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VÄ N ST E R S PA LT E N

REAKTIONERNA PÅ Umeås seger
i kulturhuvudstadsfinalen hä-
romveckan var tämligen ljum-
ma. Nu skulles det upp till bevis,
och sen skulle det tänkas på
kostnaderna och sen skulle det
minsann inte bli något insnävat
kulturjippo och sen skulle det
”levereras infrastruktur” och
Gud vet vad. Fast å andra sidan:
här öppnades plötsligt dörren
för tjo och tjim och tjolahopps-
an. Önskelistor började skrivas:
Bruce Springsteen, Madonna,
musikaler osv. Nöje var också
kultur och kulturhuvudstads-
året minsann inte bara något för
den s k eliten. Och på vk.se bred-
de kulturpopulisterna ut sig så
att man tänkte nu står sönder-
fallet för dörren. Om man kände
sig manad att ta uppkastningar-
na på allvar.

Och på torget mässade Rättvi-
separtiet om projektets fördärv-
lighet, det skulle ju gå ut över
skola vård och omsorg.

Inte så mycket över för det
storartade i att Umeå lyckades
slå ut från brädet gamla univer-
sitetsstäder med månghundra-
åriga traditioner, med stadens
låt vara lite krokiga men ihärdi-
ga ambitioner att bygga en mo-
dern stad med ett vitalt kulturliv
som en av insatserna. Inte heller
så mycket över för möjligheter-
na att bygga vidare.

Om kulturhurhatarna, de gri-
niga, kan man förstås säga att
det står var och en fritt  att avsky
personligen opera, dragspel,
bokläsande, John Coltrane, mo-
dern dans, symfonimusik, bild-
konst, skulptur eller teater, eller
alltihop på en gång. Men ingen
torde kunna förneka att den
kommunalpolitiskt långsiktiga
satsningen på kultur och konst
har burit frukt, inte bara veder-
kvickelse för medborgarna utan
också som bidrag till stadens i
mer mätbara termer: befolk-
ningsutveckling, ekonomisk till-
växt.

Att moderna städer delvis och
i växande grad  borde bygga på
kombination och kultur och ve-
tenskap var möjligen en kontro-

versiell tanke när ekonomipro-
fessorn Åke E Andersson på 80-
talet just med en blinkning till
Umeå lanserade idén om K-sam-
hället (och på vilken den senare
världsberömde sociologen Ri-
chard Floridas teorier om den
kreativa klassen endast är en va-
riation). 

I dag är det allmängods när vi
alla ser hur industrisamhälle to-
nar över i tjänstesamhälle.

JAG KÄNNER inte gränsen för
Rättvisepartiets kulturskepsis,
men är man konsekvent bör
man väl också lägga ned våra
bibliotek till förmån för fler
sängar i vården. (När man inled-
ningsvis fått bukt med opera,
symfoniorkester, teater- och
dansföreställningar, jazz- och
konstfestivaler).

Men de tänker fel och kontra-
produktivt med avseende på den
politiska helhetssyn som tar an-
svar för samhället i stort.

Den kloke Bengt Göransson,
en gång kulturminister, har for-
mulerat saken ungefär så: Män-
niskan har både kropp och själ,
sjukvårdspolitik är vad vi måste
göra, kulturpolitik är vad vi vill
göra. Mer sjukvård är i sig inte
önskvärt, men så länge det finns
sjuka människor får vi göra bå-
da sakerna samtidigt.

Ett tag var det moderaterna
som odlade Rättvisepartiets fals-
ka motsättning, men så små-
ningom insåg man även på den
kanten det förnuftiga i att ett
rikt kulturliv numer är en
omistlig del i samhällsbygget.

OM VI ett ögonblick förlänger
tillbakasynen kan man kanske
säga att denna insikt i modern
tid och på allvar fick fäste när
Umeå knöt en opera till allt det
övriga. ”Inte bara ett universitet
utan också en opera i storsko-
gen!”, nynnade man väl i Sörlan-
det och det var väl även en och
annan på hemmaplan som tog
sig för pannan.  Men de tre kom-
munalråden Torsten W Persson,
Bertil Carlsson och Erik Eriks-
son tog striden och grundlade

samtidigt en betydelsefull sam-
syn på kommande kulturkom-
munala satsningar.

