
Livet på Landet  Eldsjälarna som räddar byn

Vuollerim ligger längs Lule 
Älv vid Polcirkeln. När vat-
tenkraften byggdes ut i mit-

ten av förra seklet bodde 3 000–4 000 
personer här. Ännu finns Vattenfalls 
driftscentral här som hanterar nästan 
hälften av all vattenkraft från älvarna, 
men personalstyrkan har minskats 
dramatiskt med åren. Då är det inte så 
konstigt att resten av samhället följer 
efter.

Men lägga sig ner och självdö? Knap-
past. Inte om man bor i Vuollerim.

Land åkte till ett riktigt entrepre-
nörsnäste där viljan att hålla byn levan-
de är så stark att invånare tillsammans 
driver fem företag för att möta framti-
den. Att jobba ideellt är inget nytt i en 
by som förutom alla företag dessutom 
har ett 40-tal föreningar. Men det som 
tog form i slutet av 1990-talet är något 
helt annat.

Vi går in på Växthuset där allt börja-
de. Det är i dag en kombinerad järnaffär/
brädgård/presentbutik/blomsterhan-
del/post/kaffestuga och vävstuga. Karin 

Granström var med från starten och är i 
dag en av butikens två anställda.

– Det här huset förvärvades i slutet 
av 1990-talet när nedgången var kraf-
tig. Järnaffären hade stått tom i några 
år och vi funderade på hur vi skulle 
göra för att behålla servicen. Då var 
vi 56 personer som köpte huset med 
pengar ur egen ficka, säger hon.

Vara sin egen bygd trogen
Sakta men säkert byggde de ut verk-
samheten till vad den är i dag och 
man tog in fler delägare och mycket 
frivilligkrafter. Men ekonomin är an-
strängd. Fler och fler väljer att åka till 
kusten för att shoppa. Här som över-
allt annars handlar det om att vara tro-
gen sin egen bygd.

Inte långt därifrån ligger Hotell 
Vuollerim Gästgiveriet. Där möter vi 
Anders Larsson, en av 150 delägare.

– Det är ett överlevnadsarbete vi 
gör här. Behovet är så tydligt. Allt 

hänger ihop. Har man en aktiv verk-
samhet med service och skola, känns 
det kul att bo här. När de som bor ger 
upp, det är då det går utför i rask takt, 
säger han.

Hotellet ägdes och drevs som mi-
litärbas fram till för 7–8 år sedan, ett 
komplement till basen i Luleå. Sedan 
stängdes det och lades ut till försälj-
ning.

Byborna agerade. Hotellet köptes 
och det beslutades att bilda ett aktie-
bolag. Alla som ville bli delägare var 
välkomna. Genast började man reno-
vera det nedslitna hotellet med tillhö-
rande restaurang. 16 rum, 32 bäddar 
och 60 matplatser. Olika familjer fick 
designa var sitt eget rum med anknyt-
ning till byarna runtomkring. Första 
halvåret gick det åt cirka 11 000 arbets-
timmar.

I dag har hotellet två anställda, 
men fortfarande bygger mycket på 
ideellt arbete. All vinst återinvesteras 

60 företag på 800 invånare. Dessutom  
fem företag som ägs av många bybor  
tillsammans. Vuollerim är genomsyrat av 
entreprenörsanda. Helt rätt i tiden. Och  
en förutsättning för att byn ska överleva.
text och foto yasemin bayramoglu

GAMLA FYND. Utgrävningsplatsen där man hittade lämningar 
efter en stenåldersby ligger vackert gömd i skogen.

97:AN. Louise Larsson tronar på en trave däck – en del av verksamheten.  
I andra delen av fastigheten har de en konferens- och musikverksamhet.

