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Annorlunda hälsomässa
i Folkets park: ”Handlar
om att vända sig inåt”
SJÖBO
Shamanism är temat på
den alternativa hälsomässa som Övedsbon SannaMi Vindej anordnar på lördag i Folkets park. Hon
upplever att allt fler är intresserade av andlighet.

Helena Brahe, sommarutställare på Glashyttan styr numera sig egen tid och kan på heltid ägna sig åt rogivande skapande i lera. FOTO: LENNART LARSSON

Keramik. Civilingenjören
bytte jobbet mot
egen karriär i lera
SJÖBO

En del av henne är fortfarande strukturerad
civilingenjör. Helena
Brahe har dock släppt
en del av sitt gamla jag
efter några år som keramiker på heltid.
– Civilingenjören är ju en
del av mig. Jag är väldigt
strukturerad och målinriktad fortfarande. Fast jag har
släppt det där med ”så
många ska jag hinna göra”
eller ”då måste den vara
klar”, skrattar Helena
Brahe.
Hon är sommarens utställare hos systrarna Bjurman på Glashyttans orangeri utanför Sjöbo.
Heltidskeramikern Helena Brahe dök upp ganska
sent i livet.
– Jag har sedan barnsben
varit intresserad av grejor
som man gör med händerna. Jag har målat, jag har
bakat, jag har gjort bröllopstårtor men jag vet inte riktigt varför det blev keramik.
Nån gång under 80-talet,
när Helena Brahe bodde i
Landskrona gick hon i alla
fall en kurs i drejning. Den
verkar ha gett mersmak,
nästa möte med leran var
när Helena studerade vidare mot sitt framtida som
jobb civilingenjör i danska
Lyngby.
– På universitet finns det
massor av olika grupper

Ett äpple om dagen håller doktorn borta. Fast just de här ger nog magknip om man försöker äta dem. FOTO: LENNART LARSSON
man kan på med i. Jag gick
med i en keramikgrupp.
Därefter blev ett uppehåll
med skapandet till och med
2005, när Helena Brahe flyttade till Höllviken och började gå på kurs hos keramikern Danielle Peters en
gång i veckan.
2018 vågade hon till sist
säga upp sig från sitt dåvarande jobb och fullt ut satsa
på sitt skapande.
– Jag hade väl funderat
länge innan jag valde att
säga upp mig. Men jag ville
få mer tid för familjen och
samtidigt starta något kreativt och kunna välja min
egen tid.

Helena Brahe kan inte
leva på sitt skapande. Inte
än vill säga. Men det händer
allt oftare att människor säger sig känna igen hennes
verk.
– Men det är inte för ekonomin jag gör det. Jag har
ett underbart liv! försäkrar
hon.
Hon arbetar med teknikerna tumning, kavling och
skulptering men kommer
framöver att även att börja
med drejning.
– Jag har precis investerat
i en drejskiva, Men jag ska
först bli duktig på den så jag
får nog sitta vid den i några

timmar till, skrattar hon.
För Glashyttan ser sommaren ut att bli god, efter
magra pandemisäsonger.
– Vi ser väldigt positivt på
sommaren. Boendena är
fullbokade och bussarna
har kommit igång. Och vi
har redan haft både konferenser och begravningar
här. I maj jobbade vi sju dar
i veckan, berättar Eva Bjurman.
Helena Brahe har vernissage på lördag mellan 10 och
12. Hennes utställning varar till och med den 24 juli.
Lennart Larsson
lennart.larsson@ystadsallehanda.se

Sanna-Mi Vindej har arrangerat flera hälsomässor
och på lördag blir det i hemkommunen Sjöbo.
Denna gången är det med
temat shamanism.
Sanna-Mi Vindej säger att
hon upplever att det finns
ett ökat intresse för andlighet.
– Fler känner sig stressade, hela samhället är stres�sigt, och då behövs mer
andlighet. Shamanism
handlar om att vända sig
inåt i sig själv och komma i
balans med naturen.
Att det blir mer populärt
speglar sig också i att personer som kommer i kontakt med trumbyggarkurser
i större utsträckning bokar
in sig för att bygga en egen
trumma. Trummandet används i ett helande syfte.
I stället för seans, som
kan anordnas för att komma i kontakt med andar, arrangeras en sejd på mässan.
– Det är en fornnordisk
variant där det går att ställa

frågor och komma i kontakt
med andevärlden.
Sanna-Mi Vindej säger att
de naturligtvis möter personer som är skeptiska till
shamanism.
– Men de flesta säger inget. Men alla får tro på vad de
vill.
Till mässan den 18 juni
kommer runt 45 utställare.
– De flesta kommer från
Skåne men vi har också
några från Danmark, Halland och Stockholm.
På mässan saluförs bland
annat smycken, medial
vägledning, healing, böcker, trummor, skallror och
massagestenar.
Under dagen finns det
också möjlighet ta del av
flera föreläsningar.
Till vissa arrangemang
krävs det köp av biljett i förväg.
Sanna-Mi Vindej säger att
hon haft en mässa med shamantema tidigare. Det var
i Fogdaröd utanför Höör.
Hon tror att det finns besökare som åker långt för
att vara med just med tanke
på att det finns få motsvarande mässor uppåt landet.
Hälsomässan hålls i Folkets park och öppnar klockan 10.
Matz Jönsson

Sanna-Mi Vindej som bor i Öved anordnar hälsomässa i
Folkets park. FOTO: PRIVAT

Färden slutade i ett träd
– döms till dagsböter
SJÖBO
En man döms till dagsböter
för vårdslöshet i trafik. Färden slutade med att han
körde in i ett träd.
Det var i början av året som
mannen körde på väg 104 i
närheten av Öved.
Enligt åtalet har han
brustit i uppmärksamheten
och kört in i ett träd.
Åklagaren anser att mannen tog en medveten risk

eller av annan anledning
inte hade den uppmärksamhet framåt som han
borde.
Han har själv erkänt i förhör och tingsrätten finner
därmed åtalet styrkt.
Straffvärdet uppgår i det
här fallet till 40 dagsböter
och mannen ska sammanlagt betala 2 800 kronor.
Matz Jönsson