Nämner man personer kom-
mer man inte heller förbi Lars
Lystedt som med sin jazzfestival
kom att bilda mönster inte bara
för Umeå utan även för andra
kommuner. Samt då Åke An-
dersson som gav ambitionerna
ett teoretiskt lyft. När kulturli-
vet i Umeå i mitten på 80-talet
sköt fart med det nya Folkets
hus växte insikten om att kultur
inte bara var något i sig utan
också för sig.  (För att nu sticka
näsan i vädret och tala med filo-
sofen Hegel.) D v s som instru-
ment för tillväxt i ett vidare per-
spektiv.

HUR SOM HELST var det den tan-
ken som fick teaterföreningens
konsulent Sven Sahlström att
redan 1993 lansera Umeå som en
blivande europeisk kulturhu-
vudstad, den gången mot år
2000. Det var framsynt.

Lika framsynt som när kom-
munalrådet Marie-Louise Rönn-
mark i politiskt mer preciserade
termer med benäget bistånd av
och i kontinuerlig samsyn med
folkpartipolitikern Anna-Karin
Sjöstrand lanserade idén först
mot år 2007, sedan mot 2014.(Så

blev det också lite balans i ge-
nusperspektivet.)

Till slut gick det vägen. Och då
kan man väl notera att det gick
med en hemmarekryterad pro-
jektledare och sedermera kul-
turchef, Fredrik Lindegren.
Man behöver inte alltid gå över
ån efter vatten. (Yes, we can! –
även här i Umeå).

BLAND DE SNÅLA och ljumma re-
aktionerna på finalsegern blan-
dade sig också yrvakna önske-
mål kring hur kulturhuvud-
stadsåret 2014 skulle gestaltas.
Roligt skulle det vara med
många inslag av populärscener-
nas megastjärnor.

Inget fel i det. Men man bör
likväl komma ihåg att kultur-
huvdstadsåret ytterst innebär
ett uppdrag. Ett dubbelsidigt så-
dant som i korthet kan formule-
ras så här: att dels exponera
Umeås och regionens kultur för
Europa, dels att exponera euro-
peiskt konst- och kulturliv för
Umeå och regionen.

Med den första delen av upp-
draget får vi ta vad vi har och
vad vi fram till 2014 kan nyska-
pa. Uppriktigt sagt tror jag att
européernas intresse kommer
att vara begränsat, ungefär lika
begränsat som när det gäller

Nejsägarna bromsar      
Kulturen har en självklar plats i det moderna Umeå
konstaterar Leif Larsson som skissar en bakgrund till
Umeås position som kulturstad. Samtidigt noterar
han en upprörande snålhet från EU-håll när det gäller
stöd till projektet kulturhuvudstad.

Umeå är europeisk kulturhuvudstad 2014 och mungiporna pekar 
uppåt men inte hos alla. Kulturhatarnas kritik rimmar dock illa 
med den moderna tjästestadens tillvaro menar Leif Larsson.

SVENSKA FEMINISTER intar
Bokcafé Pilgatan i en ny
populärvetenskaplig fö-
reläsningsserie som
inleds i dag när förfat-
taren Carina Burman
besöker bokcafét med
ett föredrag om Fredrika
Bremer. 

Föreläsningsserien Svenska feminister är
ett samarrangemang av Bokcafé Pilgatan,
Institutionen för idé- och samhällsstudier
och Umeå centrum för genusstudier, Umeå
universitet och kommer att pågå under hela
hösten och våren med Bokcafé Pilgatan i

Umeå som ständig mötesplats. I november
är nästa föreläsning inbokad, då Ronny Am-
björnsson och Ellen Key står på program-
met. Under vårens föreläsningar deltar se-
dan historikern Christina Carlsson-Wet-
terberg med ett föredrag om Frida Stéen-

hoff, idéhistorikern Katarina Leppänen,
som berättar om Elin Wägner och kvinno-
historikern Yvonne Hirdman med ett före-
drag om Alva Myrdal. Den 19 maj avslutas
serien med en uppladdning inför valet 2010 i
form av en paneldebatt om svensk feminism
av idag under ledning av statsvetaren Malin
Rönnblom.

