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Vaimok 2015
En oviss vandring 16 juli – 29 juli

Årets fjällvandring blev en oviss historia in i det sista, inte för att vi inte var vandringssugna,
men på grund av årets extrema snöförhållanden i fjällen. Vår ursprungsplan, att från Tara
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kyrkhelg i Alkavare, antog vi inte var genomförbar. Vi beställde därför en helikoptertur till
Staloluokta, för att ha lite alternativ när vi landade den 16 juli. Vi kom dit i fint väder men
var inte säkra på om vår nya idé att gå mot Staddajåkkå och sedan vidare mot Vaimok och
ner till Tarradalen skulle hålla. Vi hade 14 dagar på oss till Kvikkjokk.

Vi startade direkt efter landningen i Staloluokta och tältade där vi brukar vid kallkällan halvvägs till
Staddajåkkå . Dagen därpå passerade vi ”Stadda” och kostade på oss en dagavgift i stugan för att
ladda med köttbullar i gräddsås innan vi började sträva uppför i passet mellan Jiegnaffo och
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Vi kunde åter studera Gájlájagasji forsar och Sulitelmas toppar. Sist vi gick här var 2008.
Vi tältade efter några timmars vandring i en skön aftonsol, men därefter var vädret inte på sitt soliga
humör på länge. Vi hade frost under natten. Dagen därpå gick vi fram till Jålles fot, där vi hittade en
plats för tältet.

Vi hade just fått upp det och krupit in vid 16‐tiden, då regnet började. Vilken tur! Ty regnet
fortsatte i 36 timmar, med en pulserande rytm av uppehåll och regn. Vi gjorde det både enkelt
och gott för oss när vi till middag tog en tortilla och bredde mjukost, lade på lite purjolök och till
sist rökt sik till en delikat ”klämma”. Mums!

Kojdagen gav tillfälle till läsning och Sara Lidmans ”Din tjänare hör” passade bra. Korsord är också
bokstavligen lätta att ta med. Det gick ingen nöd på oss, men vi hade fortfarande inte bestämt oss
för om vi skulle fortsätta eller vända. Vånda! Vädret var ett lotteri och snöläget okänt.

Fjällabben var ytterst irriterad på oss och gjorde anfall
Morgonen därpå, måndagen den 20 juli, var det uppehåll och vi bestämde oss för att gå mot Vaimok.
Mycket snö innan vi kom ner mot Hadditjåhkås vad. Där lade vi oss intill jokken och vadade morgonen
därpå. För första gången på tre dagar såg vi några människor och morgonen därpå var det nästan kö vid
vadet, då det även kom ett holländskt par från Pieskehaurehållet.

2008 gick vi en genväg från småsjöarna öster om Vistekjávrre till Haddijåhkå och den tänkte vi
pröva nu också, men runda Vajmokbakte på nordsidan för att slippa att gå brant ned‐upp‐ned längs
leden över Vaimokbakte. Det gick som vi hoppades. Det var mycket snö och isarna låg ännu på
sjöarna vi passerade. Efter övernattningen, på en ås öster om sjön Skiejakjåvrasj gick vi nästan hela
dagen på snöfält. Solen sken, men snön var stadig och vi var tacksamma att den täckte stenskravlet
under. Utsikten mot Fierrovagge med Tsähkkok (1564 möh) som avslutning på den långa
bergväggen var en ståtlig syn.

Sol, regnhot, sol – detta var den vackraste dagen på hela vandringen. Ett energirikt
havreflarn till kaffet efter maten satt fint!

Under sen eftermiddag kom vi ner till Vaimokstugan och klarade dess delta‐vad med stövlar och
regnbyxor.
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Vi slog upp vårt tält bredvid stugan för att ta oss en vilodag med full stugservice

På kvällen var det stilla och aftonsolen lyste på Staika som speglade sig i den ännu delvis
isbelagda sjön. Häftigt!

Strax efter vår ankomst till stugan dök våra ”vadarkompisar” från Hadditjåhkå upp. Det visade sig
vara Fredrik Neregård, känd fjällguidesförfattare och hans två kompisar som planerade att göra en
avstickare upp på Staikas topp (1794möh), när de dagen därpå skulle gå vidare mot Tarrekaise‐
stugan.
Vi fick en mycket trivsam vistelse i Vaimok. Stugvärden Ulf Pellby kom in med en nybakad citronkaka
och kokkaffe på förmiddagen och sedan förflöt dagen snabbt. Fler vandrare dök upp och efter ett
dygn hade det kommit lika många (7st) som det gjort sedan stugan öppnade 14 dagar tidigare ‐ och
citronkakan räckte till alla! Ulf berättade att det dåå varit över en meter snö runt stugan.
Nu när vi hade tid och plats att laga lite mer arbetskrävande mat, lagade vi pasta med en röra av
lufttorkad skinka, lök, morötter och svamp och till dessert chokladpudding med marshmallows.
Att hugga ved ingår i de plikter man som gäst har. Numera finns ibland inte någon klyvyxa. Den
har ersatts av en manuell vedklyv av enkelt men effektivt snitt. – Att klyva ved håller på att bli
en sällsynt kunskap.
kunskap
I Vaimok hade en stugvärd i varje dasskammare lagt ut en bok att skriva sina funderingar i.
En intressant och rolig idé. Det fanns många typer av kommentarer.

