväxtskildring och 
ett spännande äventyr som byg-
ger på den grekiska mytologin 
om Odesseus irrfärder och 
kriget i Troja. Här finns allt för 
den äventyrslystne. Krig, svek, 
kärlek, blodbad och familje-

hemligheter. Odysseus pojke är 
kongenialt illustrerad av Ishtar 
Bäcklund Dakhil. Jag älskade 
boken! Passar för 12+.
Annika Edlund

Himlabrand
Moa Backe Åstot

Ánte är ensambarn och 
hela hans liv har präglats av 
renskötseln och de samiska 
traditionerna. För honom och 
hans familj är det självklart att 
han ska fortsätta arbetet med 
renarna. Men när kärleken och 
vänskapen utvecklas åt samma 
håll blir det svårt för Ánte. För-
vänt ningar, för dom ar, före ställ-
ningar från vänner och familj 
gör känslorna svåra att ta fram 
och visa. Vänskapen till Erik har 
blivit till något mycket större, 
bultande, svårt och härligt.
 Hur kommer de andra 
att reagera? Pappa med sina 
homofobåsikter, kompisarna 
med idéer om tjejer och att 
ligga och Erik, vad känner 
han egentligen. Han har ju 
varit ihop med en tjej ett 
halvår. Ánte märker nog att Erik 
också vill men vågar inte tro 
på hans små inviter. Varför ska 
allting vara så himla svårt? 
 Himlabrand är en stark 
berättelse om arv, släkt, familj 
och traditioner. Men också om 
förväntan och kärlek och att 
våga välja ett liv man verkligen 

vill leva. Moa Backe Åstot är 
född 1998, renägande same 
som bor i Jokkmokk. Himla-
brand är hennes romandebut. 
Och en så himla stark debut 
sen!
Annika Edlund

Boken som inte  
ville bli läst 
David Sundin

Det här är en innovativ barnbok 
för barn 3–6 år som är under-
bart rolig! Jag skrattade tillsam-
mans med mitt barnbarn så 
tårarna sprutade när jag läste 
den. Det är en finurlig bok, 
som gör allt den kan för att 
busa med läsaren för att den 
inte vill bli läst. Boken tappar 
bokstäver, vrider på texten, hit-
tar på ord, börjar flyga och gör 
en massa bus! Den är interaktiv 
och kräver lite sprallighet och 
inlevelse av den som läser.
 I början varnar boken för att 
läsning sker på egen risk, och 
man behöver vara frikopplad 
i sinnet och får möjlighet att 
släppa fram teaterapan i sig, 
vilket vi vuxna kan behöva 
ibland då allt är så allvarligt! 
 Det här är en underbar 
present att ge till någon man 
tycker om. Vuxna kan läsa högt 
för varandra för att ha en rolig 
lässtund. Ett tips kan vara att 
läsa den på dagen, man kan be-
höva något lugnare för kvällen.
Ett starkt boktips vill jag lova!
Gabriella Segerberg

Annika Edlund – Bokkafé Pilgatan, Barn- och ungdoms bok-
bloggen, bibliotekarie – tipsar om tre nyutkomna ungdoms-
böcker som även passar vuxna med ett öppet sinne.  
Gabriella Segerberg har läst en barnbok som inte vill bli läst. 
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vad är dystopIa för podd?
– En berättande podd om vetenskap, 
filosofi, samhällsfrågor, politik och 
allt som är fel och kan bli värre. Vi har 
gjort avsnitt om allt från CRISPR-
Cas9 (den så kallade gensaxen) till 
kärnvapen, till ekonomisk ojämlik-
het, till identitetspolitik och en massa 
däremellan.

varför en podd om vad som 
händer om det värsta Inträffar?
– Det är ett bra sätt att göra abstrakta 
ämnen mer intressanta och lättillgäng-
liga. Ställer man först frågan »vad kan 
gå åt helvete?« kan man sedan prata 
om det mesta som är intressant i värl-
den, och folk lyssnar.

jordbävnIngar, apokalypsen, 
folkmord … låter tufft. hur 
väljer nI era teman?
– Det är bara att lyssna på nyheterna 
eller titta på valfri skärm. Varje spark 
i ansiktet man får när man slår på 
Ekot, varje själadödande klickbete som 
dinglar i telefonen har ju sin rot i något 
större, något i världen som är ordent-
ligt fel. Då kan vi göra ett avsnitt om 
det. Sen försöker vi också hitta ämnen 
som kan få vara bara intressanta – typ 
hoten från yttre rymden. Eller AI (arti-
ficiell intelligens).

