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Pia Sjö gren är 
fri lans jour na list 
bo satt i Tär na by 
och skri ver här 
var fjär de vec ka. 
Vill du kommen-
tera krönikan? 
Mejla på pia@pi-
asjogren.se

Näs ta  
vec ka:  
Bertholof 
Bränn ström.

1Bio. Hyr på 
nätet, kopplar 

datorn till tv:n, 
men är den inte 
lite väl liten? 
Och vem måste 
städa bort alla 
popcorn i sof-
fan?

2 Shopping 
på sönda-

gar. Saknar bara 
korta stunder. 
Har pengarna 
kvar på kontot.

3Aina, Gu-
nilla, Malin, 

Maria, Anne, Isa, 
Thorbjörn, Pet-
ra, Peter, Helene 

med många 
flera. Ringer. 

■■ Sak-
nar på 
landet

NYHETSKRÖNIKAN – PIA SJÖGREN

Landet är egent-
ligen inte ett 
enda dugg pe-
rifert, bara ett 
centrum i och 
för något annat. 
 FOTO: TT

GLESBYGD. Varför är det så få 
länsorgan som har kontor 
runt om i länet? Om Västerbot-
tens län kan skötas från Umeå 
kan väl riket lika gärna skö-
tas helt och hållet från Stock-
holm, både myndigheter och 
media? Är det verkligen någon 
som tycker att Umnäs och Um-
fors har mer gemensamt med 
Umeå än vad Umeå har med 
Stockholm? Arbetsmark-
nad, samhällsekonomi, 
the way you walk, the 
way you talk, perspek-
tiv på utveckling och 
sådant som är viktigt  
i vardagen. 

– Det är inget fel på  
städerna. De gör 
vad de ska, det 
som är bra för 
dem, nämli-
gen att sam-
la ihop så 
många som 
möjligt och 
köra på i stor 
skala, säger 
demograf  och 

Lantisarna är de som ser möjligheterna
krafter, vädrets makter – och 
de människor vi faktiskt träf-
far.

Så städerna gör sin grej och 
många av dem gör det bra! 
Tack och lov för oss som är där 
ibland och vill suga det göttiga 
ur citykakan. ”Både stad och 
land behöver vinnas för ur-
baniseringen som idé”, skrev 
Stockholmsmoderater på DN 
Debatt förra veckan. Ja, och 
omvänt! 

Vi i glesbygd, hur gör vi vår grej 
då? Jo, vi slutar vänta och tar 
saken i egna händer. 

– Vi har bestämt oss för att 
det är lika bra att gå framåt 
och bli världsledande, säger 
australiern Dean Carson om 
sitt och GMC:s arbete. 

Snart kommer Barentsrå-
dets samarbetsorgan för hälso-
frågor. På sin resa till Sverige 
besöker de Storuman, på vä-
gen dit Umeå. Hit kommer ock-
så ledande forskare från Öster-
rike, Kanada, Australien och 
Umeå i december för sympo-
siet ”Thriving Northern Com-
munities”, ungefär Samhällen 
i norr som frodas. Tio gånger 

så många skulle komma om 
konferensen hölls i Umeå, har 
arrangör Dean Carson fått 
höra. Jajamän, han tycker att 
det stämmer, så ser skalan ut, 
75 här, 750 där. Det är det som 
är grejen! Det är alldeles  
lagom med 75 kunniga och  
engagerade samhällsbyggare 
i Storuman med omnejd. Och 
det är här insikter och inspira-
tion om framgång för mindre 
orter behövs. Det visar sig ock-
så vara närmare till Storuman 
från Danmark och Alaska än 
från Umeå och Stockholm. 

Alla experter är välkomna, men 
arbetet i glesbygd måste ledas 
av människor som bor och ver-
kar här, enligt Carson. Vi ser 
möjligheterna. De i stan ser 
snarare problem på landet. Det 
är lantisarnas erfarenheter 
och synvinklar som är använd-
bara för livet just här. När gills 
man som ”local”? Ja, haha,  
i australiska Northern Territo-
ry är det om du klarar decem-
ber med +35° på dagarna, +32° 
på nätterna, 95 % fuktighet och 
sedan plötsliga veckovisa sky-
fall som mäts i meter.

professor Dean Carson, som 
sedan i somras bor i Storu-
man, knuten till Glesbygdsme-
dicinskt centrum, GMC.

