FJÄLLBAGAREN
TIDIGT PÅ MORGONEN ÅKER MAXIME NÅGRA HUNDRA METER TILL SITT BAGERI.
SNART FYLLS DEN LILLA LOKALEN AV DOFTEN AV NYGRÄDDAT BRÖD OCH DE KOMMANDE TIMMARNA MÖTER HAN KUNDER OCH FÖRBEREDER NÄSTA DAGS PRODUKTION. NÄR HAN JOBBAT KLART FÖR DAGEN, STRAX EFTER LUNCH, FYLLER HAN
SJÄLVBETJÄNINGSDELEN AV BAGERIET MED BRÖD OCH BULLAR OCH GER SIG SJÄLV
UT PÅ FJÄLLET SOM HAN BOKSTAVLIGT TALAT HAR UTANFÖR KNUTEN.

TEXT Annelie Lanner ■ FOTO Stéphane Lombard
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B

agaren och företagaren Maxime
Bouju Kindlunds arbetsdag börjar
vanligtvis klockan sex på morgonen. Då har han ätit frukost, rastat
de två hundarna och antingen tagit
skotern, skidorna eller cykeln några hundra
meter från det röda hus där han bor med sin
fru till det lilla bageriet i en gammal smedja i
Grövelsjön. Lokalen är 16 kvadratmeter stor,
men där ryms allt du behöver i ett bageri. Allt
är välplanerat och välorganiserat och var sak
har verkligen sin plats. Det gäller både små
degskrapor och stora mjölsäckar. Det var på
millimetern att ugnen gick in när den levererades, men nu står den längs ena väggen och
värmer den lilla lokalen.
– Jag skulle aldrig rekommendera någon att
göra som jag gjort, skrattar Maxime.
Fjällbageriet i Grövelsjön invigdes hösten
2017, men Maxime har alltid bakat.
– Redan som femåring bakade jag surdegsbröd med min morfar i vedugnen hemma i byn
utanför Grenoble i franska alperna. Det tog sedan drygt 20 år för mig att inse att bagare var
det jag skulle bli, säger Maxime och ler.

28-ÅRIGE MAXIME är uppvuxen både i Sverige och i Frankrike och har gått i skola i båda
länderna. Hösten 2015 började han Eldrimners
och Torstas yrkeshögskoleutbildning i Ås för att
bli bagare.
– Det var min mor som läste om utbildningen i Eldrimners tidning, berättar Maxime.
Under utbildningen gjorde han praktik
både på bagerier i Frankrike och i Sverige och
han tog alltid med sig nya idéer och förslag på
förbättringar hem. Maximes bagerilärare på yrkeshögskoleutbildningen berättar att varje gång
Maxime kom tillbaka från en praktikplats hade
han med sig idéer som kunde förbättra arbetet.
Det kunde handla om att borra hål i degskrapor
för att få bättre grepp eller förslag på ett annat
sätt att rundriva bröden. Det där engagemanget
går igen även när Maxime visar runt i sitt bageri. Dator och skrivare står i en smal garderob som också fungerar som klädskåp, med en
tydlig uppdelning mellan privata kläder och arbetskläder. När han visar runt berättar han om
flera saker han uppfunnit och förbättrat.
– Allt går på hjul i mitt bageri, förklarar
Maxime också. På så sätt blir det både lätt att
städa och att möblera om.

→
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Efter att ha avslutat utbildningen på Eldrimner flyttade Maxime
till Grövelsjön med sin fru Lotta. Hon kommer ursprungligen
därifrån och Maxime jobbade med forsränning i grannorten
Idre. Grövelsjön lär vara en av de snösäkraste platserna i Sverige
och ligger i Älvdalens kommun i norra Dalarna där Skandinavien är som bredast. Det passar Maximes intresse för skidåkning, löpning och snökite som hand i handske.
GRÖVELSJÖN har ungefär 100 bofasta invånare, men både
under sommar- och vintersäsong kommer många turister och
påskmarknaden i Grövelsjön 2017 blev det egentliga startskottet för Fjällbageriet.
– Jag bakade 20 bröd och tog med till marknaden. På en
timme var det rensat, säger Maxime och ler.
Då bakade han brödet hemma och sålde mellan 10 och 20
bröd i veckan.
– Det fick plats 18 bröd i kylen, så det var min maxkapacitet.
Den lyckade marknadsförsäljningen gjorde att planerna på
bageribygge satte i gång på riktigt. Maximes svärfar lät honom
bygga om den gamla smedjan till bageri. Länsstyrelsen i Dalarna stöttade med så kallat mikrostöd till vissa investeringar.
Maximes föräldrar var också med och bidrog och själv började
han snickra.
– Jag gillar att snickra. Och jag gillar att hitta på smarta inredningsdetaljer.
Ombyggnaden av den gamla smedjan till bageri tog i princip hela sommaren.
– När elen skulle dras in ringde jag firman och tjatade varje
vecka. Jag ville få det klart. Det enda jag såg var turisterna som
passerade och som jag inte kunde sälja något bröd till, berättar
Maxime.
I början av september 2017 stod bageriet klart och det blev
invigning.