vad vIll nI att lyssnaren ska ha 
med sIg efter att ha lyssnat på 
dystopIa?
– Dom ska veta att det som är dåligt i 
världen inte bara händer. Och det är 
ingen naturlag att det måste bli värre. 
Vi människor bestämmer framtiden. 
Men för att kunna göra något bra 
måste man först förstå vad problemet 
är. Det hoppas vi folk tar med sig. n

Podden Dystopia  
– vad händer om det värsta händer?

Alltid lika aktuella och väl-
gjorda podden Dystopia –  
om vad som händer om det 
värsta inträffar ställer frågor 
och ger svar på ett begripligt 
sätt. Podden produceras av P3 
i Umeå och Viktor Hariz har 
varit med från starten 2018. fRÅGoR: Anette Olofsson  

foTo: Sveriges Radio

Med Viktor Hariz – P3 Umeå,  
Anna Davour, Torill Kornfeldt,  
Viktor Löfgren och Freddi Ramel. 
Produceras av P3 Umeå och  
Tredje statsmakten media.

PODD • P3 Dystopia – om vad 
som händer om det värsta inträffar
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För lite över ett år sedan tog livet en 
märklig vändning. Det blev inställt.
Sedan dess har jag brottats med ångest 
och existentiell vånda över en väldigt 
osäker framtid.
 Vi hade precis släppt en skiva med 
Refused och börjat bygga lite mo-
mentum. Turnerandet som varje skiva 
innefattar hade satt igång och det 
kändes fantastiskt. Men helt plötsligt 
kom hela världen till ett abrupt stopp.
 Och även om det nu börjat ljusna 
lite har jag svårt att se hur kulturar-
betare ska kunna jobba som vanligt 
innan vi går in i nästa år. Dessutom 
kommer efterskalvet av hela pandemin 
förmodligen att plåga oss under en 
ännu längre tid.  
 Allt detta kombinerat med att 
nästan hela 2020 blev inställt gör att 
framtiden ser otroligt osäker ut för 
alla som jobbar med och skapar musik, 
konst, teater, film eller annan form av 
kultur.
 Men är det något som den här kri-
sen har lärt oss så är det att ett liv utan 
konst skulle vara tämligen menings-
löst. När vi är fast i isolering söker vi 
tröst i musik, i film och böcker och allt 
det där som har en lugnande effekt på 
våra själar. Utan det skulle världen 
vara blek och ännu lite sorgligare. Det 
vet redan de flesta av oss så varför skri-
ver jag då det här?!
 Först och främst för att vi har 
en tendens att ta kulturen för givet. 
Musik och film och litteratur ska bara 
finnas där.  Fri för oss att uppleva 
och konsumera.  Den ska trösta oss, 
upphetsa och motivera oss.  Det är vår 
givna rätt att bara ha allt ett klick bort. 
Jag gillar det lika mycket som alla 
andra.
 Men vad händer när musiker inte 
kan betala hyran och när skådespelare 
inte kan få jobb för att industrin har 
stängt ner?
 Vad händer när klubbar och skivbo-
lag går under?

 Vad ska vi göra då? 
 Hur ska vi då bli underhållna?!
 Människor som spelar musik har 
kämpat med de här frågorna under 
de senaste 15 åren. Hur ska man få 
ekonomin att gå ihop i en värld där det 
mesta man producerar förväntas vara 
gratis? Missförstå mig rätt, tanken 
om att musik och kultur ska finnas 
tillgänglig överallt oavsett vart man 
bor och ens ekonomiska status är en 
underbar idé. Men vi musiker oroar 
oss ständigt för att turnén ska gå back 
eller över att ha pengar till att spela in 
mer musik och tyvärr handlar de flesta 
bandmöten om ekonomi istället för de 
kreativa aspekterna av att vara artist. 
 Det finns egentligen ingen enkel 
lösning på det här problemet. Men 
här är några saker som vi kan börja 
göra: Stötta dina lokala band, klubbar, 
teatergrupper, skivaffärer, gallerier 
och muséer. Stora artister började som 
lokala artister en gång i tiden. Det är 
enkelt att följa och peppa artister/mu-
siker på social medier. Det kostar dig 
inget och det betyder mer för banden 
och artisterna än du kan ana. Köp 

