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Ukrainsk konstnär på
besök i Västra Örträsk

Hanna Persson, Joakim Nordborg och Håkan Blomqvist jobbar för fullt
med förberedelserna inför Åsele marknad. Foto: EMMA HELLGREN

Stort intresse för
marknaden i år
ÅSELE. Till helgen arrangeras Åsele marknad
efter två års uppehåll.
Under dagarna är det
både marknadshandel och
gratiskonserter, medan
Trillengruppen garanterar
party för både unga och
gamla på kvällarna.
Det är första dagen på
”semestern” för Hanna
Persson, som till vardags
jobbar som studie- och
yrkesvägledare på Lärcentrum. Ändå blir det
ingen sovmorgon när hon,
Joakim Nordborg och Håkan Blomqvist, kärntrion
i Trillengruppen, träffas
på måndagsmorgonen på
festplatsen Trillen i Åsele.
Gruppen ordnar med allt
från brandsäkerhet och
artistavtal till livsmedelskontroll.
– Vi är en bra kombination. Jag är bra på affischer och grafik, Håkan är
bra på logistik och verktyg
och Hanna är chefen, den
som drar i alla trådar, säger Joakim Nordborg.
– Sen är vi på en plats
där vi alla känner varandra, det är lätt att hjälpas
åt, säger Hanna Persson.
Redan den 13 juli arrangeras knattedisco på
festplatsen och på torsdag
blir det nostalgikväll. Resten av helgen blir det bilutställning, watercross och
uppträdanden av bland
andra Rivstart, Rignes
Ronny och Da Buzz.
– Vi har aldrig sålt så
mycket förköp som i år,
berättar Nordborg.
– Det är kul att det äntligen är igång, vi ser fram
emot det, säger Persson.

Hur har ni tänkt kring
urvalet av artister?
– Vi försökte hitta en
dag för ungdomar och sen
har vi pratat om att 90-talsmusik är populärt. Vi försöker höra oss för vad folk
vill ha, säger Persson.
– Och det ska passa både
unga och gamla, tillägger
Nordborg.
Pandemin har lett till
utmaningar för arrangörerna och förra året arrangerades Åseledagarna
på kort varsel.
– Vi har inte vetat om vi
ska gasa eller bromsa, men
vi har bokat och planerat
som att det ska bli av, säger
Persson.
Får ni semester efter
marknaden?
– Då förbereder vi inför
lastbilsmässan Trillen
Truck Meet i augusti, säger Persson.
Under marknadsdagarna bjuds det på gratiskonserter med Dolly Style,
The Boppers och Miriam
Bryant, samt traditionell
marknadshandel.
– Det kommer vara ungefär 200 knallare, ungefär samma som 2019.
Generellt har det minskat
30 procent i hela landet,
men inte hos oss, så det
är vi jätteglada för, säger
Nelly Engberg på Åsele
kommun.
Nytt för i år är mat- och
aktivitetsgatan nära Sagavägsscenen.
– Det kommer finnas
gemensamma matplatser,
det blir som en foodcourt.
Tanken är att föräldrar
ska kunna sitta och äta
medan barnen leker.
EMMA HELLGREN

VÄSTRA ÖRTRÄSK. Den ukrainska konstnären
Aleksandra Paranchenko och hennes make Aleksandr
Alekseienko ska i tre månader bo och arbeta på A-M
Ateljé Konstnärsresidens i Västra Örträsk. Paret har
flytt sitt hemland Ukraina.
Konstnär Ann-Marie Bäckström driver A-M Ateljé
Konstnärsresidens i Västra
Örträsk och årligen erbjuder de konstnärer att komma
och bo under perioder. Utifrån situationen i Ukraina
verkar den internationella
organisationen Artist at
Risk för att hjälpa konstnärer som behöver fly från
Ukraina. I Sverige samarbetar de med organisationen
SWAN som är ett nätverk
över konstnärresidens i
landet.
Aleksandra och hennes
make letade efter tillfällig
asyl i Europa, och genom
SWANs administratör Theresa Lekberg matchades de
ihop med A-M Ateljé Konstnärsresidens och de kommer
nu bo och arbeta i Örträsk i
tre månader.

