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Skellefteå
Bad, skidor, vandring & avkoppling!

S
kellefteå kommun är lika stor som Skåne. Det gör att vi rymmer 
en hel del inom vårt vackra landskap. För att du ska få en härlig 
upplevelse satsar vi stenhårt på friluftsliv med olika typer av 
friluftsmiljöer spridda runt hela kommunen. Här finns allt från 

vackra naturområden med vandringsleder, fina fiskemöjligheter, lekområ-
den, motionsspår och tillgänglighetsanpassade friluftsområden.

STADSNÄRA VITBERGET Ett stenkast från centrum har vi det 
stadsnära berget och rekreationsområdet Vitberget som inrymmer 
många olika aktiviteter som exempelvis bågskytte, vandringsleder, hin-
derbana, utegym, mountainbikebana och skidbacke. Här hittar du också 
fyrstjärniga Skellefteå Camping.

BAD I ALLA FORMER  Skellefteå erbjuder bad i alla dess former – 
tempererat utebad i Byske, Kåge och Vitbergsbadet där varje anläggning 
har sin speciella badupplevelse med vågmaskin, vattenrutschbanor, 
varmvatten- och bubbelpooler. Vill du hellre bada inomhus kan du välja må-
bra-templet Eddahallen med bad för alla åldrar, lek, avkoppling och motion 
eller någon av våra alla mindre badhus. Föredrar du däremot bad i naturen 
finns allt från härliga sandstränder där det sjuder av liv till den mer privata 
havsviken eller sjön.

VANDRA Över femton olika vandringsleder kan du välja bland, allt från 
den korta naturpromenaden till den mera utmanande flerdagarsturen. Du 
väljer själv hur långt du vill vandra och det finns gott om ställen att vila på. 
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+46 (0)912 612 90
www.byskehavsbad.se

+46 (0)910 73 55 00 
www.skellefteacamping.se

Koppla av hos oss!
Dags för en skön semester i Västerbottens kustland?
Välkommen till våra campingar i Skellefteå och Byske! Här hit-
tar du bad, skidåkning, aktiviteter, och närhet till härlig natur 
– året runt. Kul för stora som små på både två och fyra ben.

Bo fyr- eller femstjärnigt i mysiga miljöer och ha alltid nära 
till ett stort aktivitetsutbud. Tempererade utebad med 
vattenrutschbanor, vågmaskin, stora lekområden, barnklubb, 
äventyrsgolf, café och mycket mer. Missa inte heller familje-
magneten Eddahallen med stort gym och tio olika bassänger 
för alla åldrar och väder.

Kontakta oss när det är dags för en weekend eller långse-
mester i mångsidiga Skellefteå. Hela året hittar du fina erbju-
danden och bokningsmöjligheter på våra webbplatser. Mer 
information om våra anläggningar Vitbergsbadet, Eddahallen, 
Byske utebad och alla andra havsbad hittar du på 
www.skelleftea.se/sommarbad

NORDANÅ – MASSOR AV KULTUR Nordanå är ett område där 
kultur och natur möts. Här finner du café, värdshus, lekpark, konsthallar, 
och museum. Årligen sker flera stora arrangemang på Nordanå. Träs-
tockfestivalen, en av Sveriges fem största musikfestivaler, och Kyrkhel-
gen i Bonnstan är de mest kända men även sommarteatern som är ett 
arrangemang av Västerbottensteatern. 

SKIDÅKNING I Skellefteå kommun finns stora möjligheter till skidåk-
ning för både nybörjaren, motionären och den mer erfarne. 

Vill du åka slalom, snowboard eller telemark finns fyra större an-
lläggningar: Vitbergsbacken, Bygdsiljumbacken, Klutmarksbacken och 
Storklinta.

Vill du åka längdskidor finns fina och välskötta spår både på Vitberget i 
Skellefteå och utspridda över hela kommunen.

www.skelleftea.se
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Vi gör det tillsammans!
Välkommen du med.

När alla drar åt samma håll så händer det bra saker. Det är 

därför Skellefteå är en särskilt bra plats att leva på just nu.

Vi är en plats med unika resurser och en gemensam kraft hos 

människorna, kommunen och näringslivet som skapar en miljö 

som driver på och utvecklar. Gemensamt bygger vi en hållbar 

framtid som människor efterfrågar och ges möjlighet att växa i.

Varsågod!

www.skelleftea.se
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LEDARE
Hur många städer i Sverige marknadsför sig
som en progressiv stad med naturen runt
knuten? Det är förstås inget fel med det. Det
är ju fantastiskt att kunna dra fördel av allt vad
en modern stad kan erbjuda och ändå ha
tillgång till skogar, sjöar, älvar, myrar och allt
det där andra som vi brukar kalla livskvalitet.
Men i det här fallet får platsen ursäkta. Vi vill
istället prata om människorna. De som bor
och verkar här. De som hittat hit eller hem
eller bara längtat bort. Vi tror att det är just
människorna som fyller platsen med något
unikt. Ja, vi sticker ut hakan och säger:
”… med något spektakulärt!”
För visst är det så, att trots den storslagna
nordamerikanska naturen är det just det
fantastiska persongalleriet vi minns från en av
TV-historiens största succéer – Twin Peaks.
Vad nu Twin Peaks har med Skellefteå att
göra?

I Skellefteå bubblar det av kreativitet, kultur
och spännande utveckling och det här är inget
annat än en kärleksförklaring - en ogenerad
hyllning - till Skellefteå. Till platsen och till
människorna som fyller den med mål och
mening.

/Maria Broman
VD, Visit Skellefteå

Saknar du tips på de där klassiska bo, äta, se,
göra? Kolla in visitskelleftea.se
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SKELLEFTEÅS 
VARDAGSRUM

Allt under samma tak.
Med våra 135 hotellrum, 16 konferenslokaler och 400 sittplatser i restaurangen kan 

vi anpassa oss efter dina små och stora önskemål. Gym, pool, lounge, bar och garage finns, vilket gör allt lite 
smidigare. 

 
Vår kökmästares motto är "Ingen prestige - bara kärlek till mat" och det tycker vi säger allt om 
vår varma och mysiga restaurang. Huvudsaken är att du känner dig bekväm och som hemma.

Varmt välkommen till oss på Scandic Skellefteå! 

Kanalgatan 75, 931 78 Skellefteå, 0910 75 24 01 scandichotels.se/skelleftea
SKELLEFTEÅ
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INTRO

POSTGLACIAL 
LANDHÖJNING

VINTER FÖR VÅGHALSAR
Skellefteå har arrangerat Vintersim i en herrans massa år och 
etablerat evenemanget som en självklar del av vintern i norra 
Sverige. Och allt grundar sig i en ömsint kärleksförklaring till 
kylan och mörkret.

VÄRLDENS ÄLDSTA 
SKIDA
År 1924 skulle tre män — en Josef, en Hugo 
och en Tyko — utföra en myrdikning i ett våt-
marksområde i närheten av sjön Fäbodträsket, 
Kalvträsk. De hittade istället världens äldsta 
skida. Kalvträskskidan. 5200 år. Det är äldre 
än Egyptens pyramider.

Det är inte helt fel att påstå att kusten i norr är en smula märkvärdig.
Den blir nämligen bara större för varje år som går. Det har med inlandsisen 
att göra. Den som inträffade för tiotusen år sedan och täckte landskapet med 
ett fyra kilometer tjockt istäcke. Postglacial landhöjning kallas det och innebär 
att landytan strävar efter att återgå till ett urspungsläge. Allra mest reser sig 
landet i Furuögrund, i närheten av Byske. Nästan tio millimeter per år.
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Schh… Det  
är hemlikt

Det är det nybakade brödet.  
De färska, lokala råvarorna på tallriken. 

Och miljön som känns på landet,  
trots bara 2 km till centrum. Vi är en  

väl bevarad hemlighet för den som vill 
semestra eller konferera lite annorlunda 
och mycket mer hemlikt. Välj Medlefors 

nästa gång du är i Skellefteå.

medlefors.se

INREDNINGSBUTIKEN MED DET LILLA EXTRA 

INGMARINREDNING | NYGATAN 55 
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BERÄTTANDET
– EN TRADITION

VATTENKRAFTEN OCH 
FRAMTIDEN
År 1908 togs den då splitter nya kraftstationen i Finnforsfallet i 
bruk. Det var den första av Skellefteå stads stora kraftverksbyg-
gen i Skellefteälven — och på sätt och vis en manifestation av 
dåtidens ingenjörskonst.  Vattenkraften är fortfarande supervik-
tig för Skellefteå. Nu försöker man också med solceller. Experi-
mentet kallas Zero sun. Ett solcellshus på en plats där solen typ 
aldrig skiner. I alla fall inte på vintern. 

SKELLEFTEÅ FRÅN 
BÖRJAN 
Skellefteå grundades år 1845 av kyrkoherden 
Nils Nordlander. Han bodde på Stiftsgården 
utmed Sveriges största landskyrka. År 1879 
flyttade Fröken Anna Huss in på Stiftsgården. 
Med sig hade hon ett av Skellefteås första 
badkar. 

Skellefteå kallas Berättarnas stad och här hålls varje år Berättarfestivalen. 
Det beror också på alla författarskap som hämtat kraft från regionen. Men 
historien är förstås mycket längre än så. Läs Åke Lundgrens skidring på 
visitskelleftea.se. Sedan 2017 finns också Nordiskt Berättarcentrum här. 

INTRO
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DET ÄR BRA ATT VARA 
NYFIKEN!
I Skellefteå finns Sveriges färskaste Science center – Exploratoriet. Här 
utgör naturvetenskap och teknik en självklar klangbotten då du utmanas 
att tänka utanför boxen och leka dig fram till insikter om hur vår fantas-
tiska värld är beskaffad.

HÖGT UPP I TRÄDEN
Uppe bland trädtopparna hittar du äventyren och utmaningarna på 
Skellefteå Adventure park. Här finns nämligen sex olika höghöjdsbanor. 
Alltså där du säkrad i en sele forcerar en mängd olika hinder. En del lät-
ta. Andra betydligt svårare. Gemensamt för alla är dock att de befinner 
sig en ansenlig höjd ovan mark.

VÄSTERBOT TENSTEATERN PRESENTERAR

SOMMARTEATER FÖR HELA FAMIL JEN!

www.vasterbottensteatern.se   

En hjärtknipande saga  

ackompanjerat av Medlefors 

förtrollande grönska och 

ömma skådespelarinsatser... 

NORRAN

Sagolikt stark sommarteater. 

Det är ett jubel att konstatera 

att Västerbottensteatern vid 

30-årsjubileet presenterar ett 

sådant lyckligt moment där 

allt blir rätt...  VK

SPELAS 15 JUNI-14 JULI  2019 

I MEDLEFORSPARKEN

REKOMMENDERAS FRÅN 7 ÅR. 

Läs mer och boka via

www.vasterbottensteatern.se

medlefors
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INTRO

Northvolt, vars mål är att bygga världens grönaste batterier 
med ett minimalt koldioxidutsläpp, är företaget som ska driva 
igenom detta. Tillgång till förnybar el, närproducerade metaller 

och återvinning av batterierna ska möjliggöra detta och i sin tur bidra till 
Europas omställning till förnybar energi.

TILLSAMMANS
Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, näringsliv, universitet, läns-

företrädare, invånare och föreningar har tillsammans jobbat för att 
etableringen ska hamna i Skellefteå. Med ett starkt driv blev Skellefteå, 
som först inte ens var en påtänkt etableringsort, därför det slutgiltiga 
valet för etableringen.

Northvolt räknar med att anställa 2 000 - 2 500 personer, vilket 
kommer att skapa en helhetsförändring i Skellefteå. Bara byggandet ger 
tusentals arbeten som i sin tur ger en boost till butiker, restauranger, 
hotell, transportföretag, byggare med flera.

BYGGPROJEKTET NORTHVOLT ETT
Northvolt, Skellefteå kommun och Skellefteå Kraft har skapat en 

gemensam projektorganisation kring hur arbetet framöver kommer 
att bedrivas inom projektet Northvolt Ett. Arbetet med industritomten 
kommer att ske i etapper och Northvolt har sedan rätt att köpa industri-
tomten när den är klar.

Spaden sattes i marken sommaren 2018 för den första fjärdede-
len av fabriken som beräknas vara klar 2020. Fabriken kommer att 
vara helt utbyggd 2023. Den storskaliga fabriken i Skellefteå ska fullt 
utbyggd kunna tillverka batterier med en sammanlagd kapacitet på 32 
GWh per år.

Mer information om Northvolt Ett
northvoltett.skelleftea.se

NORTHVOLT
Det som kan bli Europas största fabrik för produktion av litiumjonbatterier 

har börjat byggas i Skellefteå. En resa som många vill vara med på. Där Skel-
lefteå fått förmånen att vara i centrum.
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SHOPPING 
I HJÄRTAT AV SKELLEFTEÅ

 Aktuella öppettider och mer info: www.citykompaniet.se
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KULTURHUSET

STCC & GOCART
I Fällfors finns Sveriges nordligaste racingbana 
för STCC. 2019 körs det första midnattsloppet 
på den nylagda banan på Skellefteå Drivecenter. 
Dessutom finns en av Europas modernaste 
gokartanläggningar i Furunäs.

WHITE GUIDE I 
SKELLEFTEÅ
White Guide utser Sveriges bästa restauranger 
och caféer. I Skellefteå hittar du fyra som fått 
utmärkelsen. Restaurangerna Bryggargatan, 
Restaurang Nygatan 57 och Stadskällaren 
samt caféet Skråmträsk kvarn. 

Visionen är att kulturhuset ska bli en kraftkälla i ett Skellefteå 
som utvecklas genom idéer och ett kreativt klimat. Det ska vara 
känt för sitt värdskap, sina verksamheter och vilja att tänka nytt. 
Kulturhuset beräknas vara klart 2021.

INTRO
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Allt du behöver. 

Och lite till.

Skellefteå

Solbacken Handelsområde ligger längs E4 strax norr 

om Skellefteå. Lättillgängligt med buss, cykel eller bil. 

Alltid fri parkering.

26 - 30 JUNI 2019 
Följ oss via sociala medier eller besök hemsidan så har du alltid  

full koll vilka artister och aktiviteter som kommer till sommaren.

