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Korvförsäljare Helmer Holm

I begynnelsen var korven, brödet, moset och senapen. I Sverige såldes den första 
varmkorven av korvmadamer på Djurgården vid Stockholmsutställningen 
1897. Då lanserade man korven, moset och konceptet att äta i offentlighet-
en. Efter utställningens slut upphörde madamerna att sälja korv, men strax 
därefter började charkuterifirmor anställa korvgubbar för att sälja deras 
produkter. Detta läser jag i Leif Erikssons bok Korv, mos och människor. Jag 
arbetar under hösten 2011 som gästlärare på Arktitekthögskolan i Umeå och 
på min kurs vill jag lyfta fram exempel på hur kommuner och företag samar-
betar med arkitekter för att forma det offentliga rummet. Jag har just fått 
veta att Umeå kommun tagit fram designade korvvagnar och försöker lära 
mig mer. 

1910 blev tillstånden att sälja korv på gator och torg personliga. I takt 
med industrialiseringen och det motoriserade samhällets framväxt utveck-
lades och växte korvförsäljningen, som då ännu var den enda näringen inom 
den svenska snabbmatsbranschen. Under 60-talet upplevde korvkiosken, nu 
även med hamburgaren i sortimentet, sina glansdagar. De flesta korvkiosker, 
vagnar och försäljare var sina egna, och från 1932 och ända in på 70-talet var 
Oscar Lithells Sibylla den enda svenska korvkedjan. Under 70- och 80-talen 
fick korvförsäljarna konkurrens av nya snabbmatsjättar. Samtidigt upplät 
kommuner fram till och med 80-talet korvkiosker som en form av arbets-
marknadsåtgärd. Det var så korven blev en del av det svenska välfärdssam-
hället.
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Helmers vagn

Korvförsäljning har alltid betraktats som ett lågstatusarbete. Samtidigt har korvkio-
sken varit, och är ännu, på många orter ett socialt tillhåll. Stamkunder kom-
mer för att prata lika mycket som för att köpa korv. Ibland kommer de bara 
för att prata. En dag i slutet av sommaren 2011 stannar jag till vid Helmer 
Holms korvvagn på Kungsgatan i Umeå. Vi pratar om hur han har det i sin 
vagn, och han berättar för mig om de öppna korvvagnar som Umeå kommun 
beslutat att införa. Kommunen hävdar att de existerande korvvagnarna inte 
uppfyller deras ”skäliga anspråk på prydlighet”, att kunderna vill kunna se 
in i vagnen för att garantera att korven tillagas hygieniskt och att vagnarna 
inte svarar mot kommunala brandskyddsregler vad gäller gasolhantering. 
Diverse hygien-, skatte- och byggnationsförordningar har under årens lopp 
i allt högre grad reglerat korvförsäljningen. Korvlådan på marken blev en 
låda på magen för att den på marken inte ansågs hygienisk nog. 1972 för-
bjöds lådan på magen av samma skäl, vilket Owe Thörnqvists välkända boo-
gie handlar om. 

