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Västerdrottningen
åter i släkthuset
LÄMNADE UMEÅ. Hon är fjärde

generationen i släkthuset i Bureå
där hon är född och uppvuxen.
Efter utbildning söderut och diverse kortvikariat på olika tidningar, valde journalisten Thea
Holmqvist och hennes pojkvän,
Jonathan Grönlund, att flytta hem
för att få en gemensam fast punkt
där lugnet fanns.
BUREÅ. – Min fasta punkt
måste vara ett ställe där
jag kan tänka ifred, säger Thea som utbildade sig till multijournalist i Sundsvall, gjorde
praktik i Stockholm
och bland annat jobbade i Umeå medan
pojkvännen arbetade i
Sundsvall.
– Jag som under uppväxten alltid ville bort
märkte att det faktiskt inte
var så särskilt bra i Stockholm.
Jag drogs med i stressen och
började skynda mig utan att ha
bråttom. Herregud, vad spelar
det för roll om jag får vänta sex
minuter på nästa tåg – hemma
kunde man få vänta tre timmar,
skrattar Thea som går under
namnet Västerdrottningen i sociala medier.
Det var drömmen om ett gemensamt hem som gjorde att de
flyttade till Bureå.
– Man kan inte låta jobbet
styra allt. Speciellt inte när man
jobbar som vi gjorde, på korta
vikariat och hyr bostäder i andrahand. Då blir framtiden så
osäker, säger Thea.

I dag går det alldeles utmärkt att
göra karriär i mediebranschen
utan att nödvändigtvis flytta till
i storstan, menar hon. Har du
bara en bra uppkoppling mot
nätet så funkar det fint att bo
lite varsomhelst.
Det är just det Thea nu gör i
huset hon växte upp.
– Mina föräldrar skilde sig
för några år sedan. Min första
tanke, förutom det sorgliga, var
”Men shit, vad händer nu med
huset?”, berättar Thea och fortsätter.
– Jag är född och uppvuxen i
det här huset i Bureå och nostalgiskt lagd – så du kan ju tänka dig! Huset tycker jag väldigt
mycket om. Här tog jag mina
första steg, där hängde gungan,
i stora rummet på övervåningen lekte jag med mina småsyskon, det finns hur mycket minnen som helst!
För närvarande hyr hon och
Jonathan av Theas pappa och
planen är att de ska köpa det
framöver. Paret har lite smått
börjat sätta sin prägel på hemmet genom att måla om gästrummet på övervåningen i en

Här är
Thea
Namn: Thea
Holmqvist
Ålder: Fyller 25 år
den 1 december.
Familj: Sambon
Jonathan Grönlund, redigerare.
Bor: I släkthus i
Bureå.
Gör: Multijournalist (skriver, fotar,
redigerar).
Västerdrottningen: Syftet
med kanalen är
att lyfta länets
kvinnliga och
ickebinäras verk,
uppmuntra till lokal handel samt
öka intresset för
att turism i Västerbotten.
Läs mer på: vasterdrottningen.se
Instagram:
@vasterdrottningen
Fakta huset:
Registrerat 1929
(byggt tidigare
men exakt år vet
man inte).
Ligger i Bureå.
Tvåplansvilla med
kallkällare.
Boyta 148 kvadratmeter.
Thea är fjärde generationen som
bor i huset.

– Det enda som är nytt i köket är kartan som paret fick i julklapp, det gröna skåpet är ett gammalt postskåp som blivit vitrinFOTO: THEA HOLMQVIST
skåp med Theas finporslin. Sockerlådan fann hon i uthuset på gården liksom övriga krukor.

En gammal och en ny bild på
släkthuset som byggts ut med en
stor altan på övervåningen.

gråblå färg.
– Många väggar är rätt neutrala och de vill vi ha kvar,
men någon gång i framtiden
vill jag gärna göra om köket,
toan, hallen och tvättstugan
på nedervåningen. I övrigt är
det inte speciellt mycket som
behöver ändras.
Produktiva Thea har många
strängar på sin lyra, hon är

huvudfotograf i boken Gift
– skapa ditt unika bröllop
(North Chapter) som släpps
om ett par veckor, läser turismvetenskap på distans och
arbetar parallellt med ett projekt åt Gold of Lapland.
– Det är ungefär som Visit
Umeå fast i norra Västerbotten. Jag intervjuar entreprenörer i Lycksele, Vindeln, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele,

Malå och Norsjö. Det
är ett riktigt drömuppdrag – precis det jag gör
och vill göra i min kanal
Västerdrottningen, fast
här är det företagare i
fokus, berättar hon.
Thea gillar verkligen att ta
tillvara äldre möbler.
– Behöver jag något så
köper jag på loppis eller
bygger eget. Det enda nya vi
har är säng och soffa, resten
är sånt som har gått i släkten
eller som vi köpt begagnat.
Att byta ut en fungerande spis
till någon som är snyggare är
inget för mig. Vi har kvar micron som fanns när jag var liten – för 25 år sen! Än funkar
den.
ERICA SJÖSTRÖM

090-17 60 43 erica.sjostrom@vk.se

Här
tog jag
mina
första
steg.