WWW.STADSFESTEN.NU

 

Stadsfesten i Skellefteå är en av norrlands största arrangemang med ca. 90.000 besökare varje sommar.

BILJETTER: WWW.STADSFESTEN.NU

på Skellefteå Turistcenter
Välkommen in

Allt är inte alltid sommar och sol. Kom in till oss och få tipsen,  
köp biljetterna eller de där unika presenterna från hjärtat.  

visitskelleftea.se/skellefteaturistcenter
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NORDSKEN
Nordens största event för spel och spelkultur heter 
Nordsken. Att Nordsken växer så det knakar är 
förstås superkul men egentligen inte så konstigt. 
Här finns massor med goda krafter som älskar 
spel och spelkultur och som tillsammans med en 
expansiv, lokal spelindustri utgör fundamenten för 
Nordsken.  

INTRO

BONNSTAN
Kyrkstäder är på många sätt synonymt med dåtidens stora 
avstånd och plikten att gå i kyrka. Den svenska allmogen 
fick nämligen, oavsett hemort och resväg, inte fattas det 
kristna budskap som förkunnades från predikstolar runt om i 
de glest befolkade delarna av norra Sverige. Skellefteås två 
kyrkstäder heter Bonnstan och Lövångers kyrkstad. De är 
två av 16 kvarvarande i hela landet. I Luleå finns Gammelstad 
som till och med har gott och blivit världsarv. 
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STIFTSGÅRDEN SKELLEFTEÅ
HOTELL-RESTAURANG-KONFERENS 

0910-72 57 00 info@stiftsgarden.se
www.stiftsgarden.se

Varmt välkomna! 
 Till en plats för viktiga möten, 

utsökta matupplevelser och 
naturskönt boende i 
unik, historisk miljö

STÖRSTA LEGO-UTSTÄLLNINGEN 
Det finns en föreställning om att LEGO bara skulle vara för barn. Men 
det är inte riktigt sant. I Skellefteå finns Sveriges största LEGO-samling. 
Och visst är barn välkomna till Bureå Camping, men här är vuxen-
perspektivet minst lika viktigt.

GREETERN
En Greeter tar dig runt i staden en eller ett par timmar. Berättar om 
ditten och datten och på så sätt får du en personlig introduktion till 
Skellefteå. Som en krasch-kurs. Kostnadsfritt. Boka på Skellefteå 
Turistcenter.
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"… när det blev 
klart med North-
volt och batteri-
fabriken så grät 
jag av lycka"

Kärleksaffären mellan Farao Groth och staden 
Skellefteå inleddes för lite mer än fyra år sedan. 
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Han sitter nedsjunken i en stor fåtölj i en hotellobby i centrala 
Skellefteå. Det börjar bli en vana. Att hänga i Skellefteå. För 
Farao Groth. Känd från bland annat morgonradio och hemma-

hörande i Stockholm. 
– Vad jag gör? säger han och byter sittställning. Gud, vad svårt. Jag 

vet inte. Mediaprofil? Nä, det känns för pretentiöst. Jag ser mig inte 
heller som radiopratare. Programledare, kanske. 
Men ändå inte. Historieberättare? Ja, det är nog 
det jag är. Storyteller. 

Han skrattar gott. 
– Du vet va, säger jag, att Skellefteå är Berät-

tarnas Stad? 
– Du skojar? When I thought I couldn’t love this 

town more! 

SOLDRÄNKT OCH SORGLÖST
Kärleksrelationen, för det är precis vad det är, 

mellan Farao och Skellefteå är vid det här laget 
lika välkänd som ömsesidig. Och som så mycket 
annat i livet uppstod den av ren tillfällighet. 

– Min bästa vän Gustav jobbade en sommar 
på akuten i Skellefteå. Han tyckte att jag skulle 
åka upp och hälsa på. Då visste jag knappt vart 
Skellefteå låg. 

Farao går in i berättarmodus. Han förflyttas 
tillbaka till sommaren 2014. Till ett soldränkt och 
sorglöst Skellefteå. 

– Det var en sån där underbar sommar. Vi var 
unga. Vi levde för dagen. Festade. Badade. Åkte 
gokart. Jag minns att det var varmt. Nästan tryckande. Ja, allt var bara 
fantastiskt och jag föll pladask. 

Vistelsen gjorde intryck på Farao. Stort intryck. Bakom radiospakarna 
pratade han sig varm för Skellefteå och strax därefter damp det ner en 
inbjudan. 

HÄMNINGSLÖST OCH VILLKORSLÖST
Så pausar han i berättandet. Lutar sig fram och säger:  
– Det här är viktigt. Det finns ingen, och då menar jag ingen, ironi 

från min sida i relationen till Skellefteå. För det kan förstås tyckas märk-
ligt att en mediaprofil helt utan rötter eller band tar till sig en norrländsk 

glesbygd så hämningslöst samtidigt som en norrländsk glesbygd så 
villkorslöst omfamnar en gapig storstadsbög. Men så är det. 

Han lutar sig åter tillbaka och fortsätter berätta. 
Skellefteå AIK plockade som sagt upp den där vurmen som Farao 

uttryckt för staden och bjöd in till match. Faraos första ishockeymatch 
någonsin.   

– Och blev det vinst skulle jag få träffa spelarna. 
I omklädningsrummet. 

AIK vann. 
– Det fick varenda stockholmsbög att morra 

i mjugg av avund, skrattar han och tillägger att 
villkoret för besöket givetvis var att alla spelar var 
ok med att han tittade förbi.  

POSEIDONS FÖDELSE
När inrättandet av hedersmedborgare för Skel-

lefteå så kom på tapeten föreslogs Farao förstås 
att bli den första.

– Nej, inget är klart än, skrattar han men berät-
tar att den vanligaste frågan han får från skellefte-
bor är faktiskt varför han gillar Skellefteå? 

– Jag tycker att Skellefteå står ut. Den här myten 
om att norr skulle vara lite småsurt och inskränkt. 
Den finns absolut inte här. Jag upplever en stor före-
tagsamhet. Och alla är vänliga. Positiva. Dessutom 
är skelleftekillar snyggast i typ hela världen.  

Farao skrattar och berättar om en helt vanlig 
sommardag på havsbadet i Boviken. 

– Jag ligger på stranden och så plötsligt ur 
havet steg fyra klassiska skelleftekillar. Det var som ”Birth of Posedion”. 
Bortom allt vett och sans. Inget poserade bara en oerhört attraktiv 
omedvetenhet om sin egen skönhet. 

Nej, egentligen har Farao ingen enkel förklaring till varför det blev 
som det blev. Men så tar kärleken också sina egna vägar. Pekar finger 
åt logik och självklarheter.

– Du vet, när det blev klart med Northvolt och batterifabriken så 
grät jag av lycka. Det är konstigt. Det här känns som hemma fast det 
egentligen inte alls borde vara det. Men så är det. •

FARAO
– OCH DEN VILLKORSLÖSA KÄRLEKEN FRÅN SKELLEFTEÅ

Hur kommer det sig att en historieberättare från storstaden helt utan rötter 
och koppling faller hals över huvud för en plats som Skellefteå – och att staden 

svarar villkorslöst och med öppna armar? Så här skulle det kunna gå till. 

TEXT & FOTO: TED LOGARDT 
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DRÖMSK
SURREALISM

LISALOVES KONST LIKNAR INGET ANNAT. DEN ÄR DRÖMSK OCH GRÄNSLÖS. 
FANTASIFULL OCH LÄTT FEBRIG. HON SKAPAR MED SIG SJÄLV I CENTRUM 

MEN ÄNDÅ INTE. VÄLKOMMEN NER I KANINHÅLET.

TEXT: TED LOGARDT  BILD & BILDTEXTER: LISALOVE BÄCKMAN

– Jag vet inte om du kommer gilla det här, säger 
jag och tittar lite ängsligt på Lisalove. Några gulna-
de björklöv faller mjukt till marken samtidigt som 
jag scrollar hennes Instagram-flöde.

– Jag kan inte låta bli att tänka på Alice i Under-
landet, säger jag, och kanske främst Tim Burtons 
filmatisering med Johnny Depp som ”The Mad 
Hatter”. 

– Jag vet inte, säger hon lite svävande, jag får 
höra det där lite då och då. 

– Och vad tänker du om det? 
– Att jag borde läsa en bok eller se en film så jag 

kan förhålla mig till referensen. Nu vet jag ju inte 
riktigt vad det betyder. 

PERFEKT FEBERDRÖM
Jo, jag vet att det kan uppfattas ofint att jämföra 

konstnärer och deras verk med annat men jag 
kommer inte runt att Lisaloves konst får mig att 
känna lite som att tumla ner i ett kaninhåll.  Rent 
estetiskt tycker jag mig se en del beröringspunkter 
med Lewis Carolls saga från 1865. Inte minst i det 
där gränslösa. Fantasifulla och surrealistiska. Ni vet, 
den där kittlande känslan av att allt kan hända och 
att det som händer inte är odelat positivt. Lite som 
en perfekt avvägd feberdröm.  

– Jag tycker det är viktigt att inte skriva betrakta-
ren på näsan, säger LisaLove.

Det där skapar en nerv i LisaLove Bäckmans 
konstfoto. Du dröjer dig kvar i hennes bilder och 
förlorar dig gärna i skikt, nyanser och sinnesstäm-
ningar. 

FÖRÄNDRAD SKAPANDEPROCESS
Under 2014 började Lisalove hitta det uttrycks-

sätt som hon beskriver världen med idag. 
– Jag har aldrig haft en plan eller vision med det 

jag gör. Jag har fotat till och från sedan jag var barn. 
Provat på att fota företagsporträtt och bröllop men 
inte riktigt landat i det. 

LisaLoves första kollagebild, som hon kände sig 
nöjd med, kom till 2014. 

– Den förställde mig vid en svart flygel på Stifts-
gården i Skellefteå. 

Hon beskriver skapandeprocessen och hur den 
förändrats genom åren. Som att den först var snabb. 
Hafsig. På gränsen till slarvig. 

– Det var vad jag behövde då. Jag hade ett så 
stort behov av att vara i ett skapande tillstånd. Hela 
tiden. Nya bilder. Ständiga idéer. Det fanns nåt 
maniskt över det. 

– Som på rus? 
– Nja, kanske men det var också ett sätt att 

hantera ångest. Jag kände mig ofullständig när det 
där drivet att skapa försvann. Nu vet jag att det är 
så det måste få vara och vilar gärna i vetskapen att 
skaparlust kommer och går. 

LÅT TANKARNA FLYGA
– Vart hämtar du idéerna?  
– Mitt bästa tips är att ligga kvar i sängen på 

morgonen, fortsätta blunda och låta tankarna 
flyga fritt. Då kan vad som helst hända. Kom bara 
ihåg att ha nåt att skissa på. Tankar är flyktiga och 
tappas lätt bort.
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PROFESSIONAL 
DREAMER

Första kollagebilden tillkom 2014 i matsalen på 
Stiftsgården i Skellefteå.
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INRE ESSENSEN
Längs med skogens stigar växer nyansen
Slingrar sig runt kroppen och styr dansen

Ut slår klockor en doft av den inre essensen
Så infinner sig lugnet och tron på balansen
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RÄDDARE 
AF BÄTTRING
I en omgivning där sticklingar inte kan slå rot, 
räddar du växtkraften undan torkan. Genom ett 
landskap av vassa kanter och ojämnheter, vandrar 
du med en vagn full av blomster. Där ingen finner 
tid eller ro att så frön, delar du ut kortlivade snittro-
sor. En färd som är sprungen ur din otillräcklighet 
och skuld, vaggar ändå varje steg in förtröstan om 
bättring.

Långt ifrån alla idéer förverkligas. De 
flesta förkastas, inte sällan för att budskap 
blir för uppenbara. 

– Vem är det egentligen på bilderna? 
undrar jag. 

– Bra fråga. De är inga alter egon eller 
karaktärer. På sätt och vis är väl alla motiv 
en del av mig men jag ogillar när mitt var-
dagliga jag blir för tydlig. Då blir det tråkigt. 
Jag ser min kropp som ett verktyg.  När det 
blir bra finns det alltid nån form av distans 
mellan verket och mitt yttre.

Så stannar hon till och säger:
– Ja, den där hunden har kanske blivit en 

slags karaktär.  Och min kanin Gudrun är 
också återkommande i flera bilder. 

– Som en viss vit kanin i väst och med 
klocka, envisas jag och googlar en bild från 
Alice i Underlandet.

Hon skrattar. 
– Säger du det så.

PROCESSEN
Lisalove berättar att hon fortfarande 

bygger mycket av sitt skapande på att inte 
må så bra. 

– Det betyder inte att jag måste må dåligt 
när jag skapar, men jag gräver gärna i de 
mörkare sidorna av mig själv. Nu har jag 
inte heller samma behov av att saker och 
ting ska gå fort. Jag trivs bra med att göra 
mer genomarbetade bilder.

– Hur funkar den, undrar jag. Själva 
processen?

Hon dröjer. Tänker efter. 
– Den ser olika ut. Naturen är jätteinspi-

rerande. Ödehus superintressanta. Där finns 
redan så mycket i väggarna. Historier. Öden 
och skeenden. Där är det upp till mig att ta 
in och tolka det jag upplever. Sådana platser 
kan jag återkomma till många gånger. En 
vit vägg är något helt annat. Som ett tomt 
papper där jag får möjlighet att fylla allt 
innehåll själv. Enklare bilder gör jag ofta 
med stundens ingivelse. Jag vaknar med en 
känsla, dyker in i garderoben och ser vart 
min intuition tar mig. Andra idéer kan jag 
få jobba med länge.

– Du använder också en hel del annorlun-
da rekvisita. 

– Jag älskar loppisar men VVS-avdelningar 
på Biltema eller Jula kan också vara otroligt 

inspirerande eller, för den delen, fruktdisken 
på ICA. Jag bygger gärna själv det jag tror 
mig behöva. Stora tygsjok är jättebra. De lite 
mer extravaganta ekiperingarna som bröl-
lopsklänningar brukar jag söka på Ebay.

