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Min helg week end

... hade det på känn, men nu 
är det be lagt: stick ning 
och virk ning mins kar 
stres sen och sän ker 
blod tryc ket. Söm nad, 
väv ning och bro dyr har 
sam ma ef ekt. dess
utom: hand ar be te ver kar 
inte bara lug nan de för den 
som gör det, folk runt  om kring blir 
av stres sa de av att bara en hand
ar be tan de per son i när he ten.

... kan knappt vän ta till den 
14 feb ru a ri. då kom

mer änt li gen and
ra sä song en av 
netflixsuc cén 
Hou se of cards. 

Trots sina icke
sym pa tis ka egen ska

per är frank un der wood 
(Ke vin Spa cey) värd att of ra någ
ra tim mar på. 

... be hö ver du en surf plat ta bred
vid kok plat tan? inte en lap

top, men en cooktop, kal
lar Whirl pool sin nya spis 
med in byggd skärm. Tan
ken är att vi ska sur fa på 

spi sen sam ti digt som vi 
la gar mat. Vem vet, kan ske 

är näs ta funk tion att vi di rekt 
kan pub li ce ra in ne hål let i gry tor
na på so cia la me di er?  

... und rar över sä ker he ten i ute
mil jön på den små länds ka för
sko lan i Hus kvar na som hade en 
me ter djup grop i ett bus ka ge på 
går den. där stod, ali, 1,5 år, 
i fyra tim mar, in nan han 
hit ta des. då var tio po lis
pa trul ler och en he li kop
ter i full färd med att leta. 
Tur att det gick bra, men 
kan ske inte den bäs ta mil
jön för små barn.

... gläds åt årets färg som på 
färg språk he ter radiant Orchid 
19-322 och är en vac ker lila  
ny ans med rosa un der ton. 

Pantone Co lour institute 
för ut ser var je år den färg 

som för vän tas sy nas  
lite mer un der kom man
de år. Lila syns först  
i mo det, sen i in red ning

en.

Week end ju ryn ...

På hel ger na gör jag 
lite allt möj ligt, trä
nar löp ning el ler 
bad min ton på Iksu, 

um gås med fa milj och kom pi
sar och dan sar lin dy hop. 

I hel gen är det en spe ci ell 
helg, vi star tar vår ter mi nen  
i fö re ning en Swingum med 
en swing kväll på Or dens hu
set med en tim mes dansutlär
ning – och i mor gon är det SM 
i dans på Gamm lia, bugg, lin dy 
hop och rock’n’roll. Då sit ter 
jag i pu bli ken och klap par  
i hän der na. 

I mor gon kväll ska jag och 
min flick vän, Siamsa, gå på 
Vau de ville, en bur leskfö re ställ
ning i Stu di on där pu bli ken 
upp ma nas att klä sig i tids ty
pis ka klä der 1890–1930tal. Jag 
tror att jag ska ha flu ga och 
hängs len, det är fint!

Löp ning trä nar jag nå gon gång 
i vec kan. Jag bör ja de 2009 när 
jag in såg att jag väg de för myc
ket. Jag lade om kos ten och 
gick ned 25 kilo och för att 
kun na be hål la vik ten bör ja
de jag löp trä na. Jag bo ka de in 
mig på lite oli ka löp täv ling ar, 
in led de med Gö te borgs var vet, 
sprang sen Li ding ö lop pet och 
Stock holm Ma ra ton. Fast ma
ra ton var lite i över kant... FÖR 
job bigt, men jag har i var je fall 
tes tat – det är rätt häf tigt att 
springa över fyra mil. 

I år fun de rar jag på att trap
pa ned lite och köra Li dingö
lop pet som ”bara” är 30 kilo 
me ter, det är bra med en mo
rot. För hopp nings vis finns jag 
med i nå gon re sul tat lis ta i VK  
i sep tem ber. (skratt).

Jag tyc ker myc ket om att dan sa 
swing. Jag och Siamsa träf fa
des på dans gol vet, det är fak
tiskt lite ro ligt. Hon kom hit 
från Ir land som fors ka re på 
SLU och hade dan sat lin dy hop 
hem ma i Dub lin, så det förs
ta hon gjor de när hon kom till 
Umeå var att kol la upp om det 
fanns nå gon swing fö re ning – 
och det gjor de det ju. Hon gick 
på en swing kväll – och där var 
Henrik! På den vä gen är det. 

Hon fick en post doctjänst 
och flyt ta de hit i slu tet av no
vem ber 2010, nu tit tar vi på 
hus – det blir den sto ra gre jen 
för oss 2014. 

Siamsa är ve ge ta ri an. Jag var 
all ä ta re när vi träf fa des, men 
har fått läg ga om lite och lära 
mig laga ve ge ta risk mat. Från 
bör jan är det lätt att tro att ve
ge ta ria ner bara äter frukt och 
grönt, men det är så myc ket 
mer än sal lad. Det mär ker man 
när man för dju par sig i ve ge ta
risk mat lag ning. 

Jag har ock så märkt att det 
går all de les ut märkt att ha ett 
liv utan kött och ändå upp le va 
mål ti der na som va rie ra de, fast 
när jag um gås med kill kom pi
sar na blir det of tast stek el ler 
en bur ga re. På sön da gar el ler 
mån da gar la gar jag och Siam
sa mat till vec kans alla mål
tider och gör mat lå dor. Frukt 
och grönt be stäl ler vi av bon
den Gun nar Ahl skog från Äng
er sjö, utan för Hör ne fors.

BE RÄT TaT föR ERI ca SJö STRöm 
pON TUS SON

”Jag tar  flu ga och 
hängs len, det är fint!”
henrik Bjelkstål, lindy hop- dan sa re i dans fö re ning en Swingum

– Att lära sig grun
der na i lin dy hop 
tar un ge fär en 
tim me, då har du 
lärt dig två fi gu
rer som du kan ha 
jät te ro ligt med, 
be rät tar Henrik 
Bjelkstål som  
gär na dan sar 
med flick vän nen 
Siamsa Doy le.   
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”

Ål der: 37 år
fa milj: sam bon Siamsa doy le, 
fors ka re vid SLu.
Bor: i lä gen het på Haga men ki kar 
på hus. 
Gör: informationssekreterare på 
umeå Stu dent kår, le da mot i dans
fö re ning en Swingums sty rel se.
Kom mer från: ur sprung li gen från 
Övre ny land, Bjur holm. 

■■ det ta är Henrik 
Bjelkstål

Om man vill kom ma ifrån stan 
ett tag utan att åka så långt så 
re kom men de rar jag ett tur till 
Hamptjärnsstugan. någ ra mi
nus gra der, upp gjord bra sa, till
räck ligt klädd för vä der le ken  
och en varm kopp cho klad går 
inte av för hac kor! från och 
med nu på sön dag har fri lufts
främ jan det ser ver ing en öp pen. 

Helg tip set!


