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”Min dröm  
är att bygga  
en ekoby”
Norrbottens älvar, naturens mångfald, kvinnors rätt till 
sina kroppar och rätten att välja vård. Siri Lundström 
brinner för allt det där. Hälsa har mött kvinnan bakom 
två Facebookgrupper som just nu växer lavinartat — 
Levande vatten och Valfri vård.

H
on slår upp dörren och 
liksom forsar in i 
restaurangen. Siri 
Lundström kommer 
direkt från FN:s kvin-

nokonferens i New York där hon 
projektlett ett svenskt team av barn-
morskor och gynekologer som före-
läst om kvinnlig könsstympning med 
utgångspunkt från unika vulvapor-
trätt av omskurna kvinnor av fotograf 
Elisabeth Ubbe. Det svenska teamet 
har mötts av beundran och respekt 
för sitt unika arbete och Siri är fortfa-
rande uppfylld av upplevelsen.

Hon borde vara dödstrött, men hon 
lyckades få tre säten på planet och har 
sovit över Atlanten.

På papperet är Siri naturvårdsbiolog 
med examen från Stockholms univer-
sitet. I praktiken är hon den visionära 
aktivisten som brinner för människor 
och miljö, för frihet och ekologi. 

När andra knyter näven i byxfick-
an, eller skriver ett argt inlägg på 
Facebook — då agerar Siri stort. 

Organiserar en demonstration, 
uppvaktar politiker, organiserar 
seminarium — eller startar en Face-
bookgrupp för lobbyverksamhet.

Som Valfri vård, en grupp som i 
skrivandets stund är uppe i 16 500 
medlemmar, som alla vill se större 
valfrihet i vården. Siris engagemang i 
vårdfrågan är både politisk och 
feministisk och bottnar i föda hem-
ma-frågan.

— Det kändes så självklart att vi ska 

ha rätt att föda tryggt, med stöd som vi 
känner och väljer själva, där vi får vara 
i lugn och ro. Det skulle vara en själv-
klarhet för gubbarna — om de födde.

Tanken med Valfri vård är inte att 
ge vårdtips internt i gruppen utan att 
samla engagerade som tipsar varand-
ra om var debatterna förs ute på nätet 
för att argumentera för valfrihet. Siri, 
och i den bästa av världar även alla 
medlemmarna, skannar av nätet, 
lägger ut länkar till debatter överallt 
där de hittar dem och uppmanar 
medlemmarna att kommentera, alltid 
med tillägget att vara hövlig och hålla 
en god ton. 

OM ETT PAR TIMMAR ska hon ta tåget 
vidare hem. Från Times Square, New 
York, till gården i Hejsta, Hölö, på 
några timmar. Kontrasterna kunde 

Profilen: Siri Lundström

NAMN Siri Lundström.
ÅLDER 46 år.
BOR På en gård i Hölö, utanför 
 Södertälje.
FAMILJ Maken Åke, barnen Dea, 22, 
Eira, 15, Vile, 14, och Ailí, 5 år.
GÖR Naturvårdsbiolog, driver Genuine 
Green.
AKTUELL Aktivist bakom Facebook-
grupperna Valfri vård och Levande 
vatten.

inte ha varit större. Hon lever gärna i 
kontrasterna, men behöver landa i 
lugnet på landet.

— Jag längtar så oerhört efter att få 
komma hem, säger hon. Fast jag kan 
förstå förförelsen i en plats som Times 
Square, alla ljusen, alla människorna…

Hon har sparkat av sig sina kängor 
och krupit upp med ett ben under sig i 
restaurangens bekväma stol. Gjort sig 
hemmastadd, om än bara för en 
stund. 

Där hemma väntar dottern — den 
lilla sladdisen på fem och ett halvt, 
och kärleken, maken Åke. I Hölö har 
Siri hittat hem på mer än ett sätt.

Ailí är Siris fjärde barn. Egentligen 
hade det räckt med de tre hon redan 
hade när de träffades, men Åke hade 
inga biologiska barn så det ville hon 
ge honom. Alla är födda hemma. Siri 

är engagerad i frågan om hemförloss-
ning — också — och ställer upp som 
doula när hon kan.

— Jag hade bestämt mig redan 
innan jag blev gravid med första 
barnet att jag skulle föda hemma. Så 
blev det också, trots att man egentli-
gen inte får det med första barnet 
enligt sjukvården.

Hemma på gården har också 
företaget Genuine Green sin bas, och 
Siri håller kurser i ekologiska bygg-

tekniker i hagen utanför. Där står 
halmhuset, kubbhuset och raket-
ugnen, samtliga projekt från olika 
kurser. 

Där i hagen hade också Siri och Åke 
sin vigselceremoni och där betar 
familjens får för att hålla marken 
öppen. Hönsen spankulerar fritt, de 
som finns kvar. Höken har tagit ett 
par under vintern.

Siris man Åke är waldorflärare och 
de träffades efter att hon flyttat till 
Gävle för ett jobb som naturvårdsbio-
log på länsstyrelsen med ansvar för 
att koordinera arbetet för att bevara 
hotade arter.

VALET STOD MELLAN att han skulle 
flytta till Gävle — eller Siri lämna sitt 
jobb och börja om. De hittade 
hem på gården i Hejsta, Hölö.  

”Jag lever det liv jag 
alltid har velat. Jag har 
alltid drömt om livet 
på landet.”

TEXT MARIA TORSHALL   FOTO NICKLAS THEGERSTRÖM

G

Siri lever gärna i kontrasterna 
men det är hemma på landet hon 
får lugn och tankar energi.
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Bröllop och namngivning av Ailí 
hemma i hagen.