IDÉ TILL PRINT
Lisalove är noga med att hon skapar för 

sig själv. Ingen annan. Uppskattning utifrån 
saknas dock inte. 2015 blev hon årets 
fotograf i tidningen Kamera & Bilds stora 
bildtävling, hösten 2017 hängdes fjorton av 
hennes verk ut på Fotografiska i Stockholm 
och hennes Insta-konto följs av närmare 
tiotusen användare.  Men bekräftelse och 
uppmärksamhet, menar hon, är inte opro-
blematiskt. 

 – Att stå i centrum är väl inget jag söker. 
Jo, jag är aktiv på Instagram men den där 
sociala-medier-bekräftelsen känns tom. 

Istället är det när någon köper ett verk 
och hänger det på väggen som det känns 
riktigt bra i magen. 

– När någon befinner sig i en situation 
där hen kan relatera till mina verk och dess-
utom tar sig tid att berätta det för mig… 
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TANKESMEDJA
Blickar inåt på tankar som satts på pränt Vänder blad för att 

återuppleva allt jag känt Bolmar sen ut kapitlen jag äntli-
gen bränt Askan ger luft åt glöden som nu återvänt Rustar mig 

för allt det som ännu inte hänt
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Det är jättestort. Men det är framför allt den 
där processen från idé till färdig print som är 
den egentliga tillfredställelsen.  

MASSOR MED FRIHET
För drygt två år sedan flyttade Lisalove 

tillbaka till Skellefteå. En av anledningen var 
friheten att skapa. 

– En större yta med färre människor ger 
mig massor med möjligheter, framför allt 
att skapa utomhus. Här får jag nästan alltid 
vara ifred. Det var en stor del till varför jag 
valde att flytta tillbaka. Det fanns helt enkelt 
inte samma plats för mig där jag var. 

För skapandeprocessen gör att Lisalove 
ibland tvingas in i obekväma situationer. 
Små äventyr, som hon kallar det. 

– Ska den där idén jag har i huvudet bli 
verklighet finns det ju ingen annan väg.

Hon berättar att bara några dagar innan 
intervjuen stod hon halvnaken, invirad i en 
klätterväxt medan passerande bilar kastade 
nyfikna blickar.

– Då gäller det att bita ihop, skrattar hon. 
En annan gång hade Lisalove bestämt 

sig för ett motiv med vinterbad i Baggböle, 
utanför Umeå. Det bar sig inte bättre än 

att hon, efter att ha balanserat kamera och 
stativ på ett isflak, genast tappade fjärrutlö-
saren i vattnet. 

– Dessutom körde jag fast bilen och fick 
gå, kall och blöt, de fyra kilometrarna hem.

TICK, TACK
Hon tittar mot himlen. Solen sjunker allt 

lägre på sin bana. Lisalove har inte tid att 
stanna länge till. Hon har nämligen upp-
täckt en trädrot i utkanten av staden. Det är 
en sådan där rot som får tankarna att flyga. 

– Det är mörkt och murrigt, ler hon. Jag 
hittade också några blommor som växte på 
en sophög i närheten av där jag bor. Jag tror 
att roten, blommorna och jag är precis vad 
jag behöver. Just nu. Du vet, jag är glad att 
jag bor här. 

Själv knappar jag mig in på Instagram. 
Tick, tack, tick, tack. Tiden går. Jag tänker 
på den vita kaninen. Den som alltid har så 
bråttom. Och vad vi själva väljer att göra 
med den tid vi tilldelats. 

Jag letar upp kontot lisalove.se. 
– Follow the white rabbit. 
Tumlar återigen ner i kaninhålet. •

DUBBLA 
HJÄRTSLAG
Mitt i rummet gapar hålet, där i lyckans underliga 
sfär. Varsamma steg på murkna plankor, ett felsteg 
och smärta genom sinne skär. Lutar balansen 
mot fasaden, den som sakteliga faller isär. Små 
öppningar åt den friska luften, som på både olust 
å tro bär. Dubbla hjärtslag ser så ljuset, den arena 
som tankens kraft när.

FEM BRA PLATSER FÖR 
PORTRÄTTBILDER. 
Isväggen i Kultmark – gärna i slutet 
av mars när du börjar se bergväggen 
genom isen.  
Bonnstan – perfekta träväggar för 
(själv)porträtt. 
Medlefors – stenar, lummigt, mörkt 
och murrigt. What’s there not to like? 
Byske södra - sandstrand, hav, skog 
och stenar på samma plats och fram-
förallt avskilt (du får vara ostörd)!
Skogen - valfri skog att utforska och 
vara kreativ i; massor med plats, du 
kan leka med solskuggor som sipprar 
in mellan trädens lövverk och barr, du 
får mjukt fint ljus en molnig dag och 
du kan få magiska solstrimmor vid 
solnedgång.
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Arrangemanget En Flotte hölls tre somrar i 
följd på Skellefteälven och skapade magisk 
sommarkänsla. 
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VARFÖR STADEN 
VÄNDE VATTNET 

RYGGEN
DEN HAR ALLTID LEGAT DÄR OCH FÖR INDUSTRIN KAN DESS HISTORISKA BETYDEL-

SE INTE ÖVERSKATTAS. MEN TROTS ÄLVENS NATURSKÖNA VYER OCH CENTRALA 
LÄGE MITT I SKELLEFTEÅ HAR DEN I MODERN TID KNAPPAST UPPLEVTS SOM EN 

MAGNET. TILLS NU. VAD HÄNDE? VAD VAR DET SOM FICK SKELLEFTEÅ ATT VÄNDA 
SIG FRÅN SKELLEFTEÄLVEN OCH SEDAN OMFAMNA DEN IGEN?

TEXT: PÄR STRÖMBRO  FOTO: TED LOGARDT 
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Mitt i konserten kliver 
artisten Miss Li mot bättre 
vetande upp på pianot som 
står på den trånga flotten 

och vrålar ut "Stupid Girl". Men det finns 
fysiska lagar om balans och gravitation och 
den här gången jobbar de inte för henne. 
Pianot skälver och hon faller pladask ner i 
Skellefteälven. Det hörs ett kollektivt och 
smått förskräckt flämtande bland de flera 
tusen besökarna som kommit till älvbrinken 
för att lyssna. Det här kommer de att prata 
om länge. Ytterligare ett minne vid Skellefte-
älven har skapats.

För många här är just den här platsen 
vid älven på sätt och vis en ny upptäckt. 
Älven har förvisso alltid legat där, ständigt 
strömmande rakt genom stan, men den har 
snarare setts som ett hinder. Den har orsakat 
motsättningar – senast genom en långvarig 
och infekterad diskussion om den så kallade 
Centrumbron som kommer att byggas över 
den inom ett par år. Dess potential som 
rekreationsområde har enligt många inte 
utnyttjats tillräckligt. 

FRÅN BARRIÄR TILL LIVSNERV
Men så började det att hända saker. I bör-

jan av 10-talet byggdes en generös gradäng 
med utsikt över älven, liksom ett inbjudande 
trädäck med möjlighet för småbåtar att 
förtöja vid. Premiumrestaurangen Bryggar-
gatan lockades från Piteå till Skellefteå där 
det byggdes helt nya lokaler för verksam-
heten. Plötsligt erbjöd Skellefteå ett kök 
med franska och isländska influenser som 
omväxling till den starka dominansen av 
hamburgarbarer och pizzerior. I samma veva 
beslutades att slänten nedanför kommunhu-
set skulle byggas ut och bli vardagsrum med 
olika mötesplatser och aktivitetsytor.

– Älven var en barriär mitt i stan med 
få möjligheter att korsa. Stadsutvecklingen 
hade länge präglats av en syn där vi vände 
oss bort från älven, men vi såg ändå en stor 
underutnyttjad potential i den kopplat till 
stadsliv och rekreation. Målet blev att ändra 

synen på älven från barriär till livsnerv, säger 
Harriet Wistemar, kommunarkitekt.

I samband med en ny fördjupad översikts-
plan av centrala stan inledde kommunen ett 
samarbete med den välrenommerade danska 
arkitektbyrån Gehl och via dialoger med 
såväl invånare som näringsliv började en 
plan ta form.

– Om vi tidigare främst byggt för att hus 
skulle fylla en funktion började vi nu titta på 
mer sociala aspekter, om livet mellan husen. 
I den blev det viktigt att vända sig mot 
älven, säger Harriet.

Ytterligare en restaurang, Brygg CC, 
etablerades och på nästan exakt den plats 
där Skellefteå Ångbryggeri en gång stod och 
hade verksamhet i över 100 år byggdes ett 
nytt bryggeri. Samtidigt genomgick den in-
tilliggande stadsparken en total förvandling 
och kopplades tydligare ihop med området 
vid älven.

TRAVLOPP OCH BILTÄVLINGAR LÅNGT 
INNAN VINTERSIMMET 

Satsningarna har varit lyckade. Skellefteå-
borna har tagit till sig sitt "nya" vardagsrum 
och i regel är det någon form av liv i områ-
det. Sommartid flockas människor under 
luncherna på serveringarnas uteplatser, på 
gradängen eller trädäcket. Evenemang som 
En Flotte och det skandinaviska mäster-
skapet i Vintersim är andra nya påhitt som 
utnyttjar läget och som lockar stora mängder 
besökare till älven.

– Men faktum är att det förekom ganska 
många evenemang på isen förr i tiden 
också. Sommartid var älven för inmutad av 
industrins behov med framför allt flottning-
en, men vintertid gick det bra. Fram till 
1950 gick det faktiskt travlopp på isen här 
men även biltävlingar och skidtävlingar var 
vanligt. Det hände också att man landade 
flygplan här som tog med sig Skellefteåbor 
på en åktur, säger Rolf Granstrand, ordfö-
rande i Skefo, Skelleftebygdens lokalhistoris-
ka förening.

"Fram till 1950 
gick det faktiskt 
travlopp på isen 
här men även 
biltävlingar och 
skidtävlingar 
var vanligt."

Skellefteå museums bildarkiv
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"– Det är en glo-
bal trend att ta 
tillvara på strand-
lägen. London 
Docklands, Ham-
marby Sjöstad, 
Skellefteälven …"

Han kom till Skellefteå 1970.
– Då var inte älven i ropet, men 100 år ti-

digare gick ångbåtar med namn som Lovisa, 
Karl XV och Enigheten frekvent här. Innan 
järnvägen kom år 1912 var det sättet att 
förse staden med varor, säger Rolf och berät-
tar om hur älvbrinken längs det nuvarande 
kommunhuset var av- och pålastningsplats.

Även för persontrafiken var älven viktig 
och det låg flera hållbryggor nerströms. 
Somliga skulle resa långt och fram till andra 
världskriget angjorde Sveabolagens kustbå-
tar dagligen Skellefteås nya hamn ute vid 
Kallholmen för att ta gods och passagerare 
till Stockholm.

"DET VAR SÄKERT EN HÄFTIG SYN"
Länge var älven centrum för arbetslivet 

och ingenting man nödvändigtvis för-

knippade med rekreation eller förströelse. 
Från 1700-talet och framåt har intressen 
dominerat.

– Då var tjäran en enormt viktig näring 
för Skellefteå. Tjäran forslades i tunnor från 
hela socknen på slädar och kärror till tjärho-
vet på Körran, det vill säga Nordanå, där den 
kontrollerades och stämplades av särskilda så 
kallade tjärvräkare, berättar Rolf.

Tunnorna rullades på försommaren nedför 
älvbrinken, där de kedjades samman till stora 
flottar på upp till 210 tunnor. Dessa stakades 
sedan av unga män utför älven ner till ham-
nen i Ursviken för vidare export ut i världen 
där den främst användes för skeppsbyggen. 

– Det var säkert en häftig syn. Skellefteå 
var berömt för sin tjära, men det upphörde 
kring första världskriget, säger Rolf som 
tillägger att skeppsbyggen var en vanlig syn 
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längs Skellefteälven.
– Under 1800-talet tillverkades det som 

flest och vi hade varv på såväl Sunnanå, 
Karlgård och Strömsör som i Bergsbyn och 
på Alderholmen.

Samtidigt växte stora sågverk fram och 
en era med flottning inleddes. Den skulle 
pågå ända fram till 1970-talet då lastbil-
strafiken helt hade konkurrerat ut älven 
som transportmetod.

ÄLVEN MISSTÄNKT KÄLLA TILL BARN-
FÖRLAMNING

Lorentz Andersson är tidigare kom-
munalråd i Skellefteå och har spelat en 
stor roll för kommunens utveckling från 
1960-talet och framåt. Han växte upp i 
Ursviken under 1940- och 50-talen och har 
alltid haft en nära relation till älven.

– Ja, självklart. Vi fiskade – det var 
stort – och badade där, minns Lorentz som 
beskriver en stark moderniseringsperiod i 
Skellefteås historia.

– Det byggdes nytt och en av de nya 
sakerna var att utedassen försvann och 
vattentoaletter sattes in. Det ingen tänkte 
på var att alla husens avlopp gick rakt ut i 
älven. Det fanns inget reningsverk. Värst 
av allt var nog att allt avlopp från sjukhuset 
också gick rätt ut. Miljöfrågan var inte i 
fokus då och man förstod inte hur farligt 
det var, konstaterar Lorentz och berättar att 
bad förbjöds i älven när han var 10 år.

– Det hade börjat spridas barnförlam-
ning, polio, och man misstänkte att älven 
var källan. Ur ett turistperspektiv var älven 
stendöd. Först 1969 var de avskärande 
lederna klara och kunde pumpas vidare till 
reningsverket.

Under en lång tid drogs alltså Skellef-
teälven med ett dåligt rykte som skitigt, 
en bild som många som levde under den 
tiden nog har haft svårt att bortse ifrån. 
Vid samma tid hade sågverken längs älven 
försvunnit en efter en. Rönnskärsverkens 
etablering hade inneburit att i stort sett all 
arbetskraft sögs upp och älven blev inte 
längre det centrum för arbete det tidigare 
varit. Blicken vändes från älven mot stads-
kärnan och områdena norr om den där det 
byggdes som aldrig förr.

– Fast älvbrinken var inte ointressant. 
Det pratades väldigt mycket om att placera 
ett stadsbibliotek där men även Folkets 
hus, säger Lorentz som var ordförande över 
byggnämnden på 1970-talet.