Medan jag pratar med Helmer betraktar jag honom och arbetet han gör. 
Jag noterar att han har en lampa i sin vagn, som gör det fullt möjligt att se allt 
han gör i vagnen även när det är mörkt ute. Det får mig att börja fundera på 
vad allt det här handlar om. Jag går upp på Miljö- och Hälsoskyddsnämnden 
och hör mig för om Helmers korvvagn. Tjänstemannen jag träffar berättar 
att Helmers vagn är godkänd och aldrig har haft några anmärkningar.
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Den 28 september 2008 beslutar Tekniska nämnden med dåvarande ordförande 
Christer Paulsson (s) att låta förvaltningen utreda ”om fasta vindskydd eller 
dylikt kan tillhandahållas/hyras ut av kommunen för att ge [korvvagns]plat-
serna ett mer estetiskt utseende”. 2009 beslutar samma nämnd att man ska 
ta fram nya korvvagnar till Kungsgatan i Umeå. Dåvarande Gatu- och park-
chefen Carl Arnö ger i uppdrag åt inredningsarkitekten Olle Salmonsson att 
ta fram förslag på nya vagnar. Salmonsson presenterar en variant med en 
öppen konstruktion där ett vågformat tak av tyg ska fungera som enda skydd 
mot regn, snö och blåst. Man beslutar att korvförsäljarna längs Kungsgatan 
ska få hyra vagnarna av kommunen för 750 kronor i månaden. Om försäl-
jarna av något skäl inte vill eller kan använda dessa vagnar blir de av med 
sitt polistillstånd och sin försäljningsplats. Detta skrivs in i upplåtelsehan-
dlingarna. De nya korvvagnarna motiveras från politiskt håll med ord som 
kultur, prydlighet, enhetlighet, estetik och attraktivitet. 



14 15

Jag börjar köpa korv av Helmer mest varje vecka. Vi pratar om hans arbetssitua-
tion. Han trivs i sin egen vagn som håller blåst och kyla ute. Jag börjar foto-
grafera vagnen. Han berättar om den blodpropp han haft i benet, som gör 
att han behöver aktivera det regelbundet genom att gå omkring i sin vagn. 
Golvytan i kommunens nya vagnar är mindre än i hans egen och svårare 
att röra sig i. Dessutom får man inte plats med någon stol för vila. Kylan 
och blåsten skulle i de kommunala vagnarna förvärra hans nack- och rygg-
problem. Försäljning i de nya vagnarna kommer förmodligen innebära att 
han blir tvungen att låta sin verksamhet vila under vintern. Ju mer vi pratar 
och ju mer jag forskar i frågan desto mer frustrerad blir jag. Varför bortser 
kommunen från arbetsmiljöregler och viktiga funktionsaspekter? Varför 
löser man inte hellre gasolproblematiken i de existerande vagnarna än offrar 
försäljare för ett estetiskt ideal? Vad är det för föreställningar om staden och 
det offentliga rummet som gjort att ett beslut som detta klubbats igenom? 
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Till slut skriver jag en debattartikel som jag skickar till Västerbottens-Kuriren. 
Där ställer jag frågan som jag upplever att alltihop handlar om: varför vill 
man tvinga korvförsäljare att stå i öppna korvvagnar på vintern i en av Eu-
ropas kallaste städer? Jag skriver under med Johannes Samuelsson, konst-
när och gästlärare på Arkitekturhögskolan i Umeå. Artikeln publiceras den 
22 mars och Helmer sätter upp den på baksidan av sin vagn så att förbi-
passerande kan läsa. 

Debattartikeln på baksidan av korvvagnen
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Redan 2010, då ritningar över den nya korvvagnsmodellen presenterades i lokala 
medier, protesterade Helmer och menade att vagnen skulle vara för kall att 
stå i. Under vintern 2011 testade man en prototyp av de nya vagnarna på 
Kungsgatan. Två försäljare prövade då vagnen i intervaller, varav den ena 
står kvar i samma vagn idag. Efter testet justerades modellen. Den första 
varianten visade sig vara för tung och dessutom för dyr att massproducera. 
Tanken var då att man, utöver att låta dessa vagnar pryda Kungsgatan, skulle 
sälja konceptet till andra städer eller intressenter. På det sättet skulle inred-
ningsarkitekten och det designföretag som färdigställt modellen få betalt för 
den extra arbetstid de lagt i projektet. 

