Staloluokta 2014
27 juli – 9 aug
År 1994 gick Kina och jag för första gången Padjelantaleden.
Det var då den längsta vandring vi gjort, ända från Ritsem i
norr till Kvikkjokk i söder. Vi fann inte minst Staloluokta
mycket vackert. Redan på den tiden kunde man ta helikopter
till och från Staloluokta. ”När vi blir pensionärer kan vi ta
helikopter hit och bara vara här” sa vi.
‐ I år tog vi helikopter till Stalo; för en vecka på tu man hand
och en med gamla vandrarkompisar.

1994

Lördagen den 26 juli steg vi på nattåget i Gävle mot Gällivare och vaknade upp i Norrbotten. Samma
sköna känsla av förväntningar när utsikten från fönstret påminner om Transibiriska järnvägen och man
tycker sig ana fjällen i väster. Kupén var full av fjällvandrare. Tre skulle gå nordligaste Kungsleden från
Abisko och den fjärde på väg till en ensamvandring genom Sarek. Vi tog bussen till Ritsem där den
åkte ner till helikopterhamnen och vi ställde oss stand‐by, eftersom vi inte hade fått bokad plats
förrän dagen därpå. Efter en timma var vi i luften! Biljetten fick vi betala kontant då mobilnätet legat
nere ett par dagar där uppe. – Det blev en fin tur till Stalo med bra sikt mot fjällen och på marken såg
man leden slingra sig med sina ljusa spänger.
När vi kom fram startade vi genast vandringen och tog oss några kilometer framåt mot sydväst. Leden
mot Staddajåkkå rymmer inte så många idealiska tältplatser. Nog för det finns en hel del torrbackar
men vatten är det sämre med. När vi träffade på en skyltad kallkälla slog vi genast läger.

Dag2 (28/7) var vädret vackert och vi gick till Sårjåsjaure och konsul Perssons stuga ‐ en vida känd stuga
bland fjällvandrare. Mysig och udda ligger den vid forsnacken där sjön Sårjåsjaure har sitt utflöde.
På vägen dit passerade vi Stadda och hängbron över den strida Staddájåhkå. Vi tvättade oss och
torkade på de soliga klipporna. I dessa kala hällars skrevor växer, som på trots, de spädaste blommor,
t.ex. ormrot och flaskstarr.
Vi hade räknat med att tälta på stranden till Sårjåsjaure, men den västliga vinden var så stark när vi kom
fram att vi sökte lä bakom närmaste bergsknalle. Där låg vi också bra.

Dag3 (29/7) var den dag vi planerat att bara strosa runt vid sjön. Bättre väder hade vi inte kunnat få och
på tips av tältare på stranden gick vi upp mot Sulitelma, nästan fram till norska gränsen inte långt från
Hammaren som är ett gränsberg. Där kunde vi sedan vid en bäck ligga och avnjuta hela panoramat. En
melon(!) läskade på hemvägen till tältet och vid stranden bekantade vi oss med ett par jämnåriga,
jämnåriga Eva
och Jan, som liksom vi sökte sig tillbaka till gamla favoriter.

Dag4 (30/7) var det regnigt på morgonen och då vi inte hade så bråttom avvaktade vi. – Det blev till slut så
att vi stannade
stannade, eftersom regnskurarna fortsatte hela dagen.
dagen ”Kupé”
Kupé , sudoku och 125 ml single malt gjorde
att dagen gick fort. På kvällen började regnet ösa ner. ”Skönt att ligga här inne, i detta väder”, sa vi.

Det visade sig dock bli rätt blött framåt natten... På den blöta marken rann vattnet förbi/under vårt tält.
Sovsäckarna blev blöta och vi var tacksamma för värmen i luften. På morgonen var det vackert väder
några timmar så vi hann bryta tältet och börja gå. I Stadda hyrde vi in oss med dagavgift och kunde torka
upp våra blöta säckar mm. Stugans bokförråd hann vi inte läsa, men det fanns som vanligt i dessa stugor,
en rik mångfald. Man behöver verkligen inte släpa på egna böcker i fjällen. Vi fick även en pratstund med
stugvärdinnan Elin Baer, en samekvinna från Luokta‐Mavas sameby,

Vi tältade vid vårt ”kallkällehål” och sedan gick vi till Stalo och slog upp tältet på stranden till Virihaure, en av
de finaste sjöarna i fjällvärlden. Vi blev grannar med Eva och Jan.
På vägen dit mötte vi två fäder och fyra söner på väg mot Norge. Vana vandrare ‐ de hade redan gjort fem
Sarekturer, trots sönernas ringa ålder!

Den 2 augusti kom våra vänner med helikopter från Kvikkjokk, lagom till ett samebröllop som skulle äga
rum under denna kyrkhelg i Staloluokta. Förutom prästen Anders Nilsson var även biskopen Hans Stiglund
däruppe och de höll i gudstjänsterna gemensamt. Den som tror att en kyrkhelg betyder färggranna
samedräkter blir besviken, men i övrigt finns det en mycket speciell känsla när alla, även prästerna sitter
runt elden och det sjungs på samiska och det är mer samtal än predikan över Budskapet. Det blev
sammanlagt fyra tillfällen att besöka kyrkkåtan.

