Alkavare kapell – med inblick i Sarek
Juli 2013
‐ Hur man kan besöka Sarek utan alltför stor ansträngning –

Vi hade under vintern planerat en del tänkbara vägar att ta oss till Alkavare kapell från
Ritsem och sedan vidare, men olika saker spelade in och till slut blev det denna tur som vi
bokstavligen beslutade on fly.

Måndagen den 15 juli tog vi, som många gånger förr när vi åkt till fjällen, nattåget till
Boden/Gällivare och sedan bussen in i fjällvärlden, närmare bestämt Ritsem, där vi
övernattade på fjällstationen. Enda natten vi inte låg i tält, men fjällogier erbjuder alltid
möjlighet till samtal med likasinnade och erfarna fjällvandrare. På Ritsem denna gång var det
nästan bara gamla Sarekrävar, vilket passade oss väl, som inte gått så mycket där. Nytt var
att vi bestämt oss för att flyga helikopter denna gång, för att snabbare komma in i hjärtat av
Lapponia. Det var vår första helikoptertur och blev en angenäm överraskning. Det var som
att sätta sig i bästa läsfåtöljen. Kl 08.00 nästa morgon den 17 juli flög vi iväg och efter en
mellanlandning i Kutjaure landade vi i Staloluokta 08.40.

Dag 1 ‐ 17 juli: Staloluokta har sedan gammalt haft flygförbindelse, vilken har varit populär
för vandrare och besökare som inte hunnit eller haft lust att gå hela den långa Padjelanta‐
leden (Ritsem – Kvikkjokk).
Redan 09.30 kunde vi starta vår vandring på Padjelantaleden mot Tuottarstugorna. Vädret
såg lovande ut efter en lång tid av regn och rusk. Dagarna före vår ankomst hade det snöat i
Sarek vilket gav de fjärran Sarektopparna en vit och vacker dräkt. En ung tysk som vi mötte
stannade till och han berättade om sin Sarekvandring från Saltoluokta till Alkavare. Den hade
tagit 4 dygn och hade varit mycket regnig och blöt – vandringskängorna hade gått sönder
och efter de regniga dagarna hade han inte haft en torr tråd på kroppen. I Tuottarstugorna
hade han tagit in och torkat upp och var nu ganska nöjd, där vi satt i solen och delade på lite
nyponsoppa. Han skulle vidare till Norge och Sulitelma. Vi fortsatte mot öster längs leden
och hittade en tältplats vid en liten sjö, precis lagom för hinna in i tältet innan regnet
började. – Ett regn som till och från räckte i 4 dagar. 10 km gick vi denna dag.

Dag 2 – 18 juli: Vi låg och tryckte i tältet tills vi tyckte oss ana ett längre uppehåll i regnet.
Under dessa regndagar bröt vi lägret inifrån och satt på slutet under yttertältet som blev
skyddet för oss och säckarna. Dessa vägde i början av vandringen 42 kg tillsammans, vilket är
några kilo mindre än tidigare år. Mindre av färsk mat och mer av diverse torrmat. Trots en
sen start vid 12‐tiden gick vi nästan lika långt (9 km) som Dag 1. Vi passerade

Tuottarstugorna som vi såg uppifrån de gröna kullarna norr om stugorna. Kunde slå läger i
uppehållsväder.

Dag 3 – 19 juli: Kunde även bryta lägret i uppehållsväder. Under dessa dagar handlade det
mycket om att parera regnet så mycket som möjligt. Sedan vi lämnat leden vid
Tuottarstugorna var det oftast lättgången hed och lätt att orientera då det fanns många
sjöar. Ett renstängsel var lätt att krypa under. Denna dag befann vi oss på den mest
”avlägsna” platsen i Sverige. Den är definierad utifrån avstånd till närmaste väg, vilket i detta
fall skall vara 4 mil. Om det stämmer vet vi inte. Vi hittade en hylla i lä där vi slog upp tältet.
7 km avverkade vi denna regniga dag.

Dag 4 – 20 juli: Denna dag hoppades vi hinna till Alkavarekapellet. På vägen väntade ett vad
av okänd karaktär. Rissajåkkå är ett mycket potent vattendrag med många häftiga vattenfall.
Efter en stunds letande hittade vi ett bra ställe mellan två forsar (se röda linjen). Vi drog åt
regnbyxorna med kardborrband mot stövelskaften, vilket ger en god tätning för ett inte
alltför långt och djupt vad. I denna jokk gick vattnet upp till knät i vissa fall. Efter vadet var
det ”finpromenad” fram till Alkavare, där det är enklare att använda båtarna vid sjön än bron
som ligger ca 2 km nedströms Miellätno.
Strandängen vid sjön räcker för ett helt kompani att tälta på, vilket kan vara bra när det är
kyrkhelg. Då kan det vara mycket folk – 2007 var det 60 personer och det var tre bröllop. I
fjol var det 6 bröllop! Vi kom helgen före årets kyrkhelg, som alltid är den sista helgen i juli.

Som på beställning tittade solen fram ett tag när vi gick upp till kapellet som ligger på en
kulle ovanför sjön Alkajaure. Kapellet är från 1600‐talets ”silverrusch” men restaurerades på
1960‐talet och är ett funktionellt om än primitivt kyrkorum. Många tätskrivna gästböcker
vittnar om en ofta besökt plats. Precis som för oss hade det varit ”på listan” länge hos många
av besökarna. När solen inte lyser gör kapellet nästan ett spöklikt intryck med sina mörka
kallmurade skifferväggar.