SARA MEIDELL

Bremer, Key och Wägner i ny föreläsningsserie

Ronny 
Ambjörnsson.

Carina Burman.
FOTO: LARS PEHRSON

REPLIKENPÅ GÅNG

Det kommer en ny laddning i afton
till busstationen. 23 kilo. Ännu bätt-
re kvalitét än förra gången.

” Kjell och jag hämtar”
”Sprid till alla att ännu bättre varor än

förra gången snart finns på plats, svam-
pen räcker till alla!”

”Lägg undan ett kilo till mig!”
SMS-meddelandena haglar, ett flertal

av dem sänds av före detta narkotika-
missbrukare. En illa informerad myndig-
hetsperson, med uppgift att kontrollera
mobiltrafiken, skulle kunna slå larm så
att halva polisstyrkan bevakar busstatio-
nen när Tärnabybussen anländer. Nu ska
tillslaget göras som ger eko i hela landet.

Men det är bara Larsa som är i fjällen
med hunden Troja och plockar gula kan-
tareller.
Hans bil är
redan över-
full. Just
nu kokar,
steker och
äter fd a-la-
gare, fd kri-
minella och
alla andra föredettingar kantareller så
att deras magar bågnar. Den förnämsta
maten handlar man inte i affären, den
hämtas i skogen.

Under några dagar är jag i Umeå för
att slutföra inspelningen av en ra-
diodokumentär för P1. Den handlar

om KRIS som i det tysta erbjuder unga
kriminella att bryta det destruktiva och
vidriga livet bland droger. Bland deras
äldre medlemmar finns kunskapen om
allt det svåra som måste bekämpas. Upp-
giften är gigantisk.

Ibland vandrar jag över till Bakfickan,
där handeln med fjällkantareller pågår,
möter människor från Öppen gemen-
skap, Kärnhuset och Pingstkyrkan. Jag
börjar känna de flesta. Nu när det går
några månader mellan besöken är det
lättare att se rörelsen som för många le-
der framåt. 

Varje gång möter jag nya som kämpar
för att slutligen lämna livet i skuggan ba-
kom sig. Runt dem samlas de som tidiga-
re gjort samma resa genom ekluten och
erbjuder sig att finnas till hands dygnet
runt när det krisar, vilket det gör.

När andra folkrörelser tappar medlem-
mar och engagemang är det här den nya
växer. En folkrörelse med betoning på
folk. Där bryr man sig om och ger va-
randra tid. Ingen tittar först i börsen och
säger ”Bra idé, men vi saknar pengar”.
Där är det en dödssynd att ens försöka
sko sig på medmänniskan. När någon be-
höver hjälp med att flytta in en åldrande
mor på hemmet säger man inte nej, då
har man tid. 

Alla vet in på skinnet att när samhäl-
lets företrädare talar om ”finans-
kris” får de som lever längst ned bä-

ra den tyngsta bördan, då måste man hål-
la ihop.  

Det är då som Tomas förverkligar en
dröm och startar motorcykelklubben
”Black Sheep” för unga människor på
glid. Medlemskapet förutsätter drogfri-
het. När de mekar med motorerna öpp-
nas dörrarna för att tala om livets väsent-
ligheter. Han har inte en krona, men är
ändå rikast i världen.

Medlemmarna i Tro, hopp och kärlek
kämpar med att lära sig teaterreplikerna
som beskriver deras liv på gatan.

Och vi planerar en smygpremiär för
radiodokumentären. Vilket band ska spe-
la? Vem bakar kanelbullar? Vem gör snit-
tar? Är Frälsningsarméns lokaler lediga?