deras tröjor, gå på spelningar, köp ski-
vor, berätta för dina vänner och sprid 
den musik och konst ni gillar. Det här 
några små saker vi kan göra här och 
nu för att underlätta framtiden för alla 
slags artister.
 Dessutom bör vi problematisera 
de rådande ekonomiska strukturer vi 
lever under och fråga oss själva; Vad 
är konst värt?! Är det verkligen något 
man ska tjäna pengar på och kvan-
tifiera endast i ekonomiska termer? 
Är inte konst mycket mer än så? Och 
borde inte alla konstuttryck få existera 
utan att vara fjättrade av ekonomi? Ska 
vi bara bedöma framgång utifrån hur 
stor en artist är och hur mycket pengar 
den drar in?
 Jag tror att konst fri från de kedjor 
som en kapitalistisk ekonomi sätter på 
den skulle vara mer kreativ, mer spän-
nande och mycket bättre. Om vi bara 
ska oroa oss över vad som är populärt 
och ekonomiskt gångbart så kommer 
det givetvis att synas i den konst som 
skapas.  Och varför ska konst/musik/
film gång på gång definieras av den 
lägsta gemensamma nämnaren?!
 Vi skulle behöva en ekonomi där 
artister kan leva och skapa utan att 
det hela tiden ska vara från hand till 
mun. Vi skulle behöva en ekonomi där 
värdet vi tillskriver saker är baserat på 
hur de får oss att känna och må. Där 
konsten får vara fantastisk, utman-
ande och full av liv utan att för den 
skull vara förpassad till någon slag 
marginaliserad subkultur. Vi skulle 
också behöva en ekonomi där män-
niskor kan njuta av och upptäcka konst 
obegränsat av deras inkomst. 
 Om det är något som den här pan-
demin har lärt oss är det hur viktigt 
konst och kultur är för vårt välmåen-
de. Därför måste det till en förändring.

Befria konsten nu!

Dennis Lyxzén | MUsiker

»Befria konsten nu!«

Dennis Lyxzén
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Det är tyst på stan idag. Det har varit 
så ett tag. Vardag som helgdag. Idag 
som i pandemi. Idag som i social dis-
tansering. Idag som i smitta och oro. 
Det är tyst och vi rör oss i nya mönster. 
En dag på stan ser helt annorlunda ut 
nuförtiden. Det är en helt annan dans 
som försiggår på torget. Våra rörelser 
över torget följer helt andra linjer än 
förr. Förr var ett år sedan och tiden 
före det.
 Vi går inte längre i grupp. Inte 
tillsammans. På sin höjd två och två, 
kanske tre om barn är med. Några 
håller hand för att markera att de hör 
ihop, för att få vara nära. Berättar på 
så sätt för omvärlden att det är helt 
okej. Vi får. Det är så här vi har det.

 Andra passerar varandra med god 
marginal. Ilar förbi. Rör sig snabbare i 
närheten av andra, lugnar ner tempot 
när det finns mer luft kring den egna 
kroppen. Man låter andra gå före. 
Många stannar upp. Några med ett 
leende. Andra med irriterande pann-
rynkor. Få ögon ser in i andras, okända 
ögon.
 Inga axlar, påsar, vagnar stöter i en 
annan vagn, axel, påse längre. Inga 
ursäkta mig, varsågod, oj. Inga sådana 
ord längre. Att släppa före, stanna 
upp, görs numera tyst. Nästan helt i 
tystnad. Ordlöst gör vi. 
 Många passerar bara. Cyklar fast 
man inte får. Går fort. På väg till el-
ler ifrån. Jag längtar efter att stöta i 

en axel, plocka upp en avblåst keps, 
säga hej och förlåt och ursäkta. Se in i 
okända ögon, lite för länge.
 Klackar hörs i tystnaden, hårda 
snabba mot stenläggningen. Som att 
de snabbt vill därifrån eller vill de visa 
att jag är minsann här om jag vill. 
Klackar på en kropp som bär påsar. 
Påsar med dyrt innehåll. Oavsett 
månadsinkomst, dyrt innehåll. Vad är 
det du bär däri? Är det där din lycka 
ligger?
 Och vad längtar du efter, du utan 
kasse? Du som tittar och tittar igen. 
Du som går så nonchalant du kan men 
låter längtansfulla blickar omfamna 
plagg efter plagg i skyltfönster efter 
skyltfönster. Du som har en blå jacka, 