De nya vagnarna ska vara färdiga och monterade till den 1 maj 2012, 
och Carl Arnö säger i en intervju i Västerbottens-Kuriren att alla vagnar 
ska vara på plats på Kungsgatan senast till Kulturnatta den 17 maj. Han har 
flera gånger hävdat att korvförsäljarna själva varit delaktiga i processen att 
ta fram de kommunala korvvagnarna, men Helmer, som aldrig velat stå och 
frysa i en öppen vagn, har uteslutits ur den processen. I min debattartikel 
frågar jag om det betyder att man använt redan positiva, mer köldtåliga, korv-
försäljare som alibi? I kommunens kontrakt står det att de inte ansvarar för 
att hitta nya platser åt de försäljare som hellre väljer att flytta än att ställa sig 
i de nya vagnarna. 

Om kommunen istället dragit el och uttag längs med Kungsgatan skulle 
korvhandlarna sluppit gasolen och skulle dessutom kunnat ha element 
i vagnarna. När jag en dag, på väg till min stuga i Björna, tar en tur förbi 
Örnsköldsvik ser jag vagnar där man löst det på det sättet. Där säljer korv-
försäljarna sin korv om vintern utan skoteroverall på kroppen. Man byggde 
om Kungsgatan i Umeå 2007-08. Varför drog inte kommunen el till korv-
vagnarna då?

Korvvagnar i Örnsköldsvik
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I Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbetsplatsers utformning (AFS 2009:2) poäng-
teras att ”Lokaler som innehåller arbetsplatser eller personalutrymmen 
ska ha lämpligt termiskt klimat [...] Arbetsplatser utomhus ska så långt som 
möjligt vara utformade så att de arbetande skyddas mot väder och vind.” 
Borde inte kommunen förhålla sig till detta? Att göra en varmbonad vagn 
som också klarar brandskyddsproblematiken måste väl ändå ha varit en rim-
ligare lösning. Att kommunens nya korvvagnar skulle vara ett steg mot en 
attraktiv stadsmiljö, som Carl Arnö menar i en intervju med Västerbottens-
Kurirens webb-tv den 7 februari 2012, har jag svårt att förstå. Varifrån kom-
mer detta begär efter prydlighet och ordning? Är det verkligen i det allmän-
nas intresse att korvvagnarna i en stad ser likadana ut? Umeå centrum utsågs 
2011, efter en noggrann skräpmätning av föreningen Håll Sverige rent, till 
Sveriges renaste centrum. Jag undrar om det inte räcker med att vara renast? 

I en artikel om Helmer och de nya vagnarna i Västerbottens-Kuriren 
den 20 mars 2011 menar Christer Paulsson att det handlar om kultur. Enligt 
honom ska korvgubbar inte stå i kiosk. Jag undrar vad han menar. Skapas det 
kulturellt mervärde av att korvförsäljarna fryser? Det tror inte jag. De första 
korvförsäljarna i Sverige var mycket riktigt ute i det fria. Men det dröjde inte 
länge förrän man satte korvlådan på hjul och byggde väggar runt sig. Så föd-
des korvvagnen. Men Christer Paulsson kallar de icke-kommunala vagnarna 
för hundkojor. 
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2014 blir Umeå europeisk kulturhuvudstad. Den röda logotypen som saluför 
kulturhuvudstaden ska föreställa en leende mun eller ett hjärta. Men den 
påminner också om en korv. Man kammade hem utmärkelsen genom att i 
en tvådelad ansökan fokusera på den samiska närvaron i Umeå och en Do 
it yourself-tradition som anses finnas här. Arbetet med kulturhuvudstads-
året beskrivs som en open source-metod. I en fördjupad ansökan skriver 
man att man på bred front vill ”öppna kulturens källkoder” för medborgarna 
för att ”ge begreppen delaktighet och medskapande en fördjupad samtida 
innebörd”. För att manifestera detta har man byggt ett glashus på Rådhus-
torget i Umeås centrum. Huset är värmeisolerat och kan bokas av förenin-
gar som bakom glasrutorna vill visa upp sin verksamhet för Umeås flanörer 
och shoppare. Jag tycker det är intressant att samma projektledare, Carl 
Arnö, och inredningsarkitekten Olle Salmonsson har varit inblandade i både 
glashuset och korvvagnarna. Båda konstruktionerna är transparenta, men 
har bokstavligt talat olika arbetsklimat. 

