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Kvallstur upplt Akka. Det eldrod� solkJotet sink�r sig i vaster och skojar med vlra skuggor pl andra sidan Storbiickens ravin. 

De sex: Astrid, fotograf o. kack frisksportarflicka.
Sten Didrik, fotograf o. pulkdragare.
Folke, fotograf o. praktisk man.
Sven, fotograf o. jagare.
Zita, vovve och ripalskare.
Utz, vovve och bildforstorare.

\.. _________________ 
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Reportage: Astrid· och Sven Gillsater.
Snostormen tjot inte, kylan stack

ej i ansiktet, ej heller llig kalldim
man i diilderna. FjiiJlviirlden anda
des ut efter niirapA sex veckors oav• 
brutet o�iider. Den sista natten hade slonnen Jllojnat och lite liitt komsno hildade elt mjukt tiicke ov-anpA
drivsnon och skaren. Allt var som 
ett liickrare vykort, niir vi slod slart
heredda i TjAmotis for en attackmot Sarek, Sveriges mest otillgiingliga och vilda hogfjiillsomrAde. Vara

ruaghundar Utz och Zita gniil
ivern over att fa rycka loss pull:
och ge sio i vag, men det var 1
Jioare nA0gra packningsdetaljer
kh..ra- a- llundp.rol'ian den, 
kade fisken skulle pA nAgot siitt
i pulkorna, iiven om de redan
spriingfyllda. Diir �anns pro·
for tre veckor framAt: rnasso!
VA TO-mat, spritkok, renhudar, 
siickar och en omdiskuterad MJ
malsskyffel. Dess vara eller i�ke,
fororsakade en hel dd As1kts.
ningar, allr.ahelst som Folke 
konstrueral en specialspade 
igloobygge, som hellre viigd,
gram ii.n kilo. Hans starkaste 1
ment var att vi hela tiden gal
for alt nedhringa vikten si pas
t. o. m. skaftet pa tandhorsten
pats. Sa skulle vi nu h8: en sk
som viigde niirmare tre kilo. All,
at skogen, ansag han. Alltnog, 
votering foljde den med.

Ryggsiickama, som mest �
kliider och film, axlades och sa 
rade sig hundama i selama lil 
Sten, som foredrog alt dra sin r 
ning j egen pnll:a framfor ryg�
dan. Vi var pa viig. Riittningen i
skidande giinget var nog sa bra, 
hundamas marschordning var i
drovligaste laget. De overener�
djuren riinde iviig med de tungt 
tade pulkoma, uppfor och c
hranta kullar, hisnande sniiva v.
ningar runt de lrnotiga bjork,
utan att _lata sig hejdas eller ta der. Men niir vi kommit upp pa 
derna mot Snavva hade de i.n.f,
sig i kolonnen och sen lrunde 
dast ripomas uppflax.ande ur �
pa sidan om skidsparet fa dem
gora ett obehiirskat spring ut i 
riingen. Zita hoppade jiimnfota 1
pulkan i tron om alt kunna fang:
knarkande faglarna och Utz' sill,kunde man pa kviillen heh plot, fa se hogt. uppe pa en ravinhrant

Hos Llintas i Aktse stod kaffeJnan i god tid pa spisen, for S< har en milsvid utsikt fran torpetder fjiillet. Genom ena fo.nstret man Sareks gap: Rapadalen Skerfes och Tjakkelis lodhranta pa vardero sidan om jatteklurrNammatj, som liksom Jigger och passar redo atl mota bort varje ckommen >pelikan:>. Del andraslret visar viigen mot sodern . 11\ngstriickta sjoar, snedvriden bjskog. ?.ch mjukt viilvda utlopare stod1allen. Gubben Llinta tiJlhor verkliga senslii.ktet bland Lappr kens nybyggare: han ar bjomjii•fiskare, bonde ( med sma, k�akerbitar), skogskarl och dusk.idakare naturligtvis. Det iir at liga fjiillvandrare som genom Ikloka riid raddats undan Sao�iide
b
r. Han liksom kanner panar > uset» nalkas bakom Nam Natt _i kAta eller natt i igloo/stade� 1 NammatjkAtan spred v�omk�rng sig, men var ocksa kost1g med roken Vi Ja• .,. • I · 