Vad bär du på?
EN REFLEKTION AV MADELENE EDLUND
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en lite för kall. Vad drömmer du om, 
innerst inne?
 Och du. Ja, du. Vad bär du i rygg-
säcken, väskan, fickan och inte kan 
släppa. Vad bär du i hjärtat, på kinden, 
i ryggen. Är det spår, blåmärken, ärr. 
Samlar du på kyssar. Vad bär du på 
och vad drömmer du om?
 Det är en helt annan dans på torget 
och en helt annan sång idag. Nästan 
ingen sång alls. Knappt fåglarnas. 
Så plötsligt hörs liksom ett myller av 
röster. Flera tillsammans. Som om 
puman kallat på de sina. Det kom-
mer en grupp. Sneddar över och förbi. 
Pratar, gestikulerar, skrattar högljutt. 
De är sådana med gott självförtroende. 
Sådana oövervinnliga personer som 
ser och vet att inget kan komma åt 
dem. Inga ord från andra och absolut 
inget virus. Inget alls.
 Tänk om man vore en sån. 
 Tänk om det var så. 
 Bara för en stund.

TexT: Madelene Edlund  
foTo: Curt Dahlgren
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1. hur har läget på gator  
och torg varIt I umeå I vår?
– Ungdomarna »tinar fram« när väd-
ret blir varmare och har börjat samlas 
i centrumfyrkanten och ute i stadsde-
larna. Vi har ett stort antal bilburna 
som samlas på olika ställen, ibland 
kan de vara ett hundratal i varierande 
åldrar (13–25 år). När fler träffas så 
händer också mer och när man är 
onykter är det större risk att man 
testar droger. Många föräldrar tänker 
inte på att alkohol kan vara inkörspor-
ten till andra droger.

2. har covId19 förändrat  
sItuatIonen på stan?
– Under vintern har det varit lugnare 
än vanligt. Restriktionerna kring 
Covid-19 har gjort att vuxna är hemma 
mer och familjer umgås mer med var-
andra, vilket bidragit till att vi stött på 
betydligt mindre »hemmafester« och 
liknande. Många unga får inte gå ut på 
grund av pandemin. Det är svårt att 
sia om hur det blir i sommar. Covid-19 
gör att vi inte kan umgås med ungdo-
marna som vi brukar i deras miljöer. 
Ibland är en kram det som behövs och 
det är svårt nu.

3. vIlka drogproblem märker  
nI av för närvarande?
– Det florerar en hel del droger och 
det går neråt i åldrarna, vilket gör oss 
oroade. Fortfarande är alkohol och 
cannabis vanligast bland unga men se-
naste året har vi träffat på droger som 
metamfetamin, amfetamin, MDMA, 

LSD och tabletter som tradolan, sobril, 
ADHD-medicin och lyrica. Något vi 
ser är att ungdomar ofta tar de droger 
som bjuds utan att veta något om sub-
stans, dosering eller vad som händer 
om man blandar med andra preparat.

4. vIlka glädjeämnen och pro
blem möter en fältare I umeå?
– Vi har världens bästa arbete! Att få 
träffa alla fantastiska ungdomar är en 
förmån. Det är stor glädje när vi ser 
att det går bra för ungdomarna eller 
när en ung person kommer fram och 
frågar »är det er man kan vända sig till 
om man behöver hjälp?«. Men alla da-

gar är förstås inte lika roliga, som när 
vi upptäcker unga som mår dåligt eller 
far illa. Då agerar vi med olika insatser 
beroende på vad som hänt. När man 
arbetar med människor finns ingen 
mall som passar alla, vilket gör att vårt 
arbete inte alltid är så lätt. Det är en 
utmaning att hitta ingångar för att på 
bästa sätt hjälpa och motivera ungdo-
mar och deras familjer.

5. vIlka råd vIll nI ge  
Inför sommaren?
– Ungdomarnas naturliga nätverk 
krymper under sommarlovet och då 
fångas de inte upp på samma sätt, 

Fältgruppens råd inför sommaren

Merhzad Solgy, Simon Harnet, Linnea Norberg, Barbro Hedman, Alice Engman och Erik Elinge i Um eå kommuns fältgrupp, stöttar ungdomar och ger 
gärna råd och information till föräldrar.

