
’’Jag brinner för 
  att folk ska mötas’’

Sommaren 2009 besökte Siv 
Thuresdotter byn Abborr-
träsk där hon växte upp. Det 

var på byns hemvändardag hon fi ck 
idén till en större fest i närbelägna 
Arvidsjaur.

– När jag träffade alla människor 
från förr så fi ck jag gåshud. Det var 
de som stod i matbespisningen i sko-
lan och en massa andra, säger hon.

Idén kunde ha stannat vid en tanke 
om hon inte utmanats av en bekant.

– Jag var ju helt lyrisk och kas-
tade ut ”tänk om någon hade kun-

nat ordna en fest”. Han såg på mig 
och sa ”men då får du väl fi xa det, 
Siv, det går ju inte bara att sitta och 
vänta på att någon annan gör det”.

Enorm respons
Att människor med anknytning 
till Arvidsjaur gillade idén insåg 
hon rätt snabbt. Hon är fl itig inter-
netanvändare och har bland annat 
sitt nätverk Coola Kvinnor på Face-
book. Siv kastade ut en fråga till sina 
vänner för att höra vad de tyckte om 
idén. Responsen blev enorm.

Flera hundra hörde av sig och 
var positiva. Och med den energin 
i ryggen bestämde hon sig för att 
göra något. 2010 drog hon i gång 
och i år var det dags för den andra 
hemvändarfesten. Land var på plats 
och kunde konstatera att utfl ytta-
de Arvidsjaursbor verkligen hade 
mött upp. 

Per Andersson fanns med i sam-
lingen utanför Medborgarhuset, en 
klassisk mötesplats i Arvidsjaur, 
den 16 juli. Han har bott i USA i 20 
år och han arbetar i 
dag som pilot åt Uni-
ted Airlines, men tve-
kade inte att åka hem 
när han hörde om 
hemvändarfesten.

– Jag brukar åka 
hem en gång per år 
och då kändes det ju 
naturligt att komma till den här 
helgen, säger han.

I övrigt har hemvändare från 
hela Sverige, Norden och så långt 

som från Hongkong slutit upp. 
Totalt är det mellan 500 och 600 per-
soner som tar del av dagsprogram-
met. Fler dyker upp på kvällens 
dans med bland andra Thor-Görans 
inne i Rotundan. 

– Att människor far så långt för 
att komma hit är det bästa betyg vi 
kan få, säger Siv, som också gläder 
sig åt att festen drar turister och 
skapar intresse för orten.

Och det är verkligen liv och rörel-
se i Arvidsjaur den här dagen. Pon-

nyridning, godisregn, 
tipsrunda och knatte-
disco för de minsta, 
och allmänt mingel 
när lokala artister 
underhåller de äldre.

Lokala hantver-
kare och konstnärer 
visar upp sina alster 

och här fi nns också spännande foto-
utställningar att ta del av. 

Till Årets hemvändare utsågs 
Håkan Högling som efter 37 år i 
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Älskar Arvidsjaur
Siv Thuresdotter, 49, är 

sambo med Mattias Gulleberg 
och 9-årige sonen Carl.  Född i 
byn Abborrträsk, hade en kläd-
butik i Arvidsjaur under 80-talet, 
var flygvärdinna i tio år och sedan 
VD-assistent hos City Airlines. I dag 
arbetar hon för Lars Magnusson 
som bland annat startat City Airli-
nes, STS Språkresor och Alpresor. 
Dessutom nybliven egen företagare 
som marknadsför olika projekt på 
webben. Har nätverket Coola Kvin-
nor som är ett kvinnligt nätverk med 
cirka 7 000 ”gillare” på Facebook.

 I lägenhet i centrala 
 Göteborg. 

 om h
Hon besökte hembyn 

Abborrträsk utanför Arvidsjaur där 
det arrangerades hemvändarda-
gar och kände att det var så skoj 
att hon själv beslöt sig för att dra 
igång något liknande i Arvidsjaur.

”Många, men 
jag nämner 
en: Astrid Lind-
gren, vars fan-
tastiska sagor 
och berättelser 
har berikat tillva-
ron för massor 
av barn runt om 
i världen. Hen-
nes stora engagemang för barn 
och även djurens rättigheter har 
betytt mycket för mig.”