Inför kulturhuvudstadsåret ska man flytta stadens bibliotek till ett ännu 
inte byggt kulturhus och man planerar att frilägga älven från is mitt i vin-
tern. Tusentals renar ska bilda ”fond för en multidisciplinär kollision mellan 
det nordliga rummet och resten av det europeiska huset”. Varför känns det 
som att kulturbegreppet blivit så tomt i den stad som ska bli huvudstad för 
kulturen? Håller vi på att tömma staden på innehåll för att göra den mer att-
raktiv? Attraktiv för vem?

Jag frågar mig hur det ska gå för Helmer och de andra korvförsäljarna 
som inte klarar kylan. Kommer någon att märka när de byts ut mot mer 
köldtåliga kollegor? Jag känner mig trött. Men jag vill inte tro att loppet är 
kört.
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Under en och en halv veckas tid samlar Helmer Holm in underskrifter i protest 
mot de nya kommunala korvvagnarna. 830 Umeåbor stannar till vid hans 
vagn och skriver sitt namn i hans anteckningsblock. Inför överlämnandet 
av namnlistorna ringer jag Karin Isaksson, som är nuvarande chef på Gator 
och parker i Umeå, och frågar om inte hon vill vara med och ta emot namn-
teckningarna. Hon svarar att det inte är nödvändigt eftersom detta nu är en 
fråga för politikerna. I nästa andetag förklarar hon för mig att ”vi” ska införa 
dessa vagnar för att ”vi” inte vill ha en ”vagnsparad” utefter gågatan. Jag 
påpekar att det ”vi” hon refererar till visar att hon också har ett ansvar i frå-
gan och att det därmed finns en poäng i att hon tar emot namnteckningarna. 
Att hon kan påverka. Men Karin dyker aldrig upp. Istället lämnar Helmer 
Holm den 4 april de 830 insamlade namnteckningarna till Tekniska nämn-
dens ordförande Lasse Jacobson (v) och vice ordförande Stefan Nordström 
(m). Båda två visar sig då vara kritiska till de nya kommunala korvvagnarna, 
och ett hopp tänds åter för de existerande vagnarnas framtid. Men jag kan 
inte låta bli att tänka på att Tekniska nämnden är stor. För att någonting ska 
hända måste politikerna agera i frågan på riktigt och inte bara uttala sig kri-
tiskt vid väl valda tillfällen. Då vinner de bara lätta politiska poäng på Helm-
ers bekostnad. 

Melker Öman skriver på Helmer Holms namninsamling



32 33
Melker Öman och Helmer Holm vid överlämnandet av namninsamlingen
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På plats utanför Stadshuset för att stötta Helmer när han lämnar över listorna 
är Melker Öman, Umeås första korvgubbe i modern tid. Han berättar om 
de problem det innebär att stå ute och sälja korv i ur och skur. Med under 
överlämnandet är också kocken Olof Häggström som ifrågasätter vad det 
egentligen finns för miljö- och hälsoskäl till att införa öppna korvvagnar, 
med tanke på allt damm som blåser in i en öppen vagn om sommaren, och 
regnet och snön om vintern. Både Olof och Melker skriver senare insän-
dare till Västerbottens-Kuriren där de stöttar Helmer i hans kamp, i hopp 
om att Tekniska nämnden ska ompröva beslutet. Jag hoppas också att den 
här boken ska kunna påverka politiker och opinion. Den 19 april 2012 sam-
manträder nämnden igen.



När Umeå kommun beslutar om designade korvvagnar 
längs stadens gågata hamnar försäljaren Helmer Holm 
bokstavligt talat ute i kylan. Det här är en bok om kampen 
om korvvagnarna i Umeå och om en stad som med ledord 
som prydlighet, enhetlighet och attraktivitet städar det 
offentliga rummet i kulturens namn.  