Fältgruppen har bra koll på 
vad som händer på Umeås 
gator och torg. De värnar 
om ungdomarnas bästa och 
samverkar gärna med för-
äldrarna.
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vilket gör att vi föräldrar måste vara 
extra uppmärksamma. Många provar 
alkohol för första gången under lov 
och riskhelger. Skolavslutningen är en 
sådan riskkväll.
 – Unga får mycket information på 
internet och i umgänge med kompi-
sar, vilket kan bidra till att de får en 
alltför positiv inställning till droger. 
För att kunna bemöta påståenden som 
»cannabis är inte farligt eftersom det 
är lagligt i flera länder«, är det viktigt 
att skaffa kunskap. Har ungdomen fått 
kunskaper när det gäller droger är det 
lättare att säga nej.
 – Var nyfiken, var tillgänglig och ha 

koll på var ungdomarna är! Föräldrar 
är våra viktigaste samarbetspartner. 
Det är fint om man hör av sig till oss 
om man ser ungdomar samlas. Då 
kan vi åka förbi och se att allt är okej. 
Ungdomar är vana att fältgruppen 
dyker upp som »gubben i lådan« och 
ofta tycker de att det är trevligt. Vi har 
sekretess och berättar inte var vi får 
vår information. n

fältgruppens råd:
• Bjud inte på alkohol och köp inte ut!
• Var tydlig och sätt gränser när det 
gäller alkohol och andra droger. 
• Prata med din ungdom, vad ska hen 
göra, var ska de vara, vilka finns i 
umgänget?
• Tro inte att alla andra får och gör,  
för så är det inte.
• Gör överenskommelser med ung-
domen, vilka regler är det som gäller?
• Vilka konsekvenser blir det ifall inte 
regler följs?
• Ha kontakt med andra föräldrar.
• Besök den miljö din ungdom  
befinner sig i och kolla läget.
• Lämna aldrig ungdomen ensam 
hemma utan tillsyn av vuxen.
• Var vaken och hämta ungdomen vid 
behov.
• Ta en fika med ungdomen när hen 
kommer hem för att se hur är läget är.
• Våga vara en besvärlig vuxen.
• Vid oro – sök tidig hjälp.

Fältgruppens råd inför sommaren

Merhzad Solgy, Simon Harnet, Linnea Norberg, Barbro Hedman, Alice Engman och Erik Elinge i Um eå kommuns fältgrupp, stöttar ungdomar och ger 
gärna råd och information till föräldrar.

FÄLTGRUPPEN är Umeå kommuns 
förebyggande och uppsökande enhet. 
Gruppen har främst fokus på unga 
12–20 år. Förälder som känner minsta 
oro för sin ungdom eller har frågor är 
välkommen att kontakta Fältgruppen.

tel: 090-16 30 34
epost: faltgruppen@umea.se
facebook: fältgruppen umeå kommun
Instagram: faltarnaumea

fRÅGoR: Anette Olofsson
foTo: Fältgruppen

Motsatser attraherar  
– årets blomstertema i Umeå
Årets planteringar i Umeå utformas 
med inspiration av motsatser som 
attraherar varandra. Några exempel är 
dag och natt, skog och park eller stilla 
och storm. Umeå kommun bjuder in 
till gratis, guidade sommarblomsvand-
ringar anpassade till coronaläget, i juli 
och augusti. Turerna utgår från konst-
verket Grön eld på Järnvägstorget.  
Mer information på www.umea.se

Fler mötesplatser för 
unga HBTQIpersoner
2,4 miljoner kronor ska under 2021 
fördelas till ideella organisationer som 
arbetar för att skapa mötesplatser för 
unga HBTQI-personer (homosexuella, 
bisexuella, transpersoner, queerperso-
ner och intersexuella), har regeringen 
beslutat. 
 – Vi vet att unga hbtqi-personer 
känner större otrygghet, utsätts för 
mer våld, har sämre sociala skyddsnät 
än andra unga och att det finns en 
utbredd psykisk ohälsa. Vi har länge 
lyft frågan om behovet av fler mötes-
platser för just denna grupp av unga, 
säger generaldirektör Lena Nyberg 
vid myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor.
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