
KULTUR Lars Böhlin: Riedl vrider sig som en fotbollsspelare
ORDET FRITT Förenkla för föräldrar att söka hjälp och stöd
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Här är årets julmarknader i Umeå

Schampo utan plastförpackning – weekend testar hårtvålar
Mumsig favorit ur frysen – så goda är färdiga äppelpajer

Den motvillige artisten – Andreas Mattsson i Så mycket bättre 

Malin Karlsson beskriver sin bror Alexander 
som en person som lyssnade och hade ett  

genuint intresse för andra människor.  
FOTO: PER LANDFORS

SKRIVER EN BOK OM SORG. Piloten Alexander Karlsson var 27 år när hans liv ändades i olyckan på Storsand-
skär i Umeå sommaren 2019. Alexander och åtta fallskärmshoppare omkom, och nu ska hans syster Malin 
Karlsson skriva en bok om sorg där hon delar med sig av sina erfarenheter.  
– Jag tycker att vi måste prata mer om sorg, boken är ett sätt för mig att göra det, säger hon. UMEÅ SID 6–7

Pilotens syster: ”Måste 
prata mer om sorg”

När Motorcentralen nu säljer 
marken till Bonava handlar 
det om 370 byggrätter som 
fastighetsbolaget förvärvar.
– Det är ett fantastiskt att-
raktivt läge för nytt bostads-
område. 

UMEÅ SID 9

Nu ska Haga 
förtätas  
ytterligare

För tio år sedan vann Väs-
terbottens killar tv-pucken 
efter en klar seger i finalen 
mot Dalarna. Hur gick det för 
spelarna i detta stjärnfyllda 
lag? Det har VK tagit reda på.  
 SPORTEN SID 44–45

Så gick det 
för Tv-puck-
vinnarna

Ett hakkors visades på en 
projektor i ett klassrum sam-
tidigt som tysk marschmusik 
spelades. Nu misstänks en 
elev på en gymnasieskola i 
länet för hets mot folkgrupp.
– Det är oacceptabelt, säger 
skolans rektor till VK. 
 LÄNET SID 8

Gymnasist  
misstänks 
för hets mot 
folkgrupp
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Lämna mig aldrig
Lämna mig aldrig
Lämna mig aldrig
Det är den 14 juli 2019 och Ma-

lin Karlsson sitter i bilen. Orden 
”Lämna mig aldrig” ekar mel-
lan plåtväggarna, de fyller varje 
rum i henne. För bara en stund 
sedan befann hon sig i en väns 
sommarstuga, nu är hon på väg 
i ilfart till sina föräldrar. Kort 
innan scrollade hon på sin mo-
bil och nåddes i Facebook-flödet 
av en artikel om ett kraschat 
flygplan i Umeå. När hon läser 
att det handlar om en flygplan 
med fallskärmshoppare, träf-
far informationen henne rakt i 
solarplexus. Hon ropar till sin 
dåvarande sambo och undrar 
vad hennes lillebror Alexan-
der skulle göra i dag. Till svar 
får hon att han skulle flyga fall-
skärmshoppare.

Paniken sköljer över henne. 
Även om hon ännu inte vet helt 
säkert att hennes bror fanns 
ombord, är sannolikheten stor 
att Alexander var med på pla-
net.

– Det finns ju bara ett plan i 
Umeå som flyger fallskärms-
hoppare. Jag ringde flera sam-
tal innan jag satte mig i bilen 
och fick höra att högst sanno-
likt var alla döda, men jag fick 
inte veta om Alex var ombord 
på planet. Jag hade panik och 
gick runt i cirklar.

Malin Karlsson sitter i en fåtölj 
på sitt kontor i Umeå. När hon 
pratar gestikulerar hon myck-
et med händerna, hon byter 
ofta position i stolen och trots 
den varma tonen i hennes röst, 
speglar orden samma tema som 
hennes bok kommer att handla 
om, sorg. Hon berättar att hon 
på olycksdagen ringde sin pap-
pa som ännu inte hade hört ny-
heten om det kraschade planet.

– Vi åkte till mina föräldrar, 
jag visste inte var vi skulle ta 
vägen annars. Jag var 45 minu-
ter bort, men i paniken körde vi 
åt fel håll. Först senare på kväl-
len fick vi det officiellt bekräf-
tat att Alex fanns ombord på 
planet.

– Det kändes som att jag dog 
på något sätt. Det är som att ti-
den och luften stannar. Det är 
jättesvårt att ta in det.