Efter högmässa med kyrkkaffe på söndagen (3/8) gjorde vi i gänget en toppbestigning av
”hemfjället” Unna Dijdder (853 m.ö.h.). Den käcka och lätta stilen fick det hela att påminna om en
toppbestigning för 100 år sedan. Den som har tid rekommenderas att göra denna bestigning och
njuta av utsikten. Ner mot sjön får man ”fjordkänsla” pga brantheten. Vi avslutade dagen med
färskrökt öring och glödkakor från ”shoppen”
shoppen . Det helikopterrullade vinet smakade gott därtill
därtill.

Den 4 aug började vandringen mot Kvikkjokk. Första etappen gick till Tuottarstugorna som vi nådde framåt
kvällen efter 19 kilometers promenad. Vi slog upp vårt tält och övriga tog in på stuga. Så skulle det bli i
fortsättningen. Det hyggliga vädret gav stugplatsen en chans att visa sig från sin bästa sida. Vid tidigare
besök (1994, 2013) har vädret varit grinigt.

Dagen därpå (5/8) var vädret mera lurigt och ett häftigt åskregn tog oss på sängen (läs: utan regnkläder
och regnskydd på säcken). Det blev en bra läxa, så att vi i fortsättningen tog på oss i tid. Torkrummet i
Tarraloupallstugan blev knökfullt och tågbiljetterna torkades hängandes på möbler.
Trots regnet hade sträckan sin charm med mycket småsjöar på högplatån, innan man går brant ner mot
stugorna. Synd att vi pga vädret inte kunde se mer av Sarektopparna de här dagarna. 11 km blev det
denna dag.

Nästa dag (6/8) var lite torrare men gav även den ett åskregn. Nu började vi komma ner i grönskan. Den
stolt växande kvannen blev vanlig och myggen började trivas i den begynnande björkskogen
björkskogen. Skogen
inspirerade att tända en liten myggeld och kvannen till att plockas och bli till en liten entré i
Såmmarlappastugan. Som vanligt, kan man säga anlände vi till dagen mål, svettiga och varma och ett dopp
efter avtvättning blev vardag. I Såmmarlappa finns en ”lin‐båt” som man kan dra fram och tillbaka över
älven Tarraätno. Det blev en ovanligt trevlig kväll i stugan , där alla var med i samvaron och där stugvärden
Håkan Jonsson bidrog mycket. Vi har aldrig mött annat än trevliga stugvärdar, men Håkan skapade verkligen
god stämning. När vi gick ut till tältet var bergen ”japanska” i kvällsdimman.

7 augusti.
augusti Första avskedet.
avskedet Carina och Bengt skulle nu ta helikoptern till Kvikkjokk medan vi övriga skulle
vandra vidare till Tarrekaisestugorna. Vädret var bättre än tidigare men kunde inte hålla sig helt från att
skvätta lite. Tarradalens vandringsled är rätt så stenig, med några riktigt jobbiga (men korta) stenpartier,
så ett torrt väder uppskattas. Vi kom nu fram till den del av leden som tillhör Sveriges äldsta
vandringsleder, den mellan Kvikkjokk och norska Sulitjelma. Innan den blev populär bland de tidiga
turisterna på 1800‐talet, hade den under århundranden fungerat som handelsled, men även för att gå på
dans(!).

Nästa dag (8/8) var dock en tveklöst solig och skön dag. Nu skulle Eva, Rune, Odd och Marie ta en
helikopter till Kvikkjokk. Kvar var bara Kina och jag som skulle gå ända fram. Alla dessa ”avhopp” med
helikopter måste planeras och bokas i förväg om man vill vara säker på att komma iväg en speciell dag.
Nu var vi verkligen nere i den frodiga Tarradalen. Grönskan var manshög och lämnade få platser att stanna
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syd om Tarrekaisestugorna finns en känd offerplats för samerna uppe på bergväggen öster om leden.
Basseuksa ‐ den heliga dörren kallas den och har i urminnes tider varit ett ställe för offer av renar för god
lycka. Det är en naturlig bildning där man även kan se ett ansikte med lite fantasi. Innan vi kom till Njunjes
kom vi åter på kalmark. Vid Njunjes hade Fjällbruden inte vuxit ut vid bron i år pga torkan.

Efter Njunjes blev vägen slät och fin att gå och ibland rent bred. Det gjorde att vi till sist inte hade många
kilometer kvar av stigen mot båtläget där de reguljära båtarna går 3 gånger om dagen under högsäsong.
Vi övernattade vid båtläget efter 19 km:s slutspurt. Fr o m Njunjes fanns det mobiltäckning (Telia) och vi
fixade en returbiljett (av SMS‐typ) hem till Norrsundet. Vi hade turen att komma med en tur där
båtföraren och Kvikkjokkprofilen Björn Sarstad visade Kvikkjokksdeltat för ett par gäster han hade. Ett
märkligt delta där det fanns en stor lagun som säkert var 10‐15 grader varmare än huvudfåran. En tur på
kyrkogården med sina många samiska gravar avslutade denna sköna och minnesrika 14‐dagarsvandring.