Dag 5 – 21 juli: Denna dag regnade det nästan oavbrutet. Vi hade en kravlös dag i tältet och
läste och löste Sudoku och tog oss lite fika emellanåt. På eftermiddagen gick vi ändå ut ett
par timmar och besåg bl.a. lämningarna efter silvergruvan. Lappland blev aldrig ”Det Svenska
Västindien” som landets ledning hoppades. Alla gruvprojekt gick mer eller mindre dåligt.
Brytningen vid Alkavare var aldrig lönsam och efter 40 år lade man ner gruvan 1702. Då hade
man fått ut 512 kg silver ur malmen, som man med hjälp av indelta soldater bröt och som
samer tvingades att frakta till Kvikkjokks silververk. Se http://sv.wikipedia.org/wiki/Lule%C3%A5_silververk
Vi gick sedan in i kapellet där vi fick lite lä och regnskydd. Vi tände symboliskt några
ljusstumpar och satt och betraktade deras kamp mot vinddrag och mörker. När använde
man senast en halvtimma för att studera hur ljusstumpar sakta brinner ut? Hur de flämtade
och såg ut att slockna men åter tog sig och skapade skira mönster av stearin. Vi fick god tid
att tänka på alla de som arbetat under vidriga förhållanden under gruvtiden. Vädret
förstärkte känslan.

Dag 6 – 22 juli: När vi vaknade såg vi att en förändring av vädret var på gång. Vi tog åter
båtarna för att vandra tillbaka en bit på den väg vi tog Dag 4. Vid detta tillfälle fanns två
båtar som gick att använda, vilket gjorde att vi fick ro tre gånger för att det skulle finnas en
båt på varje sida. Väderomslaget kom snabbt och vädret höll sedan i sig resten av
vandringen.

Vi kunde nu rasta på soliga torra hedar och Sarek öppnade sig som ett stort skyltfönster med
sina imponerande toppar och dalar. Njutning på alla plan! Man hann se blommorna och
insekterna och när vi till slut på kvällen var framme vid vårt mål, Njoatsovágges början kunde
vi tvätta både oss själva och kläderna i en skön aftonsol. Vi kröp ner samtidigt med solen.
Kunde vi ha det bättre på fjället?

Dag 7 – 23 juli: Vi hade bestämt oss för att ha ett ”basläger” här och göra dagsturer ett par
dagar. Första dagen vandrade vi in i Njoatsovágge, som är en av Sareks mer kända dalar och
tillhör de trånga och vackra. Går man den söderöver kommer man så småningom till Pårte,
vars massiv vi såg på avstånd. Turen med ”matsäckskorg” blev ca 7 km då vi efter att ha
slappat på planet med småsjöar gick upp på Skiejákvárásj (1175 m.ö.h) för att få en ändå mer
hänförande utblick över Njoatsovágge. Från toppen gick vi sedan väster om berget och
kunde sedan avsluta dagen med ett fotbad i vår egen lilla badpöl vid tältet. På kvällen åt vi
en trerätters middag byggd på egentorkade ingredienser.

Våra sopor brände vi upp med en liten eld som gjordes upp med torrt bränsle från kalfjället.
Även denna dag gick vi till kojs först efter solnedgången. Vem vill gå in en sådan kväll?

Hur ofta får man uppleva en kväll som denna? Dessutom utan mygg!
Dag 8 ‐ 24 juli: Även denna dag bjöd på samma väder! En timmas morgontoalett och en
timmas frukost, sedan en ny dagstur ‐ denna gång för att se Sarvesvágge lite från ovan från
Tjågnårisvànàsj (1207 m.ö.h.)

Vi kunde jämföra intrycken från dagen då vi passerade dalen på dess botten med vad vi såg
nu, då vi fick ett perspektiv likt Skerfeklippans i Rapadalen. Ryggåsbergets komplexa toppar
och Ritatjåkkås spetsiga topp på 1944 m.ö.h. och många fler av de häftiga toppar som bildar
övre delen av Sarvesvágge kunde vi njuta av där vi låg och filosoferade. Vi konstaterade att
det egentligen inte var nödvändigt att vandra dal upp och dal ner för att se Sarek. – Men det
finns så många anledningar varför man väljer att gå i Sarek…så var och en väljer sitt sätt.

Dag 9 – 25 juli: Vi lämnade med stor saknad vårt basläger för att fortsätta söderöver till
Tarralouppalstugorna där det finns möjlighet att ta en helikopter till Kvikkjokk. Vi fick åter
böja oss för att komma under samma renstängsel som vi kröp under Dag 3. Det sträcker sig
mer än en mil över dalar och berg. Lagom till slutspurten halade Kina upp ett paket
lufttorkad salami ur matväskorna. Waw! Den kändes lyxigt på hårdbrödet. Smöret kunde vi
nu också slösa med, ty det skulle räcka gott de sista dagarna. Nyponsoppan gör sin
comeback i vår fjällpackning, Varma Koppen har fått kalla fötter. Vi kom fram till
Tarraluoppal vid 20‐tiden efter 8 km vandring. För första gången träffade vi på lite mygg, då
stugorna ligger nära deltat. Däremot fanns där ingen telefon att ringa till flyget med(!). ‐
”Men det brukar komma en helikopter kring 12‐tiden” tröstade stugvärdinnan oss.
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