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Familjegården i Ruskola är ett kärt återseende för Ulrika Falk-Mörtberg. När hon tog över
gården 2009 såg hon bara två alternativ, antingen säljer de huset eller så flyttar de in. Tanken
att det bara skulle vara sommarstuga eller att byggnaden skulle stå och förfalla var omöjlig,
Ulrikas hemgård skulle inte drabbas av det ödet.
Vägguret i köket tickar hemvant och i öppna
spisen brinner en brasa. Det är högt i tak i den gamla Norrbottensgården där Ulrika och hennes dotter
Vida tar emot mig en mulen förmiddag i september.
Ulrika kokar te och skrattar när jag konstaterar att
hon är tillbaka hemma igen.

Ulrika är femte generationen som tar över gården
i Ruskola. Hon berättar att hennes uppväxt på gården och friheten en barndom på landsbygden kan
erbjuda har präglat henne mycket. Hennes hemgård
har på något vis blivit hennes rötter och till dem ville
hon återvända. Beslutet att flytta tillbaka till gården i
Ruskola var däremot inte självklart. Efter 20 år i Luleå medger hon att det var svårt att byta plats, men en
dag vaknade hon upp och kände att hon måste flytta
hem. Det var något som drog henne hem, hon hade
inget val.

Ut i världen och tillbaka igen
Ulrika berättar att hon i tonåren ville bort från Övertorneå, en känsla som många tonåringar förmodli-

gen upplever. Hon kände sig alltid lite udda då hon,
som hon uttrycker det, inte var någon idrottsfantast. Hennes intressen var mer estetiska, teckna och
rita, musik och böcker. Ulrika berättar att hon ville upptäcka och utforska saker, ett annat liv än det
som fanns på landsbygden under 80-talet. Den resan
började i Haparanda, sen Luleå, Värmland, Island,
Luleå igen och till slut ändå tillbaka där hon började,
gården i Ruskola.
– Jag har alltid älskat norrbotten. Jag har aldrig haft
någon tanke att jag ska flytta till Stockholm eller
New York, säger Ulrika. Nej, jag ska hålla mig hemma. Island bara bekräftade det igen, jag är en riktig
lantis, skrattar hon.

”Det har inte varit självklart att flytta hit, men när jag väl har gjort det
så känns det självklart.”

Konstiga övningar och en ny karriär
Ulrika berättar att det är 18 år sedan hon för första
gången provade på yoga. Hennes bästa kompis Åsa
tränade yoga och Ulrika hängde med på en lektion.
– Du vet det var ju lite så här, fniss och konstiga övningar och såhär man småler. Men sen efteråt kommer jag ihåg att jag var helt avslappnad i bilen på väg
hem. Sån märklig känsla, vi hade bara gjort några
konstiga övningar och sträckt på kroppen och så var
man så himla avslappnad, skrattar Ulrika.
Fyra år senare började hon träna yoga regelbundet.
Först en gång i veckan som sedan blev till två gånger
i veckan. Livet rullade på och yogan likaså. Några år
senare reste hennes yogalärare till Indien och Ulrika
höll några lektioner i hennes frånvaro.
– Jag hade inte ens tänkt det, säger Ulrika allvarsamt.
Det var så skrämmande att ställa sig inför en hel klass
och undervisa men jag är så glad att jag inte bangade,
för där och då förstod jag att det är det här jag ska
göra resten av mitt liv. Det är det här jag är ämnad
att göra i det här livet, om man tror på reinkarnation.
Det blir jag bekräftad i mer och mer, jag är på rätt
ställe, säger Ulrika och ler stort.