RESTRIKTIV ALKOHOLPOLITIK HÄMMA-
DE UTVECKLINGEN

Det blev ingenting av det. Däremot 
byggdes Skellefteås stadshus på platsen i 
mitten av 1980-talet. Strax intill stod Skel-
lefteå Ångbryggeri som revs i samma veva. 
Efter att bryggeriverksamheten upphört 
fungerade byggnaden mest som replokal. 

– Ångbryggeriet revs för att vi upplevde 
det som ett hinder för framtida utveckling 
att stadskärnan. Jag såg naturligtvis restau-
ranger och kontorshus framför mig, men 
underlaget var för litet då. Älven hade inte 
samma dragningskraft och folk hade andra 
vanor än idag, säger Lorentz och berättar 
om att den restaurang som faktiskt byggdes 
i kommunhuset hade svårt att locka gäster 
– trots stans lägsta lunchpriser.

– Folk klagade på att det var för dyrt. 
Det är ju först på senare år som folk har 
börjat äta på restauranger annat än vid be-
märkelsedagar. Ingen trodde ju att vi skulle 
ha den standard vi har idag. Dessutom tror 
jag att en stor förklaring låg i en väldigt 
restriktiv alkoholpolitik. Länge gavs det i 
princip inte ut några serveringstillstånd i 
Skellefteå och det gjorde det svårt för krö-
gare att satsa på den typen av verksamhet.

LIVET MELLAN HUSEN
Idag ser det annorlunda ut. Inte bara i 

Skellefteå.
– Det är en global trend att ta tillvara på 

strandlägen. London Docklands, Hammar-
by Sjöstad, Skellefteälven … Det blir för-
ströelse och lyx på områden där arbetarna 
tidigare dominerade. Det har väl att göra 
med gamla industrier försvinner och skapar 
plats för annat, säger Rolf Granstrand.

Sofia Andersson Lundberg driver bolaget 
For Events som bland annat arrangerar 
konserter med några av landets största 
artister. Hon är en av dem som lyckats 
hitta en ny näring kopplat till älven – långt 
borta från tjär- och sågindustri. Med 
konceptet En Flotte har hon de senaste tre 
årens somrar samlat tiotusentals besökare 
genom att erbjuda gratis konserter med 
den svenska artisteliten – från en liten 
flotte nedanför älvbrinken.

– Det var faktiskt en insändare i Norran 
som triggade mig. Personen bakom skrev 
att älven är tråkig och att den inte används 
tillräckligt. Mitt yrke är att hitta spännande 
och bra platser att spela på så det blev ett 
mål att göra det vid älven. Jag ville att folk 
skulle upptäcka vilken fantastisk plats det 
är. Nu blev det via konserter från en flotte, 
säger Sofia och skrattar.

Enligt Sofia hade det hela dock aldrig 
hänt om inte området hade byggts om.

– Idén var ju inget märkvärdigt att kom-
ma på, men utan infrastruktur för det hade 
det varit omöjligt att genomföra. Jag är 
glad att vi har en driven kommun som vill 
göra grejer, det har nog inte alltid varit så. 
Skellefteå har byggt på traditionell industri, 
nu är det en ny tid där stadsutveckling till 
stor del påverkas av besöksnäring och att 
upplevas som attraktivt.

Livet mellan husen alltså. 
Och älven strömmar vidare rakt genom 

stan. Oavsett vad vi tycker om den. •

FEM GREJER MED SKELLEFTE-
ÄLVEN. 
– Hälsans stig - Varför välja? 
Promenaden längs hälsans stig får 
du hela härligheten runt på fem 
kilometer. 
– Bryggarbacken – en självklar 
plats för sommarhäng med både 
nattclub och restaurang. 
– Kyrkholmen – sommarcaféet. 
– Rovön – grönt, lummigt och bara 
sådär allmänt härligt. 
– Vintersim – galen grej som 
drar världens blickar till sig och 
Skellefteå. 

Nyfiken på mer Skellefteåhistoria? 
Kolla in hur Skellefteå blev Skellefteå
visitskelleftea.se/stiftsgarden-skellefte-
as-vagga
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MED 
BILDEN 
SOM 
INRED-
NING
NÄR FOTOGRAFEN OCH FRILUFTSENTUSIASTEN SVEN 
UNDERSÖKTE MÖJLIGHETERNA ATT SÄLJA SIN EGEN 
FOTOKONST ENKELT OCH SMIDIGT ONLINE, FÖDDES 
IDÉEN TILL PRINTLER. NU VILL HAN FÖRÄNDRA HUR 
MÄNNISKOR HANDLAR MED FOTOKONST PÅ EN GLOBAL 
MARKNAD.  

– Kan du vänta en sekund, säger Sven när vi möts någonstans mel-
lan här och där i centrala Skellefteå. Han har låtit en sak bero lite för 
länge och nu är det på håret att det ska hinnas med. Till hans försvar 
befinner sig Printler, hans företag, mitt i brinnande högsäsong. 

– Inredning är mer säsongsbetonat än vad många tror, säger han 
och letar i mejlflödet på telefonen. 

– Prokrastinering, säger jag och flinar. Sedan ger jag honom en 
opåkallad föreläsning om människors oefterhärmliga förmåga att 
skjuta på viktiga, men ack så tråkiga, saker. 

– Jag vet inte, ler Sven, det är bara så lätt att säga ”självklart ordnar 
vi det” till nåt specialarrangemang men att tiden inte riktigt finns när 
det drar ihop sig. 

FÖR INREDNINGSINTRESSERADE
Sven heter Burman i efternamn och är grundare till Printler. En 

digital plattform där lokal fotokonst med mål och mening försäljs till 
företrädesvis inredningsintresserade. 

– Det var egentligen när vi började prata om bilder som inred-
ningsdetaljer som allt föll på plats, säger Sven. 

Om inredningsintresserade finns i ena änden av tråden, hittar du 
Printlers fotografer i den andra. Idag har plattformen drygt tretusen 

TEXT: TED LOGARDT   FOTO: SVEN BURMAN 

"Det var egent-
ligen när vi 
började prata 
om bilder som 
inrednings- 
detaljer som 
allt föll på 
plats."
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Det var möjligheten att smidigt kunna sälja 
sin egen fotokonst som fick Sven att starta 
företaget Printler. 



34  |  SKELLEFTEÅ MAGASIN

Sven, Nandini, barn och hund njuter av en 
nyfrusen höstsjö. 

Bara för att en bild är fin betyder det 
inte att den blir en bra inredningsdetalj 
- allt handlar om helheten. 
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fotografer i sitt stall. 
– Runt tio fotografer per dag 

ansluter sig, säger Sven men menar 
samtidigt att den där beteckning 
fotograf kanske inte är helt rätt. 

– Huvudparten av våra foto-
grafer är inte yrkesverksamma i 
traditionell mening, utan återfinns 
istället på sociala medier med stora 
följarskaror och hög digital närva-
ro. Många är otroligt duktiga på 
vad de gör och deras verk sträcker 
sig på många sätt bortom epitet 
fotograf. 

Jag pratar nog hellre om dessa 
som artister. 

ARTIST ELLER FOTOGRAF
Svens telefon plingar till och 

bekräftar att det där nödläget från 
tidigare är undanröjt. 

– Tretusen artister, säger jag, det 
är mångas förväntningar du måste 
hantera? 

– Jag brukar dra paralleller med 
musiktjänsten Spotify. Som en 
liten, ny artist kan du kanske inte 
förvänta dig att sälja guld bara 
för att du finns sökbar på Spotify. 
Du får ha lite tur. Kanske hamnar 
du på nån spellista, på samma sätt som vi 
plockar ihop gallerier, men det handlar 
också om att själv jobba aktivt för att nå 
framgång. Vi utvecklar hela tiden siten för 
att den ska bli ännu bättre för både artister 
och kunder. 

Det där med artist istället för fotograf 
hänger också ihop med vad många vanligtvis 
associerar med fina bilder och att dessa 
inte nödvändigvis innebär en direkt hit på 
Printler. 

– Jo, så är det faktiskt, säger Sven. Ta 
naturfoto till exempel. Där är en bild på en 
ovanlig uggla i alla avseenden en bra bild 
men det är inte så självklart att den passar in 
i ett vardagsrum. 

I NATUREN
Även om natur kanske inte är hetast på 

Printler spelar den stor roll i Svens liv. Han 
berättar att han gärna är utomhus. Och det 
är också resten av familjen.

– Både jag och min fru Nandini gillar 
att paddla kajak. Vi är ofta vid havet på 
somrarna. 

Förr om åren åkte Sven runt med kajaken 
på biltaket. Gärna norrut. Till Piteå eller 
Luleå skärgård. Eller till någon älv eller insjö 

i inlandet och stannade ute i flera dagar. Nu 
ser vardagen förstås annorlunda ut. Som VD 
och tvåbarnsfar. 

– Skellefteå skärgård är fantastisk fin. 
Femton minuters paddling, precis innan 
jobbet kan ge jättemycket men det är klart 
att jag gärna stannar ute längre om tillfälle 
ges. 

– Vad är grejen med kajak, undrar jag. 
– Du kommer till platser som nästan 

ingen annan tar sig till. Sedan är öppen kust 
rätt mäktigt. Du får stånga på i vågorna 
och känna dig liten. Men det är klart, den 
i särklass bästa naturupplevelens är ett 
spegelblankt hav. Du är helt själv. Och allt 
är knäpptyst. Du kommer ut långt. Flera 
kilometer på öppet vatten. Bara horisonten. 
Det är svårslaget.

På vintern åker Sven skidor. Helst turski-
dor, rätt ut i skogen.

– Men får barnen välja åker vi gärna till fjäl-
len också. Det är ju bara några timmar bort.  

FRÖET TILL PRINTLER
I grunden är Sven formgivare. Efter att 

ha klivit av ekorrhjulet som designer på en 
kommunikationsbyrå i Skellefteå, läste han i 
slutet av tiotalet till arbetsterapeut. 

– Jag fick väl nog av att sitta still, säger han. 

Men någon arbetsterapeut blev 
han aldrig. 

– Eller jo. Det är bara det att jag 
aldrig jobbat som det. 

Det var när Sven började se sig 
om efter en möjlighet att sälja 
sin egen fotokonst som fröet till 
Printler började gro. 

– Jag fotade lokala motiv från 
runt om i norra Sverige och tänkte 
att det kanske nån vill ha hemma. 
Först såg jag det som en liten grej, 
för mig och kanske några av mina 
bekanta, likadesinnande. Men det 
blev snabbt större än så. 

HÖGA MÅL
Idén växte till ett företag med 

stora ambitioner.
– Vi vill förändra hur människor 

säljer och köper fotokonst på en 
global marknad.  Visst, vägen dit 
kommer inte att vara spikrak. Det 
innebär massor med utmaningar, 
inte minst det faktum att vi har 
många konkurrenter, som kanske 
inte gör precis vad vi gör men ändå 
erbjuder produkter som du kan 
hänga på en vägg. 

Så plingar hans telefon till igen. 
Han måste tillbaka till jobbet. Vinterhalv- 
året är som sagt högsäsong för någon som 
befinner sig i inredningsbranschen. 

– Men frågar du mig tror jag att allt det 
ligger inom en rimlig horisont. 

Så ringer Svens telefon. Han svarar och 
säger:

– Självklart fixar vi det. Inga problem. 
Så var det med det. •

SVENS FEM BÄSTA NATURHÄNG
– Paddla kajak i Skellefteå skärgård. 
– Bjuröklubb och en picknickkorg. 
– Gå på turskidor, antingen i skogen, 
och varför inte på typ Tallbergsheden. 
Naturreservat. Eller ut på havet. Fruset 
hav är grymt. 
– Långfärdsskridskor där höstisarna 
är bäst för dagen. Kan vara lite överallt. 
Ibland på hav. Ibland nån sjö. 
– Utehäng i någon skidbacke, pulkbacke 
eller bara närmast snödriva. Varm dryck 
och lämpligt fika. 
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SOM FISKEN 
I VATTNET

Det är en anmärkningsvärd mängd duktiga fiskare som fostrats av vattnen runt Skellefteå 
och det är inte så konstigt. Här finns massor med fiskevatten. Sex älvar, varav tre är vildlax-
älvar. Fler än 1500 sjöar och Östersjökustens längsta sammanhängande kuststräcka. Det 
är klart, mycket betyder ju inte per automatik bra men när det kommer till just sportfiske 
innebär mycket framför allt möjligheter. 

visitskelleftea.se/fiske
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I SLUTTNINGEN NER MOT SJÖN BETAR 37 KOR. NÅGRA DRICKER VATTEN I STRANDKANTEN. GRÄSET 
ÄR GRÖNT OCH STÅR DU PÅ GÅRDSPLANEN ÄR UTSIKTEN ÖVER SJÖN STORKÅGETRÄSKET SVÅRSLA-
GEN. NEJ, LANDSBYGDSROMANTIKEN GÅR INTE ATT BLUNDA FÖR. MEN DET ÄR SÅ HÄR RESAN MOT 

EN AV SVERIGES MEST PRISADE OSTAR BÖRJAR.

NÅGRA AV SVERIGES 
BÄSTA OSTAR

TEXT & FOTO: TED LOGARDT 

Fasaden på gårdsmejeriet är 
vitputsad. I byggnadens förläng-
ning träväggar i falurött - det nya 
hårdostlagret. På väggen ett sirligt 

sigill i rostfritt stål. I boningshuset nästgårds 
lever Pär och Johanna. Precis som de vill. 
Och det innebär bland annat att de gör några 
av Sveriges bästa ostar. Det vittnar alla priser 
om, de som paret och deras ostar har kammat 

hem. SM-guld på SM-guld. Silver och Brons. 
Årets lantbruksföretagare. Folkets röst. Och 
lovord och hyllningsserenader i en rad andra 
fashionabla sammanhang. Däribland Nobel-
festen.  Men framför är det i mötet med Pär 
och Johanna som du inser att det här med ost 
handlar om kärlek. Till platsen. Processen. 
Och produkten.

– Man kanske kan säga att vi kondenserat 

ner våra liv – allt vi vet och vad vi står för; 
det vackra i livet på en gård i den nordliga 
skogsbygden. I en ost.

 
TRE OSTAR

– Men vi gör inte en ost – utan tre, säger 
Johanna och välkomnar in i mejeriet.