– Under min tid här vill
jag påbörja en serie av målningar som kommer heta
”Transformation of the Senses”, berättar Aleksandra.
De har förälskat sig i
naturen i Örträsk, och de
njuter av de vackra omgivningarna.
– Ann-Marie och hennes
familj är väldigt stöttande.
Vi känner oss väl omhändertagna och nästan som
barn på semester, berättar
Aleksandra.
De kommer från staden
Cherson i södra Ukraina,
en stad som var en av de
första att bli ockuperad av
ryska styrkor. Enligt paret
blev det svårare och svårare att leva i staden och explosioner hördes dagligen.
Maten i affärerna har tagit
slut och det finns inga med-

iciner. Nästan allt är stängt,
det finns inget arbete eller
pengar, och det försvinner
människor varje dag.
– Det värsta är att vi inte
längre har några rättigheter, vi känner oss inte längre
som människor.
Rysk militär, som ständigt närvarar, stoppar invånarna och kollar deras
mobiltelefoner.
– De kollar om du har någon anknytning till ukrainsk militär, polis eller
regering. Så varje gång vi
gick utanför dörren var vi
tvugna att antingen lämna
mobiltelefonen hemma, eller
rensa den på allt.
Paret beslutade sig för att
fly och bege sig på en lång
och tröttsam väg via Ryssland till Georgien.
– Vi stoppades flera gånger av rysk militär som skulle se våra dokument, vid ett
tillfälle förde de bort min
man och ville inte berätta
var de hade tagit honom. De
förhörde honom i en timme
innan de lät honom gå, berättar hon.

Aleksandra är en professionell konstnär som har
skapat i hela sitt liv. Hon
är kreativ och är en multikonstnär, bland annat skapade hon scener och dockor
för en stor teater. Hennes
huvudfokus är måleri och
illustration. Hon skapar
bara glada målningar, för
hon vill att människor ska
titta på dem, le och känna
glädje. I alla hennes verk är
hennes önskan glädje och
lekfullhet. Hon vill visa det
vackra i världen.
Trots den väldigt tuffa tiden de senaste månaderna
så vill de fokusera på glädjen
och det positiva som finns i
livet.
– Vi är oerhört tacksamma att vi har fått komma hit.
Alla här är väldigt vänliga
och hälsar på oss i byn, det
känns som vi har vänner
överallt.
De hoppas framöver att
det ska bli fred i deras hemland, att människorna ska
få leva vanliga liv och att de
ska kunna återvända.
CAROLINE LUNDSTRÖM

Ann-Marie Bäckström, Aleksandra Paranchenko och Aleksandr Alekseienko utanför A-M Ateljé Konstnärsresidens i Västra Örträsk. Aleksandra och
Aleksandr har flytt från staden Cherson i södra Ukraina. De kommer bo och arbeta i Örträsk i tre månader. Foto: CAROLINE LUNDSTRÖM

En promenad på 130 mil
MALGOVIK. Daniel Ålstig
från Malgovik hade lite tid
över och bestämde sig för
att ta en rejäl långpromenad. Två månader senare
hade han gått från skånska
Kristianstad till Malgovik.
Den 9 maj påbörjade Daniel
Ålstig sin långa vandring
från Kristianstad där han
bor. Den 1 juli kom han
fram till slutdestinationen
Malgovik där han är född
och uppvuxen.
Hur kom du på idén?
– Det speciella svaret är
att jag var fet och uttråkad. Jag hade lite tid över

och tänkte att det var kul
att utmana sig lite. Jag har
kört sträckan med bil några
gånger och tänkte ”det går
så fort att färdas med bil,
hur lång tid tar det att gå?”
Vad var den största
utmaningen med att gå
konstant i nästan två
månader?
– Den första veckan var
hemsk. Jag var otränad, det
gjorde ont i allt och jag hade
sår under fötterna. Det gällde att inte ge upp första veckan. Sen var det bara att gå
på rutin och sova när man
blev trött.
– Den värsta sträckan
trafikmässigt var E45:an

mellan Hoting och Dorotea.
Vad gjorde du längs
vägen?
– Det var mest att gå, men
jag stannade och tog en vilodag här och där. Jag träffade
mycket spännande folk och
djur längs vägen.
Han undvek asfalt i största möjliga mån och nämner
en by söder om Edsele.
– Den ligger vid vägens
ände. Då gick jag en genväg
genom skogen och byborna
tappade hakan när jag kom
fram från ingenstans. Där
firade jag midsommar och
fick sova i gäststugan.
Han minns särskilt ett
speciellt möte med djur i en

liten by i norra Dalarna.
– Jag fick jag se fyra björnar på ett och samma ställe
på vägen, en bybo sa att det
var Sveriges björntätaste
område.
Hur känns det i fötterna
nu?
– Ganska bra, men jag tog
ut mig lite väl mycket på
slutet. Det var hemlängtan
tror jag.
– Det var skönt, men lite
tomt att komma fram, nu
när jag har gjort det här
varje dag.
Hur tar du dig hem igen?
– Det blir väl tåg eller bil.
Jag går då inte i alla fall.
EMMA HELLGREN

Daniel Ålstig gick ungefär 130 mil på 54 dagar mellan Kristianstad i Skåne
och Malgovik, Vilhelmina. Foto: PRIVAT