Iyengaryogaskolan tar form
2011 blev Ulrika certifierad Iyengaryogalärare och
ett tag funderade hon på att öppna skolan i Luleå,
men tanken lockade inte. Hon säger att hon vill ha
det i liten skala, väldigt intimt och personligt, på
egen tomt så att hon är nära sin dotter. När de flyttade hem till gården i Ruskola såg hon en möjlighet
och bestämde sig för att satsa helhjärtat på yogan.
Ulrika berättar att hon inte riktigt förstått att det är
så många som är intresserade av yoga här uppe och
det blev en positiv överraskning för henne.
Tanken är att Ulrika och hennes man Jan-Erik så
småningom ska bygga yogaskolan i Ruskola, på
höjden ovanför deras hus, med utsikt över Torneälven. Ulrika säger att det är som gjort för skolan, 300
meter från deras hus. I nuläget undervisar Ulrika i
yoga i centrala Övertorneå och i Hedenäset. Hon
försöker tänka brett och satsa på olika grupper, pensionärsyoga och yoga för män är två satsningar hon
hittills gjort. Tanken är att det också ska tillkomma
barnyoga. Yoga är ju för alla, det är mitt mission att
få folk att förstå det, säger Ulrika. Målet med yogan
är ju att lära känna sig själv, uppnå en emotionell balans samt att man mår bra och accepterar sig själv.

En inre resa
Ulrika förklarar att yogan handlar om individens
resa. Dels kroppsligt, Iyengaryogan jobbar genom de
olika övningarna med nervsystemet och med hormonell balans, men även själsligt.
Hon säger att var och en har sin egen resa. Det är
så lätt att hamna i det där förklarar hon, att jämföra
mot andras prestationer. Ulrika säger att hennes mål
när hon undervisar är att alla individer ska känna att
det handlar om just dem. Att varje person som kommer känner att det ger dem något. De kanske inte
riktigt vet vad, men de mår lite bättre. Det är det jag
vill, det är min uppgift, avslutar hon.
Yoga för henne själv handlar till stor del om självdisciplin. Att träna varje dag och alltid sträva efter
att bli bättre som lärare. Ulrika förklarar att hon inte
kan lära ut något som hon själv inte förstår eller kan.
Men den ständiga utvecklingen är även vad som gör
hennes yrke så roligt. Ulrika säger att precis som alla
andra kämpar hon med balans mellan vardag och
jobb, vägen till yogalärare och yogaskolan har inte
varit helt klar. Hon berättar att efter hon fick barn
dippade motivationen och hon fick kämpa lite extra.
I grund och botten handlar det om att man är kanske
är lite lat, skrattar Ulrika. Man vill göra annat också,
äta middag med vänner och umgås med familjen.
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Det bästa med Övertorneå?
Tillgången till naturen, människors
öppenhet mot yogan, det är jag så
tacksam för.
När du är ledig?
Tränar yoga skrattar Ulrika.
2 saker på din ”att-göra-lista”?
Att bygga upp yogaskolan och att göra
min hemgård till ett ställe som sjuder
av liv.
Vilken årstid är din favorit?
Hösten
Kaffe eller te?
Kaffe

”

Det är det som är så unikt
med yogan, att det förenar
verkligen kropp och själ,
det är det som är yoga.

Tornedalen, världen och friheten
Ulrika berättar att yogan ser till att hon får se världen,
senast var hon en månad i Indien. Genom sitt yrke
träffar hon många spännande människor och ges en
möjlighet att utvecklas på det personliga planet. Ulrika säger att hon hoppas att dagens läge, när man
kan jobba via datorn, blir något varaktigt så att fler
människor vågar flytta till Tornedalen. Hon menar
att ju fler som kommer som har andra upplevelser
och erfarenheter, de hjälper att bygga det samhälle
man vill ha, där man inte dömer varandra så hårt.
På något vis känner Ulrika att nu kan Tornedalen
inte värja sig längre, nu kommer världen till Tornedalen. Hon menar att det börjar förändras, det blir
mer och mer öppet.

Hennes förhoppning är att när hennes dotter Vida är
16-17 år ska känna att det finns mer för henne här än
det gjorde när Ulrika själv var ung. Ulrika nämner
Kulturskolan som ett positivt initiativ till att öka den
kulturella verksamheten i kommunen. Samtidigt säger Ulrika att hon är tacksam för Tornedalens naturrikedom. Naturen alltid kommer att finnas och det
är en jättestor del av den livskvalitet som man har
här uppe, förklarar Ulrika.
Klart är i alla fall att Ulrika blir kvar i Tornedalen.
Hon spånar om framtiden och berättar att de funderat på att döpa gården till Ruskolagården, så att de
kan sätta den lilla byn på kartan också, det hade varit
fint. Platsen är magisk för mig, avslutar hon.

”Tornedalen är så fantastiskt fint och har så mycket
att erbjuda, man måste bara få folk att hitta hit”.