Svedjan gårdsost beskrivs som en grynpipig 
hårdost inspirerad av den svenska ystnings-

Det nya ostlagret stod klart 2018. För Pär 
och Johanna innebar det att produktionen 
kunde ökas rejält. 
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traditionen. Svedjan rustik är en blåmögelost 
med fyllig behaglig smak och mjuk konsis-
tens, medan Svedjan Löpeld är en ung ost av 
halloumityp  fin att steka, grilla eller äta som 
den är.

Historien om Svedjan Ost började 2009. 
På den tiden var Pär och Johanna en annan 
sorts jordbrukare. Men omvärlden förändra-
des och med det förutsättningarna för livet på 
en bondgård.

– Vi visste väl inte riktigt vilken väg vi 
skulle gå, berättar Johanna. Visst hade vi 
sneglat lite på ostproduktion men mer än så 
var det inte.

 
Paret åkte ändå på en inspirationsresa till 

franska Toulouse tillsammans med Eldrimner 
– nationellt centrum för mathantverk.

– Och tänk, på en gård i Sydfrankrike 
trillade polletten ner. Det är precis så vi vill 
leva. Det franska sättet att vårda sin osttra-
dition kändes självklar och dessutom direkt 
överförbart till våra naturliga förutsättningar 
långt upp i norr.

 
KEMISKA PROCESSER

Med stöd från franske ostmästaren Michel 

Lepage och Eldrimner med Bodil Cornell i 
spetsen påbörjade Pär och Johanna sin resa 
som osttillverkare.

– Vi bestämde direkt att vi ville satsa 
långsiktigt och växa långsamt. I vår egen takt. 
Att göra ost är faktiskt rätt komplicerat och 
handlar till stor del om kemiska processer, 
berättar Pär. Det tog ungefär två år innan 
vi på djupet började förstå hur saker och 
ting hänger samman. Vad som händer med 
smaken under olika moment och hur det 
påverkar den slutgiltiga produkten.

– Mjölken är förstås jätteviktig, fortsätter 
Johanna. Vi rymmer 900 liter mjölk i ystka-
ret , det blir till tre hårdostar.

– Och allt hänger faktiskt ihop. Djuren. 
Mejeriet. Omsorgen. Gården. Historien. 
Byggnaderna. Kulturlandskapet. Allt påverkar 
hur du upplever smaken. Därför kan du inte 
göra Svedjan ost någon annanstans än just här.

 
KULTUREVENEMANG I LADAN

På gården står också en lada. Götes 
hölada. Där har Johanna och Pär arrangerat 
kulturevenemang varje sommar sedan början 
av tiotalet. Ibland har det spelats teater, andra 
gånger musik.

– Varje år kör vi också KOnstHAGEN. Då 
är det öppet hus och konst- och hantverksut-
ställning – och förstås fika.

 
NJUT AV SVEDJAN OST I SKELLEFTEÅ

Svedjan Ost finns på menyerna hos flera 
restauranger i Skellefteå. Vill du köpa med 
dig en bit hem hittar du Svedjan Ost på 
flertalet ICA-butiker, på Burträsk Saluhall 
samt Nygatan 57s Skafferi och Stadskällaren 
i centrala Skellefteå eller kanske allra helst, 
från lanthandeln i Storkågeträsk, belägen ett 
stenkast från gårdsmejeriet. •

LOKALPRODUCERAT
– Skellefteå är bra på lokalproducerat. 
Mest välkänd är förstås Västerbottensos-
ten från Burträsk, men det finns fler. Som 
Barkbrödsbagaren i Kåsböle. För att inte 
tala om hela Matturen som arrangeras 
på gårdar runt om i Skellefteå under 
sommaren. Dessutom finns två saluhallar. 
Burträsk saluhall och Stadskällaren i 
Skellefteå City. 

visitskelleftea.se/mathantverk

Korna på gården är grunden till att Svedjan 
ost producerar några av Sveriges bästa ostar. 

Svedjan ost kan du 
köpa lite här och var.
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MUSIKMAGI 
KNUTNA NÄVAR OCH 

GÖR-DET-SJÄLV-ANDA

TEXT: MARIA BROBERG  FOTO: TED LOGARDT 

Anna Ternheim på Trästockfestivalens 
stora scen, 2016. 

KULTURJOURNALIST MARIA BROBERG TAR AVSTAMP I EN MAGISK MUSIKUPPLEVELSE FRÅN SIN 
UNGDOM OCH DJUPDYKER DÄREFTER I SKELLEFTEÅS MUSIKHISTORIA I JAKTEN PÅ FÖRKLARINGAR. 

VARFÖR SER MUSIKSCENEN I SKELLEFTEÅ UT SOM DEN GÖR? 
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D
et är i slutet av nittiotalet och 
en av de ljusa och magiska som-
marnätterna som man antagligen 
bara upplever när man är på fes-

tival och fortfarande känner sig ung. Dygnet 
befinner sig någonstans i gränslandet mellan 
midnatt och de tidiga morgontimmarna. 
Mannen som står på scenen har just levererat 
en konsert, till synes helt på egen hand, men 
det är bara som vi i publiken upplever det – 
han har förstås ett kompband. Men just där 
och då ser vi inte någonting annat än honom: 
ett kraftpaket i bar överkropp och skinnbyx-
or, och ingenting annat spelar någon roll. Vi 
går därifrån utan att säga ett ord till varandra. 
Vi har upplevt magi. 

Mannen på scenen kallar sig Iggy Pop, och 
sex år senare skulle han återvända till Skellef-
teå och Stadsfesten för att göra en spelning 
tillsammans med sitt band the Stooges – den 
enda i Sverige. Det kan tyckas märkligt att 
en världsartist, punkens gudfader, valde att 
återvända till en liten norrländsk kuststad, 
men med lite eftertanke är det inte det. Han 
upplevde nog magi den kvällen han också.

Samma år släppte the Wannadies – redan 
etablerade som popälsklingar, redan kända 
hos en större publik – sitt samlingsalbum 
Skelleftea. ”I’m dossing up and down these 
streets, where nothing ever seems to change”, 
sjunger Pär Wiksten mjukt på låten om hem-
staden. Att My Home Town snarare handlar 
om kärlek på avstånd, och att hemma är där 
ens hjärta finns, kan vi låta vara osagt. Låt oss 
istället konstatera att det är någonting särskilt 
med Skellefteå och popmusiken. 

VARFÖR ÄR DET SÅ
Hur detta ”någonting” ska förklaras råder 

det däremot delade meningar om. När det 
gäller författarna som bygden är känd för 
är det inte svårt att hitta förklaringsmodel-
ler i landskapet, byarna och den historia 
som tillsammans format en västerbottnisk 
mentalitet. Men när det gäller musiken, där 
Skellefteå har en minst lika stark ställning, 
ser förklaringarna annorlunda ut. Det sägs 
till exempel att man gör musik för att det 
inte finns någonting annat att ägna sig åt än 
ishockey, industri eller pop, och att popsta-
den Skellefteå har sina rötter i tristess istället 
för en musikalisk mylla.

Och ändå pratar vi om någonting alldeles 
speciellt: om platsen där Sveriges största gra-
tisfestival arrangerats i över tjugofem år, om 
platsen som har en levande och välbesökt ga-
tufestival som lyckats hålla sig relevant nästan 
lika länge, och sist men inte minst – staden 

som är den minsta gemensamma nämnaren 
för en stor del av det norrländska musik-
undret från åttiotalet och framåt. Kanske är 
det inte tristess som är drivkraften, utan en 

knuten näve; en gör-det-själv-anda som löper 
genom staden som en nervtråd. 

– Jag kan egentligen inte förklara varför 
Skellefteå är en så stark musikstad. En anled-
ning är att vi har haft en gratis kulturskola. 
Men framför allt tror jag att det handlar om 
att det har funnits ett antal personer i Skellef-
teå som verkligen har brunnit för det, säger 
Gunnar Karlsson som jobbat med Stadsfesten 
sedan 1994, då festivalen drogs igång inför 
Skellefteås 150-årsjubileum.

MUSIKSTAD
Gunnar Karlsson påpekar att det framför 

allt är banden och artisterna som har etablerat 
Skellefteå som en stark musikstad, framför 
allt under 90-talet och det tidiga 00-talet. 
Till dessa hör The Wannadies, This Perfect 
Day, Backfish, Popundret, Hardy Nilsson och 
Totalt Jävla Mörker. Men Gunnar Karlsson 
påpekar att även band som Sahara Hotnights 
har anknytning till Skellefteå – ”de bodde i 
princip här.” En av anledningarna till det är 
studion Rumble Road, Skellefteås motsva-
righet till legendariska Abbey Road, som 
startades 1977 av musikern och ingenjören 
Kjell Nästén, en av eldsjälarna. Han har 
till exempel producerat Sahara Hotnights 
debutalbum C’mon Let’s Prentend och har, 
direkt eller indirekt, fingrarna med i spelet på 
många andra produktioner och inspelningar. 

Firesides debut Fantastic Four. Det mesta 
som the Wannadies gjorde under nittiota-
let. Och, förstås, the Bear Quartet. Aviga, 
fantastiska, skramliga, popskimrande the 
Bear Quartet. 

The Bear Quartet kommer ohjälpligen 
vara förknippade med Skellefteå trots att de 
kommer någon annanstans ifrån. 

Anledningen till det heter A West Side Fa-
brication, skivbolaget med sitt säte i Skellefteå 
som gett ut samtliga the Bear Quartets album 
och som egentligen inte tål några jämförel-
ser med andra skivbolag. Lika nydanande 
som Rough Trade, lika kreativa som Sarah 
Records, lika rebelliska som Postcard som gav 
ut den första singeln med the Go-Betweens 
– det australiensiska bandet som sägs vara 
förebilden för den norrländska indiepopen 
och som the Wannadies Pär Wiksten talade 
sig varm för som biträde bakom disken på 
skivaffären Record Line. 

GÖR-DET-SJÄLV
A West Side Fabrication grundades 1987 

av Jörgen Dahlqvist och Joakim Wallström. 
De gav luft under vingarna för de band som 
i hög grad förknippas med den norrländska 
indiepopen som slog igenom i mitten av 
90-talet – Popsicle är ytterligare ett sådant. 
Men framför allt har hjärtat i A West Side 
Fabrication alltid bankat för den musik som 
står i marginalen och inte stryker medhårs. 
De är skivrebeller.

Men även om det är de kända artisterna 
från förr som har etablerat Skellefteå som 
musikstad i omvärldens ögon är det gör det 
själv-andan som har möjliggjort den. Det är 



    SKELLEFTEÅ MAGASIN  |  43



44  |  SKELLEFTEÅ MAGASIN

A West Side Fabrication, som jobbar vidare 
med brinnande pophjärta, ett exempel på. 

Agnes Lundmark, som är anställd av kul-
turföreningen Mullberget för att jobba med 
Trästocksfestivalen, säger att gratisfestivalen 
har ändrat karaktär under de knappt trettio år 
den har arrangerats. I början av 90-talet var 
det en mindre festival med mycket hjärta och 
själ och mindre tänk på vad publiken ville 
ha – ”i princip direkt från replokalen”, säger 
Agnes Lundmark. Idag är Trästocksfestivalen 
mer kommersiell än vad den var då – förut-
sättningarna för att boka etablerade artister 
fanns inte på den tiden – men Trästocksfesti-
valen är ändå något som Skellefteås unga får 
vara med om att driva och genomföra, och 
den tillhandahåller scener för dem att spela 
på.

– Trästocksfestivalen arrangeras i princip 
bara med ideella krafter, och det har alltid 
arrangerats på det sättet, berättar Agnes 
Lundmark. Hon beskriver festivalen som 
unik i Sverige. 

– Trästocksfestivalen har alltid varit en 
plattform för alla eldsjälar som har velat skapa 
någonting för Skellefteå, men också för att 
skapa någonting för sig själva. Och så är den 

tillgänglig för alla, det har alltid varit viktigt.
Liksom Trästocksfestivalen har Stadsfesten 

också sina rötter i föreningslivet. Festivalen 
har under åren haft flera olika skepnader. 
”Det har varit upp och ner”, säger Gunnar 
Karlsson, som för alla svenska gatufestivaler. 
Men Stadsfesten har lyckats hålla sig kvar. En 
anledning kan vara att festivalen siktar på att 
förnya sig, samma artister återkommer inte år 
efter år. Om man inte heter Iggy Pop, förstås.

– Rita Ora var också tagen av Skellefteå, 
med ljuset och miljön... De internationella 
artisterna förstår inte riktigt vad det är de 
kommer till när de kommer hit och de blir 
imponerade. Jag tror inte att det skulle vara 
några problem att boka henne igen, säger 
Gunnar Karlsson. 

Nu då? 
Nu väntar trettioårsjubileum för Trästocks-

festivalen inom några år. Stadsfesten har hållit 
på länge och har gott renommé hos artister 
och publik. Och Skellefteå har en fortsatt 
stark position som popstad, med fyra års 
arrangemang av Melodifestivalen i bakfickan.

Jo, kommer man till Skellefteå är det god 
chans att uppleva en av de ljusa och magiska 
sommarnätterna som man antagligen bara 

upplever när man är på festival och fortfaran-
de känner sig ung. För här finns de knutna 
nävarna och gör-det-själv-andan som löper 
genom staden som nervtråd. 

My home town. •

FYRA MUSIKMINNEN FRÅN 
SKELLEFTEÅ
– Robin, år 2011. Stadsfesten. Sjukt 
mycket människor. Uppskattningarna 
säger minst 11000 i publikhavet. 
– Miss Li, år 2017. En Flotte. Knökfullt 
i Bryggarbacken när Miss Li, mitt under 
brinnande spelning, tar ett snedsteg, 
trillar i älven och sedan glad men dyngsur 
fullföljer spelningen. 
– Ray Charles, år 1999. Han skulle 
ge en konsert i Sverige och det var här 
i stan. Stor scen byggdes upp vid golf-
klubben. Ray Charles kom med sitt band. 
Med helikopter. En orkester hade hyrts 
in och allt var på plats – utom publiken. 
Ingen trodde att en sådan stor artist 
verkligen skulle komma. 
– Laleh, när hon sålde ut Skellefteå Kraft 
Arena, 2016. Då lyfte takt under framfö-
randet av hennes Bjuröklubb.