”Det är läckert att 
engagera sig i byn” 

●
Vuollerim

Viva Vuollerim – här har invånarna fått bygden att leva

Så fick vi fart  
på  Vuollerim!
n Köpte hotellet
n Driver affären
n Räddade skolan
n Lockar turister
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LOCKAR GÄSTER. Örjan Kraft har inte bara renoverat den gamla bagarboden, han är också den som guidar fiskeintresserade.  
Johanna Granström Sundgren jobbar med bild och det digitala och Eva-Lena Skalstad med marknadsföring inom Lapland Vuollerim.

Här fostras framtidens företagare

Tillsammans 
har vi växt  
oss starka!
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i verksamheten. Det är VIVAs, Visio-
ner i Vuollerimbygden ABs intention 
att framtida vinster ska användas i den 
fortsatta byautvecklingen.

– Man tar ut vinst genom att ha trev-
ligt ihop, konstaterar Anders.

Och det är inte bara delägare som hjäl-
per till. Även andra ställer upp när det 
till exempel ska målas. Att driva företag 
ihop har blivit ett sätt att umgås. Och det 
är roligt att bidra om man vet att man 
behövs. Engagemanget stärker samman-
hållningen i byn och ger stolthet.

– Det är en del av livet på landet att 
göra saker tillsammans. Och i och med 
att vi är så många händer går det un-
dan, säger han.

Fantastiskt läge
Läget är fantastiskt med utsikt över 
Spegeldammen. Med hotellet har byn 
inte bara fått möjlighet att ta emot tu-
rister, man har dessutom fått ännu en 
krog där man kan mötas och umgås.

– Det är en enorm styrka att det är så 
många delägare. Det ger stabilitet, sä-
ger Eva-Lena Skalstad, en av delägarna 
som dessutom jobbar i ett av byns an-
dra samägda företag, upplevelsebuti-
ken Lapland Vuollerim Welcomes You 
AB.

Den ligger i en gammal bagarbod, 
granne med Växthuset. Kåken var illa 
medfaren när Lapland Vuollerim ville 

ta över. Byns skamfläck – och dessutom 
synlig för precis alla som passerade ge-
nom byn. Lapland Vuollerim startade 
som ett ideellt initiativ och 2010 bild-
ade man formellt ett eget bolag med 
50 delägare. En grundlig renovering 
påbörjades.

– Vi hade massor av spånarmöten 
där vi diskuterade vad vi kunde göra 
för att locka hit gäster. En synpunkt var 
”det roligaste som finns är att få kom-
ma hem till vanliga människor”, säger 
Eva-Lena.

De tog fasta på förslagen. Nu finns 
ett 50-tal turistakti-
viteter, som i mångt 
och mycket bygger på 
att man kommer nära 
o r t s b e f o l k n i n ge n . 
Som vid en hushop-
parmiddag.

– Då äter man förrätt i ett hus. Sedan 
går hela sällskapet – inklusive värdarna 
– vidare till nästa hus för varmrätt och 
sedan till ett tredje för efterrätt. Vid ett 
tillfälle hade vi ett sällskap med sju oli-
ka nationaliteter och en engelsman sa 
att det var en fantastisk kväll som blivit 
ett minne för livet, säger Eva-Lena.

Gräv där du står. Konstla inte till det. 
Titta på vad som är unikt för just den 
plats där du bor. I Vuollerim har man 
inte bara lämningar från en 6 000 år 
gammal stenåldersby, man har dess-

utom ett fantastiskt fiske och vill man 
kan man åka på fisketur med Örjan 
Kraft, som var med och renoverade den 
gamla bagarboden. Skogssamesafari, 
hästridning i midnattssolen och hjort-
ronfestival är bara några av alla saker 
som man kan uppleva där i nära sam-
klang med både natur och befolkning.

Nu hoppas man att turismsatsning-
arna ska börja lyfta. 

Ingen raketforskning
Färden går vidare till Louise Larsson på 
97:an, The Village Team. En kombinerad 

däckverkstad/fordons- 
lagring konferensanlägg-
ning och musikstudio.