 
”Mitt mål är att på heltid ägna mig 
åt mina affärsidéer och fortsätta 
utveckla olika projekt med bas på 
internet. Vid det laget är hemvän-
darfesten i Arvidsjaur en traditions-
enlig hemvändarvecka med sam-
arbetspartners där både näringsliv 
och kommun deltar på olika sätt.”

 ”Jag skulle 
satsa mer på utbudet av aktivite-
ter till nästa år, främst med tanke 
på barnen och deras intressen. 
Jag skulle även kunna fortsätta 
erbjuda dagsprogram-
met med fri entré 
för alla samt ge 
utställarna gra-
tis plats som 
tidigare år.”

Stockholm återvänt för gott.
– Vi kände efter en semester att 

vi egentligen inte ville åka häri-
från, sa han.

Hur känns det att bli nomi-
nerad till Stora Landpriset?

– Det känns fantastiskt, säger Siv. 
Jag är jätteglad och överraskad och 
givetvis hedrad. Samtidigt blir jag 
lite förlägen för det borde ju fi nnas 
så många runtom i landet som är 
mer värda.

– Jag känner mig som en segrare 
även om jag inte vinner, säger hon 
och skrattar. 

Siv bor i Göteborg men lägger ned 
så mycket tid och energi för att ska-
pa en fest i Arvidsjaur. 

– Jag har arbetat i fl era månader 
med att sprida information och få 
ihop arrangemanget, säger hon. 
Jag är enveten av mig, en blod igel 
som inte släpper taget. 

– Energin får jag från kärleken 

till hembygden, säger Siv. Jag tror 
också att det har något med ålder 
att göra, att man får ett ökat intres-
se att träffa andra med samma bak-
grund och upplevelser.

Vad är ditt starkaste intryck 
så här långt?

– Alla känslosamma 
återföreningar, just 
mötena med alla fi na 
människor gör att det 
här blir så speciellt. 

Det är en snöboll som 
satts i rullning för hela 
tiden kontaktas Siv av andra som 
vill vara med och bidra.

– Jag vill inte vara den som syns, 
vara någon stjärna, utan alla som 
kommer är viktiga. Några gamla 
kompisar som spelat fotboll ihop kom 
fram till mig och berättade ”nu har 
vi fått kontakt igen och nästa år ska 
vi ordna en fotbollsmatch” och jag 
tänkte bara ”gud, vad kul”. Det här 
sprider sig som ringar på vattnet.

Siv jobbar mycket med Face-

book, Youtube och Stayfriends. Det 
är nätverk och forum på internet 
som möjliggör snabb spridning av 
information och sökning efter till 
exempel gamla skolkamrater och 
vänner. 

Hemvändarfesten fi nns som 
sida på Facebook, och 
på Youtube kan man se 
fi lmklipp från festen. 
Ett av klippen hade 788 
visningar. 

På Stayfriends kan 
man registrera vilka 

skolor man gått i och på det viset 
få kontakt med gamla klasskamra-
ter.

Siv skickade e-post med informa-
tion om hemvändarfesten till runt 
500 personer och fi ck mycket bra 
respons.

Nästa års fest är redan spikad. 
Kryssa för den 14 juli 2012 i kalen-
dern, ni alla från Arvidsjaur!  

Kerstin 
Brandt, 
Stock-
holm, 
VD-
assistent:

– Jag 
är utflyttad sedan 
många år och hade 
inte Siv dragit igång 
det här hade jag aldrig 
kommit upp. Impone-
rande att hon inte ens 
bor i Arvidsjaur.

Bengt 
Karlsson, 
Göteborg, 
journa-
list:

– Hen-
nes 

insats är fantastisk. 
Jag har följt henne 
sedan hon startade 
och det är impo-
nerande att se en 
privatperson ta på sig 
ett så stort jobb.

Karl-
Gustaf 
Lindström, 
Arvidsjaur, 
pensionär:

– Jag 
känner 

henne sedan länge, hon 
är en person som alltid 
är i farten. Glad, öppen 
och med ett otroligt driv 
i det hon gör. Hon läg-
ger ned ett stort jobb 
med Hemvändarfesten.

3 röster om Siv Thuresdotter

 Festligt och fullt 
med folk i Arvidsjaurs centrum, 
på kvällen blev det dans!