Anges Lundmark är ansvarig för 
Trästockfestivalen. 
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EVENT

GRUPPBOKNING

KONFERENS
Kan bokas årets alla dagar.
Bokas på 0910-500 40 eller 

info@skellefteaadventurepark.se

www.skellefteaadventurepark.se

DROP-IN 

Dagligen 23/6-11/8 10.00-17.00. 

All övrig tid har vi öppet mot bokning!

VILDMARKSGRUVAN 

Med en av världens mest förnämsta 

mineralsamlingar

Åk inte hem med vem som helst!
RING SKELLEFTEÅ TAXI, 0910-17 000

WWW.SKELLEFTEATAXI.SE
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EN ANNAN 
VÄRLD

DET ÄR SKILLNAD PÅ HÄR OCH DÄR. I ALLA FALL OM HÄR ÄR SKELLEFTEÅS SKOGAR, FÖRFÖRISKA 
LANDSBYGD OCH SKÄRGÅRD – OCH DÄR ÄR STORSSTADSBRUSET I BERLIN ELLER MÖJLIGTVIS LON-

DON. DET KAN OM INTE ANNAT ANNE OCH DOREEN INTYGA.

TEXT: TED LOGARDT   FOTO: DOREEN REUCHSEL

Utsikt över Kalvträsk med omnejd från det 
gamla brandtornet på toppen av Vitbergen. 
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Myggen är storförtjust. De 
surrar högt. Förmodligen i 
rent glädjerus. Febrilt söker 
de efter naken hud och 

hittar de en glipa mellan klädesplaggen slår 
de till. Som ninjor. Målmedvetna. Skonings-
lösa. Saleta flinar och kastar ett myggstift till 
Anne.

– Sätt på lite. Det håller dom sig på 
avstånd. Anne fångar elegant, knäpper av 
korken och applicerar

medlet på händer, hals, kinder och panna. 
Det är paddlingsturen tvärs över sjön, som 
fått kroppstemperaturer att stiga, och gör 

dem till tacksamma offer för myggen.
– Spara lite år mig också, säger Doreen 

och fäktar i luften.

TILLFLYKT
Att Saleta, Anne och Doreen befinner sig 

på brokvisten, till en gammal flottarkoja på 
en halvö, någonstans i härreden av byn Kalv-
träsk, har sin förklaring. Saleta har nämligen 
bjudit de två till Skellefteå. Eller som hon 
uttryckt det, skänkt dem en tillflykt undan 
storstadens sus och dus. I fyra dagar.

– Det är en annan värld, hade Saleta sagt. 
Jag lovar att det kommer att göra er gott. 

Till vardags finns Anne i Berlin och Doreen 
i London. Och där; ja, där är ju det mesta 
annorlunda.

MÖTEN
Planen är ambitiös. Från skog till kust. 

Paddling. Vandring. Öliv och det vack-
ra livet på landet. Spångade leder och 
blåbärsris. Midnattsljus och havsbris. Men 
framför allt, har Saleta lovat att de ska få 
hänga med människor som inte vill vara 
någon annanstans än just här. Och göra sin 
sak. För att de kan. 100 meter fram längs 
leden sitter Conny på huk. På en spång över 
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Jo, att sova under bar himmel, i en hängmatta 
mellan två stadiga tallar, en ljummen sommar-
natt är något helt annat.  
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en våtmark. Med kupad hand dricker han 
vatten direkt ur kallkällan. 

– Kom och smaka, ropar han. 
Conny är förstås en av alla dessa 

människor. Han är naturfotograf. Den lilla 
byn Kalvträsk har han som bas och stora 
delar av sitt liv lever han i skogarna runt Vit-
bergens naturreservat. Sommar som vinter. 
För någon som kan sin trilogi om härskar-
ringen är det liksom omöjligt att blunda för  
likheterna med enten Treebeard.

EN VÄRLD SOM VAKNAR
Klockan närmar sig midnatt. Solen har 

just gått ner. Men det är ljust som om det 
vore dag med den lilla skillnaden att som-
marnattens ljus är mjukt och magiskt.

– Snart framme, säger Conny. Vi borde 
vara på toppen lagom till soluppgång.

De första solstrålarna letar sig över hori-
sonten. De är fortfarande svaga men det är 
tillräckligt för att ljussätta skog och sjöar, 
och tvinga morgondimman att lätta. Utsik-
ten från det 17 meter höga brandtornet, på 
toppen av berget, är vidunderlig. De sitter 
tysta. Alla fyra. Och tittar. Lyssnar. Hit upp 
hittar inte myggen. 

– Det är så stilla, säger Doreen.
En gök ger sig tillkänna någonstans långt 

borta. En lavskrika. Alldeles intill. Ser ut att 
undra om det inte blir fika. En ny dag gryr. 

– Det är väl så här världen vaknar, säger 
Anne.

BARA BÖRJAN
Runt elden, nere vid vattnet, äter de 

kvällsmat. Eller frukost. Det beror på hur 

man ser det. Rökt abborre från grannsjön. 
På ljusugnsbröd med mandelpotatis och 
kalvträskost. Välbehövlig energi efter vand-
ringen upp och ner. Saleta har gjort upp en 
eld i kaminen också. Inne i flottarkojan. Mer 
för trivsel än för värme. Morgonen drar med 
sig en lätt vind. Vågor slår mjukt mot kanot-
erna. Tärnor jagar över vattnet. Det finns 
egentligen ingeting som signalerar läggdags.

– Sängarna är bäddade, säger Saleta. Det 
är dags att sova.

Doreen sitter på bryggkanten för att 
borsta tänderna. 

– Du hade rätt, säger hon. Det här är 
verkligen något annat.

– Du vet, ler Saleta och slår en mygga i 
pannan, det här är bara början. •

HELA RESAN
Under Anne och Doreens vistelse 
hinner de också hänga med Björn och 
Linnea, i Kalvträsk. Stanna till hos Pär 
och Johanna i Svedjan. Smaka ost och 
förälska sig i livet på landet. Äta lunch 
på Kåge hamncafé, ta en eftermid-
dagsfika hos Lorens i Lillkågeträsk, 
sova skönt på Stiftsgården och hoppa 
mellan öarna i Skellefteå skärgård 
tillsammans med Mats. Och mycket, 
mycket mer.

FILMTIPS
Se hela Anne och Doreens resa på 
www.visitskelleftea.se/arctic-liftestyle
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Vad kan människor i världens största land med en av världens största tillväxt lära sig av 
motsvarigheterna i norra Sverige? En hel del, om man ska tro Chloris. 

STRANGERS IN A 
STRANGE LAND

TEXT & FOTO: REDAKTIONEN

C
hloris tar ett djupt andetag, skrat-
tar och begraver näsan i skägglaven 
som hänger i klasar från ett av de 
tiotusentals träd som skiljer henne 

från närmsta bebyggelse. Det gör hon ofta. 
Skrattar alltså. Hon bubblar av energi och 
försätter inte ett tillfälle att dela med sig av 
värmen till människor i hennes närhet. 

Till vardags bor Chloris i Bejing till-
sammans med närmare 22 miljoner andra 
människor, på en yta lika stor som Kiruna. 
Numera befinner hon sig dock allt oftare i 
norra Sverige. 

– Det är här jag trivs som allra bäst, ler hon. 
Det kan kanske tyckas en smula insmick-

rande men så är den vardag Chloris lever i 
Kina på många sätt något helt annat än den 
här i Skellefteå.  

– Ta bara luften. I Beijing övervakas 
ständigt smogen och partikeltätheten i den 
luft vi andas in. Här är luftkvaliten inget du 
oroar dig över. Snarare tvärtom.  

Hon kramar försiktigt laven och berättar 
att just skägglaven inte klarar av luftförore-
ningar och är därför en indikator på ren luft.

– Kanske kan du bara uppskatta så här 
frisk luft, om du vanligtvis lever på platser 
där ren luft är allt annat än en självklarhet.

ÄLGEN OCH GÅSEN
Idag jobbar Chloris för att fler människor 

från Kina ska få uppleva norra Sveriges 
förtjänster. 

– I Kina pratar man om ”passion people”.  
Min passion är att få människor att må 
bra, men också att de ska få uppleva och 
utvecklas. 

Det är inom företaget Moose and Goose 
som hon förverkligar sin vision.

– Älgen är skogens konung och en symbol 
för norra Sverige men associeras också till 
frihet och ett liv i balans. 

Hon berättar att många som växte upp i 
Kina på 70-talet har en stark relation till Selma 
Lagerlöfs ”Nils Holgerssons underbara resa”. 

– Berättelsen är också en fin metafor. Jag 
tror att resa, hållbart och ansvarsfullt, är att 
växa som människa. Transformative travel 
är lite av ett buzzword inom resebranschen 
men det är precis vad allt det här handlar 
om. Och människor i Kina har mycket att 
lära av Sverige. 

MYCKET ATT LÄRA
Det där med att vistas i naturen är något 

som gått många moderna människor förlo-
rat – inte minst i Kina. 

– Visst finns det skog i Kina. Framför allt 
i landets norra delar men vi har inte den där 
traditionen av att leva och uppleva skogen. 
För oss är skog uteslutande en råvarubas. 

I norra Sverige är skogen, havet och 
fjällen lika mycket ”peoples backyard”, som 
hon uttrycker det. 

– Det känns som att återkoppla till något 
ursprungligt. Här är människor bättre på att 
balansera livet. Ge tid åt familj och arbete 
men också allt det där andra som får dig att 
må bra.

Kina växer så det knakar. Karriärer är 
superviktiga. Konkurrensen stenhård. 

– Nästan allt handlar om att prestera. Det 
är svårt att varva ner och ge tid till reflek-
tion. Jag brukar prata om ”workoholics”. 

I mötet med livet i Swedish Lapland, 
menar Chloris att dessa människor når 
insikt och får nya erfarenheter. 

– I grund och botten är det hela rätt 
enkelt, säger hon. 

”Just be a human being” – skriver hon 
med kolbit på en vindfälld trädstam. 

– Och det kan du vara här. •
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Chloris älskar Swedish Lapland och 
brinner för att fler kineser ska hitta hit 
och kanske också hitta sig själva. 



52  |  SKELLEFTEÅ MAGASIN

Christof tränar starter i en snödriva 
strax utanför Stavaträsk.
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EXTREMSIMMAREN
- CHRISTOF 

WANDRATSCH

Tysken Christof Wandratsch, 
född 66, är extremsimmare 
och världsstjärna på långa 
distanser. Bland annat var han 

först med att korsa Bodensjön, Tyskland 
största sjö. Det tog honom 20 timmar att 
avverka de 64 kilometrarna. 2007 simma-
de han över Engelska kanalen snabbare 
än någon annan med en tid precis över 
sju timmar, samma år satte han också 
världsrekord över Gibraltarsund och 2016 
slog han sitt tidigare rekord på 1000 me-
ter Vintersim.  Ja, ni förstår bilden. Han 
har simmat lite överallt i världen och han 
gillar framför allt att simma långt – och 
på senare år även kallt. 

VINTERSIM
Men först lite om Vintersim. Och om 

kallbad. I genomsnitt tar det 20 sekunder 
att simma 25 meter i en isvak i centrala 
Skellefteå. Vintersim ska vara allmänt 
hälsogörande. Gynna allmäntillstånd och 
bygga självkänsla. Det vet man, för täv-
lingssimmat om vintern, i vattentempera-
turer strax över nollan har man gjort här 
sedan 2012. Arrangörerna Dark and Cold 
har dragit världens blickar till tävlingarna 

och etablerat Vintersim i Skellefteå som 
en självklar del av vintern i norra Sverige. 

– Vi hade en idé om att göra något för 
att hylla vintern, säger Jarkko Enquist, en 
av initiativtagarna till tävlingarna. 

– Något spektakulärt som drog upp-
märksamhet till vår plats på jorden. 

Och så blev det. Sprunget ur en vill-
korslös kärlek till kylan och mörkret.

SHIINTOPRÄSTER OCH VANLIGA 
NORRLÄNNINGAR

Numera finns forskning på att kroppen 
då och då mår bra av ett rejält isbad. Brit-
tiska atleter som tennisspelaren Andrew 
Murray, sju-kamparen Jessica Ennis-Hill, 
löparna Paula Radcliff och Mo Farah kör 
alla isbad efter en tuff match när de vill 
återhämta sig snabbare. 

Isbad har alltså en antiinflammatorisk 
verkan verkar det som. Australiens för-
bundskapten i cricket sa: – Förr brukade 
de lägga ölen på kylning, nu är det atle-
terna som hamnar i isen.

Dock har forskning visat att om du 
vill bygga dina muskler, är i en uppbygg-
nadsfas, kan isbadets antiinflammatoriska 
påverkan vara kontraproduktivt. Men att 

NÄR EXTREMSIMMAREN CHRISTOF WANDRACHT SOM FÖRSTA MÄNNISKA KORSAT BODENSJÖN OCH 
SATT VÄRLDSREKORD ÖVER ENGELSKA KANALEN SÖKTE HAN NYA UTMANINGAR. HAN FASTNADE FÖR 

VINTERSIM OCH RESTEN ÄR, SOM DET BRUKAR HETA, HISTORIA.  

TEXT: HÅKAN STENLUND   FOTO: SALETA BEIRO

Christof Wandratsch har simmat typ överallt i 
hela världen och inte sällan satt världsrekord. 
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det är bra, på många sätt, det har ju shiin-
topräster och vanliga norrlänningar vetat i 
århundraden. Bastu och sen ner i snön. 

 
FASTNAT FÖR VINTERSIM

Anledningen till att Christof Wandratsch 
är just här, just nu, är förstås Vintersim och 
den världcuptävling som Skellefteå står värd 
för. 

– Efter att 2013 ha korsat Bodensjön, 

letade jag efter en ny utmaning. Jag fastnade 
ganska snabbt för Vintersim och året efter 
deltog jag för första gången i ett mästerskap. 

Då var det VM i Rovaniemi, Finland. 
Christof ställde upp i 450 meter och vann 
förstås.

– Det gav absolut mersmak.  
I Skellefteå har Christof tävlat många 

gånger. Nu senast ställde han upp på alla 
distanser. Sex stycken.

– Det är alltid fina tävlingar i Skellefteå, 
säger han och berättar att det gick bra. 

