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Peter Helander (C) har gjort sin sista dag som riksdagsledamot. Ett 
beslut som framför allt har att göra med att äntligen få landa på 
hemmaplan, efter decennier av att leva i en kappsäck. Men helt 
släpper han inte varken politiken eller sitt engagemang i 
landsbygdsfrågor. 

Text:  

Nina Källmodin 

 
Peter Helander håller nya dörrar öppna efter att ha lämnat riksdagen. Mest fokus kommer 

familjeföretaget att få, med kontor här i Röda stugan, men även ideellt arbete och ett fortsatt 

engagemang politiskt finns med i framtidsplanerna. 

Bild: Nina Källmodin 

Samma dag som Peter officiellt slutade i riksdagen tog han emot tidningen 
på sitt kontor i den så kallade Röda stugan, en av många fastigheter som 
ingår i familjeföretaget. Där kommer han att tillbringa mer tid nu efter att 
ha landat hemma i Mora på heltid för första gången på många år. Sedan 
2016 har han suttit på Dalabänken i riksdagen. 

– Det är litegrann som att sluta gymnasiet eller lumpen. Nu vet man att den 
här perioden är över. Visst är det lite vemodigt. Men det känns jättebra att 
sluta, säger han. 
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Det har varit ett helt arbetsliv av pendling. Först som pilot och flygkapten 
inom SAS i många år, sedan i riksdagen. Bara ett par år däremellan bodde 
han i Mora på heltid, med frun Eva och de fyra barnen. 

Annons 
– Det är en stor del av mitt beslut att sluta som riksdagsman. Det är skillnad 
på att bo i Stockholm och kunna gå hem och ha ett vanligt liv efter jobbet. 
Men jag vill inte sitta på ett kontor i riksdagen och i någon tråkig 
övernattningslägenhet. Jag har levt i kappsäck i större delen av mitt liv, 
säger han. 

 
Det är vemodigt men också skönt att ha lämnat riksdagen för gott, enligt 
Peter Helander. Nu har han bland annat tagit ett ideellt uppdrag som 
ordförande i Föreningen svensk fäbodkultur och utmarksbruk och ser fram 
emot att ha tid för ett mer vardagligt liv. 
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Några problem med att sysselsätta sig efter att ha lämnat riksdagen har han 
inte. Förutom familjeföretaget så är han fortfarande både engagerad i 
kommunpolitiken och stod också med på Centerpartiets lista inför valet, 
men för långt ner för att få mandat när de backade i kommunfullmäktige. 

– Jag vill vara med och stötta och hjälpa, men inte bli som någon överrock 
för Anna Hed eller någon annan. Mitt engagemang i kommunpolitiken blir 
som fritidspolitiker, förklarar han. 

Han sitter också med i partistyrelsen och är med och drar upp strategier för 
partiets framtida politik. Dessutom har han redan hunnit ta sitt första 



ideella uppdrag, när han i helgen som var utsågs till ordförande i 
Föreningen svensk fäbodkultur och utmarksbruk. 

– Jag har skrivit en del motioner kring det här, bland annat om 
mulbetesrätt. Jag är den enda i riksdagen som skrivit om mulbetesrätt. Jag 
vill att regelverket ska uppmuntra fäboddrift istället för att hindra det, säger 
han. 

Ordförandeskapet var väntat - frågan kom redan tidigare men Peter ville 
sluta i riksdagen först för att hinna med. Han kan tänka sig fler ideella 
uppdrag. På frågan hur länge han tänker fortsätta att jobba kommer svaret 
snabbt: 

 
– Hela livet. Jag tror inte på att bara sitta och mata duvor. Däremot vill jag 
inte ha någon chef eller något schema. 

Fastigheterna i familjeföretaget som varit ett sidoprojekt blir nu 
huvudprojekt, men om det är där det slutar vet han inte. Precis som han 
brukar säga till ungdomar han möter så är hans inställning att hoppa på de 
möjligheter som dyker upp. Men framförallt ser han fram emot ett 
vardagsliv på hemmaplan. 

– Nu ser jag fram emot att få vara. Jag har inte haft båten i sjön på tio år. 
Jag vill hinna läsa tidningen från sidan ett till sista, laga de där trasiga 
grejerna som legat hemma och väntat. Det är det dagliga livet jag vill leva, 
säger han. 

 