– Det kom 100 personer till invigningen och just den dagen
blev det sol!
En väldigt speciell gäst på invigningen var Maximes morfar,
som kommit från Frankrike för att vara med.
– Han var såklart väldigt stolt och vi bakade lite tillsammans, berättar Maxime.
Efter öppningen har Maxime bakat när det varit turister i
byn, och det är det nästan alltid. Han levererar till några turistföretag och caféer och ibland även till ett hotell.
– Min närmaste konkurrent finns i Orsa. Där har ett par ett
bageri som sägs baka väldigt gott bröd, men det är ju nästan 20
mil dit, så jag har inte testat än, säger Maxime.
Fortfarande är frun Lottas lön från skolan i Idre viktig, men
Fjällbageriet växer långsamt och Maxime har noggranna kalkyler över hur mycket han behöver sälja för att kunna ta ut lön.
Det skulle funka om han sålde 55 bröd per dag. Han märker
redan nu hur turister som han sålde bullar till i somras kommer
tillbaka och handlar av honom.
– Grövelsjön har stor potential och jag märker att många
turister kommer tillbaka igen till våra vackra fjäll, säger han.
Två månader efter bageriinvigningen hölls SM i Mathantverk. Maxime ställde upp med sitt solros- och linfröbröd och
det tog guld i klassen för smaksatta bröd. Juryn tyckte att han
med enbart ett fåtal ingredienser fått fram ett smakrikt surdegsbröd med saftighet och frasighet.
Maximes guldmedalj hänger i brödhyllan av trä.
– SM-vinsten har blivit ett bra sätt att sälja. Många kunder
som inte kan bestämma sig väljer då SM-brödet.
Solros- och linfröbrödet är ett av Maximes fyra bröd. Han
bakar också ett ljust levain, ett valnötsbröd och ett rågbröd.
Utöver det finns kardemummabullar, rågcookies med choklad
och fjällmüsli i Grövelsjöns fjällbageris sortiment.
– Ibland bakar jag croissanter också, i alla fall till nationaldagen, säger fransmannen Maxime och syftar på den 14 juli.

FOTO Familjen Bouju Kindlund
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FÖR ATT ytterligare bidra till att Grövelsjön ska vara ett levande
samhälle för både bofasta och turister har Maxime tagit på sig updraget att ingå i fjällräddningen. I Grövelsjön finns en styrka på nio
fjällräddare och när en av de äldre gick i pension gick Maxime in i
hans ställe.
– Jag vill kunna bidra med min kunskap säger han. Jag är med
för att kunna göra nytta.
Förutom att han har utbildat sig till bagare är Maxime nämligen
fjälledare. Han läste den 2-åriga utbildningen i Åre och fick förutom
fjällkunskapen med sig turismvetenskap och miljövetenskap. Det
första fjällräddningsuppdraget Maxime var med på var i januari. Det
var ett så kallat sökuppdrag där anhöriga till en kille larmade för att
de inte fick tag på honom på mobiltelefonen på flera dagar.
– Som tur var gick det bra. Han var i en stuga, men hade ingen
täckning, berättar Maxime.
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FRAMTIDSPLANERNA för Fjällbageriet är både långsiktiga och
kortsiktiga. Nästa investering blir troligen att köpa in en frysbox till
bageriets självbetjäningsdel så att kunderna kan köpa bröd även ur
den. Nästa större investering lär bli att dra in vatten och avlopp. Just
nu är Fjällbageriet ett bageri utan vatten.
– Det går bra, men det krävs noggrann planering. Jag tar hit
dunkar med vatten och en stor termos med varmt vatten för att
tvätta händerna, men visst vore det lyxigt med rinnande vatten och
avlopp, säger Maxime.
Bageriets lastkaj skulle också kunna förändras så att varuhanteringen förenklas. Kanske skulle det även kunna bli försäljning av
Fjällbageriets bröd på lanthandeln i grannbyn.
På ännu längre sikt planerar Maxime att bygga ut den lilla smedjan ytterligare och kanske starta café, restaurang och varför inte ett
mikrobryggeri.
– Det vore roligt om Lotta också kunde jobba i företaget. Fina

dagar är hon lite avundsjuk på mig som får stanna i Grövelsjön,
medan hon måste åka till jobbet i Idre.
EFTER NÅGRA EFFEKTIVA TIMMAR i bageriet har Maxime bakat
av alla bröd och bullar, förberett nästa dags degar och städat undan
allt och hängt eller ställt det på sin rätta plats. Det sista han gör under
arbetsdagen är att fylla upp sin självbetjäning i entrén till bageriet.
Han har byggt till en farstu och där har hans tidigare degtråg blivit
hyllor. Där lägger han upp påsar, bröd, bullar, müsli och kakor och
där får kunderna själva ta sina varor och betala kontant eller med
Swish. Maxime själv utnyttjar att han bor så nära fjällen och han har
sett till att skapa sig ett jobb som erbjuder stora möjligheter till en aktiv fritid. De vinterdagar då det blåser på rätt sätt utnyttjar Maxime
till snowkite. Han åker alltså skidor efter en stor drake på fjället.
– Känslan av frihet när vinden tar mig dit den blåser är fantastisk, säger Maxime. //

YRKESUTBILDNING I MATHANTVERK
Sista ansökningsdag till Yrkeshögskoleutbildningen
i mathantverk, som Maxime gått, och som ges av
Eldrimner och Torsta är 15 april.
Läs mer på sidan 52.
Vill du följa Fjällbageriet? Gör det på Facebook eller
Instagram via @grovelsjonfjallbageri
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