Även den här gången. Det går inte att 
ta miste på att Christof, trots en ödmjuk 
framtoning, tycker det är fantastiskt roligt 
att tävla - och inte minst att vinna.

– Jo, jag vann alla sex lopp, säger han ler 
brett. 

TVÄRDÖR
Christof menar att Vintersim på många 

sätt är helt annorlunda i jämförelse med hur 
du tar dig an traditionella simtävlingar.

– Går du ut för hårt känns det som om 
kroppen tvärdör utan att kunna återhämta 
dig. Vanligtvis är det bara att dra ner lite 
på takten så hittar kroppen ny energi men i 
kyla så är det omöjligt.  

Christof berättar också att musklerna blir 
mycket hårdare och att du förbrukar mycket 
mer energi när du vintersimmar.

– Jag brukar säga att du förbrukar ungefär 
lika mycket energi om du simmar i nollgradigt 

vatten i tio minuter som om du simmar i mer 
normala vattentemperaturer under två timmar. 

ANNAN VINTER
Christof reser och tävlar med sin dotter 

Stella Krutenat och den tyske långdistans-
simmerskan Birgit Becher. Förutom att tävla 
under mästerskapet passar de på att uppleva 
riktig vinter. Christof berättar att de åkt 
hundspann och kört snöskoter. 

– Det var så tyst, bakom hundspannet. 
Och stjärnklart. Jag var så lycklig. Nästan 
lika lycklig som hundarna, skrattar han och 
berättar att de blev fort vänner. Han och 
hundarna. 

– Kanske för att vi båda gillar att pressa 
oss till max, skrattar han, inte minst på 
vintern.   

LADDA FÖR VINTER
Christof berättar hur han tycker du ska 

ladda upp för en säsong av Vintersim. 
– Börja på hösten. Första korta dopp. Se-

dan längre sim ju lägre vattentemperaturen 
blir. Annars är det inte mycket som behövs. 
Det är förstså en stor fysisk ansträngen men 
mycket sitter också i huvudet. Annars är det 
bara badkläder, simglasögon och en simmös-
sa. Och kanske en badrock.   

– Alternativet till ett bra vintersim mitt i 
stan är förstås ett snödyk från skoterdynan 
rätt ner i den mjuka, nyfallna snön, säger 
Christof och ler.

– Klimatet må vara kallt och bistert 
där man hittar vintersimmaren, men min 
erfarenhet är att vintersimmaren också är en 
osedvanlig samling varma människor. •
Allt om Vintersim hittar du på
Visitskellefta.se/vintersim

ANLEDNINGAR ATT ÄLSKA VINTER
Bygg en igloo.
Åk utför i slalombacken.
Vinterbada med locals. 
Njut av norrskenet. 
Hälsa på en huskey.
Åk skrillor till klassisk musik och kulörta 
lampor.
Isfiska
Gå på snöskor 

Visitskelleftea.se/isochsno
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GALLERI
Saker du kanske inte visste om Skellefteå

UTOMHUSTEATERN
Västerbottensteatern är en av landets mest dedikerade 
sommarteatrar. De har spelat storheter som Victor 
Hugó, Lars Norén och nu senast Astrid Lindgren. 
Utomhus och väder till trots i mer än 30 år. Inomhus är 
de också fantastiska men det är en annan historia. 
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SOM FÖRR
Man kan aldrig vara riktigt säker på hur livet tedde sig 
förr i världen. Därför kan det ibland vara bra att vrida 
tiden lite tillbaka. Det gör man på Skellefteå museum 
eller på Rismyrliden. Det där nybygget från år 1825 
som bara finns på sommaren. 

Saker du kanske inte visste om Skellefteå

SKOGEN OCH TRÄDEN
Skellefteå är Västerbottens skogrikaste kommun. 
Skellefteå kallas trästad och sedan några år tillbaka går 
det också utmärkt att klättra runt i trädkronorna under 
kontrollerade former och åka zipline så det kittlar så där 
skönt i magen. Det gör du på Skellefteå Adventure park. 
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HUNDARNA
Tre av fem mushers är inflyttade till Skellefteå från 

världen där ute. De kommer från platser som Frankrike 
och Schweiz och de tycker att det här är något av ett 

paradis på jorden. Och vem är vi att svara emot. 

Saker du kanske inte visste om Skellefteå
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Saker du kanske inte visste om Skellefteå

KUSTEN
Skellefteå har Östersjöns längsta sammanhängande 

kuststräcka. Den är i runda slängar 300 kilometer lång 
och rymmer minst 200 namngivna öar. Du tar dig ut i 

skärgården med någon av Skellefteås båttaxis.  

GÅ PÅ VANDRING
I Skellefteå finns närmare 20 vandringsleder. Allt från 

kortare eftermiddagsturer till sådana som erbjuder flera 
dagar på drift i ett härligt skogslandskap. Valet är fritt!
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NATURRESERVAT
I Skellefteå finns fler än 30 naturreservat. Några är 

små och tillägnade rara växter som nornan (orkideé). 
Ett av de största reservaten är Vitbergen. Där är det 

trollskog så det räcker och blir över. Att vandra i skog 
gör dessutom gott. 

Saker du kanske inte visste om Skellefteå
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STORT SOM TUSAN
Skellefteå är ungefär lika stor som Skåne. Till ytan 

alltså. Ungefär hälften av Skellefteås befolkning bor i 
tätorten, den andra hälften på landsbygden.  

SNÖKANONEN
I november 2014 dumpade Kung Bore nästan en 
meter snö i Skellefteå. Det var en så kallad snökanon. 
Snökanoner uppstår när havet fortfarande är öppet och 
förhållandevis varmt men luft kall. Då kan det snöa nå 
fruktansvärt. Älskar du snö – älskar du snökanoner. 

BADEN
I Skellefteå finns lite mer än 1500 sjöar. Den längsta 
sjösandstranden finns i sjön Burträsket och sträcker 
sig 500 meter. Västerbottens längsta sandstrand heter 
Storsand och ligger ute på Bjuröklubb.

Saker du kanske inte visste om Skellefteå
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KYLAN
I Myrheden var det – 45,6 grader 10.01.1950. Det är 

den kallaste uppmätta temperaturen någonsin i Skellefteå 
– hittills. Då fanns det inte heller några högteknologiska 

vinterkläder, men människor klarade sig ändå.

Saker du kanske inte visste om Skellefteå
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Det är klart att det här inte är en stressfri zon 
men min erfarenhet är att tempo är annorlunda. 
Livet blir enklare. Lite lugnare.
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I 
det stora lantköket skramlar kastrull-
erna. Äppelkakan är på väg in i 
ugnen. Det är äpplen från gården. 
Ja, faktiskt från det äppelträd Thea 

fick året hon fyllde åtta. Det är snart 20 år 
sedan.

– Vi är fjärde generation av min släkt som 
nu bor just här, berättar hon. 

”Här” är föräldrahemmet i Bureå. Det 
som byggdes för närmare 100 år sedan och 
som sedan byggts ut i omgångar. Nu 
bor Thea här med sin Jonathan. I två 
år har de sakta men säkert satt sin egen 
prägel på släktgården.

– Det är något alldeles speciellt med 
den här platsen, säger hon och ler.

TATUERAD MED VÄSTERBOTTEN
Thea Holmqvist är landsbygdro-

mantiker. Hon älskar sin hembygd. 
Villkorslöst. I nöd och lust. 

Hon drar upp ärmen. På höger 
överarm avtecknas konturerna för 
Västerbottens län.

– Jag tatuerade dit dem efter att jag 
flyttat tillbaka hit upp. En hyllning till 
rötterna. Till skogarna, älvarna, my-
rarna, klipporna och allt de där andra 
som finns här i överflöd.

Men den har heller inte alltid fun-
nits där. Vurmen för hembyn, alltså.

– Jag tror att alla som växer upp på 
en mindre ort någon gång drabbas av 
hemblindhet.  Ofta finns där också en 
underton av något slags misslyckande 

att bli kvar. 
Som så många andra innan Thea drömde 

hon om något annat.
– Inte för att jag vantrivdes där jag var. 

Tvärtom, min uppväxt var jättefin. Men jag 
var en av dem som inte förstod vad jag hade 
förrän jag lämnat det.

URBAN NORM & HEMBYGDPATRIOTISM
Det var storstadens möjligheter som lock-

ade. Det där livet som inte krävde minutiös 
planering för att tajma sista bussen hem. 
Det som rymde potentiella karriärstegar. 
Kompromisslöst självförverkligande och 
ymnighetshorn som flödar över av under-
hållning, ytlig förströelse och allt annat som 
en miljonstad lätt kan bli när du tillåter 
tankar att flyga fritt. 

– Urban norm. Drömmen om den stora 
staden är så lättköpt, säger hon, inte minst 

när du är ung.
Hon pluggar i elvispen och slår 

grädde i en skål.
Universitetsutbildningen innebar 

flytt. Först Sundsvall, sedan hela vägen 
ner till Stockholm. 

Det var där och då som hembygds-
patriotismen väcktes.  Bland annat tog 
hon på sig rollen att undervisa sin om-
givning om norra Sveriges belägenheter, 
diversitet och förtjänster.

– Norrland, suckar hon. Det är så 
jävla ospecifikt. Jag blir galen på det 
där begreppet och hur folk slänger sig 
med det.  

STEREOTYPER
Norrland utgör 60 procent av Sve-

riges yta och omfamnar 12 procent av 
landets befolkning. Inte sällan tillskrivs 
Norrland egenskaper som lugnt och 
lågmält. Tärande och bidragsberoende.

– Stereotyperna är förstås problema-
tiska. Både de idylliska, de som säger 
att allt vi behöver är vårt röda lilla hus 

THEA 
& LIVET SOM LANDS-
BYGDSROMATIKER 

TEXT: TED LOGARDT   FOTO: THEA HOLMQVIST

THEA HOLMQVIST ÄR OBOTLIG LANDSBYGDSROMANTIKER. HON ÄLSKAR LIVET PÅ 
LANDET OCH LOVSJUNGER DEN NORRA LANDÄNDAN, DESS SKÖNHET OCH FÖR-

TJÄNSTER SÅ FORT TILLFÄLLE GES. MEN SÅ HAR DET INTE ALLTID SETT UT.  
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"Rikedom för 
mig är friheten 
att fylla mitt 
liv med sånt 
jag mår bra av. 
Plocka svamp. 
Åka skridskor."
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intill varsin lugn liten sjö. Men också de 
om att vi är inskränkta och outbildade. Här 
bor individer. Någon kanske går osedvanligt 
långsamt. En annan pratar bara om hen 
absolut måste. Det betyder inte att det inte 
finns någon stress eller något att säga. Det 
bor lika mycket pratglada, inkluderande, 
innovativa, intellektuella, konstnärliga och 
allt annat en människa nu kan vara, här 
som någon annanstans. Det är klart att vi 
formas av platsen vi kommer från, men hur 
vi formas är väldigt olika. Ta bara dialekter. 
De skiljer sig oerhört bara inom Skellefteå 
kommun. Att sedan klumpa ihop över 
halva Sverige och säga att någon eller något 
är ”typiskt norrländskt” är ju fullkomligt 
intetsägande.

KÄNNA SIG RIK
Så flyttade hon hem. Till den stora, gula 

villan med den enorma balkongen och 
hennes alldeles egna äppelträd. För att det 

var det hjärtat ville.  
– Det bästa med att bo i norra Sverige? 

undrar jag.
– Allt, skrattar hon. Som Frida Hyvönen 

sjunger: köpte ett hus i Västerbotten för 
att känna mig rik. Det handlar ju inte om 
pengar, utan om möjligheterna. Rikedom 
för mig är friheten att fylla mitt liv med sånt 
jag mår bra av. Plocka svamp. Åka skridskor. 
Äta frukost på ett berg, odla, vara stammis 
på ett fik så de vet att det är islatte som gäl-
ler även mitt i vintern. Det är väl det bästa. 
All plats som finns för mig och den jag vill 
vara. Allt kanske inte finns från början men 
det betyder ju inte att det inte går att fixa.

Äggklockan ringer.
– På sätt och vis är det väl lite sorgligt, 

säger hon. Att jag behövde komma bort 
för att hitta hem. Men ibland är de där 
perspektiven precis det som behövs.

Äppelkakan är färdig. •

THEAS FEM TIPS FÖR UTFLYKTER
Society café – oas i Skellefteå city
Brudslöjan – vattenfall i Sorsele med 
magisk utsikt
Lövångers kyrkstad – historia och 
idyll i ett
Sillhällorna, Bjuröklubb – magisk 
på sommarnätterna. Ibland drömsk 
dimma, ibland mjuka pastelltoner som 
blir ett med havet
Missenträsk – hembygden för en av 
västerbottens främsta författare: Sara 
Lidman

Du kan följa Theas lovsång av hembygden 
på Instagram. Där är hon Västerdrottning-
en och regerar ett drottningdöme i cyber-
rymden. Därifrån kan du också klicka dig 
vidare till en blogg med samma namn.
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BJURÖKLUBB
År 1859 byggdes fyren på Bjuröklubb. Längst ut på en klippa. 52 meter över havet. I trä. 

Gul och åttakantig. Allt sedan dess har hon lyst för sjöfarten. Hon, fyren kallas fortfarande 
den gamla damen. Varför är det ingen som riktigt vet men under åren har hon kommit att 
se en hel del. Som år 1916 när två tyska fartyg kapades. Mitt under brinnande världskrig. 
22 besättningsmän fanns fortfarande ombord när fartygen under ryskt befäl tog finsk hamn. 
36 undkom i livbåtar. Tog sin tillflykt till Skelleftehamn. Händelsen gick till historien som 
Bjuröklubbskapningen. Fyra dagar senare, 16 april samma år, torpederades ångfartyget 
Syria. Fartyget förliste. 4350 ton järnmalm från Luleå på väg ut i världen, gick till botten. Allt 
som allt har 35 skepp förlist utanför Bjuröklubb. Det finns dykare som hävdar att Sveriges 
bästa dykning finns just här.

Historien och kulturen till trots, många skulle hävda att Bjuröklubb främst är natur. År 
1976 blev halvön också naturreservat, tack vare sina slipade berghällar täckta av vågspolad 
sten, vindpinade, knotiga tallar och granar som växer mellan klippor. För att inte tala om 
ständer med gråalsnår och vänderot, älggräs och gultåtel.