Här klipper jag ett av gårdens får.

3 bilder ur mitt album

Min yngsta dotter Ailí är bokstavligen född 
framför spisen därhemma.

Sedan dess är Siri diversearbetare i 
hållbarhet. Det är inget hon blir rik 
på, men livet är desto rikare och hon 
ångrar inte sitt val.

— Jag lever det liv jag alltid har velat. 
Jag har alltid drömt om livet på landet. 
Men jag får sparka ut mig själv ibland 
för att liksom bli påfylld. 

Inte helt givet för en tjej som är 
född och uppvuxen i Tumba söder om 
Stockholm — och som lite motvilligt 
berättar om en svartklädd festarperi-
od i övre tonåren. 

— På den tiden var det världskrig 
mellan mamma och mig. Mina föräld-
rar var strikta och gammeldags på 
många sätt och jag var en partypingla 
i kortkort. Lite senare var jag bland de 
första som gjorde rejv i skogarna.

Siri skrattar. Det var då. En relation 
med en elva år äldre man puffade 
henne i en riktning där hon hittade sig 
själv och sin stil:

— Han sa åt mig att ta på mig bekvä-
ma kläder, sluta sminka mig och 
skaffa Birkenstock…  

NU HAR HON en bra relation med båda 
sina föräldrar, även om de inte fullt ut 
delar hennes aktivism. Siris pappa 
som kommer från Norrland väckte 
hennes intresse för de norrländska 
älvarna, som resulterat i gräsrotsiniti-
ativet Norrälvar och Facebookgrup-
pen Levande vatten. Vattenkraft med 
miljöhänsyn är en av Siris hjärtefrå-
gor och det faktum att Lilla Lule älv är 
Europas längsta torrfåra är en skam 
för hur vattenkraften utnyttjas utan 
en tanke på miljön, menar hon. 

— Vi har nästan två mil helt torrlagd 
älv, där det förr fanns 30 kilo stora 
laxar! Och vattnet forslas i tunnel till 
Stora Lule älv. Allt för största vinst-
maximering, utan hänsyn till lokalt 
djurliv, befolkning och regionens 
ekonomi. 

— Jag vill se naturen som en bunds-
förvant istället för en producent. Det 
skulle vara så enkelt att släppa till lite 
vatten igen, lite liv. 

— Det är skandalöst att svenska 
folkets eget bolag, statliga Vattenfall, 
tillåts skövla och marknadsföra sig 
med ”grön el”. Det är kortsiktigt och 
kringgår till och med EU:s vatten-
direktiv. 

På gården i Hölö lever Siri som hon 
lär. Hon och Åke har de senaste tio 
åren skapat ett hållbart sätt att leva 
och bo. Huset värms upp med hjälp av 
pellets och kaminer och sol på sol-

paneler på taket. Det är ekologiskt 
isolerat och de har installerat ett 
urinseparerat avlopp där fekalierna 
(läs bajset) komposteras och urinen 
samlas upp för bevattning. De odlar 
för husbehov och familjens bilar är 
miljöbilar, Siri själv kör en elhybrid. 

— Min dröm är att köpa en skog och 
bygga en ekoby. Vi behöver gå tillbaka 
till det småskaliga — fast med bredband.

 SIRI OM                                                            

… SEMESTER 
Jag är inte så bra på det, men jag har 
en man som kräver åtminstone ett par 
dagar att varva ner, ta stunden som 
den kommer och njuta av egentid – att 
hinna med den eviga, roliga, spännan-
de, intressanta ”filmen” som pågår i 
min hjärna…  

… BARNDOM 
Jag tror att barn behöver skyddas från 
att bli tidigt vuxna, från att utsättas 
för en marknad och statusmarkörer. 
Att få utveckla sin hjärna i långsam 
takt och få hjälp med sin tanke-, 
känslo- och viljemässiga utveckling, på 
ett sätt som motsvarar varje barns 
sociala situation och dess inre mognad.

… MEDBORGARLÖN 
Tror jag skulle göra underverk för 
folkhälsan! Både folk och samhällen 
skulle blomstra.

… TRÄNING 
Jag älskar att dansa, yoga, stretcha 
och meditera, men det ger mig mer 
mening att hugga i med komposten, 
höbalen, klippa fåren eller att blanda 
puts till lerväggen än att ta bilen till 
gymmet.

… INSPIRATION 
Jag inspireras av gammal kunskap  
för att bygga en hållbar framtid, som 
omställning/transition, ekobygg/
natural building och permakultur.  
Jag skulle önska att alla producera-
de mjölkprodukter som hare krishna, 
eller som man gjorde förr, och lät 
kalven gå med sin mamma. Kon ger 
mjölk ändå, bara inte lika mycket. Vi 
behöver börja se våra djur som 

individer istället för som mat.

— Jag tror att det hjälper att ha 
visioner och se möjligheter istället för 
svårigheter. Att fokusera på glädje 
och omsorg. Min filosofi är att tanken 
skapar, att det jag fokuserar på, det 
växer. 

— Men nu framstår jag kanske 
som hurtigare än jag känner mig? 
Ibland blir jag nedstämd och upp- 
given över hur sjuk vår värld är. G

Profilen: Siri Lundström

NYFIKEN?
genuinegreen.se 

facebook.com/Ekobygg
norrälvar.se   

facebook.com/Valfrivård

På gården lever Siri 
som hon lär och har 
skapat ett hållbart sätt 
att leva tillsammans 
med sin man Åke.

Siri vill se naturen som en 
bundsförvant istället för en 
producent. Drömmen är att 
köpa skog och bygga en ekoby.


