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P
er H

olm
qvist är en 

pionjär när det kom
-

m
er till m

iljö- och 
solidaritetsfrågor. 

I 
början av sjuttiota-

let var han en av dem
 som

 ord-
nade dem

onstrationer m
ot kärn-

kraft, arbetade för solidaritet och 
hade ett starkt m

iljöengagem
ang.

– Jag var m
ed och drog igång 

Luleås första dem
onstration m

ot 
Kärnkraft som

 sam
lade 75 delta-

gare. En av m
edarrangörerna var 

M
aud Olofsson. Sedan dess har 

vi valt lite olika sätt att arbeta på, 
säger han och ler.

Per har aldrig upphört m
ed 

sitt engagem
ang på gräsrotsnivå 

för m
iljöfrågor, m

ot kärnkraft, 
i sitt arbete för m

edborgarlön 
och landsbygdsutveckling. H

an 
har 

varit 
aktiv 

i 
Jordens 

vän-
ner, arbetat för att m

inska bilis-
m

en och var en av grundarna 
till M

iljöpartiet. I slutet av nittio-
talet startade han även den för-
sta nätbutiken för närproducera-
de och ekologiska livsm

edel m
ed 

uppåt hundra olika leverantörer. 
– Vi bodde då ute på landet i 

Kalix kom
m

un och hade nyli-
gen dragit igång ett föräldrakoo-
perativt dagis. Vi behövde köpa 
in bra och ekologiska livsm

ed-
el och sam

arbetade även m
ed 

den lokala butiken i byn. Plötsligt 
hade vi Norrbottens m

est ekolo-
giska sortim

ent, berättar Per. 

Butik och restaurang
Nätbutiken 

växte 
och 

blev 
så 

sm
åningom

 en fysisk butik i Lu-
leå. Sedan 2007 driver han eko-
butiken och veganrestaurangen 
Nordansm

ak. 

 – Det jag är m
est stolt över 

m
ed Nordansm

ak är ändå att vi 
är ett socialt företag, säger Per 
m

ed eftertryck. Alla som
 anställts 

förutom
 jag själv har varit lång-

tidsarbetslösa 
och 

har 
genom

 
Nordansm

ak fått en chans att kom
-

m
a in på arbetsm

arknaden. 
M

ålsättningen 
m

ed 
N

ord-
ansm

ak var att öka utbudet av 
ekologiska livsm

edel, något de 
verkligen har lyckats m

ed. 
– I dag kan m

an hitta liknan-
de varor på W

illys och Coop, nå-
got 

som
 

slår 
ekonom

iskt 
m

ot 
butiken. Sam

tidigt är det natur-
ligtvis roligt att efterfrågan på 
ekologiska 

produkter 
gene-

rellt ökar.
I stället har de lagt större fo-

kus på dagliga veganska sopp-
luncher, 

kaféverksam
het 

och 
frekventa föredrag och m

usikeve-
nem

ang för att bredda verksam
-

heten och få det att gå runt. Frå-
gor som

 till exem
pel basinkom

st 
och m

iljöfrågor debatteras flitigt 
i deras lokaler. Några är till och 
m

ed så pass m
åna om

 att Nord-
ansm

ak ska kunna finnas kvar i 
Luleå att de går in och stöttar 
verksam

heten ekonom
iskt. 

Långresor utan flyg
År 1987 gjorde Per ett m

edve-
tet val att sluta flyga för klim

a-
tets skull. Trots detta har fam

il-
jen rest på m

ånga långresor över 
världen. På nittiotalet gav Per och 
hans fru ut en bok om

 att resa 
jorden runt m

ed sm
å barn utan 

att flyga. Den heter Sm
å luffa-

re i Latinam
erika och är en re-

sehandbok 
till 

sm
åbarnsfam

il-
jer. Boken har använts flitigt av 

studiecirklar. Sm
å luffare i La-

tinam
erika bygger på egna er-

farenheter då de i m
itten av nit-

tiotalet reste tillsam
m

ans m
ed 

sina då ett respektive två år gam
-

la 
barn. 

Ursprungstanken 
var 

att resa jorden runt utan att fly-
ga. Fam

iljen började m
ed att ta 

sig till USA m
ed båt, därifrån gick 

resan 
till 

Latinam
erika. 

