
En tvådagars resa, 4-5 augusti 2014, till norra 
Västerbotten och författarland i samband med 
sommarmötet med Förbundet Kristen humanism. 

Vy från Petiknäs i norra Västerbotten.  
Foto: Lars-Gunnar Frisk

Lite mer av  
Västerbotten

Kostnader:

Denna resa blir av om det är minst 20 personer som anmäler sig till den. 

Det finns plats för 35 personer i den buss som vi hyrt och som, alldeles gratis, körs av prästen och 
busschauffören Björn Kling. 

Kostnaderna för själva resan beror på hur många vi blir. Om vi blir 20 kostar bussresan ca 450 kr, 
om vi blir 35 kostar den ca 300 kr.

På Stiftsgården kostar boendet inkl frukost 600 kr per person i enkelrum och 390 kr per person i 
dubbelrum. 

Trerättersmiddag på Stiftsgården kostar 425 kr per person. 

Alla kostnader betalas av var och en allteftersom under resan. 

Viktigt: 

Gör om möjligt anmälan i god tid!

Eftersom SJ släpper sina billiga biljetter 90 dagar i förväg är det bra om så många som möjligt har 
anmält sig till denna resa den 1 maj. Då har vi möjlighet att i ett mejl berätta om resan ser ut att 
bli av eller inte och så kan den som vill passa SJ:s hemsida den 3 maj. Sedan finns det möjlighet att 
fortsätta att anmäla sig fram till den 20 juni.

Denna resa kräver inte någon betalning i förväg. Det är icke desto mindre MYCKET VIKTIGT att 
den som av någon anledning måste ta tillbaka sin anmälan hör av sig på en gång. Stiftsgården har 
reserverat rum för oss och vi måste ge dem möjlighet att hyra ut till andra om vi blir färre än be-
räknat. Och vi måste veta hur många vi blir i bussen.

Anmälan till Norra Västerbottensresan görs på följande sätt:

Skicka ett mejl till lisa@tegby.se

Skriv Norra Västerbotten i ämnesrutan på mailet.

Ange ditt namn, adress, telefonnummer och mailadress

Skriv också:

Jag vill/vill inte övernatta på Stiftsgården

Jag vill bo i enkelrum/dubbelrum

Jag vill/vill inte äta middag på Stiftsgården

Om du redan nu vet när och hur du anländer till Umeå så berätta det i mailet. Avresetiden från 
Umeå kan ev. justeras lite utifrån tåg och flygtider. 

Detaljerad information om restider och annat skickas ut i slutet av juni.

”Det finns skurkar i denna värld. 
Men ock underbara människor. 
Träffar man en endaste av det se-
nare slaget räcker det en lifstid.” 

(Ur Sara Lidman, En tjänare hör.)



Torgny Lindgren, Sara Lidman, Per-Olov Enquist, Kurt Salomonsson, Martin Lönnebo och 
många fler. Alla har de sina rötter i trakterna runt Skellefteå och en bit inåt landet. Hur 
ser det ut där de har vuxit upp och vad är det för miljö som har präglat dem? Vi ser oss 
omkring på några platser, möter några människor som vet lite mer, blickar ut över Skel-
lefteälven och in i de vida skogarna. Alla författarplatser hinner vi inte besöka, men några. 
Framför allt möter vi en bit av Västerbotten tillsammans, umgås och delar vad vi är med 
om. 

Ungfär så här ser programmet ut:

Måndag den 4 augusti möts vi kl 11 i Sara Lidmans tankegång, tunneln vid Umeå Central-
station. Där kliver vi på en buss som tar oss norrut.

Vi stannar på Munkvikens lägergård utanför Lövånger, där det finns möjlighet att äta 
lunch.

Efter någon timme fortsätter vi norrut. Om tiden tillåter åker vi in till Vallen och det fina 
kapellet. Kanske får vi också titta in på en konstutställning i byn. 

Sedan far vi vidare till Hjoggböle och bönhuset där PO Enquist fick så mycket av sina för-
sta intryck. Det gröna huset bredvid bönhuset har rivits men en modell av det finns kvar i 
bönhuset, som har gjorts till ett besökscentrum för Hjoggböle.

Här kan du se vad PO säger om rivningen och få en glimt av bönhuset:

www.svt.se/kultur/bok/enquists-grona-hus 

Från Hjoggböle tar bussen oss till Skellefteå. Där äter vi middag på Stiftsgården där vi 
också övernattar. Kanske tar vi en kvällspromenad i Bonnstan, den gamla kyrkstaden som 
ännu är i bruk, tittar in i den mäktiga Landskyrkan och vandrar en stund längs Skellefte-
älven.

På Stiftsgården är en bättre middag förbereddd åt oss. Vill man hellre promenera in till 
stan och äta på Max går det också bra förstås – middagen anmäler man sig till.

www.stiftsgarden.se 

På tisdag morgon den 5 augusti har vi morgonbön i Stiftsgårdens kapell. Efter frukost 
åker vi västerut. Kafé Ångloket i Kusfors blir ett bra ställe för förmiddagskaffe och i 
grannbyn Petiknäs har man en fantastisk och typisk Skellefteälvsutsikt att bara andas in. 
Den som vill kan också titta in på Björks osannolika diversehandel i Kusfors. 

cafe.angloket.se 

Från Ångloket åker vi till Raggsjö, Torgny 
Lindgrens hemby. I byahuset finns en utställ-
ning fylld av fakta, bilder, ljud och underfun-
digheter. Där finns sockså servering. Kanske 
kan vi äta Raggsjöpölsa till lunch.

www.raggsjoliden.se 

Efter lunch får vi se vad tiden räcker till. Sara Lidman-gården i Missenträsk är från mars till 
november bokad av Författarförbundet, så där får ingen annan än de författare som sitter 
och skriver komma in. Men vi kan ändå ta vägen om Jörn och stanna vid det som kallas 
Plassen i Jernbaneböckerna, alltså den plats där Didrik och andra överlade om jernbane-
bygget. Plassen är Österjörn, där Sara Lidman nu är begravd. På hennes gravsten står det 
utrop som hon så ofta använde och som också finns i hennes tankegång i Umeå: Lev!

www.saralidman.se 

På tisdag framåt kvällen är vi tillbaka i Umeå. Där får man skaffa sig logi, antingen genom 
att på sommarmötets anmälningssida beställa en extra natt på Strömbäcks folkhögskola 
eller genom att hitta vandrarhem eller hotellrum inne i stan. Onsdagen är till för egna 
strövtåg i Umeå. Förslag kommer att finnas i det Umeå-häfte som från slutet av april 
skickas ut till dem som anmält sig till sommarmötet. 

Vill du passa på 
att uppleva lite mer av Västerbotten i samband 
med Kristen humanism sommarmöte i Umeå?

Välkommen att följa med på en tvådagarsresa 
till norra Västerbotten och författarland!

Sara Lidmans barndomshem i MissenträskKapellet på Stiftsgården, Skellefteå

”Mina texter är skrivna  
som predikningar och  
bör läsas som sådana.” 

(Ur antologin I egen sak 1978,  
På tal om att skriva, Torgny Lindgren)