LEIF STENBERG

En folkrörelse
bortom krisen

”Där är det en
dödssynd att ens
försöka sko sig på
medmänniskan.”
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   utvecklingen

andra kulturhuvudstäder. Men
spännande blir det och specifikt
ser i varje fall jag  ett uppsving
för den samiska kulturens expo-
nering. (Kanske till och med
kommunens konstintendent
Lars Sahlin kan förmå sig till att
inhandla någon bild av Britta
Marakatt Labba vars samlade
verk visades på Bildmuseet i vå-
ras med en fullständigt överväl-
digande konstnärlig kraft. Nu
tycks hon bäst representerad i
norska Tromsö.)

Inte mindre spännande blir re-
san i motsatt riktning. Kan
Umeå exponera europeisk konst-
och kulturuttryck med sådan in-
tensitet att staden 2014 även
kommer att bli Sveriges kultur-
huvudstad där Stockholm något
reduceras till mellanlandningar
på Arlanda? Nederländsk ba-
rock, fransk impressionism, bel-
gisk dans, tysk teater, italiensk
opera, rumänsk film, ungersk
folkmusik, baltisk körsång,
finskt foto,  etc. Vad vet jag? Eller
bättre: vi får se.

NU TILL pengarna. För på en
punkt går jag Rättvisepartiet till
möte; det är alldeles korrekt att i
politiska sammanhang fråga ef-
ter notan.

Så här ska det i stort sett se ut:

kommunen ställer upp med 100
miljoner kronor, staten lika
mycket och från sponsorerna
hoppas man  på 100 miljoner. Det
senare ingen orimlighet. När
VK-koncernens vd Erik Orring
offentliggjorde bildandet av ett
nytt fastighetsbolag, Kuriren AB
tillsammans med delar av Baltic-
gruppens fastighetsbestånd,
skedde det också med en hovbug-
ning mot det faktum att Umeå
blivit Europas kulturhuvudstad
2014, låt vara att affären ur den
publicistiska integritetens syn-
vinkel är både betänklig och oro-
ande.

Noblesse oblige hette det förr i
tiden så det nya bolaget bör väl
slanta upp. (Fast man kan inte
vara säker Balticgruppens Kris-
ter Olsson är en stor konstvän,
men lynnig mecenat. Härförle-
den gick jazzfestivalen miste om
400 000 kronor, ett treårigtkon-
trakt förhandlades inte om. En-
ligt min sagesman inne i appara-
ten rör det sig dock inte om miss-
nöje med själva festivalen, utan
med kommunen, ”bromsklos-
sen” som något ljushuvud ut-
tryckt saken.)

300 miljoner i insats men ur
den regionala tillväxtens synvin-
kel mellan tre och tio gånger
pengarna tillbaka. Allt enligt
kommunalrådet Marie-Louise
Rönnmark som hänvisar till
etablerade erfarenheter från ti-
digare kulturhuvudstadssats-
ningar. Lite beror det väl på hur
man räknar, men jag är överty-
gad om att kommunalrådet har
på fötterna när hon målar upp
en löftesrik framtid i kulturhu-
vudstadens hägn. Kanske kan
det på sikt även bli en god affär
för vården, för skolan, för omsor-
gen. Låt oss tro det.

MEN VÄNTA nu! Glömde jag inte
något?

Jovisst, till dessa 300 miljoner
kommer förstås bidraget från
Europeiska Unionen, alla kul-
turhuvudstadsårs moder, orga-
nisatören, den utväljande, spin-
deln i nätet, den som genom kul-
turhuvudstäderna vill främja
det europeiska projektet!

15 miljoner kronor!
Femton miljoner av en total

budget på sammanlagt 1 140 mil-
jarder kronor.

Det inte bara låter lite, det är
lite, det är uppseende väckande
lite. 

Summan motsvarar i stort sett

Umeå kommuns ansöknings-
kostnader. Mer är det inte.

Jag vet heller inte varför. Och
jag är inte riktigt säker på var
jag ska söka svaret på frågan. I
parlamentet, hos kommissionen,
i ministerrådet? Vore det Sverige
kunde jag väl vända mig till när-
maste riksdagsman, men riktigt
så fungerar inte Unionen. Kans-
ke kommissionären Wallström
som har till uppgift att verka för
att integrera unionens länder
via s k mjuka åtgärder vet något?

Jag avstår att ens försöka av
rädsla för att omedelbart gå vilse
i den bysantinska labyrint som
är beslutsvägarna i den Europe-
iska Unionen.