Det sägs att solen alltid skiner på Bjuröklubb. Det är förstås en överdrift men faktum är 
att halvöns belägenhet gör att havsbrisen ofta håller molen borta. Därför är det inte så kon-
stigt att Storsand, Västerbottens längsta havssandstrand, är en utomordentligt välbesökt 
badplats under sommarmånaderna.

visitskelleftea.se/allt-om-bjuroklubb
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TWIN 
PEAKS
UNDER LÅNG TID HAR SKELLEFTEÅ LIKNATS MED DEN FIKTIVA STADEN TWIN 
PEAKS, FRÅN 90-TALETS STORA TV-SUCCÉ MED SAMMA NAMN. MEN VARIFRÅN 
KOMMER DEN OCH FINNS DET NÅGON SUBSTANS BAKOM PÅSTÅENDET. 
VÄLKOMMEN TILL ETT GRÄV I KREATIVITETS UTMARKER.

SVERIGES SVAR PÅ

TEXT & FOTO: REDAKTIONEN 
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T
idigt 90-tal tog Twin Peaks världen med storm. David 
Lynch och Mark Frost, seriens skapare, förändrade 
tv-tittandet i grunden. Genrer blandades hejvilt och i 
tv-soffor världen över satt folket trollbundna. Skräck-
slagna. Men stormförtjusta. Ja, rykten gör till och med 

gällande att den dåvarande sovjetiske presidenten Michael Gorbatjov 
ska ha ringt upp sin amerikanske motsvarighet och krävt att få veta 
vem som mördat Laura Palmer. Trots president Bush’s övertalnings-
försök vägrade Lynch avslöja svaret. Men vad har det med Skellefteå 
att göra, kanske du då undrar? 

Ja, typ allt. Eller ingeting … 

Likheterna
Jo. Likheterna finns där. Till karaktär och form påminner platserna 

om varandra. Siluetten av högresta trädtoppar. Berg (om än bara ett) 
mitt i staden. En tung primärindustri som bärande i stadens identitet. 
Och en skog som omsluter allt och alla.

I tv-serien är sågverket centralt. Packard Sawmill. Typ som Boliden. 
Rönnskärsverken och en av Europas största guldfyndigheter. Björk-
dalsgruvan. 

Men Skellefteå är med sina 500 000 hektar skogsmark också den 
skogsrikaste kommunen i Västerbotten. Ja, Skellefteå kallar sig till 
och med för Trästad, har träindustri och forskning i framkant och 
briljerar i byggande av stora träkonstruktioner. Bland mycket annat 
är ambitionen att ett nytt kulturhus ska bli världens största i sitt slag. 
Det står klart 2021. 

Under ytan
Twin Peaks är en fiktiv stad i delstaten Washington, i det nord-

västra hörnet av USA. På gränsen till Kanada. Skellefteå ligger också 
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avsides. Vad du än tycker om det och hur 
du än vänder och vrider på världskartan. 
En plats långt bortom världsstädernas 
smältdeglar och flödiga ymnighetshorn. 
Trots bredbandsuppkoppling och effektiva 
transporter. Utkanten blir på sätt och vis ett 
eget universum. Med egna villkor och egna 
karaktärer. Som lider småstadskomplexen. 
Storhetsvansinnet. Höstmys och vårrus. 
Blötmyrar och morgondimmor. 

Och något annat. 
Något som bubblar under ytan.  

Möjligheterna 
– Ta Möjligheternas Torg, säger Ted 

Kjellsson filmskapare med bas i Skellefteå. 
Han har gjort långfilmsdebut med Ensam-
ma i rymden och kan Twin Peaks på sina 
fem fingrar.  Där finns ingenting annat än 
möjligheter. Ja, om du bortser från en och 
annan korvvagn då. Men du vet, möjligheter 
är det finaste man kan ha.  

Ted berättar att han alltid sett Skellefteå 
som en plats med oanade möjligheter. Inte 
minst för fantasi och kreativitet. Och han 
gillar Twin Peaks-referensen. 

– Titta på Lyftet, säger han och ler. En 
ankdamm i utveckling. Mer lynchiskt än så 
blir väl inte ett torg i en svensk medelstor 
stad.  Men faktiskt, jag tycker referensen är 
klockren.  Om du tänker på Skellefteå som 
den andra sidan av myntet. Den goda sidan. 
Den som inte bubblar av ondska utan av 
kreativitet och skaparkraft. 

She-left-you
Den digitala kreativa näringen i Skellef-

teå är världskänd. Med North Kingdom i 
spetsen har man lärt internationella jättar 
som Google, Disney och Warner Brothers 
att uttala det tungvrickande ortsnamnet 
Skellefteå. På engelska. 

She-left-you. Det är så det låter. Frågan är 
vad det betyder?  

Tidigt 2000-tal besökte en internationell 

underhållningsgigant staden. På program-
met stod bland annat inhämtning av film-
material till en kommande kampanj. Efter 
att teamet bekantat sig med människor och 
omgivningar fälldes kommentaren:

– Det här känns som Twin Peaks. 
Källan pekade på småstadskänslan, de 

natursköna miljöerna och spännande karak-
tärerna. Någon kanske skulle ta illa vid sig. 
Värmen till trots, Twin Peaks-universumet 
rymmer också mycket mörker. Men Skellef-
teå älskade det. 

Något år senare formaliserade David Er-
iksson på North Kingdom, det lösa nätverk 
av digitala kreatörer som på sätt och vis då 
var i full färd med att sätta Skellefteå på 
världskartan. Davids vurm för Twin Peaks 
kan spåras i namnet. Nätverket döptes till 
The Lodge. En direkt referens till tv-seriens 
parallella dimension.

– Tanken var att förstärka mystiken med 
att finnas på en liten plats långt borta och 
ändå göra riktigt bra grejer, berättar David. 

Berättarna
Det är förvisso omtvistat huruvida det 

finns en västerbottnisk berättartradition men 
faktum är att osedvanligt många författar-
skap har hämtat sin kraft från trakterna runt 
om Skellefteå. De tre stora. Sara Lidman, P 
O Enquist och Torgny Lindgren. De skildrar 
landet vid sidan av. Där livet har sin gilla 
gång. Och gärna med lampan på den lilla 
människan. Utsattheten. Handlingskraften. 
Och det finns fler exempel på berättare. 
Många fler. 

Man skulle kunna argumentera för att det 
finns något i det där berättandet. Det som 
ofta är lågmält. Ibland lite långsamt. Där 
de små gesterna, de jordnära men också ex-
entriska personerna bär historier ofta djupt 
rotade i landskapet. 

– Jag har aldrig riktigt lockats av det 
diskreta. Hela Skrotarna (reds. anm. tv-serie 
inspelad i Skellefteå och regisserad av Ted 

"Davids vurm för Twin Peaks 
kan spåras i namnet. Nätverket 
döptes till The Lodge. En direkt 
referens till tv-seriens parallella 
dimension."

Twin Peaks
Twin Peaks är en tv-serie 
skapad av David Lynch och Mark 
Frost. Handlingen utspelar sig 
i den fiktiva, till synes idylliska, 
småstaden Twin Peaks som är 
belägen i delstaten Washington 
i det nordvästra hörnet av USA. 
Serien sändes på svensk TV i 
början av 90-talet. Stilmässigt 
utgör serien en mix av olika 
genrer såsom drama, deckare, 
thriller, skräck, komedi, parodi 
och science fiction. Serien var 
stilbildande för tv-serier och är 
sedan dess kultförklarad.  
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Platser med 
Twin Peaks vibbar 
Marranäsvältan – den osynliga bäck som 
oförtrutet gräver ett allt djupare hål ner i 
underjorden. Är inte det här ingången till ett 
parallellt universum så säg?  
The Great Northern – den mest självklara. 
Kreativt företagshotell överöst med Twin 
Peaks referenser. 
Vitberget – Skellefteås One Peak. 

Möjligheternas Torg – Där det inte finns 
något, där finns ju också allt. 
Lyftet – en ankdamm i utveckling. Mer 
lynchiskt än så blir knappast torg i en svensk 
medelstor stad. 
Den gamla sågruninen i Örviken – Har 
bland annat stått kuliss för ett antal olika 
inspelningar med skelleftekreatörer. 
Hoande ugglor - Vilken random storskog 
som helst – gärna vid mittnatt, en sen augusti 
när ugglorna hörs hoa – eller vad det nu är…

Kjellsson) utspelar sig i framtids-Skellef-
teå-parafrasen Hedvig City. Serien är för 
mig ett Twin Peaks, eller Skellefteå om man 
så vill, på speed, avslutar Ted.

Växa och växa
Twins Peaks är egentligen mycket mindre 

än Skellefteå. Seriens skapare tänkte sig en 
befolkning på 5 120 invånare men ABC 
Network var rädda att tv-publiken inte 
kunde relatera till en så liten stad. Den 
pragmatiska lösningen var att smyga in 

ytterligare en etta i den numera ikoniska 
stadsskylten. Det gjorde staden större. Ja, 
hela tio gånger större. 

Skellefteå vill också växa. Men på riktigt. 
Och mer beskedligt. Som det anstår en plats 
långt upp i den norra hemisfären där Jante 
har regerat i århundraden. Från 72 000 
invånare till 80 000. Innan år 2030.

Staden och ishockeyn
Ishockey är viktigt. Skellefteå sägs, bland 

mycket annat, vara en hockeystad. Inte säl-

lan svallar känslorna. Som för tio år sedan, 
när den skelleftefostrade ishockeyspelaren 
vänt hem efter NHL-sejour och valt att inte 
spela för stadens stolthet. 

– Rena Twin Peaks, sa han om staden. 
Annat var det i Luleå. 

Skellefteå rasade. Men fann sig. 
Inför påföljande Luleå-derby ersatte 

Skellefteå AIK ordinarie intro med att spela 
de första stroferna ur det omisskänneliga 
ledmotivet från tv-serien. 

Undrar om det inte egentligen är så 
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Skellefteå låter. Lekfullt? Vackert? Lite 
oberäkneligt?  

Slutgiltiga omfamningen
När det nya start-up-creative-communi-

ty-meltpot-center skulle byggas gick Skellef-
teå hela vägen. Referensen omfamnades fullt 
ut och kärleken till Twin Peaks manifestera-
des i The Great Northern. I tv-serien är The 
Great Northern hotellet där FBI-agent Dale 
Cooper checkar in under sin vistele. I Skel-
lefteå är motsvarigheten en smältdegel för 
unga, kreativa företag med världen för sina 
fötter. Och dessutom, överöst med flörtar 
och referenser till Twin Peaks-universumet. 

– Husets namn var en spinn off och 
hyllning till The Lodge och de berättelser 
som skapas här i Skellefteå, säger Pär Hult-
gren, en av initiativtagarna till The Great 
Northern och VD på spelföretaget Gold 
Town Games. Huset, TGN, är en viktig 
del i berättelsen om vad vi tillsammans kan 
skapa på platsen där vi lever våra liv. Min 
förhoppning är att det kan bidra till vi vågar 

se och fånga möjligheter, kreativitet och 
gränslöshet. 

I The Great Northern kan du också få 
en kopp kaffe ”as black as midnight on a 
moonless night” och en ”a slice of cherry 
pie”. På Norma Coffee House. Mötesrum-
men har namn som Agent Cooper, Laura 
Palmer och The Log Lady. Till och med 
nätverket har uppkallats efter Twin Peaks 
hin håle himself -KillerBob. 

Det är som om kärleken inte vet några 
gränser. 

Den arktiska spelscenen
Idag är tv och dataspel en lika självklar 

underhållningsform som film och musik. 
Och framgångssagorna inom spelindustrin 
skäms inte för sig. Vad sägs om att Mine-
craft, åtta år efter releasen, fortfarande spelas 
av 90 miljoner människor varje månad. Eller 
att Rockstar´s Grand Theft Auto sålde för 
över 800 amerikanska dollar de första 24 
timmarna efter release och att spelfenome-
net Fortnite, sommaren 2018, hade fler än 

125 miljoner registrerade spelare. 
– I stort sett alla spelar idag, säger Micha-

el Stenmark, spelskapare och initiativtagare 
till Arctic Game Lab som grundandes i 
Skellefteå 2016 och idag finns i fem städer i 
norra Sverige. 

Så det bubblar här också. Onekligen. Ja, 
kanske mest av allt. På spelscenen.

– Idag finns fler än 20 företag i Skellefteå 
som jobbar med spelutveckling. För två år 
sedan fanns det två. Det säger egentligen allt 
om vilken kraft det finns. I spel och i norra 
Sverige.  

– Diane. 11.30. 24 februari: Jo, likheter 
finns där. Långsökt, kanske? Men ändå inte. 
Kan man ta det längre? Trådarna är många. 
Vad är nästa steg? Hitta karaktärer? Platser? 
Alltså, motsvarigheterna? Och förresten, 
Diane, kan man skicka en vänortsförfrågan 
till en fiktiv stad?  •
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SKELLEFTEÅS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR 
DANS, FEST, EVENT OCH KONFERENS BOKAS VIA

HEMSIDAN

FÖR BOKNING OCH 
FRÅGOR KONTAKTA OSS PÅ 
info@folkparkenskelleftea.se 

ELLER SLÅ EN SIGNAL 
PÅ 0910-101 62

KONTAKT 

58 nyrenoverade rum – och en jacuzzi under 
bar himmel – centralt vid torget i Skellefteå!

Logi, konferens, restaurang och nöjen 
– med Skellefteås bästa utsikt!

Här hittar du ditt boende i Skellefteå!

www.verandan.se 

Stationsgatan 8, 931 31 Skellefteå
0910-71 10 60   |   q.skelleftea@choice.se

www.malmia.se 

Torget 2, 931 31 Skellefteå
0910-73 25 00   |   reception@malmia.se
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Öppet hela året runt!
Boka www.bodaborg.se/skelleftea  

eller 0910-701270

 UPPLEV BODA BORG 

ÄVENTYRET I BERGET!
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HOTELL AURUM  |  Gymnasievägen 12, Skellefteå  |  Tel: +46 (0)910 88 330  |  reception@hotellaurum.se

www.hotellaurum.se

Välko
mmen att bo

ka rum
 

och k
onfer

ens
hos o

ss! 