Alexander fyllde många rol-
ler för Malin. Förutom att han 
var hennes lillebror, var han 
också hennes bästa vän och 
morbror till hennes son. Ma-
lin, som är egenföretagare som 
holistisk sångcoach säger med 

ett skratt att han också kunde 
jämföras med hennes vaktmäs-
tare, då han bland annat skru-
vat ihop möbler både i hennes 
hem och kontor. 

– Han hjälpte alltid till och var 
väldigt engagerad. Vi var väl-
digt nära varandra. Han var en 
massa personer för mig, han var 
överallt. Alexander gjorde ett 
djupt intryck på människor, även 
på folk som bara hade träffa ho-
nom en gång. För några måna-
der sedan fick jag ett meddelan-
de från en person som berättade 
att hen bara träffat Alexander 
en gång men att hen tänker på 
honom nästan varje dag. Perso-
nen skrev också: ”han var spe-
ciell på något sätt, och du kan 
känna dig stolt att få vara hans 
syster och han är också stolt att 
få vara din bror.”

– Han lyssnade och hade 
ett genuint intresse för andra 
människor. Vi var väldigt lika i 
hur vi såg på världen. Han pep-
pade mig alltid att vara den jag 
är och göra det jag vill göra. Det 
var en jätteviktig relation för 
mig och för många andra.

Efter Alexanders död var Malins 
reaktion att bli praktisk. Hon 
började ringa till personer som 
kände Alexander och berät-
ta om olyckan. Det var som ett 
sätt att ta in att det faktiskt hade 
hänt. Alex hade kompisar över 
hela världen, då han hade varit 
utbytesstudent.

– Jag var som i en parallell-
värld, samtidigt som jag blev 
väldigt praktisk och började att 

planera hans begravning. Jag 
styrde ihop ett band på sex per-
soner och jag sjöng. Just innan 
han dog hade jag haft en kon-
sert här i Umeå, då sa han till 
mig att han ville se mer livemu-
sik. Jag tänkte att då måste vi 
göra en konsert av hans begrav-
ning.

– Det var väldigt jobbigt när 
begravningen var slut. Jag kän-
de att shit vad jag saknar fler 
ritualer och traditioner. Jag är 
inte klar nu. Visst, han är död 
och vi har firat hans liv, men 
vad ska vi göra nu då? Jag såg 
mitt liv framför mig och tänk-
te: ”hur ska jag orka med det 
här?”.

Under delar av Malins liv har 
hon och Alexander bott på olika 
platser i världen. När han under 
sommaren var hemma i Umeå 
kände hon att de äntligen bor 
på samma plats och kan vara 
fysiskt nära varandra.

– Dagen innan olyckan så be-
rättade Alex att han hade blivit 
antagen till flera olika utbild-
ningar. Han frågade alltid mig 
om råd. Han resonerade att om 
han valde en viss utbildning 
så är fördelen att man kan bo i 
Umeå. Jag smörade en macka 
och tänkte att det betyder att 
han vill bo här, han vill vara 
med mig. Han vill vara nära nu 
när jag fått barn också. Det kän-
des så himla bra.

Under våren efter olyckan bör-
jade hon må bättre, men under 
sommaren 2020 blev det sämre 

igen. I dag mår hon bra, men be-
skriver sig själv som livsbakis. 
När olyckan inträffade var Ma-
lin mitt i sina småbarnsår, med 
en son som var 1,5 år gammal. 
Hon hade fått höra att den vär-
sta sorgen skulle börja gå över 
efter ett år, men i stället upple-
ver hon att det tog ett halvår till.

– Jag kan sakna förståelsen 
för att låta livet få gå sönder. Det 
är väl högst naturligt och en del 
av att vara människa. I stället 
känner man någon slags press 
i att komma tillbaka så snabbt. 
Jag blev utförsäkrad från för-
säkringskassan några månader 
innan den första årsdagen. Det 
var jobbigt ekonomiskt, men 
framför allt känslomässigt.

Det finns ett tomrum som 
Alexander lämnade efter sig. 
Det tycks inte gå att fylla, men 
på något sätt är det Alexander 
som fortfarande finns kvar i hå-
let efter sin död.

– Tomrummet får fyllas av ho-
nom, fast på ett annat sätt. Jag 
kan fortfarande få hans stöd 
genom att tänka på honom. Jag 
har varit tvungen att skapa min 
egen bild av vad som händer ef-
ter döden, för det hade jag inte 
sedan innan. Då jag kände att 
han fanns kvar, så var det un-
der en lång tid som jag var väl-
digt arg och kände att han kun-
de väl visa sig för mig.

