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Tongångarna är bländande positiva och visionerna flyger imponerande högt bland 
byggställningarna – men vilken regelrätt mardröm det måste vara, att spurta mot mål 
för ett kulturhus under brinnande pandemi. Bland alla oförutsägbarheter som kan 
drabba ett stort byggprojekt blir corona i detta fall en närmast parodisk joker i en 
redan högriskaktivitet. Ett litet virus som ingen såg komma men som under pågående 
mobilisering helt ritar om kartan för själva projektets utgångspunkt; kultur, besök och 
evenemang.  

Hur stor blir en 1500-talig stående publik efter virusavdrag? Kommer det alls att 
finnas stora produktionsbolag, kulturarrangörer, artister, teaterensembler som kan 
turnera när vi är igenom det här? Hur många har gått under och hur många kommer 
att fastna i digitalt limbo? Och utan evenemangen, hur med hotellövernattningarna? 
För att inte tala om konferensgästerna – är en återgång till tusenhövdade mingel med 
namnskylt och lunchwraps överhuvudtaget tänkbart? Önskvärt? 

Tur då och en tröst i all vånda över detta, att Sara kulturhus med råge uppfyllt ett 
delmål för ett kulturhus och ett byggprojekt av denna kaliber – att markera plats på 
kartan i tider av konkurrensutsatta kommuner och städernas kamp. Bra för 
Skellefteå, strålande för arkitektkontoret White, som med Sara kulturhus fortsätter 
markera revir längs kustlinjen norrut. Och klart är; bara processen är tillräckligt 
intressant för att blända ut alla övriga dimensioner av huset, åtminstone tillfälligt – 
prisat redan på skisstadiet, världens högsta trähus, koldioxidneutralt, närproducerat 
och nämnde vi höjden? Vem hinner då egentligen gå ner i detalj kring innehåll och 
frågor om kommunala muskler för att matcha långa hyreskontrakt? Och vadå, ytorna 
som skapas är ju flexibla, modifierbara efter behov, vad kan gå fel? 
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Den 8 september sker invigningen och med start i dag publiceras här på sidorna 
en artikelserie där Norrans kulturredaktör Maria Wallin gjort en djupdykning i Sara 
kulturhus många delar. Hon har talat med programläggare och vd, med husets 
inflyttande verksamheter och berättar i fyra artiklar om flyttprocessen och de tankar 
som omgärdar den. 

Artikelserien blickar framåt, men den som blickar tillbaka på åren som gått sedan 
kulturhusbeslut klubbades i Skellefteå känner snabbt igen fraserna och tongångarna 
från tiden för Vävens uppförande. Möjligen var temperaturen högre i Umeå, delvis på 
grund av kulturhuvudstadsprojektet som parallellt skruvade upp konflikterna kring 
kulturdriven tillväxt – men kritiken och motargumenten, farhågorna och visionerna är 
väl bekanta. Blir det verkligen plats för kulturen? Och vilken kultur? Blir kulturen till 
sist förloraren, när de kommunala kulturpengarna gått åt till dyra lokaler?  

Ja, för att börja med det sistnämnda; att Skellefteå kan behöva höja sin 
kulturbudget står nog klart. Som VK i veckan redovisade ligger man här på 
förhållandevis blygsamma 1325 kulturkronor per invånare, att jämföra med Umeås 
kaxiga 2579 kronor, men där en femtedel går till Väven-hyra.  

Samtidigt, för att gå vidare till kulturinnehållet, är man dock förbluffande tydliga med 
att kulturhuset inte ska förväntas uppfylla alla kulturbehov. Närmast chockerande för 
någon som stiger upp ur ett bad i Umeå-debatten är till exempel vd Maria Ekberg 
Brännström resonemang om gräsrötter, när hon i den första av Maria Wallins texter 
konstaterar att "deras plats är nog inte kulturhuset". Dock vill hon "bygga broar" 
mellan dem och Sara kulturhus och flaggar för Nordanå som en tänkbar 
gräsrotsarena som finns med i diskussionen. Och det låter ju någonstans lite 
uppfriskande – ärlighet om husets ändamål och syften underlättar ju för alla, inte 
minst för just de gräsrötter som kan behöva mobilisera och finna argument för sina 
levnadsvillkor som i så fall behöver tillgodoses på andra vis.  

Å andra sidan väcker nästa passage snabbt oro för den kultursyn som uttrycks, där 
dessa gräsrotskrafter mera verkar betraktas som en skara att hålla sysselsatta 
medan det riktiga skapandet pågår inom huset. Att låta storfräsare från huvudstaden 
hålla workshops när de ändå gästspelar, eller detta att "ge gräsrötterna en glimt in i 
Sara kulturhus skapande", ger åtminstone inget vidare erkännande åt de lokala 
småföreningarna och producerande leden.  

Och turerna gällande Nordanå ger inte heller några skäl att känna något större lugn i 
frågan om kulturlivet utanför Sara. Här har bland andra konstnärsföreningen Skogen 
(symboliken i detta, i relation till trähuset Sara värt att reflektera över) drivit frågan om 
att låta Brunnsteatern, de lokaler Västerbottensteatern snart lämnar, bli ny hemvist 
för konst- och kulturutövare. Hela 27 Skellefteåförslag fanns faktiskt i fjol inlämnade 
till kommunen om att få ta lokalerna i bruk för ändamålet när teatern lämnat, men 
slogs ned av nämnden för support och lokaler utan vidare utredning.  

Brunnsteatern blir såtillvida något av en hotspot för den som vill spåra 
underströmmar i fråga om Sara kulturhus och riktningen för Skellefteås kulturliv. En 
länsteater flyttar iväg från sin fasta scen till en mera mobil verklighet i ett hus där 
konsumtion har företräde framför produktion – och de frigjorda ytorna av möjlig 
jordmån som lämnas kvar stängs ned i stället för att tas till vara.  



Scenariot är nedslående – men, som Mikael Bengtsson skrev i en ledare i Norran i 
september i fjol, i ett sällsynt inlägg i denna debatt: "Kulturen och kulturlivet 
förändras. Det gör också samhället i stort. Gårdagens och dagens behov och 
lösningar är inte alltid morgondagens."  

Aldrig blev väl detta mera sant än i coronans tid av dramatiskt förändrade 
förutsättningar för precis allt. På den nya karta som pandemin ritar upp, där 
upplevelsen och konsumtionen inte längre kan vara det centrala, finns således 
plötsligt helt nya möjligheter att ta till vara: en återinvestering i de kulturproducerande 
leden. I det skapande och odlande som är helt nödvändigt för ett levande och på lång 
sikt hållbart lokalt kulturliv – i Skellefteå och överallt annars. 

Sara Meidell 
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