Vi träffas ibland i Tärnaby och 
långfikar, Dean, hans fru Do-
ris Carson, också forskare, och 
jag. Timvis, en av oss vill ald-
rig sluta. Varför är just vi så-
dana som vill bo på landsbygd, 

helst i glesbygd, det som 
Dean kallar ”remote are-
as”? Lantligt och långt 
från ”centrum”, men 
egentligen inte ett enda 
dugg perifert, bara cen-

trum i och för något an-
nat. Vi enas om att vi är 
de som redan har myck-

et som snurrar och 
surrar i våra hu-
vuden. Folksam-
lingar förvärrar. 
Och så tycker 
vi om att vara 
nära naturens 

ALLTID 
PÅ EN 

MÅNDAG!

  Pia Sjögren

UMEÅ. Sedan i torsdags har fem 
instruktörspar lärt omkring 80 
Umeåbor att dansa Lindy Hop.  
I söndags avslutades danshelgen 
med en thedans och senare en 
uppvisning vid Kulturväven.

Det är den livaktiga dansfören-
ingen Swingum som arrangerat 
helgen.

– Thedansen har vi för att 
tacka alla som varit med i hel-
gen, säger Karolina Oscarsson 

som är en av arrangörerna. 
   Det var dock inte bara Umeå-
bor som deltog i helgens akti-
viteter. Flera av instruktörs-
paren var från södra Sverige 
liksom några av deltagare. Det 
hade också kommit deltagare 
från Vasa.

Karolina förklarar varför in-
tresset för att dansa de gamla 
danserna i Umeå är så stort:

– Dels är vi en universitets-
stad men också för musikens 

skull. Den är så lockande och 
medryckande.

Kjell-Erik Jönsson är också aktiv 
i föreningen. Han berättar att 
Sverige har blivit ett slags cen-
trum för swingdans.

Det speciella med Swingums 
danser är också att de är köns-
neutrala. Dansrollerna är inte 
bundna till ett kön utan ett par 
består av en följare och en föra-
re.  MONICA G ENGSTRÖM

Lindy Hop lockade många danssugna

Lindy Hop 
är popu-
lärt i Umeå. 
FOTO:  
TORBJÖRN  
JAKOBSSON 

Lindy Hop kallas ibland jitterbug eller swing och är en fart-
fylld pardans. Den dansas till jazz- och swingmusik och har 
sitt ursprung i 30-talets New York.
Dansen förknippas med högt tempo och hopp, men tem-
pot kan variera från mycket långsamt till mycket snabbt. 
Dansen är fri, uppmuntrar till improvisation och bygger på 
musiken och samspelet mellan förare och följare.

KÄLLA: SWINGUM UMEÅ

■■ Lindy Hop är ett samspel

Boka på 090-301 30
www.brannlandswardshus.se

JULBORD
Välkomna att boka!

Renmarkstorget 6 Umeå
umea.invitobar.se  |  090-14 53 60

NJUT. 
MÅN-LÖR FRÅN KL 17.

Matsalen

Julbordscatering 
29:e nov–23:e dec!

www.bistrolegarage.com 
TELEFON 090–316 52

JULBORD PÅ

Pröva vår fantastiska 

lunchbuffé
Vardagar 11–14

Kvällens buffé alla dagar
Storgatan 113, Umeå. 090-77 45 88

restaurangshanghai.se

För konferens
och viktiga möten
090-540 54

skeppsvik.se

Boka Messens 
stora julbord!  

090–70 60 50, rexbar.com
dag & kväll

RÅDHUSETS
JULBORD

MED STAND UP!

090–70 60 50,
rexbar.com/julbord

10–13, 18–20/1211–12, 17–19/12

Kvällsbuffé
16.30–20.30

Renmarksespl. 12
Tel. 090-13 97 00

facebook.com/tapasbardeli
Storgatan 44  903 26 Umeå   I   Phone:  +46 90 70 10 11

Presenkort!

BAR     VINOTEK    DELI

facebook.com/tapasbardeli
Storgatan 44  903 26 Umeå   I   Phone:  +46 90 70 10 11

Burgarmåndag.
 Bäst i test!
Välkomna in till oss

Tipp, tapp...

skeppsvik.se

Dags att boka 
JULBORD!
29 nov – 22 dec