M
ed 

buss, tåg och båt besökte de län-
der som

 M
exiko, Panam

a, Guate-
m

ala, H
onduras, El Salvador, Ni-

caragua, Costa Rica, Colom
bia 

och Venezuela. 
– Vi bokade plats på en båt 

över Stilla havet när vi var i M
ex-

iko. M
en det visade sig att de inte 

tillät barn under två år att åka 
m

ed.
Istället fick Per och hans fam

ilj 
avbryta sin jorden-runt resa och 
långsam

t börja ta sig tillbaka till 
Europa och Norrbotten.

– Vi hade bokat och fått plats 
på det pyttelilla kryssningsfarty-
get Am

azing Grace. Det låg för 
ankar utanför en liten ö söder 
om

 Guadeloupe och skulle ta oss 
hela vägen från Guadeloupe till 
M

iam
i, trodde vi. 

M
en kapten ville något annat 

och beordrade två ur besättning-
en att sjösätta en livbåt och sät-
ta iland den lilla fam

iljen på en ö 
som

 saknade både butik och ho-
tell. De var strandsatta. En dam

 
på ön gav dem

 husrum
 och för-

sökte hjälpa dem
 att boka plats 

på en annan båt. M
en det visade 

sig vara lättare sagt än gjort och 
de blev till slut tvungna att boka 
ett flyg till M

iam
i. Därifrån fort-

satte de m
ed båt över Atlanten 

till Genua i Italien och vidare till 
Sverige. 

– M
en det var fantastiskt att få 

göra en sådan resa, säger Per m
ed 

eftertryck. Att stå vid en busshåll-
plats i Guatem

ala och säga: ”Ska 
vi ta den eller den bussen? Vi tar 
den som

 är snyggast”. Det är en 
enorm

 frihet. Något helt annat än 
att bara sätta sig på ett flygplan 
och 28 tim

m
ar senare vara fram

-
m

e på andra sidan jordklotet. 

”Före m
in tid"

De 
reste 

till 
USA 

och 
Latin-

am
erika 

under 
föräldraledig-

heten 
m

ed 
föräldrapenning. 

M
ånga har blivit inspirerade av 

att göra något liknande. Fam
il-

jen har fortsatt att resa långt 
utan att flyga. Bland annat har 
de tågluffat flera gånger till M

a-
rocko och besökt M

arrakech, nå-
got Per beskriver som

 helt un-
derbart. Som

 m
est var de nio 

personer som
 reste dit och fick 

väldigt m
ycket tid för sam

tal och 
um

gänge m
ed varandra och bar-

nen. De har även tågluffat i Euro-
pa vid ett flertal tillfällen. 

Per är m
ed i nätverket Vi som

 
inte flyger och har under perioder 
arbetat m

ycket för att göra tågtra-
fiken bättre, genom

 att uppvak-
ta chefer för SJ och politiker. 

– Jag har alltid känt att jag lig-
ger fem

ton–tjugo år före m
in tid 

kring livsval och m
edvetenhet. 

Jag tror att det är viktigt att m
an 

får börja sitt engagem
ang uti-

från en inre övertygelse och käns-
la. Därför tror jag inte på att bara 
lagstadga fram

 hållbarhet, säger 
Per. Istället får vi hoppas att tren-
den av m

edvetna m
änniskor fort-

sätter att öka. 

Lokal solenergi
Livsm

edels- 
och 

energiförsörj-
ningen tror Per är två nyckelfrå-
gor inför fram

tiden. Både vad 
vi äter och var den m

aten kom
-

m
er 

ifrån 
behöver 

vara 
i 

fo-
kus. H

an har bland annat bildat 
en 

andelsförening 
tillsam

m
ans 

m
ed andra och tänker dra igång 

en lokal solpark, Nordansol, för 
att kunna förse sitt närom

råde 
m

ed lokal solkraft. Initiativet har 

fått arrendera ett m
arkom

råde 
att disponera för detta. 

– M
an kan se utvecklingen i 

dag ur både ett positivt och ne-
gativt perspektiv. Redan på sjut-
tiotalet förespråkade vi vind- och 
solenergi. I dag är vi där och kärn-
kraften är på väg bort. Det känns 
väldigt 

bra. 
Sam

tidigt 
plane-

ras det nya kärnkraftverk på den 
finska sidan av Bottenviken bara 
15 m

il från den svenska kusten.