0 
pa re1arna och tryckte mot ... I t k• t:>o ve mot atans viiggar for alt fa tararna rann ohejdat utfor kind,



man "frfska" erbjuds manga 1illfillen under en l!ngfard i Sarek. Skaren 
L beluta.s av d.efanter ocb bar man tur ligger ell mjulct ticke av Cimeno ovanp!. 

inte gillar >dalkrypare>, drar 
med sin pulka hogt upp efter 

1ingarna.. Hans storsta gliidje 
i Ii vet iir att efter ett par eller 
immars skragang uppemot fjiill-
1 nil hogsta punkten och sen fa 

fart utfor med en ilsket hop
le pilla efter sig. 

1juttjetesjokk stod det pa kartan, 
jligt att uttala for folk £ran syd
e nejder. Det var i den ravinen 
de sex -fjaUfararna gick £ram. 

bada sidor viildiga hangdrivor 
hallande tusenta1s kybikmeter 

I och for fotografering kom
derades skidakare och hundar 

pa en av hiingdrivoma for 
nnformation pa kanten. En viii 
1cei-ad fotopose. Di h.iinde det. 

gick i sin iver att- tillmotesga 
c:a 12 meter nedanfor stiende 

grafen for Hingt ut pa kanten, 
:an viilte och i en viIVlande sno
op dansade ekipaget ned i ravin
en. Den omedelbara reaktionen 
alla var: hundbegravning i fjiil
Men katten har nio liv, varfor 
I en forstklassig draghund vara 
re. Zita kringlade sig ur selen, 
nade ett ogonblick for att skaka 
ig snon, overblickade situationen 
rusade sen med viftande svans 

den en aning >paffe> hildhugga
Utan blessyrer. 

Jckastugan var malet. Forsta stu
med eldstad och skona slafar, 
(at med mera kornfort. Sedan 

fem dygo tillbaka utgjorde Akka det 
hagrande ma.let. Dar skulle vi tviitta 
oss, borsta lander, stoppa trasiga 
strumpor, spegla var solbriinna, lig
ga och lata oss, valla skidor och 
framfor allt laga Vatos pannkakor. 
Den alltfor viinliga solen bade brynt 
vara >nyllen> sA att vi sag ut som 
riktiga rodskinn. Jarven hade gett 
sig ut pli friarfiird och vi foljde bans 
spar som gick forbi stugan, vars 
grann.skap tydligen var ett kart till
hall for miingder av ripor. Overallt 
>knarkade> de bland fjallbjorkama.

Giistboken skvaUrade om ett rin
ga besoksantal den hiir vintern.
Fjiillviinnen och apotekartanten Sjo
gren lag fore oss i sparet mot
Kebnekaise. Hon bade siillskap med
Liinta d. y. frAn Aktse. Den gamla
damen iir ett under av vitalitet och
det gar viii inte en vinter utan alt

· hon iir ute pa IAngfiird, och den slu
tar i regel vid hennes stuga i Vistas
dalen, diir ·hon mAnga vinterniitter
suuit vid stearinljuset medan sno
stormen rasat och vargarna rant
tjutande _kring stugknuten. Giist
bockema i fjiillstugorna bar for
resten mAnga inlressanta oden att
fortiilja. Akkastugans kanske tillhor
de intressantare eftersom den under
kriget stiindigt var fullproppad med
norska, ryska ocb andra nationers
flykt'ingar. Dit hade hela familjer
£ran andra sidan griinsen kommit,
ulmattade och forfrusna. Far, mor
och 9 barn fran 13 ned till 11/2 ar

hade natl tugan efter fjallvandrin
gen £ran Hellemob-0tn eller nAgon 
annan norsk by. Dar fann norska 
flickor med yrkesbeteckningen kon
torister eller hemhitriiden, som av 
sina efterfoljare blivit tiimplade 
som >tysketo en. 