Men vidhåller det egendomli-
ga i förhållandet mot bakgrund
av följande tankegång:

Tillspetsat, mycket tillspetsat
är jordbruket 1800-tal, industri-
samhället 1900-tal, tjänstesam-
hället med betoning på veten-
skap, kultur, IT-baserad struktu-
rer etc 2000-tal.

GÅR JAG då till EU:s budget för
2008 finner jag inte bara att Sve-
rige bidrar med mellan 25 och 30
miljarder kronor och får tillbaka
10 miljarder.

Budgeten i sin helhet omslu-
ter alltså 1 140 miljarder kronor.
Av dessa går 45 procent till ut-
giftsområdet ”Skydd för förvalt-
ning av naturresurser” vilket
främst består  av stöd till jord-
bruk och landsbygdsutveckling.

Det blir cirka 500 miljarder
det.

Ett kulturhuvudstadsår som
siktar mot sofistikerad infra-
struktur i en noggrant utvald
stad eller region får 15 miljoner.

Tja, vad ska man egentligen
säga om det nu när vi inte längre
behöver stå på tå inför juryn och
skämmas för våra röda rosen-
popplar i Rådhusparken?

Rimligt hade varit att EU till-
lämpat de principer som gäller
för svensk kulturpolitik: ett an-
slag motsvarande den kommu-
nala insatsen.

Men så är alltså inte fallet.
Och då kvarstår frågan varför

Europeiska Unionen som anstäl-
ler så mycket buller och bång
kring kulturhuvudstäderna inte
själv i kronor och ören tillmäter
eller tillför satsningarna något
värde?

LEIF LARSSON

PREMIÄRNERVERNA lyser med en
högst påtaglig frånvaro när Gunil-
la Heilborn släntrar ut efter mån-
dagskvällens öpp-
na repetitioner av
nya föreställningen
Femårsplanen. I
morgon har verket
urpremiär på
Norrlandsoperan
och nu, berättar
Gunilla Heilborn
muntert, saknas
bara slutet på före-
ställningen. 

– Jag brukar ofta
vara sent ute med saker, men nu är
det extremt sent, konstaterar Gu-
nilla Heilborn och tillägger att det
kändes bra att köra det hela för pu-
blik och att det nog ska ordna sig
med slutet också. 

Och visst, när det handlar om
Heilborn kan vi vila tryggt i det
faktum att denna koreograf, filma-
re, performancekonstnär, hur
skruvade projekten än kan te sig
under sprången ut i det fria, stän-
digt lyckas komma ner på fötterna.
Tillräckligt stabilt faktiskt, för att
genom åren ha genererat både
Guldbagge, Nöjesguidepris och ett
tioårigt arbetsstipendium från
Konstnärnämnden, vilket tilldela-
des Heilborn häromåret.

I DET projekt Gunilla Heilborns ta-
git med sig till Norrlandsoperan
handlar det om skapandet av en fe-
mårig livsplan, något som görs på
scen av dansarna Kim Hiorthøy,
Louise Peterhoff, Kristiina Viiala
och Lisa Östberg, samtliga gamla
samarbetspartners till Heilborn. 

Under ett par veckors tid har de
fem, i residens på Norrlandsope-
ran, arbetat fram en föreställning
genom ett fritt improviserande
som tämjts bit för bit till en scenfö-
reställning med mycket dialog och
ganska lite dans.

– Det hela började med texterna,

försöken att skapa dialog utan att
det blir teater. Vi resonerade fritt
kring vad som ska ingå i en fem-
årsplan för livet och det har länge
varit rätt fragmentariskt, berättar
Heilborn.

FRÖET TILL Femårsplanen såddes
för ett år sedan när Gunilla Heil-
born samlade de personer hon
önskade skulle medverka i den nya
föreställningen. Efter en spånar-
helg i varandras sällskap hade te-
mat för föreställningen utkristalli-
serats; om hur man planerar sitt
liv för fem år framåt. 