– Det som är bland det värsta 
är att han inte kan vara med i 
min sons uppväxt. Det var nå-
gon som ställde frågan att om 
jag fick fika med tre personer, 
vilka jag ville, levande eller 

”Efter flygolyckan tänkte     jag, lämna mig aldrig”

Alexander Karlsson var bara 27 år när han var en av de som miste sitt liv i 
flygolyckan på Storsandskär. Han var morbror till Malins son August, som 
var 1,5 år när olyckan skedde.  FOTO: PRIVAT

– Tomrummet får fyllas av honom, 
fast på ett annat sätt. Jag kan fort-
farande få hans stöd genom att 
tänka på honom, säger Malin om 
sin bror Alexanders bortgång.  
 FOTO: PRIVAT

Malin Karlsson beskriver sin 
bror Alexander som en person 
som lyssnade och hade ett ge-
nuint intresse för andra männ-
iskor.  
 FOTO: PER LANDFORS

PILOTENS SYSTER BERÄTTAR. Den 14 juli 2019 kraschade ett flygplan med 
åtta fallskärmshoppare och en pilot på Storsandskär i Umeå. Piloten Alexander 
var bara 27 år när hans liv ändades i olyckan. Hans syster Malin ska nu skriva en 
bok om sorg, där hon delar med sig av sina erfarenheter.  
– Jag tycker att vi måste prata mer om sorg, boken är ett sätt för mig att göra 
det, säger Malin Karlsson. 

Bokprojektet heter Lämna mig 
aldrig och genomförs under nam-
net Malin Kay. 
Malins ord om projektet: 
”Den som vill stötta projektet kan 
göra det med ett ekonomiskt bi-
drag, genom att ställa frågor om 
min berättelse eller dela sina tan-
kar om sorg. Syftet med att göra 
det här offentligt är för att skapa 
accountability för mig själv, så det 
blir en bok någon gång, men också 
för att jag vill att vi ska prata mer 
om sorg.”

■■ Om boken



Läs VK, sida för sida som en papperstidning 
– på dator, surfplatta eller i telefonen. Ladda 
ned appen eVK. 
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”Efter flygolyckan tänkte     jag, lämna mig aldrig”

Det var den 14 juli 2019 som ett 
flygplan kraschade på Storsand-
skär utanför Umeå. Åtta fall-
skärmshoppare och en pilot miste 
sina liv i olyckan.  FOTO: JOHAN LÖF

döda, vilka skulle jag välja då? 
Jag skulle ha valt honom alla 
tre gånger, lätt.

Boken som Malin ska skriva be-
skrivs på projektet hemsida 
som: ”Mitt sätt att överleva 
utan min bror är att uttrycka 
mig, så därför skriver jag en 
bok. För dig, för mig och för 
Alex, och jag vill bjuda in dig 
att vara delaktig på resan.” Bo-
ken kommer att innehålla dik-
ter och texter som behandlar 
ämnet sorg. Den som vill stötta 
projektet kan göra det genom 
ett ekonomiskt bidrag, genom 
att ställa frågor om hennes be-

rättelse eller dela sina egna 
tankar om sorg.

– Syftet med att göra det här 
offentligt är för att jag vill att 
vi ska prata mer om sorg, och 
för att boken faktiskt ska bli 
klar någon gång. När Alexan-
der gick bort så kände jag di-
rekt att jag måste vara öppen, 
för jag förstod att folk inte vet 
vad de ska säga eller göra när 
något sånt här händer, och det 
känns som ett viktigt ämne att 
prata mer om.

Hon själv har varit med om an-
dra personers sorg, där hon 
också upplevt att hon inte ve-

tat vad hon ska göra eller säga 
till någon som går igenom nå-
got väldigt svårt. Malin, som är 
en kreativ person valde efter 
Alexanders bortgång att dela 
sina tankar och dikter öppet i 
sociala medier, både privat och 
med sina kunder, som berättar 
hur hon känner, dessutom med 
en del indikationer på hur just 
hon önskar bli bemött i sin sorg.

– Jag visste att jag ville att 
folk skulle prata med mig och 
jag ville ta emot hjälp av de 
som ville ge mig det. Det är jät-
tesvårt att be om hjälp när man 
befinner sig i en kris, så i stället 
försökte jag vara tydlig med att 

det var okej att prata med och 
kontakta mig, vilket jag är väl-
digt glad för att jag gjorde så här 
i efterhand.

– Jag har fått väldigt mycket 
uppskattning för det jag har de-
lat i mina sociala medier, och 
har fått höra att det har varit 
betydelsefullt för andra. Om jag 
kan få ut något bra ur det här 
så vill jag fan ha det. Mitt sätt 
är att göra kreativa projekt och 
att uttrycka mig, och boken blir 
ett sätt att göra något menings-
fullt av det jag varit med om.

JULIJA SIDNER