– Allt är behovsdrivet. 
Alla byaföretagen utgår 
från behov som finns här 

bland byborna. Man har pratat så myck-
et om urbanisering och tillväxtzoner 
och landsbygden har legat längst bak i 
utvecklingen. Men det jag ser är att det 
skiftar nu. Det är på landsbygden du ser 
den verkliga utvecklingen. Det är inget 
konstigare än att folk går ihop och gör 
det som behöver göras. Tidigare var det 
landets ledare som ledde arbetet, nu gör 
folk det själva för det går inte att sitta och 
vänta längre. Det är ingen raketforskning 
direkt. Vi behöver en skola – alltså fixar 
vi en skola. Och så vidare, säger Eva-Le-
na Skalstad.

Både hon och Louise tror att entre-
prenörskap är något som smittar av sig.

– Jag kommer från den statliga sidan 
från början och har jobbat med lant-
bruksstatistik på SCB samtidigt som vi 
hade gård själva då. Jag såg andra en-
treprenörer som vågade och fick det att 
funka, så då vågade jag också. Man får 
vara lite om sig och kring sig när man 
bor så här, säger hon och fortsätter:

– Livet på landet, byakänslan, den 
har alltid fascinerat mig. Det är läckert 
att engagera sig i sin bygd. ■

”Att driva företag 
ihop har blivit ett  
sätt att umgås”

VÄXtHUsEt. Här kan man göra många ärenden. Växthuset var det första byägda  
företaget i Vuollerim. Karin Granström, Anna Kero, Lillemor Eriksson och Jan Fjellström.

VÄlkÄnd profil. Jokkmokks-Jokkes hem är numera museum.

Kändisar från  
Vuollerim
●  Jokkmokks-Jokke,  

sångare och kompositör
●  Jakob Hellman,  

popartist
●  Birgitta Svendén, 

operasångerska och VD 
för Kungliga Operan i 
Stockholm

●  Lars-Göran ”Virvelvin-
den från Vuollerim” Nils-
son, fd ishockeyspelare i 
Brynäs och landslaget

●  Robert Karlsson,  
professionell golfspelare

Invånarna får hela byn att växa 
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Att lägga ner byskolan 
är ett effektivt sätt att 
få folk att flytta. Men 
när politikerna i Jokk-
mokk stängde hög- 
stadieskolan i Vuollerim 
2010 tog byn över  
verksamheten. Här slåss 
man för sin framtid.
text och foto yasemin bayramoglu

Vuollerim Friskola står det på 
den lilla skylten på fasaden. 
Här går 28 elever i årskurs 

6–9. Kalle går i åttan och tömmer just 
de sista papperskorgarna. Här har för-
äldrar och barn bestämt att eleverna 
ska ta hand om den dagliga städning-
en. För det får de pengar till prao- och 
språkresan.

Precis innan skolan slutade var det 
friluftsdag – i rektorns sommarstuga!

– De fick välja själva och då sa de att 
de ville komma hem till mig, säger An-
nette Amundsson.

Vi sitter i köket, skolans hjärta. 
– Jag tycker att hela skolan är som 

en enda stor familj. Vi älskar vår skola! 
säger Niko Sisopha.

– Händer det någon något, så drabb-
ar det alla, fyller Kalle Eriksson i.

Mer tid med lärarna
Som i så många andra byar tar man här 
mer ansvar för varandra på ett sätt som 
kanske inte är självklart på en större ort.

Kommunens plan var att högstadie-
eleverna skulle gå i skola i Jokkmokk. 
– Då skulle vi behöva åka med bussen 
klockan sju på morgonen. Även om vi 
skulle ha sovmorgon, säger Niko.

Men tiden är inte deras enda plus.
– Nu får vi mer tid med lärarna, mer 

hjälp, säger Kalle.
Under våren har friskolorna debat-

terats mycket, speciellt efter några 
spektakulära nedläggningar.

– Utbildningsministern sa nyligen 
att han strävar efter en annan bolags-
form och då är vi helt rätt, säger Lasse 
Johansson, som är lärare på skolan.