– Många människor i dag gör till
exempel karriärsplaner eller and-
ra seriösa livsplaner och lever i nå-
gon slags tro på att det verkligen
finns en underliggande struktur i
livet. Man tittar också ofta tillbaka
på sitt liv och tycker sig upptäcker
självklara samband som kanske
inte fanns medan livet pågick.
Själv tycker jag om när det mera
oväntade sakerna inträffar, säger
Gunilla Heilborn.

Denna inställning har också fått
prägla arbetet med föreställning-
en, en öppenhet inför de plötsliga
infallen. Att sedan forma det spon-
tana uttrycket till något som fun-
gerar på scen har varit det mödo-
samma i arbetet och Gunilla Heil-
born, med ena benet stående i fil-
mens värld, låter ana en viss fru-
stration över att vara utlämnad åt
idoga repetitioner och ett finger-
toppskänsligt nötande för att kun-
na skildra spontanitet utan möjlig-
het att kunna nagla fast det flyen-
de ögonblicket inom filmrutorna.

– Det har varit väldigt spretigt
och många viljor som tampats.
Men jag tror att vi är något på spå-
ret nu, säger Gunilla Heilborn och
ler stort.

Femårsplanen har urpremiär 1
oktober på Norrlandsoperan och
spelas även på fredag. 

SARA MEIDELL

Femårsplan i full frihet

Gunilla
Heilborn. 
FOTO: STEFAN
BOHLIN

Kim Hiorthøy, Lisa Östberg, Louise Peterhoff under repetitionerna inför
Femårsplanen.                                                                                 FOTO: MÅRTEN NILSSON.

KONST Färgfabriken i Stockholm har hittat sin ledningsform
efter Jan Åmans sorti. Någon ny chef  rekryteras inte, konstins-
titutionen leds även i fortsättningen av Pernilla Lesse och Joa-
chim Granit som fick ta över när Åman sade upp sig, skriver
Dagens Nyheter.

– Det har varit fruktansvärt hemskt under det senaste året,
men nu känns det äntligen roligt och det kommer jättemycket
folk, säger Pernilla Lesse till tidningen.

Intendenten Jan Åman tvingades före jul lämna Färgfabri-
ken efter att ha anklagats för att använda företagets pengar till
privata utgifter. Färgfabriken ska nu renoveras i etapper, men
håller öppet som vanligt. Samlingen med Erik Höglund-glas,
som tillhört fastighetsägaren Lindéngruppen, har donerats till
Karlskrona kommun, vilket frigör ytterligare två våningsplan
och en takateljé. (TT Spektra)

Klart med ledning för Färgfabriken
TEATER Radioteaterns chef  Jasenko Selimovic satsar på en politisk karriär. Han del-
tar i ett provval till riksdagen för folkpartiet och kommer därför att ersättas snarast
möjligt på Radioteatern.

– Jag har länge funderat på att gå in i politiken. Tidigare har jag bestämt mig för
att inte göra det, men nu bestämde jag mig för att ändra på det beslutet. Det är dags
nu, det är viktigt att göra det just nu, säger han till TT Spektra.

Sveriges Radio anser inte att ett sådant politiskt uppdrag är förenligt med att vara
chef  för en viktig redaktion på radion. Därför kommer en tillförordnad chef  för Ra-
dioteatern att utses inom kort. Jasenko Selimovic får i stället arbeta med administra-
tiva frågor på sin arbetsplats under provvalsprocessen. Först när provvalet är klart
beslutar Sveriges Radio hur frågan ska hanteras på lång sikt.

– Jag har aldrig tidigare varit politiskt engagerad. Men jag är är liberal, jag har en
liberal människo- och samhällssyn, så folkpartiet är det absolut naturliga valet. Och
vissa chanser i livet måste man ta, säger Jasenko Selimovic, som varit chef  på Radio-
teatern i drygt 3,5 år. (TT Spektra)

Selimovic satsar på politiken

”
”Jag har blivit
utskälld så
länge i svenskt
teaterliv för
att vara för
tysk, då kan
jag ju lika
gärna bli det.”

Staffan Valdemar Holm 
i Svenska Dagbladet om att han

ska bli chef på Dusseldorfer   
Schauspielhaus