Finlands kärnkraft
Även om

 Per arbetar fram
gångs-

rikt m
ed solenergifrågan lokalt 

tar det m
ycket tid i anspråk för 

honom
 att opinionsbilda kring 

kärnkraftverket 
i 

Pyhäjoki 
vid 

Bottenvikskusten. År 2015 cyk-
lade han till Bryssel för att läm

-
na över en skrivelse till EU-parla-
m

entet för att få stöd från dem
 att 

förm
å finländarna att tänka om

 
och lägga ned sina planer på nya 
kärnkraftverk. 

– Kärnkraftfrågan borde berö-
ra så m

ånga fler. H
änder det nå-

got m
ed kärnkraftverket har vi 

svenskar i norra Sverige bara någ-
ra m

inuter på oss att evakue-
ras. Dessutom

 är kärnkraft även 
starkt kopplat till kärnvapen, nå-
got m

an inte får glöm
m

a.  

Listan kan verkligen göras lång över allt som
 Per H

olm
-

qvist har företagit sig och åstadkom
m

it som
 m

iljöaktivist. 
Redan 1987 bestäm

de han sig för att sluta flyga, han har 
arbetat m

ot kärnkraft m
ed M

aud Olofsson och startade en 
ekobutik när det fortfarande sågs som

 något udda. 

I blickfånget: Per H
olm

qvist

På cykel till Paris och  
båt till Latinam

erika

O
m

 Per H
olm

qvist:
Född: 1949

B
or: I Piteå

Fam
ilj: Tio barn och hus-

trun M
aria.

B
akgrund: M

iljöaktiv under 
hela sitt vuxna liv.

G
ör i dag: Verksam

hetsan-
svarig på Nordansm

ak som
 

är en vegansk lunchrestau-
rang, kafé och handelsplats 
för närproducerat, ekolo-
giskt och rättvisem

ärkt.

A
ktuell m

ed: Att starta en 
andelsägd solpark i Gädd-
vik några kilom

eter söder 
om

 Luleå.

Sam
tidigt säger Per hur gläd-

jande det var att m
öta alla unga 

på Klim
atm

ötet i Paris 2015. En-
gagerade m

änniskor som
 tagit 

sig från världens alla hörn för 
att få vara m

ed i intentionen 
att skapa en m

er hållbar fram
-

tid. Något han tycker ger hopp.

Arbeta för landsbygden
Per är en visionär och igångsät-
tare, älskar att starta upp pro-
jekt och är bra på att se m

öjlighe-
ter, m

en är ingen förvaltare som
 

han själv uttrycker det. Istället ser 
Per gärna att andra tar över och 
driver saker vidare. 

Något 
han 

brinner 
starkt 

för vid sidan om
 energifrågan är 

livsm
edelsfrågan. I det engage-

m
anget ingår även att få lands-

bygden att åter bli ett attraktivt 
val för m

änniskor att bosätta sig 
på. Per var själv m

jölkbonde un-
der sexton år och flyttade ut på 
landet som

 en ren m
anifesta-

tion. H
an är övertygad om

 att 
m

ånga fler m
änniskor behöver 

flytta ut på landet för att vi ska 
kunna klara m

orgondagens livs-
m

edelsförsörjning. 
– Jag väntar på ett uppsving 

för landsbygden. Istället för att 
lägga 

ner 
skolor 

och 
avbefol-

ka byar och sam
hällen behöver vi 

göra det m
öjligt för m

änniskor i 
alla åldrar att bosätta sig på lan-
det och få landsbygden att verk-
ligen blom

stra igen. Det är något 
jag vill arbeta för. 

Text: A
nne C

asparsson
Foto: M

atilda H
olm

qvist

”Jag tror att det är viktigt att 
m

an får börja sitt engage-
m

ang utifrån en inre över-
tygelse och känsla. Därför 

tror jag inte på att bara lag-
stadga fram

 hållbarhet.”

Per H
olm

qvist och hans fam
ilj har gjort flera långresor m

ed tåg och båt, bland annat till Latinam
erika. H

är sitter Per på ett tåg på väg m
ot B

udapest.

P
er H

olm
qvist älskar att starta projekt. 

N
u arbetar han för att dra igång en lo-

kal solpark söder om
 Luleå.