Den 24 juli gick vi vidare och inledde med bra väder. Fjällsluttningarna, vart helst man såg, verkade
överströdda med stora grå stenar – ett mycket sterilt landskap, som är lättast att ta sig fram i på
vintern. Dock fanns det smala strimmor av grönt, där leden gick fram. Vackra blommor som
Lappljung bredde ut sig som lila mattor.
mattor Det är fascinerande att se allt som växer i dessa karga
marker.

Vi kom fram till vindskyddet Kurajaure och och fann platsen fin. Ett stort och välisolerat bygge med
kamin och en bänk där man kunde hitta « Le Voyageur de la Toussaint » av Georges Simenon, havregryn,
pennor, ljus, diskmedel och diskborste. Kort sagt sådant man kan ha glädje av i ett vindskydd.

Vi hade gott om tid, så varför hasta av fjället? Nästa dag hittade vi ett ”gapaskjul” av sten som vi
tältade (delvis) inunder. Kvällen blev solig och riktigt fin. Vi tog en liten promenad för att riktigt få
njuta av Tarradalen från ovan. Vi insåg nu hur imponerande Tarrekaisemassivet är, när man står på
den höjd (800 möh) vi gjorde och ser in i dess branta raviner och toppar på över 1800 möh.

Tidigt nästa morgon var vädret annorlunda men bjöd på en Tarradal där Tarraure låg som ett nyputsat
silversmycke insvept i en dramatisk gråblå slöja. Vi åt vårt vanliga morgonmål med mjölk och müssli,
macka och eget nässel‐mynta‐te. – Plötsligt fram på eftermiddagen tittade en liten mus fram mellan
ryggsäckarna i apsiden – Väck! – men inte lät den skrämma sig.
sig Efter en stund var den där igen.
igen Nu
ledsnade vi ‐ med sur erfarenhet av vad gnagare kan göra med tält, ryggsäck och regnställ. Vi bröt
tältet och gick ner i Tarradalen. Första anhalt var Tarraälvshyddan från 1889, STF:s numera äldsta
övernattningshus. STF byggde den för att man lättare skulle kunna gå mot Sulitelma, som då ansågs
vara Sveriges högsta berg.

Hyddan gav ett mycket genuint intryck och för att få fika i ro gjorde vi upp en liten myggeld,
som fungerade bra mot den fruktade Kvikkjokksmyggen. Britsen hade nog rymt oss två om det
behövts, men nu gick vi vidare mot Padjelantaleden och Tarrekaisestugan. Hyddan är inte lätt
att hitta, men om man hejdar sig där det finns en vägvisare mot Kurajaure sameviste och
sedan letar sig rakt ner mot Tarraälven, hittar man den inte långt från stranden.

Efter att ha kämpat ett tag på den steniga Padjelantaleden väntade oss en rejält blöt tältnatt då det
enl. obekräftade uppgifter föll ca 150 mm

Mot mygg – mycket effektiv
Lite tacksamma mot musen kände vi oss, då den gjort att vi kommit nära en stuga och därför
bara behövde invänta morgonen för att ta vårt genomblöta tält och våra våta sovsäckar och
boka in oss ett dygn, för att torka allt och äta gott. Snart nåddes vi av ryktet att det inte gick att
vada över en av jokkarna på leden norr om stugan. Folk sades ligga i tält på bägge sidor om
jokken i väntan på lägre vatten. Helikoptrarna gick i skytteltrafik. Hur ofta blir man hindrad av
allt för strida jokkar i Tarradalen? – Sällan! Man fick en känsla av ”undantagstillstånd”
undantagstillstånd . Fyra
tyska killar satt villrådiga ‐ skulle de trotsa vattnet och gå mot Staloluokta som planerat eller
väja mot Vaimok? Eller helt enkelt vända om? Hur som helst, från Bodö skulle de ta flyget hem.
‐Då kommer en ung familj med två smågrabbar. Kom de norrifrån? –Ja! Hur hade det gått till?!
Jo , pappan hade först burit över ryggsäcken och sedan pojkarna i tur och ordning. Att det var en
mycket fjällvan familj kunde man förstå.
‐Dagen
Dagen därpå var det vackert väder igen, men stigen mot Kvikkjokk kunde ibland se ut som en
liten jokk. Vi passerade Passeuksa, vilken även kallas ”den heliga porten”, en gammal samisk
offerplats.
‐I Njunjes slog vi upp tältet på andra sidan älven på en musfri torrbacke. För första gången
kunde vi äta både kvällsfika och frukost utanför tältet.

Tarradalsvyer

Njunjes – ett nybygge från tidigt 1800‐tal

Sista dagen var en bekväm skogsvandring och den 29 juli, jämt två veckor efter vår landning i
Staloluokta, kom Björn Sarstad och hämtade med sin båt. Sist bjöd han på varm lagun som bonus, nu
blev det en strid fors. Denna vandring kommer vi att minnas på ett speciellt sätt, ty det var mycket
som var onormalt i år. Men en fjällvandring ger alltid mersmak ‐ även i år.