Här finns inget vinstdrivande intres-
se bland de 101 delägarna, bara ett by-
drivet sådant.

Men det är inte bara skolledningen 
som tänker entreprenöriellt. Även elev-
erna fostras i samma anda. När det är 
dags för dem att bör-
ja jobba kommer det 
krävas mycket nytän-
kande och att de är 
företagsamma.

Dagen före Lands 
besök var det paltdag på skolan, på initi-
ativ av eleverna. De affischerade på byn, 
lagade palt och sålde under lunchen.

– Det är kul att tjäna pengar, nu vet 
vi hur man gör, säger Jessica Mellberg.

– Även i det teoretiska arbetet job-
bar vi entreprenöriellt, säger Lasse.

Något som ligger helt i linje med re-
geringens direktiv, men som inte förts 
ut än på alla skolor.

De intjänade pengarna från palten 
och andra initiativ går till skolans kom-
binerade prao- och språkresor. De får 
alltså praoa i England!

– Så långt det är möjligt får eleverna 
sköta allt själva, skriva brev och hålla 

kontakt, säger rektorn.
När små skolor läggs ner brukar det 

heta att man gör det för att upprätthål-
la kvaliteten. Men kvaliteten på Vuol-
lerims Friskola är inget att oroas över. 

Bra resultat på skolan 
Britta Olsson är ordförande i skolans 
styrelse, speciallärare och har tidigare 
jobbat på Skolverket. Hon menar att 
hon under sin tid där såg ett mönster 
i att man började prata om risk för 

försämrad kvalitet på 
de mindre skolorna när 
det blev tomma platser 
på centralorten. Hon 
pratar stolt om de fina 
resultaten på Vuolle-

rims Friskola. Här klarar alla elever de 
nationella proven och går ut med full-
ständiga betyg.

Nu ryktas det om att kommunen vill 
stänga även mellanstadieskolan, som 
ligger tvärs över gatan. Kanske växer 
Vuollerims Friskola då.

– Att stänga skolan måste vara det 
mest effektiva sättet att slå igen lands-
bygden. Utan utbildning inget samhäl-
le, säger Lasse.

Och att familjerna skulle flytta till 
Jokkmokk tror de inte på.

– Nej, skulle högstadieskolan läggas 
ner så skulle man flytta ut till kusten, 
säger Annette. ■

”Ge unga mer  
inflytande”

 ■ Sofie Skal-
stad är 20 år, 
entreprenör, 
projektledare 
och engagerad 
i landsbygds-
frågor.  
Hur ska man få ungdomar att 
stanna kvar i hemlänet?

– Man måste kunna försörja 
sig och ha en meningsfull 
tillvaro. Man måste våga tänka 
helt nytt. Om man bara tittar 
på hur man gjort kommer man 
ingenstans.

Du är med i projekt Ny-
tänk. Vad är målet?

– Att stötta unga idéer ge-
nom att skapa ett ungdomsråd 
i kommunen och mötesplatser 
där man gör något. Delaktig-
het och inflytande är nyckeln.

Du har också varit inblan-
dad i ett musikalprojekt. 
Berätta!

– Ett 20-tal ungdomar 
mellan 11 och 20 år skrev, sjöng 
och uppträdde. Det avslutades 
med en miniturné i Norrbot-
ten. Sådant får unga att växa.

NÖJDA ELEVER MED REKtoR. Kalle 
Eriksson, 14, Elin Eriksson, 16, Jessica 
Mellberg, 15, Niko Sisopha, 15, och rektor 
Anette Amundsson.

”Jag tycker att 
skolan är som en 
enda stor familj”

”Vi älskar vår skola!”

PÅ GÅNG! Ungdomar mellan 11 och  
20 år har varit ute på en liten miniturné i 
Norrbotten med sin teaterföreställning 
om utanförskap och mobbning.

Så fick vi fart  
på  Vuollerim!
n Köpte hotellet
n Driver affären
n Räddade skolan
n Lockar turister
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