Alltnog, Akkastugan var som ell 
slott for 055 all a, sa tri vsam t. o. JD. 
au vi kom overens om att ta en val
behovlig vilodag diir. Medan Sven 
rorde till pannkakssmeten, vilket var 
lika spannande som en deckare, roa
de sig Astrid, Folke och Utz med all 
kora upp ved pA pulkan £ran sjon. 
Sten Didrik !Ag pa rygg och badda
de sina grusiga, igensvullna ogon 
med borsyrelosning. Begynnande 
snohlindhet. Zita lag pa renh-uden 
och surade. Hon tog ilia upp, niir 
hon inte fick ligga i slafen och lata 
sig. Overraskande nog vaxte stapeln 
med feta, guldgliinsande fliiskpann
kakor till kockens oforstallda stolt
het. Rena broschyrpannkakorna. Da
gen avslutades med en tjusande 
kviillstur uppat Akkas hiirliga slutt
ningar, som inbjuder till busakning. 
Stens >valiiluva» bliiste i hastigheten 
i viig ner i en valdsam ravin, men 
Zita som Ater var pa gott humor, 
rutschade nedfor hranterna och 
hamtade upp den medan Utz avund
sjukt sag pa, hur bon fick tack
klappen, fullmanen bade stannat av 
pa sin nattrond mellan Akkas top
par, niir vi ater skrapade av snon 
pa farstubron. ' 

Dagsetappen var fyra mil drygt 
£ran Sitasj aurestugan over Hauka
j aure, nedfor stupet vid Ruoska 
£ram till Singisstugan. »Nivea-viid
ret» tog slut, dimmorna lagrade sig 
over topparna, paraffinbitarna ploc
kades £ram och kompassen overliim-

nades belt i Folkes vard. Det var 
p k.ifton. Vi h.ade foresatt OS: ni
fra.m till >Kebb>, men det rackte 
med prismastugan vid Singis. Pa 
bordet lag en lapp till lappen Andre
as Sarni: > ViU Du var a snail ta med 
rodingkaggama i vedbon till Nik
ka ?> Det vattnades i munnarna, alla 
tittade pa alla. >Han far en tia>. 
Eftersom vi slruUe traffa vinnen 
Andreas i >Kebh> ansag sig den i 
Akkastugan valmeriterade kocken 
tillaten k.opa tre lackra fiskar vilka 
stjalptes i grytan och utgjorde var 
lukulliska paskamat till omvaxling 
med Vato-fodan, som i langden blir 
lite ensidig och dessutom borjade ta 
sluL Utz ocb Zita bade utan om och 
men rusat fram till pulkselen vid 
varje start tidigare, men paskdagens 
rnorgon bjod pa verkligt hundv.ider. 
Piskande blast, slagregn och klahb
fore. Hundarna stod och sag pa var
andra i stugdorren medan vi fortast 
mojligt packade ihop utrustningen. 
Nar vi ropade pa dem vande de has
tigt om och krop ihop inne i stugan. 
Lojaliteten hundarna emellan var 
perfekt. Efter turens forsta order
givning till dem i kommandoton 
lufsade de med lcringgaende rorelser 
fram till skaklarna. Efter fyra tim• 
mars slit tog froken Goransson pa 
»Kebb» emot sex dyblota figurer,
alla kordes ivag till oml<ladnjng och
Astrid fick lana viirdinnans egna
golfbyxor till ombyte. SA samlades
vi kring nyponsoppan medan jyc
karna samsades o'ln buljongskalen
under bordet.

Utz' glada viftande med svansen 
niir pulkorna lastades over pa hast
foran mot Nikkaluokta och Kiruna, 
kvarstil.r som slutintryck for en ideal
tur i idealviider genom Sarek, Akka 
och Kebnekaisefj iillen, idealfj iill. 

Utslkt fran den forsta snogrotta som funnits uppe pl Sveriges •bogsta punkt, Kebne
kaises syd1opp, 2.123 meter over havel. Nir snoblocken, som bildade dorren, kastades 
al sidan pl morgonen erbjod sig som syncs en s�rl.lande utsilr::1. Den begrinsade ytan 
nl"danfor ar Bjorlings glaciir. I fonden bredcr Ladtjodalen u1 sig ncd emol Ni.kkaluol<ta. 
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